MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

ANNALES
ISLAMOLOGIQUES
en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne

AnIsl 40 (2006), p. 91-138
Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
marāsīmī-al naqš-Al . ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ-  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ.ّﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻯ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭﺏ ﺍﻟْﺤﺎﺝ
al-tizkārī li-ʿimārat darb al-ḥāǧǧ al-miṣrī wa-l-aṯār al-bāqiya bi-ʿarāqīb al-baġl fī
Saynā’ «Dirāsa āṯāriyya – ta‘rīḫiyya ǧadīda».

Conditions d’utilisation
L’utilisation du contenu de ce site est limitée à un usage personnel et non commercial. Toute autre utilisation du site et de son contenu est
soumise à une autorisation préalable de l’éditeur (contact AT ifao.egnet.net). Le copyright est conservé par l’éditeur (Ifao).
Conditions of Use
You may use content in this website only for your personal, noncommercial use. Any further use of this website and its content is
forbidden, unless you have obtained prior permission from the publisher (contact AT ifao.egnet.net). The copyright is retained by the
publisher (Ifao).

Dernières publications
9782724709728
Al-Durr al-muna??am f? ziy?rat al-?abal-alMuqa??am al-ma?r?f bi Muršid al-zuww?r il? qub?r al-abr?r
9782724707915
Mi?b?? al-diy??? wa-?aw? al-r??? wa-kahf all??? memm? ?umi?a lel-im?m al-T???
9782724708561
MIDEO 37
9782724709346
Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 31
9782724708042
Athribis VII
9782724704266
Le tombeau de Pétosiris à Touna el-Gebel.
Relevé photographique
9782724709322
Annales islamologiques 55
9782724709520

Déchiffrements / Decipherments / ?? ???????

Ahmad Gum‘a ‘Abd al-Hamîd (éd.)
Ahmad Gum‘a ‘Abd al-Hamîd (éd.)
Dennis Halft (éd.)
Sylvie Marchand (éd.)
Christian Leitz
Nadine Cherpion, Jean-Pierre Corteggiani, Jean-François Gout
Mathieu Eychenne (éd.), Élodie Vigouroux (éd.), Abbès Zouache
(éd.)
Françoise Briquel-Chatonnet (éd.), Céline Ramio (éd.)

© Institut français d’archéologie orientale - Le Caire

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

سامى صالح عبداملالك

النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب حْ َ
اج
ال ّ
صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َب ْغل ىف َس ْي َنـاء
امل ِ رْ َ
« دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
بالرغم من األمهية القصوى هلذا النقش اآلثارى العربى اإلسالمى من املناحى التارخيية واحلضارية واآلثارية والفنية

ىف جمال دراسة النقوش العربية اإلسالمية ،وذلك لكونه نقش مراسيمى 1تذكارى إنشائى نادر ُيؤرخ لثانى أكرب مرشوع
حل ِ
ِ *1
متكامل لعامرة َم ِ
الس َو ْيس وصو ً
ال إىل َم َّكة املرشّ فة مْ
والَ ِد َينِة
اج امل رْ َ
نازل و َمناهل درب ا َ ّ
صى بداي ًة من َع ْج ُرود شامل غرب ُّ
الرشيفة ،وتوسعة ُطرق املسلمني وا ُ
حلجاج إىل بيت اهلل احلرام ولزوار مْالَ ِد َينة الرشيفة واملسجد النبوى الرشيف ،وعامرة
دراسة تأرخيية  -آثارية جديدة توضح أمهية تكامل املنهج العلمى بني
النصوص التى ورد ذكرها ىف املصادر التارخيية املعارصة بشتى أنواعها
والشواهد اآلثارية الباقية ،وذلك لتأريخ اآلثار املفقودة توارخيها بفعل
الزمن أو بعوامل ختريب متعمدة أو اآلثار غري املؤرخه ،وهو املنهج الذى
ساعدنى ىف تأريخ العديد من اآلثار املعامرية غري املؤرخة والباقية حتى
اآلن أو التى يتم الكشف عنها من خالل احلفائر اآلثارية ىف شبه جزيرة
سيناء ،عن أمهية ذلك بالنسبة آلثار شبه جزيرة َس ْيناء انظر :سامى صالح
سـ ْيناء ،بحث ألقى بندوة
عبداملالك ،تأريخ اآلثار اإلسالمية بشبه جزيرة َ
آثار َس ْيناء عرب العصور ،جلنة اآلثار ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،ىف
الفرتة من  18إىل  19نوفمرب 2000م.

S.Ṣ. ˁAbd al-Mālik, « Les mosquées du Sinaï au Moyen
Âge », dans D. Valbelle et Ch. Bonnet (éd.), Le Sinaï
durant l’Antiquité et le Moyen Âge, 4000 ans d’histoire
pour un désert, Édition Errance, Paris, 1998, p. 171-176,
ﬁg. 130-140.

1

*1

عن نقوش املراسيم انظر :حممد عبد الستار عثامن ،املراسيم احلجرية من
وسائل اإلعالم ىف العرص اململوكى ،جملة كلية اآلداب بسوهاج ،ع،3
جامعة أسيوط1983 ،م ،ص 157؛ نرص عوض حسني عينر ،دراسات ىف
املراسيم الصادرة عن سالطني دولة املامليك البحرية والچراكسة «الرخامية
واحلجرية» ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب بسوهاج ،جامعة أسيوط،
1989م ،ص .310-1
المْ َ َن ِ
َ
اه ُل :مجع ومفردها َم ْن َهل ،وامل ْن َهل املرشب ثم كثر ذلك حتى سميت
ِ
السفَّار عىل املياه َمناهل .وقال ثعلب :املَ ْن َهل املوضع الذى فيه
َمنازل ُّ

املرشَ ب .وقال أبو مالك املَنا ِزل واملَ ِ
ناهل واحد ،وهى املَ ِ
نازل عىل املاء.
قال خالد بن جنبة وغريه :املَ ْن َهل كل ما يطَ ؤه الطريق مثل الر َحيل ِ
واحلفري،
َ
ُّ
ناهل م ِ
قال :وما بني املَ ِ
راحل ،واملَ ْن َهل من املياهُّ :
كل ما َي َطؤه الطريق ،وما
َ
كان عىل غري الطريق ال ُي ْد َعى َم ْن َه ً
ال ،ولكن يضاف إىل موضعه أو إىل من
هو خمتص به فيقالَ :م ْن َهل بنى فالن أى مرشهبم وموضع هَ َنلهم .وقال
اجلوهري :املَ ْن َهل املورد وهو عني ما ٍء ترده اإلبل ىف املراعى ،وتسمى
املَنازل التى ىف املَفا ِوز عىل طريق السفَّار م ِ
ناهل َ
ماء .ويعرفها
َ
ألن فيها ً
ُّ
ناهل األرباع وهى املحطات ُ
الكربى،
اجلزيرى فقال« :أما أن تكون َم َ
وتارة تكون عبارة عن موارد املياه بالطريق ،وهى دون ذلك» .ويمكننا
القول بأهنا املنازل الرئيسية الكبرية التى البد أن تشتمل عىل َخان أو قلعة
ومسجد ،ويمكن للحجاج اإلقامة واملبيت فيها ألكثر من يوم والتزود
باملياه ورشاء بعض احلاجيات من األسواق الكبرية التى ُتعقد فيها ،ومن
م ِ
صى بِ ْركَ ة ا َ
ناهل الربع األول عىل درب ِا َ
وع ْج ُرود ون َْخل
اج َ
اج امل ِ رْ َ
َ
حل ّ
حل ّ
والعق ََبة ،أما املنازل فهى دون ذلك عبارة عن أنصاف مناهل وأهم ما
َ
ومنشآهتا ،وأحيان ًا تشتمل عىل مساجد صغرية لتحديد اجتاه
فيها املياه ُ
القبلة ،وربام تكون منازل لالسرتاحة فقط دون وجود أى ُمنشآت أو
حتى املياه ،للمزيد انظر :أبو الفضل مجال الدين مكرم بن منظور ،لسان
العرب ،مراجعة وتصحيح نُخبة من األساتذة واملتخصصني ،دار احلديث،
القاهرة1423 ،هـ2003/م ،ج ،8ص 724-723؛ عبدالقادر حممد بن
عبدالقادر بن إبراهيم األنصارى اجلزيرى ،الدرر الفرائد املنظمة ىف أخبار
ا َ
اج وطريق مكة املعظمة ،أعدها للنرش حمب الدين اخلطيب ،ط ،1املكتبة
حل ّ
السلفية ،القاهرة1384 ،هـ1964/م ،ص .476 ،323
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سامى صالح عبداملالك

َم َّكة املرشّ فة مْ
والَ ِدينة الرشيفة ىف عهد السلطان اململوكى األرشف أبو النرص َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى922-906( 2هـ-1500/
العالى الشهري باملِعْماَ ر ،وذلك بعد العامرة الواسعة التى كانت قد متت عىل الدرب من قبل ىف
1516م) واألمري َخايِ ْر َبك َ
عهد السلطان النارص حممد بن قالوون (694-693هـ1294/م698 ،هـ1298/م741-709 ،هـ1341-1310/م)
واألمري ا َ
اج آل َم َلك اجلوكندار ،3إال أن هذا النقش مل يلق من العناية بنرشه ودراسته الدراسة العلمية املتخصصة من
حل ّ
ِق َبل املهتمني واملختصني بدراسات النقوش اآلثارية العربية اإلسالمية إال ىف بداية ثامنينات القرن املاىض.
2

3
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الغَ َّورى :بفتح الغني ال بضمها ،نسبه إىل طبقة الغَ ور ،إحدى طبقات تعليم
الفروسية والعسكرية ىف قلعة اجلبل بالقاهرة خالل العرص اململوكى ،وأن
هذه الطبقة كانت مبنية أسفل مستوى األرض ،وهلذا ُعرفت باسم طبقة
الغَ ور ،والغَ ْو ُر لغوي ًا ما انخفض من األرض ،للمزيد انظر :ابن منظور،
لسان العرب ،ج  ،6ص 697-693؛ نجم الدين بن الغزى ،الكواكب
السائرة بأعيان املائة العارشة ،حتقيق جربائيل سليامن جبور ،ط ،2دار
اآلفاق ،بريوت1979 ،م ،ج ،1ص 294؛ أبو الفالح عبداحلى بن العامد
احلنبىل ،شذرات الذهب ىف أخبار من ذهب ،املكتب التجارى ،بريوت،
د .ت ،ج ،8ص 113؛ عىل بن عبدالقادر الطربى ،األرج املسكى ىف التاريخ
املكى وتراجم امللوك واخللفاء ،حتقيق أرشف أمحد اجلامل ،موسوعة مكة
واملدينة ( ،)5ط ،1املكتبة التجارية ،مكة املكرمة1416 ،هـ1996/م،
ص 284؛ حسني بن حممد بن احلسن الديار بكرى ،تأريخ اخلميس ىف
أحوال أنفس نفيس ،معهد البحث العلمى وإحياء الرتاث اإلسالمى،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ميكروفيلم رقم خاص  605تاريخ وتراجم،
ج ،2ص  296ب؛ وطبع املخطوط ىف مؤسسة شعبان للنرش والتوزيع،
بريوت ،د .ت ،ج ،2ص390؛ عبدالوهاب عزام ،جمالس السلطان الغَ َّورى،
القاهرة1941 ،م؛ حممد عبدالوهاب فايد ،طباق قلعة القاهرة ،جملة الرسالة،
السنة ( ،)15العدد ( ،)713القاهرة ،االثنني  10ربيع الثانى 1366هـ/
 3مارس 1947م ،ص268-267؛ شفيق أمحد عبدالقادر ،الغَ َّورى ال
الغُ ورى ،جملة الرسالة ،السنة ( ،)17العدد ( ،)839القاهرة ،االثنني 10
ربيع الثانى 1366هـ 3 /مارس 1947م ،ص .1191
اجلوكندار :وهى وظيفة تتألف من لفظني فارسيني ،األول «جوكان» بمعنى
العصا املنحنية أو املحجن الذى ترضب به الكرة أو عىص البولو ،ويعرب عنه
أيض ًا بالصوجلان ،والثانى «دار» من املصدر داشتن الفارسى بمعنى مسك،
وبذلك يكون اسم الوظيفة مُمسك العصا ،وكان يطلق اسم اجلوكندار عىل
موظف مهمته محل اجلوكان للسلطان أثناء لعب الكرة والصواجله أو البولو،
وقد ُعرفت هذه الوظيفة قبل عرص املامليك واستمرت ىف العرص اململوكي؛
أما األمري سيف الدين آل َم َلك اجلوكندار فهو من أعيان األمراء ىف عهد
السلطان النارص حممد بن قالوون ،وىل بعده نيابة السلطنة بمرص نحو
سنتني للسلطان الصالح إسامعيل ،وتوىف سنة 747هـ1346/م ،للمزيد
انظر :شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عىل ال َق ْلقَشَ ْن ِدى ،صبح األعشى
ىف صناعة اإلنشا ،املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة
والنرش ،القاهرة ،د .ت ،ج ،5ص 458؛ احلافظ أبى الطيب تقى الدين
حممد بن أمحد بن عىل الفاسى ،شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ،حتقيق
أيمن فؤاد سيد ومصطفى حممد الذهبى ،ط ،2مكتبة النهضة احلديثة ،مكة
املكرمة1999 ،م ،ج ،1ص 338؛ العقد الثمني ىف تاريخ البلد األمني،
حتقيق حممد عبدالقادر أمحد عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،

1419هـ1998/م ،ج ،1ص  ،124ج ،3ص  ،208ج ،4ص 46-44؛
تقى الدين أبى العباس أمحد بن عىل بن عبدالقادر املقريزى ،السلوك ملعرفة
دول امللوك ،حتقيق حممد مصطفى زيادة ،مطبعة دار الكتب املرصية ،القاهرة،
1934م ،ج ،2ق ،3ص 723؛ الذهب املسبوك ىف ذكر من حج من اخللفاء
وامللوك ،حتقيق مجال الدين الشيال ،مكتبة اخلانجى ،مطبعة جلنة التأليف
والرتمجة والنرش ،القاهرة1955 ،م ،ص 120؛ مجال الدين أبو املحاسن
يوسف بن تغرى بردى ،النجوم الزاهرة ىف ملوك مرص والقاهرة ،مطبعة
دار الكتب املرصية ،القاهرة1349 ،هـ1930/م ،ج ،10ص ،83 ،72
97-96؛ حممد بن حممد بن حممد بن حممد عمر بن فهد ،إحتاف الورى
بأخبار أم القرى ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،مركز البحث العلمى وإحياء
الرتاث اإلسالمى ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1404 ،هـ1984/م،
ج ،3ص 268 ،233 ،229-228 ،177 ،176؛ حممد بن حممد بن
أمحد بن الضياء املكى ،تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة
والقرب الرشيف ،حتقيق عادل عبداحلميد العدوى ،موسوعة مكة واملدينة
( ،)4ط ،1املكتبة التجارية ،مكة املكرمة1416 ،هـ1996/م ،ص ،97
102؛ أبو الربكات حممد بن أمحد احلنفى بن إياس ،بدائع الزهور ىف وقائع
الدهور ،حتقيق حممد مصطفى ،ط ،2اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
5ج1404-1402 ،هـ1984-1982/م ،ج ،1ق ،1ص ،500-499
507؛ اجلزيرى ،الدرر ،أعدها للنرش محد اجلارس ،دار الياممة ،الرياض،
1403هـ1983/م ،ج ،1ص  ،1249ج ،2ص 1379-1378؛ عىل
بن تاج الدين بن تقى الدين السنجارى ،منائح الكرم ىف أخبار مكة
صى وآخرون ،معهد
والبيت ووالة احلرم ،حتقيق مجيل عبداهلل حممد امل ِ رْ َ
البحوث العلمية ،مركز البحث العلمى ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
1419هـ1998/م ،ج ،2ص 352-351؛ عبدالرمحن زكى ،األعالم
وشارات امللك ىف وادى النيل ،دار املعارف ،مرص1948 ،م ،ص 77؛
حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة1386-1376 ،هـ1966-1957/م ،ج ،1ص 374؛
عبداملنعم ماجد ،تاريخ احلضارة اإلسالمية ىف العصور الوسطى ،القاهرة،
1975م ،ص 143؛ أمحد عبدالرازق أمحد ،الرنوك عىل عرص سالطني
املامليك ،املجلة التارخيية املرصية ،مج ،21اجلمعية املرصية للدراسات
التارخيية ،القاهرة1974 ،م ،ص  105 ،75 ،71 ،68حاشية ()24؛
مايسة حممود داود ،الرنوك اإلسالمية ،جملة الدارة ،السنة ( ،)7العدد
( ،)3الرياض ،ربيع الثانى 1402هـ /فرباير 1982م ،ص 38 ،35؛ آمنة
حسني حممد عىل ،طرق ومرافق احلج ىف احلجاز ىف العرص اململوكى (-648
923هـ) ،رسالة دكتوراه ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة1407 ،هـ1987/م ،ص 36؛ عىل بن إبراهيم بن عىل
الز َر ّيب بالوجه ،جملة العصور ،مج،5
حامد غَ َّبان ،اآلبار السلطانية بوادى ُ
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

أما عن أقدم اإلشارات التى أشارت إليه ،فقد وردت عند بعض الرحالة ىف نصوصهم الرحلية أثناء مرورهم هبذا
ِ
املَ ْنزل عىل درب ا َ
العمرة وفريضة احلج إىل بيت اهلل احلرام وزيارة املسجد النبوى ،وسرتد
اج امل رْ َ
صى ىف طريقهم ألداء ُ
حل ّ

هذه اإلشارات عند هؤالء الرحالة ٍ
كل ىف موضعه.4

ثم يىل ذلك ما قام به نعوم بك شقري ىف بداية القرن املاىض وبالتحديد سنة 1324هـ1906/م من حماولة لقراءة ما

ورد ىف هذا النقش ،وهى أول حماولة ىف العرص احلديث ،ووردت حماولته هذه ىف كتابه املوسوعى عن تاريخ سينا القديم
واحلديث وجغرافيتها ،5ونقل عنه هذه القراءة العديد من الباحثني ا ُملحدثني.6

وبعد قراءة شقري بخمس وستني سنة قام شمويل تامارى أثناء االحتالل اإلرسائيىل لشبه جزيرة َس ْيناء بدراسة نقوش

َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى ىف هذا املنزل ،وذلك ىف اليوم السابع عرش من شهر أبريل سنة 1971م ،وكان عنوان بحثه األول« :نقش
ِ
الع ْر ُقوب» ،ونُرش هذا البحث ألول مرة ىف سنة 1971م .7بعد ذلك قام تامارى باالشرتاك
َقان َص ْو ْه الغَ ورى من َع َق َبة ُ
مع هاشمشونى بدراسة ُجغرافية املنطقة واملوضع الذى يقع فيه النقش املراسيمى التذكارى والرنك الكتابى «اخلرطوش
  ،»Cartoucheوتوقيع بعض بقايا ا ُملنشآت املعامرية التى كانت ال تزال باقية ىف هذا املنزل عىل خارطة مساحية ُمبسطة،الع ْر ُقوب» ،ونُرش هذا البحث الصغري ىف سنة 1973م .8ثم تبع تامارى ذلك
وعنوان بحثهام« :القطع ىف املمر َبع َق َبة ُ

الع ْر ُقوب ىف َس ْيناء عند
ببحث عن نقش َع َق َبة َ
الع ْر ُقوب ىف َس ْيناء عىل ضوء ما ورد عند نعوم شقري بعنوان« :نقش َع َق َبة ُ

نعوم شقري» ،ونرش ىف سنة 1975م .9بعد ذلك قام تامارى بنرش دراسته التى قام هبا سنة 1971م عن النقش ضمن

4

5
6

ع ،2دار املريخ ،لندن ،ذو احلجة 1410هـ /يوليو 1990م ،ص 264؛
شامل غرب اململكة العربية السعودية  -بحوث ىف التاريخ واآلثار ،الكتاب
( ،)1ط ،1مطبعة سفري ،الرياض1414 ،هـ1993/م ،ص ،35-32 ،26
104؛ عبداملالك ،عامرة درب ِا َ
صى ىف عهد السلطان النارص حممد
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
بن قالوون واألمري آل َم َلك اجلوكندار «دراسة آثارية  -معامرية ىف ضوء
منازل ابن العطار»؛ عامرة درب ِا َ
صى ىف عهدى النارص حممد بن
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
قالوون واألرشف قانصوه الغَ ورى «دراسة آثارية  -معامرية مقارنة» «قيدا
النرش».
الشيخ عبدالغنى النابلسى ،احلقيقة واملجاز ىف الرحلة إىل بالد الشام ومرص
واحلجاز ،تقديم وإعداد أمحد عبداملجيد هريدى ،ط ،1اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة1986 ،م ،ص 305؛ أبى العباس أمحد بن حممد بن أمحد
بن عبدالقادر الفقيه الفاسى ،الرحلة إىل األراىض احلجازية ،دراسة وحتقيق
سامى صالح عبداملالك ،خمطوط بلدية اإلسكندرية ،مكتبة اإلسكندرية،
خمطوط رقم  3578/6974ج جغرافيا ،ص « 72-71قيد النرش»؛
حممد بن عبدالسالم بن عبداهلل النارصى الدرعى ،ملخص رحلتى ابن
عبدالسالم الدرعى ،عرض وتلخيص محد اجلارس ،ىف رحاب احلرمني-
أشهر رحالت احلج ( ،)1ط ،2دار الرفاعى للطباعة والنرش والتوزيع،
الرياض1403 ،هـ1983/م ،ص .63
نعوم بك شقري ،تاريخ سينا القديم واحلديث وجغرافيتها مع خالصة تاريخ
مرص والشام وجزيرة العرب ،طبعة أثينا1981 ،م ،ص .160
إبراهيم أمني غاىل ،سيناء املرصية عرب التاريخ ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،
يناء ىف
سـ ْ
القاهرة1976 ،م ،ص 175؛ أمحد رمضان أمحد ،شبه جزيرة َ

العصور الوسطى ،اجلهاز املركزى للكتب اجلامعية واملدرسية والوسائل
التعليمية ،القاهرة1397 ،هـ1977/م ،ص 166-165؛ سيد عبداملجيد
بكر ،املالمح اجلغرافية لدروب احلجيج ،الكتاب اجلامعى ( ،)6ط ،1دار
هتامة ،جدة1401 ،هـ1981/م ،ص .114

7

8

9

A.H. Ghabban, Introduction à l’étude archéologique des
routes syrienne et égyptienne du pèlerinage au nord-ouest
de l’Arabie Saoudite, thèse de doctorat, université de
Provence, France, 1988, p. 616-617.
Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī from
Aqabat al-ˁUrqūb, Atti Lincei XXVI/3-4, Accademia
Nazionale dei Lincei, Roma, 1971, p. 173-189, pls. I-V.

متت ترمجة هذا البحث الذى نرش باللغة العربية بعنوان«:המעבד התצות
נעקבת אל־ערקוב» إىل اللغة العربية عن طريق إدارة اآلثار اليهودية
بناء عىل طلبى حلاجتى إليه ،فأشكر هنا جمهود
باملجلس األعىل لآلثار ً
األستاذ الفاضل حمسن ربيع مدير عام إدارة اآلثار اليهودية ،والزميلة
الفاضلة السيدة عائشة مرتمجة باإلدارة نفسها ،وانظر البحث:

Sh. Tamari, A. Hashimshoni, The Cut in the Pass at
ˁAqabat al-ˁUrqub, ErIsr XI, Jérusalem, 1973, p. 290-292
(Hebrew), English Summary, p. 32.
Sh. Tamari, L’Iscrizione di ˁAqabat al-ˁUrqūb nel Sin
nai e Nˁaūm Shuqayer, AION XXXV/2, Napoli, 1975,
p. 274-sqq.

93

AnIsl 40 (2006), p. 91-138 Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻯ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭﺏ ﺍﻟْﺤﺎﺝّ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ  -ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ-bi bāqiya-al aṯār-l-wa miṣrī-al ḥāǧǧ-al darb ʿimārat-li tizkārī-al marāsīmī-al naqš-Al .
ʿarāqīb al-baġl fī Saynā’ «Dirāsa āṯāriyya – ta‘rīḫiyya ǧadīda».
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

سامى صالح عبداملالك

دراسته ا ُملجمعة عن درب ا َ
اج ىف َس ْيناء «دراسة تارخيية  -آثارية» ،مع إضافة بعض التعديالت عىل دراساته السابقة
حل ّ

الع ْر ُقوب» ،وقدمت
خاص ًة ىف قراءة بعض الكلامت من النقش املراسيمى التذكارى وذلك حتت عنوان جديد هوَ :
«ع َق َب ُة ُ

الدراسة للنرش ىف نوفمرب 1979م ،ثم نُرشت ىف فرباير سنة 1982م.10

ثم تأتى الدراسة اهلامة التى قام هبا عىل حامد َغ َّبان ىف صيف عام 1409هـ1989/م ،وقد َأفرد للنقشني اللذين ىف
هذا املنزل كتاب ًا مستق ً
ال قائ ًام بذاته ،نُرش ىف سنة 1411هـ1991/م.11

وبالرغم من ُج ُّل هذه الدراسات القيمة إال أنه كان هناك سبب رئيسى حفزنى عىل القيام هبذه الدراسة اآلثارية
ِ
البغْ ل عىل درب ِا َ
اج
حل ّ
 التأرخيية اجلديدة للنقش املراسيمى التذكارى اإلنشائى بصفة خاصة وآثار هذا املَ ْنزل َبعراقيب َِ
التعرف عىل نص تارخيى عند مؤرخ هام ومعارص لتلك الفرتة ،سيساعد ىف
صى ىف َس ْيناء بصفة عامة ،أال وهو
امل رْ َ
ُّ

تأريخ هذا النقش بشكل صحيح وقريب من واقع ما ورد ىف النقش املراسيمى التذكارى من تفاصيل ألعامل معامرية تم
ِ
إنجازها سواء عىل طول درب ا َ
صى أو ىف َم ّكة املرشَّ فة ،12وذلك بتاريخ خمتلف ومغاير عام ورد ىف الدراسات
اج امل رْ َ
حل ّ
السالفة الذكر لكون اجلزء األخري من النقش الذى يشتمل عىل التاريخ مخُ رب منذ زمن غري قريبُ ،يضاف إىل ذلك تعديل

قراءة بعض الكلامت ىف القراءات السابقة للنقش ،وذلك بفضل عمل رسم وتفريغ للنقش التارخيى باحلاسوب ساعد

عىل وضوح العديد من الكلامت اخلالفية ىف القراءات السابقة ومن أمهها قراءة جديدة وخمتلفة السم اجلبل «املسمى
ِ
البغْ ل» الذى صدر له مرسوم قطع َع َق َبته وتيسري الدرب فيه وذلك بقراءة خمتلفة عن القراءات السابقة ،كام
َعراقيب َ
تم إضافة قراءة كلامت وعبارة جديدة ألول مرة ،كام قام الباحث بأعامل نظافة آثارية غري مسبوقة ىف هذا املنزل ضمن
ِ
املرشوع الكبري الذى قام به لتحقيق وإعامر درب ا َ
صى خاص ًة ىف الربع األول منه ،وذلك ىف املسافة املمتدة بني
اج امل رْ َ
حل ّ
ال إىل ا َ
بِ ْر َكة ا َ
بخان وقلعة َع ْج ُرود وقلعة ن َْخل وصو ً
اج شامل رشق القاهرة مرور ًا َ
الع َق َبة بداي ًة من سنة
خلان القلعة ىف َ
حل ّ

والع َق َبة ،وال يزال العمل قائ ًام به حتى
بس ْيناء ىف املسافة بني َع ْج ُرود َ
1993م مع الرتكيز عىل القسم األهم منه الذى يقع َ

اآلن ،13كام ُيضاف إىل ذلك اإلطالع عىل بعض النصوص الوصفية واملشاهدة رؤيا العني عند الرحالة الذين مروا باملنطقة،

وإشارهتم للنقش وحماولة قراءته وقراءة اسم من أمر به وتارخيه وإيرادهم ملضمونه ىف نصوصهم الرحلية ،وغريها من
10

Sh. Tamari, « Darb al-Hajj in Sinai “ An HistoricalA rchaeological Study ”», MALinc XXV, Rome, 1982,
p. 505-516, pl. XII b, XIII, XIV.

11

سبق للدكتور غَ َّبان االعتامد ىف أطروحته للدكتوراه سنة 1988م عىل ما
ورد ىف قراءة شقري للنقش األول ،وإلحساس منه بوجود نقص وأخطاء ىف
هذه القراءة هو الذى دفعه للقيام هبذه الدراسة ،حيث توجه إىل َس ْيناء هلذا
الغرض ىف صيف 1409هـ1989/م ،انظر :غَ َّبان ،نقشان من شبه جزيرة
سـ ْيناء يؤرخان لعامرة السلطان اململوكى قَانِ َص ْو ْه الغَ ورى لطريق احلج
َ
املرصى واألماكن املقدسة ىف احلجاز ،ط ،1مركز البحوث ،جامعة امللك
سعود ،الرياض1411 ،هـ1991/م ،ص .13-12

12

حرصت عىل أن تكون صفة ٍ
كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة بالنعوت
التى كانت تطلق عليهام ىف املصادر املعارصة للعرص اململوكى ،والصفة التى

A. H. Ghabban, Introduction à l’étude archéologique des
routes syrienne et égyptienne du pèlerinage, p. 616-617.
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كل منهام ىف النقش املراسيمى التذكارى موضوع البحث.
ُأطلقت عىل ٍ
قمت بأعامل احلفائر اآلثارية عىل الدرب وهناك بعض األعامل تم نرشها
وبعضها ال يزال قيد النرش ،فهناك دراسة متكاملة عن درب ا َ
اج املرصى
حل ّ
ُ
احلج
رق
ط
ندوة
ىف َس ْيناء ىف ضوء االكتشافات احلديثة س ُتنرش ضمن أبحاث
ّ
التى نظمتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -اإليسيسكو؛ كام
ألقيت بحث ًا هبذا الصدد ىف مؤمتر اآلثاريني العرب الثانى  -الندوة العلمية
األوىل ونُرش امللخص بأعامل الندوة ،والبحث كام ً
ال قيد النرش انظر:
احلج املرصى دليل عىل التواصل احلضارى «دراسة أثرية
عبداملالك ،درب ّ
ىف ضوء االكتشافات احلديثة» ،كتاب أعامل الندوة العلمية األوىل جلمعية
اآلثاريني العرب ،القاهرة1999 ،م ،ص123؛ درب ِا َ
اج املرصى مهزة
حل ّ
وصل غرب العامل اإلسالمى با َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ «دراسة تارخيية  -آثارية»،
الندوة الكربى ملكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 1426هـ ،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1426 ،ه��ـ2005/م ،املحور التاسع،
اجلزء الثالث ،ص 424-1؛ قلعة ن َْخل عىل درب ِا َ
اج املرصى ىف سيناء
حل ّ
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

إشارات سواء كانت ىف نصوص خمطوطة وغري منشورة حتى اآلن ومل يقف عليها أحد من قبل ،أو ىف نصوص نُرشت
ِ
ولكن مل ُيلتفت ألمهيتها ىف دراسة هذا النقش املراسيمى التذكارى وهذا املَ ْنزل عىل درب ا َ
صى ىف َس ْيناء ،كام
اج امل رْ َ
حل ّ

والع َق َبة التى تعرتض طريق املسافرين ىف
تم تأصيل بعض األعامل املعامرية التى متت هبذا املَ ْنزل ومنها عملية قطع اجلبل َ

الع َقاب ىف احلضارة اإلسالمية ،كام تم تصحيح ما كان شائع ًا
هذه املوضع خاص ًة فيام يتعلق بأقدم نقش لقطع وتسهيل َ
لدى الباحثني ىف التاريخ واحلضارة واآلثار اإلسالمية عن الرنوك الكتابية وبداية ظهورها ،وغريها من نقاط تم الوقوف
عندها ألمهيتها ىف البحث بصفة خاصة وىف احلضارة اإلسالمية بصفة عامة.

َع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل لغ ًة واصطالح ًا

راقيب البغْ ل ،14والع ِ
حلاج املِصى باسم ع ِ
راقيب لغ ًة مجع ومفردها
َ
ُيعرف هذا املَ ْنزل بالربع األول من أرباع درب ِا َ ّ رْ َ
َ
َ
ِ
ِ
يق ضيق ىف متن ا َ
جلبل،
والع ْر ُقوب َط ِر ٌ
ُع ْر ُقوبُ ،
وع ْر ُق ُ
وب الوادي :ما ان َْح َنى منه وال َت َوى ،وموضع فيه انح ٌ
ناء شديدٌ ُ .
قال الفراء :يقال ما َأكْ ثَر ع ِ
ِ
ِ 15
راقيب هذا اجلبل ،وهى ُ
الض َّي ُ
البغْ ل احليوان
الط ُر ُق َّ
َ َ
قة ىف َمت ْنه َ .
ُ
والعراقيب هنا مضافة إىل َ
الس َّحاج الذى ُي ْر َكب ،16وهى إشارة وتأكيد عىل أهنا َع َق َب ُة شاقة ووعرة ىف طريق هذه الدواب التى تستعمل ىف السفر
َّ
ِ
واحلمل عىل َّد ْرب ا َ
صى.
اج امل رْ َ
حل ّ
ِ
ومن املالحظ أن هذا املنزل مل يرد باسمه املعروف واملشهور به عىل َّد ْرب ِا َ
اج ىف
صى منذ نشأته َّ
اج امل رْ َ
كد ْرب َ
للح ّ
حل ّ
ِ
ص ىف سنة 19هـ640/م وحتى َه َجره ىف النصف الثانى من القرن اخلامس اهلجري/
الفرتة املمتدة من الفتح اإلسالمى مل رْ َ
احلادى عرش امليالدى وذلك خالل العرص الفاطمى (567-358هـ1171-968/م) ،وليس َّ
أدل عىل ذلك من عدم
«دراسة آثارية معامرية جديدة ىف ضوء احلفائر اآلثارية» ،مشكاه املجلة
املرصية لآلثار اإلسالمية ،مج ،1املجلس األعىل لآلثار ،القاهرة2006 ،م،
ص .205-145

S.Ṣ. ˁAbd al-Mālik, « Une inscription du sultan mamelouk
Kitbuġā découverte à al-Qurrayṣ (Sinaï central) », dans
J.-M. Mouton (éd.), Le Sinaï de la conquête arabe à nos
jours, Ifao, Le Caire, 2001, p. 51-58, ﬁg. 1-4.

14

15

درج من قاموا بضبط درب ا َ
اج املِرصى عىل تقسيمه إىل أربعة أرباع
حل ّ
ىف املسافة بني القاهرة ومكة املرشفة بخالف طريق زيارة املدينة الرشيفة
واملسجد النبوى التى ُأصطلح عليها اسم الدورة ،للمزيد انظر :ابن العطار،
منازل احلج ،ص 20-1؛ اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص 1308-1304؛
صى مهزة وصل غرب العامل اإلسالمى با َ
عبداملالك ،درب ا َ
حل َرمني
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
الرشي َفينْ ِ  ،ص .63-59
الع ْرقُوب الذى ىف
العراقيب :بضم العني وإسكان الراء وضم القاف بلفظ ُ
القدم ،وهو عقب موتر خلف الكعبني ،ومنه قول النبى  :وي ٌل للع ِ
راق ِ
يب
َ َ
َ
ْ
ُوب والع ِ
راقيب من اجلبال خياشيمها َ
ِ
وأطرافُها ،وهى َأبعد
ق
ر
والع
،
ر
النا
من
ُْ ُ
َ
َ
َ
طريق َض َي ٌق يكون ىف
ُوب أيضاً:
ٌ
والع ْرق ُ
الطرق ،ألنك َت َّتبع أ ْس َه َلها أ ْينام كانُ .
ِ
واحد؛ وللمزيد انظر :شهاب الدين أبى
البعيد الق َْع ِر ،ال َي ْم ِشى إِال
الو ِادى
ٌ
َ

16

عبداهلل بن عبداهلل الرومى البغدادى ياقوت احلموى ،معجم البلدان ،حتقيق
فريد عبدالعزيز اجلندى ،دار الكتب العلمية ،بريوت1410 ،هـ1990/م،
ج ،4ص 122 ،107؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،6ص 210-208؛
جمد الدين أبى الطاهر حممد بن يعقوب الفريوز أبادى ،القاموس املحيط،
دار الفكر ،بريوت1403 ،هـ1983/م ،مج ،3ص 103؛ املغانم املطابة ىف
معامل طابة ،قسم املواضع ،حتقيق محد اجلارس ،ط ،1دار الياممة للرتمجة والنرش
والتوزيع ،الرياض1389 ،هـ1969/م ،ص 250؛ اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2
ص 1331؛ لويس معلوف ،املنجد ىف اللغة واألدب والعلوم ،ط ،19املطبعة
الكاثوليكية ،بريوت1966 ،م ،ص 501؛ ا ُملعجم الوسيط ،إصدار جممع
اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار املعارف ،القاهرة1972 ،م ،ص596؛ حممد
بن عبداهلل بن بلهيد ،صحيح األخبار عام ىف بالد العرب من اآلثار ،ط ،2
د.ن1971 ،م ،ج ،5ص 58؛ اجلارس ،مع لبيد بن ربيعة العامري :حتديد
منازل القبائل القديمة عىل ضوء أشعارها ،جملة العرب ،السنة ( ،)8ج،2
الرياض ،شعبان 1393هـ /سبتمرب 1973م ،ص .107
الب ْغل :مفرد ذكر واجلمع بغَ ال ،واألنثى َب ْغلة ،واسم اجلمع َم ْبغُ والء،
َ
والب ّغال :صاحب البِغَ ال ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج،1
َ
ص .466
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سامى صالح عبداملالك

الد ْرب
ذكره ضمن مراحل و َم ْنازل الدرب ىف ُكتب اجلغرافيني األوائل ممن كتبوا ىف مسالكهم وبلدانياهتم ومعامجهم عن َّ
ىف املسافة بني ِمص وم َّكة املرشفة مْ ِ ِ
17
الع َقاب والنقاب
رْ َ َ
والَد َينة الرشيفة  ،ولكن املنطقة بصفة عامة التى كانت توجد فيها َ
ُعرفت عىل وجه العموم ىف املسافة املمتدة بني هذا املنزل موضع البحث وحتى النزول من َع َق َب ُة َأ ْي َلة عىل ساحل البحر وما
هبا من معامل طبيعية من جبال بأسامء خمتلفة خالل العصور التارخيية املتعاقبة ،ففى شعر ُك َثيرّ َع َّزة( 18ت 105هـ723/م)
ِ
ص حيث قال:
ُذكرت حتت اسم ُب َصاق عندما مر هبا وهو ىف طريقه من الديار احلجازية إىل م رْ َ
��ل��ي�لات ال��ع��ي��ون رك����ائِ ُ
���ص���ا ق��� ًا ب��ع��د ع��ش��ر ي��ن ليل ًة
�����ن َك
وه
����ك.19
ُ
ُ
َو َر ْد َن ُب َ
َّ
وورد حتديد موضعها بعد ذلك عند ٍ
فعرفت
كل من الكندى وأبو ُع َب ْي ٍد
ُّ
البكري وياقوت احلموى ىف حمل َع َق َب ُة َأ ْي َلةُ ،
البكري ،أو ُب َساق بالسني بد ً
ال من الصاد عند ياقوت احلموى ،حيث كان
بجبل ُبراق أو ُب َصاق عند الكندى وأبو ُع َب ْي ٍد
ُّ
ُب َصاق جبل قرب َأي َلة فيه ن َِقب ،و ُبساق َع َقبة بني ال َّتي ِه َ
وأ ْي َلة.20
ْ
َ
َ
ْ
َ
«الع َق َبة» عند بعض اجلغرافيني املسلمني األوائل حتت اسم« :املنزل ،أو منزل»
كام ورد ُذكر املنزل الذى يأتى قبل أ ْي َلة َ
حل َفر» ،21ويرى عباس عامر22
أى مكان النزول ألن َع َق َب ُة َأ ْي َلة ىف الذهاب نزول وىف العودة صعود ،وعند بعضهم باسم «ا َ
17

18
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أبو القاسم عبيد اهلل ابن عبداهلل بن خرداذبة ،املسالك واملاملك ،مطبعة بريل،
ليدن1306 ،هـ1889/م ،ص 150-149؛ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم
احلربى ،كتاب املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة ،حتقيق محد
اجلارس ،دار الياممة ،الرياض1389 ،هـ1969/م ،ص 649؛ (ملحوظة:
متت إعادة نرش هذا املصدر ونسبته للقاىض وكيع ،وستذكر املعلومات منه
مع اإلشارة إىل نسبته إىل ٍ
كل منهام) ،القاىض حممد بن خلف بن حيان وكيع،
كتاب الطريق ،حتقيق محد اجلارس ،إرشاف عبداهلل نارص الوهيبى ،مطبوعات
جملة العرب ،دار الياممة ،الرياض1420 ،هـ2000/م ،ص 399؛ أمحد
بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب اليعقوبى ،البلدان ،مطبعة بريل ،ليدن،
1891م ،ص 340؛ أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادى ،نبذ من كتاب
اخلراج وصنعة الكتابة ،مطبعة بريل ،ليدن1306 ،هـ1886/م ،ص -190
191؛ املنزلة اخلامسة من كتاب اخلراج وصنعة الكتابة ،حتقيق طالل مجيل
رفاعى ،ط ،1مكتبة الطالب اجلامعى ،مكة املكرمة1407 ،هـ1987/م،
ص 300؛ أبى عىل أمحد بن عمر ابن رستة ،األعالق النفيسة ،مطبعة
بريل ،ليدن1891 ،م ،مج ،7ص 183؛ احلسن بن أمحد املهلبى ،كتاب
العزيزى «املسالك واملاملك» ،ىف املجموعة الكاملية ىف جغرافية مرص والقارة
األفريقية ،إعداد يوسف أمحد كامل ،القاهرة1934 ،م ،مج ،3ص 783؛
شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد املقدسى ،أحسن التقاسيم ىف معرفة
األقاليم ،دار إحياء الرتاث العربى ،بريوت1408 ،هـ1987/م ،ص ،215
249؛ أبى عبداهلل حممد بن حممد بن عبداهلل بن إدريس احلمودى ا ُ
حلسنى
اإلدريسى ،نزهة املشتاق ىف اخرتاق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،
د .ت ،مج ،1ص 345؛ ياقوتُ ،معجم البلدان ،ج ،1ص .348
كُ َثيرَّ َع ّزة :نسب كُ َثيرَّ إىل َع َّزة الضمرية ،وهى َع ّزة بنت محيل وقيل جمُ يل بن
وقاص ،وهى صاحبة كُ َثيرّ  ،وهبا عرف فقيل كُ َثيرَّ َع ّزة ،للمزيد انظر :أبى
فرج عىل بن احلسني بن حممد بن أمحد األصفهانى ،كتاب األغانى ،حتقيق
جلنة التأليف والنرش ،النارش مؤسسة مجال للطباعة والنرش ،بريوت ،د.ت،

19

20

21

22

ج ،9ص 39-3؛ إحسان عباس ،ديوان كُ َثيرّ َع َّزة ،دار الثقافة ،بريوت،
1391هـ1971/م ،ص .71-8
حممد بن يوسف الكندى ،كتاب الوالة وكتاب القضاة ،طبعة رفن كست،
بريوت1908 ،م ،ص 146؛ أبى ُعبيد عبداهلل بن عبدالعزيز األندلسى
البكرىُ ،معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع ،حتقيق مصطفى
السقا ،ط ،3عامل الكتب ،بريوت1403 ،هـ1983/م ،ج ،1ص -236
.253 ،237
الكندى ،الوالة والقضاة ،ص 146؛ البكرىُ ،معجم ما استعجم ،ج،1
ص 253 ،237-236؛ ياقوتُ ،معجم البلدان ،ج ،1ص 292؛ حممد
عبداحلميد مرداد ،مدائن صالح أروع البلدان السياحية ىف اململكة العربية
السعودية ،ط ،1د.ن1390 ،هـ1970/م ،ج ،1ص 80-79؛ عبدالعال
عبداملنعم حممد الشامى ،مدن مرص وقراها عند ياقوت احلموى ،ط،1
الكويت1401 ،هـ1981/م ،ص60؛ راشد بن محدان األحيوى ،مواضع
سيناء ىف النصوص القديمة( ،)1جملة العرب ،س ،25ج ،8-7دار الياممة،
الرياض ،حمرم  -صفر 1411هـ /أغسطس  -سبتمرب 1990م ،ص ،522
.526
يستثنى من ذلك احلربى أو القاىض وكيع حيث ورد عندمها ذكر «ن َْخل» فيام
قبل َأ ْي َلة مبارش ًة ،انظر :احلربى ،املناسك ،ص 649؛ ابن خرداذبة ،املسالك،
ص 149؛ البغدادى ،اخلراج ،ص 190؛ وكيع ،الطريق ،ص 399؛ ابن
رستة ،األعالق ،ط ليدن ،مج ،7ص  ،18ط دار إحياء الرتاث ،ص 166؛
املقدسى ،أحسن التقاسيم ،ص 249 ،215؛ اإلدريسى ،نزهة املشتاق،
مج ،1ص .345
مصطفى عباس عامر ،املدخل الرشقى ملرص أو «أمهية شبه جزيرة سيناء
كطريق للمواصالت ومعرب للهجرات البرشية» ،بحث مستخرج من
جملة اجلمعية امللكية اجلغرافية املرصية ،مج ،21القاهرة1946 ،م،
ص .70 ،62-61
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

ِ
ِ
الع َق َبة» ،أو رأس ال َن ِقب
أن املنزل الذى ورد عند هؤالء فيام قبل َع َق َبة َأ ْي َلة مبارشة يتناسب موضعه اآلن مع ال َنقب «نَقب َ
التى ورد ذكرها عند العديد من الرحالة واملؤرخني بعد ذلك.23

ص كافور
ثم يأتى ذكر اسم ال َن َقاب «رأس ال َنقْب» عند الشاعر الشهري أبو الطيب ا ُملتنبى ىف هروبه من حاكم ِم رْ َ

اإلخشيدى ىف  12ذى احلجة من سنة 350هـ 22 /يناير 962م ،وذلك حتت مسمى ال َن َقاب حيث قال:
ِ
َ
م�����س�����ت تُ���خ���ب���رن���ا ب���ال��� َن��� َق���اب
وأ
����ر ى .2 4
َ
و ا ر ى ا ل��م��ي��ا ه و َو ا د ِي ا ل����قُ َ

أما ىف العصور الوسطى بداي ًة من العرص األيوبى فقد ُعرفت املنطقة عىل وجه العموم ىف املسافة املمتدة بني هذا املنزل
الع َقاب ،وفيام يبدو أن املنزل موضع البحث كان
موضع البحث وحتى النزول من َع َق َبة َأ ْي َلة عىل ساحل البحر باسم َ
يساوى «قلتة الراعى» عىل طريق صالح الدين األيوبى املعروف ىف املصادر التارخيية املعارصة لتلك الفرتة بطريق َص ْدر
َ
وأ ْي َلة ،25فقد وردت ىف قصيدة من نظم كاتب اإلنشاء عامد الدين األصفهانى (ت 597هـ1200/م) وهو ىف طريقه من

دمشق إىل القاهرة بمرافقة صالح الدين األيوبى ،ونقلها لنا أبو شامة (ت 665هـ1266/م) حيث أورد عدة أبيات منها
ىف حوادث سنة 576هـ1181/م فقال« :قال العامد :ووصلنا إىل القاهرة عىل طريق َأ ْي َلة ثالث شعبان ،واستقبلنا أهلها
ولقينا األكابر واألعيان وامللك العادل أخو السلطان حينئذ هو نائبه وتلقينا موكبه ومواهبه وخدمته بقصيدة ذكرت فيها
املَنازل واملَ ِ
ناهل من يوم الرحيل من دمشق إىل الوصول بالقاهرة قلت فيها:
َوردن�����ا م��ن ال��زي��ت��ون ح��س��م��ى َ
وأيْ��� َل���ة
وج���زن���ا َع��� َق���اب���ا ك����ان م��س��ل��ك��ه��ا وع����ر ًا

إل��ى ج��راول فال َن ْخل ال��ذى لم ي��زل ق��ف��ر ًا» .26
إل�����ى ق��ل��ت��ة ال����راع����ى إل�����ى ن��ـ��اب��عٍ
راقيب البغْ ل منزل من منازل وم ِ
أما ىف العرص اململوكى عرص ازدهار الدرب حضاري ًا ومعامري ًا فقد أصبحت ع ِ
ناهل
َ
َ
َ
َ َ
ِ
درب ِا َ
«س ْط ِح ا ْل َع َق َبة ،وهو
اج امل ِ رْ َ
صى ىف َس ْي َناءُ ،
فعرف هذا االسم عند ال َق ْلقَشَ ْندى (ت 821هـ1418/م) حيث قالَ :
حل ّ
البغْ لة»ُ .27يعترب ما ورد عند ال َق ْلقَشَ ْن ِدى من اإلشارات القديمة إىل هذا االسم فهو انتهى من مؤلفه املوسوعى
َع ْر ُقوب َ
ىف سنة 810هـ1407/م.
اج سنة 840هـ1437/م باسم
كام ُعرفت عند ابن شاهني الظاهرى (ت 873هـ1469/م) الذى كان أمري ًا َ
للح ّ
العر ُق ْو ِ
ب فقط.28
َْ

23

عامر ،املدخل ،ص65-64؛ غَ َّبان ،شامل غرب اململكة العربية السعودية
 اآلثار اإلسالمية ىف شامل غرب اململكة ،الكتاب ( ،)2ط ،1مطبعةسفري ،الرياض1414 ،هـ1993/م ،ص .211

24

األصفهانى ،األغانى ،ج6343 ،17؛ ياقوتُ ،معجم البلدان ،ج،5
ص 320؛ أمحد رمزى بك ،خروج املتنبى من مرص ( ،)3جملة الرسالة،
س  ،20ع  ،996القاهرة 4 ،أغسطس 1952م ،ص 857؛ الشامى ،مدن
مرص وقراها ،ص .60

26

العقَاب انظر :شهاب الدين عبدالرمحن بن إسامعيل املقدسى أبو شامة،
عن َ

Sh. Tamari, « Darb al-Hajj », p. 17.

J-M. Mouton, S.Ṣ. ˁAbd al-Mālik, O. Jaubert, Cl. Piaton, 25
« La route de Saladin (ṭarīq Ṣadr wa Ayla) au Sinaï »,
AnIsl 30, Le Caire, 1996, p. 46-47.

27
28

الروضتني ىف أخبار الدولتني ،حتقيق إبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1998 ،م ،ج ،3ص 71-69؛ الفتح بن عىل بن حممد البندارى،
سنا الربق الشامى من كتاب الربق الشامى للعامد الكاتب األصفهانى،
حتقيق فتحية النرباوى ،مكتبة اخلانجى ،القاهرة1979 ،م ،ص .183
ال َق ْلقَشَ ْن ِدى ،صبح األعشى ،ط املؤسسة املرصية ،ج ،14ص  ،431ط تراثنا،
ج ،14ص .386
غرس الدين خليل بن شاهني الظاهرى ،كشف املاملك وبيان الطرق
واملسالك ،خمطوط مكتبة أمحد الثالث بإستانبول ،رقم  /299ت ،97
لوحة 117 ،116؛ الشامى ،الطرق واملسالك الرشقية ملرص ىف العرص
الوسيط ،سلسلة علمية تصدر عن وحدة البحث والرتمجة ،قسم اجلغرافيا
بجامعة الكويت ،اجلمعية اجلغرافية الكويتية ،الكويت1999 ،م،
ص .318-317
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سامى صالح عبداملالك

ثم أصبح هذا االسم مضاف ًا إليه ا ْل َبغْ َل ْه هو األشهر بالنسبة إىل هذا املنزل ،فقد ُعرف به عند ٍ
كل من محُ ِ ِّب الدين بن
ّ
العطار (ت حواىل 880هـ1476/م) ىف منازله ،وعند رشف الدين بن اجليعان (ت 930هـ1523/م) ىف رحلته ،وأيض ًا
عند أبو سامل العياشى (ت 1090هـ1679/م) ىف رحلته ونقل عنها الكثري من الرحالة املغاربة ،وعند الذ َباِدى (ت
1163هـ1749/م) الذى توجه للحج سنة 1148هـ1735/م باالسم نفسه أى َعر ُق ْو ِ
ب ا ْل َبغْ َل ْه.29
ْ
ِ
30
البغْ لة  ،وهو
كام وردت عند اجلزيرى (ت حواىل 976هـ1569/م) بصيغة اجلمع ال املفرد وذلك باسم َعراقيب َ
االسم الذى ورد ذكره كذلك عند اخليارى (ت 1083هـ1672/م) ىف رحلته عندما مر هبا يوم االثنني اخلامس من

شهر ذى القعدة سنة 1081هـ 16 /مارس 1671م.31

والرحالة النابلسى (ت 1143هـ1731/م) عندما مر هبا يوم االثنني  18من شهر رجب سنة 1105هـ 13 /مارس
1694م ،أطلق عىل عموم املنطقة اسم َعر ُق ْو ِ
ب ا ْل َبغْ َلةْ ،وقال يقال هلا أيض ًا َع َر ِاقيب ا ْل َبغْ لة أو االكتفاء أحيان ًا بتسميتها
ْ
ِ
العر ُق ْو ِ
ب حيث قال« :وصلنا إىل
َ
بالعراقيب ،أما املنطقة التى يوجد هبا النقش الكتابى فسامها ختصيص ًا وحتديد ًا َع َق َب ُة َ ْ
ِ
مكان ىف الربية يقال له َعر ُق ْو ِ
ب ا ْل َبغْ َل ْة ليس فيه ماء فنصب لنا اخليمة وبتنا  ،..ويقال لذلك املكان َعراقيب ا ْل َبغْ لة ،ثم
ْ
32
ِ
ُ
ُ
ُ
الع ْرق ْوب» .
أصبحنا  .. ..فركبنا ورسنا إىل أن مررنا ىف الطريق عىل َع َق َبة ُهناك تُسمى َع َق َبة َ

29

98

محُ ِ ُّب الدين حممد بن شمس الدين حممد بن أمحد البكرى الوفائى املعروف
بابن العطار ،كتاب منازل احلج الرشيف ،دراسة وحتقيق سامى صالح
عبداملالك ،خمطوط مكتبة األمري سلامن بن عبدالعزيز املركزية ،جامعة
امللك سعود ،الرياض ،خمطوط رقم  ،5602رقم عام  /915.38م.ع،
ميكروفيلم رقم  1638ف ،لوحة  ،3ص  ،4خمطوط دار الكتب املرصية،
رقم  1008جغرافيا ،ميكروفيلم  ،46255فيلم رقم  ،7525لوحة ،5
ص « 7قيد النرش»؛ بدر الدين أبو البقاء رشف الدين حممد بن حييى بن شاكر
بن عبدالغنى بن اجليعان ،املجموع الظريف ىف حجة املقام الرشيف امللك
األرشف أبى النرص ق َْاي َت َباى ،دراسة وحتقيق سامى صالح عبداملالك ،خمطوط
دار الكتب املرصية ،رقم  845جغرافية ،ميكروفيلم رقم  ،18689لوحة
 ،93 ،29ص « 185 ،56قيد النرش»؛ أبو سامل حممد بن عىل بن مرزوق بن
احلسن العياشى ،رحلة العياشى ماء املوائد ،وضع فهارسها حممد حجى،
دار املغرب للتأليف ،الرباط1379 ،هـ1977/م ،ص 199؛ مقتطفات
من رحلة العياشى ماء املوائد ،تلخيص وعرض محد اجلارس ،سلسلة ىف
رحاب احلرمني أشهر رحالت احلج ( ،)2ط ،1دار الرفاعى ،الرياض،
1404هـ1984/م ،ص 21؛ نجاح صالح الدين القابسى ،رحلة العياشى
«حتقيق ودراسة» ،رسالة ماچستري ،كلية اآلداب ،جامعة عني شمس،
القاهرة1971 ،م ،ص 195؛ النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص 304؛ أبو
حممد عبداملجيد بن عىل بن حممد املؤذن املناىل األدريسى الفاسى الذب ِ
ادى،
َ
الرحلة الراشدة املشتملة عىل ترتيب ديار احلجيج ،مكتبة معهد البحث
العلمى ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ميكروفيلم رقم خاص ،274
238ق 1023-تاريخ ،مصور عن معهد املخطوطات ،جامعة الدول

30
31

32

العربية ،القاهرة ،ميكروفيلم رقم 1434؛ وعن مكتبة الرباط ،ميكروفيلم
رقم  ،J 398ص 58؛ بلوغ املرام بالرحلة إىل بيت اهلل احلرام ،خمطوط
اخلزانة العامة بالرباط ،1808 ،مصورة مكتبة معهد البحث العلمى،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ميكروفيلم رقم  1023تاريخ  -رقم آخر
238ق 1023 -تاريخ؛ الدرعى ،ملخص رحلتى ،ص 63؛ اجلارس ،من
رحالت احلج :املجموع الظريف ىف حجة املقام الرشيف ،جملة العرب،
س ،10ج ،9الرياض ،الربيعان 1396هـ /مارس  -أبريل 1976م ،ص
689 ،669؛ ىف رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت إىل احلج(،)11
جملة العرب ،س ،12ع ،2-1الرياض ،رجب وشعبان 1397هـ /يوليو
 أغسطس 1977م ،ص72؛ ىف رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت( :)15رحلة املناىل الذب ِ
ادى ( ،)1جملة العرب ،س ،12ع ،8-7الرياض،
َ
حمرم وصفر 1398هـ /يناير  -فرباير 1978م ،ص 531؛ عبداملالك ،حج
السلطان اململوكى قايتباى ىف ضوء ما جاء برحلة ابن اجليعان واملصادر
املعارصة وأثرها عىل العمران بمكة املكرمة ،بحث ألقى باللقاء العلمى
الثامن للجمعية التارخيية السعودية بمكة املكرمة ،ىف  11-9ربيع الثانى
1426هـ 19-17 /مايو 2005م «قيد النرش».
اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،477ج ،2ص .1303
إبراهيم بن عبدالرمحن اخليارى ،حتفة األدباء وسلوة الغرباء «رحلة
اخليارى» ،حتقيق رجاء حممود السامرائى ،دار الرشيد للنرش ،بغداد،
1400هـ1980/م ،ج ،3ص .184
النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص .305 ،304
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ
34
33
ُ
البغْ لة ،واعتقد
وتُعرف املنطقة اآلن عىل اخلرائط املساحية  ،وعند سكان املنطقة من قبيلة األ َح ْي َوات باسم دبة َ

أهنا تسمية حملية اشتهرت هبا عند أهل املنطقة ،وربام تكون هى التسمية األصلية عند هذه القبائل خاص ًة أن أسامء كثري

من املواقع واملواضع والوديان واجلبال يتوارثها أبناء القبائل كابر ًا عن كابر.
ب ا ْلبغْ َله أو ع ِ
ومن هنا ُيمكن القول أن املنطقة التى يوجد هبا املنزل ُعرفت إمجا ً
راقيب ا ْل َبغْ لة ،وأن
َ
ال باسم َع ْر ُق ْو ِ َ ْ

املوضع واملنزل حمل الدراسة الذى يوجد فيه اجلبل الذى تم قطعه ،والنقشني الكتابيني التذكارى التارخيى والرنك
وعربان الدَ َرك ،فقد ُعرف
الكتابى ،وبقايا مبنى صغري قد يكون املسجد املذكور ىف الرحالت ،ومبانى ُعامل مْالَ ْح َج ِر ُ
الع ْر ُقوب ،وذلك ىف روايات بعض الرحالة واملؤرخني ،وأن االسم املوسوم به املنطقة واجلبل ىف
حتديد ًا باسم َع َق َبة ُ
ِ
ِ
يب ا ْل َبغْ ل ،35وهو االسم الذى اعتمدته ىف
نقش َقان َص ْو ْه الغَ ورى التذكارى اإلنشائى املوجود ىف نفس املنطقة هو َعراق َ
دراستى هذه ألن النقوش الكتابية اآلثارية ىف هذا املجال ُيعتد هبا ىف حتقيق األسامء بعيد ًا عن التصحيف أو التحريف،
وعالوة عىل ذلك أن نصوص الرحالة واملؤرخني اختلفت فيام بينها ىف رسم االسم وبالتاىل مل يكن هناك اس ًام معروف ًا

مطلق ًاُ ،يضاف إىل ذلك أن االسم الذى تم تصحيحه ورد بالفعل ىف بعض النصوص الرحلية ،ويؤيد قراءتى لالسم

قراءة الرحالة املغربى أبى العباس الفاسى ىف رحلته ألداء فريضة احلج عندما مر هبا ىف يوم السبت  8ذى العقدة سنة
1211هـ 5/مايو 1797م حيث قال« :مر الركب عند الغروب بمحجة منحوتة ىف جبل ىف غاية الضخامة يدل ذلك

البغْ ل ،وهنالك مكتوب
عىل عظم ُملك َمن نحت تلك الطريق بذلك املوضع ،ويسمى ذلك [املكان] املنحوت َع ْر ُقوب َ
بخط جيد ىف غاية اإلتقان ىف حجارة بالنقش ،والنحت نرص من اهلل وفتح قريب ،ومكتوب بعد ذلك أسطر من أمر

بنحت تلك الطريق» .36حيث يتضح لنا من النص الرحىل السابق أن الفاسى حاول قراءة النقش بداللة أنه ذكر الطريق
املنحوت واسمه الوارد ىف أول املرسوم بالنقش الكتابى التارخيى بعد اآليات القرآنية.

الع َق َب ُة ىف ُكتب العديد من املؤرخني والرحالة بأهنا َع َق َب ٌة صغرية ،فذكرها ابن العطار الذى حج عام
كام اشتهرت هذه َ
حلاج املِصى من حيث أسامء منازله وصفاهتا وم ِ
ناهلها وأعشاهبا وتفاوت ُطرقها
866هـ1461/م وقام بتحرير درب ا َ ّ رْ َ
َ
َ

37
البغْ لة
البغْ ل فقالَ :
«ع ْر ُقوب َ
بمشاهدة ونقل وسؤال عىل التحقيق ورصدت مسافاهتا بمنكاب  ،حيث وصف َع ْر ُقوب َ
33

34

َع َق َبة حمجر َصعود َوهبوط َومضيق يباتوا هبا وساعاهتا ثامنية».38

شقري ،تاريخ سينا ،ص ،160خارطة ملحقة؛ خارطة سيناء ،مقياس رسم
 ،75.000 :1مصلحة املساحة املرصية ،القاهرة1913 ،م ،بكر ،مالمح
دروب احلجيج ،ص .115 ،114 ،109
عن قبيلة ا ُأل َح ْي َوات انظر :اجلزيرى ،الدرر ،ج1346 ،2؛ شقري ،تاريخ
سينا ،ص 119؛ عامر ،املدخل الرشقى ،ص 174-173 ،123-122؛
املدخل الرشقى ملرص «أمهية شبه جزيرة سيناء كطريق للمواصالت ومعرب
للهجرات البرشية  -البقية» ،جملة اجلمعية امللكية اجلغرافية املرصية،
مبارش وإسالم توفيق ،سيناء
مج ،21القاهرة1946 ،م ،ص 325؛ عبده َ
املوقع والتاريخ ،دار املعارف ،القاهرة1978 ،م ،ص 22-21؛ مصطفى
مراد دباغ ،بالدنا فلسطني ،ط ،2مطبوعات رابطة اجلامعيني ،اخلليل،
1405هـ1985/م ،ج ،2ق ،2ص 298-296؛ األحيوى ،املساعيد:
فروعهم ومواطنهم ،جملة العرب ،س ،21ج ،12-11دار الياممة ،الرياض،
اجلامديان 1407هـ /يناير  -فرباير 1987م ،ص  .816-810عبد املالك،

قبائل شبه جزيرة سيناء ،أنساهبا وديارها ،جملة اهلالل ،العام  ،114القاهرة،
مجاد آخر 1427هـ/يوليه 2006م ،ص .58-57
G.W. Marry, Sons of Ishmael, Londres, 1935, p. 249-250.

35

انظر لوحات أرقام ( )8-6من مالحق البحث؛ ويالحظ أن تامارى قرأ
كلمة«:الب ْغل» ىف املقال األول ،ثم قرأها استناد ًا ملا جاء ىف كتابات الرحالة
َ
«الب ْغلة» ،وبالتاىل غَ ري القراءة الصحيحة باخلطأ انظر:
ىف املقال الثانى َ

36

الفاسى ،الرحلة إىل األراىض احلجازية ،ص .72-71
املنكاب :آلة كانت تستعمل ىف تقدير وقياس الزمن ،انظر :ابن العطار،
منازل احلج ،لوحة  ،1ص 1؛ اجلزيرى ،ال��درر ،ج ،2ص ،1304
حاشية (.)1
ابن العطار ،منازل احلج ،لوحة  ،3ص .4

Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 179, 183,
pl. III, ﬁg. 2 ; id. « Darb al-Hajj », p. 509, 512.
37

38
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سامى صالح عبداملالك

ِ
ثم ورد ذكرها عند اجلزيرى فباإلضافة ملشاهدته وخرباته الكبرية ىف كل ما يتعلق بدرب ا َ
صى إال أنه
اج امل رْ َ
حل ّ

كان يعتمد كثري ًا عىل ما ورد ىف َمنازل ابن العطار حيث قال ىف وصفها بام نصه« :وهى َع َق َبة صغرية وحمجر ،وصعود،
وهبوط» .39وهو الوصف الذى مل خيتلف كثري ًا عام ورد ىف وصف ابن العطار.

ووصفها اخليارى املدنى حيث قال« :بدا لنا الطريق صعب سلوكه ،يشتمل عىل ِعقاب صغار ،وأحجار كبار ،يزدحم
ِ
به ا ُ
يب ا ْل َبغْ له».40
يسمونه َع َراق َ
حلجاج وترتاكم من بحر املحامل األمواجّ ،

َع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل موقع ًا وموضع ًا

أنه مل يرد ذكر لع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف ُكتب اجلغرافيني األوائل ممن كتبوا عن درب ا َ
صى ىف الفرتة
من املالحظ ُ
اج امل ِ رْ َ
َ
حل ّ

املبكرة من نشأته كام سبق ذكره ،ولكن سنجد أن موقعها وموضعها ُحدد بعد ذلك عند اجلغرافيني واملؤرخني والرحالة
خاص ًة خالل العرص اململوكى عرص عودة وازدهار الدرب حضاري ًا ومعامري ًا ،فكانت عند ال َق ْلقَشَ ْن ِدى تقع ىف املسافة
البغْ لة حيث قال« :متد ا َ
حل َصا ،ثم منها إىل َظ ْهر
بني َظ ْهر َ
الع َق َبة و َث ْمد احلىص وأشار إىل أن َس ْط ُح ا ْل َع َق َبة هو ُع ْر ُقوب َ
الع َقبة ،ثم منها إىل س ْط ِح ا ْلع َقبة ،وهو َعر ُقوب البغْ لة عىل جانب َطر ِ
ف َب ْحر القُ ْل ُزم ،وفيها ماء َط ّي ٌب من َح َفائِر .ثم منها
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
41
إىل َحفْن»  .وأعتقد أن هناك نقص ىف النص الذى أورده ال َق ْلقَشَ ْندى حيث أن املَ ْنزل الذى يقع عىل َط َرف َب ْحر القُ ْل ُزم،
ِ
البغْ لة.
وفيه ماء َط ّي ٌب من َح َفائر ،ومنه إىل َحفْن َ
«حقْل» هى َأ ْي َلة َ
الع َق َبة ال ُع ْر ُقوب َ
ب «ع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل» عند ابن شاهني الظاهرى ىف املسافة بني َأ ْب َياِر العالئى «بئر أبو حممد ،بئر أم
الع ْر ُق ْو ِ َ
كام كانت َ
الع َق َبة».42
عباس» والسطح «سطح َ
وقد حتدد موقع وموضع ع ِ
ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل عند ابن العطار ىف منازله عىل درب ا َ
صى ،حيث قسمه عىل طول
َ
اج امل رْ َ
حل ّ
اج ،فكانت املَ ْنزل الثالث عرش مما يىل َأ ْب َياِر ا ْل َع َ
الدرب إىل َم َنازل ،ومقدار وقت السري إليها بالساعات بسري قافلة ا َ
آل ْي
حل ّ
التى تسبقها من الناحية الغربية واملسافة بينهام تقدر بثامنى ساعات بسري قافلة ا َ
الع َق َبة املَ ْنزل الرابع
اج ،وقبل سطح َ
حل ّ
عرش من الناحية الرشقية ،واملسافة بينهام تقدر بأحد عرش ساعة بسري قافلة ا َ
البغْ ل
حل ّ
اج ،وقد ذكر ابن العطار َع ْر ُقوب َ
هبوط َومضيق يباتوا
العالى َ .. ..
فقال« :الثانية عرش أبيار َ
ساعاهتا ثامنية ،الثالثة عرش َع ْر ُقوب َ
البغْ لة َع َق َبة حمجر َصعود َو ُ

الع َق َبة  .. ..ساعاته أحد عرش».43
هبا وساعاهتا ثامنية ،والرابعة عرش َسطح َ
وكانت عند أبى ا ْل َب َقاء ابن الجْ ِ ْي َعاِن ىف رحلته بمرافقة السلطان األرشف قايتباى ألداء احلج ىف سنة 884هـ1480/م
وذلك ىف رحلة الذهاب والعودة بني َأبياِر ا ْلع َ ِ
وس ْطح ا ْل َع َق َبة ىف الرشق.44
َ
آلء ْي ىف الغرب َ
َْ
39
40
41
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اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،491ج  ،2ص .1332
اخليارى ،حتفة األدباء ،ج ،3ص .184-183
ذكر الدكتور غَ َّبان أن أول إشارة إىل هذا االسم عىل حد علمه كانت عند
أنه ذكر قبل ذلك بمدة طويلة ،وذلك عند القلقشندى،
ابن اجليعان ىف حني ُ
انظر :القلقشندى ،صبح األعشى ،ط املؤسسة املرصية ،ج ،14ص ،431
ط تراثنا ج ،14ص 386؛ غَ َّبان ،نقشان ،ص .82

42
43
44

الظاهرى ،كشف املاملك ،لوحة 117 ،116؛ الشامى ،الطرق واملسالك،
ص .318-317
ابن العطار ،منازل احلج ،لوحة  ،3ص .4
ابن اجليعان ،املجموع الظريف ،ص  ،94-92 ،29-28ص ،56-55
187-183؛ اجلارس ،من رحالت احلج :املجموع الظريف ،ص ،669
.689
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

كام كانت خالل القرنني العارش واحلادى عرش اهلجريني /السادس عرش والسابع عرش امليالديني عند الرحالة شمس
الدين (ت 969هـ1561/م) بني َأبياِر ا ْلع َ ِ
45
ِ
والس ْطح،
َ
آلء ْي واجلفارات  .أما عند اجلزيرى فكانت بني حمل مْ ُال َن ْيدَ َرة َ
َْ
واجلفارات وذلك حسب السري املعتاد .46وعند اخليارى بني َأبيا ِر ا ْلع َ ِ
آل ِء ْي ِ
وىف موضع آخر بني َأ ْبي ِ
ار ا ْل َع َ
وس ْطح
َ
آلء ْي َ
َْ
َ
ا ْل َع َق َبة.47
وعند الرحالة الرتكى حاجى خليفة بني َأ ْب َيا ِر ا ْل َع َ
آل ورأس الركب «اجلفرات» .48وعند الرحالة النابلسى تقع بني
ِ
49
البغْ لة» والسطح.50
البغْ لة َ
«عراق َ
يب َ
الث ََمد « َث َمد احلصا» والسطح ،وأكثر حتديد ًا بني َع ْر ُقْوب َ
ال تسرتيح وتبيت فيه قافلة ا ُ
ويبدو أن هذا املكان قد ُأختذ َم ْنز ً
حلجاج ىف رحلة الذهاب ،فالعادة أن يرحل الركب من
آبيار العالى إىل الع ِ
راقيب فيبيت هبا إىل ُقبيل الفجر.51
َ
ِ
ومن هنا يمكن القول أهنا َع َق َبة صغرية تعرتض مسار درب ِا َ
صى ىف شبه جزيرة َس ْي َناء ىف املسافة بني َم ْنزل
اج امل رْ َ
حل ّ
َأ ْب َياِر ا ْل َع َ
آل ِء ْي أو الث ََمد ىف الغرب َ
وظ ْهر أو َس ْطح ا ْل َع َق َبة ىف الرشق بالقرب من رأس ال َنقب ،وأهنا كانت منزل صغري
تبيت فيه قافلة ا َ
اج أحيان ًا.
حل ّ

ِ
البغْ ل» عىل ُبعد  82كيلو مرت إىل الرشق من مدينة وقلعة ن َْخل عىل الطريق الدوىل
الع ْر ُقوب َ
واآلن تقع َع َق َب ُة ُ
«عراقيب َ
النفق  -نويبع ،وإىل الغرب من قرية ومطار رأس ال َنقب «رأس َع َق َبة َأ ْي َلة» بمسافة  25كيلو مرت.52

َد َرك حراسة َع َر ِاقيب ال َبغْ ل

ِ
حل ِ ِ
يب ا ْل َبغْ ل عىل درب ا َ
صى فقد ُأتبع ىف حراسة الدرب بصفة عامة ثالثة
اج امل رْ َ
فيام يتعلق بنظام حراسة منزل َع َراق َ
حلاج نفسها عىل طول الدرب ،وثانيها حراسة الدرب نفسه ىف املسافات بني املَ ِ
ِ
ناهل
أنظمة ،أوهلا وهو حراسة قافلة ا َ ّ
الكربى ،وثالثها حراسة املَ ِ
وخان وقلعة َع ْج ُرود ،وقلعة ن َْخل ،وا َ
ناهل الكربى نفسها كبرِْ َكة ا َ
الع َق َبة
اجَ ،
خلان القلعة ىف َ
حل َّ
وغريها ،وهيمنا ىف هذا املوضع النظام األول والثانى ،ومها:

احلاج ىف جتمعها
النظام األولُ :يتبع فيه احلراسة النظامية التى تتبع الدولة مبارشةً ،وهو ما نجده ىف حراسة قافلة
َّ
ونزوهلا وترحاهلا ،وورودها وصدورها ،وتكون وقتيه بصحبة أمري ِا َ
اج ىف كل موسم للخروج والعودة من احلج ،ففى
حل ّ

45

شمس الدين حممد بن أمحد ،كتاب احلجاج أو رحلة شمس الدين ،خمطوط
املكتبة الوطنية بباريس ،رقم املخطوط  ،2761 B. N.ص  31ب 32 ،أ.

46

وقد ذكرها األحيوى أهنا موضع عىل درب ا َ
اج املرصى رشقى ال َّت ْي ِه
حل ّ
وعق ََبةُ َأ ْي َلة قرب الث ََمد ،وهو حتديد عام ،فاألدق أهنا بني َعق ََبةُ
بني ن َْخل َ
العق ََبةُ التى
وسطح
ورى
قانصوه
السلطان
نقشى
هبا
التى
الع ْرقُوب
الغَ
َ
ُ
ُتعترب آخر اجلفارات ،واجلفارات اسم حلفائر وجور بالطريق كجفارات
احلاكه ،انظر :اجلزيرى ،الدرر ،ص ،492ج ،2ص 1332-1331؛
األحيوى ،مواضع سيناء ىف النصوص القديمة وحتديدها ىف عرصنا (،)2

Sh. Tamari, « Darb al-Hajj », p. 450.

47
48
49
50
51
52

جملة العرب ،س ،10ج ،9الرياض ،الربيعان 1411هـ/أكتوبر-نوفمرب
1990م ،ص .631-630
اخليارى ،حتفة األدباء ،ج ،3ص .184-183

Sh. Tamari, « Darb al-Hajj », p. 450.

انظر لوحة ( )1من مالحق البحث.
النابلسى ،احلقيقة ،ص .305
ابن العطار ،منازل احلج ،لوحة  ،3ص4؛ اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،492ج،2
ص .1332
انظر خارطة شكل ( )1من مالحق البحث.
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سامى صالح عبداملالك

ِ
يب ا ْل َبغْ ل كان احلراس الذين بمرافقة أمري ِا َ
اج يقومون بتنظيم القافلة عن طريق تقطريها 53وحراستها ىف اجتياز
َعراق َ
حل ّ
الع َقاب.
الع َق َبة ومحايتها من التدافع ،وكذلك من حماوالت الرسقة التى تتعرض هلا القافلة خاص ًة ىف مناطق َ
هذه َ
الدرب بني املَ ِ
الد ْرب ،وهو املعروف بنظام َأ َد َراك 54احلراسة،
ناهل ىف املْ َنازل وبقية َّ
النظام الثاين :وهو نظام حراسة َّ ْ ُ

الد ْر ُب ،وذلك مقابل جراية عينية ومرتبات تُدفع هلم كل موسم
فكان يقع عىل عاتق القبائل العربية التى تقطن بالقرب من َّ
من قبل أمري ِا َ
اج ىف ذهابه وعودته من احلج.
حل ّ

الع َم ِر ّي نص ىف غاية األمهية ىف موسوعته الذى خص القبائل العربية منه بمجلد ،حيث ورد فيه تقسيم
فقد أورد لنا ُ
ِ
اج ومنها َد ْر ُب ِا َ
َأ ْد َراك قبائل ُطرق ِا َ
الع َم ِر ّي العديد من املؤرخني من جاؤوا
اج امل رْ َ
صى ،وقد نقل هذا النص عن ُ
حل ّ
حل ّ
بعده ،وذلك بنصه دون تبديل أو تغيري منهم ال َق ْلقَشَ ْن ِدى واملقريزى ،أو جعلوه أساس لكتاباهتم ىف هذا املوضوع ومنهم
ِ
يب ا ْل َبغْ ل
الع َم ِر ّي فيام يتعلق بتبعية منزل َع َراق َ
اجلزيرى مع إضافة ما حدث من تغيريات ىف أيامه ،وهذا نص ما ورد عند ُ
ِ
صي:
ملن من القبائل التى تقطن املنطقة ،فكان عىل ا ْل َعايذ 55بطن من بطون قبيلة ُج َذام حيث قال« :فأما طريق الركب امل رْ َ
ِ
ِ
56
رصي إىل َم ّكة ،فمن بِ ْركة
الع ْربان بالدرب امل ّ
من القاهرة إىل َع َق َبة َأ ْي َلة ْل َعايذ»  .وهو ما ذكره ال َق ْلقَشَ ْندى فقال« :أما ُ
53

54
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ال َتقَطري وال َت َعقيب :أن تقطر اإلبل بعضها إىل بعض عىل نسق واحد ،وتقطري
اإلبل من القطار وقطرها قرهبا بعضها إىل بعض عىل نسق واجلمع قطر
وقطرات ،وبالنسبة لقافلة ِا َ
اج هو تنظيم سري اإلبل بنظام معني خلف
حل ّ
بعضها البعض ىف صف واحد ،وبدأ نظام تقطري قافلة ا َ
حلاج منذ سنة
809هـ1406/م عىل يد أمري ِا َ
اج املرصى شهاب الدين بن مجال الدين
حل ّ
ِ
ار ْين ،كانت تصل إىل أربعة خاصة ىف
األستادار حيث ُجعلت القافلة ق َط َ
األماكن الرحبة املتسعة من األرض ،وتضم لتكون قطار واحد أو قطارين
خاص ًة ىف العقبات ،للمزيد انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،7ص
412؛ املقريزى ،السلوك ،ج ،4ص 53؛ الظاهرى ،كشف املسالك ،ص
167-165؛ ابن فهد ،إحتاف الورى ،ج ،3ص 455-454؛ اجلزيرى،
الدرر ،ج ،1ص  ،688 ،247-237 ،234-232ج ،2ص 1322؛
اخليارى ،حتفة األدباء ،ج ،3ص 184 ،181 ،179-178؛ حممد لبيب
البتنونى ،الرحلة احلجازية لوىل النعم عباس حلمى باشا الثانى خديو
مرص ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1415 ،ه��ـ1995/م ،ص 109؛
سليامن صالح كامل ،إمارة احلج ىف العرص العباسى من سنة 132هـ إىل
سنة 247هـ ،رسالة ماچستري ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة1408 ،هـ1988/م ،ص48 ،47؛ جابر سالمة
املرصى ،احلجيج املرصى ىف العصور الوسطى ،جملة كلية اآلداب ،مج ،33
جامعة األسكندرية1985 ،م ،ص153؛ الشامى ،الطرق واملسالك ،ص
272-271 ،215؛ سمرية فهمى عىل ُعمر ،إمارة احلج ىف مرص العثامنية
«1213-923هـ1798-1517/م» ،سلسلة تاريخ املرصيني ،ع،201
اهليئة املرصية للكتاب ،القاهرة2001 ،م ،ص .248
َ
األ ْدراك :أو الْدركات مجع ومفردها درك ،وهى املسافة املعلومة بني مكانيني

معروفني ،وما بينهام يكون حراسته وحفظ األمن فيه مسئولية قبيلة معينة
معروفة ،وذلك مقابل ُعلوفات وجوامك عينيه ومادية ُترصف هلم كل
الد ْرك يطلق عىل قوة عسكرية حتافظ عىل األمن الداخىل
موسم ،ورجال َّ
تحُ
ىف البلدان ،وهى التى يسموهنا جاندرمه ،والواحد منهم َد ْركى ،وقد رك
كي ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،3ص 343-340؛ أمحد
َد َر ّ

55

56

كتخدا عزبان الدمرداشى ،الدرة املصانة ىف أخبار الكنانة ،حتقيق دانيال
كريسيليوس وعبدالوهاب بكر ،دار الزهراء ،القاهرة1992 ،م ،ص ،55
ح()95؛ لويس معلوف ،املنجد ىف اللغة ،ط ،19املطبعة الكاثوليكية،
بريوت1966 ،م ،ص 213؛ جربان مسعود ،الرائد قاموس عربى ،دار
العلم للماليني ،بريوت1402 ،هـ1981/م ،ج ،1ص .667
العايذ :وهم العايد أو العائد أو العائذ ،بطن من بطون ُج َذام من القحطانية،
مساكنهم فيام بني بلبيس من الديار املرصية إىل َعق ََبةُ َأ ْي َلة إىل الكرك ،وامتدت
مساكنهم إىل شامل سيناء ،ولكن تركوا سيناء وقطنوا الرشقية ومنهم اآلن
فرعني العايدى واألباظية ،للمزيد انظر :شهاب الدين أبى العباس أمحد بن
حييى العمرى ،مسالك األبصار ىف مالك األبصار «قبائل العرب ىف القرنني
السابع والثامن اهلجريني» ،دراسة وحتقيق دوروتيا كراڤولسكى ،ط ،1املركز
اإلسالمى للبحوث ،بريوت1406 ،هـ1985/م ،ص 175؛ القلقشندى،
صبح األعشى ،ج ،1ص  ،333ج ،4ص 284؛ هناية األرب ىف معرفة
أنساب العرب ،حتقيق إبراهيم األبيارى ،القاهرة1959 ،م ،ص 333؛
قالئد اجلامن ىف التعريف بقبائل عرب الزمان ،حتقيق إبراهيم األبيارى،
ط ،2دار الكتاب اللبنانى ،بريوت1402 ،هـ1982/م ،ص 65-64؛
املقريزى ،البيان واإلعراب عام بأرض مرص من األعراب ،مكتبة مؤسسة
شباب اجلامعة ،اإلسكندرية1961 ،م ،ص 22؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج ،1ق ،2ص 700؛ غاىل ،سيناء املرصية ،ص  .47-46األحيوى،
العيايدة :نسبهم وفروعهم وديارهم ( ،)2-1جملة العرب ،السنة  ،34ج
 ،8-7دار الياممة ،الرياض ،رجب-الربيعان 1420هـ/مايو-أغسطس
1999م ،ص 688-676 ،558-547؛ عبد املالك ،قبائل شبه جزيرة
سيناء ،ص .53-50
الع َم ِر ّي ،مسالك األبصار ،ص188-187؛ أبو زيد عبدالرمحن بن حممد بن
ُ
حممد بن خلدون ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب ىف أيام العرب والعجم والرببر،
منشورات دار الكتاب اللبنانى ،بريوت1399 ،هـ1979/م ،ج ،6ص 11؛
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،1ص  ،333ج ،4ص 285-284؛
املقريزى ،البيان واإلعراب ،ص .72
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

ا ُ
حل َّجاج إىل َع َق َب ُة َأ ْي َلة للعائد من عرب الرشقية» .57كام أن ال َق ْلقَشَ ْن ِدى عند حديثة عن قبيلة ُج َذام ىف القسم اخلاص
بالعرب الباقية بموسوعته ذكر أن َد َرك املنطقة ىف عهده كان عىل بطن العائد من بطون قبيلة ُج َذام حيث قال« :ومن
ُج َذام بالرشقية العائد ،وهم بطن من ُج َذام عليهم َد َرك ا َ
الع َق َبة».58
اج إىل َ
حل ّ

وقد استمر هذا التقسيم بقية العرص اململوكى وطوال العرص العثامنى مع بعض التغيري الطفيف ىف َأ َد َراك احلراسة
ِ
بني القبائل ،أو تغيري حدود َ
يب ا ْل َبغْ ل عىل
األ َد َراك نفسها حتى توقف طريق البرَ  ،فكان الربع األول وبالتاىل منزل َعراق َ
تؤدى إليهم من ِق َبل السلطان أو
أمري ُع ْربان ا ْل َعايِد وعىل مجاعته وهم من ُج َذام بالرشقية ،وذلك مقابل أقطاعات وعوائد َّ
ص (956-945هـ1549-1538/م) ببرِْ كة
من ينوب عنه ،وابتداؤه من أول صحراء القاهرة َ
وخان داود باشا واىل ِم رْ َ
الع َق َبة ،حمل زينة أمري ِا َ
ا ُ
اج بعد نزوله من َع َق َبة
حل َّجاج ،إىل احلامم بنهاية َع َقبة َأ ْي َلة ،وهو بجانب البحر املالح ُقبيل قلعة َ
حل ّ
الدرك األول ،وذلك ألن َد َرك َع َق َبة َأ ْي َلة نفسه يقع عىل عاتق ُعربان بنى َع ِط َّي َة ىف ذلك الوقت،
حد َّ
َأ ْي َلة ،وإىل هنا ينتهى ُّ
الد َر ِك ،وغلبوا عليه ،وكثر فسادهم واشتهر عنادهم ،بعد أن كانوا عربان محل إِ ْم َرة ِا َ
اج من
ثم ملا استوىل َبنو َع ِط َّي َة عىل َّ
حل ّ
الع َق َبة مقابل جباية تدفع هلم كل سنة،
القاهرة إىل َع َق َب ِة َأ ْي َلة ،ومن هنا قرر معهم أمري ا ْلعايد محاية َّ
الد ْرب ىف منطقة َنق ُ
ْب َ
ِ
الس ْط ِح دون خفارة
ثم َّادعى أمري ا ْل َعايد أن حمل َبنو َعط َّية من ن َْخل إىل احلامم ،ومن هنا أصبح هذا املحل من ن َْخل إىل َ
وال صاحب َد َرك ،وهو الوضع الذى كان ىف عهد اجلزيرى الذى كان مرافق ًا لقافلة ا َ
اج لعدة سنوات متصلة.59
حل ّ

ا ُملنشآت املعامرية والنقوش الكتابية
تشتمل املنطقة عىل الطريق املقطوع ىف أصل اجلبل ،وبقايا ُمنشآت معامرية خمتلفة الوظائف منها برجني ،وبقايا مبنى
ربام يكون مسجد ،ومساكن عامل مْالَ ْح َج ِر ورجال حامية قافلة ا َ
وعربان الدَ َرك ،ونقشني أحدمها تذكارى تارخيى
اج ُ
حل ِّ
إنشائى وهو حمور البحث والدراسة والتحقيق هنا ،ونقش آخر وهو رنك كتابى تذكارى ،واآلثار املعامرية والنقوش
الكتابية التذكارية الباقية ىف املنطقة عىل النحو اآلتى:

.1

الطريق املقطوع ىف اجلبل و ُب ْرجيه

والع َقاب لتمهيد ُ
الطرق تُعترب من األعامل اهلامة التى جيب أن تحُ سب للمعامر
مما ال شك فيه أن عملية قطع اجلبال َ
اإلسالمى ىف جمال إعامر ُ
الع َقاب ىف
الطرق بتمهيدها وتسهيلها ،وأول من قام هبذا العمل  -عىل حد علمى  -بمنطقة َ
شبه جزيرة َس ْين َاء بصفة عامة وبمنطقة َع َق َبة َأ ْي َلة بصفة خاصة هو األمري أمحد بن طولون (270-254هـ884-868/م)

57
58

القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،1ص .333
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،1ص .333

59

اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص -1339 ،1330-1329 ،1314-1312
.1347
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سامى صالح عبداملالك

الع َق َبة ،60وهو
وذلك سنة 262هـ865/م ،حيث عهد ابنه مخاروية إىل مواله فائق بمهمة إصالح وتسوية طريق هذه َ

الع َق َبة صعبة السلوك ،إىل أن أصلحها األمري أمحد بن
ما ذكره لنا املقريزى (ت 845هـ1441/م) حيث قال« :كانت َ

وسوى طريقها التى كانت حمجرا ،فمن يومئذ سلك طريقها».61
طولونَّ ،

ثم متت ىف املنطقة عدة أعامل خالل العصور اإلسالمية املتعاقبة ،لعل أمهها ما كان ىف العرصين اململوكى والعثامنى
وبداية العرص احلديث ،وكانت هذه األعامل تتم حتديد ًا ىف املنطقة املعروفة َبع َق َبة َأ ْي َلة ،ومنها تلك األعامل التى متت ىف

العرص اململوكى خاصة تلك التى نُفذت ىف عهد السلطان النارص حممد بن قالوون ،62ومن بعدها تلك التى متت ىف عهد

السلطان النارص حسن بن حممد بن قالوون (752-748هـ1351–1347/م762-755 ،هـ1361-1354/م) ،حيث
63
ومهدت زمن السلطان
تم إصالح هذه َ
الع َق َبة ىف شهر رجب سنة 756هـ /يوليو  -أغسطس 1355م  ،ثم ُأصلحت ُ
املؤيد شيخ املحمودى (824-815هـ1421-1412/م) ىف سنة 820هـ1417/م حيث أرسل من مهدها ،ووسع
مضيقها ،وسهل صعبها ،64وكانت خامتة هذه األعامل ىف هذا العرص تلك التى متت ىف عهد السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى،
ِ
ِ
ِ
البغْ ل
للعراقيب ىف َع َق َب ُة َأ ْي َلة بجانب أعامل معامرية وقطع َ
فقد ُأنجزت أعامل إصالح وقطع َ
للعراقيب باملَ ْنزل َعراقيب َ
موضع البحث ،وذلك عىل يد األمري َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر ،وهى أعامل غري مسبوقة ىف هذه املنطقة من حيث طبيعة العمل
60

املقريزى ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،دار صادر ،بريوت ،د.
ت ،ج ،1ص 213 ،184؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،1ق ،1ص 27؛
اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،492ج ،2ص 1334؛ الدرعى ،ملخص رحلتى،
ص 64؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت إىل احلج ()3
« -3مع ابن عبدالسالم الدرعى املغربى ىف رحلتيه» ،جملة العرب ،س،9
ع ،10-9الرياض ،الربيعان 1395هـ /ابريل  -مايو 1975م ،ص 660؛
رمزى بك ،رأس النقب وخليج العقبة «محلة الربنس أرناط عىل األراىض
املقدسة اإلسالمية عام 578هـ» ،جملة الرسالة ،س ،15ع ،712القاهرة،
االثنني  24فرباير 1947م ،ص 223؛ يوسف حسن درويش غوانمة،
أيلة «العقبة» والبحر األمحر َوأمهيتها التارخيية َواإلسرتاتيجية ،ط ،1دار
هشام للنرش والتوزيع ،أربد1984 ،م ،ص 75؛ حممد حممود حممدين،
الرتاث اجلغراىف اإلسالمى ،ط ،2دار العلوم للطباعة والنرش ،الرياض،
1404ه��ـ1984/م ،ص 400-399؛ غَ َّبان ،نقشان ،ص 84؛ اآلثار
اإلسالمية ( ،)2ص .219

61

املقريزى ،اخلطط ،ج ،1ص .184
ابن خلدون ،العرب ،ج ،5ص 428؛ املقريزى ،السلوك ،ج ،2ق،1
ص 189؛ الذهب املسبوك ،حتقيق الشيال ،ص107-106 ،102؛ حتقيق
اجلارس ،ص49 ،47؛ مقدمة كتاب العقد الثمني املحقق ،ج ،1ص ،130
132؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،9ص  ،60ط دار الكتب العلمية،

J. Jomier, Le Mahmal et la caravane égyptienne des pèler
rins de La Mekke (XIII e-XX e siècles), Ifao, Le Caire, 1953,
p. 187 ; Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī,
p. 175 ; id., « Darb al-Hajj », p. 505; J.-M. Mouton, Le Sinaï
médiéval « un espace stratégique de l’islam », Paris, 2000,
p. 159.
62

104

ج ،9ص 104 ،82؛ ابن فهد ،إحتاف الورى ،ج ،3ص 164؛ ابن اجليعان،
املجموع الظريف ،لوحة  ،123 ،220-114ص 244 ،239-228؛
اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،492ج ،2ص  ،1333ج ،3ص 1704 ،1700؛
البتنونى ،الرحلة ،ص 110؛ مجال الدين رسور ،دولة الظاهر بيربس ىف
مرص ،القاهرة1960 ،م ،ص 126؛ عىل بن حسني السليامن ،عالقات مرص
باحلجاز زمن سالطني املامليك ،الرشكة العربية للنرش والتوزيع ،القاهرة،
1393هـ1973/م ،ص 87؛ حممود رزق سليم ،عرص سالطني املامليك
ونتائجه العلمى واألدبى ،القاهرة1947 ،م  ،ج ،2ص 173؛ غوانمة،
َأ ْي َلة ،ص 75؛ التاريخ السياسى لرشق األردن ىف العرص اململوكى «املامليك

63

البحرية» ،ط ،2دار الفكر للنرشَ ،عماَّ ن1982 ،م ،ص 187؛ حممد حممد
التهامى ،اإلصالحات اململوكية ىف األراىض احلجازية ،جملة الدارة ،س،11
ع ،1شوال 1405هـ /يونيو 1985م ،ص 88؛ حصة نارص املبارك ،النارص
حممد بن قالوون واحلياة االقتصادية ىف عرصه (741-693هـ-1293/
1341م) ،رسالة ماچستري ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة1407 ،هـ1987/م ،ص 14؛ إبراهيم حلمى،
املحمل «رحالت شعبية ىف وجدان أمة» ،مكتبة الرتاث اإلسالمى ،القاهرة،
1993م ،ص 140؛ درادكه ،طرق احلج الشامى ،ص .267
يناء أرض القمر ،الدار
سـ ْ
شقري ،تاريخ سينا ،ص204؛ رفعت اجلوهرىَ ،
القومية للطباعة والنرش ،القاهرة1402 ،هـ1964/م ،ص 92-91؛ بكر،
دروب احلجيج ،ص 115؛ غوانمةَ ،أ ْي َلة ،ص .75

B. Rothenberg, God’s Wilderness, p. 181, 182 ; Sh. Tamari,
« Darb al-Hajj », p. 521, nº 26, pl. XV.
64

احلافظ شهاب الدين بن حجر العسقالنى ،أنباء الغمر بأنباء العمر ،حتقيق
حسن حبشى ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1970 ،م ،ج،2
ص .539
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

التى متت فيها ،حيث صدر مرسوم من السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى إىل َخايِ ْر بك املِعْماَ ر بقطع اجلبل ومتهيد َع َق َباته توسع ًة

للطريق ،وقد ورد ىف النقش التذكارى التارخيى اإلنشائى الذى بنفس املنطقة ما تم هبا من أعامل ممثلة ىف قطع اجلبل بام
ِ
البغْ ل توسعة ُ
لطرق املسلمني» .وكان هذا العمل ضمن مرشوعه املتكامل
نصه« :رسم بقطع هذا اجلبل املسمى َعراق َ
يب َ
ِ
لثانى أكرب عامرة متت عىل درب ِا َ
صى منذ ازدهاره خالل العرص اململوكى وبعد عامرة األمري آل ملك اجلوكندار
اج امل رْ َ
حل ّ
زمن السلطان النارص حممد بن قالوون.
ِ
وقد تم العمل ىف الربع األول من درب ا َ
الع َق َبة من خالل
اج امل رْ َ
صى خاص ًة ىف املسافة املمتدة من َع ْج ُرود إىل قلعة َ
حل ّ
مرحلتني منفصلتني ،املرحلة األوىل كانت بداية العمل فيها منذ شهر ربيع اآلخر سنة 914هـ /أغسطس 1508م ،واستمر

العمل إىل شهر رجب 915هـ /أكتوبر  -نوفمرب 1509م ،أى أن العمل ىف هذه املرحلة استغرق حواىل سنة وأربعة أشهر،
وقد أنشأ َخايِ ْر بك املِعْماَ ر ىف هذه املدة الوجيزة قياس ًا بحجم العمل الذى ُأنجز ىف هذه املرحلة جمموعة كبرية من العامئر

الع َق َبة ،و ُب ْرج ىف َع ْج ُرود وآخر ىف ن َْخل ،كام قام بقُ طع األماكن الصعبة التى
منها عامرة َخان وحواصل وأبراج ورصيف ىف َ
راقيب خاصة تلك التى ىف ع َقب ُة َأي َلة نفسها ،65وقد ُذكرت عملية قطع األماكن الصعبة التى كانت بالع ِ
كان هبا ع ِ
راقيب
َ
َ
َ َ ْ
ِ
البغْ ل ،فقد ذكر لنا املؤرخ ابن إياس (ت 930هـ1523/م) املعارص
مجل ًة والتى ربام يكون من مجلتها َع َق َبة جبل َعراقيب َ
لألحداث ىف تلك الفرتة ذلك بصفة العموم ال التخصيص فقال« :وقطع األماكن الصعبة التى كانت بالع ِ
راقيب».66
َ
ِ
ِ
العراقيب
وقد ال تكون من ضمنها وهو الذى أرجحه بل ال أريد أن أقول أؤكده ،وذلك ألن َعراقيب َأ ْي َلة التى تىل هذه َ

مبارش ًة من الناحية الرشقية تم العثور فيها عىل نقش تذكارى إنشائى يؤرخ لقطعها ىف سنة 914هـ1508/م ورد فيه
فيام يتعلق بقطع الطريق ما نصه« :أمر بقطع هذا الطريق املبارك».67

كام أن ابن عبدالسالم الدرعى (ت 1239هـ1823/م) الذى حج مرتني وسجل ذلك ىف رحلتيه الكربى سنة
1196هـ1781/م والصغرى سنة 1211هـ1796/م أشار إىل عامرة الغَ ورى وتارخيها ىف َع َق َب ُة َأ ْي َلة ،فقال ىف رحلته
الكربى بام نصه ..« :إصالحا بعده السلطان األرشف الغَ ورى آخر ملوك الرشاكسة من مجلة ما أنعم ىف طريق احلجاز

ىف أواخر عمره قبل العرشين وتسعامئة».68
راقيب ع َقبة َأي َلة املشهورة فقط ال ىف ع َقبة ع ِ
راقيب ىف املرحلة األوىل كان ىف منطقة ع ِ
أى أن العمل الذى تم ىف الع ِ
راقيب
َ َ َ
َ
َ
َ َ ْ
البغْ ل حمل الدراسة هنا ،أو عىل األقل أن تنفيذ النقشني الكتابيني مل يكن ىف هذه املرحلة كام سنثبت بعد ذلك.
َ
ِ
ِ
أما املرحلة الثانية فقد بدأت بعد عودة َخاي ْر َبك املعْماَ ر من َم ّكة املرشَّ فة وانتهاء عامرة السلطان فيها ،وذهابه مرة
ِ
البغْ ل حسبام ورد عند ابن إياس ،ولكن الذى جيب التنبيه عليه أن ابن إياس يعطينا فقط تاريخ
ثانية لتعمري َعراقيب َ
65
66
67

ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .163 ،152-151 ،144 ،133
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .152-151
شقري ،تاريخ سينا ،ص 204؛ بكر ،دروب احلجيج ،ص115؛ غوانمةَ ،أ ْي َلة،
ص 76-75؛ عبداملالك ،درب ا َ
اج مهزة وصل غرب العامل اإلسالمى
حل ّ
با َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ  ،ص .305-304
Sh. Tamari, « Darb al-Hajj », p. 521, 522, nº 27, pl. XVI a.

68

يالحظ وجود خطآن ىف نص ابن عبدالسالم الدرعى أوهلام أن الغَ ورى مل
يكن آخر سالطني املامليك الچراكسة وكان آخرهم طومانباى ،وثانيهام ذكر
720هـ بد ً
ال من 920هـ ،وانظر :الدرعى ،رحلتى ،ص 65؛ اجلارس ،ىف
رحاب احلرمني ( ،)3ص .661-660
105
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سامى صالح عبداملالك

عودة َخايِر بك املِعْماَ ر بعد االنتهاء من عامرة الع ِ
راقيب دون ذكر الوقت الذى سافر فيه للقيام هبذه العامرة ،ولكن يمكن
َ
ْ َ
ِ
البغْ ل قد متت ىف املرحلة الثانية ال األوىل ،ألنه فيام
القول باطمئنان أن عملية تنفيذ نقش الكتابات التذكارية ىف َعراقيب َ
يبدو أن أعامل َخايِ ْر َبك السابقة التى متت ىف املنطقة مل تكن كافية وىف حاجة إىل إصالح وتنظيف من احلجارة وتسهيل

ومر عليها أكثر من مخس سنوات ونصف السنة ،باإلضافة إىل ذهاب ابن السلطان املقر النارصى األمري حممد
ومتهيد ّ
ِ
69
الع َق َبة وعاد من
َ
العراقيب وغريها بطريق َ
وخ َونْد زوج السلطان إىل احلج ىف هذه السنة ،فذهب مرة ثانية إلصالح هذه َ
هذه املهمة اجلديدة ىف شهر صفر سنة 921هـ /مارس -أبريل 1515م حيث ذكر ذلك ابن إياس فقال« :وحرض األمري
ِ
ِ
الع َق َبة ألجل َخ َونْد وابن السلطان قبل أن
الع َراقيب التى بطريق َ
الع َق َبة بسبب إصالح َ
توجه إىل َ
َخايِ ْر َبيك املعْماَ ر ،وكان ّ
ِ
ِ
70
البغْ ل يؤرخ بالفرتة السالفة
جيوا إىل َ
الع َق َبة»  .وهذا يعطينا فكرة عىل أن نقش السلطان َقان َص ْو ْه الغَ ورى ىف َعراقيب َ
ِ
الع َق َبة حيث
الذكر خالل املرة الثانية ال األوىل املمتدة من بعد ذهاب ابن وزوج السلطان وعودة َخايِ ْر بك املعْماَ ر من َ
الع َق َبة» مما يدل عىل ذهابه إلنجاز هذه املهمة بعد سفرهم ال قبل ذلك ،وذلك
ذكر ابن إياس بام نصه« :قبل أن جيوا إىل َ
نظر ًا لتخرب وضياع اجلزء الذى به تاريخ النقش وهو ما سنناقشه بالتفصيل عند احلديث عن تأريخ النقش الذى هو

حمور البحث والتحقيق.

وقد ورد وصف هذه الع ِ
راقيب عند العديد من الرحالة الذين مروا باملنطقة ،فذكر وصفها اجلزيرى حيث قال« :مما
َ
ِ
71
ِ
أصلح ذلك وسهلت ُطرقه بأمر السلطان َقان َص ْو ْه الغَ ورى عىل يد َخاي ْر َبك املَعْماَ ر أحد املقدمني أثابه اهلل تعاىل»  .ولكن
يالحظ أنه مل حيدد تاريخ معني هلذه العامرة التى قام هبا َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر ىف عهد السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى.
«ع ْر ُقوب
وس ّويِت و ُبنيت حيث قالَ :
كام أشار الرحالة املغربى أبو سامل العياشى إىل َ
الع َق َبة وذكرها بأهنا نُحتت ُ
وس ّويِت و ُبنيت» .72وقد نقل عن العياشى العديد من الرحالة ممن مروا باملنطقة
ا ْل َبغْ لة وهى َع َق َب ُة صعبة إال أهنا نحتت ُ
ِ
احلج سنة 1148هـ1734/م ،73وابن
واعتمدوا عىل ما ورد ىف رحلته ،منهم الرحالة الذ َبادى الذى توجه ألداء فريضة ّ

عبدالسالم الدرعي.74

ثم ورد ذكرها عند النابلسى  -وهو أول رحالة أشار إىل وجود النقش  -عندما مر باملنطقة يوم االثنني  18رجب

الع َق َبة حيث قال« :مررنا ىف الطريق عىل َع َق َبة هناك تُسمى َع َق َب ُة
سنة 1105هـ 16 /مارس 1694م ،ووصف هذه َ
الع ْر ُقوب فنزلنا منها ىف ُمنحدر عميق حتى وجدنا هناك تارخي ًا منقور ًا ىف صخورها مضمونه أن السلطان امللك َقانِ َص ْو ْه
َ
الع َق َب ُة فجزاه اهلل تعاىل خري ًا عن أبناء السبيل وحصل التيسري والتسهيل».75
الغَ ورى أمر بقطع هذه َ

69

106

70
71

َخ َو ْند :بفتح اخلاء والواو وسكون النون ،وهى ىف الفارسية السيد العظيم
واألمري ،استعملت ىف العربية بمعنى السيد أو السيدة ،للمزيد انظر:
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،7ص 166؛ سليامن ،تأصيل ما ورد ىف
تاريخ اجلربتى ،ص .92-91
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .444
اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،492ج ،2ص .1332

72
73
74

75

العياشى ،رحلة العياشى ،ص199؛ مقتطفات ،ص .21
الذب ِ
ادى ،الرحلة الراشدة ،ص58؛ بلوغ املرام ،ص .58
َ
الدرعى ،رحلتى ،ص 63؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني ( ،)3ص -660
661؛ ىف رحاب احلرمني ( ،)11ص 72؛ ىف رحاب احلرمني (،)15
ص .531
النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص .305
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

وقد ذكر هذا الطريق املقطوع ىف اجلبل بعد النابلسى بأكثر من ست ومائة سنة الرحالة أبى العباس الفاسى حيث قال:

«مر الركب عند الغُ روب بمحجة منحوتة ىف َج َبل ىف غاية الضخامة يدل ذلك عىل عظم ُملك من نحت تلك الطريق
البغْ ل».76
بذلك املوضع و ُيسمى ذلك  ..املنحوت َع ْر ُقوب َ

وذكرها بعد ذلك ىف هناية القرن الثالث عرش اهلجري /التاسع عرش امليالدى حممد َبيك صادق (ت 1320هـ/

1902م) وبالتحديد ىف سنة 1297هـ1880/م عند ذهابه وعودته باملحمل من طريق البرَ  ،ولكنه مل يرش من قريب
الس ْطح واالنحدار عرضه عرشة أمتار ىف طول
أو بعيد إىل النقش التذكارى حيث قال« :حمجر منقور ىف اجلبل مستوى َ
ثلثامئة مرت وعىل يمني الطريق قرب مبنى بحجر نحت».77

وقد قمت بالعمل باملوقع ومعاينة بقية عملية قطع اجلبل حيث ال تزال معاول احلجارين واضحة خاص ًة ىف الناحية

الع َق َبة الكؤود ىف
اجلنوبية من املمر املقطوع ىف اجلبل ،وهى تدل عىل ما ُبذل من جمهود ىف قطع ومتهيد وتسهيل هذه َ
ِ
درب ِا َ
صى ،وبعد املعاينة ملكان عملية قطع اجلبل سألت نفسى أين وضع املِعْماَ ر ناتج عملية القطع؟ خاصة أن
اج امل رْ َ
حل ّ

املساحة التى تم قطعها كبرية ىف حني ال توجد ُمنشآت معامرية باملنطقة ُيمكن االستفادة من األحجار التى تم قطعها ىف
تعمريها ،فاملبنى الصغري أو املسجد من العرص العثامنى ،ومبانى ُعامل مْالَ ْح َج ِر أو ُعربان َد َّرك حراسة املنطقة ُبنيت من
األحجار الطبيعية التى ىف املنطقة ومل تُقطع ،وقد تكون هى بدورها سابقة عىل عملية قطع اجلبل ،وبنا ًء عىل ما سبق تم

فحص املنطقة وقمت بعمل ُمسوحات آثارية كان من نتائجها العثور عىل مكان إلقاء ناتج عملية القطع وذلك خلف
اجلبل اجلنوبى الذى متت فيه عملية القطع من الناحية اجلنوبية بالطرف الرشقى منها ،وبالتحديد خلف املنطقة التى توجد
هبا النقوش الكتابية التذكارية ،وال تزال بقايا مخُ لفات عملية القطع موجودة ىف مكاهنا رغم مرور فرتة طويلة عليها ،وهى

تدُ ل عىل ذلك املجهود الذى ُبذل ىف قطع هذا اجلبل وتسويته ومتهيده.
ِ
املمر نفسه الذى قام َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر بتنفيذ املرسوم الصادر له بقطع اجلبل فيه فيبلغ طوله حواىل
أما مْالَ ْح َجر أو ّ

والع َق َبة نفسها طوهلا حواىل  200م وعرضها حواىل  100م ،حيث قطع الطريق ىف اهلضبة اجلريية بطول حواىل
 300مَ ،

 180م من الرشق إىل الغرب ،وبعرض حواىل من  10م إىل  15م ىف أسفل املمر ،أما أعاله فكان يصل إىل  25م وذلك

من الشامل إىل اجلنوب ،وبعمق حواىل 1.50م ىف الغرب ،ومن  4م إىل  5م ىف الرشق خاصة ىف اجلزء الشامىل الرشقى
أكثر نقاط املنطقة ارتفاع ًا ،وبالتاىل تكون الكمية أو املساحة التى تم قطعها باملرت املربع تقدر بحواىل من  4050م 3إىل

3
املمر ُقطع ىف اهلضبة بنسبة من  ٪6إىل  ٪15من إمجاىل املساحة الكلية للهضبة.78
 12150م  ،أى أن ّ
وكان الطريق املقطوع ىف اجلبل ينتهى بربجني ،اهلدف منهام محاية وتأمني عبور قافلة ِا َ
اج دون حدوث زحام أو
حل ّ

ارتباك أو هنب القافلة أثناء عبورها ،ولألسف فإن هذين الربجني غري موجودين اآلن حيث متت إزالتهام عند تعبيد
الطريق ىف التسعينيات من القرن املاىض بسبب تقاعس مسئوىل اآلثار ىف َس ْي َناء ىف تلك الفرتة ،ومل يتبق سوى بعض

76
77

الفاسى ،الرحلة إىل األراىض احلجازية ،ص .72-71
حممد بك ص��ادق ،مشعل املحمل ،مطبعة وادى النيل ،القاهرة،
1298هـ1880/م ،ص 54 ،10-9؛ دليل احلج للوارد إىل مكة واملدينة من
كل فج ،ط ،1املطبعة األمريية ،بوالق ،سنة 1313هـ1896/م ،ص 10؛

78

الرحالت احلجازية ،إعداد حممد مهام فكرى ،ط ،1بدر للنرش ،بريوت،
1419هـ1999/م ،ص .269-268 ،142 ،80
لوحتان ( )5 ،2من مالحق البحث.
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سامى صالح عبداملالك

بقايا أساس البرُ ج اجلنوبى الرشقى منهام إىل الرشق من النقش التذكارى التارخيى والرنك الكتابى بمسافة قريبة منهام،
كانت مساحة قاعدة كل منهام حواىل  10م ،واتساعهام  4م ،وارتفاعهام  4.50م ،وفيهام يسبق احلراس القافلة حلراستها
الع َق َبة.79
ومراقبة النزول من هذه َ

املمر ىف االنحدار ىف اجتاه الرشق حتى يصل إىل أصل َو ِاد ِي دبة ا ْل َبغْ لة حيث توجد بقايا مقابر كان ُيدفن
ثم يبدأ ّ
حلجاج ،حدد كل َ ِ
فيها من يتوىف من ا ُ
بح َجرين ،أحدمها بناحية الرشق واآلخر بناحية الغرب وبعضها كان عبارة
حلد َ
ُ

عن نقوش شاهدية ،إذ وجد َح َجر شاهدى بقى عليه حرفني كتابيني فقط ،80ويالحظ أن وجود املقابر ىف منازل الدرب
ِ
كان وضع ًا شائع ًا عىل طول درب ا َ
صى.
اج امل رْ َ
حل ّ
وبعد وصف الطريق املقطوع ىف اجلبل لتسهيل عملية اجتياز قافلة ا َ
الع َق َب ُة يمكن القول أن اهتامم املسلمني
اج لتلك َ
حل ِّ
الطرق خاص ًة فيام يتعلق بتسهيل ومتهيد ُ
بعامرة ُ
الطرق عن طريق قطع َع َق َباهتا يرجع إىل فرتة مبكرة من العرص اإلسالمى
وذلك حسبام ورد ىف املصادر اجلغرافية والتارخيية من إشارات متنوعة تدل عىل ذلك ،أما من حيث النقوش اآلثارية

الدالة عىل ذلك ما دمنا بصدد دراسة نقش تذكارى من هذا النوع فأقدم النقوش اآلثارية املعروفة حتى اآلن من هذا
النوع هو نقش تذكارى يرجع إىل العرص ُ
األموى من عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان (86-65هـ705-684/م) تم
اكتشافه سنة 1961م ىف املياه الضحلة عند الشاطئ اجلنوبى لبحر اجلليل ،وهو ُيعترب أول نقش إنشائى معروف حتى اآلن
الع َق َبات ىف أحد ُ
الطرق باملنطقة حمل كشف النقش ،ومضمونه
من هذا النوع من النقوش ُيشري إىل عملية تسهيل إحدى َ
أن عبدامللك بن مروان أمر ىف سنة 73هـ692/م األمري حييى بن احلكم بتسهيل  -أى قطع وتسوية ومتهيد  -إحدى
الع َقاب الوعرة ،ويقرأ النقش
الع َق َبات التى كانت تعرتض وتعيق مسار طريق املسافرين ىف تلك املنطقة التى تكثر فيها َ
َ
عىل النحو التايل« :بسم اللـ [ـه الرمحن ] /الرحيم ال إله إلـ [ـلـ ا] /هلل وحده ال رشيك /له حممد رسول اهلل أمر/

81
وعملت عىل يدى حييى بن ا /حلكم ىف املحرم من سنة ثلث/
الع َق َب ُة عبد /اهلل عبدامللك أمري املؤ /منني ُ
بتسهيل هذه َ

[وسبعني .82»].. .. .. .. .. ..

Sh. Tamari, A. Hashimshoni, The Cut in the Pass at ˁAqab 799
bat al-ˁUrqub, p. 290-291; id., « Darb al-Hajj», p. 521, 522,
nº 27, ﬁg. 12, pls. III a, XIV a, b.
Sh. Tamari, A. Hashimshoni, The Cut in the Pass at 80
ˁAqabat al-ˁUrqub, p. 290-292.
81
82
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التسهيل :أى التيسري ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص .729
النقش حمفوظ اآلن ىف املتحف اإلرسائيىل بالقدس املحتلة ،وقد ُنف َِّذ عىل
حجر بازلتى باخلط الكوىف البسيط الغائر ،ارتفاعه 64سم ،وعرضه 52سم،
وسمكه 15سم ،ويتكون من تسعة أسطر ،شكل ( )2من مالحق البحث؛
احلج من
للمزيد انظر :سعد عبدالعزيز سعد الراشد ،درب ُز َب ْي َدة طريق ّ
الكوفة إىل مكة املكرمة «دراسة تارخيية وحضارية أثرية» ،ط ،1دار الوطن

للنرش واإلعالم ،الرياض1414 ،ه��ـ1993/م ،ص 40؛ حممد محزة
إسامعيل احلداد ،النقوش الكتابية اإلسالمية وقيمتها التارخيية ،املبحث
األول ،دراسات آثارية ( ،)2اجلمعية السعودية للدراسات األثرية ،جامعة
امللك سعود ،الرياض ،حمرم 1421هـ /إبريل 2000م ،ص ،150 ،28
 ،208شكل (.)4

M. Sharon, Notes and Communications: An Arabic
Inscription from the Time of the Caliph ‘Abd Al-Mal; lik, BSOAS XXIX, Londres, 1966, p. 367-372, pl. I
S. Al-Rashid, Darb Zubaydah : The Pilgrim Road from
Kufa to Mecca, Riyadh University Libraries, Riad, 1980,
p. 11-12.
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

وبعد العثور عىل هذا النقش وغريه من نقوش األميال ىف العرص األموىُ ،83يمكن القول أن عبدامللك ابن مروان
هو أول من اهتم بعامرة ُ
الطرق ،84وليس كام ردد املؤرخون القدامى 85ومن نقل عنهم من املحدثني 86من أن الوليد بن
83

تم اكتشاف ستة أحجار ميلية ىف فلسطني حتى اآلن ،احلجر األول ُعثر
عليه سنة 1884م ىف خرائب خان حرتورة وهو حمفوظ ىف تركيا بمتحف
تشينىل كوشك ،والباقى منه سبعة أسطر ،وكُ تب باخلط الكوىف البسيط
الغائر ،يقرأ :وسلم [أمر بعامرة] /هذا الطريق و /صنعة األميال عبد/
اهلل عبدامللك أ /مري املؤمنني رحم اهلل /عليه من دمشق إىل هذا /امليل
تسعة وماية ميل .واحلجر الثانى ُعثر عليه سنة 1884م بالقرب من باب
الواد بالرملة ،وحمفوظ اآلن ىف متحف اللوڤر بباريس ،وباقى منه مخسة
أسطر وذلك باخلط الكوىف الغائر البسيط املجود ،وحييط بالنقش إطار
من زخارف نباتية حمورة أرابسك ،ويقرأ :الطريق [وصنعة األميال]/
عبداهلل عبدامللك /أمري املؤمنني رمحت اهلل /عليه من إيليا إىل هذا /امليل
ثمنية أمييال .واحلجر الثالث ُعثر عليه ىف دير القلت ،والباقى منه ستة
أسطر باخلط الكوىف الغائر ،ويقرأ[:وصنعة االميا] ل عبد [اهلل][ /عبد
ا] مللك أمري[ /املؤمنني] رمحت ا[ /هلل عليـ]ـه من دمشق إ[ /ىل هذ]
ا امليل ..[ /أ] ميال وماية ميل .واحلجر الرابع ُعثر عليه سنة 1902م
بالقرب من بلدة غوش وحمفوظ ىف كنيسة البندكتني ىف نفس البلدة بني
أرحيا والقدس ،والباقى منه مخسة أسطر باخلط الكوىف الغائر ،ويقرأ[:هذا
الطر]يق وصنـ[ـعة][ /عـ]ـبد اهلل عبـ[ـدامللك] /أمري املؤمنني رحـ[ـمت
اهلل] /عليه من إيليا إىل [ /].. ..سبعة أ[ميال] .واحلجر اخلامس ُعثر عليه
سنة 1968م بقرية فيق ىف اجلوالن ،وحمفوظ ىف متحف كازرين ،Qazrin
مقاساته 2.5×24.5×28.5سم ،ويشتمل عىل ستة أسطر باخلط الكوىف
الغائر ،ويقرأ[:ال إله إال اهلل ال] رشيك لـ[ـه حممد رسو] /ل اهلل أمر بصنعة
هـ[ـذه األميال عـبد] /اهلل عبدامللك أمري املـ[ـؤمنني عىل يدي] /مساور
موىل أمري الـ[ـمؤمنني ىف  / ]..من سنة مخس وثمنـ[ين من دمشق إيل]/
هذا إثنني ومخسني ميل [ .].. ..واحلجر السادس تم العثور عليه ىف قرية فيق
باجلوالن ،مقاساته 3×39.5×80.5سم ،ويشتمل عىل مخسة أسطر باخلط
الكوىف الغائر ،ويقرأ:بسم اهلل الرمحن الرحـ[يم] /ال إله إال اهلل ال رشيك
لـه حمـ[ـمد رسول] اهلل أمر بصنعة هذه األميال عـبداهلل عبـ[ـدا] /مللك
أمري املؤمنني عىل يدى مساور موىل أميـ[ـر املؤمنني] /ىف شعبان من سنة
مخس وثمنني من دمشق إىل هذا ثلثة [ومخسون ميال] .للمزيد انظر :الباشا،
عالمات الطرق عند العرب ،جملة السيارات والسياحة ىف العامل العربى،
جامعة الدول العربية ،ع ،12القاهرة ،يناير  -فرباير 1971م ،ص 53-49؛
أميال عبدامللك بن مروان ،موسوعة العامرة واآلثار والفنون اإلسالمية،
ط ،1أوراق رشقية للطباعة والنرش ،القاهرة1420 ،هـ1999/م ،مج،2
الص َّوة وصناعة األميال،
ص  ،363-359مج ،5لوحة ()1629؛ أمحدُّ ،
املجلة العربية ،س ،3ع ،7الرياض ،رمضان 1399ه��ـ /أغسطس
1979م ،ص 95-94؛ صفوان خلف التل ،تطور احلروف العربية عىل
أثار القرن اهلجرى األول اإلسالمية ،مطابع دار الشعبَ ،عامَّن1980 ،م،
ص 57؛ غوانمة ،التاريخ ا َ
العرص املَملوكى،
حلضارى لشرَ قى
ُ
األردن ىف َ
ط ،2دار الفكر للنرش والتوزيعَ ،ع اَّمن1982 ،م ،ص 58؛ حممد بن فهد
عبداهلل الفعر ،تطور الكتابات والنقوش ىف احلجاز منذ فجر اإلسالم حتى
منتصف القرن السابع اهلجرى ،رسائل جامعية ،العدد ( ،)23ط ،1هتامة،
جدة1405 ،هـ1984/م ،ص 205؛ الراشد ،درب ُز َب ْي َد ُة ،ص 338؛

أربعة أحجار ميلية من العرص العباسى «دراسة وحتقيق» ،جملة العصور،
مج ،5ج ،1دار املريخ ،لندن ،مجادى الثانى 1410هـ /يناير 1990م ،ص
 125حاشية ( ،140 ،134-133 ،)12لوحة ( ،)4شكىل ()6 ،5؛ حممد
حتاملة ،قالب ختم جند األردن «دراسة حتليلية» ،جملة أبحاث الريموك،
مج ،17ع ،2جامعة الريموك ،حزيران 2001م ،ص 282؛ احلداد ،النقوش
الكتابية ،ص  ،207 ،150-149 ،28شكل ()3؛ عبداملالك ،نقوش عامرة
ُ
الطرق ىف احلضارة اإلسالمية «دراسة تارخيية  -آثارية» ،بحث ألقى ىف
املنتدى الدوىل الثانى للنقوش واخلطوط والكتابات ىف العامل عرب العصور،
مركز اخلطوط ،مكتبة اإلسكندرية ،الفرتة  26-24إبريل 2005م،
ص .7

Charles Clermont-Ganneau, Archaeological Researches
in Palestine, p. 35-36; MIFAO, p. 17-29 ; M. V. Berchem,
Inscriptions arabes de Syrie, MIE III, Le Caire, 1900,
p. 418-419; R. Dussaud, Les monuments palestiniens et
judaiques, Paris, 1921, p. 82 ; Al-Rashid, Darb Zubaydah,
p. 229-241, pl. XXXVIII nº 1, 2 ; A. Elad, The Southern
Golan in the Early Muslim Period : The Significance
of Two Newly Discovered of ‘Abd al-Malik, Der Islam
79, Berlin, 1999, p. 33-88; T. Bittar, Pierres et stucs
épigraphiés, Paris, 2003, p. 35-39, pl. 1, ﬁgs. 1 a, b, c.
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الص َّوة ،ص 96؛ الراشد ،أربعة أحجار ميلية ،ص 125؛ درب
أمحدُّ ،
ُز َب ْي َد ُة ،ص 338 ،40؛ احلداد ،النقوش الكتابية ،ص .149 ،28
أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق حممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة1964 ،م ،ج ،6ص 437؛
القلقشندي ،مآثر األناقة ىف معامل اخلالفة ،حتقيق عبدالستار أمحد فراج،
مطبعة حكومة الكويت1964 ،م ،ج ،1ص 126؛ املقريزى ،الذهب
املسبوك ،حتقيق الشيال ،ص 30 ،18؛ بدر الدين حممود العينى ،السيف
املهند ىف سرية امللك املؤيد شيخ املحمودى ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،دار
الكاتب للطباعة والنرش ،القاهرة1967-1966 ،م ،ص 226؛ صالح أمحد
العىل ،طرق املواصالت ىف بالد العرب ( ،)1جملة العرب ،س ،2ج،11
الرياض ،مجادى األوىل 1388هـ /آب 1968م ،ص 975-974؛ أمحد،
الص َّوة ،ص 96؛ احلداد ،النقوش الكتابية ،ص 149 ،28؛ حتاملة ،قالب
ُّ
ختم ،ص .282
العىل ،طرق املواصالت ( ،)1ص 975-974؛ طرق املواصالت القديمة
ىف بالد العرب ،ىف كتاب احلجاز ىف صدر اإلسالم ،دراسات ىف أحواله
العمرانية واإلداري��ة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1990 ،م ،ص 205؛
عبدالرمحن الطيب األنصارى وآخرون ،املواصالت واالتصاالت ىف
اململكة العربية السعودية خالل مائة عام  -دراسة توثيقية ،الرياض،
1419هـ1999/م ،مج ،1ص 33؛ احلداد ،النقوش الكتابية ،ص ،28
 150حاشية (.)70
Al-Rashid, Darb Zubaydah, p. 8.
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سامى صالح عبداملالك

عبدامللك (96-86هـ714-705/م) هو أول من اهتم بذلك ،والصحيح هو أنه سار عىل نفس هنج والده ،87فكلف
ُعمر بن عبدالعزيز بتسهيل ُ
الطرق والثنايا وحفر اآلبار ،فعندما توجه ألداء فريضة احلج سنة 91هـ709/م كتب إىل مجيع
الطرقات وإصالح ُ
البالد ببناء األميال واملنار ىف ُ
الطرق وعمل اآلبار بطريق احلجاز ،88وهو الوضع املؤكد حتى اآلن

ما مل حتدث اكتشافات آثارية جديدة تُغري من ذلك.

أما ىف العرص العباسى فتوجد العديد من النقوش تؤكد عىل االهتامم بعامرة ُ
الطرق ىف هذا العرص منها نقوش عامرة
اج العراقى الشهري بدرب زُ َب ْيدَ ُة ىف العرص العباسى  ،89وأميال درب ا َ
الطرق ووضع األميال عىل درب ا َ
ُ
اج اليمنى
حل ّ
حل ّ
األعىل بني صنعاء و َم ّكة املرشَّ فة.90

87
88

89

110

الطربي ،تاريخ الرسل ،ج ،6ص 497-496؛ احلداد ،النقوش الكتابية،
ص .29-28
الطربى ،تاريخ الرسل ،ج ،6ص 440؛ أبى بكر أمحد بن حممد اهلمذانى
بن الفقيه ،خمترص كتاب البلدان ،ط ،1دار إحياء الرتاث العربى ،بريوت،
1408هـ1988/م ،ص 103؛ القاىض حممد بن سالمة بن جعفر الشافعى
القضاعى ،عيون املعارف وفنون أخبار اخلالئف املعروف بتاريخ القضاعى،
صى ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
حتقيق مجيل عبداهلل حممد امل ِ رْ َ
اإلسالمى ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1415 ،هـ1995/م ،ص 352؛
أبى احلسن عىل بن حممد بن الكريم ابن األثري ،الكامل ىف التاريخ ،بريوت،
1979م ،ج ،4ص 109؛ املقريزى ،الذهب املسبوك ،حتقيق اجلارس،
ص 22؛ غَ َّبان ،اآلثار اإلسالمية ،ص 134؛ طراوة ،االهتامم باحلج،
ص 92؛ عبداملالك ،درب ا َ
صى مهزة وصل غرب العامل اإلسالمى
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
با َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ  ،ص .22-21
ك .س .تويتشل ،اململكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية،
ترمجة شكيب األموى ،القاهرة1955 ،م ،ص 96؛ مرداد ،مدائن صالح،
ج ،1ص175؛ األنصارى ،موسوعة تاريخ مدينة جدة ،ط ،2مطابع
الروضة ،جدة1401 ،ه��ـ1980/م ،مج ،1لوحة (ج)؛ بني التاريخ
واآلثار ،ط ،3مطابع الروضة ،جدة1397 ،هـ1977/م ،ص ،59-51
178؛ سليامن نرصاهلل ،إدارة اآلثار ىف اململكة العربية السعودية ،جملة قافلة
الزيت ،مج ،23ع ،11الظهران1974 ،م ،لوحة ()10؛ جيمس كنود ستاد،
مرشوع درب ُز َب ْي َد ُة 1396هـ1976 /م «تقرير مبدئى عن املرحلة األوىل
ملسح درب ُز َب ْي َد ُة»؛ حولية األطالل ،ع ،1وكالة اآلثار واملتاحف ،الرياض،
1397هـ1977/م ،ص62-60؛ الفعر ،تطور الكتابات ،ص -202
 ،247-232 ،207 ،205لوحة ( ،)41 ،30شكل ()7؛ طالل مجيل
عبدالعاطى الرفاعى ،نظام الربيد ىف الدولة العباسية حتى منتصف القرن
اخلامس اهلجرى ،رسالة دكتوراه ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1407 ،هـ1986/م ،ص 509-459؛

سليامن ،إمارة احلج ،ص 203 ،177 ،17 ،16؛ الراشد ،درب ُز َب ْي َد ُة،
ص 338-335 ،59-56؛ أربعة أحجار ميلية ،ص  125 ،124حاشية
( ،140 ،134-131 ،)12لوحات ( ،)4-1شكىل ()6-1؛ األنصارى
وآخرون ،املواصالت ،مج ،1ص 24؛ الراشد وآخرون ،آثار منطقة مكة
املكرمة ،سلسلة آثار اململكة العربية السعودية ،الكتاب  ،2وزارة املعارف،
وكالة اآلثار واملتاحف ،الرياض1423 ،هـ2003/م ،ص 150؛ آثار منطقة
املدينة املنورة ،الكتاب  ،3وزارة املعارف ،وكالة اآلثار واملتاحف ،الرياض،
1423هـ2003/م ،ص 128-125؛ آثار منطقة حائل ،الكتاب  ،8وزارة
املعارف ،وكالة اآلثار واملتاحف ،الرياض1423 ،هـ2003/م ،ص ،137
139 ،138؛ احلداد ،العالقة بني التاريخ واآلثار «دراسة حول تكامل املنهج
العلمى وأمهيته ىف حتقيق األحداث التارخيية اإلسالمية» ،جملة الدرعية،
س ،2ع ،8الرياض ،شوال 1420هـ /فرباير 2000م ،ص  ،176شكل
()4 ،3؛ عبود عطية ،مع القافلة ..وفيها خالل نصف قرن ،ملف خاص،
جملة القافلة ،مج ،51عدد خاص ،الظهران ،رجب 1423هـ /سبتمرب
 أكتوبر 2002م ،ص 105؛ عبداملالك ،نقوش عامرة الطرق ،ص .7G. Miles, Ali B. Isa’s Pilgrim an Inscription of the Year
304 H., BIE XXXVI/2, Le Caire, 1953-1954, p. 477487 ; Al-Rashid, Darb Zubaydah, p. 18, 26-28, 229-241,
pl. XXXVIII, nº 1, 2 ; A New ‘Abbasid Milestone from
Al-Rabada in Saudi Arabia, AAE III, Copenhague, 1992,
p. 138-143.
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عن نقوش األميال عىل درب ا َ
حلاج اليمنى األعىل بني صنعاء ّ
ومكة انظر:

M.A.R Al-Thenayian, An Archaeological Study of the
 emeni Highland Pilgrim Route Between San‘a’ and
Y
Mecca, Riad, 1999, p. 158-159.
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

.2

املسجد

البغْ لة  .. ..وأختذ عىل
ورد ذكر هذا املسجد عند العياشى حيث قال« :وقد مررنا ظهر ًا بموضع يقال له َع ْر ُقوب َ
جانب الطريق مسجد صغري غري مسقف وذلك من عمل األمري رضوان املتوىل إلمارة ا َ
اج أزمان ًا طويلة ،وكانت له
حل ّ

أثار حسنة ىف طريق احلجاز».91

وقد نقل عنه ذلك العديد من الرحالة منهم الذب ِ
ادى ،92وابن عبدالسالم الدرعى الذى قال« :عىل جانب الطريق
َ
مسجد صغري غري مستكمل ،عمل األمري رضوان املتوىل إلمارة ا َ
اج ما يقرب من ثالثني سنة ،.. .. ،وكانت له أثار
حل ّ

حسنة ىف طريق احلجاز من قطع األشجار ،وإزالة األحجار وحفر اآلبار ،وجتديد البرِ َ ك».93
فنجد أن هذا املسجد من بناء أمري ا َ
اج لفرتة طويلة األمري رضوان بك الفقارى 94ىف عهد السلطان ُمراد الرابع
حل ِّ

للحجاج
(1049-1032هـ1640-1623/م) وكان اهلدف من بنائه هو حتديد اجتاه القبلة ىف تلك املنطقة اجلبليةُ ،
الد َرك ىف هذا املنزل من َم َنازل درب
والعربان القاطنني ىف املنطقة ممن تقع عليهم أعامل حراسة َّ
والتجار واملسافرين ُ
ا َ
صى.
اج امل ِ رْ َ
حل َّ
ويقع املسجد عىل يمني املتجه ملَ ّكة املرشّ فة مْ
والَ ِد َينِة الرشيفة أعىل اجلبل جنوب الطريق املقطوع بحواىل 20م ،وبالتحديد
جنوب غرب نقشى السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى.

91
92
93

94

العياشى ،رحلة العياشى ،ص 200-199؛ ماء املوائد ،ج ،1ص 166؛
مقتطفات ،ص .21
الذب ِ
ادى ،الرحلة الراشدة ،ص .59-58
َ
ابن عبدالسالم الدرعى ،رحلتى ،ص 63؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني (،)3
ص 659؛ ىف رحاب احلرمني ( ،)11ص 72؛ ىف رحاب احلرمني (،)15
ص .531
َ
اج
حل
ا
إمارة
توىل
العثامنى،
البالط
حاشية
من
املعامر:
الفقارى
بك
رضوان
ّ
مرتني ،املرة األوىل من سنة 1040هـ1630/م إىل سنة 1048هـ1638/م،
واملرة الثانية من سنة 1050هـ1640/م إىل سنة 1066هـ1655/م،
وقام بالعديد من األعامل املعامرية واألوقاف اخلريية ،ففى سيناء بنى
ِ
الب ْغل ،واجلرس بشامل سيناء بالقنطرة ،وعىل
ال َن َواط ْ
ري ،ومسجد َع ِراقيب َ
درب ا َ
اج ببالد احلجاز منها بِ ْركة الوجه ،وقام بتنظيف الطريق بني نبط
حل ّ
ُ
وي ْن ُب ُع ،كام أنه أرسل سنة 1040هـ1630/م من قبل واىل مرص حممد
َ
املرشفة وخوله صالحية تامة الختاذ
باشا األلبانى مندوب ًا من قبله إىل مكة َّ
املرشفة بعد هتدمها من جراء السيل الذى
التدابري املستعجلة لعامرة الكعبة َّ
املرشفة سنة
حدث ىف هذه السنة ،كام أرشف عىل صناعة باب جديد للكعبة َّ
1045هـ1635/م باسم السلطان مراد الرابع ،للمزيد انظر :اخليارى،
حتفة األدباء ،ج ،3ص 210؛ حممد بن عىل الصديقى بن عالن ،إنباء املؤيد
اجلليل مراد ببناء بيت اهلل الوهاب اجلواد ،إعداد وحتقيق خالد عزام أمحد
اخلالدى ،رسالة ماچستري ،كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود ،الرياض،
1407-1406هـ؛ الطربى ،األرج املسكى ،ص 155-152؛ العياشى،
ماء املوائد ،ج ،1ص 166 ،164 ،163؛ مقتطفات ،ص30 ،21؛ حممد
أمني بن فضل اهلل الدمشقى املحبى ،خالصة األثر ىف تراجم أهل القرن
احلادى عرش ،بوالق1284 ،هـ ،ج ،2ص166-164؛ السنجارى ،منائح
الكرم ،ج ،4ص -211 ،203 ،182 ،180 ،179 ،175-90 ،86-75

214؛ حممد بن عىل بن فضل الطربى ،تاريخ فضالء الزمن بتاريخ والية
بنى احلسن ،حتقيق حمسن حممد حسن سليم ،ط ،1دار الكتاب اجلامعى،
القاهرة1413 ،هـ1993/م ،ج ،2ص 70 ،68-67 ،57-50 ،48؛
الرشيدىُ ،حسن الصفا ،ص 208-183؛ الفاسى ،الرحلة ،ص 72؛
الدرعى ،ملخص رحلتى ،ص 63؛ أيوب صربى باشا ،موسوعة مرآة
احلرمني الرشيفني ىف جزيرة العرب ،ترمجة ماجدة خملوف وآخرون ،ط،1
دار األفاق العربية ،القاهرة1425 ،هـ2004/م ،ج ،1ص ،485-449
ج ،2ص 526-491؛ حسني عبداهلل باسالمه ،تاريخ عامرة املسجد
احلرام ،ط ،3دار هتامة ،جدة1400 ،هـ1980/م ،ص 98؛ غَ َّبان ،اآلثار
اإلسالمية ،ص 255 ،250؛ النقوش العثامنية الباقية عىل عامئر طريقى
صى ىف شامل غرب اململكة العربية السعودية ،املؤمتر
احلج الشامى وامل ِ رْ َ
الثانى ملدونة اآلثار العثامنية ىف العامل ،زغوان ،تونس1998 ،م ،ص 220؛
نارص بن عىل احلارثى ،باب الكعبة املرشفة املؤرخ عام 1045هـ ،جملة عامل
املخطوطات والنوادر ،مج ( ،)4ع ( ،)1الرياض ،املحرم  -مجادى اآلخرة
1420هـ /مايو  -أكتوبر 1999م ،ص  ،177-164لوحات ()9-1
أشكال ()17-1؛ الرفاعى وعدنان بن حممد احلارثى ،الوثيقة الشاملة
ألوقاف رضوان بك باحلجاز ومرص ،بحوث تارخيية ،اإلصدار الثانى
عرش ،اجلمعية التارخيية السعودية ،الرياض ،مجادى األوىل 1422هـ/
يوليو 2001م؛ مجال عبدالرؤوف عبدالعزيز عبدالرؤوف ،عامئر رضوان
بك بالقاهرة القرن 11هـ17/م «دراسة آثرية  -معامرية» ،رسالة دكتوراه،
كلية اآلثار ،جامعة القاهرة1410 ،هـ1990/م.

P. M. Holt, The Exalted of Lineage of Ridwan Bey : Some
Observation on a Seventeenth Century Mamluk Geneallogy, BSOAS XXII, London, 1959، p. 221-230.
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سامى صالح عبداملالك

وال تزال توجد بقايا أساساته بارتفاع مدماكني ما يساوى  82سم ،وقد ُبنيت مداميكه بنظام السهل واحلمل،95

وهى كبرية ومتوسطة احلجم ،مقاساهتا  34 × 60 × 34سم 24 × 49 ،سم 34 × 55 ،سم 34 × 60 × 67 ،سم،

 34 × 60 × 96سم 12 × 60 × 123 ،سم ،وهو شبه مربع التخطيط طول أضالعه  5.40 × 5.50م ،واجلزء
املتبقى منه بعد أعامل النظافة التى قمت هبا عبارة عن أساسات حيث ال توجد به قبلة أو دخلة حمراب أو فتحة باب،

حيث أن اجلزء العلوى منه دارس اآلن ،وهو يتبع طراز املساجد التى تتكون من وحدة مفردة دون أروقة أو صحن

أوسط أو ُدرقاعة.96

وقد يكون هذا املسجد قد هتدم بعد ذلك مما جعل حممد صادق أثناء مروره باملنطقة سنة 1883م ُيشري إليه بأنه قرب مبنى

بح َجر نحت عىل يمني الذاهب إىل احلجاز ،97ولكننى مل أعثر عىل ما يثبت أنه قرب أثناء قيامى بأعامل النظافة باملوقع.98
َ

املمر املقطوع مبنى له نفس مواصفات هذا املسجد ،99ولكن املبنى غري
وكان يوجد إىل الشامل من املسجد مما يىل ّ
متواجد اآلن متت إزالته عند توسعة وتعبيد الطريق ىف تسعينيات القرن ا ُملنرصم ،وربام كان هذا املبنى عبارة عن ُب ْرج

املمر من الناحية الرشقية.
مثل األبراج التى بنهاية ّ
.3

املحرس ومساكن ُعماّ ل مْالَ ْح َج ِر أو ُع ْربان الدَ َرك

وهى تقع أعىل اجلبل الشامىل بنهاية املمر ىف الناحية الرشقية منه ،شامل غرب نقشى َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى بقليل ،ويفصل
بينهام الطريق املقطوع قدي ًام وا ُمل َع َّبد حالي ًا ،وهى عبارة عن حجرات شبه مربعة ُبنيت من أحجار طبيعية غري مقطوعة
وخلو من مادة البناء وذلك بالطريقة املعروفة بالتضفري أو الرضم ،100فهى عبارة عن أحجار مرصوصة ومضفرة أى
متداخلة بينها بعض احلىص والزلط الصغري وأحيان ًا طمى الوادى ،واالرتفاع الباقى من هذه املبانى حواىل  110سم،

وهلا فتحات وأبواب اتساعها حواىل  60سم ،ومساحتها  214 × 230سم 170 × 210 ،سم 180 × 185 ،سم،
95

96

112

97

عن هذه الطريقة ىف البناء انظر :حسن عبدالوهابُ ،طرز العامرة اإلسالمية
صى ،مج  ،38ج ،2مطبعة املعهد
ىف ريف مرص ،جملة املجمع العلمى امل ِ رْ َ
العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية ،القاهرة1965 ،م ،ص 11؛ حممود
عكوش ،تاريخ وصف اجلامع الطولونى ،دار الكتب املرصية ،القاهرة،
1927م ،ص 39؛ زكى حممد حسن ،الفن اإلسالمى ىف مرص من الفتح
العربى إىل هناية العرص الطولونى ،ط ،2اهليئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة1994 ،م ،ص .41
انظر لوحات أرقام ( )5-3من مالحق البحث؛ وعن ُطرز عامرة وختطيط
املساجد انظر :عبداملالك ،التحصينات احلربية الباقية بشبه جزيرة سيناء
من العرص األيوبى «دراسة أثرية  -معامرية» ،رسالة ماچستري ،كلية اآلثار،
جامعة القاهرة1423 ،هـ2002/م ،ص .413-402

98

99
9

قُمت خالل رئاستى لبعثة حفائر قلعة ن َْخل وأبيار العالى عىل درب ِا َ
اج
حل ّ
صى ىف وسط سيناء بأعامل نظافة للموقع خالل يومى  24 ،23من شهر
امل ِ رْ َ
إبريل 2000م ،وذلك ىف منطقة النقش واملسجد والبيوت ،فتأكد ىل عدم
وجود قرب بمنطقة املسجد.
Sh. Tamari, A. Hashimshoni, The Cut in the Pass at Aqab
bat al-Urqub, p. 292 ; « Darb al-Hajj », p. 509, ﬁg. 12.

ضام
َّ 100
والر ُ
الر َض ُم َّ
الضف ُْر أو الرضم :البناء بحجارة بال كلس وطنيَّ ،
صخور عظام ُي ْرضم بعضها فوق بعض ىف األبنية ،الواحدة َر ْض َمة ،وهى
الصخور بعضها عىل بعض ،وىف املخصص البن سيده إذا ُبنى بحجارة
بغري كلس وال طني فهوَ :ضف ٌْر  -وقد ضفر حول بيته َضفْراً ،للمزيد انظر:
ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص  ،164-163ج ،5ص 512؛ أمحد
تيمور باشا ،أعالم املهندسني ىف اإلسالم ،ط ،1دار األفاق العربية ،القاهرة،
S. Ṣ. ʿAbd al-Mālik, « Les mosquées du Sinaï », p. 171-180,
1422هـ2001/م ،ص .86
ﬁg. 130-140.
صادق ،مشعل املحمل ،ص54 ،10؛ دليل احلج ،ص 10؛ الرحالت،
ص .268 ،142 ،80
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

وهى بموقعها هذا هلا أمهيتها ىف رصد ومراقبة وحراسة املنطقة ،نظر ًا لوجودها عىل أعىل نقطة مرتفعة باملَ ْنزل ،كام أهنا
الع َقاب من الناحية الغربية.101
تعترب علم إلرشاد السفار عىل حمل املنزل وموضع اجتياز الدرب ىف بداية منطقة َ

.4

النقش املراسيمى التذكارى ورنك السلطان َقانِ َص ْو ْه َ
الغوري

ورد ذكر نقش الغَ ورى ألول مرة عند النابلسى الذى مر باملنطقة ىف طريقه ألداء مناسك العمرة واحلج وزيارة مْالَ ِد َينِة
الرشيفة حيث قال ىف هذا الشأن« :وجدنا هناك تارخيا منقورا ىف ُصخورها مضمونه أن السلطان امللك َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى
الع َق َبة».102
أمر بقطع هذه َ

احلج ىف املرة األوىل وذلك سنة 1196هـ1781/م،
ثم ما ورد عند ابن عبدالسالم الدرعى وهو ىف طريقه ألداء فريضة ّ

وكان أول من حاول قراءة تاريخ النقش ،ولكنه مل يذكر سوى رقم املئات ،وهو الرقم الذى ال خالف فيه ،فقال بصدد
وس ّويِت و ُبنيت  .. ..قلت :وىف هذا املكان َح َجر منقوش
ذلك ما نصهَ :
البغْ لة وهى َع َق َبة صعبة إال أهنا نُحتت ُ
«ع ْر ُقوب َ
فيه تاريخ تسعامئة» .103وهذا يدل ويؤكد عىل أن النقش التذكارى التارخيى كان تارخيه بحالة جيدة من احلفظ ىف أواخر

القرن الثانى عرش اهلجري /الثامن عرش امليالدى.

كام ذكر هذا النقش الفاسى بعد النابلسى بأكثر من مائة وست سنوات ،وبعد ابن عبدالسالم الدرعى بخمسة عرش

احلج عندما مر هبا ،فذكر النقش وأشاد بجودة خطه وأشار إىل مضمون ما احتواه
سنة ،وذلك ىف رحلته ألداء فريضة ّ

من حيث البداية بآية من القرآن الكريم ثم اسم من أمر بقطع ونحت هذا الطريق ىف تلك املنطقة حيث قال« :مر الركب
عند الغروب بمحجة منحوتة ىف جبل ىف غاية الضخامة يدل ذلك عىل عظم ُملك من نحت تلك الطريق بذلك املوضع

البغْ ل ،وهنالك مكتوب بخط جيد ىف غاية اإلتقان ىف حجارة بالنقش ،والنحت
ويسمى ذلك [ املكان ] املنحوت َع ْر ُقوب َ
ِ
يب ﴾ ،104ومكتوب بعد ذلك أسطر من أمر بنحت تلك الطريق».105
﴿ن ٌ
تح َق ِر ٌ
َرص م َن اهلل َو َف ٌ

ويقع النقش املراسيمى التذكارى والرنك الكتابى عىل يمني السائر عىل الطريق واملتجه ناحية الرشق إىل َم َّكة ا ُملرشَّ فة
مْ
والَ ِد َينِة الرشيفة ،وذلك ىف الطرف الرشقى من اجلبل الذى تم قطعه وتسويته ،وبالتحديد عىل احلافة اجلنوبية من الصخر
الطبيعى للجبل الذى تم قطعه ،والنقشان أحدمها نقش مراسيمى إنشائى تذكارى يؤرخ ملرسوم صدر ىف عهد السلطان
ِ
ِ
ِ
َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى لعامرة درب ِا َ
البغْ ل موضع
اج امل رْ َ
حل ّ
صى ،وذلك بداي ًة من َمنهىل َع ْج ُرود ون َْخل ،وقطع اجلبل َبعراقيب َ
«الع َقبة» وعامرة قلعة َأي َلة وآبارها ،وعامرة قلعة َ
َ
األزْلمَ «األزنم» وا ُمل َو ْي َل َح ْه «ا ُمل َو ْي َل َح»،
ْ
هذين النقشني ،وقطع جبل َع َق َبة أ ْي َلة َ َ
ار ْة ن َْبط ،والفساقى َبب ْدر ،وبقية ُطرق ا َ
والَ ِد َينِة الرشيفة وتعمريه َ
اج ،وصو ً
ال ملَ ّكة املرشَّ فة مْ
للكعبة املرشَّ فة واملسجد
و َمغَ َ
حل ّ
احلرام ،واآلخر وهو رنك كتابى باسم السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى.
 101انظر لوحة ( )5من مالحق البحث.
 102النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص .305
 103الدرعى ،رحلتى ،ص .63

 104يالحظ أن الرحالة الفاسى ذكر جزء من اآلية رقم ( )13من سورة الصف ىف
حني أن اآليات أرقام ( )3-1من سورة الفتح هى التى وردت ىف النقش.
 105الفاسى ،الرحلة إىل األراىض احلجازية ،ص .72-71
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وقد نُفذ النقشان ىف الصخر الطبيعى املقطوع ىف أصل اجلبل الذى يتكون من احلجر اجلريى األبيض اللون واملائل

إىل الصفرة ،وذلك ىف هناية الطريق املقطوع من الناحية اجلنوبية ىف طرفه الرشقى قرب االنتهاء من اجتياز هذا الطريق

املقطوع.

والنقش األول املراسيمى التذكارى اإلنشائى يقع إىل الغرب من الرنك الكتابى السلطانى عىل يمني املواجه للنقشني

بمسافة ترتاوح بني  6سم من أسفل وتصل إىل  12.5سم ىف األعىل ،واملساحة التى نُفذ عليها النقش األول التارخيى

تبلغ  94 × 166سم ،ويشتمل هذا النقش عىل ثامنية أسطر ،ويالحظ أن السطر األول بدايته ترتد للداخل عن السطر
الذى يليه بمسافة  29سم ،حيث يبلغ طوله كام ً
ال  137سم ،والسطر الثانى يقل عن الذى يليه بمسافة  10سم ليكون

طوله  156سم ،أما بقية أسطر النقش فطول ٍ
كل منها  166سم ،وذلك متاشي ًا مع طبيعة وجه الصخرة من أعالها،
ويبلغ عرض كل سطر  10سم ،يفصل بينها فواصل عرض كل منها  2سم ،وقد ُن ِّف َذ النقش بخط الثلث اململوكى

املركب البارز ،106ويقرأ النقش املراسيمى التذكارى عىل النحو التايل:
هلل ما َت َق َّدم ِمن َذنبِ َك وما ت ََأ َّخر ويِ ِ
 .1بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ إِنا َف َتح َنا َل َك َف َت َح َا مبِي َن ًا ،لِي ِ
عم َت ُه َع َل َ
يك َويهَ ِد َيك
َ
ََ
غف َر َل َك ا ُ َ
ُ
تم ن َ
َ
َ َ ّ
ِ
نص َك ا ُ
هلل نَرص ًا َع ِزيز ًا ﴾.107
صرِ َ َاط ًا ُمس َتقيماَ ًَ ،و َي رُ َ
ِ
لطرق املسلمني وا ُ
البغْ ل توسعة ُ
ولزوار مْالَ ِد َينِة
حل ّجاج بيت اهلل تعاىل الرشيف ّ
 .2رسم بقطع هذا اجلبل املسمى َعراقيب َ
والَ ِدينِة الرشيفة واملَ ِ
الرشيفة وعامرة ّ
ناهل َع ْج ُرود ون َْخل وقطع اجلبل
مكة ا ُملرشَّ فة مْ َ
واألبيار وقلعة َ
ال وعامرة القلعة َ
ار ْت ن َْبط والفساقى َبب ْدر وبقية ُطرق ِا َ
َ .3ع َق َب ُة َأ ْي َ
اج الرشيفة موالنا
األ ْزمل وا ُمل َو ْي َل َح ْه و َمغَ َ
حل ّ
َْ
املقام الرشيف اإلمام األعظم سلطان اإلسالم
 .4واملسلمني صاحب السيف والقلم والبند والعلم َخادم ا َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ أبو الفقرا واملساكني املالك امللك األرشف
أبو النرص َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى نرصه اهلل تعاىل نرص ًا عزيز ًا
[ .5وكان] الواقف شاد املقر العاىل األمري َخا[ يِ ْر] َبك العـالى [املعامر أحد األمراء الطبلخانات بالديار املرصية وباش
املامليك السلطانية وشاد العامئر السلطانية ]108أعز اهلل تعاىل آخرته وختم بالصاحلات أعامله بمحمد وآله وسلم
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 106انظر شكل ( ،)3لوحات ( )8-6من مالحق البحث.
 107سورة الفتحَ ،م َد ّنية ،رقمها ( ،)48اجلزء ( ،)26اآلي��ات (،)3-1
ص 511؛ وقد وردت هذه اآليات عىل العديد من النقوش اآلثارية منها
عىل سبيل املثال ال احلرص :نقش مسجد اجليوشى باملقطم واملؤرخ ىف سنة
478هـ1085/م ،ونقش قلعة اجلبل «صالح الدين األيوبى» بالقاهرة
املؤرخ ىف سنة 579هـ1182/م ،ونقش جامع الغَ ورى بالغَ ورية ،انظر:
پول كازانوفا ،تاريخ ووصف قلعة القاهرة ،ترمجة أمحد دراج ،اهليئة
املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1394 ،هـ1974/م ،ص  ،71-70ك.
أ .كريزويل ،وصف قلعة اجلبل ،ترمجة مجال حممد حمرز ،مراجعة عبدالرمحن
زكى ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1394 ،هـ1974/م ،ص 90؛
حممد عبدالعزيز حممود ،تطور اخلط العربى ىف مرص ىف عرصى األيوبيني
واملامليك ،رسالة ماچستري ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية1974 ،م،
ص 85-76؛ عالء الدين عبدالعال عبداحلميد ،شواهد القبور اإلسالمية
ىف العرصين األيوبى واململوكى ىف مرص (923-567ه���ـ-1171/

1517م) دراسة أثرية فنية ،كلية اآلداب بسوهاج ،جامعة جنوب الوادى،
1424هـ2003/م ،ص ،72-71لوحة ( ،)28شكىل (.)26 ،25

A.F. Mehren, Cahirah og Kero fat I, Copenhague, 1870,
p. 18-19 ; M. V. Berchem, Matériaux pour un corpus insc; criptionum Arabicarum, « Égypte » I, Paris, 1903, p. 81
id., Répertoire chronologique d’épigraphie arabe IX, dir.
; C. Combe et al., Le Caire, 1940, p. 124-129, nº 3380
M.A. Lane-Poole, Saladin and the Fall of the Kingdom
of Jerusalem, Londres, 1906, p. 152.

 108تم استكامل القراءة اجتهادي ًا من خالل النقوش اآلثارية عىل ُمنشآت درب
ا َ
صى وىف ّ
املكرمة من عهد السلطان الغَ ورى واألمري خاير
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
مكة ّ
بك املعامر ،منها نقش كان يوجد ىف َع ْج ُرود ،وثانى ىف َعق ََبةُ َأ ْي َلة ،وثالث
بحجر إسامعيل  ،عن هذه النقوش انظر:
بقلعة َ
العق ََبة ،ورابع كان يوجد ْ
ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص 1812-1808؛ شقري ،تاريخ سينا،
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ
.6
.7
.8

[  ] ..............مماليك ؟ املشار إليه [  ] .............................امللكى

[  ] ...................................احلني ىف هذه [ ] .....
[  ] .........................................و﴿ َح ُس َبنا ا ُ
الو ِك ُ
يل ﴾.109
َعم َ
هلل َون َ

وقد نُرش هذا النقش املراسيمى التذكارى ىف بعض الدراسات السابقة ضمن ُكتب عامة ُألفت عن َس ْيناء أو ُكتب

ٍ
بشكل قاطع قراءة نعوم بك شقري سنة 1906م والتى
أخرى مستقلة أو بحوث علمية مستقلة كام رأينا ،110كانت أوهلا
اعتمد عليها العديد من الباحثني ،وأفضلها وآخرها كانت قراءة ودراسة َغ َّبان ،وسيتم اعتامد قراءة كل من تامارى َ
وغ َّبان
أص ً
ال للعمل ،ثم قراءتى هلذين النقشني بحكم عمىل امليدانى احلقىل ىف املنطقة لفرتة طويلة ،وىل تعديالت بسيطة عىل
القراءات السابقة ،وذلك عىل النحو التايل:

السطر األول :نظر ًا ألنه آية من القرآن الكريم فلم تكن هناك مشكلة ىف قراءهتا عند كل من تصدوا لقراءة هذا النقش

منذ أوائل القرن املاىض حتى أواخر القرن نفسه.

«البغْ ل» ىف املقال األول ،ثم قرأها استناد ًا ملا ورد ىف النصوص الرحلية ىف
السطر الثاين :قرأ شمويل تامارى كلمة َ

«البغْ لة» ،وهو ما ورد عند َغ َّبان أيض ًا الذى رحج هذه القراءة بنا ًء عىل ما ورد ىف املصادر التارخيية ،ولكن
املقال الثانى َ

صحتها «ا ْل َبغْ ل» بنا ًء عىل صورة النقش عند تامارى وحالته احلالية ،وكذلك صغر املساحة التى ينتهى عندها معقوفة الالم

بام ال يسمح بوجود التاء املربوطة ،ومقارنة التاء املربوطة ىف كلامت بقية النقش التى تنتهى بتاء مربوطة منها عىل سبيل

«ع َق َبة»« ،القلعة»« ،املويلحة»« ،أعامله»،
املثال كلامت« :اهلل»« ،توسعة»« ،الرشيفة»« ،مكة املرشفة»« ،املدينة الرشيفة»َ ،
مما يؤكد عدم وجود مساحة تسمح بكتاباهتا؛ وقرأ تامارى كلمة «ويعد»« ،ومهد» ىف املقالني بد ً
ال من«توسعة» ،وكلمة

«طرق» ،وأسقط حرف «الواو» من كلمة «وا ُ
«لطرق» ىف املقالني بالم زائدة بد ً
ُ
ال من ُ
حل َّجاج» ىف املقالني ،وكلمة «بيت»
ص 204؛ النكسرت َهاردنج ،آثار األردن ،تعريب سليامن موسى ،ط،3
وزارة السياحة واآلثار ،اململكة األردنيةَ ،عماَّ ن1982 ،م ،ص 178؛
زكى ،العقبة ،جملة الكتاب ،س ،4مج ،7ج ،2دار املعارف ،القاهرة ،ربيع
الثانى 1368هـ /فرباير 1949م ،ص 212؛ قلعة صالح الدين وقالع
إسالمية معارصة ،سلسلة األلف كتاب ( ،)288املجلس األعىل لرعاية
الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية ،مكتبة هنضة مرص ،القاهرة1960 ،م،
ص 136؛ حنان الكردى ،القالع األثرية ىف األردن ،دائرة اآلثار العامة،
َعماَّ ن1394 ،هـ1974/م ،ص 31؛ بكر ،دروب احلجيج ،ص 115؛
غوانمة ،التاريخ احلضارى لرشقى األردن ،ص236؛ َأ ْي َلة ،ص ،76-75
«العق ََبة» ىف العرص اإلسالمى،
131؛ درادكة ،صالح ،ملحات من تاريخ أيلة َ
جملة دراسات تارخيية ،ع  ،16-15جامعة دمشق ،دمشق ،كانون الثانى
 آيار 1984م ،ص 84؛ عبداملالك ،درب ا َاج مهزة وصل غرب العامل
حل ّ
اإلسالمى با َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ  ،ص .328 ،305 ،109
B. Moritz, Sur les antiquités arabes du Sinaï. Inscription
à Ageroud, BIE IV, 1910, p. 100-101 ; H.W. Glidden, « The
Mamluk Otigin of the Fortiﬁed Khan at al-‘Aqabah »,
Archeologica Orientalia in Memoriam E. Herzfeld,
New York, 1952, p. 117.

 109سورة آل عمران ،جزء من اآلية (.)173
 110كان شقري أول من وقف عىل النقشني ىف العرص احلديث وذلك سنة
1906م ،ولكنه اعتقد أهنام ثالثة نقوش ،حيث أعتقد أن اجلزء املخرب من
النقش اإلنشائى األول أنه نقش مستقل ،وقد نقل عنه هذه القراءة العديد
من الباحثني بعد ذلك مثل أمحد رمضان وبكر َ
وغ َّبان ،ثم دراسة تامارى
وهاشمشونى املساحية للمنطقة ،ثم دراسة تامارى اخلاصة عن هذين
النقشني ودراسته العامة عن درب ا َ
اج ىف سيناء ،ثم دراسة غَ َّبان املوسعة
حل ّ
عن هذين النقشني ،عن هذه الدراسات انظر :شقري ،تاريخ سينا ،ص 160؛
أمحد ،شبه جزيرة سيناء ،ص 166-165؛ بكر ،دروب احلجيج ،ص 114؛
غَ َّبان ،نقشان ،ص  ،155-1لوحات (.)18-1

; Sh. Tamari, L’Iscrizione di Aqabat al-Urqūb, p. 274-ff
id., An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 173-187, pls II,
; III ; id., « Darb al-Hajj »، p. 505-516, pl. XII b, XIII، XIV
A. Ghabban, Introduction à l’étude archéologique des
routes syrienne et égyptienne du pèlerinage, p. 616-617.
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سامى صالح عبداملالك

قرأها صحيحة ىف املقال األول وقرأها «لبيت» ىف املقال الثانى بالم زائدة عن املوجود بالنقش ،كام قرأ ٍ
كل من تامارى
«بع ْج ُرود» بد ً
َ
ال من
وغ َّبان كلمة «الرشيفة» التى بعد بيت اهلل بدون تاء مربوطة ،وقرأ «حتده» ىف املقال األول وىف الثانى َ
«ع ْج ُرود» ،وقرأ ىف املقال األول «حمالت» بدال من «ن َْخل» ،وكلمة «بقطع» بد ً
ال من «وقطع» أى أنه أبدل الواو باء ،وفيام
َ

يبدو أن تامارى اعتمد ىف قراءته عىل ما ورد عند نعوم شقري للتشابه ىف قراءته للعديد من الكلامت مع ما ورد عند شقري،

خاصة أنه قد قام بإعداد بحث عن هذا النقش من خالل قراءة نعوم شقري له .أما هذا السطر فقراءته كلها صحيحة

وسليمة عند َغ َّبـان ما عدا كلمة واحدة زائدة عام هو بالنقش ،وهى كلمة «إىل» قبل كلمة «بيت».
ال من َ
ال»ىف املقال األول ،وقرأ كلمة «مفارت» بد ً
«ع َق َبة» ،وقرأ «تال» بد ً
«أ ْي َ
ال من
السطر الثالث :مل يقرأ تامارى كلمة َ

ار ْت» ىف املقالني ،وتوجد واو زائدة ىف قراءة تامارى قبل كلمة «نبط» ىف املقالني وهى غري موجودة بالنقش ،وقرأ
«و َمغَ َ
كلمة« :اإلمام» بد ً
ال من «األمري» أيض ًا ىف املقالني ،أما قراءة َغ َّبان هلذا السطر فكلها صحيحة وسليمة.
ال من «السلطان» ،وكلمة «القلم» بد ً
السطر الرابع :قرأ تامارى كلمة «السيف» بد ً
ال من «املجد» ،ومل يستطع قراءة كلمة
«والبند» ،وقرأ كلمة «والعلم» عىل أهنا «العظيم» ،وقرأ كلمتى «العظيم واملتوكه (؟)» بد ً
ال من «أبو الفقراء واملساكني»
وذلك ىف املقالني ،أما قراءة َغ َّبان هلذا السطر فكلها صحيحة وسليمة.

السطر اخلامس :مل يستطع تامارى قراءة بداية السطر الذى يشتمل عىل األمري ا ُملرشف عىل ُمعظم عامرة درب ِا َ
اج
حل ّ
ِ
صى و َم ّكة املرشَّ فة ،كام أن َغ َّبان قرأ كلمة «العالئى» بنربة مهموزة وصحتها كام ىف النقش «العالى» وقد أشار َغ َّبان
امل رْ َ

إىل أهنا من األشياء التى أغفلها اخلطاط ،111وقرأ َغ َّبان كلمة «أحسن» وصحتها كلمة «أعز» ،112وقرأ تامارى كلمة
«لصاحلت» بد ً
ال من «بالصاحلات» كام ىف النقش ،وقرأ َغ َّبان كلمة «بحمد» وأعتقد أنه خطأ مطبعى حيث وردت ىف جدول
أشكال احلروف برسمها الصحيح كام ىف النقش ،وتامارى «حممد» وصحتها كام ىف النقش «بمحمد» ،وقرأ تامارى ىف

هناية السطر كلمة «املوافق» وهى غري موجودة ىف هناية هذا السطر.113

116

 111تعترب النقوش الكتابية اإلسالمية بصفة عامة مصدر ًا من املصادر اآلثارية
املهمة للغاية نظر ًا ملا تتمتع به من مصداقية فيصعب الطعن ىف قيمتها أو
التشكيك ىف أصالتها ،فهى من جهة معارصة للحقائق واألحداث التى
تسجلها ،كام أهنا حمايدة فتعوض النقص وتسد الفراغ ىف املصادر التارخيية
بأنواعها املختلفة ،ومن جهة ثانية فهى متتاز بأن توارخيها صحيحة  -إال فيام
ندر  -وأسامء األعالم التى ترد هبا يندر فيها التحريف والتصحيف عىل حد
سواء وهو مقصدنا ىف هذا املوضع ،ومن جهة ثالثة فهى تفيد ىف مراقبة أقوال
املؤرخني واجلغرافيني وإثبات صحتها أو الكشف عن أخطائها والتى أحيان ًا
تكون شائعة ومنترشة كأهنا حقيقة مؤكدة ،وثبت خطؤها بعد ذلك ،كام أهنا
متيط اللثام عن حقائق كثرية جديدة مستمدة منها ،أو أهنا ترجح بعض اآلراء
عىل غريها ،كام أهنا ىف جمال العامرة حتدد متام ًا متى بدأت وانتهت عامرة منشأة
من املنشآت التى تؤرخ هلا هذه النقوش ،وورد اسم خاير َبك العالى كذلك
ىف املصادر التارخيية املعارصة هبذا الرسم ،انظر عىل سبيل املثال :ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج ،4ص 434 ،297؛ غَ َّبان ،نقشان ،ص 30؛ احلداد،
النقوش اآلثارية مصدر ًا للتاريخ اإلسالمى واحلضارة اإلسالمية ،مج،1
مكتبة زهراء الرشق ،القاهرة2002 ،م ،مج ،1ص .10

 112توجد هذه الكلمة ىف النقش ويؤكد هذه القراءة نقش قلعة العقبة انظر:
َهاردنج ،آثار األردن ،ص 178؛ زكى ،العقبة ،ص 212؛ قلعة صالح
الدين وقالع إسالمية ،ص136؛ الكردى ،القالع األثرية ،ص 31؛
غوانمة ،التاريخ احلضارى لرشقى األردن ،ص 236؛ أيلة ،ص 131؛
صالح درادكة ،ملحات من تاريخ أيلة «العقبة» ىف العرص اإلسالمى ،جملة
دراسات تارخيية ،ع  ،16-15جامعة دمشق ،دمشق ،كانون الثانى  -آيار
1984م ،ص 84؛ عبداملالك ،درب ا َ
صى مهزة وصل غرب العامل
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
اإلسالمى با َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ  ،ص .328

H.W. Glidden, « The Mamluk Otigin of the Fortified Khan
at al-‘Aqabah », p. 117.

 113عن قراءة كل من تامارى وغَ َّبان انظر :غَ َّبان ،نقشان ،ص .46 ،23

; Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 183-184
id., L’Iscrizione di Aqabat al-Urqūb, p. 274-ff ; id., « Darb
al-Hajj », p. 512-513, pl. XII-XIV.
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

السطر السادس :وهو خمرب ومل ترد قراءة ألى كلمة فيه إال كلمة «مماليك» عند َغ َّبان ،ويمكن قراءة كلمتى «املشار

إليه وامللكى» ،كام توجد حروف بعض الكلامت واضحة املعامل ىف هناية السطر.

السطر السابع :مل يقم أحد ممن تعرضوا بالدراسة والبحث للنقش بقراءة أى كلمة فيه وذلك خلرابه بشكل كبري،

ولكن من املمكن قراءة بعض الكلامت ىف هناية السطر منها كلمة «احلني» ،وكلمة «وهذه».

السطر الثامن :وهو السطر األخري من النقش وينتهى بجزء من اآلية ( )173من سورة آل عمران قوله تعايل:
﴿ َح ُس َبنا ا ُ
الو ِك ُ
يل ﴾ ،وهى التى مل ترد ىف أى قراءة من القراءات السابقة هلذا النقش ،ويعتقد أن تاريخ النقش
َعم َ
هلل َون َ

كان يسبقها مبارشة.

أما عن الدراسة الفنية هلذا النقش من حيث الشكل واملضمون أى اخلصائص الفنية املختلفة والصياغة والتعريف
بام ورد فيه من منازل وم ِ
ِ
ناهل عىل طول درب ا َ
صى وترمجة الشخصيات التى وردت به ،واأللقاب والوظائف
اج امل رْ َ
َ
حل ّ

وغريها فيمكن االعتامد عام ورد ىف الدراسات السابقة ومنها دراسة َغ َّبان ودراستى املطولة عن الدرب وال حاجة هنا
لتكرار ذلك.114

ولكن هيمنى هنا ىف هذه الدراسة اإلشارة والرتكيز عىل بعض النقاط اهلامة منها :أحد ألقاب السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى
حلرمني الرش َيف ِ
ْني» ،حيث يالحظ أن هذا اللقب ُعرف منذ العرص األيوبى ،وأول من تلقب به
ىف النقش وهو َ
«خادم ا َ َ
حسب النقوش اآلثارية  -عىل حد علمى  -هو صالح الدين األيوبى (589-564هـ1193-1169/م) إذ وصل إلينا

نقش موجود بقبة يوسف جنوبى فناء قبة الصخرة املرشفة حتديد ًا بني القبة النحوية ومنرب برهان الدين بمدينة القدس
الرشيف ىف فلسطني ،وهذا النقش يؤرخ لعامرة وحفر خندق ومؤرخ ىف سنة 587هـ1191/م ،ونظر ًا ألمهية هذه النقش

بالنسبة لظهور هذا اللقب فسأورده ليكون حتت نظر الباحثني ،فهو يشتمل عىل ستة أسطر ،ويقرأ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلواته عىل حممد النبى وآله

أمر بعامرة وحفر اخلندق موالنا السلطان صالح

الدنيا والدين سلطان اإلسالم واملسلمني َخادم ا َ
حل َرمني

الرشي َفينْ َ وهذا البيت املقدس أبو املظفر يوسف وهو حمى دولة أمري املؤمنني

أدام اهلل أيامه ونرص أعالمه ىف أيام األمري اإلسفهسالر الكبري

سيف الدين عىل بن أمحد أعز اهلل ىف سنة سبع وثامنني ومخسامية للهجرة النبوية.
حلرمني الرش َيف ِ
ْني ّ
املكى والنبوى ،بداللة ما ورد ىف النص بام نصه «وهذا البيت
واملقصود هنا ىف هذا النقش خدمة ا َ َ

املقدس» ،ونجده ىف نقوش أخرى يقصد هبام ا َ
حل َرمني الرش َي ْفنيَ القدسى واخلليىل ىف فلسطني وهو ما كان شائع ىف النقوش

اآلثارية ىف العرص اململوكى خاصة تلك التى توجد ىف ٍ
كل من بيت املقدس واخلليل ،وتبعهام وظائف أخرى مثل ناظر
حلرمني الرش َيف ِ
ْني وغريمها.
ا ََ
 114غَ َّبان ،نقشان ،ص 51-24؛ عبداملالك ،درب ا َ
اج مهزة وصل غرب العامل
حل ّ
حل َرمني الرشيف نْ ِ
اإلسالمى با َ
َي ،ص .424-421
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سامى صالح عبداملالك

وقد ورد هذا اللقب بعد أول ذكر له ىف عهد صالح الدين األيوبى بعد ذلك ىف عرص سالطني املامليك والعثامنيني
حلرمني الرش َيف ِ
وصو ً
ْني املَ َّكى
ال إىل ملوك آل سعود ىف العرص احلديث حتى يومنا هذا ،وأصبح املقصود ُ
منه خدمة ا َ َ
َ
نى.115
واملدَ ّ
ثم نجد هذا اللقب ىف العديد من النقوش منها عىل سبيل املثال ال احلرص نقش من عهد امللك املظفر يوسف بن عمر

بن عىل بن رسول (695-647هـ1295-1249/م) بقبة الوحى «دار السيدة خدجية رىض اهلل عنها» مؤرخ ىف شهر
صفر سنة 686هـ /مارس  -أبريل 1287م.116

وىف العرص اململوكى عرص النقش التذكارى موضوع البحث نجد من النقوش املبكرة ىف هذا العرص التى ورد فيها

ارى (676-658هـ1277-1260/م) بقلعة دمشق مؤرخ
الب ْندُ ْقدَ ّ
هذا اللقب نقش من عهد السلطان الظاهر َبيْبرَْ ْ
س ُ

ىف سنة 659هـ1261/م ،117وأخر ىف قلعة الكرك.118

118

 115وهو من ألقاب السيادة وامللك ،وجد هذا اللقب عىل العديد من العامئر
واملنقوالت ،للمزيد انظر :القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،4ص ،271
ج ،6ص 46؛ العز عبدالعزيز بن النجم بن فهد ،بلوغ القرى ىف ذيل إحتاف
الورى بأخبار أم القرى ،حتقيق صالح الدين بن خليل إبراهيم وآخرون،
ط ،1دار القاهرة للنرش والتوزيع ،القاهرة1425 ،هـ2005/م ،ج،3
ص1812 ،1396؛ العياشى ،الرحلة العياشية ،ج ،1ص 160-159؛
مقتطفات ،ص180؛ الباشا ،األلقاب اإلسالمية قى التاريخ والوثائق
واآلثار ،دار النهضة العربية ،القاهرة1957 ،م ،ص 270-266؛ الفنون
اإلسالمية والوظائف ،ج ،1ص 437؛ ناجى زين الدين املرصف،
مصور اخلط العربى ،ط ،2مكتبتى النهضة ودار العلوم ،بغداد -بريوت،
1394هـ1974/م ،ص  ،309-308شكل ()21؛ يونس عمرو ونجاح
أبو سارة ،رقوم املسجد اإلبراهيمى الرشيف ىف خليل الرمحن حتقيق
ودراسة ،ط ،1منشورات مركز البحث العلمى ،جامعة اخلليل ،اخلليل،
ربيع اآلخر 1410هـ /نوڤمرب 1989م ،ص  ،564-560شكل ()342؛
حممد طاهر الكردى ،التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريم ،ط ،1مكتبة
النهضة احلديثة ،مكة املكرمة1420 ،هـ2000/م ،ج ،1ص 520؛ حممد
قنديل البقىل ،التعريف بمصطلحات صبح األعشى ،مركز حتقيق الرتاث،
اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1983 ،م ،ص 113؛ أمحد عطية
اهلل ،القاموس اإلسالمى ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،د .ت ،ج،2
ص 196؛ الفعر ،الكتابات والنقوش ىف احلجاز ىف العرصين اململوكى
والعثامنى من القرن الثامن اهلجرى حتى القرن الثانى عرش اهلجرى
(18-14م) ،رسالة دكتوراه ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1406 ،ه��ـ1986/م ،ص ،200 ،13
337 ،275؛ غَ َّبان ،نقشان ،ص 105-104؛ طرجان يلامز ،الكعبة املرشفة
«دراسة أثرية ملجموعة أقفاهلا ومفاتيحها املحفوظة ىف متحف طوب قابى
باستانبول» ،ترمجة حتسني عمر طه أوغىل ،إستانبول1414 ،هـ1993/م،
ص  ،79-76لوحة ()29؛ خوليا تزجان ،أستار احلرمني الرشيفني ،ترمجة
حتسني عمر طه اُوغىل ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية،
منظمة املؤمتر اإلسالمى ،إستانبول1417 ،هـ1996/م ،ص  ،88لوحة
( 27ب)؛ مصطفى عبدالكريم اخلطيبُ ،معجم املصطلحات واأللقاب
التارخيية ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1416 ،هـ1996/م ،ص 156؛

حممد هزاع الشهرى ،عامرة املسجد النبوى منذ إنشائه حتى هناية العرص
اململوكى ،ط ،1دار القاهرة للكتاب ،القاهرة2001 ،م ،ص 244 ،211؛
عبداملالك ،األلقاب والوظائف املضافة إىل ا َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ املكى واملدنى
«دراسة تارخيية آثارية ىف ضوء النصوص التارخيية والنقوش اآلثارية» «قيد
النرش».

M.V. Berchem, Matériaux pour un Corpus, p. 126، 142,
682; id., Répertoire IX, ins. nº 3447, p. 174 ; G. Wiet,
« L’Égypte et les lieux saints de l’islam », dans Mélanges
offerts à René Crozet, Poitiers, 1966, p. 130 ; H. ElHawary, G. Wiet, Matériaux pour un corpus inscriptionnum arabicarum IV : Inscriptions et monuments de La
; Mecque Haram et Ka‘ba I/1، Ifao, Le Caire, 1985, p. 126
J. Sourdel-Thomine, Clefs et serrures de la Ka‘ba notes
d’épigraphie arabe, REI XXXIX, f. 1, Paris, 1971, p. 81,
n. 18, pl. IXb.

 116خالد بن عيسى بن أمحد بن إبراهيم أبو البناء األندلسى البلوى ،تاج
املفرق ىف حتلية ُعلامء املرشق ،حتقيق احلسن بن حممد السائح ،ط ،2مكتبة
فضالة ،املحمدية ،املغرب ،د .ت؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني من خالل
كتب الرحالت إىل احلج (« )10رحلة البلوي :تاج املفرق» ،جملة العرب،
س  ،11ج ،10-9الرياض ،الربيعان 1397هـ /مارس  -أبريل 1977م،
ص .747
 117عبدالقادر الرحياوى ،قلعة دمشق «تاريخ القلعة وآثارها وفنوهنا املعامرية»،
مطبوعات هيئة تدريب القوات املسلحة ،دمشق1979 ،م ،ص  ،278كتابة
رقم ()8؛ قتيبة الشهابى ،النقوش الكتابية ىف أوابد دمشق ،منشورات وزارة
الثقافة ،دمشق1997 ،م ،ص .128

M. Sobernheim, Die inschriften der Zitadelle von Dam
maskus, Der Islam XII، Berlin, 1922, n. 7 ; M.V. Berchem،
Repertoire XII, n. 4476, p. 56.
L.A. Mayer, Saracenic Heraldry, Clarendon Press, 118
Oxford, 1933, p. 107.
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

كام وجد هذا اللقب عىل بعض النقوش اآلثارية ىف املدينة الرشيفة و َم َّكة املرشَّ فة منها وعدة نقوش من عهد السلطان

النارص حممد بن قالوون منها نقش بسقف الروضة الرشيفة مؤرخ ىف شهر مجادى اآلخرة سنة 701هـ/فرباير 1302م،119

ونقش ترخيم مقام إبراهيم اخلليل واحلطيم مؤرخ ىف سنة 714هـ1314/م ،120وآخر من عهده أيض ًا بأعمدة مصىل
املقام مؤرخه ىف سنة 719هـ1319/م.121

كام وجد هذا اللقب ىف نقش داخل الكعبة املرشفة من عهد األرشف برسباى (841-825هـ1437-1422/م)

مؤرخ ىف سنة 826هـ1423/م.122

ووجد هذا اللقب ىف بعض النقوش من عهد السلطان األرشف أبو النرص َق ْاي َت َباى (901-872هـ1495-1467/م)

منها نقشى تعمري عني عرفة ومصانعها وبركها وقناهتا وغريها ويوجد النقشان ىف أسفل جبل الرمحة بعرفات ،ومها

مؤرخني ىف شهر رجب سنة 875هـ /ديسمرب 1470م  -يناير 1471م.123

كام ورد هذا اللقب أيض ًا عىل كسوة الكعبة املرشفة ،فقد ُعثر عىل قطعة من حزام كسوة الكعبة املرشفة مؤرخ ىف سنة

905هـ1500/م.124

 119البلوى ،تاج املفرق ،ج ،1ص 285؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني من خالل
كتب الرحالت إىل احلج ( ،)10ص  732؛ الشهرى ،عامرة املسجد النبوى،
ص .244
 120نُفذ النقش عىل لوح من الرخام مقاساته  50 × 55سم ،وانظر:

M.V. Berchem, Répertoire XIV, nº 5344 ; H. El-Hawary,
G. Wiet, Inscriptions et monuments de La Mecque Haram
et Kaˁba, p. 143, ins. nº 21.

121
مصىل مقام إبراهيم مؤرخ بسنة 719هـ
الفعر ،نص منقوش عىل أعمدة ّ
للسلطان النارص حممد بن قالوون إضافة جديدة لكتابات احلرم املكى
الرشيف ،جملة جامعة أم القرى ،س ،9ع ،13جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
1416هـ1996/م ،ص.

M.V. Berchem, Répertoire XV, nº 5933 ; H. El-Hawary,
G. Wiet, Inscriptions et monuments de La Mecque Haram
et Kaˁba, p. 147-148, ins. nº 22.

 122النقش نُفذ عىل لوح من الرخام مقاساته  48 × 82سم ،ومثبت عىل
اجلدار الغربى من الكعبة املرشفة ،انظر :إبراهيم رفعت باشا ،مرآة
احلرمني أو الرحالت احلجازية واحلج واملشاعر الدينية ،ط ،1دار الكتب
املرصية ،القاهرة1344 ،هـ1925/م ،ج ،1ص 266؛ البتنونى ،الرحلة
احلجازية ،ص 170؛ الكردى ،التاريخ القويم ،ج ،3ص 249؛ عبدالسالم
أمحد نظيف ،دراسات ىف العامرة اإلسالمية ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة1989 ،م ،ص  ،185 ،184اللوحة رقم ()1؛ عبيداهلل حممد أمني
كردى ،الكعبة املعظمة واحلرمان الرشيفان عامر ًة وتارخياً ،املدينة املنورة،
1419هـ1999/م ،ص  ،132لوحة تذكارية رقم (.)6

 123رفعت باشا ،مرآة احلرمني ،ج ،1ص 217-216؛ حممد أنور شكرى،
لوحان أثريان للسلطان قايتباى والسلطان سليامن القانونى ،كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،مطابع دار الثقافة ،مكة املكرمة1396 ،هـ/
1976م ،ص  ،29-28لوحة ص ،26شكل ص 27؛ إسامعيل أمحد
إسامعيل حافظ ،مدرسة السلطان قايتباى ،جملة العرب ،س ،14ج،2-1
الرياض ،رجب  -شعبان 1399هـ /يونيو  -يوليو 1979م ،ص ،86
حاشية ()1؛ الفعر ،الكتابات والنقوش ،ص 217-210 ،201-198
جملة العرب ،مج ،1ع ،الرياض ،رجب  -شعبان 1399هـ1979 /م،
لوحتان (.)18( ،)17
 124القطعة مقاساهتا  0.64 × 1.56سم ،حمفوظة ىف متحف طوب قابى
رساى  -إستانبول برقم سجل  ،13/1630ويالحظ أن السيدة خوليا
تزجان وقعت ىف خطأ عند قراءة تاريخ القطعة ىف سنة 950هـ بد ً
ال
من 905هـ ،والصحيح ما تم إثباته ،وهذه القطعة من احلزام ربام تكون
من عهد السلطان األرشف أبو النرص جانبالط (االثنني ثانى ذو احلجة
 18 -905مجادى اآلخرة 906هـ 29 /يونيو  9 -1500يناير 1501م)
حيث أنه توىل احلكم ىف الثانى من شهر ذى احلجة سنة 905هـ ،والكسوة
تصل عاد ًة إىل مكة ىف أواخر شهر ذى القعدة ،فهل هذا احلزام كان باسم
سلطان العهد أم باسم السلطان السابق الظاهر أبو سعيد قانصوه الذى
كان حيكم حتى  29من شهر ذى القعدة سنة 905هـ /يونيو 1500م،
وأرجح أن يكون هذا احلزام باسم السلطان الظاهر أبو السعيد قانصوه،
للمزيد انظر :عبدالباسط بن شاهني امللطى ،نزهة األساطني فيمن وىل مرص
من السالطني ،حتقيق حممد كامل عزالدين عىل ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة1407 ،هـ1987/م ،ص 153-150؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج ،3ص 463-424؛ تزجان ،أستار احلرمني الرشيفني ،ص  ،88لوحة
( 27ب).
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سامى صالح عبداملالك

كام أن هذا اللقب ورد ىف عدة نقوش عىل عامئر من عهد السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى منها عىل سبيل املثال ال احلرص:

نقش كان يوجد ىف َع ْج ُرود ويؤرخ ىف سنة 915هـ1509/م ،125نقشان لتجديد مقصورة مقام إبراهيم اخلليل إحدامها

مؤرخ ىف شهر رجب من سنة 915هـ /أكتوبر  -نوفمرب 1509م ،126نقشان بربجى الناحية الشاملية والزاوية الشاملية
ِ
127
مؤرخ ىف
الرشقية من قلعة دمشق مؤرخني ىف سنة 915هـ1509/م  ،نقش ح ْجر إسامعيل من الكعبة املرشّ فة ،وهو ّ
شهر شوال سنة 917هـ /ديسمرب 1511م  -يناير 1512م.128
أما الرنك الكتابى فهو عىل يسار النقش التذكارى التارخيى وإىل الرشق منه بمسافة ترتاوح ما بني  12.5 :6سم،

وهو مربع الشكل مقاساته  120 × 120سم ،يشغل وسطه دائرة قطرها  60سم ،مقسمة إىل ثالثة أقسام ،األوسط
وهو ُيسمى بالشطب عرضه 28سم ،واألعىل واألسفل كل منهام عرضه  16سم ،واألركان ُشغلت بزخارف نباتية بارزة

من نوع الزخرفة النباتية العربية املورقة « »arabesquesحمصورة بني أربع ميامت معقودة ومتقاطعة بمنتصف األضالع

األربعة ،والرنك محُ دد بإطار مربع عبارة عن خطني رفيعني ،وقد نُقشت الكتابة بخط الثلث البارز ،129ويالحظ أنه
ُاهتم هبذا الرنك بشكل الفت للنظر لكونه موضوع ىف منطقة هامة يمر عليها مجيع ا ُ
حلجاج والسفار الذاهبني والعائدين
من وإىل َم ّكة املرشَّ فة مْ
والَ ِد َينِة الرشيفة ،ويقرأ الرنك كاملعتاد بالنسبة للرنوك اململوكية من الوسط ثم األعىل ثم األسفل،
وذلك عىل النحو التايل:
 .1أبو النرص َقانِ َص ْو ْه الغَ وري
 .2عز ملوالنا السلطان املالك امللك األرشف
عز نرصه.130
ّ .3

وهو يشبه من حيث املضمون رنوكه التى عىل ُمنشآته املعامرية املختلفة والفنون التطبيقية املنقولة ،منها رنكه الذى

عثرت عليه عن طريق احلفائر اآلثارية التى قمت هبا ىف قلعة ن َْخل والذى يؤرخ ىف سنة 915هـ1509/م ،131ورنكه

 125عبداملالك ،درب احلاج مهزة وصل غرب العامل اإلسالمى با َ
حل َرمني  130شكل ( )4لوحة ( )9من مالحق البحث ،ويالحظ أن تامارى مل يقرأ كلمة
«املالك» بالسطر الثانى األوسط من الرنك ،انظر:
الرشي َفينْ ِ  ،ص .109
B. Moritz, Inscription à Ageroud, p. 100-101.

 126النقشان حمفوظان ىف معرض عامرة احلرمني الرشيفني بأم اجلود  -مكة
املكرمة ،وانظر :الفعر ،الكتابات والنقوش ،ص .278-275
 127الرحياوى ،قلعة دمشق ،ص ،286كتابة رقم ()30 ،29؛ الشهابى ،النقوش
الكتابية ،ص.136
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Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 182; id.,
« Darb al-Hajj », p. 510.

 131عثرت عليه ىف خالل موسم حفائر شهر مارس  -مايو من سنة 1995م،
وكان قد تعرض للطمس فيام يبدو خالل العرص العثامنى ،انظر :شقري،
تاريخ سينا ،ص150؛ زكى ،قلعة صالح الدين وقالع إسالمية ،ص 133؛
عبداللطيف إبراهيم ،دراسات تارخيية وأثرية ىف وثائق من عرص الغَ ورى،
M. Sobernheim, Die inschriften der Zitadelle von
القاهرة1956 ،م ،ص 104-103؛ أمحد ،شبه جزيرة سيناء ،ص 165؛
Damaskus, nos 23, 24.
َ
َ
اج مهزة وصل غرب العامل اإلسالمى باحل َرمني
 128ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص 1812-1808؛ باسالمه ،تاريخ الكعبة
عبداملالك ،درب احل ّ
الرشي َفينْ ِ  ،ص  ،216-215لوحات ()30 ،26-23؛ قلعة حتل عىل
املعظمة عامرهتا وكسوهتا وسدانتها ،ط ،2سلسلة الكتاب العربى السعودى
درب احلاج املرصى ىف سيناء ،ص  ،158لوحة 12؛ حفائر قلعة ن َْخل عىل
( ،)47هتامة ،جدة1402 ،هـ1982/م ،ص .179-177
ِ
َ
صى ىف سيناء (2003-1994م) «دراسة آثارية  -معامرية»
 129شكل ( ،)4ولوحات ( )9 ،6 ،1من مالحق البحث.
اج امل رْ َ
درب احل ّ
«قيد النرش».
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

الذى عىل كسوة املَ ْح ِم ِل  132املحفوظة ىف متحف طوب قابى رساى بمدينة إستانبول ،133وهو يشبه أيض ًا من حيث
الشكل واملضمون رنكه الذى ُن ِّف َذ عىل لوح من اخلشب حمفوظ ىف متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة ،134ويشبه رنوكه التى

توجد عىل عامئره سواء التى بمرص أو بالد الشام أو مكة املرشّ فة ،فمنها عىل سبيل املثال ال احلرص بالقاهرة رنوكه عىل
مدرسته سنة 909هـ1508/م ،وجامعه بالغورية ،وجامعه بعرب اليسار سنة 915هـ1510-1509/م ،ورنوكه عىل

قناطر مياه القلعة «سور جمرى العيون» بالقاهرة.135

أما عن بداية ظهور الرنوك الكتابية فريجع أقدمها  -عىل حد علمى  -حتى اآلن إىل عهد السلطان النارص حممد بن

قالوون ،ثم يىل ذلك تلك التى ترجع إىل عهد السلطان النارص حسن بن حممد بن قالوون ،وهى الرنوك التى توجد عىل

 132املَ ْح ِم ِل :عبارة عن صندوق خشبى مربع وأعاله هرمى الشكل ،يغطى
بكسوة معينة ىف االحتفاالت الرسمية باملدن ،وأخرى طوال سريه عىل
درب ا َ
اج ،أمهها وأقدمها كسوة السلطان الغَ ورى املحفوظة ىف متحف
حل ّ
احلج بصحبة كسوة
قافلة
خلروج
يرمز
وهو
بإستانبول،
رساى
قابى
طوب
ّ
املرشفة ،للمزيد انظر :صادق ،مشعل املحمل ،ص 60-5؛ كوكب
الكعبة ّ
احلج ىف سفر املحمل بحرا وسريه بر ًا «ذيل مشعل املحمل ىف سفر احلج
احلج،
براً» ،ط ،1املطبعة األمريية ،بوالق1303 ،هـ ،ص 73-2؛ دليل ّ
ص 152-2؛ الرحالت احلجازية ،ص -225 ،223-167 ،159-71
واحلج ،ج ،1مطبعة حجازى،
426-263 ،251؛ يوسف أمحد ،املحمل
ّ
القاهرة1356 ،ه��ـ1937/م؛ عنقاوى ،املحمل املرصي -نشأته وآراء
املؤرخني فيه ،جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،س ،2ع ،10جامعة
الرياض ،الرياض1392-1391 ،ه���ـ1972-1971/م ،ص -223
338؛ عبدالعزيز مؤذن ،كسوة الكعبة وطرزها الفنية منذ العرص العثامنى،
رسالة ماچستري ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى،
ّ
املكرمة1401-1400 ،ه��ـ1981-1980/م ،ص ،131 ،129
مكة
ّ
444-442 ،436-435 ،417-416؛ التهامى ،اإلصالحات اململوكية،
ص 88-85؛ السيد حممد الدقن ،كسوة الكعبة ّ
املعظمة عرب التاريخ ،مطبعة
اجلبالوى ،القاهرة1406 ،هـ1986/م ،ص 202-179؛ عبدالكريم عىل
الباز ،املحمل اليمنى ىف عهد بنى رسول ،جملة العصور ،مج ،7ج ،1دار
املريخ ،لندن1412 ،هـ1992/م ،ص 18-7؛ حلمى ،املحمل ،ص -32
صى،
 ،69لوحات ()15-1؛ حمسن حممد سليم ،دراسات ىف املحمل امل ِ رْ َ
جامعة األزهر ،القاهرة1995 ،م؛ عبدالنارص ياسني ،وسائل السفر عند
املسلمني تارخيها وآثارها «دراسة عن اهلودج وشاكالته ىف ضوء املصادر
املكتوبة واألثرية» ،ط ،1مكتبة زهراء الرشق ،القاهرة1425 ،هـ2004/م،
ق ،1ص .329-305

et la caravane, Revue La femme nouvelle, Le Caire, 1951,
p. 51-53 ; N. Canova, Nota sulle raffigurzioni popolari
del Pelleg-rinaggio in Egitto XIVI/3, Afllsf, université
de Venise, 1975, p. 83-94, pl. 8 ; H. El-Hawary, G. Wiet,
; Monuments de La Mecque Haram et Ka‘ba, p. 128-133
Fr. Buhl, « Mahmal », EI2 VI, Leiden-Paris, 1991, p. 4344 ; D. Behrens-Abouseif, The Mahmal Legend and the
Pilgrimage of the Ladies of the Mamluk Court, MSR I,
université de Chicago, 1997, p. 87-96.
 133املَ ْح ِم ِل حمفوظ برقم سجل  Nº 263محَْ ِم ِل ،وللمزيد انظر :عبداملالك ،محَْ ملِ

السلطان قَانِ َص ْو ْه الغَ ورى «دراسة تأرخيية  -آثارية جديدة» «قيد النرش».

J. Jomier, Le Mahmal et la caravane, p. 41-42, pl. I ; id.,
« Le Mahmal du sultan Qānṣūh al-Ghūrī (début xvie sièccle) », AnIsl XI, Ifao, Le Caire, 1972, p. 183-188.

 134طرخان ،مرص ىف عرص دولة املامليك اجلراكسة ،ص  ،339لوحة ()17؛
غَ َّبان ،نقشان ،ص  ،148 ،60لوحة ( /10ب).

M.V. Berchem, MCIA « Égypte » I, Paris, 1903, p. 573,
pl. XXXVII, nº 4.

135
ْـم ْنشآت التى من عهد السلطان الغَ ورى ،وانظر:
الدراسة امليدانية لبعض ال ُ
عاصم حممد رزق ،املنشآت املائية ىف مرص اإلسالمية من الفتح العربى
حتى هناية العرص األيوبى ،ىف كتاب النقائش والرسوم الصخرية ىف الوطن
العربى ،املؤمتر الثالث عرش لآلثار  -اجلامهريية العظمي :طرابلس 7-1
أكتوبر 1995م ،املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة ،تونس1997 ،م،
ص  ،329لوحة (.)44

A. Robinson, The Mahmal of the Moslem Pilgrimage,
Jrasgbi, London, 1931, p. 117-126 ; J. Jomier, Le Mahmal
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سامى صالح عبداملالك

مشكاواته ،ولكن يالحظ أن اسمه مل ُيكتب عليها وإنام اكتفى الفنان بكتابة العبارة التالية« :عز ملوالنا السلطان امللك»،
واستمر ظهور الرنوك الكتابية بكثرة عىل العامئر واملنقوالت طوال العرصين اململوكى والعثامنى.136
تأريخ نقش َقانِ َص ْو ْه َ
الغورى املراسيمى التذكارى

لسوء احلظ أن تاريخ النقش املراسيمى التذكارى كان ىف األسطر الثالثة األخرية ،وعىل وجه التحديد أعتقد أنه ىف

السطر األخري فيام قبل خامتة النص حيث الكتابة القرآنية ،وقد تعرضت هذه األسطر الثالثة للطمس والتخريب من
زمن غري قريب منذ القرن التاسع عرش امليالدى عىل أقل تقدير ،فنعوم شقري كان قد حاول قراءة هذا النقش ىف بداية

القرن املاىض سنة 1906م ،وأشار إىل أهنا ثالثة نقوش اعتقادا منه أن اجلزء املخرب من النقش املراسيمى التذكارى

نقش مستقل حيث قال« :وقد عبث الزمان والسكان هبذه النقوش كلها أو بعضها حتى أهنا مل يعدو من املمكن قراءة

يشء مما نُقش عىل الصخرة الثالثة».137

ِ
صى ،وقد
وكانت هناك حماوالت سابقة عىل بحثى لتأريخ هذا النقش املراسيمى التذكارى اهلام لعامرة درب
احلاج امل رْ َ
ِّ

ملؤرخ
ظلت هذه املحاوالت قريبة من واقع تسلسل األحداث التارخيية إىل أن ُوفّقت ىف االطالع عىل نص تارخيى هام ّ
معارص لألحداث ساعد ىف رصف النظر عن التواريخ السابقة املقرتحة ىف ما يتعلق هبذا الشأن ،ومن هذه املحاوالت

السابقة تلك التى قام هبا تامارى ىف أغلب أبحاثه ،وذلك بعد استعراضه ما ورد عند ابن إياس قرر أن التاريخ يقع

138
الع ْر ُقوب ،الشئ
بني سنتى 915-914هـ1510-1508/م  ،حيث قال« :وفيام يتعلق بتاريخ مقلع احلجارة َع َق َبة ُ

الوحيد املؤكد بني 906هـ1501/م و 922هـ1517 /م ،السنة 915-914هـ1510-1508/م تبدو عىل األرجح
األقرب للحقيقة».
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 136بعض الباحثني ذكروا أقدمها من عرص السلطان النارص حسن بن حممد بن
قالوون ىف حني أن أقدمها يرجع إىل عرص النارص حممد بن قالوون ،عن
الرنوك بصفة عامة والرنوك الكتابية بصفة خاصة انظر :حممد مصطفى،
الرنوك ىف عرص املامليك ،جملة الرسالة ،س ،9ع ،400القاهرة 5 ،صفر
1360هـ 3 /مارس 1941م ،ص 271-268؛ مجال حمرز ،الرنوك
اململوكية ،جملة املقتطف ،ع ،5القاهرة ،مايو 1941م ،مج  ،98ص -461
468؛ زكى ،األعالم ،ص79-76؛ أبو الفرج العش ،الشعارات املوجودة
عىل األوانى الفخارية ،جملة احلوليات األثرية السورية ،مج ،10دمشق،
1960م؛ إبراهيم عىل طرخان ،مرص ىف عرص دولة املامليك الچراكسة
(1517-1382م) ،سلسلة األلف كتاب ( ،)279مكتبة النهضة املرصية،
القاهرة1960 ،م ،ص 339-324؛ أمحد عبدالرازق أمحد ،الرنوك عىل
عرص سالطني املامليك ،املجلة التارخيية املرصية ،مج ،21القاهرة1974 ،م،
ص 90-89؛ الرنوك اإلسالمية ،ط ،1دار احلريرى للطباعة والنرش،
القاهرة2001 ،م؛ حممد كامل فارس ،الرنوك اململوكية ىف اململكة احللبية،
حولية عاديات حلب ،الكتاب  ،2معهد الرتاث العلمى العربى ،جامعة
حلب1976 ،م ،ص 260-219؛ عبدالغنى حممد عبداهلل ،الشعارات

اململوكية اإلسالمية ،جملة الوعى اإلسالمى ،س ،13ع ،149الكويت،
مجادى األوىل 1397هـ /مايو 1977م ،ص 89-83؛ الرنك الفن القديم
املتجدد ،جملة الفيصل ،ع ،94دار الفيصل للثقافة ،الرياض ،ربيع الثانى
1405هـ /يناير 1985م ،ص 116-107؛ مايسة حممود داود ،الرنوك
اإلسالمية ،جملة الدارة ،س ،7ع ،3الرياض ،ربيع الثانى 1402هـ /فرباير
1982م ،ص 39-26؛ غَ َّبان ،نقشان ،ص51؛ تزجان ،أستار احلرمني،
ص  ،118 ،94 ،89لوحات (.)47( ،)31( ،)28

Y. Artin, Contribution à l’étude du blason en Orient,
Londres, 1902 ; G. Wiet, Album du Musée arabe du Caire,
Le Caire, 1930، p. 46, 57, 69, 98 ; L.A. Mayer, Saracenic
Heraldry, p. 34-40 ; id., Une énigme du blason musulman,
BIE XXI, Le Caire, 1939, p. 34-35.

 137شقري ،تاريخ سينا ،ص .160

Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 186-187 ; 138
id., « Darb al-Hajj », p. 513-514 ; Sh. Tamari et al., The Cut
in the Pass at Aqabat al-Urqub, p. 290.
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

فقال ىف بحثه األول ما نصه:
“ In so far as concerns the date of the quarrying of ‘Aqabat al-‘Urqûb, the only certainty so far is
which date between 906/1501 and 922/1517, the year 914-915/1508-1510 probably being nearest
the truth ”.139

وقال ىف بحثه الثانى ما نصه:
“ In so far as the date of the quarrying of ‘Aqabat al-‘Urqûb is concerned, the only certainty is that,
between 906/1501 and 922/1516, the year 914-915/1508-1510 is probably nearest the truth ”.140

ثم تأتى بعد ذلك حماولة َغ َّبان معتمد ًا ىف استنتاجه للتاريخ عىل النصوص الواردة عند ابن إياس واجلزيرى ،ومن
التواريخ املسجلة عىل النقوش التى تُؤرخ ُملنشآت العامرة الغَ ورية ىف بعض م ِ
ناهل الدرب ،فاقرتح تارخيني للنقش رجح
َ
ِ
ِ
البغْ لة ولكنه ال
أحدمها عىل اآلخر ،حيث قال هبذا الشأن ما نصه« :ويذكر اجلزيرى أيضا أن َخاي ْر بك قطع َعراقيب َ
ِ
ومهدت ىف نفس العام [أى 915هـ1509/م] ،ألهنا تقع بني
يعطى تارخيا .وغالب الظن أن هذه َ
العراقيب ُقطعت ُ
الع َق َبة  -حيث جرى متهيد آخر  -وبني ن َْخل حيث بنى ا َ
خلان .ولذلك فإننا نعتقد أن تاريخ هذا النقش الذى يرد
نقب َ
فيه اسم َخايِ ْر بك العالئى ،وأسامء األماكن التى أصلحها عىل الطريق ىف عام 915هـ1509/م البد أن يكون هو عام
915هـ1509/م نفسه ،ألن َخايِ ْر بك فرغ من عامرة هذا اجلزء السينائى من الطريق قبل هناية هذا العام».141
كام ذكر َغ َّبان ىف موضع آخر من بحثه احتامل آخر لتاريخ النقش فقال« :وهناك احتامل آخر لتاريخ هذا النقش ،فإذا
افرتضنا أن َخايِ ْر بك املِعْماَ ر قد عاد إىل القاهرة قبل متام عامرة الربع األول من الطريق لتجهيز سفره إىل َم َّكة ،وأنه ترك
األعامل النهائية ملساعديه ،وأن هذه األعامل استمرت إىل بداية العام التاىل ،فيكون عام 916هـ1510/م هو التاريخ
ا ُملسجل عىل هذا النقش ،وذلك عىل فرض كتابة النقش بعد متام كامل عامرة اجلزء السينائى من الطريق ،ولكن هذا
االحتامل ضعيف ،ألن َخايِ ْر بك كان قد قطع شوط ًا كبري ًا ىف تنفيذ املرحلة األوىل من العامرة الغَ ورية ىف مطلع عام
915هـ1509/م ،بشهادة ا ُ
بالع َق َبة ىف حمرم 915هـ وحتدثوا عن مجيل ما بنى وأنشأ
مروا ىف طريق عودهتم َ
حلجاج الذين ّ
السلطان هبا .ثم أن هناك مخسة أشهر بني عودة َخايِ ْر بك إىل القاهرة وهناية عام 915هـ ،وهى مدة كافية إلجراء أية
ُرجح مرة أخرى أن يكون عام 915هـ1509/م هو تاريخ النقش األول».142
تشطيبات .ولذ ن ّ
وسأتناول كل آراء وأدلة تامارى َ
وغ َّبان ونقدها ىف موضعها عند عرض أدلة تأريخ النقش بتاريخ مغاير ملا وصل
إليه كل منهام ىف ُج ّل حماولتهم.

Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 186-187. 139
Sh. Tamari, « Darb al-Hajj », p. 514. 140

 141غَ َّبان ،نقشان ،ص .52-51
 142غَ َّبان ،نقشان ،ص .53
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سامى صالح عبداملالك

ولتأريخ هذا النقش املراسيمى التذكارى سيتم االعتامد عىل ما ورد ىف النصوص الرحلية عند الرحالة الذين مروا

باملنطقة ىف طريقهم ألداء فريضة احلج ،وكذلك ما ورد ىف نصوص املؤرخني خاصة املعارصين منهم ،وما ورد ىف النقوش
ِ
املعارصة من عهد السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى عىل درب ِا َ
صى وىف َم َّكة املرشَّ فة.
اج امل رْ َ
حل ّ
فقد ورد ذكر هذا النقش عند ثالثة رحالة من الذين مروا باملنطقة ىف طريقهم إىل بالد ا َ
حل َرمني الرشي َفينْ ِ  ،وهم
عبدالغنى النا ُبلسى وابن عبدالسالم الدرعى والفاسى ،أما الرحالة الوحيد الذى أشار إىل وجود تاريخ ىف النقش املراسيمى

التذكارى فهو ابن عبدالسالم الدرعى ،وقد أشار إىل رقم املئات فقط من التاريخ دون ذكر بقية التاريخ حيث قال« :وىف

هذا املكان َح َجر منقوش فيه تاريخ تسعامئة».143

ِ
كام أن اجلزيرى الذى كثري ًا ما كان يعتمد عىل النقوش اآلثارية ىف ذكر تاريخ عامئر درب ِا َ
أنه عند
صى ،إال ُ
اج امل رْ َ
حل ّ
ِ
البغْ ل مل يذكر تارخي ًا حمدد ًا لقطعها ،وإن كان قد أشار إىل َمن ُعمرت ىف عهده من السالطني
ذكره قطع َع َق َب ُة َعراقيب َ
وهو السلطان َقانِصوه الغَ ورى واألمري الذى أرشف عىل تنفيذ العمل وهو َخايِر بك املِعْماَ ر حيث قال« :الع ِ
راقيب وهى
َ
َ ْْ
ْ
ِ
َع َق َبة صغرية وحمجر وصعود وهبوط ،ما أصلح ذلك وسهلت ُطرقه بأمر السلطان َقان َص ْو ْه الغَ ورى عىل يد َخايِ ْر بك
املِعْماَ ر أحد املقدمني» .144وهو األمر املؤكد ىف النقش موضوع البحث والتأريخ.

وبالتاىل نظر ًا ألنه مل يقدم لنا أحد من الرحالة قراءة لتاريخ النقش كام ً
ال فسنحاول االعتامد عىل ما ورد ىف النصوص
التارخيية خاص ًة املعارصة ومن نقل عنهم بعد ذلك ،فنحن نعلم من خالل ما ورد ىف املصادر التارخيية أن َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر
ِ
خرج من القاهرة ىف املرة األوىل لعامرة درب ا َ
والع َق َبة خالل شهر ربيع اآلخر من
اج امل رْ َ
صى ىف املسافة بني َع ْج ُرود َ
حل ّ
سنة 914هـ /يوليو  -أغسطس 1508م ،وعاد من هذه املهمة ىف خالل شهر رجب من سنة 915هـ /أكتوبر  -نوفمرب

1509م ،145أى أن مهمته ىف هذه السفرة استغرقت من الزمن حواىل سنة وأربعة شهور أنجز خالهلا عامرة وتسهيل
وقطع الع ِ
راقيب ىف َع َق َبة َأ ْي َلة املشهورة وبناء قلعة وآبار ورصيف وفساقى ىف مدينة َع َق َبة نفسها ،وعمر َمنهىل وبرجى
َ
ِ
ِ
وع ْج ُرود؛ فخروج وعودة َخاي ْر َبك املعْماَ ر من وإىل هذه املهمة رصده لنا ابن إياس ،ففى شهر ربيع اآلخر من سنة
ن َْخل َ
914هـ /يوليو  -أغسطس 1508م كان صدور مرسوم السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى َ
خلايِ ْر َبك املِعْماَ ر بالتوجه إىل َع َق َبة
َأ ْي َلة حيث قال« :رسم السلطان َ
خلايِ ْر َبك املِعْماَ ر بأن يتوجه إىل َع َق َبة َأ ْي َلة ويأخذ معه مجاعة من البنائني واملهندسني ،وقد
بالع َق َبة والبرُ وج وفساقى برسم مالقاة ا ُ
الع َق َبة».146
حل ّجاجَ ،
مر رصيف ًا عىل البحر عند َ
رشع السلطان ىف بناء َخان َ
وع ّ
كام ورد ىف موضع آخر عند ابن إياس من أحداث السنة نفسها وذلك خالل شهر رمضان ما يؤكد الرشوع ىف تنفيذ
املرسوم الذى صدر له من قبل حيث قال« :أرسل َخايِ ْر َبيك املِعْماَ ر الذى توجه إىل َع َق َبة َأ ْي َلة بسبب عامرة األبراج التى
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ص 284؛ إبراهيم ،دراسات تارخيية وأثرية ،ص104-103؛ سليم،
 143الدرعى ،رحلتى ،ص 63؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني ( ،)3ص .659
األرشف قانصوه الغَ ورى ،سلسلة أعالم العرب ( ،)52الدار املرصية
 144اجلزيرى ،الدرر ،ص ،492ج ،2ص .1332
للتأليف والرتمجة ،القاهرة ،د .ت ،ص 95؛ الفعر ،الكتابات والنقوش،
 145ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص  ،152 ،144 ،133ج ،5ص 95؛
ص .282
اجلزيرى ،الدرر ،ص 510؛ الديار بكرى ،تاريخ اخلميس ،ج ،2ص -389
390؛ قطب الدين احلنفى ،األعالم ،ص 209؛ الطربى ،األرج املسكى 146 ،ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .133
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

أنشأها هناك وا َ
الع َق َبة ،فأرسل للسلطان حجارة زَ عم أن داخلها معدن النحاس األصفر وأنه
خلان واحلواصل وإصالح َ

الع َق َبة».147
األح َجار ىف َواد بالقرب من َ
وجد تلك ْ

حمرم من سنة 915هـ /أبريل  -مايو 1509م ذكر ابن إياس خرب عن األعامل املعامرية التى متت ىف عهد
وىف شهر ّ
ِ
السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى عىل يد األمري َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر بالربع األول من درب ِا َ
خاص ًة بالقسم السينائى
اج امل رْ َ
صى ّ
حل ّ
والع َقبة ىف هذه السفرة ،باإلضافة إىل إنشاء ُبرج َ
باألزْلمَ بنهاية الربع الثانى ىف نفس الفرتة التى كان
ىف املسافة بني َع ْج ُرود َ َ
ْ
يتم العمل فيها بالربع األول أو بعدها بقليل حيث أن نقشها مؤرخ ىف سنة 916هـ1511-1510/م ،وكان يرشف عىل
العامرة باألزْلمَ أمري آخر غري َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر ،وهو األمري خشقدم اخلازندار معامر السلطان ،148وذلك ألن العمل كان
يتم ىف الوقت الذى كان فيه َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر يرشف عىل عامرة الربع األول كام رأينا ،وقد ذكر لنا ابن إياس إمجاىل ما تم
إنجازه ىف هذه الفرتة حيث قال« :وملا رجع ا ُ
بالع َق َبة ،وقد
حل َّجاج أخربوا بام فعله السلطان من وجوه اخلري من العامرة َ
أنشأ هناك َخان ًا وفيه عدة حواصل برسم الودائع ،وأبراج ًا ،وجعل هبا مجاعة من األتراك قاطنني هناك يقيمون هبا سنة ثم
يعودون إىل ِمص ويتوجه غريهم إىل هناك ،وأصلح طريق الع َقبة ،وقطع األماكن الصعبة التى كانت بالع ِ
راقيب ،وأنشأ
رْ َ
َ
َ َ
ِ
عدة َمناهل بطريق َم ّكة وبنى هناك أشياء كثرية من هذا النمط وحصل هبا غاية النفع،
ُب ْرج ًا َبع ْج ُرود و ُب ْرج ًا ب َن ْخل ،وأصلح ّ
باألزنَم ُب ْرج ًا أيض ًا وجعل به مجاعة من املامليك يقيمون به ،وكلام مضت سنة حيرضون ثم يتوجه غريهم».149
وأنشأ ْ
وىف شهر رجب من سنة 915هـ  /أكتوبر  -نوفمرب 1509م عاد َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر من هذه املهمة بعد االنتهاء من

الع َق َبة ورسم له السلطان بالتوجه إىل َم ّكة املرشَّ فة ملبارشة عامرة السلطان هبا فتوجه إىل ُّ
الطور 150وسافر
بناء َخان وأبراج َ
بحر ًا ،وهو ما ورد ذكره عند ابن إياس حيث قال« :عاد َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر من بناء ا َ
خلان واألبراج التى أنشأها السلطان ىف

 147ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .144
 148اجلزيرى ،الدرر ،ص 520؛ كربيت ،رحلة الشتاء ،ص 17؛ سليم ،قانصوه
الغورى ،ص 95؛ عبداملنعم عبدالعزيز رسالن ،األزنم :خان ًا وبرجاً ،جملة
البحث العلمى والرتاث اإلسالمى ،مركز البحث العلمى وإحياء الرتاث
اإلسالمى ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة1401 ،هـ1981/م ،ع ،4ص382؛ هشام حممد عىل ُعجيمى،
قالع األزنم والوجه وضبا باملنطقة الشاملية الغربية من اململكة العربية
السعودية «دراسة معامرية حضارية» ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
اإلسالمى ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1421 ،هـ2001/م ،ص -165
 ،170شكل ( ،)13لوحة ()48؛ غَ َّبان ،اآلثار اإلسالمية ،ص ،244-243
شكل ( 109أ ،ب)؛ نقشان ،ص ،59 ،55لوحة ()9؛ اآلبار السلطانية،
ص 265؛ شامل غرب اململكة العربية السعودية  -بحوث ىف التاريخ
واآلثار ،ك ( ،)1ط ،1مطبعة سفري ،الرياض1414 ،هـ1993/م ،ص 36؛
موسى ،درب احلج ،ص ،181لوحة ()94؛ الراشد ،وآخرون ،آثار منطقة
تبوك ،سلسلة آثار اململكة العربية السعودية ،الكتاب ( ،)7وكالة اآلثار
واملتاحف ،وزارة املعارف ،الرياض1423 ،هـ2003/م ،ص .178
J. Jomier, Le Mahmal, p. 196-197; A. Ghabban, Introd
duction à l’étude archéologique des routes syrienne et
égyptienne du pèlerinage, p. 565-571.

 149ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .152-151
 150عن الطور ومينائها وحصوهنا وقلعتها ىف العرص اإلسالمى واستخدامه
للحجاج انظر :املقريزى ،السلوك ،ج ،3ق ،3ص 980؛ ابن فهد ،إحتاف
الورى ،ج ،3ص 472 ،415؛ ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص1729؛
أبو احلسن عىل األندلسى القلصادى ،رحلة القلصادى ،دراسة وحتقيق حممد
أبو األجفان ،الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس1978 ،م ،ص 147-129؛
اجلزيرى ،الدرر ،ج ،289 ،1ج ،2ص840 ،798؛ زكى ،قلعة صالح
الدين وقالع إسالمية ،ص132؛ مبارش وتوفيق ،سيناء ،ص 102-99؛
نعيمة شديد حممد زين ،أمهية املوانئ السودانية للتجارة الدولية عرب البحر
األمحر خالل العرص اإلسالمى ،جملة العقيق ،مج ،15ع ،30-29نادى
املدينة املنورة األدبى ،املدينة املنورة ،حمرم 1421هـ /إبريل 2000م،
ص 127-126؛ ليىل أمني عبداملجيد ،التنظيامت اإلدارية واملالية ىف
مكة املكرمة ىف العرص اململوكى (923-667ه��ـ1517-1268/م)،
رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك عبدالعزيز،
جدة1419 ،هـ1999/م ،ص 257-256؛ عبداملالك ،التحصينات،
ص 41-39؛ الطور بشبه جزيرة سيناء :حصوهنا وقلعتها ىف العرص
اإلسالمي«دراسة تارخيية وثائقية آثارية» «قيد النرش».
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سامى صالح عبداملالك

الع َق َبة ،فلام عاد أقام مدة يسرية ورسم له السلطان بأن يتوجه إىل َم ّكة من البحر امللح ويأخذ صحبته مجاعة من الب ّنائني
َ
والنجارين واملهندسني ،وقد أمر السلطان ببناء مارستان ورباط ىف َم ّكة وأن يبلط ا َ
حل َرم وجيرى عني ماء بازان إىل َم ّكة ىف
ّ

الطور» .151وسافر منها بحر ًا إىل َم ّكة ا ُملرشّ فة وذلك امتثا ً
وتوجه إىل ُّ
ال للمرسوم الصادر له من السلطان
أثناء هذا الشهر
ّ
َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى ىف هذا اخلصوص ،ألن السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى كان مهتم باحلجاز خاصة َم ّكة املرشَّ فة مْ
والَ ِد َينِة الرشيفة

وعامرهتام منذ بداية توليه السلطنة ىف مرص ،فقد ذكر لنا العز ابن فهد (ت 954هـ1547/م) ما يفيد اهتامم السلطان
َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى بأمر احلجاز حيث قال بام نصه« :أنه ملتفت إلصالح احلجاز شديد احلرص عىل ذلك».152
ثم كانت عامرة املدينتني املقدستني َم ّكة املرشَّ فة مْ
والَ ِد َينِة الرشيفة ،153فقد ورد ىف النقش املراسيمى التذكارى لعامرة
حل ِ
صى ما ُيشري إىل ذلك بام نصه« :وعامرة َم ّكة املرشَّ فة مْ
والَ ِد َينِة الرشيفة» ،وإذا كان ابن إياس رصد لنا مرسوم
اج امل رْ َ
درب ا َ ّ
تكليف َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر بعامئر السلطان ىف َم ّكة املرشَّ فة وحتركه للسفر من ميناء ُّ
الطور فإن ابن فهد رصد لنا أخبار سفره
منذ أن وصل إىل ميناء ُّ
الطور حتى وصوله َم ّكة املرشَّ فة ،فقال ىف ليلة األحد الرابع عرش من شهر مجادى اآلخرة سنة
915هـ 29 /سبتمرب 1509م دخل مكة الرشيف نظام الدين صهر اخلواجا الشمس حممد قاوان من ُج َّدة وكان جميئه
ص ،وأخرب ابن فهد أن األمري َخايِ ْر َبك واصل من البحر ألجل عامرة املسجد ا َ
حل َرام وعني حنني.154
من ِم رْ َ
وىف يوم األحد تاسع شهر شوال سنة 915هـ 20 /يناير 1510م وصلت إىل مكة ورقة من أمري الينبع هجار بن
دراج للقاىض عىل بن خالص وأخربه أن األمري َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر وصل إىل ينبع ىف الثامن والعرشين من شهر رمضان

من السنة نفسها155؛ وىف اليوم التاىل وصلت ورقة لقاىض املالكية بن يعقوب من البدرى حسن الصابونى ،وفيها أن جلبة
وصلت من ينبع وأخرب أهلها أهنم فارقوا َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر بالقرب من رابغ.156
وىف يوم الثالثاء احلادى عرش من شهر شوال سنة 915هـ 22 /يناير 1510م وصل َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر إىل ُج َّد ُة ونزل
هبا ليلة األربعاء ،ومنها إىل َم ّكة حيث توىل فيها احلسبة وباشية األتراك ويكون معامر السلطان فيها ،157ووصل بالفعل
َم ّكة املرشَّ فة يوم األحد ثامن شهر ذى القعدة من سنة 915هـ 17 /فرباير 1510م وقرأ مرسومه وفيه أنه وصل َم ّكة

معامر ًا ،والتوصية عليه ،وسكن باملسفلة ببيت الوزير بديد احلسنى.158
وعندما وصل َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر إىل َم ّكة ا ُملرشَّ فة من أجل هذه العامرة ىف  8من شهر ذى القعدة 915هـ  17 /فرباير
بم ّكة ا ُملرشَّ فة هى نزح بئر زَ ْم َزم والكشف عىل عني حنني،
1510م ،كانت باكورة أعامله هبا بعد تكليفه بالعامئر السلطانية َ
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 151ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .163
 152ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1407
 153مل أجد ىف املصادر التارخيية املتاحة ما يشري إىل قيام السلطان قانصوه الغَ ورى
بأى عامرة ىف املدينة املنورة واملسجد النبوى ،فربام مرد ذلك إىل العامرة
الضخمة التى قام هبا السلطان األرشف قايتباى ،ولكن ربام قام بأعامل
ولكنها كانت صغرية مقارنة بام قام به عىل درب ِا َ
وم ّكة املكرمة
اج امل ِ رْ َ
صى َ
حل ّ
فأمهلت من املؤرخني املعارصين ،انظر :حممد هزاع الشهرى ،عامرة املسجد
النبوى منذ إنشائه حتى هناية العرص اململوكى (923-648هـ) ،رسالة
ماچستري ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة1402 ،هـ1982/م ،ص 256؛ عامرة املسجد النبوى منذ إنشائه

حتى هناية العرص اململوكى ،ط ،1دار القاهرة للكتاب ،القاهرة2001 ،م،
ص 241؛ توسعة وعامرة املسجد النبوى من العرص اململوكى إىل التوسعة
السعودية ،ىف توسعة وعامرة احلرمني الرشيفني رؤية حضارية ( ،)2إرشاف
حامد عباس ،مؤسسة عكاظ للصحافة والنرش ،رجب 1413هـ  /يناير
1993م.
 154ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1691-1690
 155ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1702
 156ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1703
 157ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1704-1703
 158ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1705
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

وعمل دكة ملقام احلنفية .159ثم ىف سنة 916هـ1510/م متت عامرة عني حنني ،160كام تم ىف السنة نفسها تعمري ِح ْجر
وعمر باب إبراهيم باملسجد احلرام وجعله بعقد وىف
وعمر أيض ًا ّقبة مقام اخلليل إبراهيم ّ ،
إسامعيل من الكعبة ا ُملرشَّ فةّ ،

علوه قرص وىف جانبه مسكنني لطيفني وبيوت ًا ،وقفها عىل أهل اخلري ،وأغلق اخلوخ التى ىف البيوت أعىل سطح املسجد،

وبنى أيضا ميضأة خارج باب إبراهيم عىل يمني اخلارج من املسجد.161
وىف سنة 917هـ1511/م استمر َخايِ ْر َبك ىف َم ّكة حيث قام باإلرشاف عىل العديد من العامئر ،منها فك ُرخام ِح ْجر
ِ
خَّمِ
الرخام
إسامعيل وإعادة ترخيمه من جديد بنا ًء عىل أمر صادر من السلطان َقان َص ْو ْه الغَ ورى ،وتم جلب مْ ُال َر نيَ وبالطات ُ
ص بحر ًا ،وكذلك إصالح املقام احلنفى وعمل ُرخام له ،وعمل رصاص أسفل ّقبة زَ ْم َزم وإصالح وترخيم ُجدره،
من ِم رْ َ

وعمل خلوة أعىل زَ ْم َزم ،وبناء دكة ثانية مما يىل باب الزيادة ،كام تم إصالح العني التى ىف عرفة ،162ويؤكد بعض هذه
األعامل خاصة تلك التى ىف عامرة مقام إبراهيم وجود نقشني إنشائيني ىف مقصورة املقام من عهد َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى أحدمها
مؤرخ ىف شهر رجب سنة 915هـ /أكتوبر  -نوفمرب 1509م ،163كام يؤكدان أيض ًا ما ورد ىف النصوص التارخيية من
مراسيم وذكر لألعامل املعامرية التى متت ىف عهد َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى عىل يد األمري َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر ،أو املرشفني اآلخرين
عىل هذه العامرة.164

 159ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص -1740 ،1734-1733 ،1706 ،1705
1756 ،1752 ،1746 ،1744 ،1742؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج،4
ص  ،241ج ،5ص 95؛ السنجارى ،منائح الكرم ،ج ،3ص 171؛ سليم،
قانصوه الغَ ورى ،ص95؛ فوزية حسني مطر ،تاريخ عامرة املسجد احلرام من
العرص العباسى الثانى حتى العرص العثامنى ،رسالة دكتوراه ،كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1406 ،هـ1986/م،
ص .159
 160ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص ،1734-1733 ،1706 ،1705
1756 ،1752 ،1746 ،1744 ،1742-1740؛ ابن إياس ،بدائع
الزهور ،ج ،4ص  ،241ج ،5ص 95؛ السنجارى ،منائح الكرم ،ج،3
ص 171؛ مطر ،تاريخ عامرة املسجد احلرام ،ص .159
 161ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص 1756 ،1735 ،1727-1725 ،1714؛
اجلزيرى ،الدرر ،ج ،1ص100؛ النهرواىل ،األعالم ،ص 259؛ عبدامللك
بن حسني بن عبدامللك العصامى ،سمط النجوم العواىل ىف أنباء األوائل
التواىل ،املكتبة السلفية ،القاهرة1380 ،ه��ـ1960/م ،ج ،4ص 52؛
عبدالكريم بن حمب الدين القطبى ،إعالم العلماَ ء األعالم ببناء البيت
ا َ
حلرام ،حتقيق أمحد حممد مجال وآخرون ،ط ،1دار الرفاعى ،الرياض،
1403هـ1983/م ،ص 244 ،101؛ السنجارى ،منائح الكرم ،ج،3
ص 104؛ الطربى ،إحتاف فضالء الزمن ،حتقيق حمسن حممد حسن سليم،
ط ،1دار الكتاب اجلامعى ،القاهرة1996 ،م ،ج ،1ص 328؛ حممد بن
أمحد بن سامل بن حممد املالكى املكى الصباغ ،حتصيل املرام ىف أخبار البيت
احلرام واملشاعر العظام ومكة واحلرم ووالهتا الفخام ،دراسة وحتقيق

عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش ،ط ،1د .ن ،د .م1424 ،هـ2004/م،
ج ،1ص .212
 162ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص ،1813-1808 ،1805 ،1800
1815 ،1814؛ اجلزيرى ،الدرر ،ج ،1ص 100؛ النهرواىل ،األعالم ،ص
244؛ ابن عالن ،إنباء املؤيد اجلليل ،ص 259؛ الطربى ،األرج املسكى،
ص 284؛ السنجارى ،منائح الكرم ،ج ،3ص 171؛ الصباغ ،حتصيل
املرام ،ج ،1ص 385 ،212؛ الكردى ،التاريخ القويم ،ج ،3ص ،119
230؛ أمحد إسامعيل حافظ ،من العنارص املعامرية بالكعبة املعظمةِ :ح ْجر
إسامعيل ،جملة البحث العلمى والرتاث اإلسالمى ،مركز البحث العلمى
وإحياء الرتاث اإلسالمى ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة1982 ،م ،ع ،5ص 472-471 ،468-467؛ مطر،
تاريخ عامرة املسجد احلرام ،ص .162-161
 163النقشان حمفوظان ىف معرض عامرة احلرمني الرشيفني بأم اجلود  -مكة
املكرمة ،وانظر :الفعر ،الكتابات والنقوش ،ص .278-275
 164ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص 1812-1809؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج ،4ص 163؛ اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص 1344 ،1327 ،1320؛
القطبى ،اإلعالم ،ص 244؛ الصباغ ،حتصيل املرام ،ج ،1ص 483؛
رفعت باشا ،مرآة احلرمني ،ج ،1ص233؛ باسالمه ،تاريخ عامرة املسجد
احلرام ،ص 128-127؛ الكردى ،مقام إبراهيم عليه السالم ،مطبعة
مصطفى البابى احللبى ،مرص1368 ،ه��ـ1948/م ،ص 129؛ غَ َّبان،
نقشان ،ص .136-135 ،132-131
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سامى صالح عبداملالك

يضاف إىل ذلك أنه أثناء تواجد َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر ىف َم ّكة ا ُملرشّ فة لإلرشاف عىل بعض األعامل املعامرية ىف َم ّكة توجه

إىل ُج َّدة ىف سنة 917هـ 1511/م لعامرة سورها وأبراجها.165

ثم نجد أن السلطان الغَ ورى قد بدأ منذ ربيع اآلخر سنة 918هـ  /يونيو  -يوليو 1512م ساخط ًا عىل َخايِ ْر بك

املِعْماَ ر ،166خاص ًة من بعض األعامل املعامرية التى قام هبا ىف ُج َّدة ملخالفته أوامره ىف بعضها حيث قام بتنفيذ ما رآه وعدم
قيامه بتعمري ينبع حسبام طلب منه السلطان ،فقد أشار إىل ذلك ابن فهد ،فقد وصل إىل ّ
مكة ىف أيامه مخسة مراسيم ىف
شعبان سنة 918هـ  /أكتوبر  -نوفمرب 1512م ،كان أحدها وهو اخلامس خاص َ
بخايِ ْر بك املِعْماَ ر وقد أورد مقتطفات
من نصه فقال« :وقرئ مخس مراسيم  ،.. ..اخلامس فيه عتب وتقرير وهتديد للباش َ -خايِ ْر بك املِعْماَ ر  -من ذلك
أرسلناك لعامرة املسجد وللعني فام عملت إال ما أردت فام نحسب لك شيئ ًا مما َع ّمرت به ودرامهنا ما إليها ،وأرسلت
فرح مع ا َ
وعمر وإال تعال ،ورضبت ُمبارشنا واخلواجا قاسم ،ووافقت
حل ِّ
اج إىل ينبع ّ
تطلب دراهم فإن كان معك دراهم ُ
تعمر ينبع فام فعلت ،ونزلت ُج َّدة وفعلت فيها برأيك .167».. ..
قرابتنا ابن أخينا األمري الدويدار عىل أن ّ
حل َّجاج إىل القاهرة حيث وصل إليها مع أمري ا َ
ونظر ًا لعدم رضا السلطان عن َخايِ ْر بك املِعْماَ ر فقد عاد مع ا ُ
اج
حل ّ
ىف يوم األربعاء  22من شهر املحرم سنة 919هـ  30 /مارس 1513م ،168وذلك بعد أن استمر ىف َم ّكة املرشَّ فة أربع
سنوات م ّتصلة يبارش ويرشف عىل عامئر السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى هبا.
وبعد أن عاد َخايِ ْر بك املِعْماَ ر إىل القاهرة توارى ذكره متام ًا عن األحداث بالرغم من رضا السلطان عليه إذ وصل إىل
َم ّكة ا ُملرشَّ فة أوراق منه ىف  13من شهر ربيع الثانى 919هـ  18 /يونيو 1513م تفيد ذلك ،169وكان من نتيجة رضا
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 165أعد الباحث بحث ًا عن أسوار وبوابات مدينة جدة به مجيع املعلومات املصدرية
التى تتعلق بأسوار وأبراج وبوابات جدة ،عنوانه :أسوار وأبراج وبوابات
ثغر ُج َّدة «دراسة تارخيية  -آثارية معامرية» «قيد النرش»؛ وانظر :ابن فهد،
بلوغ القرى ،ج ،3ص ،1524 ،1523 ،1516 ،1488 ،1479 ،1477
1918 ،1828 ،1814 ،1805 ،1562؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج،4
ص  ،359 ،95 ،84ج ،5ص 95؛ جار اهلل حممد بن عبدالعزيز بن عمر
بن حممد بن فهدُ ،ح ْسن القرى ىف أودية أم القرى ،ميكروفيلم معهد
املخطوطات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،رقم السجل العام
 ،1447ميكروفيلم رقم ( )45جغرافيا ،ص 19؛ حتقيق محد اجلارس ،جملة
العرب ،س ،18ج ،2-1دار الياممة ،الرياض ،رجب  -شعبان 1403هـ/
أبريل  -مايو 1983م ،ص 40؛ حتقيق عىل حممد عمر ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة2001 ،م ،ص 34؛ نيل املنى بذيل بلوغ القرى لتكملة
إحتاف الورى (تاريخ مكة من سنة 922هـ إىل سنة 946هـ) ،حتقيق حممد
احلبيب اهليلة ،فرع موسوعة مكة املكرمة واملدينة املنورة ،مؤسسة الفرقان
للرتاث اإلسالمى ،لندن1420 ،هـ2000/م ،ق ،1ص ،235 ،80-79
324 ،319؛ الطربى ،األرج املسكى ،ص 284؛ حممد بن أمحد قطب
الدين النهرواىل ،اإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام ،حتقيق هشام عبدالعزيز
عطا ،ط ،1املكتبة التجارية ،مكة املكرمة1416 ،هـ1966/م ،ص 260؛
عبدالقادر بن أمحد بن حممد بن فرج ،السالح والعدة ىف تاريخ بندر ُج َّد ُة،
خمطوط املكتبة احلرم املكى ،مكة املكرمة ،رقم  28دهلوي؛ السالح والعدة

ىف تاريخ بندر ُج َّد ُة سنة  ،1186خمطوط جامعة إستانبول ،رقم املخطوط
A 127؛ ميكروفيلم مكتبة معهد البحث العلمى إلحياء الرتاث اإلسالمى،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،رقم  1114تاريخ؛ السالح والعدة ىف تاريخ
بندر ُج َّد ُة ،حتقيق حممد عيسى صاحلة ،دار احلداثة للطباعة والنرش ،بريوت،
1403هـ 1983/م ،حتقيق مصطفى احلدرى ،مطبعة دار احلديث ،بريوت
 دمشق1408 ،هـ1988/م ،ص92-91؛ حتقيق عىل حممد عمر ،مكتبةالثقافة الدينية ،القاهرة1997 ،م ،ص 37؛ عمر رضا كحاله ،جغرافية
شبه جزيرة العرب ،راجعه أمحد عىل ،ط ،2مكتبة النهضة احلديثة ،مكة،
1384هـ1964/م ،ص  ،204حاشية ()2؛ سليم ،قانصوه الغَ ورى،
ص98؛ نوال رساج حممد ششةُ ،ج َّد ُة ىف القرن العارش اهلجري /السادس
عرش امليالدى ،مكتبة الطالب اجلامعى ،مكة املكرمة1406 ،هـ1986/م،
ص  ،48ملياء أمحد عبداهلل شافعى ،حركات األسطول الربتغاىل حول
جزيرة العرب ىف النصف األول من القرن العارش اهلجرى كام رصدها
مؤرخان مكيان 946-911هـ1539-1505/م ،ىف ندوة البحر األمحر
عرب عصور التاريخ ،احتاد املؤرخني العرب ،القاهرة1420 ،هـ1999/م،
ص .164-154
 166ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1841-1840
 167ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1860 ،1859
 168ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .297
 169ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1897
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

السلطان عليه أن تم تعيينه ناظ ٍر لألوقاف ،ففى يوم الثالثاء الرابع والعرشون من شهر رمضان سنة 919هـ  23 /نوفمرب
1513م وصل قصاد من مرص إىل َم َّكة املرشَّ فة ومعهم مخسة مراسيم آخرها كان لألمري َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر بخصوص أنه
تم تعيينه ناظر لألوقاف ،170ولكن ّ
ظل وضع َخايِ ْر بك املِعْماَ ر عىل هذا احلال فلم توكل إليه أعامل معامرية كام كان ىف
171
املقدمني 172وهلذا
رر ىف هذا من ّ
تم تعيينه خالل سنة 920هـ1514/م مقدم ألف  ،وكان هو آخر من ُق ّ
السابق إىل أن ّ
بدأت توكل إليه أعامل معامرية كام كان ىف السابق.
فكانت أول األعامل املعامرية التى ُأوكلت إليه مهمة إنجازها هى إصالح املنطقة التى يكثر فيها الع ِ
راقيب ىف املسافة
َ

البغْ ل وقلعة َع َق َبة َأ ْي َلة ،وذلك فيام يبدو أن أعامله السابقة مل تكن كافية هبذه املنطقة من الربع األول من
بني ُع ْر ُقوب َ
ِ
ِ
درب ِا َ
الع َق َبة ،ألن عامرته
اج امل رْ َ
العراقيب وغريها بطريق َ
صى ،فصدر له مرسوم بالذهاب مرة ثانية إلصالح هذه َ
حل ّ
هلا ىف املرة األوىل كان قد مر عليها أكثر من سبع سنوات ،وكذلك لتمهيدها عند عودة املقر النارصى حممد بن السلطان
وخ َونْد حرم السلطان ،وعاد َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر من هذه املهمة ىف شهر صفر 921هـ  /مارس -أبريل 1515م ،وهو ما
َ
ذكره ابن إياس حيث قال« :حرض األمري َخايِر بيك املِعْماَ ر ،وكان توجه إىل الع َقبة بسبب إصالح الع ِ
راقيب التى بطريق
َ
ْ َ
َ َ
ِ
الع َق َبة» .173ويالحظ مما سبق أن الفرتة بني عودة َخايِ ْر َبك املعْماَ ر
الع َق َبة ألجل َخ َونْد وابن السلطان قبل أن جيوا إىل َ
َ
من م ّكة املرشَّ فة ىف  22من شهر املحرم 919هـ 30 /مارس 1513م وعودته من عامرة الع ِ
راقيب ىف املرة الثانية كانت
َ
َ
حواىل سنتني ،ومل يك ّلف بأى أعامل خالل هذه الفرتة وكانت أوهلا عامرة الع ِ
راقيب كام رأينا.
َ
ُ
ِ
ومما يؤكد عىل اهتامم السلطان َقان َص ْو ْه الغَ ورى بسفر ابنه حممد وزوجة السلطان َخ َونْد أنه كان ىف مستهل شهر ذى
القعدة سنة 920هـ  18 /ديسمرب 1514م مقي ًام بالوطاق الذى نصب له باملنية قبل التوجه لإلسكندرية انتظار ًا ُ
لك ُتب
الع َق َبة بسالمة سفر ابنه املقر النارصى حممد وزوجة السلطان َخ َونْد ألداء احلج ،وكانا قد خرجا من بِ ْركة ِا َ
اج ىف ليلة
َ
حل ّ
174
الع َق َبة حتى
السبت  21شوال سنة 920هـ  9 /ديسمرب 1514م  ،وهو ما ذكره ابن إياس فقال« :أنه كان ينتظر ُكتب َ
الع َق َبة باألمن والسالمة انرشح».175
يعلم أخبار ولده الذى توجه إىل احلجاز وأخبار زوجته َخ َونْد ،فلام ورد عليه ُك ُتب َ
وىف موضع آخر ذكر ابن إياس ذلك ىف أحداث شهر ذى احلجة من السنة نفسها فقال« :سافر  -أى السلطان  -ىف يوم

االثنني مستهل ذى القعدة ،فنزل أوال ىف املكان املسمى بالسبكية [ السبتية ] ىف بوالق ،فتغدى هناك ثم عدى إىل بر

 170ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1921
 171مقدم ألف :وظيفتهم تسمى تقدمه أو تقادم ألف أو ألوف ،صاحبها
يتوىل قيادة ألف من أمراء املئني ،انظر :القلقشندى ،صبح األعشى ،ج،3
ص  ،450ج ،4ص 14؛ البقىل ،التعريف ،ص .319
 172ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .434 ،358
 173ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .444
 174للمزيد عن حج زوجة السلطان الغَ ورى وابنه املقر النارصى حممد انظر :ابن
فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص 1970-1965 ،1961 ،1956 ،1949؛ غاية
املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،مركز إحياء
الرتاث اإلسالمى ،معهد البحوث العلمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،

1409هـ1989/م ،ج ،3ص 301-299؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج،4
ص 439-409؛ اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص 796؛ العصامى ،سمط
النجوم ،ج ،4ص 317؛ عبداهلادى بن حممد صالح الطاهر ،الدر الفاخر ىف
خرب األوائل واألواخر ،خمطوط مكتبة احلرم املكى الرشيف ،رقم  31تاريخ
دهلوى ،ميكروفيلم رقم  ،23 78ص 44أ؛ السنجارى ،منائح الكرم ،ج،3
ص 198؛ الطربى ،إحتاف فضالء الزمن ،ج ،1ص 340-339؛ أمحد بن
زينى دحالن ،خالصة الكالم ىف بيان أمراء البيت احلرام من زمن النبى
عليه الصالة والسالم إىل وقتنا هذا بالتامم ،ط ،1املطبعة اخلريية ،مرص،
1305هـ ،ص .50
 175ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .415
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إنبابة [ إمبابة ] ونزل الوطاق الذى باملنية ،فأقام به مخسة أيام ،قيل إنه كان منتظر ًا ُ
الع َق َبة حتى يعلم أخبار ولده
لك ُتب َ

الع َق َبة اطمأن ورحل من املنية».176
وزوجته َخ َونْد ،فلام ورد عليه ُكتب َ
ويعتقد أن هذه ُ
الكتب ورد فيها ما ُيشري إىل حاجة الدرب للعامرة والتمهيد فقد قام السلطان بإرسال َخايِ ْر بك املِعْماَ ر

لإلرشاف عىل العامرة حيث ورد قبل ذلك ىف نصوص ابن إياس ما ُيشري إىل ذلك قبل جميء زوجة السلطان وابنه من
احلج ال قبل ذهاهبم.
ّ

الع َق َبة
حمرم سنة 921هـ 18 /فرباير 1515م خرج القاىض شهاب الدين ابن اجليعان وتوجه إىل َ
وىف يوم األحد ّ 4

وخ َونْد والقاىض كاتب الرس ،فخرج وصحبته مجاعة من املامليك السلطانية وغري ذلك من
ألجل مالقاة ابن السلطان َ
األعيان ،177وكان وصوهلم برفقة ابن السلطان وزوجة السلطان َخ َونْد إىل بِ ْركة ِا َ
اج ىف يوم األربعاء  21املحرم سنة
حل ّ
921هـ 9 /مارس 1515م.178
وخ َونْد زوجة السلطان حيث
وفيام يبدو أن َخايِ ْر بك مل ينته من العمل حتى عودة املقر النارصى حممد بن السلطان َ
عاد بعدهم بفرتة وجيزة خالل شهر صفر من سنة 921هـ /مارس  -أبريل 1515م.179
وبعد ،كان هذا استعراض لألحداث التارخيية التى هلا عالقة بعامرة الع ِ
راقيب ىف هذه الفرتة ،أما عن تأريخ هذا
َ
النقش ىف الدراسات السابقة فقد ّأرخه تامارى ىف الفرتة من سنة 914هـ1508/م إىل سنة 915هـ1510/م وذلك

بجل دراساته التى متت عىل النقش180؛ كام أن َغ َّبان ّأرخه بشكل قاطع ىف سنة 915هـ1509/م ،181ولكن بعد اكتشاف
النص التارخيى اخلاص بعودة َخايِر بك املِعْماَ ر من عامرة الع ِ
راقيب ىف خالل شهر صفر من سنة 921هـ /مارس  -أبريل
َ
ْ َ
1515م ،ال ُيمكن قبول تاريخ ٍ
كل من تامارى َ
وغ َّبان لعدة أسباب نوجزها فيام يىل:

رجحه بنا ًء عىل ما ورد عند ابن إياس من خرب هذه العامرة
 .1إن تاريخ سنة 916هـ1510/م الذى ذكره َغ َّبان ومل ُي ّ
احلج سنة 915هـ1509/م ،182ال ُيمكن قبوله اآلن بشكل قاطع ألن َخايِ ْر بك املِعْماَ ر ا ُملرشف
عند عودة ّ
احلجاج من ّ
ِ
حل ِ
ِ
الع َق َبة ىف شهر رجب
صى كان قد عاد من مهمته لعامرة َمناهل َع ْج ُرود ون َْخل َ
اج امل رْ َ
وع َق َبة َأ ْي َلة وقلعة َ
عىل عامرة درب ا َ ّ
ورجحه َغ َّبان
سنة 915هـ /أكتوبر  -نوفمرب 1509م ،مما يؤكد االنتهاء من هذه العامرة ىف نفس التاريخ وهو ما ذكره ّ
ونص ما ورد ذكره عند ابن إياس« :عاد َخايِ ْر َبيك املِعْماَ ر من بناء ا َ
خلان واألبراج التى أنشأها السلطان
بنفسه بعد ذلكّ ،
الع َق َبة ،فلام عاد أقام مدة يسرية ورسم له السلطان بأن يتوجه إىل َم ّكة من البحر امللح ويأخذ صحبته مجاعة من الب ّنائني
ىف َ
والنجارين واملهندسني ،وقد أمر السلطان ببناء مارستان ورباط ىف مكة وأن يبلط ا َ
حل َرم وجيرى عني ماء بازان إىل َم ّكة
ّ
وتوجه إىل ُّ
الطور».183
ىف أثناء هذا الشهر
ّ

 181غَ َّبان ،نقشان ،ص .53-51
 176ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .423
182
غَ َّبان ،نقشان ،ص .53
 177ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .437-436
 183ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص 163؛ ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج،3
 178ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .438
ص 1859 ،1848؛ ابن دحالن ،خالصة الكالم ،ص  ،103الشافعى،
 179ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .444
الرباط ىف مكة ،ص .215
Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 187 ; 180
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

 .2إن العامرة التى ّمتت ىف الع ِ
راقيب وىف َع َق َبة َأ ْي َلة ىف عهد َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى سنة 914هـ1508/م ،وردت تفاصيلها
َ
ِ
البغْ ل برأس النقب بام نصه «قطع اجلبل َع َق َبة َأ ْي َ
ال» ،184وعند ابن إياس الذى ذكر تفاصيلها كلها حيث
ىف نقشه َبعراقيب َ
تم صدور مرسوم هذه العامرة ىف شهر ربيع اآلخر سنة 914هـ /أغسطس 1508م فقال« :رسم  -السلطان َقانِ َص ْو ْه
ّ
ِ
بالع َق َبة وكانت تترضر منها ا ُ
حل ّجاج ،فقيل أصلح ذلك وجاء من أحسن املبانى ىف
العراقيب التى َ
الغَ ورى  -بإصالح َ
ذلك املكان» .185كام ورد أيض ًا ىف موضع آخر عند ابن إياس ما يؤكد ذلك حيث قال« :أرسل َخايِ ْر َبيك املِعْماَ ر الذى
الع َق َبة ،فأرسل للسلطان حجارة زعم أن داخلها معدن النحاس األصفر
توجه إىل َع َق َبة َأ ْي َلة بسبب  .. .. ..إصالح َ
ّ
186
الع َق َبة».187
الع َق َبة»  .وىف موضع ثالث ذكر ذلك فقال« :أصلح طريق َ
وأنه وجد تلك األحجار ىف واد بالقرب من َ
بالع َق َبة فقد أكده العثور عىل نقش تذكارى
كل هذا يؤكد تنفيذ املرسوم وحدوث العامرة ،أما موضع هذه العامرة التى َ
ؤرخ لقطع اجلبل هبذا املكان املعروف اآلن بمقعد الباشا من َع َق َبة َأ ْي َلة ،وذلك عىل يد َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر املرشف
إنشائى ُي ّ
ِ
عىل مرشوع إعامر درب ِا َ
مؤرخ ىف سنة 914هـ1509/م ،ويقرأ:
اج امل رْ َ
حل ّ
صى ىف عرصه ،والنقش ّ
ِ
عز نرصة وكان الواقف ىف هذا
«أمر بقطع هذا الطريق املبارك موالنا السلطان امللك األرشف َقان َص ْو ْه الغَ ورىّ /
املكان األمري َخا[يِ ْر َبك العالى ] أربعة عرش [ وتسعامية ]».188
نصه ..« :إصالحا
كام أن ابن عبدالسالم الدرعى قد شاهد هذا النقش وحاول قراءة تارخيه فقال ىف رحلته الكربى ما ّ
بعده  -أى فائق موىل مخاروية بن أمحد بن طولون  -السلطان األرشف الغَ ورى آخر ملوك الرشاكسة من مجلة ما أنعم
ىف طريق احلجاز ىف أواخر عمره قبل العرشين وتسعامئة».189
ِ
وميز بني قطع اجلبل
فرق ّ
 .3إن نقش السلطان َقان َص ْو ْه الغَ ورى املراسيمى التذكارى موضوع الدراسة هو نفسه قد ّ
ِ
البغْ ل»،
نصه« :رسم بقطع هذا اجلبل
الذى به هذا النقش املراسيمى التذكارى فورد ذكره ىف النقش بام ّ
ّ
املسمى َعراقيب َ
نصه« :قطع اجلبل َع َق َب ُة َأ ْي َ
ال».
وبني األعامل التى ّمتت ىف قطع جبل َع َق َبة َأ ْي َلة حيث ورد ذكر هذه األعامل بام ّ

 .4أن هناك ُمنشآت معامرية وردت ىف النقش عىل صفة أن العامرة ّمتت فيها مثل :عامرة َم ّكة املرشَّ فة بصفة العموم
ِ
الع َق َبة ىف رجب سنة 915هـ  /أكتوبر  -نوفمرب 1509م وسافر ىف الشهر نفسه
ونحن كام نعلم أن َخايِ ْر َبك املعْماَ ر عاد من َ
واستمر ببالد احلجاز ملدة أربع سنوات متصلة حيث عاد منها ىف  22من شهر
إىل َم ّكة املرشَّ فة ملبارشة عامرهتا كام رأينا،
ّ
املحرم سنة 919هـ  /أبريل 1513م ،وجاء ىف النقش عامرة مْالَ ِد َينِة الرشيفة وإن كانت املصادر التارخيية واآلثارية  -عىل
بالَ ِد َينِة املنورة ىف عهد َقانِ َصو ْه الغَ ورى حتى اآلن ،كام ّمتت عامرة قلعة َ
األزْلمَ
متدنا بأى أعامل معامرية ّمتت مْ
حد علمى  -مل ّ
ّ
ْ

 184ويالحظ أن رسم َأ ْي َلة كُ تب هكذا باأللف بد ً
ال من التاء املربوطة كام ورد ىف  188كان قد قرأ هذا السطر شقري ىف بداية هذا القرن حيث كانت ال تزال معامله
بحالة جيدة ،عن هذا النقش انظر :شقري ،تاريخ سينا ،ص204؛ بكر ،دروب
بعض املصادر ،انظر :غَ َّبان ،نقشان ،ص .23
َ
احلجيج ،ص 115؛ غوانمة ،أ ْي َلة ،ص .76-75
Sh. Tamari, An Inscription of Qānṣūh al-Ġūrī, p. 183،
pl. 3 ; id., « Darb al-Hajj »، p. 511-513, pl. XIII b.

 185ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .133
 186ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .144
 187ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،5ص .95

Sh. Tamari, « Darb al-Hajj », p. 521, 522, nº 27,
pl. XVI a.

189

يالحظ وجود خطأن ىف نص ابن عبدا لسالم الدرعى ّأوهلام أن الغَ ورى مل
يكن آخر سالطني املامليك الچراكسة وكان أخرهم طومانباى ،وثانيهام ذكر
720هـ بد ً
ال من 920هـ ،وانظر :الدرعى ،رحلتى ،ص 65؛ اجلارس ،ىف
رحاب احلرمني ( ،)3ص .661-660
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التى يوجد هبا نقش إنشائى يؤرخ لعامرهتا ىف سنة 916هـ 1511- 1510/م ُذكر فيه املرشف عىل عامرهتا ،190وا ُمل َ ِو ْي َل َح ْه
«النبك» وهى ا ُمل َو ْي َلح حالي ًا والتى يبدو أنه قد تم تعمري البئرين اللذين كانا شيدمها آل َملك الچوكندار فيها زمن النارص
192
191
الرحالة
حممد بن قالوون  ،و َمغَ َ
مر هبا ّ
ار ْة ن َْبط ،والفساقى َبب ْدر وقد ُعمرت بركتها سنة 920هـ1515/م ،حيث ّ

احلج ىف آخر شهر ذى القعدة من سنة 920هـ/
ابن طولون الصاحلى (ت 953هـ1546/م) ىف طريقه ألداء فريضة ّ

يناير 1515م ،وذكر هذه العامرة الذى كان شاهد ًا عيان ًا هلا حيث قال« :ثم وصلنا َب ْدر ًا  .. ..ورأينا املعامرية قد رشعوا
ىف عامرة بِ ْر َكة ّ
معظمة هناك يصل إليها املاء من الفارعة ،رسم بعامرهتا سلطان مرص األرشف َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى وجاءت
ىف حم ّلها فإن املاء هناك غزير» .193وذكرها ابن الشامع احللبى (ت 936هـ1529/م) عندما مر هبا ىف اليوم السبت 28
من شهر ذى القعدة سنة 926هـ 10/نوفمرب 1520م فقال« :رأينا به بركة عظيمة فيها ماء كثري وإىل جانبها قبة لطيفة
فحصل للناس باملاء املذكور راحة كبرية وزال عنهم مشقة عظيمة فقد كان بعض الناس فيام تقدم من اإلعصار املاضية
وجدد هذا الصنيع ىف أيام السلطان قانصوه الغورى الچركسى
يذهب باجلامل والدواب فريد املاء من نحو الفارعةُ ،

ملك مرص بتاريخ  .194»...كام ذكرها اجلزيرى وزاد عليه بذكر اسم املرشف عىل العامرة ولكنه أخطأ ىف التاريخ الذى

والقبة التى
ونص ما ورد عنده عن البرِْ َكة« :والفسقية الكبرية التى هبا
ُش ّ
يدت فيه البرِْ َكة فجعله سنة 915هـ1509/مّ ،
ّ
عليها يروى منها ا َ
جدة اإلنشاء َبأمر السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى ،عىل يد عالء الدين بن اإلمام
اج ،ويفضل عنهمُ ،م ْس َت َّ
حل ّ
ناظر اخلواص الرشيفة ىف سنة مخس عرشة وتسع مائة ،ور ّتب هلا ىف تلك السنة مر ّتب ًا من ديوان السلطنة الرشيفة يرصف
195
رحالة معارص ورآها
الرحالة ابن طولون هو الصحيح ألنه ّ
لإلرشاف هبا عن الدرك و َم ْل ِئ الفسقية»  .وأعتقد أن تاريخ ّ
رؤيا العني ،والذى هيمنا هنا أن ذكر ابن طولون لعامرة بركة َب ْدر أكرب دليل عىل استمرار أعامل عامرة السلطان َقانِ َص ْو ْه
حلاج املِصى ىف هذه السنة ،ومن ثم يكون التاريخ اجلديد لنقوشه ىف ع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل أقرب للواقع من
َ
الغَ ورى عىل درب ِا َ ّ رْ َ
التاريخ الذى اقرتحه َغ َّبان ،وال ُيمكن أن تُذكر هذه ا ُملنشآت ما مل ينته العمل فيها ،وليس كام ذهب َغ َّبان من أن مرشوع

العامرة الغَ ورية قد خطط له ووضعت تفاصيله الكاملة قبل الرشوع فيه ،ثم ُن ّفذ بعد ذلك عىل مراحل حيث قال« :وفيام
يتع ّلق باإلشارة ىف هذا النقش إىل َخان َ
األزْلمَ الذى انتهى بناؤه ىف عام 916هـ1510/م ،وعامرة َم ّكة التى ُف ِرغ منها ىف
عام 917هـ1511/م ،فإننا نعتقد أن ذكرمها ىف النقش جاء عىل اعتبار أهنام جزء من مرشوع العامرة الغَ ورية ،وأن العمل

 190رسالن ،األزنم ،ص 382؛ ُعجيمى ،قالع األزنم والوجه وضبا ،ص -165
 ،170شكل ( ،)13لوحة ()48؛ غَ َّبان ،اآلثار اإلسالمية ،ص ،244-243
شكل ( 109أ ،ب)؛ نقشان ،ص  ،59 ،55لوحة ()9؛ اآلبار السلطانية
بوادى الزريب ،ص 265؛ بحوث ىف التاريخ واآلثار ،ص 36؛ الراشد
وآخرون ،آثار منطقة تبوك ،ص .178
A. Ghabban, Introduction à l’étude archéologique des
routes syrienne et égyptienne du pèlerinage, p. 565-571.
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 191اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص 1378؛ غَ َّبان ،بحوث ىف التاريخ واآلثار،
ص .104
َ 192ب ْدر :تقع عىل ُبعد  160كم إىل الغرب من املدينة امل ّنورة ،وعىل ُبعد  80كم
جنوب رشق َي ْن ُب ُع ،انظر :اجلارس ،رحلة الوزير الرشقى اإلسحاقى املغربى إىل

احلج سنة 1143هـ ( ،)1ص 753-746؛ غَ َّبان ،نقشان ،ص .94-93
ّ
 193حممد بن عىل احلنفى ابن طولون الصاحلى ،الربق السامى ىف تعداد منازل
ا َ
اج الشامى ،خمطوط دار الكتب املرصية ،املكتبة التيمورية ،رقم 14
حل ّ
جمموع ،لوحات ()228-215؛ اجلارس ،الربق السامى ىف تعداد منازل
احلج الشامى ملحمد بن طولون احلنفى املتوىف سنة  ،953جملة العرب،
س ،10ع ،12-11الرياض ،مجاديان 1396هـ /مايو  -يونيو 1976م،
ص .886
 194عمر بن أمحد بن عىل بن الشامع احللبى ،عيون األخبار ىف ضبط ما يقع
لكاتبه من اإلقامة واألسفار ،خمطوط دار الكتب املرصية ،رقم (،)5705
ج ،1ص .195-194
 195اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص .1426-1425
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

بالنسبة لخِ َ ان َ
األزْلمَ وعامرة َم ّكةٍ ،
جار أثناء كتابة هذا النقش .وعليه يكون مرشوع العامرة الغَ ورية قد ُخ ّطط له ووضعت

تفاصيله الكاملة قبل الرشوع فيه ،ثم ُن ّفذ بعد ذلك عىل مراحل» .196ولكن يجَ ُب هذا االقرتاح هو ذكر عامرة «الفساقى
بب ْدر» ىف النقش وهو العمل الذى كان ال يزال قائ ًام بب ْدر ىف سنة 920هـ1515/م كام مر متزامن ًا مع عامرة الع ِ
راقيب ىف
َ
َ
َ
ّ
ِ
ِ
املرة الثانية أو قبلها بقليل ،كام ي ّتضح أيض ًا أن املرشف عىل العامرة كلها ليس َخاي ْر بك املعْماَ ر ،ولكن كان هناك مرشفني
ّ
َ
آخرين مثل ُخشْ قدم اخلازندار أحد األمراء العرشات لإلرشاف عىل عامرة َخان األزْلمَ وربام ا ُمل َو ْي َلح التى وردت بالنقش
ألهنا تبعد عن َ
األزْلمَ بمسافة  90كيلو مرت فقط ،واألمري عالء الدين بن اإلمام ناظر اخلواص الرشيفة لإلرشاف عىل
ار ْة ن َْبط التى وردت بالنقش ألهنا تبعد عن َب ْدر بمسافة  120كيلو مرت فقط ،واخلواجا حممد بن
عامرة بِ ْر َكة َب ْدر وربام َمغَ َ
بم ّكة ا ُملرشّ فة التى بدأت ىف شهر مجادى اآلخرة سنة
عباد اهلل الرومى الذى أرشف عىل جتديد وترميم العامرة التى ّمتت َ

915هـ1509/م حيث تم جتديد ّقبة مقام احلنفى ،وجتديد مقصورة مقام إبراهيم اخلليل  ،وإصالح شبابيك بئر زَ ْم َزم،

العباس وباب اجلنائز وباب السالم وباب العمرة.197
ودرج باب الصفا وباب البغلة وباب جازان وباب ّ
بم ّكة املرشَّ فة عن طريق تشييد عامئر جديدة أصدر مرسوم إىل َخايِ ْر
وعندما أراد السلطان التوسع ىف أعامله املعامرية َ
ِ
َبك املِعْماَ ر بعد عودته مبارشة من عامرته بالربع األول من درب ِا َ
صى بالذهاب إىل ّ
مكة لإلرشاف عىل عامرته
اج امل رْ َ
حل ّ
هبا ،حيث قام بالعديد من األعامل املعامرية ما بني ذهابه وعودته ،حيث تم جتديد بناء باب إبراهيم بعقد كبري ،وبناء قرص
فوقه ،ومنازل ومساكن حوله ،وإنشاء ميضأة بالقرب منه ،وعامرة وترخيم ِح ْجر إسامعيل  ،وتأزير احلطيم بالرخام األبيض
واألسود والتأريخ لعامرته بنقش تذكارى تارخيى ،وإصالح ُظلة املؤذنني وتغليف ق ّبتها بالرصاص ،198وإجراء بعض
اإلصالحات ىف مقام املذهب احلنفى باحلرم ،199وإجراء إصالحات بمقصورة املقام للمرة الثانية ،ونزح بئر زَ ْم َزم ،وترميم

الرواق الشامى من املسجد احلرام ،والكشف عىل املياه ىف وادى مر وىف اجلموم ،وإصالح عني عرفة ،200وكذلك بناء

ُبرج سابع بوسط البحر ،وأوصل به سور ُج َّد ُة سنة 917هـ 1511/م ،201مما يؤكد أن هذه النقوش ُن ّفذت بعد االنتهاء
ِ
الع َق َبة عىل السلطان ىف شهر ذى القعدة سنة 920هـ /
البغْ ل ىف املرة الثانية ىف الفرتة من وصول ُكتب َ
من عامرة َعراقيب َ
ديسمرب 1514م  -يناير 1515م عندما كان بالسبكية «السبتية» جهة بوالق أو املنية جهة أنبابة «أمبابة» ويبدو أن هذه
ُ
الك ُتب ورد فيها وجود صعوبات ىف اجتيازها ومن هنا نجد أن السلطان قد رسم إىل َخايِ ْر َبك املِعْماَ ر الذى متت عامرة
الدرب حتت إرشافه للذهاب إىل الع ِ
راقيب إلصالحها قبل عودة ابنه املقر النارصى حممد وزوجة السلطان َخ َونْد وما
َ
بني تاريخ عودته من هذه املهمة ىف شهر صفر من سنة 921هـ  /مارس -أبريل 1515م ،مما يؤكد أن هذا النقش ُعمل

بعد االنتهاء منها.

 199اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص .1513
 196غَ َّبان ،نقشان ،ص .53-52
 200ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص ،1726-1725 ،1707-1706 ،1705
 197ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص .1702 ،1692
.1805 ،1736-1733
 198ابن فهد ،بلوغ القرى ،ج ،3ص 1812-1808 ،1726-1725؛
اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2ص 1513؛ العصامى ،سمط النجوم ،ج 201 ،4ابن فهدُ ،ح ْسن القرى ،ميكروفيلم رقم ( )45جغرافيا ،ص 19؛ حتقيق
اجلارس ،ص .40
ص 52؛ الصباغ ،حتصيل املرام ،ج ،1ص 364؛ باسالمه ،تاريخ الكعبة،
ص .179-177 ،176-175
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سامى صالح عبداملالك

ِ
البغْ ل عىل درب
وأخري ًا أستنتج مما سبق بشكل مؤكد أن تاريخ تنفيذ النقش املراسيمى التذكارى اإلنشائى ىف َعراق َ
يب َ
ِ
ا َ
صى ىف َس ْي َناء يقع ىف الفرتة بني شهر ذى القعدة سنة 920هـ /ديسمرب 1514م  -يناير 1515م وشهر صفر
اج امل رْ َ
حل ّ
921هـ /مارس -أبريل 1515م ،وهو تتويج للمجهودات واألعامل املعامرية الضخمة التى قام هبا السلطان َقانِ َص ْو ْه
ِ
العالى الشهري املِعْماَ ر ىف عامرة درب ِا َ
صى واملدينتني الرشيفتني َم ّكة ا ُملرشّ فة مْ
والَ ِد َينِة
اج امل رْ َ
الغَ ورى واألمري َخايِ ْر َبك َ
حل ّ
ِ
الرشيفة ،حيث تعترب عامرة السلطان َقانِ َص ْو ْه الغَ ورى أكرب عامرة متكاملة يشهدها درب ِا َ
صى ىف مراحل تاريخ
اج امل رْ َ
حل ّ
عامرته عرب العصور التارخيية املتعاقبة ،وذلك بعد العامرة الواسعة التى كانت قد متت عىل الدرب من قبل ىف عهد السلطان

النارص حممد بن قالوون واألمري آل ملك الچوكندار.

ِ
شكل  .1خارطة عامة لدرب ا َ
الب ْغلة».
اج امل ِ رْ َ
والعق ََبةُ موقع عليها منزل َع َراق َ
بس ْيناء ىف املسافة بني َمنهىل َع ْج ُرود َ
حل ّ
صى َ
الب ْغل «دبة َ
يب َ
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شكل .2
تفريغ ألقدم نقش تذكارى لتسهيل «قطع ومتهيد» َعق ََبة ىف بالد الشام
مؤرخ ىف سنة 73هـ-692/
من عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان ّ
AnIsl 40 (2006), p. 91-138 Sāmī
حامدṢāliḥ
يرسيةʿAbd
Al-Mālik
).(Ifao
693م ،إعداد
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صى واآلثار الباقية َبع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل ىف َس ْيناء « دراسة آثارية  -تأرخيية جديدة »
اج امل ِ رْ َ
النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب الحْ َ ّ

ِ
ِ
شكل  .3تفريغ لنقش عامرة درب ا َ
الب ْغل ،رسم يرسية حامد ).(Ifao
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
صى ىف عهد السلطان قَان َص ْو ْه الغَ ورى َبعراقيب َ

شكل .4
تفريغ لرنك السلطان قَانِ َص ْو ْه
الب ْغل،
الغَ ورى َبعراقيب َ
رسم يرسية حامد ).(Ifao
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لوحة  .1بئر الث ََمد «ث ََمد احلصا» منزل ثانوى عىل درب
ِ
ا َ
الب ْغل من ناحية الغرب،
حلاج امل ِ رْ َ
صى قُبيل َعراقيب َ
تصوير م .جابى توما.

ِ
لوحة  .2درب ِا َ
الب ْغل ىف عهد قَانِ َص ْو ْه الغَ ورى وذلك من الناحية
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
صى وقطع جبل َعراقيب َ
الرشقية قبل تعبيد الدرب ىف العرص احلديث.

لوحة .3
بقايا مسجد األمري رضوان بك الفقارى
ِ
الب ْغل ويظهر ىف اخللف يسار ًا
َبعراقيب َ
موقع إلقاء ناتج أعامل قطع اجلبل.
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لوحة .4
بقايا اجلدار الشامىل من مسجد األمري
ِ
الب ْغل.
رضوان بك الفقارى َبعراقيب َ
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لوحة .5
وعربان الدرك
املحرس أو مساكن عامل المْ َ ْح َج ِر ُ
وحراس القافلة وىف خلف الصورة بقايا قطع اجلبل من
الناحية اجلنوبية يليها املسجد ،تصوير م .جابى توما.

لوحة .6
النقش املراسيمى التذكارى ورنك الغَ ورى َبعراِقيب
الب ْغل عىل درب ا َ
صى ىف سيناء من عهد
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
َ
قَانِ َص ْو ْه الغَ ورى ،تصوير م .جابى توما.
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-bi bāqiya-al aṯār-l-wa miṣrī-al ḥāǧǧ-al darb ʿimārat-li tizkārī-al
ﺟﺪﻳﺪﺓmarāsīmī-al naqš-Al .
ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻯ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭﺏ ﺍﻟْﺤﺎﺝّ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ -
ِ
لوحة  .7النقش اإلنشائى لعامرة درب ا َ
عهد قَانِ َص ْو ْه الغَ ورى.
الب ْغل ىف سيناء من
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
صى َبعراقيب َ
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ِ
لوحة  .8تفصيل من النقش اإلنشائى لعامرة درب ا َ
الب ْغل ىف سيناء
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
صى َبعراقيب َ
من عهد قَانِ َص ْو ْه الغَ ورى يوضح اسم اجلبل الذى قُطع فيه الدرب والفرق بني الالم
وعق ََبة والقلعة وقلعة واملويلحة.
والب ْغل واهلاء ىف كلامت توسعة َ
ىف كلمتى اجلبل َ

ِ
ِ
الب ْغل عىل درب ِا َ
صى ىف سيناء.
اج امل ِ رْ َ
حل ّ
لوحة  .9رنك السلطان قَان َص ْو ْه الغَ ورى َبعراقيب َ
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ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻯ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭﺏ ﺍﻟْﺤﺎﺝّ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ  -ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ-bi bāqiya-al aṯār-l-wa miṣrī-al ḥāǧǧ-al darb ʿimārat-li tizkārī-al marāsīmī-al naqš-Al .
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