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تتمخص فكرة البحث حكؿ طبيعة الترؼ في المجاؿ الحضارم ، الذم 
يتمخص في دراسة المعالـ الحضارية التي إنشائيا الخمفاء الفاطميكف في 

تطكرا كبيرا بطرؽ  مصر مف مدف كقصكر كمساجد كمناظر كالتي شيدت
بنائيا كحجميا كما احتكت مف زخارؼ . كبيف البحث اف الترؼ في ىذه 
 المنشئات قد كمؼ الدكلة الفاطمية أمكاال طائمة بحيث أثر عمى مستقبميا .
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Abstract: 

The idea of research is summarized about the nature of 

luxury in the field of civilization, which is summarized 

in the study of the cultural landmarks that were 

established by the Fatimid Caliphs in Egypt, such as 

cities, palaces, mosques and landscapes, which witnessed 

a great development in ways of construction, size and 

decorations. The research showed that the luxury in these 

facilities cost the Fatimid state huge sums of money, 

which affected its future. 
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 المقدمة
ساىمت كثرة الثركات كاألمكاؿ لدل الفاطمييف سكاء التي جمبكىا مف بالد المغرب أك 

ببناء الكثير مف المعالـ الحضارية مف مدف  ما حصمكا عمييا مف كنكز اإلخشيدية بمصر
كقصكر كمساجد أصبحت بمركر الزمف شاىد عمى حياة الثراء كالترؼ التي تمتع بيا 
الفاطمييف بالديار المصرية ،كمما زاد في اىتماميـ بيذا المجاؿ امتالكيـ ركح المنافسة مع 

ىر ،فأصبحت مركزا لمكافديف مف الخالفة العباسية في بغداد كمحاكلة التغمب عمييا بتمؾ المظا
 الرحالة كطالبيف العمـ .

كالترؼ الفاطمي غمب عمى الدكلة نفسيا ، بحيث ال يذكر الترؼ إال كالفاطميكف معو 
 لكثرة ما أسيبكا في مناحي الحياة كتفرعاتيا . 

تـ تقسيـ البحث الى عدة محاكر ، فقد تناكؿ المحكر األكؿ بناء مساكف الخمفاء 
كجاء المحكر الثاني عف بناء المناظر كأسباب بنائيا ، كختـ البحث بالمحكر الثالث كالقصكر، 

 الذم تناكؿ بناء المساجد كأعدادىا كدكرىا . 
 بناء القاهرة 

عمد الفاطميكف عمى تأسيس دكلة قكية مستقرة في مصر تميؽ بحياة األبية كالفخامة 
ـ ( ارض مصر 969ق /358الصقمي ) التي يعيشكف فييا، فمنذ اف كطئت اقداـ جكىر 

-953ق/ 365-342كضع اساس مدينتو الجديدة تنفيذا لكصايا قائده المعز لديف اهلل )
 (1)ـ( ككانت فريدة بتصاميميا رائعة في بنائيا كدارا لمخالفة كدارا لحـر الخميفة كخكاصو975

 .  (2)، كمقر ديني لنشر المذىب االسماعيمي
 أواًل ـ بناء القصور : 

ـ 969ق/358بدأ جكىر الصقمي في ليمة كصكلو الى الرممة مكقع القاىرة سنة 
، فأحاط المدينة بسكر مف المبف كبير الحجـ ، كشارع يخترؽ المدينة  3بتخطيط المدينة المعزية

مف الشماؿ الى الجنكب ، فقد تأثر جكىر بما شاىد اثناء حمالتو العسكرية بتخطيط المدف 
ماؿ افريقيا ، كما كأتاحت لو الفرصة لمشاىدة مدف الشاـ البيزنطية كمدف الركمانية القديمة بش

 .(4)مصر الفرعكنية ، فراعى جكىر الصقمي في تخطيط المدينة اف تككف نمكذجا لتمؾ المدف
كنجد أف ثراء الفاطمييف قد باف منذ الكىمة االكلى لدخكؿ مصر كعزميـ عمى بناء 

صر كمنيا القصكر ، التي ىي مجمكعة ىائمة مف صركح في العمراف تخمد تاريخيـ في م
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المباني كالقاعات كالمناظر داخؿ مبنى كاحد كىك القصر الكبير، قصر المعز كيشمؿ " 
القصر الصغير الغربي، كالقصر النافعي، كقصر الذىب، كقصر االقياؿ، كقصر الظفر، 

، كقصر البحر" كقصر الشجرة، كقصر الشكؾ، كقصر الزمرد، كقصر النسيـ، كقصر الحريـ
،  كبناء منازؿ الجند ، كلـ تكف ىذه القصكر كليدة عاـ كاحد اك  (5)كتعرؼ بالقصكر الزاىرة

 .(6)خميفة كاحد 
كيعد القصر الكبير صرحا عظيما مشيدا في القاىرة ، فقد اثار اعجاب الناس مف 

ة ، مف بناء جميع الدكؿ ، كىك يعرؼ بالقصر الشرقي بسبب كقكعو في الشرؽ مف سكر القاىر 
.  فقد قاـ جكىر  (7) ـ969ق /358القائد جكىر الصقمي عندما كصؿ الى مكقع القاىرة  سنة 

بحفر اساس القصر في الميمة التي دخؿ فييا مصر الثامف عشر مف شعباف مف تمؾ السنة ، 
، فكجدكا أف أساس القصر قد حفر كنتيجة  (8)كفي الصباح جاء أعياف ككجياء مصر لمتينئة

رعة كجد جكىر ىناؾ ازكرارات غير معتدلة كلما شاىدىا لـ يعجبو اال انو قاؿ "...قد حفر الس
 .(9)في ليمة مباركة كساعة سعيدة  ، كتركو عمى حالو كاستمر العمؿ في بناءه حتى اكتمؿ" 

فقد اكضحت االخبار التي كردت مف بعض الرحالة كالسفراء المنظر الباىر لمقصر 
عندما كصؼ ىيئة القصر  (10)بناءه ، مف ذلؾ ما أمدنا بو ناصر خسرك كالفخامة كالبياء في

كمكقعو بقكلو " .... يقع قصر السمطاف في القاىرة كىك طمؽ مف جميع الجيات كال يتصؿ بو 
ككؿ ما حكلو فضاء ...  (11)ام بناء كقد مسحو الميندسكف فكجدكه مساكيا لمدينة ميافارقيف

ة كأنو جبؿ لكثرة ما فيو مف االبنية المرتفعة كىك ال يرل كيبدك ىذا القصر مف خارج المدين
 مف داخؿ المدينة الرتفاع أسكاره " .

كذلؾ القصر الغربي الصغير الذم بناه الخميفة العزيز باهلل ،  كيعرؼ ايضا بقصر 
البحر ، استخدمو الخمفاء اياـ االحتفاؿ بكفاء  النيؿ فكاف بجانب الخميج ، كيشرؼ عمى 

كافكرم الذم كاف مف متنزىات الخمفاء الفاطمييف يصمكف اليو مف خالؿ السراديب البستاف ال
. ككاف لمقصر الغربي الصغير جناحاف بارزاف في كال الطرفيف يمتداف بيف  (12)السفمية

، كبالنسبة ألرضية البالط فكانت مرصكفة بأنكاع الرخاـ المتعدد االلكاف كسقكفو (13)القصريف
ارؼ الذىبية الجميمة ، كبو دكر كاركقة فسيحة فرشت بأجمؿ الديباج ، مف الكاح تزينيا الزخ

 . (14)كزينت جدرانيا بالرسـك الممكنة كأخشاب محالة بالنقكش



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)145 ) 
 

المزينة كامتازت القصكر الفاطمية بالفخامة كالجماؿ فكانت ارضيتيا مرصكفة بأنكاع 
تبيج الناظريف ، اما السقكؼ فيي الرخاـ بالزخارؼ الزاىية كالنقكش متعددة االلكاف كالمذىبة 

الكاح تزينيا الزخارؼ الجميمة نقشت بصكر الطيكر كالحيكانات كما احتكت اخشاب محالة 
بنقكش بارزة تمثؿ حفالت الطرب كالرقص كرحالت الصيد ، كانتشرت فييا الفساقي التي 

اـ ، كتضمف يجرم فييا الماء الصافي في انابيب مف الذىب كالفضة كرضيتيا مرصكفة بالرخ
القصر الكبير دكر كاسعة كاركقة زينت سقكفيا كجدرانيا بالفسيفساء المذىبة كالرسكـ كما 

 .(15)فرشت بأركع االثاث فكجدت الستكر المحالة كالبسط المصكرة كاألرائؾ المزينة بالذىب
كاجمؿ ما كصؿ لنا مف القصكر الفاطمية كصؼ غميكـ رئيس اساقفة صكر كمؤرخ 

ية ، فقد عبر بشكؿ يفيض بالحماس كاالعجاب بعظمة كركعة ما رآه الرسكالف الحركب الصميب
ـ لعقد التحالؼ بيف الدكلتيف ، فسار الرسكالف 1166ق/562الصميبياف عندما زارا مصر سنة 

يقكدىـ الكزير شاكر الى مصر فأصابيـ بيجة كركنؽ عظيماف بما احيط بيـ مف الزخارؼ 
دكا في القصر حراسا عديديف تتقدـ مككبيـ ، كقادكا الرسكالف االنيقة متأثريف بما حكليـ ككج

في ممرات ضيقة طكيمة مظممة الى اف خرجكا الى النكر فاعترضتيـ ابكاب كثيرة ، ثـ كصؿ 
المككب الى فناء مكشكؼ تحيط بو أكرقو بأعمدة عالية ارضيتيا مرصكفة بالرخاـ المتعدد 

ة في البياء كالنظارة ، كما اف الكاح السقكؼ زينت االنكاع كااللكاف كفييا ترتيب خارؽ لمعاد
بالزخارؼ الذىبية الجميمة مما اثار اعجابيـ ككاف في الكسط نافكرة يجرم فييا الماء الصافي 
في انابيب مف الذىب كالفضة تسير الى احكاض مرصكفة بالرخاـ، كاستمر سير المككب في 

حديقة تحكم انكاع مف الحيكانات بحيث ال افنية جديدة اكثر ابداعا كجماال الى اف كصمكا 
يصدؽ مف يتحدث بما رأكا كال يستطيع ام مصكر اف يحمـ اك يتخيؿ ىذه الكائنات العجيبة 
ىناؾ، كبعد اف عبركا العديد مف االبكاب كجدكا فييا ما زادىـ دىشة كاعجاب كصمكا الى 

كعة مف خيكط الذىب كالحرير القصر الكبير كدخمكا قاعة كاسعة تقسميا الستكر الكبيرة المصن
المختمؼ األلكاف تمتاز برسكـ الطيكر كالحيكانات كبعض الصكر االدمية مرصعة بالزمرد 

 .(16)كالياقكت كاألحجار النفيسة
اما قصر الذىب كيطمؽ عميو ايضا قاعة الذىب فيي احدل قاعات القصر الكبير 

ذىب مف باب الذىب كباب البحر ، يدخؿ إلى قصر ال (17)بنيت اياـ الخميفة العزيز باهلل 
كداخؿ قاعة الذىب يكجد سرير الممؾ حيث يجمس الخميفة الفاطمي في المناسبات كعندما 
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تعقد اجتماعات مع اعياف الدكلة في يكمي االثنيف كالخميس كبيا تنصب المكائد كاالسمطة 
 . (18)لشير رمضاف كالعيديف 

ش، كفخامة المنظر ، كجماؿ ك كاف قصر الذىب  قد عد رمزان في براعة النقك 
االثاث، كحسف التنسيؽ فكانت مؤثثة بأثاث فاخر كزينت بالستائر كالديباج المذىبة كطنافس 
الحرير المزكرشة بالذىب جميعيا برسـ كلكف كاحد،  كفي صدر القاعة عرش الخميفة المرصع 

ة الجمكس كانعقد بالجكاىر كاالحجار النفيسة المحجكب بالستكر الحريرية ، اذا اتـ الخميف
 . (19)المجمس رفعت الستكر مف قبؿ اثناف مف األساتذة 

كمف القصكر الزاىرة لمفاطمييف قصر الزمرد ، عرؼ بيذا االسـ ألنو يقع بجكار باب 
الزمرد ، بمغت مساحتو عشرة افدنة كضعت فيو شبابيؾ مف حديد تطؿ عمى شكارع القاىرة 

رؼ، فكجدت مف اثار القصر سنة كزخرفت جدراف كسقكؼ القصر بأجمؿ الزخا
، كما كاف (20)ـ عمكداف ضخماف تحت التراب صنعت مف الرخاـ األبيض 1368ق/770

بجكار القصر الصغير قصر عرؼ بالقصر النافعي يقطف فيو عجائز الفاطمييف كأقارب 
 .(21)األشراؼ 

مباني كمف صكر الترؼ كالثراء كالفخامة في االبنية االيكاف الكبير الذم يعد مف ال
العظيمة الشأف منقطعة النظير كاسع االفنية مرتفع االبنية كثير االعمدة كضعت عميو 
الشبابيؾ الحديدية محكمة الصنع يطؿ عمى ساحة لطيفة في صدرىا عرش الممؾ كىك منبر 
بني مف الرخاـ المرتفع يجمس عميو الخميفة اياـ المكاكب كالخدمة العامة كاثناء استقباؿ كفكد 

ـ ، كظؿ قائـ ليذا الغرض الى اف نقؿ 979ق/369ناه الخميفة العزيز باهلل سنة الدكؿ ب
 . (22)الخميفة االمر بأحكاـ اهلل ػالجمكس منو إلى قاعة الذىب

 االيكاف بانو يماثؿ ايكاف كسرل في مدائف العراؽ. (23)كقد كصؼ ابف سعيد 
بداع المصرييف عمى أف الزخارؼ التي كصمت الينا مف العصر الفاطمي تبيف مدل ا

بالفنكف كاىتماـ الفاطمييف الستخداميا في االبنية ، فتخرج الفركع النباتية مف جسـ الحرؼ 
نفسو ثـ تتشعب راسمو اكراؽ كازىار تكسك الفراغ بيف الحركؼ ، فتككف كأنيا بساط مف 
النقكش النباتية الرائعة، بينما كجد في بعض االرضيات سطحيف مف النقكش، االكؿ ارض 

، كما كانت في (24)كسكىا رسـك دقيقة الفركع النباتية كاالزىار كبينيا تنقش الكتابة الككفيةت



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)147 ) 
 

، (25)بعض االحياف الزخارؼ عمى جدراف االبنية امتداد لمزخارؼ المعبرة عمى األرض 
 .(26)كأصبحت القصكر الفاطمية ناطقة بألسف آثارىا فاىتمكا بزيادتيا

هلل بف المعز ببناء منازؿ العز عرفت بجماليا كحسف فقامت السيدة تغريد اـ العزيز با
، كما قامت ببناء قصر (27)بنائيا تطؿ عمى النيؿ اعدت لنزىتيـ كاف بجكارىا حماـ الذىب

ـ ، ككاف القصر مف احسف االثار كتحفة في اتقاف البنياف كصحة 976ق/366القرافة سنة 
حتمي المارة بيا مف اشعة الشمس، االركاف كيحتكم بستاف كمنظرة كبيرة محمكلة عمى قبك ي

يتبع لو حماـ كتحتو حكض لسقي الدكاب يتردد عميو الخميفة العزيز ككالدتو، جدده الخميفة 
ـ كعمؿ تحتو مصطبة لمصكفية ككاف يجمس الخميفة 1029ق/420االمر بأحكاـ اهلل سنة  

مر حكليـ في الطاؽ اعمى القصر يشاىد اىؿ الطريقة الصكفية مكضكعة بأيدييـ المجا
الشمكع تضيئ ليـ ، فرشت االرض ليـ كمدت المكائد التي عمييا الذ انكاع االطعمة كالحمكل 

 .(28)كنثرت عمييـ الؼ دينار مف طاؽ القصر
 كقد امتدح الشعراء المغاربة المعز عندما سكف القصكر في القاىرة  :

  اعميت في الدنيا القصكر القاىرة        ككذا قصكرؾ فمتكف في االخرة    
 (29)كقررت عينؾ باألماني كألينا      كسخنت عيف حكا سديؾ الساىرة

كحاكؿ الفاطميكف تجسيد سمات المدينة الميدية في سمات مدينة القاىرة مف خالؿ 
 .(30)بناء القصكر كالمساجد كالفناء

 :ناظرثانيًا ـ  بناء الم
كمفردىا منظرة نتيجة لحب الظيكر الذم ممؾ قمكب الخمفاء الفاطمييف دفعيـ الى بناء 
المناظر ، كىي قصر صغير جميؿ عالي شاىؽ اعد لجمكس الخميفة كاالمراء كالحاشية 
المقربة،  لإلشراؼ منيا عمى االحتفاالت اياـ المكاسـ كاالعياد كالمناسبات اك تكديع الجيكش 

بحرم كاستقبالو، كالمناظر شبييو باالستراحات لمرؤساء ، بنيت بأحمى الزخارؼ كاالسطكؿ ال
كتـ تأثيثيا بأضخـ االثاث كالفرش ، احيطت بالبساتيف  ، ككاف يقصدىا الخمفاء لمنزىة 
كالترفيو ، كاجمميا كاعظميا زخرفة منظرة المؤلؤة  كتعرؼ ايضا بقصر المؤلؤة انشأت عمى 

لقنطرة تطؿ مف شرقيو عمى البستاف الكافكرم كمف غربو عمى الخميج الخميج بالقرب مف باب ا
كلـ يكف غرب الخميج يحتكم عمى مباني كانما فيو بساتيف عظيمة كبركة تعرؼ ببطف البقرة ، 
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الجالس في المنظرة يشرؼ عمى اراضي القاىرة كيرل النيؿ مف كراء البساتيف كيتمتع بمنظر 
 . (31)خالب

عزيز باهلل  كسكنيا برجكاف عند تكليو الكساطة اياـ الخميفة الحاكـ كقد بناىا الخميفة ال
ـ ، كىدمت المنظرة أياـ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل الذم إذ أمر بيدميا سنة 998ق/388سنة 
 .  (32)ـ كنيب كبيع ما فييا1011ق/402

مف كقد أعاد بنائيا الخميفة الظاىر إلعزاز ديف اهلل  ، كأصبح متنزه لو كلمف جاء 
 . (33)بعده مف خمفاء مصر كألسرىـ كأقاربيـ يقيمكف فيو أياـ النيؿ

ك كانت تربطيا بالقصر الكبير سراديب ، كأصبحت في بعض الكقت سكف دائـ 
لمخمفاء حتى تكفي بيا عدد مف الخمفاء منيـ الحاكـ بأمر اهلل ، كالخميفة الحافظ لديف اهلل ،  

ـ( كحممكا عف طريؽ السراديب الى القصر 1160-1154ق/555 -549كالفائز بنصر اهلل )
الكبير، كبقدكـ صالح الديف األيكبي إلى الديار المصرية كاستيالئو عمى مقاليد الحكـ اسكف 

 .(34)كالده في قصر المؤلؤة 
كذلؾ تعد منظرة السكرة مف جنات الدنيا المزخرفة ف التي ليا بستاف انيؽ عظيـ تـ 

في بر الخميج الغربي ، تحيط بيا البساتيف ، يجمس فييا فرشيا بأفخر الفرش كاالثاث تقع 
الخميفة الفاطمي يكـ االحتفاؿ بفتح الخميج فيشرؼ الخميفة مف احدل طاقات منظرة السكرة 
كيأمر احد خدامو بفتح السد، كما كاحتكت أماكف عديدة لنزكؿ الكزير كاألستاذيف كغيرىـ مف 

 .(35)باهلل كبار رجاؿ الدكلة بناىا الخميفة العزيز 
كمف مناظر الفاطمييف في الفسطاط ، منظرة اليكدج، عد متنزىا ممككيا مف متنزىات 
الخمفاء الفاطمييف كىك عجيب البناء بديع المنظر ، بناه الخميفة االمر بأحكاـ اهلل  الى 
محبكبتو البدكية في جزيرة الركضة بالفسطاط ، كبجكارىا بستاف المختار ، كانشأ البستاف مف 

 .(36)ـ ( 945ػ  943ىػ /   334ػ  332أياـ اإلخشيد) 
كما اىتـ الكزراء مف الدكلة الفاطمية ببناء المناظر لمدكلة فقد بنى الكزير االفضؿ بف 
امير الجيكش مناظر البعؿ كالتاج كالخمس كجكه كقبة اليكاء في ارض تحيط بيا البساتيف 

الصيؼ ككانكا يمضكف الييا يكمي الثالثاء الكاسعة البديعة كالبييجة كاعد ليا فرش لمشتاء ك 
 . (37)كالسبت لمنزىة كىي مف اجمؿ المتنزىات كالمناظر في الدكلة الفاطمية
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كما بنى الكزير البطائحي كزير الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل مناظر فكؽ ابكاب القصر ،  
رة كاثنتاف احدل فكؽ باب الذىب كاف يجمس فييا الخميفة اياـ عرض الجيكش كتسمى الزاى

 .(38)غيرىا تسمى الفاخرة كالناظرة
 ثالثًا ـ  بناء المساجد: 

اىتـ الفاطميكف ببناء المساجد ليككف قاعدة لتركيج كنشر المذىب الفاطمي الذم 
اعتبر مخالؼ لمذىب اىؿ البالد المصرية كيككف مسجدا جامع لمقاىرة اسكة بجامع الفسطاط 

 879ىػ /  265ـ ، كالجامع الطكلكني سنة  641/ ىػ  20الذم بناه عمرك بف العاص سنة 
قامة الشعائر الدينية  .  (39)ـ بالقطائع كا 

لذلؾ بنيت في مدينة القاىرة العديد مف المساجد ، فجاء كصؼ المساجد في البالد 
المصرية بأنيا ذات نقكش عربية رشيقة صنعت مف الجص كالزخارؼ ، كتعد  تمؾ المساجد 

اليا بركائع الكتابات كالنحت عمى الجدراف كالفسيفساء كالقناديؿ التي تعد أشبو بالقالع يزداد جم
 .  (40)تحفا نادرة

أف في القاىرة أربعة مساجد "جامع األزىر كجامع النكر  (41)كقد ذكر ناصر خسرك
 كجامع الحاكـ كجامع المعز كاألخير خارج القاىرة عمى شاطئ النيؿ" .  

ي القاىرة أثناء رحمتو بقكلو  "أربعة جكامع حفيمة دكف مشاىداتو ف (42)كذلؾ ابف جبير
 البنياف أنيقة الصنع".

كيعد جامع األزىر صرح في العمراف كمف اىـ المساجد في عصر الدكلة الفاطمية  
في القاىرة السيما في مصر عامة كىك أكؿ مسجد أسس في القاىرة ، بدأ جكىر الصقمي 

ـ ، كأتـ بناءه لسبع خمكف مف 970ق/359  جمادم األكؿ سنة 24العمؿ فيو يكـ السبت 
 .  (43)ـ كأقيمت صالة الجمعة فيو971ق/361رمضاف سنة 

.  (44)كيقع الجامع األزىر في الجنكب الشرقي مف مدينة القاىرة بالقرب مف القصر
اف المسجد اقيـ في حارة الركـ اذ ىدـ ما فييا مف المنازؿ كبني مكانيا  (45)كقد ذكر ابف سعيد

بقكلو " مسجد جامع نظيؼ حسف عزيز  (46)ي األزىر . كذلؾ  كصفو ابف حكقؿمسجدا سم
 القكاـ كالمؤذنيف " .

كقد  أطمؽ عميو عند بناءه جامع القاىرة كاستمر ىذا االسـ الى زمف الخميفة العزيز 
باهلل  ثـ غير اسمو الى الجامع االزىر ، كقد كاجمع المؤرخكف عمى تسميتو باألزىر لعدة 
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ا تيمنا بالسيدة فاطمة الزىراء)رضي اهلل عنيا(، كمنيـ مف قاؿ اف االسـ نسبة الى اسباب مني
كككب الزىراء لمتفاؤؿ بو ، بينما ذكر آخركف بأف التسمية جاءت نسبة الى مجمكعة القصكر 

 .  (47)الزاىرة المحيطة بالجامع
تميـ معد األماـ  ككتب بدائرة القبة بالقرب مف المحراب " أمر ببنائو عبد اهلل ككليو أبك

المعز لديف اهلل أمير المؤمنيف صمكات اهلل عميو كعمى أبائو كأبنائو األكرميف، عمى يد عبده 
 .(48)جكىر الكاتب الصقمي كذلؾ في سنة ستيف كثالثمائة"

أف في جامع األزىر طمسما ، فقد نقشت صكر لثالثة طيكر  (49)كقد ذكر المؤرخكف
عمى أعمدة الجامع فال يسكنيا عصفكر كال تفرخ فيو سائر الطيكر، ككانت قبة أركقة الجامع 

 . (50)مصنكعة مف القرميد
ـ 988ق/378كيعد الخميفة العزيز باهلل  أكؿ مف أقاـ الدرس في الجامع األزىر سنة 

كمس اذ حكؿ الجامع إلى جامعة كىي مف أقدـ جامعات العالـ فقد  بمساندة كزيره يعقكب بف
عقد الكزير يعقكب بف كمس مجالس جامعية بالجامع األزىر فيرع إليو الفقياء كالعمماء 

 .(52)، كجدد فيو أجزاء كثيرة كبني أماكف تحيط بو كمنيا الدكر(51)كاألدباء ككبار رجاؿ الدكلة
في القاىرة جامع الحاكـ أسسو الخميفة العزيز باهلل كمف األمثمة األخرل عمى المساجد 

رمضاف سنة  4ـ بالقرب مف باب الفتكح ، كخطب كصمى بو الجمعة 990ق/380سنة 
ـ ،  كقاـ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل  بإتماـ تعميره كتأنؽ في بناءه فبدأ العمؿ بو 991ق/381
 . (53)بجامع االنكر ـ  فنسب إليو في اغمب المصادر كعرؼ أيضا1002ق/393سنة 

ككاف الجامع خارج حدكد القاىرة لكف بعد تجديد باب الفتكح عمى يد أمير الجيكش  
-1035ق/488-427ـ أياـ الخميفة المستنصر باهلل )1087ق/480بدر الجمالي سنة 

 .(54)ـ ( أصبح الجامع داخؿ مدينة القاىرة1095
عكف ألؼ دينار لعمؿ ـ أرب1010ق/401كقدر ما انفؽ عمى الجامع الحاكـ سنة 

ـ عمى تجييز الجامع 1012ق/403اركاف طكاؿ في المنارة كؿ ركف مائة ذراع ، كانفؽ سنة 
بالحصر كالقناديؿ كالسالسؿ خمسة االؼ دينار، ككما عمقت عمى ابكابو الستكر الديبقي التي 
ة صنعت خصيصا لو فحمؿ اليو اربعة تنانير فضة حجر ، كقناديؿ مذىبة عددىا اربعمائ

رمضاف سنة  16قنديؿ بسالسؿ فضة ، فأقيمت صالة الجمعة الكؿ مرة في 
 .(55)ـ(1012ق/403)
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كمف مفاخر العمارة االسالمية الفاطمية الجامع االقمر بناه الخميفة األمر بأحكاـ اهلل  
ـ ذكر عميو اسـ الخميفة األمر 1125ق/519بكاسطة كزيرة المأمكف ، أكمؿ تشييده سنة 

 .(56)ككزيره المأمكف
كذلؾ اعتبر تحفة مف تحؼ الفف الجميؿ ألنو مف المساجد المعمقة التي شيدت تحتيا 
الحكانيت، كبنيت كاجيتو الغربية بالحجر، كما زيف بالنقكش كالزخارؼ اليندسية كالكتابات 
الككفية آليات قرآنية كنصكص تاريخية ، ككجد فيو حنايا كشبابيؾ تحكم أعمدة حمزكنية 

 . (57)يؿيتكسطيا القناد
كقد  كاف المسجد صغير الحجـ ، لو صحف مكشكؼ يحيط بو اربعة ايكانات اكبرىا 

، كزخرؼ المحراب بالفسيفساء  (58)ايكاف المحراب يتككف مف ثالثة أركقة ذات أعمدة رخامية
 .(59)الرخامية ذات االشكاؿ النجمية الممكنة باألحمر كاألبيض كاألسكد

سط سكؽ القاىرة داخؿ بابي زكيمة بشارع المعز كذلؾ جامع الظافر الذم بني في ك 
ـ ، كسمي ايضا الجامع االفخر، كما عرؼ 1148ق/543بناه الخميفة الظافر بنصر اهلل سنة 

 . (60)بجامع الفكاىيف كىك مف المساجد  المعمقة 
كجامع الصالح بناه الصالح طالئع بف رزيؾ كزير الخمفاء الفائز بنصر اهلل   

، شيد خارج باب زكيمة لغرض نقؿ رأس الحسيف بف عمي )رضي اهلل كالعاضد لديف اهلل
عنيما( مف عسقالف خكفا مف ىجكـ االفرنج عمييا اال اف الخميفة رفض كبنى المشيد بجكار 

، كزخرؼ (61) ـ1154ق/549القصر كامر اف يدفف الرأس الشريؼ بداخؿ المشيد سنة 
ؿ الفرش كلو اربع جيات حجرية كىك مف بالزخارؼ المتنكعة اليندسية كالكتابات كفرش بأجم

الجكامع المعمقة  ، كعد آخر الجكامع التي شيدت في عيد الفاطمييف، اتـ البناء فيو سنة 
 .(62)ـ كلـ تقـ صالة الجمعة فيو إال بعد مائة عاـ1160ق/555

كمف مساجد الفاطمييف عمى النيؿ بالفسطاط جامع راشدة ، شرع في بناءه الخميفة 
ـ كنقمت اليو المصاحؼ كالستكر الحريرية كزيف بتنانير 1002ق/393بأمر اهلل سنة الحاكـ 

، سمي بيذا االسـ ألنو بني في خطة راشدة قبيمة مف (63)الفضة كقناديؿ مف الفضة الثقيمة
قامة  لخـ، كاف مكانو كنيسة لمنصارل كحكليا مقابر لمييكد كامر الخميفة الحاكـ بيدميا كا 

 . (64)الجامع
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اف مف ضمف اىتماميـ المشاىد كاألضرحة ، كمنيا مشيد بني لرأس الحسيف كذلؾ ك
بف عمي )رضي اهلل عنيما( فقد تضمف تابكت مف الفضة مدفكف تحت األرض فكقو بنياف 
حافؿ، ال يكصؼ ما فيو مف أنكاع الديباج كأعمدة الشمع األبيض، مف الركعة يقيد األبصار 

ترصيع ، كمدخؿ الركضة الى المسجد مثاؿ في التأنؽ بني بالرخاـ الغريب الصنع البديع ال
كالغرابة ، عمقت عمى الجدراف قناديؿ الفضة كالستكر البديعة ، كاعجب ما مكجكد في المكاف 

 . (65)حجر شديد السكاد مكضكع في الجدار الذم يستقبؿ الداخؿ يصؼ األشخاص كأنو مرآة
في القرافة كغيرىا مف المناطؽ ك  كأقاـ الخمفاء الفاطميكف ببناء العديد مف المساجد

، (66)األقاليـ التابعة ليـ كجيزت تمؾ الجكامع بالمصاحؼ كالستكر كالحصر كاآلالت الفضية
أف في القاىرة كالفسطاط  (68)، فذكر ناصر خسرك(67)كأكقفكا رياعا بالفسطاط لتمؾ المساجد

 خمسة عشر جامعا.
 النتائج

متعمقة بالترؼ في الجانب الحضارم ، كاف ال بعد أف تـ استعراض المادة التاريخية ال
 بد مف تسجيؿ أىـ النتائج التي تكصؿ الييا . 

ػ أظير الفاطميكف قدرة فائقة عمى مكاكبة التطكر الحضارم في مجاؿ البناء  1
كاالعمار ، كذلؾ مف أجؿ المنافسة السيما الخالفة العباسية ، كىذا الترؼ في البناء دليؿ 

 عمى أنيـ كانت لدييـ غاية في سبيؿ ذلؾ . 
ات كالحركات التي ػ عمى الرغـ مف أف الفاطمييف كانكا قد تعرضكا لمعديد مف الثكر  2

نددت بسياستيـ التعسفية ضد شريحة كبيرة مف أبناء المجتمع ، إال أننا نجد أنيـ استعاضكا 
بذلؾ عف طريؽ الثراء كالبذخ كالترؼ في مرافؽ الحياة مف أجؿ صرؼ النظر عف تمؾ 

 السياسة . 
ا ما كاف ػ تعددت المرافؽ كالمنشئات الحضارية التي قاـ الفاطميكف ببنائيا ، فمني 3

دنيكيان كالقصكر ، كمنيا ما كاف دينيان كالمساجد ، كىي ذات أثر كداللة عمى كجكد الدكلة 
 كانجازاتيا ىناؾ .

ػ كاذا كاف الترؼ في مجاؿ القصكر قد خمد الحكـ الفاطمي في مصر ، فإف  4
ـ المساجد لـ تكف كذلؾ ، إذ سرعاف ما تغيرت أحكاليا كنتج عف زكاؿ الفاطمييف استخدا

 سياسة مغايرة لما سبؽ مف الشعائر كغيرىا مف االمكر التي قيدت عمميا . 
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  االحاالت

  
 

                                                 
كاالعتبار بذكر المكاعظ  ـ( ، 1442ق /  845احمد بف عمي المعركؼ باسـ تقي الديف ) ت المقريزم،  (1)

 .180، ص2، جػـ (1997الخطط كاآلثار، دار الكتب العممية )بيركت،
ـ ( ، نزىة 1220ىػ / 617القيسراني ) ت ابف الطكير، ، ابك محمد المرتضى عبد السالـ بف الحسف  (2)

 .111ـ (، ص1992المقمتيف  في أخبار الدكلتيف ، تح : ايمف فؤاد سيد ، دار صادر ) بيركت ، 
ـ( ، التاريخ 1522ق/927الديف عبد الرحمف بف محمد العميمي المقدسي الحنبمي  )ت ، مجير ، العميمي 3))

 . 15، ص 2، جػـ( 2011ادر )دمشؽ ،، دار النك  1المعتبر في أنباء مف غبر ، ط
 .414ـ(،  ص1943فرج ، فؤاد ، القاىرة ، مطبعة المعارؼ )القاىرة ،  (4) 
 ـ ( ، 1228ق / 626شياب الديف ابك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي ) ت : ياقكت الحمكم،   (5)

،  2م ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ؛ المقريز  301، ص 4، جػ ـ ( 1995دار صادر ) بيركت، معجـ البمداف ، 
؛ زكي ،عبد الرحمف، القاىرة تاريخيا كأثارىا مف جكىر القائد إلى  418؛ فرج ، القاىرة ، ص 246ص

 .19ـ(، ص1966الجبرتي المؤرخ، دار الطباعة الحديثة )القاىرة  ، 
لقكمي لمترجمة ، ) القاىرة ، سيرة القاىرة ، ترجمة: حسف إبراىيـ حسف كآخركف ، المركز استانمي ليتبكؿ ،  (6)

 .124ـ(  ، ص2011
المعركؼ بصمة تاريخ االنطاكي ،   ـ (  1067ىػ /  458يحيى بف سعيد بف يحيى ) ت ،  االنطاكي، (7)

؛  133، ص ـ ( 1990تاريخ أكتيخا ، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمرم ، الناشر جركس درس ) طرابمس، 
ـ ( ، سفرنامو ،  تح : 1058ىػ/ 450ناصر خسرك ، أبك معيف الديف ناصر خسرك القبادياني المركزم ) ت

ابك العباس احمد  ؛ القمقشندم ، 79ـ ( ، ص1983، دار الكتاب الجديد، )بيركت ،  3يحيى الخشاب، ط
ار الكتب العممية ، )بيركت ، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ، د ـ (  1418ىػ /  821بف عمي ) ت  
؛ الخربكطمي ، عمي حسيف، العزيز باهلل الفاطمي ، دار الكاتب العربي )القاىرة،  392، ص 3، د . ت( ، جػ
، دار الكتب 1؛ عناف ، محمد عبداهلل، مصر االسالمية كتاريخ الخطط المصرية  ، ط 144د.ت( ، ص

 . 21ـ( ، ص1931المصرية )القاىرة ،
نباء  ـ (1282ق / 681ابك العباس شمس الديف احمد بف محمد ) ت  ابف خمكاف،(8) ، كفيات األعياف كا 

، ؛ المقريزم   379، ص 1، جػتحقيؽ : احساف عباس ،  دار صادر  ) بيركت، د. ت ( ابناء الزماف ، 
كتب العممية ) اتعاظ الحنفا بأخبار أالئمو الفاطمييف الخمفاء ، تحقيؽ : محمد عبد القادر كاحمد عطا ، دار ال

أبك الفالح عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف ؛  ابف العماد الحنبمي،  114، ص 1، جػ ـ ( ، 2001بيركت، 
ـ( ،  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ: محمكد االرناؤكط، دار 1678ىػ/1089العماد العكرم )ت 

 .425؛ ص 4، جػ  ـ(1986، )بيركت ، 1ابف كثير، ط
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ـ (، كنز الدرر كجامع الغرر ) الدرة  1336ق / 736م ، ابك بكر بف عبد اهلل بف ايبؾ )ت الدكادار  (9)

المضية في أخبار الدكلة الفاطمية (، تح: صالح الديف المنجد، الناشر عيسى البابي الحمبي) القاىرة 
سطة عقد ؛ ابف دقماؽ، ابراىيـ بف محمد بف ايدـ العالئي ، االنتصار لكا 139، ص 6ـ(  ، جػ1961،

؛ القمقشندل ، صبح  36، ص 2االمصار ، المكتب التجارم لمطباعة كالنشر، ) بيركت ، د . ت ( ، جػ
، أبك ؛ ابف تغرم بردل  247، ص 2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 394، ص 3األعشى ، جػ

الزاىرة في ممكؾ ـ(، النجـك 1469ىػ/874المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل )ت 
؛ ابف العماد الحنبمي،  شذرات الذىب في  31، ص 4، جػ مصر كالقاىرة، دار الكتب )القاىرة ، د. ت( 

 .425، ص 4أخبار مف ذىب ، جػ
 . 89سفر نامو ، ص (10)
ميافارقيف : كىي أشير مدف ديار بكر ، معناىا بالعربية مدينة الشيداء ، بمدة صغير . االصطخرم ،  (11)

المسالؾ كالممالؾ ، دار صادر )بيركت ـ( ، 957ق/346سحاؽ إبراىيـ بف محمد الفارسي )ت: أبك إ
 .137، ص 1؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، جػ 188ـ( ، ص2004،
اخبار الدكؿ المنقطعة، تح: ،  ـ( 1216ىػ/613)تاالزدم، أبك الحسف بف منصكر ظافر بف حسيف (12)

،  2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 188، ص 1ـ( ، جػ1999عصاـ مصطفى كآخركف ) القاىرة ، 
، سير ـ( 1347ق/748شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف ) ت ؛ الذىبي،  377-376ص

،  15، جػ   ـ(1985الة   )القاىرة ، تحقيؽ : مجمكعو مف المحققيف ، مؤسسة الرساعالـ النبالء ، 
؛ ابف دقماؽ ، نزىة االناـ في تاريخ االسالـ ، تح : سمير طيارة ، المكتبة العصرية لمطباعة  170ص

 . 143ـ ( ، ص 1999كالنشر ) بيركت ، 
 .126، سيرة القاىرة ، صستانمي (13)
)القاىرة ،  1الفكر العربي، ط مشرفة، عطية مصطفى ، نظـ الحكـ بمصر في عصر الفاطمييف، دار  (14)

 .148؛ الخربكطمي ، العزيز باهلل الفاطمي ، ص 80، ص ـ( 1948
؛ غكستاؼ لكبكف، حضارة  416؛ فرج ، القاىرة ، ص 252، ص 2المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ (15)

 .232(، ، ص2012العرب ، ترجمة: عادؿ زعيتر،  مؤسسة ىنداكم )القاىرة ، 
، ؛ احمد 75-73، ص ـ(1937ىيـ حسف ، كنكز الفاطمييف، دار الكتب المصرية، )القاىرة ،حسف إبرا (16)

، دار الفكر 1العمارة االسالمية في مصر منذ الفتح العربي حتى نياية العصر المممككي، طعبدالرزاؽ ، 
يرة القاىرة ؛ ستانمي، س 20؛ زكي ، القاىرة تاريخيا كاثارىا ، ص 82-81ـ( ، ص2009العربي ) القاىرة ،

 .128، ص
؛  372، ص 5؛ ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، جػ 188، ص 1اخبار الدكؿ المنقطعة ، جػاالزدم ،  (17)

،  2؛ العميمي ،  التاريخ المعتبر في انباء مف غبر ، جػ 433، ص 11الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، جػ
 .16ص



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)155 ) 
 

                                                                                                                                        
ـ (، مفرج الكركب في اخبار بني  1297/  ق697ابف كاصؿ ، محمد بف سالـ بف نصر اهلل )ت  (18)

؛ المقريزم ، المكاعظ  252، ص 1ـ( ، جػ1957ايكب، تح: جماؿ الديف الشياؿ، دار الكتب )القاىرة ، 
 ؛. 152؛ الخربكطمي ، العزيز ، ص 113، ص 4؛ النجـك الزاىرة ، جػ 249، ص 2كاالعتبار ، جػ

 . 152؛ الخربكطمي ، العزيز ، ص 140، ص 2المقريزم ، اتعاظ الحنفاء ، جػ (19) 
 .283، ص 2المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ (20)
 .289، ص 2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 396، ص 3القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ (21)
ـ (،  1293ىػ /  692ابف عبد الظاىر  ، شمس الديف أبك الفضؿ عبد اهلل بف عبد الظاىر ) ت  (22)

الركضة البيية   الزاىرة في خطط المعزية القاىرة ، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد ، دار الكتب العربية ) القاىرة ، 
شندم ، صبح االعشى ، ؛ القمق 188، ص 1اخبار الدكؿ المنقطعة ، جػ؛ االزدم ،   16ـ (  ،  ص 1996

 ،  254، ص 2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 425، ص 3جػ
عمي باشا ، الخطط التكفيقية الجديدة لمصر كالقاىرة كمنيا بالدىا المشيكرة ، المطبعة الكبرل ) ؛ مبارؾ ،  

 .11، ص 1، جػـ (  1886القاىرة ، 
ـ(، المغرب في حمى المغرب، القسـ الخاص 1284ىػ / 685ابك الحسف نكر الديف عمي الغرناطي )ت   (23)

ـ( ، 1970بمصر )النجـك الزاىرة في حمى حضرة القاىرة(، تح: حسيف نصار، دار الكتب، )القاىرة ، 
 .23ص

 .253حسف ، كنكز الفاطمييف ، ص (24)
ة في العصر الفاطمي ، دار غريب ، )القاىرة ، د. ت( ،  حسيف ، محمكد ابراىيـ ، الفنكف اإلسالمي (25)

 .248ص
 .23ابف سعيد، النجـك الزاىرة في حمى القاىرة ، ص (26)
ـ ( ، 1232ق/630ابك الحسف عز الديف عمي بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم )ابف األثير،  (27)

؛ المقريزم ، المكاعظ  243، ص 8، جػ ـ (  1961،مكتبة دار الكتاب العربي ) بيركت،  الكامؿ في التاريخ
 .11، ص 1؛ مبارؾ ، الخطط التكفيقية ، جػ 426، ص 2كاالعتبار ، جػ

؛  429، ص 2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 429، ص 3القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ (28)
مساجد القاىرة كمدارسيا ، ؛ فكرم ،  11، ص 1؛ مبارؾ ، الخطط التكفيقية ، جػ 131، ص 3اتعاظ ، جػ

 .31، ص 1جػ
 .143، ص 6كنز الدرر، جػالدكدارم ،  (29)
ـ( 1993، دار الفكر )القاىرة ،1القاىرة تاريخ حاضرة ، ترجمة: لطيؼ فرج ، طريمكف ، اندريو ،  (30)

 .36ص
ابك ؛ ابف كثير ،  111؛ ابف عبد الظاىر ، الركضة البيية ، ص 91ناصر خسرك ، سفر نامو ، ص (31)

، تحقيؽ : عبد اهلل بف عبد  البداية كالنيايةـ( ، 1373ىػ/774الفداء اسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم )ت
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؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار  331، ص 12، جػ ـ(1997)القاىرة ،  1المحسف التركي ، دار ىجر ، ط
 . 21، ص 1؛ مبارؾ ، الخطط التكفيقية ، جػ 396، ص 2، جػ

؛ ابف كاصؿ ، مفرج الكركب في أخبار بني أيكب ،  188، ص 1أخبار الدكؿ المنقطعة ، جػ،  االزدم  (32)
،  1؛ مبارؾ ، الخطط التكفيقية ، جػ 396، ص 2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 186، ص 1جػ

 .11ص
؛  333-332، ص 3؛ القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ 123ابف عبد الظاىر ، الركضة البيية ، ص (33)

 .254، ص 4ابف تغرم بردل ، النجـك الزاىرة ، جػ
 . 298، ص 2المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ (34)
؛ مبارؾ ،  401، ص 2؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 120، ص 1ابف دقماؽ ، االنتصار ، جػ (35)

 .11، ص 1الخطط التكفيقية ، جػ
؛   116، ص 1؛ ابف دقماؽ االنتصار ، جػ 85القاىرة ، ص ابف سعيد ، النجـك الزاىرة في حمى (36)

جالؿ الديف عبدالرحمف بف ابي بكر)  ؛ السيكطي ، 427، ص 2المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ
، دار 1في تاريخ مصر كالقاىرة، تح: محمد ابك الفضؿ ابراىيـ، ط ، حسف المحاضرةـ( 1505ق/911ت

شياب الديف أحمد بف محمد  ؛  المقرم ، 384، ص 2، جػ ـ(1967، احياء الكتب العربية، )القاىرة 
، تح : أحساف عباس ،  1مف غصف األندلس الرطيب ، ط نفح الطيب ـ (، 1631ىػ/1041التممساني )ت 

 .17، ص 1؛ مبارؾ ، الخطط التكفيقية ، جػ 290، ص 2، جػ ـ (1968دار صادر )بيركت ، 
،  1؛  فكرم ، مساجد القاىرة كمدارسيا ، جػ 421-420، ص 2، جػالمقريزم ، المكاعظ كاالعتبار  (37)

 .24ص
 .17، ص 1؛ مبارؾ ، الخطط التكفيقية ، جػ 395، ص 3القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ (38)
؛ احمد، العمارة اإلسالمية ماضييا كحاضرىا ،  48، ص1تاريخ المساجد األثرية ، جػعبد الكىاب ،  (39)

؛  453؛ حسف الباشا كاخركف،  القاىرة تاريخيا فنكنيا آثارىا ، ص 425ص ؛ فرج ، القاىرة ، 72ص
 .186القكصي،  تاريخ مصر اإلسالمية مف الفتح العربي ، ص

 .271، ص 13قصة حضارة ، جػجيمس ،  (40)
 .92سفر نامو ، ص (41)
 .23، ص 1رحمة ابف جبير ، جػ (42)
؛ الصفدم  355، ص 11؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ، جػ   517، ص 8الذىبي ، تاريخ اإلسالـ، جػ (43)

ـ( ، نزىة المالؾ كالمممكؾ في 1317ق/717الحَسف بف أبي محّمد عبد اهلل بف عمر بف محاسف ، )ت: ، 
ة ، )بيركت ، المكتبة العصري،   عمر عبد السالـ، تح:  1، ط مختصر سيرة مف كلي مصر مف الممكؾ

؛ ابف حجي ، شياب الديف أبك  42؛ ابف دقماؽ ، نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص 115، صـ( 2003
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،  1ـ( ، جػ2003، دار ابف حـز )بيركت ،1ـ( ، حكادث ككفيات ، ط1413ق/816العباس احمد )ت 
 .410، ص  3؛ القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ 249ص

، 1؛ ابف صالح ، محمد أحمد ، المسجد جامع كجامعو ،ط 83ية في مصر ، صالعمارة اإلسالماحمد ، (44)
 .170ـ( ، ص2000مكتبة الممؾ فيد )الرياض ، 

 .253تاريخ األنطاكي ، ص (45)
 .147، ص 1صكرة األرض ، جػ (46)
 .453؛ الباشا ، القاىرة تاريخيا فنكنيا أثارىا ، ص 17القاىرة تاريخيا كأثارىا ، صزكي ،  (47)
؛   251، ص 2؛ السيكطي ، حسف المحاضرة ، ، جػ 52، ص 4لمقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػا (48)

ـ( ، سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني 1791ق/1206المرادم ، محمد خميؿ بف عمي بف محمد  )ت  
 .266، ص 3ـ ( ، جػ1988، دار ابف حـز ) بيركت  ،  3عشر ، ط

؛ الزركشي ،  121، ص 8؛ الدكادارم  ، كنز الدرر ، جػ 85بيية ، صابف عبد الظاىر ، الركضة ال (49)
ـ( ، أعالـ الساجد بأحكاـ المساجد 1391ق/794أبك عبد اهلل بدر الديف محمد  بف بيادر بف عبد اهلل )ت : 

؛  34ـ( ، ص1996، تح : أبك الكفا مصطفى المراغي ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ، )د.ـ  4، ط
 . 52، ص 4؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 411، ص 3دل ، صبح األعشى ، جػالقمقشن

 .264تاريخ المساجد الشييرة ، صنجيب ،   (50)
؛ فرج ، القاىرة  414، ص 3؛ القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ 121، ص 8الدكادارم ، كنز الدرر، جػ (51)

 36؛ الباشا، القاىرة تاريخيا فنكنيا آثارىا ، ص 94؛ سالـ ، تاريخ المساجد الشييرة ، ص 426-425، ص
؛ الفقي ، محمد كماؿ، األزىر كأثره في النيضة  171-170؛ ابف احمد ، المسجد جامع  كجامعة ، ص

؛ خفاجي ، محمد عبد المنعـ كعمي عمي  27، ص 1األدبية الحديثة ، المطبعة المنيرية )القاىرة ، د.ت( ، جػ
 .52، ص 1ـ( ، جػ2011، األزىرية لمتراث  )القاىرة ،  3، طصبح ، األزىر في ألؼ عاـ 

؛ المقريزم ،  410، ص 3؛ القمقشندل  ، صبح األعشى ، جػ 122، ص 8الدكادارم ، كنز الدرر ، جػ (52)
 .52، ص 4المكاعظ كاالعتبار ، جػ

هلل بف أسعد بف أبك محمد عفيؼ الديف عبد ا ، ؛ اليافعي 118، صالصفدم ، ، نزىة المالؾ كالمممكؾ (53)
، في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزمافكعبر اليقظاف  ،  مرآة الجنافىػ(768عمي بف سميماف اليافعي )ت: 

،  11؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ، جػ 341، ص 2، جػ  ـ(1997دار الكتب العممية )بيركت ، ، 1ط
؛  58، ص 4المكاعظ كاالعتبار ، جػ ؛ المقريزم ، 413، ص 3؛ القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ 393ص

 .253، ص 2السيكطي ، حسف المحاضرة ، جػ 
؛ القمقشندل ،  123، ص 8كنز الدرر ، جػ؛ الدكادارم ،  69ابف عبد الظاىر ، الركضة البيية ، ص (54)

، فكرم ، مساجد القاىرة  104، احمد ، العمارة اإلسالمية في مصر ، ص 411، ص 3صبح األعشى ، جػ
 .61، ص 1كمدارسيا ، جػ
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؛ حسف ،   58، ص 4؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ  286، ص 6الدكادارم ، كنز الدرر ، جػ (55)

 .162، ص 1؛ خفاجي كعمي عمي صبح ، األزىر في ألؼ عاـ ، جػ 129الفاطميكف في مصر ، ص
؛  249، ص 1فيات ، جػ؛ ابف حجي ، حكادث كك  302، ص 5ابف خمكاف ، كفيات األعياف ، جػ (56)

؛  79، ص 4؛  المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ  412-411، ص 3القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ
 .254، ص2السيكطي ، حسف المحاضرة ، جػ

عبد العزيز ، مساجد القاىرة قبؿ عصر المماليؾ ، ؛  73ابف عبد الظاىر ، الركضة البيية ، ص (57)
؛ فكرم ، مساجد القاىرة كمدارسيا ،  70، ص 1ريخ المساجد األثرية ، جػ؛ عبد الكىاب ، تا 86-84ص
 .88، ص1جػ
؛ عبد العزيز ،  مساجد القاىرة قبؿ عصر  72، ص 1عبد الكىاب ، تاريخ المساجد األثرية ، جػ (58)

؛  فكرم ، مساجد  116-113؛ عبد الرزاؽ ، العمارة اإلسالمية في مصر ، ص 95-94المماليؾ ، ص
 . 94-92، ص1ة كمدارسيا ، جػالقاىر 

 .36المحاريب الفاطمية ، صرزؽ ،   (59)
؛ المقريزم  412، ص 3القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ؛  74ابف عبد الظاىر ، الركضة البيية ، ص (60)

؛  عبد الكىاب ،   254، ص  2؛  السيكطي ، حسف المحاضرة ، جػ 84، ص4، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 
 .118؛ عبد الرزاؽ ، العمارة اإلسالمية في مصر ، ص 74،  ص 1األثرية ، جػتاريخ المساجد 

؛ المقريزم  412، ص 3؛ القمقشندل ، صبح األعشى ، جػ 75ابف عبد الظاىر ، الركضة البيية ، ص (61)
؛ عبد الرزاؽ ،  254، ص 2؛ السيكطي ، حسف المحاضرة ، جػ 84، ص 4، المكاعظ كاالعتبار ، جػ

 .120المية في مصر ، صالعمارة اإلس
؛ عبد الرزاؽ ،  العمارة اإلسالمية في مصر ،  265-264القاىرة تاريخيا  فنكنيا  آثارىا ، صالباشا،   (62)

؛  عبد العزيز ، مساجد القاىرة قبؿ عصر  101،  ص1، فكرم ،  مساجد القاىرة كمدارسيا ،جػ 120ص
 .102-101المماليؾ ، ص

، ـ(  1256ىػ /  654شمس الديف ابك المظفر يكسؼ بف قزاكغمي بف عبداهلل، )ت  سبط ابف الجكزم ،  (63)
، دار الرسالة العالمية، )دمشؽ 1، تح: محمد انس الخف، كامؿ محمد الخراط، طمرآة الزماف بتكاريخ األعياف

ر ، ؛ الدكادارم ك كنز الدر  296، ص 5؛ ابف خمكاف ، كفيات األعياف ، جػ 283، ص 18، جػ ـ(2013، 
،  2؛ ابف تغرم بردل ، النجـك الزاىرة ، جػ 66، ص 4؛ المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ 260، ص 6جػ

 .253، ص 2؛ السيكطي ، حسف المحاضرة ، جػ 177ص
؛  253، ص 2؛  السيكطي ، حسف المحاضرة ، جػ 66، ص 4المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، جػ (64)

 .130حسف، الفاطميكف في مصر ، ص
،  1؛ عبد الكىاب ، تاريخ المساجد األثرية ، جػ 142، ص 5ياقكت الحمكم ،  معجـ البمداف ، جػ   (65)

 .84ص
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 .296، ص 5ابف خمكاف ، كفيات األعياف ، جػ (66)
 .266، ص 3المرادم ، سمؾ الدرر ، جػ  (67)
 .101سفر نامة ، ص (68)
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