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ل يف الشعر العريب مَّ التأريخ للمنشآت املعامرية بحساب اجلُ

مساعد بن عبداهللا السدحان
أستاذ مشارك، قسم العامرة وعلوم البناء، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود

(قدم للنرش يف ١٤٢٤/١٢/٢٥هـ ؛ قبل للنرش يف ١٤٢٥/١٠/٢٣هـ)

خَ إلنشاء  رِّ ملخص البحث. أُقيم يف العامل العريب واإلسالمي العديد من املنشآت املعامرية والعمرانية، ولقد أُ
دراساهتم  يف  منها  لإلفادة  العامرة  ودارسو  الباحثون  وتلقفها  املختلفة،  التاريخ  كتب  مصادر  يف  منها  الرئيسة 
وهلذا  الرتاث.  كتب  ثنايا  يف  لآلخر  وأرخ  بعضها،  تأريخ  فقد  أو  أمهل  فقد  املنشآت  باقي  أما  العامرة.  لتاريخ 
فإن الدراسة هتدف إىل البحث يف تأريخ تلك املنشآت املعامرية من خالل الشعر العريب وهو ما يعرف بالتأريخ 
ل- الذي يعتمد عىل حتويل األرقام إىل حروف يمكن هبا تكوين مجله أو أكثر يتم مجع  مَّ الشعري أو حساب اجلُ
قيمة حروفها لتعطي رقامً معيناً يؤرخ به - وإثبات وجوده للكثري من تلك املنشآت. أما منهج الدراسة فهي 
القراءات املتأنية يف دواوين الشعر العريب، وكتب الرتاث الستخراج الشواهد الشعرية، وتدوينها وتنظيمها بام 

حيقق هدف الدراسة، ويناسب طبيعتها. 
تربز أمهية الدراسة يف أهنا توضح أمهية الشعر العريب للدراسات التارخيية يف العامرة والعمران وتؤكد مكانة 
ومنزلة العامرة والعمران يف الشعر العريب وذلك من حيث االهتامم واالعتناء هبا، وااللتفات هلا يف كل زمان 
ومكان. ثم هي تكشف وتلفت األنظار ملصدر مهم ملعرفة تأريخ املنشآت املعامرية ممثالً يف التأريخ الشعري. 
ً وعمرانياً تشمل املساجد، واملدارس، واحلاممات،  وقد حرصت الدراسة تأريخ إنشاء أكثر من ٥٠ عمالً معامرياُ
واملستشفيات،  املكاتب  مباين  مثل:  املستحدثة  املعامرية  األعامل  تشمل  كام  والدور،  والقصور،  واألسبلة، 

ومشاريع اخلدمات املختلفة من حدائق ومشاريع مياه.
عىل  يشجع  مما  املعامرية  للمنشآت  الشعري  للتأريخ  األمثلة  من  العديد  وجود  إثبات  إىل  الدراسة  ختلص 
البحث فيها واستقصائها باعتبارها مصدراً له ميزاته من ناحية التأريخ ألعامل قد يكون التأريخ الشعري هو 
املصدر الوحيد هلا، أو أن يكون عضداً أو مرجحاً لتواريخ أعامل معامرية اختلف يف تاريخ إنشائها. وهلذا فإن 
الدراسة تويص باالهتامم بالتأريخ الشعري وااللتفات إليه يف دراسة تأريخ العامرة والعمران. وتدعو إىل مجع 
وما يف حكمهام  الرتاجم  وكتب  دواوين الشعر  واملبثوثة يف  الشعري  بالتأريخ  األعامل املعامرية املوثقة  تواريخ 

ين قاعدة بيانات تكون متوفرة للدارسني لتاريخ العامرة واآلثار والتخصصات ذات العالقة.  لتكوّ
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التأريخ والتاريخ والتوريخ كلامت تعني يف اللغة العربية 
غايته  عىل  اليشء  تاريخ  يدل  وقد  بالوقت،  اإلعالم 
لألحداث  التأريخ  ويعترب  ينتهي إليه زمنه.  الذي  ووقته 
ثَات التي جتري حول اإلنسان أحد مظاهر املدنية  واملحدَ
التأريخ  مثل:  املتعاقبة  احلضارات  عليها  حرصت  التي 
من  وغريها  واملعاهدات،  واحلروب،  والوفاة،  للوالدة، 
الظاهرة  لإلنجازات  التأريخ  وكذلك  املهمة،  األحداث 
يف   « «البِناءَ السخاوي  ورد  وهلذا  والعمران،  العامرة  يف 
تضبط  الذي  بالوقت  التعريف   .  .  .  » للتاريخ:  تعريفه 
به األحوال من موالد األئمة. . . وربام يتوسع فيه لبدء 
اخللق وقصص األنبياء وغري ذلك من أمور األمم املاضية 
وأحوال القيامة ومقدماهتا مما سيأيت أو دوهنا كبناء جامع 
أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف أو نحوها مما يعم االنتفاع 
به مما هو شائع مشاهد أو خفي ساموي كجراد وكسوف 

وخسوف. . .» (١)(السخاوي، ٩٠٢هـ).
أسايس  دور  اهلجري  التاريخ  الستخدام  كان  ولقد 
يف  وذلك  وتأرخيها  واملناسبات  األحداث  حفظ  يف 
خالفة عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه الذي سن التأريخ 
الرسول  هجرة  تأريخ  من  يبدأ  أن  عىل  فِق  واتُّ اهلجري، 
صىل اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة. وقد كان العرب 
يؤرخون يف جاهليتهم وبداية اإلسالم بكل عام يكون 
إسامعيل  نزول  عام  مثل  عليه  متعارف  مشهود  أمر  فيه 
مكة، وعام تفرق ولد معد، وعام الفيل، كام أرخو ببنيان 

الكعبة (٢)(سامل، د. ت).

ذم  ملن  بالتوبيخ  اإلعالن  رجب.  بن  حممد  السخاوي،   (١)
التاريخ. (القاهرة، دار الكتاب العريب، ٩٠٢هـ)، ص٧ .

(٢) سامل، السيد عبدالعزيز، مناهج البحث يف التاريخ اإلسالمي 
د.  اجلامعة،  شباب  مؤسسة  (القاهرة،  اإلسالمية.  واألثار 

ت)، ص٢٠. 

مشكلة الدراسة
من  العديد  واإلسالمي  العريب  العامل  يف  ظهرت 
خَ إلنشاء الرئيسة  رِّ املنشآت املعامرية والعمرانية، ولقد أُ
منها يف مصادر كتب التاريخ املختلفة، وتلقفها الباحثون 
ودارسو العامرة لإلفادة منها يف دراساهتم لتاريخ العامرة. 
أما باقي األعامل فقد أمهل تأريخ بعضها، وأرخ لآلخر 

يف ثنايا كتب الرتاث.

هدف الدراسة ومنهجها
الشعري،  التأريخ  يف  البحث  إىل  الدراسة  هتدف 
بأمثلة  املعامرية  املنشآت  من  للكثري  وجوده  وإثبات 
املدارس،  املساجد،  مثل:  املختلفة  أنواعها  لتأريخ 
املتأنية  القراءات  فهي  منهجها  أما  وغريها.  األسبلة 
الستخراج  الرتاث  وكتب  العريب  الشعر  دواوين  يف 
حيقق  بام  هلا  وتنظيمها  وتدوينها  الشواهدالشعرية، 
بالتأريخ  املرتبطة  طبيعتها  ويناسب  الدراسة  هدف 
ور أو  للعامرة والعمران. مل يُدرج ضمن الدراسة أي صُ
رسومات للمنشآت املعامرية؛ ألن ذلك ال خيدم هدف 
الدراسة، لكنها حتفل بأمثلة لقطع شعرية أرخت ملنشآت 
معامرية بحساب اجلمل، وذلك حسب موضوعاهتا مثل 

املساجد، املدارس. . . وهكذا. 

أمهية الدراسة
تربز أمهية الدراسة يف اآليت:

١- توضيح أمهية الشعر العريب للدراسات التارخيية 
يف العامرة والعمران. كام أهنا تؤكد مكانة ومنزلة العامرة 
االهتامم  حيث  من  وذلك  العريب  الشعر  يف  والعمران 

واالعتناء هبا، وااللتفات هلا يف كل زمان ومكان.
٢- الكشف ولفت األنظار ملصدر مهم ملعرفة تأريخ 
وخصوصاً  الشعري،  التأريخ  يف  ممثالً  املعامرية  األعامل 

أن العرب حفظت الشعر ودونته واهتمت به.
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أدبيات الدراسة

من  النثرية  الكتابة  يف  باألرقام  التواريخ  استخدمت 
رسائل ووثائق أما يف الشعر - وهو ديوان العرب - فقد 
احلروف  الشعراء  فيه  واستعمل  فيه  التواريخ  سجلت 
للشاعر  مطاوعة  أكثر  احلروف  ألن  األرقام  من  بدالً 
عىل  للداللة  وذلك  اجلامدة  األرقام  لغة  من  والشاعرية 
 وسنر ل،  مَّ اجلُ بحساب  يسمى  ما  وهو  معني  تأريخ 
أنه مصدر مهم للتأريخ إذ يتضمن بعضه - كام سيأيت- 
تأرخياً للبناء. مع إشارة لنوعية العامرة مثل: املسجد أو 

املدرسة أو القنطرة أو غريها.
تاريخ  دراسة  أن  يف  البناء  تأريخ  معرفة  أمهية  وتربز 
للمناطق  التصنيف  أساس  عىل  عادة  تأيت  العامرة 
(شريزاد،  الزمني(٣)  الرتتيب  أساس  عىل  أو  والبلدان 
سنة  معرفة  الرضورة  من  يصبح  بحيث  ٢٠٠٢م)، 
واملبادئ  القيم  استخالص  من  متكننا  والتي  البناء، 
عن  معربة  املختلفة  األزمان  يف  واملؤثرات  املعامرية 
ويمكن  اآلخر.  عىل  طراز  كل  وتأثري  عرص  و  فرتة  كل 
تطور  ترشح  التي  املعامرية  الدراسات  حتقيق  حينذاك 
العنارص املعامرية، واإلنشائية، والزخرفية التي تكونت 
واملتعاقبة  املتزامنة  اإلسالمية  الفرتات  يف  العامرة  منها 
كام  للعامرة.  احلضاري  التصاعد  يمثل  هيكل  فيتكون 
التيارات  معرفة  للبناء  الزمني  التسلسل  بمعرفة  يمكن 
اإلنتاج  يف  بصامهتا  ترتك  كانت  والتي  ومصادرها  الفنية 
قام  التي  لألعامل  حياً  تارخيياً  سجالً  وتعترب  املعامري 
العصور  يف  واخللفاء  والسالطني  واألمراء  الوالة  هبا 

اإلسالمية املختلفة.

(٣) شريزاد، شريين إحسان، ملحات من تاريخ العامرة واحلركات 
للدراسات  العربية  املؤسسة  (بريوت،  وروادها.  املعامرية 

والنرش، ط٢، ٢٠٠٢م)، ص١٠.

ل التاريخ بحساب اجلمّ
أشار العديد من الباحثني إىل قدم استخدام التأريخ 
السابقة،  واحلضارات  الشعوب  عند  ل  اجلمّ بحساب 
والرومان،  واليونانيني،  والفرس،  العربانيني،  مثل: 
لكنهم اختلفوا يف حتديد أول من عرفه. ولقد استخدمه 
خمتلفة.  بتسميات  العريب  الشعر  يف  وشاع  املسلمون 
وسمي بالتأريخ الشعري أو احلريف أو التأريخ بحساب 
اجلمل(٤) (أمني، ١٩٧٩م). واستخدم يف الشعر العريب 
من  علم  والدة  تأريخ  مثل:  ووقائع  أحداث  لتأريخ 
األبنية  تشييد  من  االنتهاء  تاريخ  أو  وفاته،  أو  األعالم، 

مثل: املساجد، واملدارس وغريها.
ويعتمد هذا التأريخ عىل حتويل األرقام إىل حروف 
حروفها  قيمة  مجع  يتم  أكثر  أو  مجلة  تكوين  هبا  يمكن 
لتعطي رقامً معيناً يؤرخ به يف أغلب األحيان. واصطلح 
من  حرف  لكل  حمددة  عددية  قيمة  إعطاء  عىل  العرب 

احلروف األبجدية كاآليت:
=٢٠ك= ٨ح= ٥هـ= ١أ
=٣٠ل= ٩ط= ٦و= ٢ب
=٤٠م=١٠ي= ٧ز= ٣ج
=٥٠ن= ٤د

=٨٠٠ض=٥٠٠ث=١٠٠ق=٦٠س
=٩٠٠ظ=٦٠٠خ=٢٠٠ر=٧٠ع
=١٠٠٠غ=٧٠٠ذ=٣٠٠ش=٨٠ف
=٤٠٠ت=٩٠ص

(٤) أمني، بكري شيخ؛ مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين. 
١٩٧٩م)،   /١٣٩٩ ط٢،  اجلديدة،  اآلفاق  دار  (بريوت، 

ص٦٧-١٧٥. 
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مناطق  مجيع  يف  عليها  يتفق  مل  القيم  هذه  أن  إالّ 
احلروف  قيم  بعض  اِختلفت  فقد  اإلسالمي،  العامل 
يف  انحرص  وقد  اإلسالمي،  املغرب  أهل  عند  العددية 
ستة حروف وهي: (١) حرف السني يساوي عند أهل 
املغرب ٣٠٠ بدالً من ٦٠ عند أهل املرشق، (٢) حرف 
الشني  حرف   (٣)  ،٩٠ من  بدالً   ٦٠ يساوي  الصاد 
الضاد  حرف   (٤)  ،٣٠٠ من  بدالً   ١٠٠٠ يساوي 
يساوي  الظاء  حرف   (٥) ،٨٠٠ من  بدالً   ٩٠ يساوي 
 ٩٠٠ يساوي  الغني  حرف   (٦)  ،٩٠٠ من  بدالً   ٨٠٠

بدالً من ١٠٠٠(٥) (البستاين، د. ت) . 
وقد استحسن الباحثون أن تكون اجلملة التي حتوي 
حروف التأريخ منسجمة األلفاظ ذات عالقة بموضوع 
احلدث املؤرخ له، واضحة املعنى، وخالية من كل هجنة. 
الشعري،  التاريخ  ظهور  لبدء  حمدد  تاريخ  يعرف  وال 
(٦)(الرافعي،  الرافعي  ذلك  يف  وأيده  «شيخو»  وذهب 
شعري  تأريخ  من  إلينا  وصل  ما  أقدم  أن  إىل  ١٩٥٩م) 
قول ابن الشبيب يف اإلمام املستنجد باهللا (ت٥٦٦ هـ) 

وهو اخلليفة الثاين والثالثون من اخللفاء العباسيني:

) بني العباس كلهم أصبحت (لبّ
ل اخللفا مَّ إن عددت بحروف اجلُ

(ل)  الالم  حرف  حرفني:  من  مكونة  (لب)  فكلمة 
ويساوي ٣٠، وحرف الباء (ب) ويساوي ٢، وجمموع 
لرتتيب  يرمز  الذي  الرقم  وهو   ٣٢ يساوي  الرقمني 
د.  املعرفة،  دار  املعرف، (بريوت:  دائرة  بطرس،   البستاين،   (٥)

ت)، ص١٩. 
العرب. (القاهرة:  آداب  تاريخ  صادق،  مصطفى  الرافعي،   (٦)

املطبعة التجارية ١٩٥٩م)، ص٥٦.

اخللفاء  من  والثالثون  الثاين  هو  إذ  املستنجد؛  اخلليفة 
العباسيني.

أما التأريخ الشعري للعامرة ومعاملها فلم أقع عىل 
أي مرجع حدد أول ظهور له، لكن بكري شيخ أمني 
أن  «ويبدو  الفن:  هذا  فيها  شاع  التي  الفرتة  إىل  أشار 
 - امليالدي  عرش  الثامن  عرش-  الثاين  القرن  أبناء 
إكثاراً  منه  فأكثروا  النظم،  من  اللون  هذا  استساغوا 
عجيباً، حتى جعلوه يف كل مناسبة صغرت أو كربت. 
ويسرتعي  األنظار،  يلفت  تفنناً  إخراجه  يف  تفننوا  ثم 
الدراسة  وستقدم  ١٩٧٩م).  (٧)(أمني،   «.  . االهتامم. 
لتأريخ  الفن  هلذا  الشعراء  استعامل  تؤكد  التي  األمثلة 
املساجد،  مثل:  املايض؛  يف  السائدة  املعامرية  املنشآت 
ستقدم  وغريها،كام  واألسبلة  واحلاممات،  واملدارس، 

أمثلة لتأريخ منشآت معامرية وعمرانية مستحدثة:

املنشآت املعامرية السائدة يف املايض 
وأمثلة لتأريخ بعضها

املساجد
عرفت املساجد يف العامل اإلسالمي ألداء الصلوات 
وغريها، وقد كان أول مسجد بناه الرسول صىل اهللا عليه 
ثم  مهاجراً،  املنورة  للمدينة  وصوله  قبل  قباء  يف  وسلم 
تاله املسجد النبوي باملدينة املنورة. ويطلق عىل املسجد 
الشعري  التأريخ  عىل  األمثلة  ومن   . أحياناً اجلامع  اسم 
الشاعر  قول   ،(١) رقم  اجلدول  يف  كام  املساجد،  لبناء 
باحللفاوين  يوسف  الوزير  أمته  الذي  اجلامع  تأريخ  يف 

بتونس يف قطعة شعرية منها (٨)(اليعالوي، د. ت):
(٧). أمني، بكري شيخ، مرجع سابق، ص١٧١. 

(٨) اليعالوي، حممد، ديوان الشيخ ابراهيم الرياحي. (بريوت: 
دار الغرب اإلسالمي، د. ت)، ص٤٢.
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س واهلد بيتٌ عىل التّقو تأسّ
هْ دَ عَ نِ بالرّىض ما أَسْ أَبو املحاسِ فَ

ةٍ نَّ وسُ الكتاب  آيِ  من  ئتَ  شِ ما 
دة وَّ َ جمُ وتلك  لةٌ  لسَ سَ مُ هذي 

منهام ث  واملحدِّ املفِرسُ  ْدِي  هيَ
دة تَبدِّ مُ معاً  وأَدْ الفؤادِ  لِنيَ 

هُ نِيلُ ويُ الرّىض  زيه  ْ جيَ فاهللاُ 
هْ دَ عَ قْ مَ يُزلف  وثَمَّ  نَانِ  ِ اجلْ فَ  رَ غُ

باً  متعجّ لْ  قُ وَ لْ  أَ واسْ له  رْ  كُ فأشْ
( هْ شيدَ ماقد  ً(هللا  خا  ومؤرّ
سنة: ١٢٢٩ هـ

ييل:  كام  (مغريب)  التأريخ  هذا  فحساب 
(قد:١٠٠+٤)،  (ما:٤٠+١)،  (هللا:٣٠+٣٠+٥)، 

(شيّده:١٠٠٠+١٠+٤+٥) =١٢٢٩ هـ(٩). 
ويف األندلس بتستور أنشأ حممد الصغريّ األندليس 
(اليعالوي،  بناءه(١٠)  الرياحي  الشاعر  أرخ  مسجداً 

د. ت):

مشهودا بدا  نوراً  له  رْ  انْظُ
مسعوداً ا  دَ غَ رجلٌ  له  يأوي 

كأنّام الح  األسواق  ظلمة  يف 
نُوداً بُ الم  الظّ عىل  باحُ  الصّ  َ نَرشَ

النّدا إذا  منه  يطانِ  الشّ ةَ  يارنّ
مطروداً ئاً  خاسِ فوىلّ   ناد

جلميع  التأريخ  حساب  لتفصيل  ذلك  بعد  امللحق  انظر    (٩)
األعامل الواردة بالدراسة.  

(١٠) اليعالوي، حممد، مرجع سابق، ص ص ٥٠-٥١.

مْ هِ لهِ يُ مل  إذ  ا  دَ عَ السُّ وغنيمةَ 
وسجوداً كعاً  رُ بوا  لَ فَ ءٌ  ْ يشَ

ٌ نيُ أَعْ يانة  الدّ لذوي  به  تْ  رَّ قَ
مفؤوداً قا  الشّ حزبُ  به  وغدا 

آمِلٌ هو  الذي  سه  أسّ هللا 
املوعوداً هُ  رَ أَجْ زُ  رِ ْ حيُ سوف  أَنْ 

انِياً فَ فأنفق  ه  جتارتُ تْ  بِحَ رَ
خلوداً النّعيم  دار  يف  لينالَ 

النّهى تستبق  نْعِ  الصُّ هذا  ثل  لِمِ فَ
كبوداً امُ  رَ الكِ تنفطر  وعليه 

الور بَّ  يارَ بانيه  من  هُ  لْ بَ فاقْ
مقصوداً آلملٍ  ِيبُ  خيُ ال  نْ  مَ

بْ بفضلك دعويت إذْ قلتُ يفِ وأَجِ
( جوداً الصغريّ   جاز) تارخيه 
سنة: ١٢٢٧ هـ

خَ تعمريها جامع خرض بك يف بغداد  رِّ ومن اجلوامع التي أُ
عىل لسان الشاعر يعقوب احلاج (١١)(اليعقويب، د. ت)، وفيه 

  B  A تضمنيٌ لآلية التي وردت يف بناء املسجد: زب
K  J  I  H  G    F  E  D  Cرب (١٢): 

جامعاً لنا  اخلرض  بَنى  لقدْ 
أركانهُ تشادُ    بِرمحةٍ   

للور (ياجلامعٍ  خت  أَرّ
( نيانهُ بُ سَ  أُسِّ التُقى  عىل 
سنة: ١٣٢١ هـ
جعفر.  احلاج  يعقوب  الشيخ  ديوان  عيل،  حممد  اليعقويب،   (١١)

(النجف: مجعية الرابطة األدبية، د. ت)، ص١٦٩.
(١٢)اآلية ١٠٨، سورة التوبة.
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قائلوها  سجل  التي  الشعرية  القطع  بعض  وتوجد 
تاريخ البناء وزادوا عليه بأن سجلوا اسم الذي رصف عىل 
 .البناء وذلك بطريقة مبارشة أحياناً ومبتكرة أحياناً أخر
ومن األمثلة عىل املبتكرة التأريخ جلامع (عبدالرمحن زكي 
له  أرخ  فلقد  حلب.  بمنطقة  اجلميلية  يف  املدرس)  باشا 
الشيخ الشاعر أمحد الرتمانيني مفتي حارم بأبيات مطرزاً 
كلمة  كل  أول  يف  البناء  عىل  رصف  الذي  الباين  اسم  فيها 
منه  كلمة  كل  آخر  يف  اجلامع  وذاكراً  األول،  الشطر  من 
بحيث صار املجموع بيتاً عىل حدة يف كل شطرة من تاريخ 
البناء، وذلك سنة ١٣١٧هـ، وطرز الشاعر اسمه يف أول 

كل كلمة من الشطر الثاين، وهي (١٣):
بتاريخ  النبالء  إعالم  الطباخ،   راغب  حممد  احللبي،   (١٣)
العريب  القلم  دار  (حلب:  السابع).  (اجلزء  الشهباء  حلب 

١٣٧٠هـ)، ص٥١٨.

(ز) زها بارق الشهباء واملنهل العذبُ (ب)
القلبُ شمها  يف  يرتاح  مقاصفها  (م) 

(ج)  منهج  يلَ   واهلو قلبي  شاء  كام  (ك) 
أصبو ولو  غيه  عن  النهى  هناين  (ن) 

(ي) يواصلني يف حندس الليل طيفها (ا)
حربُ وصلها  يف  والفجر  ويل  أفيق  (أ) 

(ب) بدوت وما يف البدو قصدي ومل أحم (م)
القربُ بغيته  والصب  وصلها  محى  (ح) 

(ع) سامع  ثم  هل  الشهباء  يابني  أال  (أ) 
نحبُ بلدتكم  طيّ  يف  فيل  جمري  (م) 

(ش) شو قلبيَ الوهلان وجد مربح (ح)
صعبُ منهجه  واحلب  هلا  دعاين  (د) 

(ظ) حمافظ  الزكيّ  بعد  وهل  أنادي  (أ) 
الرحبُ جملسه  حيويه  من  مودة  (م) 

ل واألرقام. اجلدول رقم (١). أمثلة املساجد الواردة بالدراسة مع تأريخ إنشائها باجلمّ

لاملكاناملُنشأ املعامري باألرقامتأريخ البناء باجلمّ
)احللفاويني - تونسمسجد هْ ١٢٢٩هـ(هللا ماقد شيدَ
١٢٢٧هـ(جاز الصغريّ جودا)تستور - األندلسمسجد
)بغدادمسجد نيانه ُ سَ بُ ١٣٢١هـ(ياجلامعٍ للور عىل التُقى أُسِ
١٣١٧هـ(زكي باشا له الفضل)اجلميلية - حلبمسجد
)األستانة - أستانبولمسجد ١٣٠٠هـ(والسعد متمه بشهر العيدِ
١٠٢٦ هـ(لنعم دار املتقني)إستانبولمسجد
١١٦٧هـ(جامعاً أوتيت سؤلك ياموسى)حلبمسجد
ده)بغدادمسجد دَّ رِ جَ دْ ١٢٨٢هـ(ذا جامعٌ وعيلُّ القْ
١٣٦٤هـ(نافالً يف الصاحلية شاد صالح مسجدا)الصاحليةالنجفمسجد
١٣٠٤هـ(يامسجداً بالذكر قد أسسوا)القديحمسجد
١٣٦٢هـ(اغفر لنا)عنيزةمسجد
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(هـ) سعيه  باخلري  تم  الربايا  لرب  (ل) 
تربو بجامعه   والتقو فدونك  (ف) 

خاشعاً (أ) هللا  األسحار  دجى   هو (هـ) 
والكتبُ الليل  يف  األمالك  تراقبه  (ت) 

(ل) هاطل  الوفر  ماؤه  سبيالً  أعد  (أ) 
العذبُ منهله  الضمآن  إىل  يباح  (ي) 

(أ) باقياً  هللا  املشكور  األثر  له  (ل) 
صحبُ دينه  يف  هللا  وكم  محيداً  (ح) 

(ف) فكم ثمّ يف ملك احلميد حماسن (ن)
حبُ هلا  وفيه  حقاً  انتمت  إليه  (أ) 

ولو (و) دولته  أيام  يف  الدين  ضياء  (ض) 
واحلربُ وامللك  الكون  لقلت  رفعت  (ر) 

(ر) مناظر  الزكيُّ  باريه  إلحسان  (ل) 
حزبُ هم  املدرس  أبناء  الغرّ  من  (م) 

األنور:   حظه  بجامع  ١٣١٧هـ.  الفضل:  له  باشا  زكي 
١٣١٧هـ.  من أمحد مفتي حارم ١٣١٧هـ.

يف  علق  اآلستانة  احلريري  مصطفى  الشيخ  زار  وملا 
 « جامعها لوحة كتبها بخطه فيها «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً
وكتب داخل هذه اآلية جزئني من القرآن وذيّلهام بأبيات 

ختمها بتاريخ بناء اجلامع (احللبي، ١٣٧٠هـ)(١٤):

(زاهياّ خْ  أّرِّ جاء  قد  لبنائه 
( العيدِ بشهر  متمه  والسعد 
سنة: ١٣٠٠هـ

املشهور  اجلامع  أمحد  السلطان  بنى  أيضاً  تركيا  ويف 
عبدالغني  حممد  الشاعر  بناءه  وأرخ  القسطنطينية  يف 

بقصيدة منها:

(١٤) احللبي، حممد راغب الطباخ، مرجع سابق، ص٤٧٠-٤٧١.

مــؤســسٌ جــامــعٌ  ذا 
الـمتني الــرب  تــقــى  عىل 

لــه تــاريـخـاً  حــاولــتُ 
مـبـيـن قــرآن  نــص  مــن 

قــولــهُ فــيــه  فــجــاء 
الـمـتـقـيـن) دار  (لــنـعـم 
سنة: ١٠٢٦هـ 

موسى  احلاج  مسجد  أُرِخت  التي  املساجد  ومن 
آغا األمريي يف حلب والذي تم إنشاؤه سنة ١١٧٦هـ 
هكذا  األخري  مرصاع  أبيات  ثالثةُ  بابه  فوق  قِشَ  ونُ

(احللبي، ١٣٧٠هـ)(١٥):

أوتـيــت (جــامــعــاً  أرخ 
يــامــوســـى) ســـؤلك 
سنة: ١١٧٦ هـ

الشيخ  جامع  بناء  لتجديد  األخرس  الشاعر  أرخ  و 
اجليالين بقوله (األعظمي، د. ت)(١٦):

تِه هبمَّ إعجاباً  لبانيه  واشهد 
وشيّده ه  الّ وعَ بناه  بام 

خه رَّ ؤَ يُ أنْ  منه  رام  ملنْ  وقل 
ده) دَّ جَ رِ  دْ القْ وعيلُّ  جامعٌ  (ذا 
سنة: ١٢٨٢ هـ

(١٥) احللبي، حممد راغب الطباخ، مرجع سابق، ص٣٣.
(١٦) األعظمي، وليد،  ديوان األخرس. (بغداد: مكتبة النهضة 

العربية، د. ت)، ص٦٤٠. 
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الذي  للمسجد  احلويزي  الشاعر  أرخ  النجف  ويف 
يف  القاشاين  عىل  كتبت  بأبياتٍ  الصاحلية  حملة  يف  بني 

، ١٩٦٤م)(١٧): واجهة املسجد (هدوَّ

عناية يداه  عمرت  ملن  طوبى 
للهد قواعد  به  تقام  بيتاً 

التقى بنو  فيه  التكبري  أعلن  قد 
طوعاً وقد ذكروا الرسول حممدا

(نافالً أرخ  الصلوات  حافظ  يا 
يف الصاحلية شاد صالح مسجدا)
سنة: ١٣٦٤ هـ

وأرخ الشاعر أمحد السرتي بناء مسجد بجنب داره 
 ، (هدوَّ قوله  يف  ١٣٠٤هـ  عام  وذلك  القديح  قرية  يف 

١٩٦٤م) (١٨): 

البنا هذا  أسس  التقى  عىل 
مأنس به  للناس  فصار 

طاعةٍ ويف  بالذكر  مر  عُ
األنفس رؤيته  من  تطيب 

إكامله تأريخ  به   ناد
أسسوا) قد  بالذكر  (يامسجداً 
سنة: ١٣٠٤ هـ

عبدالرمحن  الشيخ  خَ  أرّ القصيم  بمنطقة  عنيزة  ويف 
بعنيزة  الرئيس  اجلامع  بناء  من  االِنتهاء  سنة  السعدي 
مكتبة  دار  (بريوت:  احلويزي.  ديوان  جميد،  محيد   ، هدوُّ  (١٧)

احلياة، ١٩٦٤م)، ص٢١٧. 
، محيد جميد، مرجع سابق، ص٢١٧.  (١٨)هدوُّ

(القايض،  قوله  يف  أيضاً  االنتهاء  شهر  حدد  كام 
١٤٢٦هـ)(١٩):

انـتـهــى حـيــن  تاريـخــه 
لـنـا) (اغـفــر  املـنيـب  قــول 
سنة: ١٣٦٢ هـ

يـا شــــوال  فـي  والشــهــر 
ســعــيــنـا تــقــبـــل  رب 

        
التأريخ لبناء عنارص من املسجد

مثل:  رئيسة  معامرية  عنارص  يف  املساجد  تشرتك 
بعضها  يف  ويوجد  واملحراب،  واملئِذنة،  األبواب، 
عنارص ال توجد يف أخر مثل: األروقة: واملنرب. ولقد 
أُرِخ إنشاء بعض تلك العنارص كام يف اجلدول رقم (٢) 

كاآليت:
للمساجد  كبرية  أمهية  هلا  والتي  املساجد:  أبواب 
واملسجد  املكي،  احلرم  مثل:  منها  الكبري  وخصوصاً 
عواصم  يف  أنشئت  التي  الرئيسة  واملساجد  النبوي، 
الفرتات اإلسالمية املتعاقبة، ومن أمثلتها أبواب املسجد 
مثل  لبعضها  بالشعر  أرخ  التي  الرئيسة  التسعة  األزهر 
دا ونقش عليه  باب املزينني الذي أنشأه عبدالرمحن كتخْ

بامء الذهب تاريخ إنشائه يف هذه األبيات (٢٠):

(١٩) القايض، عبدالرمحن إبراهيم، أجدادنا و التجارة وحساب 
١٤١٦هـ/١٩٦٤م)،  الرياض،  جتارة  (الرياض:  ل.  اجلمّ

ص٤٥. 
الصاحلون.  واولياؤها  مرص  مساجد  ماهر،  سعاد  حممد،   (٢٠)
١٤٠٧هـ)،  اإلسالمية،  للشئون  األعىل  املجلس  (القاهرة: 

ص١٢٥ . 
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يتسامى أَزهراً  للعلم  إن 
سامءُ طاولتها  ما  كسامء 

ولوال البناء  ذا  وفاه  حيث 
البناءُ تسامى  ما  اهللا  سنة 

وآيا داك  هُ  اهلُد إنْ  رب 
تشاءُ من  هبا  هتدي  نور  تك 

علوم (باب  أَرختُ  تنَاهى  ذْ  مُ
( الدعاءُ جياب  به  وفخار 
سنة: ١١٦٨هـ

أنشأت  عندما  بمرص  األوقاف  وزارة  وأقامت 
الرواق العبايس لألزهر باباً ضخامً وهو الباب العبايس 

نُقش عىل واجهته احلجرية أبياتٌ تبني تاريخ إنشائه:

مواهب باب  املعمور  لألزهر 
الناس لكل  به  الفتوح  ظهر 

تارخيه يف  يقول  السعود  فأتى 
عباس) بباب  خديونا  (برش 
سنة: ١٣١٣هـ

وأرخ آخر لبناء باب جامع (٢١):
مِعِ اجلاَ دِ  جِ َسْ املْ بَابُ  ثَ  دِ أُحْ

عِ امِ القَ ا  ضَ الرّ اَ  النَ وْ مَ رِ  بِأمْ
بَتْ جَ أوْ ةٍ  لَ صْ خَ نْ  مِ هُ  لَ مْ  كَ وَ

عِ السامِ وَ ائِي  للرَّ هُ  نَاءَ ثَ
لِهِ فِعْ ىلَ  عَ لِ  وْ الطَّ و  ذُ اهُ  ازَ جَ

ابِعِ التَّ وَ وعِ  بُ املَتْ بِ  لَ طْ مَ نْ  مِ
َ استْوَ ملَّا  وَ  ٍ ريْ خَ يفِ  امَ  دَ وَ

( عِ اسِ وَ رِىض  (بَابُ  هُ  تُ خْ أرَّ
سنة: ١١٨٣ هـ
الدار  (تونس:  الورغي.  ديوان  عبدالعزيز،   الفيزاين،   (٢١)

التونسية للنرش، د. ت)، ص ص٥٠-٥١.

ل واألرقام. اجلدول رقم (٢). أمثلة العنارص من املساجد الواردة بالدراسة مع تأريخ إنشائها باجلمّ

لاملكاناملُنشأ املعامري باألرقامتأريخ البناء باجلمّ
)القاهرةباب املزينني لألزهر ١١٦٨هـ(باب علوم وفخار به جياب الدعاءُ

١٣١٣هـ(برش خديونا بباب عباس)القاهرةالباب العبايس لألزهر
)تونسباب مسجد عِ اسِ ١١٨٣هـ(بَابُ رِىضّ وَ

١٣٦٦هـ(اسعد به قربة نادت بمهديه)احلرم املكيباب الكعبة املرشفة
١١١٢هـ(يف عكس رقم كاجلالله بادي)حلبمنارة جامع البهرمية

١١٧٧هـ(قد جاء أن الصالة تنهى)حلبمنرب مسجد احلاج موسى
١١٧٧هـ(أساس بناء وهو للخري جامع)حلبجدارقبلة مسجد احلاج موسى

)صفاقس - تونسحمراب - جامع صفاقس ١١٨١هـ(حمرابُ مسجدك انتهى إكاملهُ
١١٦٣هـ(أتقنهاوزير مرص أمحد)القاهرةمزولة - األزهر

١٠٤٢هـ(صدقات زين الدين هينأ جاريه)حلببالط - اجلامع األموي



ل . . .  مَّ مساعد بن عبداهللا السدحان: التأريخ للمنشآت املعامرية بحساب اجلُ ١٤٠
التأريخ  مع  متناغم  التأريخ  مجلة  معنى  أن  ونلحظ 
نفسه حيث وصف ميزة معامرية يف الباب وهي السعة، 
صورة  تقريب  يف  الدينية  املعلومة  توظيف  نالحظ  كام 
فيه  تكون  الذي  املسجد  إىل  اجلنة  باب  خازن  رضوان 

رياض اجلنة. 
ولقد أرخ الشاعر أمحد غزاوي مناسبة وضع الباب 
امللك  بصنعه  أمر  والذي  املرشفة،  للكعبة  الرشيف 
عبدالعزيز - يرمحه اهللا - ووضع يف مكانه بحضور ويل 

العهد وأعضاء الوفود اإلسالمية (٢٢):

مأثرةً اهللا  حباك  عبدالعزيز 
تنشيهِ الركن  بعد  الباب  جتديدك 

وانطلقتْ اهللا  بيت  بحبك  شدا 
تزجيهِ باإلخالص  لك  وفوده 

ونقهُ رَ األبصار  يبهر   - سبكته 
برهان صدقٍ - بفضل اهللا تسديهِ

وناب عنك السعود اليوم يرفعه
فيهِ ضه  فرْ  وأد  - اخلشوع  مع 

قاطبة األرض  حنفاء  وحوله 
وتعليهِ تبني  ما  لك  أكربوا  قد 

، وابتهلوا وقد دعوا لك بالتوفيقِ
مثانيهِ أفوافاً   - الشكر  ورتلوا 

قد خصك اهللا بالرب الذي احتجزت
يضفيهِ اهللا  وفيك  امللوك  عنه 

منسجامً جاء  قد  لتارخيه  فاسمع 
بمهديه) نادت  قربة  به  (أسعد 
سنة: ١٣٦٦ هـ

(٢٢) جريدة أم القر. مكة املكرمة: السنة ٢٤: العدد ١١٨٢ يف 
١٣٦٦/١٢/١٦هـ، ص٣. 

منارات املساجد: ومن األمثلة املتميزة عىل تأريخ بنائها 
جامع  ملنارة  تأرخيه  عند  العقاد  حييى  الشاعر  به  تفنن  ما 

البهرمية يف حلب التي كتب عىل باهبا (٢٣):

ه  بمرّ السحاب  فصادمها  قامت 
مشادِ كل  قد  بقدّ  سمت 

املصطفى طه  قدر  عالءً  حاكت 
القصاد ومنهل  السخاء  أس 

منارها أنار  من  املعمر  فهو 
نفاد دون  آب  أجراً  وأثار 

بناءها بالرسور   أجر برشاه 
ينادي باهلناء  أمنح  واخلري 

مؤرخاً فيه  تم  وزن  كل  ها 
األعداد باستوا  استواها  جل 

مؤرخاً (حىل  باللطف  وهالهلا 
بادي) كاجلاللة  رقم  عكس  يف 
سنة: ١١١٢ هـ
حروف  جمموع  فإن  للمنارة  املعامري  الوصف  ومع 
تأريخ بنائها هو سنة ١١١٢هـ، وهذا الرقم إذا عكسته 

يشبه لفظ اجلالله (اهللا).
تِبَ  كُ ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  وحمرابه:  املسجد  منرب 
فوق منرب مسجد احلاج موسى آغا األمريي يف حلب يف 

ثالثة أبيات األخري منها: 
أرخ القديم  وبالكالم 

تنهى) الصالة  أن  جاء  (قد 
سنة: ١١٧٧هـ
(٢٣) احللبي، حممد راغب الطباخ،  إعالم النبالء بتاريخ حلب 

الشهباء (اجلزء السادس). مرجع سابق، ص٤٢٧-٤٢٨. 



١٤١جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
املصلني  وينهى  يأمر  الذي  اإلمام  موضع  فاملنرب 
هذا   أد الشطر  هذا  أن  ونلحظ  للخري،  ويرشدهم 
كان  نفسه  الوقت  ويف  املنرب  بوظيفته  يقوم  الذي  املعنى 

تأرخياً إلنشائه.
لِق لوح خشبي يف جدار القبلة كتب فيه ثالثة  كام عُ

أبيات األخري منها:

لذلك موسى بالتقى شاد أرخوا
جامع) للخري  وهو  بناء  (أساس 
سنة: ١١٧٧هـ
صفاقس  جامع  ملحراب  الغراب  عيل  الشاعر  وأرخ 

 :(٢٤)

ول املد ته ياصفاقسُ وافتخر طُ
مثالهُ العديم  بمسجدك  عجبا 

، سنهُ حُ تكامل  بمحراب  سيام 
جاللهُ اللبيب  نظر  يف  ويزيدُ 

طاهرٌ املعلّم  به  املنيفُ   أبد
مجالهُ وراق  نقش  من  ق  رّ ما 

: مؤرخاً فيه  قلتُ  تكامل  حتى 
( إكاملهُ انتهى  مسجدك  (حمرابُ 
سنة: ١١٨١ هـ

الذي  املعلم  اسم  بتوثيق  زاد  الشاعر  أن  ونالحظ 
أرشف عىل البناء فالطاهر املنيف هو املعلم الذي صمم 
واختار ما رق من نقش مجيل، كام أنه أرشف عىل البناء 

 . أيضاً

(٢٤) املطوي، حممد اهلادي و ابن سامل، عمر، ديوان عيل الغراب 
الصفاقيس. (تونس: الدار التونسية، ١٩٧٣م)، ص٣١٩. 

يف  الصالة  أوقات  لتحديد  املزاول  استعملت  املزولة: 
يؤدي  املؤذن  يكن  مل  حيث  األزهر  مثل  املساجد  بعض 
عليه  يستدل  كان  الذي  امليقايت  التبني  بعد  إال  األذان 
ملعرفة  بالصحن  منها  أربع  باجلامع  مزاول  سبعة  من 
وقت  ملعرفة  معمر  رواق  جهة  وثالث  الظهرية  وقت 
باشا  امحد  املزاول  تلك  من  اثنتني  بإهداء  وقام  العرص، 
تأرخيها (حممد،  إحدامها  عىل  نقش  وقد  مرص  وايل  كور 

١٤٠٧هـ)(٢٥):

مــتــقــنــــة مــزولـــة 
يـــوجـــــد ال  نظريهــا 

حـــاسـبـــهـا راســمـــها 
األمـجــد الـوزيــــر  هــــذا 

(أتــقــنــهــا تـــاريـخـــها 
أحــمــد) مــصـــر  وزيـــر 
سنة: ١١٦٣هـ

وباإلضافة إىل أن الشاعر احتفظ بتاريخ اإلنشاء فهو 
قد احتفظ كذلك باسم املنشئ ومرتبته يف الدولة.

كام أرخ الشعراء بعض أعامل الرتميامت والتجديدات 
التي عملت ألجزاء من املساجد ومن ذلك تأريخ جتديد 
وبناء  امللونة  باألحجار  حلب  يف  األموي  اجلامع  بالط 
بك  الدين  زين  من  بأمر  ذلك  وكان  فيه،  للامء  حوضني 

(احللبي، ١٤٠٨هـ)(٢٦):

عرصه ماجد  الدين  زين  زان  قد 
باقيةْ للقيامة  خري  آثار 

(٢٥) حممد، سعاد ماهر، مرجع سابق، ص٢٢٤.
(٢٦) احللبي، حممد راغب الطباخ،  إعالم النبالء بتاريخ حلب 

الشهباء (اجلزء الثالث). مرجع سابق، ص١٩٩-٢٠٠.



ل . . .  مَّ مساعد بن عبداهللا السدحان: التأريخ للمنشآت املعامرية بحساب اجلُ ١٤٢
بالطه الكبري  جلامعنا  أنشا 

راضيةْ بنفس  مواله  هللا 
منهام جيري  احلوضني  لنا  وبنى 

جاريةْ ماء  عيون  للمسلمني 
ذخرية احلساب  يوم  له  هذا 

زاكيةْ تبقى  األعامل  وذخائر 
مؤرخاً البشري   ناد لقبوهلا 

(صدقات زين الدين هينا جاريه)
سنة: ١٠٢٤هـ

املدارس
يف  كبري  دور  اإلسالمية  احلضارة  يف  للمدارس 
عىل  واألمراء  اخللفاء  حرص  وقد  ونرشه  العلم  تعليم 
يفرتض  منشأة  واملدرسة  عليها،  والرصف  إنشائها 
صالة  فيها  تقام  وال  منرب  أو  مئذنة  بدون  تكون  أن 
مذهب  عىل  الدين  علوم  لتدريس  وختصص  جامعة، 
وقد  املُنشئ.  وإمكانيات  لغرض  تبعاً  أكثر  أو  واحد 
الثاين  النصف  يف  اإلسالمية  العامرة  يف  املدارس  عرفت 
نظام  أنشأها  التي  املدرسة  وتعترب  اخلامس  القرن  من 
امللك يف غزنة املدرسة الرسمية األوىل وتبعتها مدارس 
متعددة يف حوارض العامل اإلسالمي (رزق، ١٤١٨هـ) 
التي  للمدارس  أمثلة   (٣) رقم  اجلدول  ويوضح   .(٢٧)

عيل  بن  حسني  امللك  بناها  التي  تلك  ومنها  خت،  أُرِّ
باي يف تونس، وأرخ بناءها الشاعر الصفاقيس يف قطعة 

شعرية منها (حمفوظ، د. ت)(٢٨): 

(٢٧) رزق، عاصم حممد،  معجم مصطلحات العامرة والفنون 
اإلسالمية. (القاهرة: مكتبة مدبويل، ١٤١٨هـ)، ص٢٧١ . 
(تونس:  الصفاقيس.  يف  الرشّ حممد  ديوان  حممد،  حمفوظ،   (٢٨)

الدار التونسية للنرش، د. ت). 

وحسنها البديع  رونقها  فافرتّ 
وهباره نَوره  ع  تضوّ روضا 

تارخيها للبنا  (شوقك)   عام  يف 
فخاره امللوك  بني  سام  من  يا 
سنة: ١١٢٦هـ

ويف هذا املثال يالحظ أن مجلة التأريخ ثناء للمنشئ 
بدون ذكر وصف أو ميزة للعامرة. 

التي  تلك  أيضاً  بناؤها  خ  أُرِّ التي  املدارس  ومن 
تونس  يف  األعظم  اجلامع  حوايل  تونس  أمري  أنشأها 

بقطعة شعرية منها (الفيزاين، د. ت)(٢٩):

ي نِ منْ صنعةِ األيدِ سْ لْ بَديِعَ احلُ تَأمَّ
دِ عْ نْ بُ ع مِ ضْ ّ يف الوَ الَ الرسِّ َ دْ مجَ اَهِ وشَ

ا  َ إهنَّ فَ َباينِ  املْ تِلْكَ  ىلَ  عَ جْ  رّ عَ وَ
دِ ُلْ واعي عن أساطينِها املْ تْكَ الدَّ عَ دَ

ئاً اسِ خَ دُّ  تَ يَرْ فُ  رْ الطَّ ال  ةً  نّ جَ د  جتَ
دِ ضِ يفِ  ةِ  َالحَ املْ هُ  جْ وَ الَ  وَ ا  َ هيْ لَدَ

 بُكَ أنْ تَرَ سْ حَ ا وَ ا فِيهَ نَاسقَ مَ تَ
دِ قْ الْعِ ةُ  طَ اسِ وَ هُ  تْ ازَ حَ الذي  لُّ  كُ فَ

: تْ خَ اليُمنِ أرّ تْحِ وَ لتْ بِالفَ مُ إذْ كَ وَ
( دِ عْ السَّ نُ  أيْمَ ا  هَ لَّ حَ تْحِ  فَ لُ  (منازِ

سنة: ١١٦٦هـ 

فيها  وما  املنشأة  هذه  بصفة  مكتنزة  املقطوعة  وهذه 
علمٍ  مدينة  بأهنا  يوحي  وتأرخيها  واإلتقان،  اجلامل  من 

تِحت. ويمنٍ وسعدٍ قد فُ

(٢٩) الفيزاين، عبدالعزيز، مرجع سابق، ص ص ١٤٦-١٤٧.  



١٤٣جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 

األمحدية  املدرسة  زاده  طه  بن  أمحد  القايض  وأنشأ 
(احللبي،  الطباخ  ذكر  وقد  مكتبة،  وهبا  حلب  يف 
وأنفسها،  الشهباء  يف  مكتبة  أعظم  أهنا  ١٤٠٨هـ)(٣٠) 

وقد أرخَ بناء املدرسة الشاعر حممد اجلاميل بقوله:

حمالً طه  بن  أمحد  بنى  قد 
واملفهومِ املنطوق  لدروس 

أرخ: تم  قد  التوفيق  وبنور 
( والعلومِ للتقى  شاد  (مسجد 
سنة: ١١٦٥ هـ

أداء  هي  التي  املسجد  وظيفة  بني  الشاعر  واءم  لقد 
قالب  يف  املعنى  هذا  أخرج  ثم  العلم  وتعلم  العبادة 
شعري متميز يف كونه تأرخياً لبناء املسجد يف رابط قوي 

بني املعاين واحلس.
خَ ملدرسة بناها الشيخ الكواكبي  رِّ ويف حلب أيضاً أُ

وم يف أبيات منها: بحلة اجللّ

(٣٠) احللبي، حممد راغب الطباخ،  إعالم النبالء بتاريخ حلب 
الشهباء (اجلزء السابع). مرجع سابق، ص٧٦. 

كواكب زاهرات  ضياءً  سطعت 
مراتبِ أوج  نحو  عالءً  وسمت 

بسنائها  االهتد يكون  فلذا 
طالب عن  ختتفي  ال  فشموسها 

وزهت فكان سموها باألمحد ال
بمناقبِ املال  ساد  من  أوصاف 

غدت مدرسة  اهللا  لوجه  فبنى 
وتناسبِ نضارة  بحسن  تزهو 

تقربا الكريم  وجه  هبا   ونو
الكواكب) مدرسة  (زهت  أرخ 
سنة: ١١٩٦هـ

وأرخ إبراهيم أطيمش (اخلاقاين، ١٤٠٨هـ)(٣١) بناء 
مدرسة الشيخ مال كاظم اخلراساين بقوله من أبيات:

أرخوا: قد  الكاظم  مدرسة 
والرشاد) التقى  عىل  (أساسها 
سنة: ١٣٢١هـ
(٣١) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء األول)، (قم: مطبعة 

هبمن، ١٤٠٨هـ)، ص١٤٢. 

ل واألرقام. اجلدول رقم (٣). أمثلة املدارس الواردة بالدراسة مع تأريخ إنشائها باجلمّ

لاملكاناملُنشأ املعامري باألرقامتأريخ البناء باجلمّ
١١٢٦هـ(يا من سام بني امللوك فخاره)تونسمدرسة امللك حسني باي
)تونسمدرسة اجلامع األعظم دِ عْ نُ السَّ ا أيْمَ هَ لَّ تْحِ حَ لُ فَ ١١٦٦هـ(منازِ

)حلباملدرسة األمحدية ١١٦٥هـ(مسجد شاد للتقى والعلومِ
١١٩٦هـ(زهت مدرسة الكواكب)اجللوم - حلبمدرسة الكواكبي
١٣٢١هـ(أساساها عىل التقى والرشاد)النجفمدرسة اخلرساين

)أصفهان - أيرانمدرسة السلطان حسني ً١١١٩هـ(مغنى هد



ل . . .  مَّ مساعد بن عبداهللا السدحان: التأريخ للمنشآت املعامرية بحساب اجلُ ١٤٤
مدرسة  الصفوي  حسني  السلطان  أنشأ  إيران  ويف 
بنائها  عام  وأرخ  معصوم  ابن  الشاعر  ذكرها  بأصفهان 

يف قطعة شعرية منها(شكر، د. ت)(٣٢):

ا بنياهنُ عال  مدرسةٌ  هللا 
ا مكاهنُ (السامء)  فَرق  عىل  وسام 

ىل العُ الساموات  تنافسها  فغدت 
ا أركاهنُ أفالكها  زامحت  إذ 

إىل أن قال:

متامها: عامِ  تاريخُ  أتى  فلذا 
ا ) فحو اهلد بنياهنُ ًمغنى هد)
سنة: ١١١٩ هـ

منشآت املياه
العادي  لالستعامل  أو  للرشب  املاء  توفري  كان  لقد 
عىل  اإلسالم  حث  ولقد  الوالة،  اهتامم  أولويات  من 
التصدق يف جمال السقيا والذي هو من مجلة الصدقات 
واإلنفاق يف مواضع عديدة من القرآن والسنة مثل قوله 
عرضها  وجنة  ربكم  من  مغفرة  إىل  «وسارعوا  تعاىل: 
السموات واألرض أعدت للمتقني* الذين ينفقون يف 
الرساء والرضاء. . .» (النووي، ١٤٠١هـ) (٣٣)، وقوله 
صىل اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه: «أنفِق يابنَ 

(٣٢) شكر، شاكر هادي،  ديوان ابن معصوم. (القاهرة: مكتبة 
النهضة العربية، د. ت) ص٤٦٤.

(٣٣) النووي، حييى بن رشف، رياض الصاحلني. (دمشق: دار 
املأمون للرتاث، ١٤٠١هـ )، ص٢٦٠.

بأشكال  املياه  منشآت  وجاءت   .(٣٤)  « يكَ لَ عَ ق  نفَ يُ مَ  آدَ
خمتلفة كام يف اجلدول رقم (٤) ومنها: 

احلاممات
دلت آثار احلضارات القديمة وال سيام منطقة بحر إجيه 
منذ العرص الربونزي يف األلف الثالث قبل امليالد عىل وجود 
ثم  خمتلفة.  بأنواع  الرومان  عند  وانترشت  العامة،  احلاممات 
ألهنا  ال  وانترشت  املسلمني،  إىل  احلاممات  عامرة  انتقلت 
أوجبتها  ألهنا  بل  فحسب؛  وترف  حضارة  مظهر  كانت 
ألحد  الفتح  أبو  أرخ  ولقد  واالغتسال.  التطهر  فريضة 

احلاممات التي بنيت يف الشام (الطالوي، ١٤٠٣هـ)(٣٥):
نيا  بُ قد  نا  هُ محام  أيُّ 

ؤيا رُ ما  حسنه  يف  ه  مثلُ
هُ أنشأَ قد  الشام  بدمشق 

يا رتقِ مُ امَ  سَ باشا  مصطفى 
رغبةً هذا  احلامم  ر  عمّ

بُديا قد  ما  إمتام  يف  منه 
مجعا وشفاءٍ  هر  طُ أي 

مستشفيا جاءها  ملريض 
ى احلِمَ يف  طبيبٍ  كلُّ   واغتد

تميا ْ حمُ أبْزهنا   سو عن 
هُ تارخيَ جعلوا  فلهذا 

(٣٦) نيا)  بُ طب  ام  محّ (خري 
سنة: ٩٧٣هـ
ص٦٧.  اآلية١٣٣.  عمران،  آل  سورة  الكريم،  القرآن   (٣٤)

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ١٤٢٢هـ. 
(٣٥) الطالوي، درويش حممد،  سانحات دمى القرص يف مطارحات 

بني العرص. (بريوت: عامل الكتب، ١٤٠٣هـ)، ص١٧٥.
(٣٦) األبزن: حوض يغتسل فيه، وقد يتخذ من نحاس.  



١٤٥جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 

حتت  باشا  مصطفى  الوزير  بناه  آخر  حلاممٍ  خَ  رِّ أُ كام 
قلعة دمشق:

احلامم عامرة  كملت  ملّا 
الشام دمشق  حسن  به  وازداد 

منشداً وأرخت  طرباً  قالت 
األجسام) راحة  أصل  (محامك 
سنة: ٩٥٥هـ

الدين  رشف  السيد  أمريها  أتم  باليمن  كوكبان  ويف 
منها  بأبيات  أقربائه  أحد  فأرخه  محام  بناء  أمحد  بن 

(الصنعاين، د. ت)(٣٧): 

رجال  تراجم  من  الوطر  نيل  حممد،  بن  حممد  الصنعاين،   (٣٧)
الدراسات  مركز  (صنعاء:  عرش.  الثالث  القرن  يف  اليمن 

والبحوث اليمني، د. ت)، ص١١.

فأرخته امي  محّ طاب  قد 
طاب) باخلري  املسعود  امنا  (محّ
سنة: ١١٨١هـ

سنَ بناؤه  امّمٍ أُحِ ويف بغداد أرخ الشاعر العشاري حلِ
(روؤف، ١٣٩٨هـ)(٣٨) يف أبيات نذكر منها:

وصفاء ورقة  لطف  دار 
ورسور وهبجة  وضياء 

شبيه من  له  الدنا  يف  يكن  مل 
نظري من  وماله  ومثيل 

وروح الثياب  واخلع  به  قم 
املمتدير بامئه  جسامً  منك 

عبدالكريم،  وليد  واألعظمي،  عبدالسالم،  عامد  رؤوف،   (٣٨)
١٣٩٧هـ/ األوقاف.  وزارة  (بغداد:  العشاري.  ديوان 

١٩٧٧م)، ص٥٤٨.

ل واألرقام. اجلدول رقم (٤). أمثلة ملنشآت املياه الواردة بالدراسة مع تأريخ إنشائها باجلمّ

لاملكاناملُنشأ املعامري باألرقامتأريخ البناء باجلمّ
ام نيا)دمشق- الشام محّ ام طب بُ ٩٧٣هـ(خري محّ

ام/مصطفى باشا امك أصل راحة االجسام)دمشق- الشاممحّ ٩٥٥هـ(محّ
ام/رشف الدين امنا املسعود باخلري طاب)كوكبان - اليمنمحّ ١١٨١هـ(محّ

ام ١١٨١هـ(جاد يف حوضه بامء طهور)بغدادمحّ
)تونسفسقية باب الفلة رْ مِ نْهَ ءٍ مُ تْ بامَ اءَ نَها جَ سْ ١١٦٢هـ(يَاحُ

)تونسسبيل  رْ مِ نْهَ الً مُ الَ زُ باً وَ ذْ اءَ عَ ١١٨٨هـ(جَ
)تونسسبيل ِ ريْ رُ اخلَ فَ ١١٨١هـ(صَ
)  وادي مليان - تونسقنطرة يلِ ا عَ بَاشَ ا بِهِ الْ ١١٨٠هـ(زكَ



ل . . .  مَّ مساعد بن عبداهللا السدحان: التأريخ للمنشآت املعامرية بحساب اجلُ ١٤٦
وتسرت حياضه  من  واغتسل 

وصغري  الور من  كبري  عن 
بحل بناه  للذي  قل  ثم 

كثري بخري  العىل  ذا  يا  فزت 
فأرخ األنيق  محامك  تم 

طهور) بامء  حوضه  يف  (جاد 
سنة: ١١٨١هـ

الفسقية 
بأنواع  وتكون  املياه  أحواض  وهي  الفساقي،  مجعها 
للرشب،  واملدارس  املساجد  يتوسط  ما  منها  خمتلفة 
يستخدمها  بصنابري  ود  زَ وتُ واالغتسال،  والوضوء، 
قبة  هيئة  عىل  الغالب  يف  وتكون   ، للوضوء  املصلون 
ويف  خشبية.  أو  حجرية  أو  رخامية  أعمدة  عىل  ترتكز 
هذا النوع أرخ الشاعر الورغي بناء فسقية يف باب الفلة 

بتونس بأبيات منها (الفيزاين، د. ت)(٣٩):

بِامَ م  وٌ تُ ْ خمَ وَ تَدأٌ  بْ مُ النَّفعُ  فَ
رْ يِ املاَء جاء منَ األثَ قْ لِ سَ يفِ فَضْ

وي رُ رُّ  حَ لهُ  بْدٍ  كَ ذِي  لّ  كُ يفِ 
البرش غري  من  املبعوث  عن  أجر 

دٍ اسِ حَ نْ  مِ َا  هلِ امَ بِجَ هُ  يذُ عِ أُ فَ
القمر مع  املبني  الفلق  وبسورة 

ا هَ خيُ تَارِ أتَى  إذْ  اً  ريْ خَ اهُ  بَ حَ وَ
( رْ مِ نْهَ مُ ءٍ  بامَ تْ  اءَ جَ نَها  سْ (يَاحُ
سنة: ١١٦٢هـ

وغريمها  والقصور  الدور  يتوسط  ما  الفساقي  ومن 
بمساقط  نافورة  هيئة  عىل  وتكون  السكنية  األبنية  من 

(٣٩) الفيزاين، عبدالعزيز، مرجع سابق، ص ص ١٨١-١٨١.

واملثمنة  واملسدسة  واملربعة  الدائرية  منها  خمتلفة 
واملفروكة املكسوة بخردة الرخام الدقيقة امللونة املجمعة 
مع بعضها البعض بأشكال هندسية خمتلفة، وإضافة إىل 
التوظيف اجلاميل فإن فساقي الدور والقصور (النوافري) 
طريق  عن  منها  املتدفقة  املياه  من  تبثه  بام  اجلو  ترطب 
األقصاب أو مواسري الرصاص. ومن الفساقي أيضاً ما 
ينشأ وسط احلدائق أو الربك أو البحريات حيث تستقي 
منها ماءها وتقذفه متصاعداً يف السامء ليهبط إىل األرض 

.متدرجاً من فسقية إىل أخر
السبيل 

العامة  األماكن  يف  خيصص  كان  صغري  بناء  السبيل 
احلي  ألهل  املاء  لوهب  واملدنية  الدينية  األبنية  وأركان 
واملرتددين عليه من عابري السبيل وأصحاب املصالح 
عىل  اإلسالم  وحث  ١٤١٨هـ)(٤٠)،  (رزق،  ونحوهم 
اهللا  إىل  تقرباً  السبيل  وتوفري  السقيا  جمال  يف  التصدق 
ومن  األسبلة  بعض  أُرخت  ولقد  سبيله،  يف  وإنفاقاً 
بن  عيل  األمري  أحدثه  الذي  السبيل  ذلك  عىل  األمثلة 
بقطعة  الورغي  وأرخه  بتونس،  تربتهم  بجوار  حسني 

شعرية منها (الفيزاين، د. ت)(٤١):

رْ مِ نْهَ يَ الً  الَ زُ ءَ  اَ املْ بَ  لَ جَ
رْ كِ املُدَّ  ُّ يلِ عَ ا  الْباشَ نَا  بَايُ

ائِامً دَ ى  عَ يَسْ هُ  الَ وْ مَ رِضاَ  يفِ 
رْ تَمِ سْ مُ ورٍ  رُ بُ لِ  فِعْ ىلَ  عَ وَ

خيِه تارِ يفِ  الَ  قَ نْ  مَ   ارتَوَ ا  مَ
( رْ مِ نْهَ مُ الً  الَ زُ وَ باً  ذْ عَ اءَ  (جَ
سنة: ١١٨٨هـ

(٤٠) رزق، عاصم حممد، مرجع سابق، ص ص١٣٧-١٣٩.
(٤١) الفيزاين، عبدالعزيز، مرجع سابق، ص١٩٢.



١٤٧جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
وقال يف سبيل آخر منها (الفيزاين، د. ت)(٤٢):

ا ذَ كَ هَ عُ  ادْ فَ ا  َ هبِ ذْ عَ نْ  مِ ِداً  ربْ مُ يَا  فَ
رِّ َ ثلِك يف احلْ ى أكبْادَ مِ َنْ قد شفَ ملِ

ةٍ ئَاسَ رِ و  ذُ ا  اَزهَ حَ ماَ  ةٍ  مَ نِعْ لذِي 
رصِ دَ ذا العَ ال بَعْ بْالً وَ بِتُونسَ الَ قَ

ائِالً ةِ سَ ارَ ّ اإلشَ ن رسِ نْتَ عَ إنْ كُ وَ
( ِ ريْ اخلَ رُ  فَ (صَ ا  هَ خيُ تَارِ هُ  عُ لَ طْ مَ فَ
سنة: ١١٨١هـ

قنطرة املياه
مجعها قناطر، وهي ما ارتفع من البنيان عىل شكل 
والقنطرة  عليه.  للعبور  املاء  فوق  يبنى  جرس  و  قوس، 
تسمى  العقود  من  جمموعة  عىل  مقامة  قناة  املائية: 
القناطر (رزق، د.ت)(٤٣). وقد عرفت خالل العرص 
املسلمون  مد  وقد  املتعاقبة،  واحلضارات  الروماين 
العديد من القنوات احلجرية أوالفخارية أو الرصاصية 
إىل مسافات بعيدة لتوصيل املياه إىل العديد مما شيدوه 
ومنازل  وقصور  ومحامات  ومدارس  مساجد  من 

وأسبلة. . . الخ.
وادي  عىل  عيل  الباشا  بناها  التي  تلك  القناطر  ومن 

مليان سنة ١١٨٠هـ يف تونس وأرخها الورغي:

يلِ ينْجَ  ٍ ِرسْ جلِ رْ  انْظُ
لِ أمجْ نْعٍ  صُ ل  بِكُ

نْ عَ نُ  ياَ لْ مَ بِهِ  و  هُ يَزْ
ـــتَــلــي عْ ـَ يــ ةَ    وَ دَ ــــرَ ــجْ مَ

(٤٢) الفيزاين، عبدالعزيز، مرجع سابق، ص ص١٩٠-١٩١.
(٤٣) رزق، عاصم حممد، مرجع سابق، ص ص٢٤٤-٢٤٥.

امَ يْهِ مَ اسْ اينِ  عَ مَ نْ  مِ وَ
لِ األوَّ لُ  فَضْ رُ  هَ يَظْ

نا دَ إذ  الً  فَضْ ادَ  زَ وَ
لِ نزِ بِاملْ بَنَى  َنْ  ملِ

هُ ـُ تـــ ـْ خــ أرَّ ـِهِ  ـــمــ بِاسْ وَ
( يلِ عَ ا  بَاشَ الْ بِهِ  ا  (زكَ
سنة: ١١٨٠هـ

املباين السكنية
وتشمل - كام يف اجلدول رقم (٥) - ما أعد للسكن 
البيت  وهو  قرص  مفردها  فالقصور  ودور.  قصور  من 
قبل  العرب  عرفها  التي  القصور  ومن  الضخم،  الكبري 
اإلسالم اخلورنق والسدير، ومن قصور األمويني قرص 
اخلرضاء و قرص احلري الغريب وقرص املشتى، ثم انترشت 
العصور  مر  عىل  وبوادهيا  املسلمني  مدن  يف  القصور 
القرص  الكبرية  القصور  ومن  ت)(٤٤).  د.  (غالب، 
كان  القرص  «وهذا  املعزي:  ويسمى  القاهرة  يف  الكبري 
وملّا   .  . أيامهم.  آخر  إىل  اخللفاء  سكن  وبه  اخلالفة  دار 
اثنا  فيه  كان  به،  كان  من  وأخرج  الدين،  صالح  أخذه 

عرش ألف نسمة» (املقريزي، ١٩٦٧م)(٤٥).
ومن القصور التي أرخ تاريخ إنشائها القرص الذي 
هذه  ومنها  العثامين  السلطان  برسم  حلب  بميدان  بني 

األبيات (الطالوي، ١٤٠٣هـ)(٤٦): 
(٤٤) غالب، عبدالرحيم، موسوعة العامرة اإلسالمية. (بريوت: 

جروس برس، د. ت).ص ص ٣١٥-٣١٦.
اخلطط  بذكر  واألعتبار  املواعظ  عيل،   بن  أمحد  املقريزي،   (٤٥)
مصطفى  حممد  حتقيق   (القاهرة:  األول).  (اجلزء  واآلثار 

زيادة. ١٩٦٧م)، ص ٣٨٤.
-٢١٢ ص  ص  سابق،  مرجع  حممد،  درويش  الطالوي،   (٤٦)

 .٢١٣
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جديد وقرصٌ  بُستانٌ  هللاِ 

مزيدْ من  نهام  سْ حُ عىل  ليس 
د قَ فَ فخراً  الشهباء  ياحلبَ 

فريدْ دٌ  قْ عِ امليدان  يف  انَك  زَ
بأعطافِها نِيط  يةٍ  بنْ من 

نضيدْ وطلعٌ  ورحيانٌ  روحٌ 
غدا روضٍ  طَ  سْ وَ مشيدٌ  قرصٌ 

( مشيدْ قرصٌ  الوسط  (يف  تارخيه 
سنة:٩٤٠هـ 

يف  أفندي  عبدالرمحن  شاده  الذي  القرص  ومنها 
البرصة لنزول املشري مدحت باشا:

بناءً فتْ  رشُ مقصورةً  بنى 
يزورُ ملن  بالرسور  أعدت 

أرخ النقباء  لسيّد  فقلت 
( املشريُ ها  فُ يرشِّ (مبانيها 
سنة: ١٢٨٦هـ

املسكن  أيضاً  ويسمى  بيت،  فمفردها  البيوت  أما 
معانٍ  ولألخرية  ت)(٤٧)،  د.  (غالب،  والدار  واملنزل 
أبنية  عىل  ليدل  مضافاً  اللفظ  استخدم  حيث   أخر
ترتبط بالدولة واملنافع العامة، كدار اإلمارة وهو مسكن 
اخلليفة أو الوايل، ودار الصناعة وهو مكان بناء السفن، 

ودار احلكمة للمكتبة العامة. 
ماجد  الشيخ  بيت  تأرخيها  سجل  التي  البيوت  ومن 
جاء  الذي  املكرمة  بمكة  بيكة  الشَّ حي  يف  كردي  أفندي 

(٤٧) غالب، عبدالرحيم، مرجع سابق، ص١٨٢. 

عىل أحسن ما ينبغي إتقاناً وحسناً وسعة فسجل الشاعر 
إبراهيم بن حسن األسكويب (ت ١٣٣١هـ) ذلك وأرخ 

بناءه بقوله (اخلطراوي، د. ت)(٤٨):

نعمة يف  دمت  كاملٍ  أبا 
الواحدُ املنة،  ذو  وأبقاك 

حيب ما  عىل  بيتاً  دت  وجدّ
والوافدُ الناس،  يف  حمبُّك 

اإلله بيت  بجرية  تسامى 
جاحدُ ملزيته  فام 

بام فانزل  السعد  وقارنه 
شائدُ العال  ذا  يا  أنت  له 

يرام  ما  عىل  مجيل  فسيح 
الناقد د  ينقُ ما  فيه  وما 

يْكـ بَ بالشُّ أثرٌ  حبذا  فيا 
تالدُ خالد  أنشأته،  ـةِ 

أرَّ فالسعد  تمّ  ذْ  مُ وباخلري 
( ماجدُ تعمريه  (أتقن  خ 
سنة: ١٣٢٤هـ

وتفاءل شاعر آخر فأرخ لبيتٍ بناه أحد الوجهاء يف تونس:

رينْ الناظِ  ُّ تَرسُ بَيْتٌ  هِ  ذِ هَ
حنيْ كل   فيها   محةُ  الرَّ تنِزلُ 

ا لِهَ اخِ دَ ىلَ  عَ تْمٌ  حَ بٌ  اجِ وَ
ِنيْ العاملَ بّ  رَ  ِ هللاِ هُ  دُ ْ محَ

حسن  بن  إبراهيم  ديوان  العيد،  حممد  اخلطراوي،   (٤٨)
ص  د.ت)،  الرتاث،  دار  مكتبة  املنورة:  (املدينة  األسكويب. 

ص١٣٥-١٣٦.



١٤٩جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 

باً يَّ طَ اماً  قَ مَ نْها  مِ أتَى  إذْ 
ديِنْ وَ نْيا  دُ منْ  يَبغيهِ  ما  فِيهِ 

له اآلن  دَ  رَ وَ عدٌ  سَ يَ  هْ فَ
ْ املبُنيِ الفتحِ   وَ  ِ بِالنرصْ مْ  ُ هلَ وَ

تْ خَ أرّ وَ البِناء  تَمَّ  ا  إذَ وَ
(! ننيِ آمِ مٍ  الَ بِسَ ا  هَ لوُ خُ يَدْ  )
سنة: ١١٨١هـ

األزهر  من  بالقرب  الصنادقية  بحي  القاهرة  ويف 
الشاعر  فيها  ونظم  داراً  اجلربيت  عبدالرمحن  الشيخ  بنى 
جملس  بطراز  رقمت  وتأرخياً  أبياتاً  الصاوي  مصطفى 

العقد الداخل منها (البيطار، ١٣٨٣هـ)(٤٩):

مجاله حسن  العني  يروق  بناء 
هُ صدورُُ الصدور  يشفي  ورونقه 

هبجةً تزايد  بانيه  جمد  ومن 
هُ دورُ املعاين  در  من  وقلد 

فانثنت املكارم  بيت  بنى  عزيز 
هُ طيورُ ومدحاً  محداً  به  تغني 

فال زال فيه الفضل تسمو شموسه
هُ بدورُ البدور  كل  عىل  وتنمو 

مؤرخاً السعود  سعد  به  ودام 
( هُ نورُ اجلربيت  باملوىل  العز  (محى 
سنة: ١١٩٢هـ

(٤٩) البيطار، عبدالرزاق (ت ١٣٣٥هـ)، حلية البرش يف تاريخ 
القرن الثالث عرش. (دمشق: املجمع العلمي العريب بدمشق. 

١٣٨٣هـ/١٩٦٣م)، ص ص١٥٤٨-١٥٤٩.

شيخ  السيد  بنى  اهلندية  بالقارة  آباد  أمحد  ويف 
تأريخ  باكثري  عبداملعطي  الشيخ  فنظم  بيتاً،  العيدروس 

بناءه ضمن أبيات منها (العيدروس، ٢٠٠١م)(٥٠):

زيِّنت قد  روشنٍ  بأرفع  أكرم 
رفاتهِ غُ يف  صار  إذْ  أرجاؤه 

وضعهِ صنعة  األستاذ  أتقن  قد 
وصفاتهِ بذاته  وفاقَ  ها  زَ فَ

تارخيه أتى  قد  السعادة  ومن 
آياتهِ من  فهو  السعادة)  (بيت 
سنة: ٩٧٩ هـ
أمري  جابر  الشيخ  دار  بناؤها  خَ  رِّ أُ التي  الدور  ومن 

عربستان يف قطعة شعرية منها (األعظمي، د. ت)(٥١):

فيام  رُ  املفكّ الناظر  ا  أهيّ
هْ أنظارُ نَظريه  عن  تْ  َ قَرصَّ

فيها  جابر  األمري  عز  دار 
هْ وقرارُ ه  حملُّ بناها  مذ 

بناها  ما  يف  الضيوف  لتحل 
هْ ارُ زوّ يرسها  ما   وتر

خْ فأرِّ جاراً  وعزَّ  داراً  يدَ  شِ
( هْ دارُ والعزِّ  بالرسور  نِيَتْ  (بُ
سنة: ١٢٨٥هـ

النور  ١٠٣٨هـ)،   (ت  شيخ  بن  عبدالقادر  العيدروس،   (٥٠)
السافر عن أخبار القرن العارش. (حتقيق وضبط: حالو، أمحد 

وآخرون. بريوت: دار صادر، ٢٠٠١م)، ص٤٥٩.
(٥١) األعظمي، وليد، مرجع سابق، ص٦٧٤. 
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وأرخ كاظم اخلطاط عام بناء دار السيد سعيد احلكيم 
يف عشار البرصة بقوله (اخلاقاين، ١٤٠٨هـ)(٥٢):

(٥٢) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء السابع)، (قم: مطبعة 
هبمن، ١٤٠٨هـ)، ص٢٠٠. 

باهلد أركانه  سمت  بيت 
جديدْ أغرَّ  بيت  من  بورك 

بالتقى عامر  رشع  ديوان 
السديدْ املنيف  الدين  وحمفل 

ل واألرقام. اجلدول رقم (٥). أمثلة للمباين السكنية الواردة بالدراسة مع تأريخ إنشائها باجلمّ

لاملكاناملبنى السكني باألرقامتأريخ البناء باجلمّ
٩٤٠ هـ(يف الوسط قرصٌ مشيد)ميدان حلبقرص

)البرصةقرص املشري ها املشريُ فُ ١٢٨٦هـ(مبانيها يرشَّ
١٣٢٤هـ(أتقن تعمريه ماجد)مكة املكرمةبيت الشيخ ماجد كردي

ننيِ !)تونسبيت أحد الوجهاء مٍ آمِ الَ ا بِسَ هَ لوُ خُ ١١٨١هـ(يَدْ
١١٩١هـ(محى العز باملوىل اجلربيت نوره)القاهرةبيت عبدالرمحن اجلربيت
٩٧٩ هـ(بيت السعادة)أمحد آباد - اهلندبيت شيخ العيدروس

ه)عربستاندار أمري عربستان نِيَتْ بالرسور والعزَّ دارُ ١٢٨٥هـ(بُ
١٣٦٦هـ(فليهنأ الرشع ببيت السعيد)عشار البرصةدار السيد سعيد احلكيم
١٣٦٦هـتأريخ آخر هو :  (ببيت املفاخر)عشار البرصةدار السيد سعيد احلكيم

١٩٢٦مبامليالدي: (شاهني دار الفخر قد شاد له)بريوتدار شاهني الصليبي
١٢٦٧هـ(ذا حمل الرسور)بغداددار صديق للشاعر األخرس
١٣٦٧هـ(ناشداًفأدخلوهابسالم آمنني)النجفدار احلاج عبدالرزاق احليل
١٢٠٠هـ(عمرت للمجد داراً طاب مسكنها)النجفدار صديق الشاعر العطار

)تونسبيت عيل بن احلسني دُ عْ ١١٨١هـ(بَيْتٌ بِهِ أونِسَ السّ
١٢١٦هـ(فذا املكان املبارك)*حلبدار عبداهللا أفندي اجلابري

مِ اإلله )*دمشق- الشامدار إسامعيل النابليس نْ نِعَ ٩٧٥هـ(داري جوارَ اجلامع األموي مِ
٩٧٥هـ(خري املجالس)*دمشق- الشامدار إسامعيل النابليس
١٠٤٥هـ(فهي بيت مبارك ملراد)دمشق- الشامدار مراد بن أبراهيم 

١١٨١هـ(يب عىل جمد الوزير العز خيّم)القاهرةصيوان
* تأريخ رشاء وسكنى. 
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أرجاؤه بالسعيد  ترشق 
مديدْ بظل  منه  وحتتبي 

تأرخيه يسطع  بدا  حتى 
( السعيدْ ببيت  الرشع  (فليهنأ 
سنة: ١٣٦٦هـ

بقوله  النقدي  الشاعر  أيضاً  الدار  هذه  بناء  خ  أرَّ كام 
(اخلاقاين، ١٤٠٨هـ)(٥٣):

بمنزل السعيد  للموىل  أبارك 
عامرِ والفضل  بالعلم  له  جديد 

عىل غريها الفيحاء تسمو وتعتيل
( إذا افتخرت أرخ (ببيت املفاخرِ
سنة: ١٣٦٦هـ

بالتاريخ  نوح  آل  كاظم  الشاعر  أرخ  بريوت  ويف 
امليالدي عام بناء دار للدكتور شاهني صليببي (اخلاقاين، 

١٤٠٨هـ)(٥٤):

بنى واملجد  العلياء  بندوة 
هْ حملَّ له  شاهني  والسعد 

أرخوا البشري  تمّ  إذ  وقال 
( هْ لَ شاد  قد  الفخر  دار  (شاهني 
سنة: ١٩٢٦م

(٥٣) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء السابع)، مرجع سابق، 
ص٢٠٢.  

(٥٤) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء الثاين)، مرجع سابق، 
ص٩٠.

ومن دور العامة ما أرخه األخرس الذي طلب منه 
صديقاً له تأريخ داره فقال (األعظمي، د. ت)(٥٥):

ها زَ نْسٍ  أُ جملس  إىل  رْ  نْظُ اُ
ورْ  يَزُ لٍّ  وخِ ارَ  زَ لِصاحبٍ 

فام عليه  احلسنُ   َ رصِ قُ د  قَ
قصورْ  فيه  اهللا  بحمد   تر

فتْ رِ خْ زُ بعدما  تْ  دَّ عِ أُ داراً 
يدورْ  وساقٍ  تُسقى  لقهوةٍ 

ها كلُّ أحبابنا  به  تْ  َّ رسُ
( الرسورْ حمل  (ذا  تْه  خَ وأَرَّ
سنة: ١٢٧٦هـ

احلاج  بناها  التي  الدار  احلويزي  الشاعر  خ   وأَرَّ
عبدالرزاق احليل بقوله:

له شاد   الور عبدرزاق 
املبنيْ   الفتح  زاهنا  فضلٍ  دار 

بالبها الدراري  أوج  فاخرت 
الثمنيْ   الدر  معدن  ومضاها 

عد منها أرشقت حني شمس السَّ
احلاسدينْ   عيون  عنها  عميت 

جنة استقامت  للخلد  هي 
املبنيْ   احلق  فها  عرّ  للور

(ناشداً أرخوها  ملا  قال 
  ( آمننيْ بسالم  فادخلوها 
سنة: ١٣٦٧هـ

(٥٥) األعظمي، وليد، مرجع سابق، ص٦٧٥. 
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خُ بناء الدار ولكن يؤرخ سكناها من قبل  وقد ال يُؤرَّ
شخص ما، ومثال ذلك الدار التي سكنها الشيخ عبداهللا 

أفندي اجلابري وهنأه الشاعر بذلك وأرخ بقوله:

الربايا موىل  شاء  ما 
تباركْ  حقاً  كان  قد 

الـ وكل  أنت  زلت  ال 
داركْ ن  توطّ ذي 

هني عيش  ظلِ  يف 
جاركْ كان  من  كذاك 

خ أرّ الفأل  وإنام 
املبارك) املكان  (فذا 
سنة: ١٢١٦هـ

علامء  من  وهو   - النابليس  إسامعيل  الشيخ  واقتنى 
مالصقة  رحبته  كانت  بيتاً   - العارش  القرن  يف  الشام 
املعايل  أسباب  من  ذلك  واعترب  أمية،  بني  جامع  لرحبة 

وأرخ لذلك شعراً بقوله (البوريني، ١٩٦٣م)(٥٨):

بيـ  تاريخ  يف  قلتُ  قد 
تاله قد  شعرٍ  بيتَ  ـتي 

الـ اجلامع  جوارَ  (داري 
اإلله) مِ  نِعَ نْ  مِ أموي 
سنة: ٩٧٥هـ 

بقربه  بيته  مكان  رشف  يؤكد  أن  أراد  النابليس  لكن 
ذلك  عن  يعرب  كلمتني  يف  خمترص  تأريخ  يف  املسجد  من 

فقال:

تراجم  ١٠٢٤هـ)،   (ت  حممد  بن  احلسن  البوريني،   (٥٨)
املنجد،  الدين  صالح  (بتحقيق:  الزمان.  أبناء  من  األعيان 

دمشق:  املجمع العلمي بدمشق ١٩٦٣م).

وكتب الشاعر العطار مهنئاً صديقاً له ومؤرخاً عام 
بناء داره (اخلاقاين، ١٤٠٨هـ)(٥٦):

هتنّ واسعد أبا موسى بجار عال
يزينها  بمصباح  السامء  حتكي 

ها خَ رَّ أَ فَ لبانيها  مقاماً  طابت 
(عمرت للمجد داراً طاب مسكنها)
سنة: ١٢٠٠ هـ

قرص  بجانب  بيتاً  احلسني  بن  عيل  تونس  أمري  وبنى 
يف  البناء  بإمتام  الورغي  الشاعر  فهنأه  بباردو،  اإلمارة 
(الفيزاين،  منها  لذلك  وأرخ  بيتاً   ٤٠ من  شعرية  قطعة 

د. ت)(٥٧):

دُّ  تَ يَمْ وَ ولُ  يَطُ ا  مَ املبَاينِ  يدُ  عِ سَ
دُ صْ يلِ به القَ مِ َ هِ اجلْ جْ وَ انَ لِلْ ا كَ إذَ

ي الذِ قِ  لُ خُ يف  انَ  كَ إنْ  امَ  يَّ سِ الَ  وَ
دُ  قْ حِ الَ  وَ بَاضٌ  انْقِ الَ  بَاعٌ  انْطِ اهُ  نَ بَ

هُ أهلُ دُ  عَ يَسْ وَ َبْنَى  املْ نُ  سُ ْ حيَ ا  بِذَ
لْدُ الْوِ وَ األبُ  هُ  الَ آمَ بِهِ  وِي  ْ حيَ وَ

إىل أن قال:

ةٍ  ارَ رَ قَ لَّ  كُ وَ ا  ذَ هَ هُ  َ قَرصْ ى  قَ سَ
ْتَدُ ممُ فِ  طْ اللُّ نِ  مِ ارٍ  سَ ا  َ هبِ لُّ  ُ حيَ

بِهِ ا  عَ دَ دْ  قَ نْ  مَ اهللاُ  ابَ  أجَ اءٌ  عَ دُ
( دُ عْ السّ أونِسَ  بِهِ  (بَيْتٌ  هُ  خيُ تَارِ وَ
سنة: ١١٨١هـ

(٥٦) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء األول)، مرجع سابق، 
ص٣٥٥. 

(٥٧) الفيزاين، عبدالعزيز، مرجع سابق، ص ص١٣٩-١٤٤. 
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علمٍ روضةَ  بنيتُ 
الِسْ جَ للمُ ونـــزهـــــةً 

وضعاً تمَّ  وعندما 
( الِسْ املجَ (خري  تُ  أَرخّ
سنة: ٩٧٥هـ

ابن  معروف  بن  مراد   اشرت أيضاً -  دمشق -  ويف 
قرب  الوزير  باشا  سنان  بناها  قد  كان  داراً  الرشيطي 
الشاعر  فوصفها  وأتقنها  عامرهتا،  يف  فجدد  اجلامع، 
(املحبي،  بقوله  التجديد  ألعامل  وأرخ  العامدي  أبوبكر 

د. ت)(٥٩):

رسوماً  منها  أحييت  داراً  إنّ 
العوادي  الزمان  أيدي  تْها  قَ لَ أخْ

دْ  املجَ حلل  كسوهتا  ومغانٍ 
املهادِ فوق  ختتال  فقامت 

املعايل  وبيت  العال  دار  هي 
واإلسعادِ السعود  ومقام 

جار  املعظم  اجلامع  وهلا 
املعادِ ليومِ  الرضا  جار  نعم 

ومحاها  ربنا  اهللا  صاهنا 
احلسادِ أعني  من  ووقاها 

خ وأرّ صاحِ  استطعت  ما  هبا  لِذْ 
( ملرادِ مبارك  بيت  (فهي 
سنة: ١٠٤٥هـ

يف  األثر  خالصة  ١١١١هـ)،   (ت  أمني  حممد  املحبي،   (٥٩)
بدون  صادر.  دار  ج٤(بريوت:   . عرش  احلادي  القرن  أعيان 

تاريخ نرش)، ٣٣٤.

الصواوين
القش  من  الكبرية  اخليمة  وهي  صيوان  مفردها 
الشاعر  وصف  وقد  ت)(٦٠).  د.  (غالب،  السقيفة  أو 
بناءه  وأرخ  القاهرة  يف  صيواناً   الصاوي  مصطفى 

(البيطار، ١٣٨٣هـ)(٦١):

وفخرا  غراً   حو وصيوان 
مْ متمَّ حسن  البهاء  من  عليه 

قُ غنَّتْ  رْ األنس فيه الوُ كروض 
ترنَّمْ هلا  الرسور  وبلبال 

بارتفاع  يزهو  اإليوان  عىل 
وباملخيَّمْ باخليام  وهيزأ 

فيه  اإلرشاق  وذا  فتحسبه 
مْ مكرَّ ظلت  قد  اجلود  سامء 

(يب تارخيه  يف  السعد  يقول 
( مْ خيَّ العز  الوزير  جمد  عىل 
سنة: ١١٨١هـ

املواكبة لتأريخ املنشآت املعامرية 
والعمرانية املستحدثة

مل يقف التأريخ الشعري للمنشآت املعامرية عىل القرون 
املتقدمة، فقد أرخ الشعراء ملشاريع العمران التي ارتبطت 

باالحتياجات والتقنيات احلديثة (اجلدول رقم ٦).
يوم  شلهوب  حممود  الشاعر  أرخه  ما  ذلك  ومن 
بحضور  ١٣٤٨هـ  عام  بجدة  العامة  املالية  بناية  افتتاح 

(٦٠) غالب، عبدالرمحن، مرجع سابق، ص٢٥٥. 
(٦١) البيطار، عبدالرزاق، مرجع سابق، ص١٥٤٩. 
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قد ارتقى يف الروض أعىل الربى 

الكهرباءْ حلل  يف  مزدهياً 
مصابيحه  در  كأنام 

السامءْ نجوم  حتكي  آللئ 
عامر  أليب  أيادٍ  فكم 

بالثناءْ مقرونة  مشكورة 
تأرخيه األرشف  النجف  يف 

( أضاءْ ببهاء  نور  (منار 
سنة: ١٣٦١هـ

يف  للامء  مرشوع  أول  تأسيس  سنة  الشاعر  أرخ  كام 
واحلاج  معني  احلاج  ين  رَ التاجِ نَني  سِ املحُ من  النجف 

رئيس يف أبيات منها (اخلاقاين، ١٤٠٨هـ)(٦٥):

جر قد  احلديد  أنابيب  ويف 
فْ دَ كاللؤلؤ املكنون يف جوف الصَّ

ذكركم واملعني  للرئيس  قل 
مؤرخ (كاملاء يف أرض النجف)

سنة: ١٣٤٧هـ 

نتائج الدراسة
عند  ل  مَّ اجلُ بحساب  الشعري  التأريخ  م  اُستخدِ
بالقطع  الشواهد  مت  دِّ وقُ بال،  ذي  أمرٍ  لكل  العرب 
استخدام  شاع  ولقد  املعامرية.  املنشآت  لبعض  الشعرية 
وتفنن  املتأخرة  القرون  يف  أكرب  بشكل  الشعري  التأريخ 
الشعراء فيه. ويكون حفظ التأريخ ضمن البيت الشعري 
شعرية  قطعة  أو  قصيدة  من  جزءاً  يكون  ما  عادةً  الذي 
وقد  بالبناء،  قام  من   - الغالب  يف  الشاعر-  فيها  ح  يَمدَ
له.  بتأريخ  خيتم  ثم  البناء  لذلك  الوصف  بعض  يعطي 

(٦٥) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء السابع)، مرجع سابق، 
ص١٩٨.  

األمري فيصل النائب العام للملك عبدالعزيز (جريدة أم 
القر، ١٣٦٦هـ)(٦٢): 

عيد اليوم  العروبة  يوم  إن 
الثاين  مجاد من  الشهر  سادس 

مال مركز  انتظام  صار  فيه 
( باألقرانِ (االنضامم  أرخ 
سنة: ١٣٤٨هـ
بغداد  يف  الغرباء  ملستشفى  احلاج  يعقوب  وأرخ 
آخرها  بأبيات  السلطان  فمدح  أصدقائه،  أحد  بطلب 

(اليعقويب، د. ت)(٦٣):

فيها اهللا  رضا  طالباً  شادها 
واملطلوبُ املأمول  مَ  نِعْ وهو 

سقام بعد  الشفاء  ولنيل 
( الغريبُ إليها  يأوي   ) أرخوها 
سنة: ١٣١٧ هـ

أيضاً  بل  املستشفى  بتصوير  يكتفي  ال  فالشاعر 
بتصوير حالة اآلوينَ إىل املستشفى، والغربة متثل حجم 

املعاناة واملأساة.
أرصفة  إصالح  لعام  اخلطاط  كاظم  الشاعر  وأرخ 
النجف وتشجريها ووضع الشمعة الكهربائية يف حديقة 
(اخلاقاين،  بقوله  ١٣٦١هـ  سنة  وذلك  املدينة  مدخل 

١٤٠٨هـ)(٦٤):

الدجى  ثوب  شق  نور  منار 
الفضاءْ يف  أنواره  فانترشت 

(٦٢) جريدة أم القر، العدد رقم يف ١٣٤٨/٦/١٣هـ. 
(٦٣) اليعقويب، حممد عيل، مرجع سابق، ص٤٣. 

(٦٤) اخلاقاين، عيل، شعراء الغري (اجلزء السابع)، مرجع سابق، 
ص١٩٦.
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معامرية  ملنشآت  تأرخياً   ٥٠ من  أكثر  حرص  أمكن  وقد 
أمثلة  متْ  دِ قُ كام  واألسبلة.  واملدارس،  املساجد،  مثل: 
احلكومية،  املباين  مثل:  متأخرة  معامرية  منشآت  لتأريخ 

واخلدمات العامة.
العامل  يف  مسجداً   ١١ تأريخ  الدراسة  استعرضت 
املساجد  من   أخر عنارص  وتأريخ  واإلسالمي  العريب 
ومزولة  وحمراب  ومنارتني  ملساجد  أبواب  ثالثة  شملت 
الدراسة  وأكدت  املرشفة.  الكعبة  باب  إىل  باإلضافة 
كام  للمساجد  والتجديد  الصيانة  ألعامل  تأريخ  وجود 
يف اجلامع األموي يف حلب وتأريخ جتديد بالط صحنه. 
ست  إلنشاء  شعرية  تواريخ  الدراسة  استعرضت  كام 

مدارس، وأربعة محامات، وفسقية، وسبيلني، وقنطرة. 
قدم  فقد  حكمهام  يف  وما  والدور  القصور  تأريخ  أما 
إلنشاء  خمتلفة  توارخياً  شملت  شعرياً  تأرخياً   ١٩ البحث 
البعض  وسكن  لتجديد   وأخر املباين  تلك  بعض 
اآلخر. وتظهر أمهية التأريخ الشعري للدور يف أن بعض 
سري  هلم  يوجد  ال  قد  الذين  الناس  لعامة  الدور  تلك 
لبيوهتم  الشعري  التأريخ  ويكون  هبم،  خاصة  وتراجم 
التأريخ  استوعب  ولقد  الشعراء.  أصدقائهم  طريق  عن 
أوردت  حيث  املستحدثة  املعامرية  املنشآت  الشعري 
حكومياً  مبنى  شملت  متعددة  ألبنية  تواريخ  الدراسة 

إنارة  مرشوع  تارخيي  أيضاً  وشملت  ومستشفى.  إدارياً، 
حديقة، ومرشوع إيصال املياه. 

األمثلة  من  العديد  وجود  إثبات  إىل  الدراسة  ختلص 
العريب  العامل  يف  املعامرية  لألعامل  الشعري  للتأريخ 
الشعرية  التواريخ  يف  البحث  عىل  يشجع  مما  واإلسالمي 
واستقصائها باعتبارها مصدراً مميزاً لتأريخ املباين لسببني: 
األول أن التأريخ الشعري قد يكون املصدر الوحيد الذي 
ثّقَ لتأريخ عمل معامري معني. الثاين: يمكن أن يكون  وَ
التأريخ الشعري عضداً أو مرجحاً لتواريخ أعامل معامرية 
اختلف يف تاريخ إنشائها. كام أن بعض التواريخ الشعرية 
العمل  عن  معلومات  عىل  للحصول  مصدراً  تعترب 
حتديد  أو  العمل  وصف  ناحية  من  العمراين  أو  املعامري 
رسيعة  نظرة  وإن  الخ.   .  . به.  قام  من  حتديد  أو  موقعه 
عىل نصوص التواريخ يف امللحق املرفق متكن القارئ من 

استشفاف معلومات عن تلك املنشآت.
تويص الدراسة باالهتامم بالتأريخ الشعري وااللتفات 
مجع  إىل  وتدعو  والعمران.  العامرة  تأريخ  دراسة  يف  إليه 
تواريخ األعامل املعامرية املوثقة بالتأريخ الشعري واملبثوثة 
ين  يف دواوين الشعر وكتب الرتاجم وما يف حكمهام لتكوّ
العامرة  لتاريخ  للدارسني  متوفرة  تكون  بيانات  قاعدة 

واآلثار والتخصصات ذات العالقة.

ل واألرقام. اجلدول رقم (٦). أمثلة للمنشآت املعامرية والعمرانية املستحدثة مع تأريخ إنشائها باجلمّ

باألرقام ل تأريخ البناء باجلمّ املكان املنشأ املعامري والعمراين
١٣٤٨هـ (االنضامم باألقران) جدة بناية املالية العامة
١٣١٧هـ (يأوي اليها الغريب) بغداد مستشفى الغرباء
١٣٦١هـ (منار نور ببهاء أضاء) النجف إنارة حديقة
١٣٤٧هـ (كاملاء يف أرض النجف) النجف مرشوع إيصال املياه
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املراجع

األعظمي، وليد.  ديوان األخرس. بغداد: مكتبة النهضة 
العربية، د. ت. 

اململوكي  الشعر  يف  مطالعات  شيخ.  بكري  أمني، 
اجلديدة،  اآلفاق  دار  بريوت:  ط٢.  والعثامين. 

١٣٩٩هـ/١٩٧٩م).
املعرفة،  دار  بريوت:  املعرف.  دائرة  بطرس.   البستاين، 

د. ت). 
تراجم  ١٠٢٤هـ).  (ت  حممد  بن  احلسن  البوريني، 
املنجد،  الدين  صالح  حتقيق:  الزمان.  أبناء  من  األعيان 

دمشق:  املجمع العلمي بدمشق، ١٩٦٣م.
يف  البرش  حلية  ١٣٣٥هـ).  (ت  عبدالرزاق  البيطار، 
العلمي  املجمع  دمشق:  عرش.  الثالث  القرن  تاريخ 

العريب بدمشق. ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م.
يف   ١١٨٢ العدد  املكرمة:  مكة   .القر أم  جريدة 

١٣٦٦/١٢/١٦هـ. 
احللبي، حممد راغب الطباخ.  إعالم النبالء بتاريخ حلب 

الشهباء (ج٧). حلب: دار القلم العريب ١٣٧٠هـ.
اخلاقاين. عيل، شعراء الغري. (ج١)، قم: مطبعة هبمن، 

١٤٠٨هـ، ص١٤٢. 
حسن  بن  إبراهيم  ديوان  العيد.  حممد  اخلطراوي، 
الرتاث، (د.ت)،  دار  مكتبة  املنورة:  املدينة  األسكويب. 

ص ص١٣٥-١٣٦.
رؤوف، عامد عبدالسالم، واألعظمي، وليد عبدالكريم. 
١٣٩٧هـ/ األوقاف.  وزارة  بغداد:  العشاري.  ديوان 

١٩٧٧م، ص٥٤٨.
الرافعي، مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب. القاهرة: 

املطبعة التجارية، ١٩٥٩م، ص٥٦.
والفنون  العامرة  مصطلحات  معجم  حممد.   عاصم  رزق، 
اإلسالمية. القاهرة: مكتبة مدبويل، ١٤١٨هـ، ص٢٧١ . 

التاريخ  يف  البحث  مناهج  عبدالعزيز.  السيد  سامل، 
اإلسالمي واألثار اإلسالمية. القاهرة، مؤسسة شباب 

اجلامعة، د. ت، ص٢٠. 
ذم  ملن  بالتوبيخ  اإلعالن  رجب.  بن  حممد  السخاوي، 

التاريخ. القاهرة، دار الكتاب العريب، ٩٠٢هـ، ص٧.
شكر، شاكر هادي.  ديوان ابن معصوم. القاهرة: مكتبة 

النهضة العربية، د. ت، ص٤٦٤.
العامرة  تاريخ  من  ملحات  إحسان.  شريين  شريزاد، 
املؤسسة  بريوت:  ط٢،  وروادها.  املعامرية  واحلركات 

العربية للدراسات والنرش،  ٢٠٠٢م، ص١٠ .
الصنعاين، حممد بن حممد. نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن يف القرن الثالث عرش. (صنعاء: مركز الدراسات 

والبحوث اليمني، (د. ت)، ص١١.
يف  القرص  دمى  سانحات  حممد.   درويش  الطالوي، 
مطارحات بني العرص. بريوت: عامل الكتب، ١٤٠٣هـ، 

ص١٧٥.
النور  ١٠٣٨هـ).   شيخ (ت  بن  عبدالقادر  العيدروس، 
حالو،  وضبط:  حتقيق  العارش.  القرن  أخبار  عن  السافر 

أمحد وآخرون. بريوت: دار صادر، ٢٠٠١م، ص٤٥٩.
اإلسالمية.  العامرة  موسوعة  عبدالرحيم.  غالب، 
-٣١٥ ص  ت).ص  (د.  برس،  جروس  بريوت: 

.٣١٦
الدار  تونس:  الورغي.  ديوان  عبدالعزيز.   الفيزاين، 

التونسية للنرش، (د. ت)، ص ص٥٠-٥١.
والتجارة  أجدادنا  إبراهيم.  عبدالرمحن  القايض، 
ل. الرياض: جتارة الرياض، ١٤١٦هـ/ وحساب اجلمّ

١٩٦٤م، ص٤٥. 
ص٦٧.  اآلية١٣٣.  عمران،  آل  سورة  الكريم.  القرآن 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ١٤٢٢هـ. 

يف  األثر  خالصة  ١١١١هـ).   (ت  أمني  حممد  املحبي، 
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أعيان القرن احلادي عرش. ج٤، بريوت: دار صادر. (د. 

ت)، ٣٣٤.
يف الصفاقيس. تونس:  حمفوظ، حممد. ديوان حممد الرشّ

الدار التونسية للنرش، د. ت). 
حممد، سعاد ماهر. مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون. 
القاهرة: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، ١٤٠٧هـ، 

ص١٢٥ . 
عيل  ديوان  عمر.  سامل،  وابن  اهلادي  حممد  املطوي، 
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Abstract. Several architectural works have been built in the Islamic and Arab worlds.  Some of them were dated and others were 
neglected in different historical books.  This study searches the history of architectural works through the Arabic poetry which uses 
aljommal method of dating, through which numbers are coded into letters.  The letters contained in one or more parts of a verse are 
summed to form a number indicating the year in which a specific architectural work was built.  This study relies on an extensive 
review of the Arabic poetry diwans (books containing collections of poems) and historical biographies.  Poems dating specific 
architectural works are then selected and classified.

The importance of this study lies in the fact that it delineates Arabic poetry as an important source of historical information 
regarding architectural works.  It also shows the importance of architecture in Arabic poetry.  More than 50 architectural works have 
been dated using this method, including mosques, schools, public baths, palaces and houses.  In addition, this method was applied to 
obtain a dating for recent works such as office buildings, hospitals and public work projects including parks and water works.

The study confirmed the existence of a large number of “poetically” dated buildings.  Poetic dating can be of extreme value in 
cases where the dating of building is in dispute or non-existent. This study calls for the establishment of a database of poems that 
contain architectural dating (aljommal), to be available to scholars of architectural history, archeology and other fields.




