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تأخذ دراسة التراث العمراني أهميته في مجال الدراسات التاريخيـة      

ألنها تقوم على أساس وصفي لبعض الركائز المعماريـة والمؤسسـات   
لذا فأن ، التي ترد في ثنايا النصوص النظرية التي يتطرق لها مؤرخينا 

البحث في هذا الجانب يكشف عن جانب هام من جوانب التراث العربي 
ن للتعامـل فـي هـذا    وي إال وهي الطريقة التي اتبعها المؤرخاإلسالم

  . القراءة والتمحيص في ثنايا النصوص التي وردت  لالجانب من خال
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  :سمه ا -١

ابن علي بن خمارويه بن " المدعو محمد " محمد بن علي بن احمد      
أو كما ،  )١(شمس الدين أبو عبد اهللا، الحنفي  طولون الدمشقي الصالحي

أسماه البغدادي اسحق بن الحسن الحـارثي الصـالحي ابـن طولـون     
  .)٣(وفي موضع آخر سماه محمد بن عالء الدين، )٢(الحنفي

  
                                                             

تحقيـق  –قضاة دمشـق  :ابن طولون  :الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام )١(
القالئد الجوهرية فـي  ،  ٥ص، ) م١٩٥٦، دمشق ( ،الدكتور صالح الدين المنجد 

، مكتب الدراسات اإلسالمية ، دمشق (،تحقيق محمد احمد دهمان ، تاريخ الصالحية 
العاشرة  ةالكواكب السائرة بأعيان المائ،  ]ترجم فيه لنفسه  [، ) م١٩٥٦ – ١٩٤٩

حققه وضبط نصه جبرائيـل سـليمان   ، ) هـ ١٠٦١ت (جم الدين الغزي الشيخ ن :
شذرات الذهب في أخبار  ، ٥٤ -٢/٥٢، ) م١٩٤٥، األمريكانية ، بيروت (،جبور 

ـ  ١٠٨٩ت (أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي  :من ذهب  ، بيـروت  (، )هـ
س واإلثبـات  فهرس الفهار ، ٢٩٩ – ١/٢٩٨، ) المكتب التجاري للطباعة والنشر 

أبي المكارم عبد الكبير بن القطـب الشـهير    :والمعاجم والمشيخات والمسلسالت 
، القـاهرة  (،  )هـ١٣٤٥ت (الشيخ أبي المفاخر محمد الحسيني اإلدريسي  الكتاني 

جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ،  ٣٥٧ – ١/٣٥٥، )هـ١٣٤٧، الجديدة 
 ٣/٢٩٢،) م١٩٥٨ – ١٩٥٦، دار الهالل ، ة القاهر(، علق عليه شوقي صنيف : 
اإلعالم قاموس تراجم ألشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين       ، 

: معجم المؤلفين ، ) م١٩٦٣، بيروت (  ٣ط، خير الدين الزركلي  :والمستشرقين 
  ،  ١١/٥١،) م١٩٥٧،بيروت (، عمر رضا كحاله 

Brock Leman , G ,Geschichte De Arabischiz Literature , (Leiden 
,1939) ,481 ,(367) . 

إسماعيل باشا محمد الباباني  :أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  –هدية العارفين )٢(
  . ٥/٢٠٢، ) م١٩٥٥،وكالة المعارف ، استانبول (، ) هـ١٣٣٩تال(البغدادي 

 . ٦/٢٤٠: ن.م )٣(
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  : والدته -٢
ولد ابن طولون بصالحية دمشق بالسهم العلـى قـرب المدرسـة         

  .)٢(لصالحية بدمشق ونسبته إليهامن أهل ا،  )١(هـ  ٨٨٠الحاجبية سنة 
  :ألقابه -٣

البد من اإلشارة بأن ،قبل أن نتطرق إلى شهرة ابن طولون وألقابه      
وهو ، أسمه ورد في المصادر باسم محمد بن علي بن أحمد كما ذكرناه 

والدليل على ذلك أن أغلب العلماء في ذلك الوقت كانوا ، أسمه الحقيقي 
لـذلك جـاء   ، بألقاب ليتميز كل واحد منهم بها  يسبغون أو يسبغ عليهم

  .)٣(وأبو عبد اهللا، شمس الدين : لقب ابن طولون 
وهناك ألقاب ذات طابع علمي أسبغت عليه فـي بعـض األحيـان         

: وهي على النحـو اآلتـي  ، تكشف لنا بعض الجوانب من حياته العلمية
المسند والنحـوي ومشـارك فـي    ،  )٥(عالم بالتراجم واللغة، )٤(المحدث

  .)٧(المؤرخ،  )٦(التعبير والطب وغيرها من العلوم
  :نشأته العلمية -٤

نشأ ابن طولون نشأة أبناء العلماء فقد تلقى تربية قائمة على أساس      
فقد قرأ وسمع على جماعة منهم القاضي ناصر الدين ، السماع والقراءة 

                                                             
، ن .م:كحاله ،   ٨/٢٩٨، ن .م:ابن العماد ،  ٥ص: ابن طولون  :قضاة دمشق )١(

١١/٥١ . 
 . ٢/٥٥٢، ن .م:العزي  )٢(
  . ١١/٥١، ن .م:كحاله ،   ٨/٢٩٨، ن .م:ابن العماد الحنبلي  )٣(
 .ن .م:كحاله  )٤(
 . ٧/١٨٤، ن .م:الزركلي  )٥(
 . ١١/٥١، ن .م:كحاله  )٦(
  . ٨/٢٩٩، ن .م:ابن العماد )٧(
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والشـيخ  ، )٣(والجمال ابن المبرد، )٢(والسراج بن الصيرفي، )١(بن زريق
وأخـذ  ، )٦(وعمه الجمال بن طولون، )٥(وابن العتمي، )٤(أبو الفتح المزي
وآخرين من أهـل  ، )٧(مكاتبة في جماعة من المصريين، عن السيوطي 

  .)٨(الحجاز
  :تالمذته -٥

كان ألبن طولون باع طويل في غالب العلوم فأخذ عنه جماعة من      
وبرعوا في حياته كالشهاب الطيبي شيخ الوعاظ والمحدثين ،  )٩(األعيان

والعالء ابن عماد الدين والنجم البهنسي خطيب دمشق وآخرهم الشـيخ  
اسماعيل البهنسي فقيه الشافعية والشهاب ابن أبـي الوفـافقي الحنابلـة    

  . )١٠(والقاضي أكمل بن مصلح وغيرهم
  :الوظائف التي تقلدها  -٦

تقلدها ابن طولون هي التدريس كما يقـول ابـن    من الوظائف التي    
  ، )١١(..."قصده الطلبة في النحو ورغب الناس في السماع منه "..العماد 

  
                                                             

  .  ٨/٢٩٩، ن .م:ابن العماد  )١(
 .ن.م )٢(
  .ن.م )٣(
 .ن.م )٤(
  .ن.م )٥(
  . ١١/٥١، ن .م:كحاله  )٦(
 . ٨/٢٩٩، ن .م:ابن العماد )٧(
  . ١١/٥١، ن .م:كحاله  )٨(
  .ن .م )٩(
  . ٨/٢٩٩، ن .م:ابن العماد )١٠(
  .ن.م )١١(
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  .)١(إذ درس بمدرسة أبي عمر وأمه في الصالحية 
  :مؤلفاته -٧

عرف ابن طولون بكثرة مؤلفاته وانه واحـدا مـن الـذين عرفـوا         
كمـا عـرف   ، كبيراً من المؤلفات  بغزارة النتاج العلمي إذ صنف عدداً

وله مشاركة فـي سـائر   ، عنه بأن أوقاته كلها معمورة بالعلم والعبادة 
وأثمر هذا الباع الطويل في العلـوم  ، وليس بشاعر ، وله نظم ، العلوم 

نذكر منها على سبيل المثـال  ، عدداً كبيراً من المؤلفات في شتى العلوم 
هذا االسم ألنـه علـق علـى سـتين     سميت ب" التعليقات : " ال الحصر

ذخائر " و ، )٣("الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية " و ،  )٢(جزءاً
التمتـع  " و ،  )٤(قطـع منـه تحطـه   " العصر في تراجم نبالء العصر 

أعالم الورى بمن ولـي  " و ،  )٥("باألقران بين تراجم الشيوخ واألقران 
أنباء األمـراء بأبنـاء   " و ،  )٦("نائبا من األتراك بدمشق الشام الكبرى 

                                                             
  . ١١/٥١، ن .م:كحاله  )١(
  . ٧/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )٢(
  . ٧/١٨٤، ن .م: الزركلي،   ٥/٢٠٢، ن.م:البغدادي –مخطوط  )٣(
 . ٧/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )٤(
  .ن.م  –مخطوط  )٥(
تاريخ الشام من قيام دولة المماليك في مصر إلى صدر العهد   - مطبوع  )٦(

 ٣٩٦، ) م١٩٦٤، وزارة الثقافة ، دمشق (، تحقيق محمد احمد دهمان ، العثماني 
تحقيق عبد العظيم ،  ١٩٥٢، دمشق ، وترجمه إلى الفرنسية هنري الوست  –ص 

+ ص  ١٦٦، ) م١٩٧٣، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة ( ، حامد خطاب 
جامعة عين ، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي من كلية اآلداب (ص ٣٢٩

كلية (، ) ذخائر التراث العرب اإلسالمي ، عبد الجبار عبد الرحمن ، ) شمس 
  . ١/١٦٣،) م١٩٨١، جامعة البصرة ، اآلداب 
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" و ،  )٢("أعالم السائلين عن كتـب سـيد المرسـلين    " و،  )١("الوزراء 
" و ،   )٤("ضرب الحوطه على جمع الغوطـه  " و ، )٣("غرف الزهرات 

أرشاد الدارس إلى ما في دمشـق  " و،  )٥(نحو أربعين رسالة، " الكناش 
القالئد الجوهرية في تـاريخ  "  و،  )٦("من الجوامع والمدارس للنعيمي 

، )٨("الشذور الذهبية في تراجم األئمة أالثني عشرية " و ، )٧("الصالحية 
األربعين " و ،  )٩("إرسال الدمعة في بيان ساعة اإلجابة يوم الجمعة " و 

من أربعين حديثا مفردة التصنيف عن أربعين صحابيا في أربعين بابـا  
حديثا أخرا انتقاها مـن كتـاب فضـائل     وله أربعون،   )١٠("من العلم 

  ،)١١(القران للضياء المقدسي
                                                             

  . ١/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )١(
  .ن.م - مطبوع )٢(
  .ن.م –مخطوط  )٣(
، ) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (نشره محمد أسعد طلسن في  –مطبوع  )٤(

١٩٤٦(،  ٢١٠ . (  
  . ١/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )٥(
  .ن.م –مخطوط  )٦(
  .ن.م - مطبوع )٧(
 ١٤١، ) م١٩٥٨دار بيروت ودار صادر ، بيروت (نشره صالح الدين المنجد  )٨(

، ن .م:عبد الجبار ،  ]األئمة أالثني عشرية عند األمامية : نشر بعنوان  [، ص 
١/١٦٣.  

مصطفى بن ، الخ ...رسالة أولها الحمد هللا الذي رفع بعض األوقات على بعض )٩(
كشف الظنون عن أسامي الكتب ، ) هـ ١٠٦٧ت (عبد اهللا الكاتب حاجي خليفة 

(  ٣ط،عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف محمد شرف الدين ) والفنون 
  . ٦/٢٤٠، ن.م:البغدادي ،  ١/٦،) هـ١٣٧٨، خيابان ، طهران 

  . ١/٥٤، ن .م:حاجي خليفة ، الخ ..... أوله الحمد هللا البر اللطيف  )١٠(
  .ن .م، أوله الحمد هللا على نعمه التي ال تحصى  )١١(
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الرسائل أربع عشـرة  " و ،  )١("عنوان الرسائل في معرفة األوائل " و 
العقود الدرية في أسماء أمراء مصـر  : " و مقاالت منها ،   )٢("رسالة 

الفلك المشحون في أحـوال  " ، )٣("إلى أن دخلها السلطان سليم العثماني 
دفـع البـأس فـي تـرك     " و ، )٤("ترجم فيه لنفسه  \محمد بن طولون 

مفاكهـة  " و ،   )٦("إفادة الرائم لمسائل النائم " و ،   )٥("مصاحبة الناس 
دور الفلك في حكم الماء الستعمل " و ،   )٧("الخالن في حوادث الزمان 

و ،   )٩("تحفة االحباب في منطق الطير والـدواب  " و ،   )٨("في البرك 
و ،  )١٢("ماقيل في السـمك  " و ، )١١("الفيل " و ،   )١٠("الفخ والقصور " 

                                                             
  . ١/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )١(
عبد ، ) م١٩٢٩/هـ ١٣٤٨، الترقي ، دمشق (مطبوع بعنوان رسائل تاريخية  )٢(

  .١/١٦٣، ن .م:الجبار 
دار الكتاب ، بيروت ( نشره صالح الدين المنجد  –أو أمراء مصر في اإلسالم  )٣(

، ن .م:الزركلي   ]سلسلة رسائل ونصوص   [،  ٤٦ص، ) م١٩٦٢، الجديد 
  .١/١٦٣، ن .م:عبد الجبار ،  ١/١٨٤

  .١/١٦٣، ن .م:عبد الجبار ، ) م ١٩٢٩/هـ  ١٣٤٨، دمشق (  )٤(
  . ١/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )٥(
  .ن .م –مخطوط  )٦)(٦(
، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ( ، تحقيق محمد مصطفى  –مطبوع  )٧(

ن .م:عبد الجبار ،  ]تراثنا  [) ص ٤٢٠+ ص  ٣٩٠(، ٢مج ) م ١٩٦٤ – ١٩٦٢
 ،١/١٦٤  

  . ١/١٨٤، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )٨(
  .ن .م )٩(
  .ن .م )١٠(
  .ن .م )١١(
  .ن .م )١٢(
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الثغر السبام فـي ذكـرى   " و ،   )١("ابتسام النقور في مناطق الزهور " 
النحلة فيمـا ورد  " و ، )) موضوع البحث ((  )٢("من ولي قضاء الشام 

" و ،   )٤("ية الشقة المضية في أخبار القلعة الدمشق" و ، )٣(" في النخلة 
اللمعات البريئة في النكت التاريخية " و ، )٥(" المعزة فيما قيل في المزة 

قرة العيـون  " و ،   )٧("النغمة الزنبقية في األسئلة الدمشقية " و ،   )٦("
الئـد الجوهريـة فـي تـاريخ     الق" و ،   )٨("في أخبار باب جيـرون  

الجـواهر  " و ،   )١٠("قيد الشرير في أخبار يزيـد  " و ،   )٩("الصالحية

                                                             
  . ١٨٥ - ١/١٨٤: ن .م:الزركلي  –مخطوط   )١(
 ٤١٨،) م١٩٥٦،المجمع العلمي العربي ، دمشق (، نشره صالح الدين المنجد  )٢(

  . ١/١٦٣، ن .م:عبد الجبار ،  ]نشر باسم قضاة الشام   [ص 

   )٣(. ١/١٨٥، ن .م:الزركلي  –مخطوط 
مكتبة ، دمشق (، في أخبار القلعة الدمشقية  أو أسمه الشمعة المضية –مطبوع  )٤(

  . ١/١٦٣، ن .م:عبد الجبار ، ) م١٩٢١ /هـ١٣٤٨، القدسي و البدير 
، ن .م:الزركلي ، ) م١٩٢١، مكتبة القدسي و البدير ، دمشق ( –مطبوع  )٥(

 .١/١٦٤، ن .م:عبد الجبار ،  ١/١٨٥
، ن .م:عبد الجبار  ،) م١٩٢١، مكتبة القدسي و البدير ، دمشق ( –مطبوع  )٦(

١/١٦٤.  
  . ١/١٨٥، ن .م:الزركلي  –مخطوط  )٧(
  . ١/١٦٣، ن .م: عبد الجبار،) م١٩٢٩، دمشق (–مطبوع  )٨(
، مكتب الدراسات اإلسالمية ، دمشق (، تحقيق محمد احمد دهمان : ن .م )٩(

  .١/١٦٣، ن .م:عبد الجبار، قسمان ، ) م ١٩٥٦، م ١٩٤٩
 ٦١، ) م١٩٧٨، دار العلوم للطباعة ، القاهرة (، عامر تحقيق فاطمة مصطفى  )١٠(

  . ١/١٦٣، ن .م:عبد الجبار ، ص  ٣٠+ ص 
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النفحـات األزهريـة فـي    " و ،   )١("المضية في طب السادة الصوفية 
  .)٣("أعالم  السائلين عن كتب سيد المرسلين " و ،  )٢("الفتاوى الصوفية 

  : وفاته -٨
توفي ابن طولون يوم األحد حادي عشر جمـادى األولـى ودفـن        

بتربتهم عند عمه القاضـي جمـال الـدين بالسـفح قبـل الكهـف و       
وذكر البغـدادي وفاتـه فـي سـنة ثـالث وخمسـين       ، )٤(الخوارزمية

  . )٥(وتسعمائة
 

من خالل استعراضنا الكتاب قضاة دمشق وجـدنا فيـه بعـض            
الجوانب المعمارية في نصوصه تطرق إليها مؤرخنـا محـدداً مواقـع    

  :البعض منها ومنها 
  : األبواب والشبابيك -١

أشار ابن طولون في كتابه إلى عدد من األبواب في مدينة دمشـق       
في الوصـف العمرانـي   وبعض الحواضر اإلسالمية كجزء من منهجه 

  ،   )٦(باب البريد بدمشق:لخطط المدينة العربية اإلسالمية آنذاك منها
  
  

   

                                                             
  . ١١/٥١، ن .م:كحاله  )١(
  .ن .م )٢(
  .ن.م )٣(
  . ٨/٢٩٩، ن .م:ابن العماد  )٤(
  . ١١/٥١، ن .م: كحاله،  ٥/٢٠٢، هدية العارفين  )٥(
  . ٥٦،  ٥٤،  ٥٠،  ٢٣،  ١١، ٢: ابن طولون  :قضاة دمشق )٦(



 

 
  

٦٣٣ 

 l 

  

بـاب  ،   )٣(بـاب السـاعات  ،   )٢(باب الجابيـة ،   )١(باب ثوما بدمشق
،   )٧(بـاب الفـراديس  ،   )٦(باب النصر،   )٥(باب الفرج،   )٤(الصغير

أما األبواب التي ذكرهـا فـي الحواضـر العربيـة     ،   )٨(باب الكالّسة
،   )١٠(بـاب الشـام  ،   )٩(باب التبن: اإلسالمية األخرى منها في بغداد 

،   )١١(باب المعال: وفي بالد الحجاز والسيما في مكة المكرمة ذكر منها
الشباك : أما الشبابيك فقد ذكر منها،   )١٢(باب الوزير: وفي القاهرة ذكر

    )١٣(الكمالي
  :البساتين والعيون -٢

إلى عدد من البساتين محدداً موقـع  " قضاة الشام " وأشار في كتابه      
،   )١٤(بستان ابن جماعـة بـالمزة  : البعض منها في بعض األحيان منها

                                                             
  . ٦٠،  ٦: ن .م:الزركلي  –مخطوط   )١(
  . ٢٠٩،  ١٧٩: ن .م )٢(
  . ١١: ن .م )٣(
  . ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٤٦،  ٢٢٦،  ٢٢٢،  ٩٩: ن .م )٤(
  . ١٨٢: ن .م )٥(
  . ١٣٦،  ١١٩،  ١١٧: ن .م )٦(
  . ٢٦١،  ٢٣٧،  ١٨٣: ن .م )٧(
  . ٦٦: ن .م )٨(
  . ١١٧: ن .م )٩(
  . ٣٣: ن .م )١٠(
  . ١٠٨: ن .م )١١(
  . ١٥٥: ن .م )١٢(
  . ٨٤،  ٨٣،  ٧٤،  ٧٣،  ٥٧،  ٤٨: ن .م )١٣(
  . ١١٥: ن .م )١٤(



 

  
  

٦٣٤   

 l 

بسـتان  ،  )٢(بستان ابن صصري بالسـهم ،   )١(بستان ابن زكري بالمزة
    )٤(عين جالوت: أما العيون فقد ذكر منها،   )٣(القونوي بالسهم

  :البيوت -٣
وله إشارات إلى بعض البيوت التي كانت تشكل جزءاً مـن خطـط       

  )٦(بيت لهيـا ،   )٥(بيت ابن النحاس: المدينة اإلسالمية في الوصف منها
  .  )٧(بيت المقدس، 
  :الترب -٤

إلى عدد من الترب في دمشـق  " قضاة الشام"وأشار أيضا في كتابه      
تربة ،   )١٠(تربة أم الصالح،   )٩(تربة الجيبفا،   )٨(تربة األخنائي: منها

  )١٣(تربة بني صصـري ،   )١٢(تربة بني الرحبي،   )١١(بنت أبن سقري
                                                             

  ١١٥: ن.م:الزركلي  –مخطوط   )١(
 . ٨٥: ن .م )٢(
  . ٩٢: ن .م )٣(
  . ٧٥: ن .م )٤(
: ن .م،ويعرف ببيت الخواجا ابن النحاس شمالي المدرسة البادرائية وحمام سامة  )٥(

١٧٦ .  
  . ١٨،  ١٣: ن .م )٦(
  . ١٧٣،  ١١٣،  ١١٠،  ٦٨،  ٥٤: ن .م )٧(
عبد القادر محمد النعيمي الدمشقي ، تقع بجوار الجامع األموي  – ١٢٧: ن .م )٨(
الترقي ، دمشق (تحقيق جعفر الحسني ، الدارس في تاريخ المدارس) هـ ٩٢٧ت (

  . ١/٥٣٧،) م١٩٤٧/هـ١٣٦٧، 
  . ٢٠٩: ن .م )٩(
  . ٩٩: ن .م )١٠(
  . ١٧٧: ن .م )١١(
  . ١١٥: ن .م )١٢(
  . ٨٥: ن .م )١٣(



 

 
  

٦٣٥ 

 l 

  

التربـة الخاتونيـة   ،)٢(تربة الجمال المصـري ،   )١(تربة تنم الحسني، 
تربة ،   )٥(تربة الشافعي،   )٤(تربة السبكيني بسفح قاسيون، )٣(العصمنية

تربـة  ،   )٨(تربـة العجمـي  ،   )٧(تربة العادل كتبغا،   )٦(صالح الدين
أما في حلب فقد ذكـر  ،)١١(تربة موفق الدين،   )١٠(تربة قوصون، )٩(فجا
وفي الحواضر العربية اإلسالمية األخرى فقد ، )١٢(تربة الفردوس: منها

  .  )١٣(تربة الخيضري بالقاهرة: ذكر منها
  :الجوامع والمساجد -٥

كانت الجوامع والمساجد تمثل مراكز استقطاب ثقافية فضالً عـن        
فقد أورد ابن طولون عدد منها فـي  ،كونها مراكز دينية بالدرجة األولى 

جامع ابـن  : عربية واإلسالمية األخرى هيالبالد الشامية والحواضر ال
  ،   )١٤(طولون

                                                             
  . ٣٠٣،  ٢٦٨:  : ن.م:الزركلي  –مخطوط   )١(
  . ٦٥: ن .م )٢(
  . ١٨٩،  ١٨٨: ن .م )٣(
  . ١٠٧: ن .م )٤(
  . ١٧٨،  ١٠٨: ن .م )٥(
  . ٥٦،  ٥٣: ن .م )٦(
  . ٢٩٧: ن .م )٧(
  . ٢٩٧: ن .م )٨(
  . ٢٠٩: ن .م )٩(
  .ن .م )١٠(
  . ٢٨٤: ن .م )١١(
  . ١١١ :ن .م )١٢(
  . ١٧٩: ن .م )١٣(
  . ٢٦٢،  ١١٠،  ١٠٤،  ٩١: ن .م )١٤(



 

  
  

٦٣٦   

 l 

،   )٢("مسجد دمشق ، جامع دمشق " الجامع األموي ، )١(الجامع األفرمي
  )٦( جامع الحنابلـة ،   )٥(جامع جراح،   )٤(جامع التوبة،   )٣(جامع تنكز

،   )٩(جامع المظفـري ،   )٨(جامع كريم الدين،   )٧(جامع قلعة دمشق، 
جـامع  : أما الجوامع في الحواضر اإلسالمية فمنهـا  ،   )١٠(يلبغاجامع 

أما المساجد فقد ذكر منهـا  ،   )١٢(الجامع األزهر،    )١١(الحاكم بالقاهرة
مسـجد  ،   )١٤(مسـجد الـذبان  ، )١٣(في بالد الشام مسجد دار السـعادة 

                                                             
  . ١٩٠،  ١٤٩ : ن.م:الزركلي  –مخطوط   )١(
 ٦٩،  ٦٣،  ٥٤،  ٥٣،  ٤٨،  ٤٣،  ٣٢،  ٣١،  ١٦،  ١١،  ٦،  ٥:  ن .م  )٢(

 ،١٢١،  ١١٨،  ١١٦،  ١١٠،  ١٠٧،  ١٠٢،  ٩٥،  ٩٣،  ٩٠،  ٧٤،  ٧٣  ،
١٦٨،  ١٦٥،  ١٦٣،  ١٥٤،  ١٥٢ ، ١٥١،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٢٧،  ١٢٣  ،
٢٣٢،  ٢١٧،  ٢١٣،  ٢١١،  ٢١٠،  ١٩٤،  ١٨٣،  ١٨٠،  ١٧٧،  ١٦٩  ،
٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩١،  ٢٨٨،  ٢٨١،  ٢٧٧،  ٢٦٩،  ٢٦٥،  ٢٤٥،  ٢٣٣  ،
٣٠٣ .  

  . ٢١١،  ٩٣: ن .م )٣(
  . ٣٠١،  ١٦٩: ن .م )٤(
  . ٢٦٤: ن .م )٥(
  . ٢٩٧،  ٢٩٥،  ١٥٢: ن .م )٦(
  . ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٢،  ١٩٦،  ٩٠: ن .م  )٧(
  . ١٨٠: ن .م )٨(
  . ٣٠٤،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٢،  ٢٩١،  ٢٨٩،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٢٨: ن .م  )٩(
  . ٢١٧،  ٢٠٩،  ١٨٤،  ١٦٩: ن .م )١٠(
  . ١٨٩: ن .م )١١(
  . ١٧٨: ن .م )١٢(
  . ١٣٦،  ١٣٣: ن .م )١٣(
  . ٢٦٤،  ٢٠٩،  ١٨٢: ن .م )١٤(



 

 
  

٦٣٧ 

 l 

  

،   )٤(مسجد القدم، )٣(المسجد الصمدي،   )٢(المسجد الزينبي، )١(الرسول
  .)٦(مسجد التاريخ،   )٥(مسجد القصب

  :الدور -٦
كانت بعض الدور تمثل احد المراكـز الثقافيـة والتعليميـة التـي          

يرتادها طالب العلم أو ملتقى لبعض الشخصيات العلمية البارزة آنـذاك  
  )٨(دار أبي الـدرداء ،   )٧(دار أبن الزكي: فقد ذكر منها في بالد الشام 

ــي زرعــ ــال المصــري،   )٩(ةدار أب  دار الحــديث،   )١٠(دار الجم
  )١٤(دار السـعادة ،   )١٣(دار ست الشام،   )١٢(دار الخيل،   )١١(األشرفية

                                                             
  . ٢٧٩: ن .م )١(
  . ٦٠:  ن.م )٢(
  . ٢٣٤: ن .م )٣(
  . ١٨٠: ن .م )٤(
  . ٢٠٩:ن .م )٥(
  . ١٤٦: ن .م )٦(
  . ٥٤: ن .م )٧(
  . ١١، ٢: ن .م )٨(
  . ٢٣: ن .م )٩(
  ، ٦٥: ن .م )١٠(
،  ١١٦،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٤،  ١٠٢،  ٦٧،  ٦١: ن .م )١١(

٢٩٠،  ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٨٠،  ٢٧٩،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ١٧٢،  ١٣٢،  ١١٨  ،
٣٠٤،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٢٩٩،  ٢٩١ .  

  . ٤٣: ن .م )١٢(
  . ٥٦: ن .م )١٣(
 ١٨٣،  ١٦٦،   ١٦٣،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢،  ٩٩،  ٩٧،  ٩٦،  ٧٨: ن .م )١٤(

 ،٢٩٧،  ٢٩٥،  ٢٨١،  ٢٧٨،  ٢١٥،  ٢١٠ .  



 

  
  

٦٣٨   

 l 

دار القرآن ،   )٣(دار القرآن الجزرية،   )٢(دار العزى،   )١(دار العدل، 
أمـا  ،   )٦(دار معـز الدولـة  ،   )٥(دار القرآن المفلحية،   )٤(الخيضرية

دار الحـديث  : الحواضر العربية اإلسالمية فقد ذكر منها في القـاهرة  
أما في الحواضر اإلسالمية فقد ذكر منهـا  ،   )٨(دار العدل،   )٧(الكاملية

  .  )٩(دار القرآن الجزرية يشيراز: 
  :األديرة -٧

ديـر  : وأشار أيضا لبعض المنشئات العمرانية لغير المسـلمين منهـا   
  .)١١(دير مران ،   )١٠(الحنانية

   

                                                             
،  ٢٢٢،  ٢١٧،  ١٨٨،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٦٨،  ١٤٤،  ١٢٠،  ٩٠: ن .م )١(

٢٨٣،  ٢٦٩ .  
  . ٢: ن .م )٢(
  . ١٢١: ن .م )٣(
  . ١٧٩: ن .م )٤(
  . ٣٠٠: ن .م )٥(
  . ٣٣: ن .م )٦(
  . ٨٨: ن .م )٧(
  . ١١٠،  ١٠٨،  ١٠٤: ن .م )٨(
  . ١٢٢: ن .م )٩(
  . ٢٨١،  ٢٧٨: ن .م )١٠(
  . ١٦: ن .م )١١(



 

 
  

٦٣٩ 

 l 

  

  :الدروب -٨
تمثل الدروب إحدى المظاهر العمرانية الرئيسة لكل مدينـة مـن         
درب : إال انه كان مقالً في إيراد هذا النوع من المظاهر منهـا ، المدن 

  .    )٢(درب النقاشة،   )١(بهاء الدين
  :الزوايا -٩

كانت تمثل الزوايا إحدى المراكز الثقافية التعليمية فـي الحواضـر        
   )٣(زاوية ابن داود: العربية اإلسالمية آنذاك فقد ذكر منها في بالد الشام 

  .  )٦(زاوية الهنود،   )٥(الزاوية القلندرية،   )٤(زاوية الشافعي، 
  :األسواق -١٠

تمثل األسواق إحدى الخطط الرئيسة والمهمة للوصف العمرانـي         
للمدينة العربية اإلسالمية ومن هنا كان ألبن طولون إشارات مهمة لتلك 

وأورد مفردة ،   )٨(سوق القطن،   )٧(سوق الخيل بدمشق: المنشآت منها
  .  )٩(سويقة باب البريد: سويقة كتصغير للسوق منها

  :القبب -١١
وكجزء من مكمالت الوصف العمراني للمدينة اإلسالمية وصـفة         

من صفاتها الفنية التراثية العمرانية تطرق إلى عدد مـن القبـب فـي    
                                                             

  . ١١١:  ن .م )١(
  . ٧٨: ن .م )٢(
  . ٢١٨،  ١٧٤،  ١٢٤: ن .م )٣(
  . ٨١: ن .م )٤(
  . ٣٢٨: ن .م )٥(
  . ١٧٧: ن .م )٦(
  . ١٩٦: ن .م )٧(
  . ١٣٤: ن .م )٨(
  . ٥٠: ن .م )٩(



 

  
  

٦٤٠   

 l 

قبـة  ،   )٢(قبة الشافعي،   )١(قبة سيار: الحواضر العربية اإلسالمية منها
  .  )٤(قبة يلبغا،   )٣(النسر
  :القالع -١٢

أما القالع التي كانت تمثل فضالً عن كونهـا مظهـراً معماريـاً           
يبرز معالم المدينة اإلسالمية لما لها من أهمية احترازيـة فـي حالـة    

،   )٥(قلعـة بصـرى  : تعرض المدينة ألي اعتداء خارجي فقد ذكر منها
  .  )٧(قلعة الشقيف،   )٦(قلعة دمشق

  :المارستانات -١٣
لون إلى هذه المؤسسات التي كانت تمثـل مراكـز   أشار ابن طو       

صحية فضالً عن كونها تمثل إحدى المنشآت التي تتصف بهـا المدينـة   
أما فـي  ،   )٨(المارستان النوري: العربية اإلسالمية فمنها في بالد الشام
  .  )٩(القاهرة فقد أورد المارستان المنصوري

  :المدارس -١٤
إلى عدد من المدارس التي كانت تمثل أشار ابن طولون في كتابه       

مراكز تعليمية لمختلف الفئات العمرية فضالً عن كونها منشآت عمرانية 
                                                             

  . ٢٢٥: ن .م )١(
  . ١٥٩،  ١٠٧،  ١٠١،  ٨٣: ن .م )٢(
  . ٢٨١،  ٧٢: ن .م )٣(
  . ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٢: ن .م )٤(
  . ١٩٥: ن .م )٥(
 ١٧٦،  ١٤٦،  ١٣٨و  ١٣٦،  ١٣٤،  ١٣٢،  ١٠٦،  ٩٨،  ٩٧،  ٧٨: ن .م )٦(

 ،٢٩٥،  ٢٦٤،  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٤،  ٢٢٩،  ٢٢٠،  ٢٠٨ .  
  . ٦٩: ن .م )٧(
  . ١٣٥: ن .م )٨(
  . ١٧١: ن .م )٩(



 

 
  

٦٤١ 

 l 

  

: هامة لخطط المدينة العربية اإلسالمية فقد ذكر منها فـي بـالد الشـام   
،   )٣(المدرسـة األسـرية  ،   )٢(المدرسة األتابكية،   )١(مدارس بصرى

،   )٥(مدرسـة الجـاي  ،   )٤(االتبالية المدرسة األشرفية أو دار الحديث
،   )٨(المدرسة البديريـة ،   )٧(المدرسة البادرائية،   )٦(المدرسة األمينية

،   )١١(مدرسـة البلقينـي  ،   )١٠(مدرسة بلبـان ،   )٩(المدرسة البرقوفية
،   )١٣(المدرسة التقويـة ، مدرسة تربة أم صالح ،  )١٢(المدرسة البهنسية

  المدرسة الجماليـة ،   )١٥(المدرسة الجاموسية،   )١٤(المدرسة الجاروخية
ــة، ــة الجوزي ــة،   )١٦(المدرس ــة الحجازي ــة ،   )١٧(المدرس المدرس

                                                             
  . ٥٩٤،  ٥٣٧، ٥، ١/٢، ن .م: النعيمي ،  ١٩٥: ن .م )١(
  . ١١٨،  ١١٢،  ١٠٧،  ١٠٢،  ٩٩،  ٨٦،  ٨٤: ن .م )٢(
  . ١٣٥: ن .م )٣(
  . ١٦٣،  ٩٩،  ٩٨،  ٧٤،  ٧٠: ن .م )٤(
  . ٢٠٩: ن .م )٥(
  . ١٥٤،  ١٣٢،  ١٠٦،  ١٠٤،  ٨٤،  ٧٥،  ٧٣،  ٦٤ ، ٤٣: ن .م )٦(
  . ١٧٦،  ١٧٢: ن .م )٧(
  . ١١٠: ن .م )٨(
  .ن .م )٩(
  . ١٠٩: ن .م )١٠(
  .١١١: ن .م )١١(
  . ٩٩: ن .م )١٢(
  . ٦٣،  ٥٦،  ٥٤: ن .م )١٣(
  . ٧٠: ن .م )١٤(
  . ٢٦٢،  ٢١١: ن .م )١٥(
  . ٣٠١،  ٢٩٠،  ٢٨١،  ٢٨٠،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٦: ن .م )١٦(
  . ١١٠: ن .م )١٧(
  . ١٩٤: ن .م )١٨(



 

  
  

٦٤٢   

 l 

المدرسـة  ،   )٢(المدرسـة الخاتونيـة البرانيـة   ،   )١(المدرسة الحلبية، 
،   )٥(المدرسة الخشابية،   )٤(المدرسة الخروبية،   )٣(الخاتونية الجوانية
المدرسة الركنيـة  ،   )٧(المدرسة الركنية البرانية،   )٦(المدرسة الدماغية

المدرسة ،   )١٠(المدرسة الريحانية،   )٩(المدرسة الرواحية،   )٨(الجوانية
،   )١٣(المدرسة السـلطانية ،   )١٢(مدرسة السلطان حسن،   )١١(الزنجيلية

المدرسة الشامية ،   )١٥(المدرسة الشامية البرانية،   )١٤(المدرسة السينية
،   )١٨(المدرسـة الشـريفية  ،   )١٧(المدرسة الشرابيشـية ،   )١٦(الجوانية

                                                             
  . ١٢٠: ن .م )١(
  . ٢١٤،  ١٩٥،  ١٩٣: ن .م )٢(
  . ٢٢٧،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٢،  ٢١١،  ١٩٣،  ١٩٢: ن .م )٣(
  . ١١٠: ن .م )٤(
  . ١١٠،  ١٠٨: ن .م )٥(
  . ٧٩: ن .م )٦(
  . ٨٥: ن .م )٧(
  . ١٤٥،  ١٢٣،  ١٠٤،  ٧٤،  ٧٣: ن .م )٨(
  . ١٤٥،  ١١٢ ، ١٠٧،  ٩٩،  ٧٣: ن .م )٩(
  . ٢٠٠،  ١٩٧،  ١٩٢:  ن .م )١٠(
  . ٢١٧،  ١٩٤: ن .م )١١(
  . ٢٨٥: ن .م )١٢(
  . ٧٣: ن .م )١٣(
  . ١٠٨: ن .م )١٤(
،  ١٢٠،  ١٠٦،  ١٠٤،  ١٠٢،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٣،  ٧٧،  ٧٣،  ١٦٨: ن .م )١٥(

١٧٩،  ١٦٦،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٥،  ١٣٠.  
  . ٢٦٣،  ١٤٥،  ١٢٣،  ١١٢،  ١٠٦: ن .م )١٦(
  . ٢٦٠: ن .م )١٧(
  . ٩١: ن .م )١٨(



 

 
  

٦٤٣ 

 l 

  

  )٣(المدرسة الصـاحية ،   )٢(المدرسة الصابونية،   )١(المدرسة الشيخونية
ــادرية،  ــة الص ــدرية،   )٤(المدرس ــة الص ــة ،   )٥(المدرس المدرس

اهريـة  المدرسـة الظ ، )٧(المدرسـة الصمصـاحية  ،   )٦(الصرغتمشية
المدرسـة العادليـة   ،   )٩(المدرسة الظاهريـة الجوانيـة  ،   )٨(البرانية
المدرسـة الشـبلية   ،   )١١(المدرسة العادليـة الصـغيرة  ،   )١٠(الكبيرة

ــة،  ــة،   )١٣(المدرســة العذراوي المدرســة ،   )١٤(المدرســة العزيزي
،   )١٧(المدرسـة العماديـة  ،   )١٦(المدرسة العلميـة ،   )١٥(العصرونية

                                                             
  . ٢٠٩،  ١٦٥،  ١٥٧،  ١٠٨،  ١٠٤: ن .م )١(
  . ١٧٩: ن .م )٢(
  . ٣٠١،  ٢٩١،  ٢٨٠: ن .م )٣(
  . ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٢،  ٢١١،  ١٩٥،  ١٩٣: ن .م )٤(
  . ٢٨٠،  ٦٥: ن .م )٥(
  . ٢٣٤: ن .م )٦(
  . ٢٦٤: ن .م )٧(
  . ١٠٧: ن .م )٨(
  . ١٢٠: ن .م )٩(
،  ٨٨،  ٨٦،  ٨٤،  ٨٣،  ٧٩،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٥،  ٦٤،  ٥٥ :ن .م )١٠(

 ،١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٤،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣  ،
١٧٥،  ١٧٢،  ١١٠ .  

  . ١٥٩،  ١٤٨،  ١٢٠،  ٨٤: ن .م )١١(
  . ١٩٤: ن .م )١٢(
  . ١٩٢،  ١٥٥،  ١٠٦،  ١٠٤،  ٩٧،  ٧٤،  ٧٣: ن .م )١٣(
  . ١٥٦،  ١٠٦،  ٧٣،  ٦٣،  ٦٠،  ٥٦: ن .م )١٤(
  . ١٢٠،  ٥١: ن .م )١٥(
  . ١٩٤: ن .م )١٦(
  . ٦٨: ن .م )١٧(



 

  
  

٦٤٤   

 l 

المدرسـة  ،   )٣(المدرسة الفارسـية ،   )٢(المدرسة الغزالية،   )١(العمرية
المدرسة ،   )٦(مدرسة القصاعين،   )٥(المدرسة الفلكية،   )٤(الفرخشاهية

مدرسـة  ،   )٩(المدرسة القيمريـة ،   )٨(المدرسة القيمازية،   )٧(القلبجية
،   )١٢(المدرسـة المالكيـة  ،   )١١(المدرسـة الماردانيـة  ،   )١٠(الكالّسة

،   )١٥(المدرسة المسـرورية ،   )١٤(المدرسة المرشدية،   )١٣(المجاهدية
  )١٨(المدرسة المقدميـة ،   )١٧(المدرسة المعينية،   )١٦(المدرسة المعظمية

                                                             
  . ٣٠٤،  ٣٠١،  ١٨٤: ن .م )١(
،  ١٠٤،  ١٠٢،  ٩٩،  ٩٥،  ٩٣،  ٨٨،  ٨٤،  ٧٩،  ٦٧،  ٥٦، ٥٠:ن .م )٢(

١٧٢،  ١٤٥، ١٣٥،  ١٣١،  ١٢٠، ١١١،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦ .  
  . ٣٠١: ن .م )٣(
  . ١٩٣: ن .م )٤(
  . ٧٤،  ٧٣: ن .م )٥(
  . ٢٣٩،  ٢٣٦،  ٢٢٧،  ٢١٧،  ٢١٤، ٢١١،  ٢٠٨،  ١٩٢: ن .م )٦(
  . ٦٥: ن .م )٧(
  . ١٩٧: ن .م )٨(
  . ٢٦٥،  ١١٢،  ١٠٧،  ٩٥،  ٨٢،  ٨٠،  ٧٣: ن .م )٩(
  . ٥٦،  ٥٣: ن .م )١٠(
  . ٢١٢: ن .م )١١(
  . ١١٠: ن .م )١٢(
  . ٦٣،  ٦٠،  ٥٥: ن .م )١٣(
  . ٢١١،  ١٩٣،  ١٨٨: ن .م )١٤(
  . ١٠٢،  ٩٧: ن .م )١٥(
  . ٢١٤،  ١٩٦: ن .م )١٦(
  . ٢٣٥،  ٢٢٠،  ١٩٠: ن .م )١٧(
  . ١٩٧،  ١٩٥،  ١٩٢: ن  .م )١٨(
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 l 

  

،   )٣(المدرسة الناصـرية ،   )٢(المدرسة المؤيدية،   )١(المدرسة المنجكية
أما ،   )٦(المدرسة الهكارية،   )٥(المدرسة النورية،   )٤(المدرسة النظامية

: المدارس في الحواضر العربية اإلسالمية األخرى فمنها فـي القـدس  
: أما في القاهرة فمنهـا ،   )٨(المدرسة الصالحية،   )٧(المدرسة التنكزية

  )١١(المدرسة المنصـورية ، )١٠(المدرسة الكاملية،   )٩(المدرسة الظاهرية
  .     )١٢(الناصريةالمدرسة ، 

                                                             
  . ٢٣٩.  ١٧٧: ن .م )١(
  . ٢٩٤: ن .م )٢(
  . ١٤٠،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ٧٤: ن .م )٣(
  . ٤٩: ن .م )٤(
  .٢٤٦، ٢٣٩،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٢،  ١٩٧،  ١٩٤، ١٥١: ن .م )٥(
  . ١٠٨: ن .م )٦(
  . ٩٣: ن .م )٧(
  . ١٦١: ن .م )٨(
  . ١٨٩: ن .م )٩(
  . ١٠٩: ن .م )١٠(
  . ١١٨،  ١٠٨،  ١٠٧،  ٨٦: ن .م )١١(
  . ١١٨،  ١١٤،  ٨٨: ن .م )١٢(
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  :المشاهد والمصاطب -١٥
مشـهد  : كما أشار ابن طولون لمثل هذه المنشآت العمرانية منها       
  .   )٣(مشهد النائب باالموى،  )٢(مشهد علي،   )١(عثمان

  :المقابر والقرافات واألضرحة  -١٦
كما له إشارات لعدد من المقابر في البالد الشـامية والحواضـر          

مقبـرة بـاب   ،   )٤(مقبرة أبـي عمـر  : العربية اإلسالمية األخرى منها
مقبـرة  ،   )٧(مقبرة باب كيسـان ،   )٦(مقبرة باب الفراديس،   )٥(الصغير
،   )١٠(مقبرة العزبان بالرأفـة ،   )٩(مقبرة الصوفية بدمشق،   )٨(الحميرية

مقبـرة  : أما في الحواضر العربية اإلسالمية األخرى منها في القـاهرة 
أما القرافات فقد أشار إلى القرافة في موضع واحد دون ،   )١١(الصوفية

  .  )١٣(وكذلك أورد ضريح خديجة الكبرى،   )١٢(تحديد

                                                             
  . ٧٣، ٥٧: ن .م )١(
  . ٥٦: ن .م )٢(
  . ٢٢٩: ن .م )٣(
  . ٢٨١،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٣:  ن .م )٤(
،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٤٦،  ٢٣٨،  ٢٣٥،  ٢٢٨ ، ٢٢٦،  ٢٠٠،  ١٦٩: ن .م )٥(

٢٦٤ .  
  . ٢٣٧: ن .م )٦(
  . ٢٩٤: ن .م )٧(
  . ٢٦٠:ن .م )٨(
  . ٢٣٣،  ١٨٠،  ١٧٧،  ١٤٩،  ١٢١،  ١١٩،  ٩٠، ٩٨:ن .م )٩(
  . ٢٢١: ن .م )١٠(
  . ١٠٢: ن .م )١١(
  . ٢٢١: ن .م )١٢(
  . ١٠٨: ن .م )١٣(
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  :الحمامات والمقصورات والمنازل والميادين  -١٧
مثل هذه المؤسسـات المعماريـة    وكانت له إشارات بسيطة إلى       

،   )٢(مقصـورة الخضـر  : والمقصورات أورد، )١(الحمام العالئي: منها
أما المنـازل فقـد أورد منـزل ابـن     ،   )٣(ومقصورة الخطابة باألموي

  .)٥(أما الميادين فقد أورد ميدان الحصا ، )٤(الصايغ بدمشق
 

                                                             
  . ٣٠٠: ن .م )١(
  . ٦٣: ن .م )٢(
  . ٢٨٠: ن .م )٣(
  . ٧٨: ن .م )٤(
  . ٢٩٣،  ٢٦٨: ن .م )٥(
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 l 
 

  ).هـ١٠٨٩(الفالح عبد الحيأبو :ابن العماد الحنبلي .١
  )هـ٩٥٣ت(محمد بن على بن احمد الدمشقي ألصالحي:ابن طولون .٢
أعالم الورى بمن ولي نائبا من األتراك بدمشق الشام الكبرى،تحقيق  .٣

 ).١٩٦٤دمشق،وزارة الثقافة،(محمد احمد دهمان،

قاموس تراجم ألشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب      –اإلعالم  .٤
  .)م١٩٦٣، تبيرو(٣والمستشرقين، طوالمستعربين 

  ).هـ١٠٦١ت(الشيخ نحم الدين:ألغزي .٥
  .)هـ٩٢٧ت(عبد القادر محمد الدمشقي، :ألنعيمي .٦
  ).هـ١٣٣٩(إسماعيل باشا محمد الباباني:البغدادي .٧
 ر، داةالقـاهر (عليه شوقي ضيف،  قتاريخ آداب اللغة العربية، عل .٨

  )م١٩٥٨-١٩٥٦الهالل، 
الدكتور صـالح   ققضاء الشام، تحقي الثغر البسام في ذكر من ولي .٩

  .)م١٩٥٦، قدمش(الدين المنجد، 
  ).هـ١٠٦٧ت(مصطفى بن عبد اهللا الكاتب : حاجي خليفة .١٠
الـــدارس فـــي تـــاريخ المـــدارس، تحقيـــق جعفـــر  .١١

  ).م١٩٤٧/هـ١٣٦٧دمشق،الترقين(الحسني،
ــي اإلســالمي، .١٢ ــراث العرب ــائر الت ــة (ذخ ــة اآلداب،جامع كلي

 ).م١٩٨١البصرة،

 ).م١٩٢٩/هـ١٣٤٨دمشق،الترقين(،الرسائل  .١٣

  خير الدين:الزركلي .١٤
  جرجي:زيدان .١٥
بيروت،المكتـب التجـاري   (شذرات الذهب في أخبار من  ذهب، .١٦

 ).للطباعة والنشر
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 l 

  

بيـروت،دار  (الشذور الذهبية في تراجم األئمة أالثنـي عشـريه،   .١٧
 ).١٩٥٨بيروت ودار صادر،

ـ (الشمعة ألمضيه فـي أخبـار القلعـة الدمشـقية،      .١٨ ،مكتبة قدمش
 ).م١٩٢١/هـ١٣٤٨القدسي،

دمشق،مجلة (ضرب الحوطة على جمع الغوطة،نشره محمد اسعد، .١٩
 )م١٩٤٦المجمع العلمي العربي،

  عبد الجبار:عبد الرحمن .٢٠
العقود الدرية في أسماء أمراء مصر إلى أن دخلها السلطان سـليم   .٢١

بيـروت،دار الكتـاب   (العثماني، نشـره صـالح الـدين المنجـد    
 ).م١٩٦٢الجديد،

 هارس واإلثبات والمعاجم والمشـيخات والمسلسـالت،  فهرس الف .٢٢
 ).هـ١٣٤٧القاهرة،الجديدة،(

 ).م١٩٢٩دمشق،(قرة العيون في أخبار  باب جيرون، .٢٣

القالئد الجوهرية فـي تـاريخ الصـالحية،تحقيق محمـد احمـد       .٢٤
 ).١٩٥٦-١٩٤٩(دمشق،مكتب الدراسات االسالميه،٠دهمان،

العلـوم   رهرة ،داالقـا (فاطمة مصطفى عامر، ققيد الشرير، تحقي .٢٥
 ).م١٩٧٨للطباعة،

أبو المكارم عبد الكبير بن القطب أبي المفـاخر محمـد   : الكتاني .٢٦
  ).هـ١٣٤٥ت(الحسيني اإلدريسي

كشف الظنون عن اسأمي الكتب والفنون، عني بتصحيحه وطبعـه   .٢٧
  ).هـ١٣٧٨طهران،(٣على نسخة المؤلف محمد شرف الدين،ط

،حققه وضبط نصه جبرائيل الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة .٢٨
  ).م١٩٤٥بيروت ،االمريكانيه،(سليمان جبور،
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ــة،   .٢٩ ــت التاريخي ــي النك ــة ف ــان البريئ ــق،مكتبة (اللمع دمش
 ).م١٩٢١القدسي،

 )م١٩٢١القدسي،  ة، مكتبقدمش(المعزة فيما قيل في المزه،  .٣٠

ــد      .٣١ ــان،تقيق محم ــوادث الزم ــي ح ــالن ف ــة الخ مفاكه
 ).م١٩٦٤-١٩٦٢المصرية ألعامه، القاهرة،المؤسسه(مصطفى،

،وكالة لاسـتانبو (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،-هدية العارفين .٣٢
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Abstract 
The study of architectural heritage has an 

influential importance in the field of historical studies 
because it is formed of a descriptive basis of some of 
the pillars and architectural institutions which are 
contained in the texts that are dealt with by the Muslim 
historians. Therefore research in this aspect reveals an 
important aspect of Arab and Islamic heritage, which is 
the way in which the historians have dealt with in this 
aspect by reading and scrutinizing the texts received. 
The study focuses on the biography and intellect of Ibn 
Tulun and mainly on his book, Al-Thagr Al-Bassam. 
 




