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 الملخص
 
 
 

تأتً أهمٌة هذا البحث من منطلك أن المراجع التارٌخٌة واألثرٌة التً لدر            
لنا اإلطالع علٌها لم تتناول عمارة الجسوركعنوان مستمل، ولما كان نهر األردن 

ن بالد الشام ووادي النٌل ووادي الرافدٌن وشبه الجزٌرة العربٌة فمد حلمة وصل ما بٌ
ألٌم علٌه خالل العصر المملوكً جسرٌن اندثرت معظم معالمهما األثرٌة، وألٌم 
على أنماضهما أو بالمرب منهما جسور أخرى حملت أسماء جدٌدة . وٌأتً هذا 

ٌث عن أسباب عمارتها، البحث لٌلمً الضوء على عمارة تلن الجسور من خالل الحد
وأنواعها، ومراسٌم تنفٌذها، واختٌار مواضعها، ومسمٌات فرٌك العمل المكلؾ 
بعمارتها، وخطوات تنفٌذها، وما ترتب على عمارتها من وظائؾ، ومن ثم الحدٌث 

 ه828 -828بٌبرس )تارٌخٌا واثرٌا عن جسرٌن منها أألول انشأوه السلطان الظاهر 

 -0485/ ه810 -283)لوقبر الظاهر السلطان أنشاؤه نًوالثا ،(م0522 -0581/

 على بنً الذي األثري النمش وتحلٌل ودراسة بشخصٌهما، التعرٌؾ مع ،(م0438
ٌّنا. بٌبرس الظاهر جسر  جسور لٌنأ سببا كان مواضعها اختٌار فً الدلة أن كٌؾ وب
 بتدمٌرها الصهٌونً للعدو هدفا كانت والتً ، منها، بالمرب أو مكانها فً الحما
 .  أسمائها وتؽٌٌر

 عمارة الجسور، نهر األردن، العصر المملوكً.  الكلمات الدالة:
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The Architecture of Two Bridge across the Jordan River during 

the Mamluk Era  

 

Saad Mohammed Hassain 
  

Abstract 

 
Chronicles and archaeological resources provide meager 

information about bridge architecture. Most often these architectural 
elements (bridges) are mentioned in course of narrating about the 
marching of armies or battling in the close proximity. The river Jordan 
has been a natural route linking Bilad ash-Sham, Egypt, Iraq and 
Arabian Peninsula, and during the Mamluk era a system of bridges 
was constructed on it. Most of these bridges has disappeared and only 
some remnants of them are left. Some of them have been rejuvenated 
and new bridges with new names have been built in the location of 
older ones. This paper sheds light on the architecture of the Mamluk 
bridges, their genres, stages of construction, locations, names of 
executing contractors, and professions associated with these bridges. 
Two bridges are selected to discuss in this article; one was constructed 
during the reign al-Dhahir Baibars (658-675 AH\1260-1277 AD) and 
the other during the reign of  ad-Dahir Barquq (784-801 AD.\1382-
1398 AD.). An inscription associated with the Baibars’ bridge is 
analyzed here, and the conscientious location of the bridge has been 
delineated. During the recent past these bridge has been demolished 
by the Israelis who constructed new bridges in the same location of 
the old ones                                                                         . 
KEYWORDS: bridge architecture , Jordan River, Mamluk Era  .  
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 المقدمة:
العمارة نمٌض الخرراب ، وعمرارة األرض جعلهرا عرامرة ؼٌرر خرالء بالبنراء 

. وأمررا الجسررر فهررو المنطرررة، أو مررا ٌعبُررر  عنرره، ٌ بنررى معمررودا أو (0)والؽرررس والررزرع
. وأما عن نهر األردن فمد ورد ذكره فً المرآن الكرٌم فً  (5)مسطحا أو من مراكب 

     بمولره سربحانه وتعرالى( 4)ن طرالوت وجرالوت .سورة البمررة بموضروع الصرراع مرا برٌ

   ْبتُِلررٌك ْم بِنُُهررر ُ م  . وكلمررة األردن سررامٌّة ، وهررً اسررم البلررد وتعنررً : الشرردة ( 3) (إِنَّ اَّللَّ

والؽلبة والمتدهور وسرٌع الجرٌان ، ولٌل أنهما أردنران : األردن الكبٌرر وٌصرب فرً 
ج مررن بحٌرررة طبرٌررة وٌصررب فررً بحٌرررة طبرٌررة، واألردن الصررؽٌر وهررو الررذي ٌخررر

. ولٌل أنه ال ٌسمى بهرذا االسرم إال حٌرث خررج مرن (2)البحٌرة المنتنة )البحر المٌت( .
 (8)بحٌرة طبرٌة وانتهى بالبحر المٌت، كما ٌسمى أٌضا الشرٌعة .

وتررل الماضررً فررً سررورٌا ، والحاصرربانً  سهررً بانٌررا نوٌنررابٌع نهررر األرد
لمالحة لكثرة تعرجاته وضحل مٌاهره. وترأتً أهمٌرة والبرٌؽٌث فً لبنان، وال ٌصلح ل

نهررر األردن فررً كونرره حلمررة الوصررل  مررا بررٌن بلرردان بررالد الشررام ووادي النٌررل ووادي 
  Fordsالرافدٌن وشبه الجزٌرة العربٌة. وكان النراس لردٌما ٌمطعونره مرن المخاضرات 

وألرٌم فروق  تصل ما بٌن حافتٌه الشرلٌة والؽربٌة بلػ عددها حوالً خمسٌن مخاضرة،
م( األول أنشررأه 0202-0582/ه354-883بعضررها جسرررٌن فررً العصررر المملرروكً ) 

 السلطان الظاهر بٌبرس ، والثانً أنشأه السلطان الظاهربرلوق .

 منهج البحث:
الترً  عاعتمد الباحث أوال على البحث المكتبرً مرن خرالل المصرادر والمراجر

ثانٌرا اعتمرد الباحرث علرى المسرح تتحدث عن عمارة الجسور فً العصر المملوكً ، و
المٌدانً من خالل المٌام بزٌرارة  إلرى جسرر الظراهر بٌبررس سراعده علرى ذلرن موافمرة 
رئٌس هٌئة أركان الموات المسلحة األردنٌة ، والتً مكنت الباحث مرن عمرل مجسرات 
أثرٌررة علررى شرركل حفررر صررؽٌرة فررً لاعرردة جسررر السررلطان الظرراهر بٌبرررس، وتمثلررت 

ً عرردم الوصررول إلررى جسررر السررلطان برلرروق بحكررم سررٌطرة المرروات معٌمررات البحررث فرر
 االسرائٌلٌه على الجسر، واالعتماد على بعض الصور من شبكة المعلومات.                     

 أسباب عمارة الجسور في العصر المملوكي: 
ورعاٌرررة السرررالطٌن الممالٌرررن   ممظررراهر اهتمرررا نكانرررت عمرررارة الجسرررور مررر

اإلصالح الزراعً وتعمٌرر األرض، إذ ٌشرٌر الممرٌرزي إلرى أن   بالشعب وعناٌتهم ب
فرٌضة مصر كانت بحفر خلجانها وإلامة جسورها وبناء لناطرها مائة وعشرون ألفا 

. وتعرددت (2) من الناس معهم المساحٌن والطورٌات واألدوات وعملهرم شرتاء وصرٌفا 

المراهرة، حترى ال ٌتلرؾ  أسباب بنائها فمنها ما كان ٌبنى لدفع ضرر فٌضان النٌرل عرن
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المحصررول فٌكررون ذلررن سررببا لمطالبررة النرراس بلعفررائهم مررن الضرررائب، ومنهررا مررا كرران 
لتحصٌل المنفعة بسوق المأ لالروأ والزراعة حترى ال تجرؾ األرض، ولزٌرادة الرلعرة 
الزراعٌة فٌزداد معها الخراج. ومثل هذه الجسور تلن الترً عمرهرا السرلطان الناصرر 

  (.8)وبنً وائل  عفً الخلٌج الناصري وبوالق وأم دٌنار والسبا دمحم بن لالوون

ر لرربط طرررق المواصرالت لتررأمٌن ا لعبورللنرراس عّمررومرن الجسررور مرا كرران ٌ  
وحٌوانرراتهم، ومرررور المواكررب السررلطانٌة مررن فولهررا، ومرررور المراكررب مررن تحتهررا. 

أو لمنرع العردو ر ألؼراض عسكرٌة فً تسٌٌر الحمالت العسكرٌة ، ٌعمّ ومنها ما كان   
مررن الوصررول إلررى المرردن كالجسررر الررذي ّعمررره السررلطان بٌبرررس المنصرروري سررنة 

 (. 3)م بٌن للٌوب ودمٌاط لمنع وصول الفرنجة إلٌها 0418/ه218

ومن الجسور ما بنً ألؼراض إدارٌة أٌضا لربط الماهرة حاضررة السرلطنة  
الترً ألٌمرت علرى نهرر  مع األلالٌم، تسمى جسرور األلرالٌم، ومرن هرذا السرٌاق الجسرور

. وكان للعامرل االلتصرادي دوره فرً عمرارة الجسرور فرً تحصرٌل الضررائب  ناألرد
  )بفررتح الررراء رحٌررث كرران لهررا ضرررائب فررً العصررر المملرروكً ترردعى  ممررالجسررو

األولى وتسكٌن الثانٌة( أو ضرٌبة  ضمان الطرٌرك  ، وأخررى تسرمى  ممررالسروق  
كررل ناحٌررة اسررتفادت مررن عمررارة المنرراطر المائٌررة  ضررمن المعررامالت السررلطانٌة ترردفعها

. (01)حسب ما ٌزرعه كل مرواطن حترى أصربحت هرذه الضررائب جرزاء مرن الخرراج. 

ومن السرالطٌن مرن كران ٌصردر مرسروما بلعفراء النراس مرن ضررٌبة ضرمان الطرٌرك 
 .(00)م 0402/ه202وهو ما فعله الناصر دمحم سنة

ٌنٌرررة فرررً مررررور الحجررراج أؼراضرررا د روخررردمت عمرررارة الجسرررور والمنررراط 
كرم  (.05)والمعتمرٌن وزوار األماكن الممدسة. واسرتفٌد مرن أمراكن عمارتهرا فرً التنرزه

اتخذت كأماكن للصٌد فمد ذكرت المصادر بأن السلطان الناصر دمحم كران ٌركرب إلٌهرا 
 . (04)برسم الصٌد 

 أنواع الجسور المملوكية : 
الجسرور السرلطانٌة وهرً  تنوعت الجسرور فرً العصرر المملروكً فكران منهرا

التً ٌنتفع بها عامة الناس، وعلى السلطان االهتمرام بهرا مثرل اهتمامره بسرور المدٌنرة. 
، وهررو مررا ٌعرررؾ الٌرروم بالجسررور النفمٌررة ةوعرررؾ النرروع الثررانً منهررا بالجسررور البلدٌرر

وهررً الخاصررة بررالنفع تسررتفٌد منهررا ناحٌررة دون أخرررى   Thr0ugh Straight ةالمسررتمٌم
امتهررا الممطعررون والفالحررون، وٌعررٌن مررن بررٌن الحجرراب شرراد لهررا ٌسررمى )شرراد ٌتررولى إل

المنوات( وموظؾ مسؤل عن فتحها وؼلمها حتى تروى المنطمة ضمن موالٌت للسمً 
. ومثررل هررذٌن (03)حسررب أصررناؾ المزروعررات، ولهررا ضرررائب ممررررة فررً كررل سررنة 

 ة.، ومادة بنائها الرئٌسٌة الحجارةالنوعٌن ٌعرؾ بالجسور الثابت
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وعرفت عندهم الجسور الترابٌة ٌتوالهرا كشراؾ الترراب الرذٌن ٌعٌنرون مررة  
كل سنة مرن أمرراء األلروؾ ومعهرم الحفرارون الرذٌن ٌسرهلون األرض لجرٌران المٌراه، 

، وٌمروم ممررر السروق بتمردٌر (02)والّجرافون لجرؾ التراب إللامة الجسور السلطانٌة 
الجسررور المتحركررة  ةذلررن العصرررعماركمررا عرررؾ فررً  . (08)الضرررٌبة علررى نواحٌهررا 

المطوٌررة  كتلررن التررً كانررت تعّمررر علررى مررداخل المررالع ، وتعمررل مررن األخشرراب ترفررع 
وتنزل حسب الحاجرة، ومثرل هرذا النروع كران عرضرة للخرراب، فمرد ذكررت المصرادر 
سرموط جسررر للعرة الكرررن إلرى الخنرردق عنرردما عبرعنره السررلطان دمحم برن لررالوون سررنة 

م 0418/ه218
(02.) 

ومنهررا أٌضررا الجسررور العائمررة وكانررت تبنررى بصررؾ المراكررب وتوثٌمهررا ومررد  
مرن السرفن، فرً كرل  لوبنو اثنٌن منها على نهرر النٌر (.08) األخشاب فولها للعبورعنها 
. وألراموا الجسرور وسرط المسرطحات المائٌرة الترً كانرت (03)جسر منها ثالثون سرفٌنة 

م لرام الناصرر باسرتدعاء 0442/ه248 تتشكل نتٌجة فٌضان النٌل ، فعنردما فراض سرنة

المهندسٌن والحجارٌن والعمال لبناء جسر بوالق فمراموا خرالل شرهرٌن بتحمٌرل ثالثرة 
 . (51)وعشرون ألؾ مركب بالحجارة وإؼرالها حتى ردم وصار جسرا

 مراسيم عمارة الجسور:    
كران لعمررارة الجسررور مراسرٌم سررلطانٌة ٌصرردرها السرلطان إذا مررا لررعمررارة 

د ها، فٌكتب إلى نوابه فً األلالٌم لجباٌرة الضررائب لتؽطٌرة نفمرات البنرأ فمرد فررض اح
أربعمررأة ألررؾ درهررم لٌنررأ احررد  عالسررلطان الناصررردمحم دفررع درهررم عررن كررل دٌنررار فجمرر

. كمررا كرران ٌطلررب مررنهم إحضررار المهندسررٌن  والرجررال بصررحبة مشرردي (50) الجسررور

شررادّ العمررائر السررلطانٌة وٌررأمره  العمررائر، فٌحضرررون خررالل عشرررة أٌررام، ثررم ٌسررتدعً
بطلررب الحجررارٌن لمطررع الحجررر مررن الجبررل ونملرره علررى الحمٌررر والجمررال إلررى البحررر، 
وٌستدعً رئٌس البحر ومعه شادّ الصناعة ، وٌرسم بلحضرار المراكرب  لنمرل الحجرر 
إلى مكان ٌنرأ الجسرر. وٌطلرب رئرٌس الجمرال السرلطانٌة لمطرع الطرٌن مرن برالروضرة 

علرى سرٌر العمرل ٌنصرب خٌمتره فرً  ؾضع البنأ. وٌعرٌن أمٌررا لرشرراوحمله إلى مو
مولررع ٌنررأ الجسررر، وٌعررٌن معرره حاجبررا ، وٌمومرران معررا بلحضررار الحرررافٌش )العمررال( 
، (55)لمولع العمل للعمل بنظام السخرة،  وكران ذلرن ٌرؤدي إلرى مروت الكثٌررٌن مرنهم 

نصرؾ وثالثرة ارؼفرة وأحٌانا أخرى كان ٌصررؾ لهرم أجررة ٌومٌرة ممردارها درهمرا و
م ثالثررٌن 0412/ه218. ولرد بلرػ عرددهم فرً بنرراء جسرر بٌبررس المنصروري سرنة (54)

. ومرن ضرمن فرٌرك (53)ّجرافرة ٌجرهرا سرتمائة رأس مرن البمرر ةألؾ عامل مع ثالثمائ

العمل أٌضا عدد آخر من األمرأ ٌعرٌن لكرل أمٌرر مرنهم جرزأ مرن ٌنرأ الجسرر وٌضررب 
 لعٌن لعمارة كل جسر شادّ وصٌرفً وكتاب ، وٌأمرككل واحد خٌمته فً المولع. وٌ
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والررً بررالخروج للعمررل مررع رجالرره وأبمرراره وجّرافرراتهم كررل ّجرافررة ٌجرهررا اثنررٌن مررن 
 .  (52)الثٌران 

وبذلن ٌكتمل فرٌك العمل وٌموم المهندسون والكاشفون بمسح األرض، ومرن 
إللامة الجسرر وٌرتم  ثم ٌحضر السلطان بموكبه إلى المولع وٌنالش معهم مدى مرئمته

اختٌار موضعه لتبدأ الخطوة األولى من العمل بحفر األساسات وتكون بعررض الممرر 
الرردعامات وٌطلررك علٌهرا اسررم البؽررال )المواعررد(  ةالمرائً تسررمى الفرشررات، ٌلٌهرا عمررار

وكرانوا  (58)ترتكز علٌها العمود ذات األشكال المختلفة إلى أن ٌفرغ من عمرارة الجسرر

االعتبررار عرررض بالطررة الجسررر بمررا ٌررترم مررع الكثافررة المرورٌررة علٌرره  ٌأخررذون بعررٌن
ووسائط النمل فعندما انشأ السلطان بٌبرس الجسر بٌن للٌوب ودمٌاط  مشى علٌه ستة 

 .(52)من الخٌل صفا واحدا فعم النفع به وسلن علٌه المسافرون سرؤو

لشرعب وكان الفراغ مرن عمرارة الجسرور موضرع ارتٌراح السرلطان وعامرة ا  
 حٌث ٌنزل السلطان إلٌره بموكبره الرذي كران ٌطلرك علٌره موكرب كسرر النٌرل، والجرٌش
بخدمته وجمٌع األعٌان وٌكون ٌوما عظٌما ٌجتمع فٌه أهل مصرر حٌرث تجرري المٌراه 

.وتكررون مناسرربة سررعٌدة للشررعراء  لتخلٌررد هررذا العمررل  (58) بالخلجرران وتررروى األلررالٌم 

لٌلرررررً فرررررً عهرررررد السرررررلطان برلررررروق ومررررردح السرررررلطان، فعنررررردما بنرررررً جسرررررر الخ
م بٌن الروضة وجزٌرة أروى على النٌل نظم فٌه عٌسرى برن حجراج 0485/ه283سنة

 شعرا لال فٌه: 
 جسر الخلٌلً الممر لمد رسا           كالطود وسط النٌل كٌؾ ٌرٌد 
 (53)فلذا سألتم عنهما للنا لكم               ذا ثابت دهرا وذان ٌزٌد

ٌعهد إلى كاشؾ الجسورباالشراؾ علٌها ومتابعة أمرهرا، وبعد عمارتها كان 
. وٌعمرل تحرت إمرتره (41)أطلسرٌن  ًوٌخلع علٌره السرلطان بخلعرة كشرؾ الجسرور وهر

 ككاتب منفرد بالجسور ممّرر فً دٌوانه ما على كل بلد من الجرارٌؾ واألبمار وٌلحر
 .   (40)فً خدمته خولة )عّمال( ومهندسون

 حول مولعهما( 0) انظر الخرٌطة رلم  ألردن:عمارة الجسرين على نهرا
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 خريطة المممكة األردنية الهاشمية موقع عميها أماكن الجسور )عمل الباحث( 1شكل:

كررم، كرران 22وٌبعررد عررن عمرران ، )ويعرررب بجسررر داميررة(  سجسررر الهرراير بيبررر-1
الصالح األٌوبً فأعتمه ورلّاه، وأصربح فرً  السلطان الظاهر بٌبرس أحد ممالٌن الملن

من األمراء الممربٌن ولكنره م 0523-0522ه/822-822عهد السلطان سٌؾ الدٌن لطز 
، وٌعتبر المؤسس لدولرة الممالٌرن البحرٌرة، م0581ه/828اؼتال لطز وحل مكانه عام 

وفً عهرده كثرر عمرران المسراجد والمردارس واألضررحة وبنراء الحصرون والجسرور، 
)م.0522ه/828وفاته فً دمشك عام  حتى

45.) 
وتجمع هذه المصادر على أنه لد أصردر مرسروما فرً شرهر جمرادي األولرى  
ببنأ جسر على الشرٌعة بٌن لررارا ودامٌرة،)ولرارا أو لرراي م 0582/شباط ه883سنة 

لرٌررة فررً الؽورتمررع لرررب نهررر األردن لجهررة الؽرررب فررً ؼررور الفارعررة ٌررزرع فٌهررا 
واختٌرار المكران ٌعنرً أن  (.44)دامٌة فتمع على الضفة الشرلٌة للنهرالمصب، إما لرٌة 

المهندسٌن والكشافٌن لد مسحوا النهرر، ووجردوا فرً الموضرع مّخاضرة ٌعبرهرا النراس 
تشكل حلمة وصل  بٌن ضفتً النهر، وأنهم درسروا تٌرار المراء ، ومرن ٌمرؾ الٌروم فرً 

النهرر، وان طبٌعرة ضرفتً النهرر المكان ٌجد أن تٌار المأ فٌه معتدل وموازي لمجررى 
فررً الموضررع صررخرٌة ثابتررة التكرروٌن، ومرررتفعتٌن بممرردارٌن متمرراربٌن  تتحمررل إنشرراء 

م، ولررد أشررارا 44محرردود، ٌبلررػ  ا( ،كمررا أن عرررض النهررر هنرر0رأسررً الجسررر)لوحة:
 نعندما خٌّم فً تل دامٌة فً الرابع من شهر نٌسا Selah Merrillسٌاله مٌرل  ةلرحال
م ، ألٌم علٌره جسرر مبنرً مرن الحجرر، ولكنره 4528إلً أن عرض النهر م 0822سنة 

 .(43)اخطأ عندما اعتبر الجسر رومانٌا

 طبريا

 برقوق)المجامع(جسر الظاهر 

 جسر الظاهر بيبرس)دامية(
 جسر األمير محمد  
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 جسر دامية )جسر الظاهر بيبرس( من )شبكة المعمومات( 1لوحة:                  

ولعل هذا العرض للنهر كان مناسربا ألن ٌرسرم السرلطان بٌبررس برأن ٌكرون  
، وأفضل أنرواع  الجسرور مرا كران عردد لنراطره فردٌرا لٌتررن الجسر من خمسة لناطر

. وجهرز األمٌرر جمرال (42)وسط النهر مفتوحا وهو فً الؽالب المسم األعمك من النهرر

الدٌن برن نهرار ألصرالحً لبنائره، بعرد تجهٌرز مسرتلزماته فرً دمشرك. وكالعرادة فرً ٌنرأ 
برن رحرال بالمسراعدة فرً الجسوركلّؾ السلطان  والرً نرابلس واألؼروار بدرالردٌن دمحم 

البناء، ومساعدة النواب تتمثل كما أسلفنا فً جمرع الضررائب وتروفٌر العمرال ووسرائط 
النمل. ومن المهندسٌن ندب عالء الدٌن علً السواق لٌتولى العمرل، وولرؾ علٌره ولفرا 

كما أجمعت هذه المصادر على انره بعرد الفرراغ  (.48)برسم ما عساه ٌتهدم من عمارته 

ة الجسرر انهرار أحرد األرصرفة فؽضرب السرلطان وأرسرل البنرائٌن إلصررالحه مرن عمرار
لٌلرة الثرامن مرن م 0582/ ه888ربٌع األول 02فتعذر ذلن لشدة اندفاع الماء، وفً لٌلة 

ولؾ الماء عن الجرٌان فسرارع البنرأون بالعمرل ، وتمكنروا م 0528شهر كانون األول 
أن تررال ٌشرررؾ علررى النهررر مررن مررن إصررالحه، وأرسررلوا مررن ٌسررتطلع السرربب فوجرردوا 

الجانب الؽربً لد سمط فً مجرى النهر فأؼلمه، إلى أن تمكن تٌار الماء مرن اخترالره 
فانرردفع المررأ بمرروة نحررو الجسررر فلررم ٌنررل منرره شررٌئا ، ؼٌررر أنرره حمررل السررماالت ممررا 

 .(42)أثارالعجب.
م، وأن 01وفررً ضرروء المنطرررة المتبمٌررة ٌتضررح أن عرررض الجسررر حرروالً 

الحجررر الجٌرري الصررلب، وتعتبررر جسررور المنراطر الحجرٌررة  أكثررر أنررواع  عمارتره مررن
الجسررور ثباتررا ولرروة وجمرراال ، وأطولهررا عمرررا، وحاجاتهررا ألعمررال الصررٌانة محرردودة، 
 (.48)لكنها تحتاج لزمن أطول لتنفٌذها، وكلفة عمارتها عالٌة، وهذا سبب ندرتها الٌروم 

لمررا ٌرروفره مررن إسررناد للبنرراء بتثبٌررت وتنفٌررذ عمررارة المنرراطر ٌحترراج إلررى لالررب خشرربً 
الحجارة فوله باستخدام المالط الجٌري إلى أن ٌجؾ وتتماسن الحجارة فٌنزع المالرب. 
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وكانت الموالب فً العصر المملوكً  ذات كلفة عالٌة وصرلت فرً المالرب الواحرد إلرى 
الجهرررررة  ن. وتشررررركل المنطررررررة المتبمٌرررررة رأس الجسرررررر مررررر(43)مائرررررة ألرررررؾ درهرررررم 

فرً عمارتهرا العمرد  م(، وهرً المرحلرة األولرى لعبرور النهرر، واسرتخد5حة:الشرلٌة)لو

    المدبب، وٌعتبر هذا النوع من العمود ألواها وأكثرها تحمال.
 القنطرة المتبقية من جسر الظاهر بيبرس2لوحة:

ومررن خررالل عمررل مجررس فررً أرضررٌتها ) مجرررى النهررر( علررى شرركل حفررر 
موات المسلحة تبٌن لنا أنهرا مبلطرة بحجرارة سم بمساعدة من رجال ال01صؽٌرة بعمك 

جٌرٌررة صررلبة ومنحوتررة نحتررا ناعمررا علررى شرركل فرشررة ألرضررٌة الجسررر، األمررر الررذي 
ٌساهم أٌضا فً سهولة انسٌاب الماء عبر مجرى النهر بما ٌمكن أن تحمله من جذوع 

 وأؼصان نباتٌة . وأن لواعد المناطر لد ارتكزت على هذه الفرشة. 

               قرآة النقش:  
التً أنشرأها السرلطان بٌبررس فمرد ترم وضرع نمرش  روعلى ؼرار معظم العمائ

-Clermontاثررري تأسٌسررً فرروق المنطرررة الوسررطى مررن الجسررر نشررره كلٌررر مونررت جررانو 

Ganneau  ( نصها :4،3ٌتضمن أربعة سطور)لوحة:م 0888فً المجلة اآلسٌوٌة سنة 
 سيدنا دمحم وصحبه أجمعين .بسم ميحرلا نمحرلا هللا وصلواته على  -
أمر بعمارة يذا الجسر المبارك موالنا السلطان األعهم الملك الهراير ركرن الردنيا والردين  -

 بيبرس بن .
عبرردف فرري أيررام ولرردا موالنررا السررلطان الملررك السررعيد ناصررر الرردين بركررة خرران أعرر  ف  -

 أنصاريما وغفر لهما.
ف عالء الدين علي السواق غفر ف له ولوالديه في  وذلك بوالية العبد الفقير إلى رحمة -

وعلرى جرانبً الرنمش ترم (. 3. )لوحرة: (04)شهر رمضان سرنة إحردو وسربعين وسرتما ة . 
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نحررت صررورة األسررد )شررعار الظرراهر بٌبرررس(. ومررن خررالل الترردلٌك فررً لرررآة الررنمش 
علرى سريدنا  وصرلى ف)على عبرارة ةوتفرٌؽه تبٌن أن السطراألول احتوى بعد البسمل

) وصررلواته  ولررٌس كمررا ورد عنررد ؼوانمرره ومرروٌر وجررانو، دمحم وآلرره وصررحبه وسررلم(
كما لم تررد فرً نهاٌرة السرطر الثرانً كلمرة) الردنٌا(  على سيدنا دمحم وصحبه أجمعين(،

 بل التصر النمش على لمب) ركن الدٌن(.  

 
 نقش الظاهر بيبرس عمى جسر دامية )بعدسة الباحث(.3لوحة:

 
 تفريغ النقش4:لوحة
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 دراسة النقش وتحليله:

 الفنية: ةالدراس -ا
الملرن السررلطان  نٌعتبرر هرذا الرنمش بمثابرة مرسروم سررلطانً ملكرً صرادر عر

الظررراهر بٌبررررس. وان صرررٌاؼته لرررد تمرررت فرررً دٌررروان اإلنشررراء فجررراء سرررلٌم اللؽرررة 
 واإلمالء.والمتأمل فٌه ٌدرن مردى الجهرد الرذي بذلره نحرات الحجرر فرً لطعره ونحتره،
علررى اعتبررار أن الحجررر هنررا هررو المرطرراس الررذي سررٌكتب وٌنحررت علٌرره، وكلمررا كرران 
مصررموالك كلمررا سرراعد علررى جررودة الخررط. واألرجررح أن النحررات لررد اطلررع علررى الررن  
الكتابً للنمش فمدّر المساحة التً تحتاجهرا السرطور الترً سرٌتوزع علٌهرا، فمرام بنحرت 

نحررت إطررار بررارز علررى محٌطهررا ، هررذه اللوحررة الرخامٌررة علررى شرركل مسررتطٌل، ولررام ب
ومن ثم لام بنحرت وتوزٌرع ثالثرة أشررطة عرضرٌة مسرتمٌمة بنحرت برارز متصرلة مرن 
طرفٌهرررا مرررع اإلطرررار الخرررارجً للوحرررة، ومتسررراوٌة فرررً المسرررافات الفاصرررلة بٌنهرررا 
المخص  للكتابة، فظهررت األشررطة بمثابرة السرطور والماعردة الترً ارتكرزت علٌهرا 

 كلمات النمش.
غ النحات من أعداد هذه اللوحة الرخامٌة جاء دور الخطاط الرذي وبعد أن فر

علررى مررا ٌبرردو أنرره لررّط للمرره لطررة محّرفررة ألنرره ٌحترراج فٌرره إلررى تشررعٌرات ال تتررألؾ إال 
، وعلرى (30)بحرؾ الملم، وهو إلى التموٌر أمٌل منه إلرى البسرط، والترروٌس فٌره الزم 

، لٌررتمكن مررن تشرركٌل أحجررام اعتبررار أن الملررم أٌضررا ركررن مررن أركرران تجوٌررد الخررط 
الحروؾ تعرٌضا وتدلٌما فً بداٌتها ونهاٌتها، ووزع ن  الرنمش علرى أربعرة سرطور 
متساوٌة فً الطول والعرض. وجاءت حرروؾ الكلمرات محصرورة مرا برٌن األشررطة 
الثالث التً صممها النحرات. وكترب  الرنمش بخرط الثلرث، وهرو أم الخطروط فرال ٌمكرن 

 إذا أتمنره كونره أصرعب الخطروط، وأول مرن وضرع لواعرده اعتبار الخطاط خطاطا إال
م( 343/ه458تالوزٌر دمحم بن مملة)

. ونلمس فً النمش مدى الدلة فً اإلٌماع من ( 35)

خررالل تكرررار صررورة منتظمررة للحرررؾ الواحررد وحٌررث مررا ورد فررً كلمررات الررنمش . 
مرلء وضبط مساحة الحروؾ بحٌث اخذ كل حرؾ حمه شركالك وطروالك ومسراحةك، وترم 

 الفراغ بٌن بعض الكلمات بحلٌات على شكل دوائر صؽٌرة .
وبعد أن فرغ الخطاط من الكتابة عاد دور النحات مرة أخرى لٌضرع لمسراته 
ك بمطرلتره وإزمٌلره مرن للرم الخطراط عنردما لرام  الفنٌة األخٌرة علٌه فظهرر أكثرر تحكمرا

رخامٌرة للحصرول بتفرٌػ المساحات المحصرورة برٌن الكتابرات علرى أرضرٌة اللوحرة ال
 على كتابة بارزة ولم ٌتأذ من نحته أي حرؾ من حروؾ الن . 

وتعدى عمرل النحرات الرنمش لٌصرل إلرى نحرت شرعار السرلطان بٌبررس وكران 
 شعاره األسد فنحته على حجرٌن  ثبتا على جانبً النمش من األعلى ظهر فٌهمرا األسرد
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، وتشررٌع الرذنب إلرى للشرمابوضع متحفز من خالل تمدٌم الٌد الٌمٌن وتأخٌر الرجرل ا
األعلررى. ومررن خررالل تكبٌرالصررورة ٌتضررح بررأن األسررد ٌحكررم سررٌطرته علررى حٌرروان 
صؽٌركالفأر، ولعل ذلن إشارة الى سرٌطرة الظراهر بٌبررس علرى أعدائره مرن الفرنجرة 
والمؽول وتصؽٌرا لهم، كما ٌتضح ارتكاز كل شعار على حجرر زٌرن بنحرت دائررتٌن 

 ٌاة.علٌه لعلها رمز لدورة الح

 الدراسة التحليلية: _ب
ٌعتبر هذا النمش بمثابة مرسروم ملكرً سرلطانً صرادر عرن السرلطان بٌبررس 
صٌػ فً دٌوان اإلنشاء فجاء سلٌم اللؽرة واإلنشراء، وكلماتره متسلسرلة ٌسرهل لراءتهرا، 
ومن حٌث النوعٌة فهو من النموش اإلنشائٌة التعمٌرٌة األثرٌة التً تتحدث عن األمرر 

برردأ نصرره فررً السررطر األول بالبسررملة وهررً آٌررة واحرردة فررً  دالجسررر، ولرربعمررارة هررذا 
. ومرن شررؾ (34)المران الكرٌم أنزلت للفصرل برٌن السرور، وللتبررن بهرا فرً االبترداء 

كتاب على خبرر إال  أالكتابة انه ال ٌسجل نبً مرسال وال خلٌفة مرضً عنه ، وال ٌمر
. ومرن هنرا كانرت هرذه اآلٌرة هرً األعرم (33)استفتح بذكر هللا وذكر النبً وذكر الخلٌفة 

فررررً المراسررررٌم السررررلطانٌة، وفررررً تررررزٌٌن واجهررررات المبررررانً. وبعررررد البسررررملة وردت 
عبارة)وصلواته على سٌدنا دمحم وصحبه أجمعرٌن(. تالهرا فرً السرطرالثانً جملرة)أمر 
بعمارة هذا الجسر المبرارن( وكلمرة)أمر( التصردر إال عرن ولرً األمرر ممرا ٌسرتوجب 

ٌرا باب اإلٌمان امتثاال لموله سبحانه وتعالى ناعة والتنفٌذ من لبل المأمور ممعها الط

أّمرا وصرؾ   (32.)... مأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسرول وأولرً األمرر مرنك ااٌهاالذٌن امنو

فهررً لبٌرران طبٌعررة المبنررى وصررفته وهررً مررن األلفرراظ التررً كانررت  (نالجسررر) بالمبررار
ولعررل هررذه  (.38)مجرررى التشرررٌؾ فررً العصررر المملرروكً توصررؾ بهررا معظررم المبررانً

إن أول بٌرت وضرع للنراس للرذي ببكرة مباركرا الصفة مستمدة من لوله سبحانه وتعرالى

بٌرت وضرع هللا كانرت أول  ً.وهً هنرا صرفة للكعبرة المشررفة التر (32)للعالمٌن ىوهد
.بعد ذلن ورد فً السطر بعض ألماب الظاهر بٌبرس )موالنرا  السرلطان (38)فٌه البركة

األعظم الملن الظاهر ركرن الردٌن...(.وهً ألمراب تفخرٌم كانرت تطلرك علرى السرالطٌن 
 والملون.
والسطر الثالث اشتمل على اسم ابن السلطان ناصر الدٌن بركرة وان عمرارة  

ولم ٌكن لره م 0488/ه882، وكان لد تسلطن فً حٌاة والده سنة  الجسر تمت فً أٌامه
ثم خلرع م 0522/ه828من السلطنة إال االسم،  ولكنه تولى السلطنة بعد وفاة والده سنة 

 .(33)وتوفً فً تلن السنةم 0523/ه828سنة 
واحترروى السررطر الرابررع علررى اسررم المهنرردس عالءالرردٌن علررً السررواق الررذي  
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فرري شررهر ) مررارة الجسررر، واختررتم الررنمش بالتررارٌ  الهجررريتررولى األشررراؾ علررى ع
النتهراء العمرل بعمرارة الجسرر. وإذا مرا عردنا  رمضان سنة إحدو وسبعين وسرتما ة(

للتارٌ  الذي أجمعت علٌه المصادر التارٌخٌة لصدور األمر السلطانً بعمارة الجسرر 
مرن عمارتره  ولارنراه مرع ترارٌ  الفرراغم 0582/ه883وهو شهر جمادي األولرى سرنة 

لوجدنا أن عملٌة األعمار لرد اسرتؽرلت سربع سرنوات. ولعرل السربب فرً ذلرن اسرتخدام 
 الحجر فً عمارته كما أسلفنا.

نسربة لرمٌرردمحم برن طرالل الممثرل جسراألميردمحم ) وٌسمى هذا الجسر الٌوم:
الشخصررً لملررن األردن حالٌررا(، وهررو جسررر حدٌرردي ألامترره الحكومررة األردنٌررة فررً 

مرن الماضرً بجانرب جسرر الظراهر بٌبررس، ولامرت إسررائٌل بتردمٌره فرً منتصؾ ال
(. كمرررررا لامرررررت أٌضرررررا  2م بصررررراروخٌن جرررررو ارض)لوحرررررة:0382حررررررب سرررررنة 

بتدمٌرجسرالظاهربٌبرس ولرم ٌبمرى منره إال المنطررة عنرد رأس الجسرر الشررلً وهرً 
آٌلة للسموط ، وؼٌرت اسمه إلرى جٌشررادم وجٌشررلود. وال توجرد علٌره حركرة عبرور 

   إلى فلسطٌن.

 

 م.)بعدسة الباحث(1691جسر دامية بعد تدميره من قبل العدو اإلسرائيلي سنة  5لوحة:
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 دراسة مقارنة: 
نظررررا إلرررى أهمٌرررة عمرررارة الجسرررور مرررن النرررواحً اإلدارٌرررة وااللتصرررادٌة 
والعسكرٌة والدٌنٌة كما أسلفنا فمد عمرل الظراهر بٌبررس علرى عمرارة العدٌرد منهرا فرً 

علرى بحرر م 0588/ه882ة، ومن أهم تلن الجسور مرا أمرر بعمارتره سرنة أنحاء السلطن
نّجا )المعروفة الٌوم بترعرة الشررلاوٌة المائمرة بناحٌرة مٌرت نمرا بمركرز للٌروب  أبً الم 

كم عن شبرا فً الماهرة ( وترولى عمارتهرا األمٌرر عرز الردٌن أٌبرن  022وتبعد حوالً 
( ولرد 8لؾ مرن سرتة لنراطر )لوحرة رلرم األفرم ، وال تزال مسرتخدمة إلرى الٌروم، وتترأ

 Wittmanم ، وعنردما زارهرا وتمران 2328م وطرول ,014بنٌرت مرن الحجرر بعررض 

لال بأن بالطرة الطرٌرك المعردة للمررور مبلطرة بالرخرام . وعنردما زارهرا م 0810سنة 
م وجررد بررأن لواعررد المنرراطر بحاجررة إلررى صررٌانة بعررد 0355سررنة  Creswellكرٌزوٌررل 
مسرتوى سرطح المراء وأنره لرد ترم اسرتخدام العمرود المدببرة فرً بنائهرا م عرن 322ارتفاع 

وحجارتها من لرونٌن )الحجرر األبلرك( وأن  حجرارة الواجهرة الشرمالٌة ضرمت شررٌطا 
زخرفٌررا نحررت علٌرره صررور اثنررٌن وعشرررٌن أسررداك بوضررع مواجرره، وٌتضررح مررن نحتهررا 

 ( 21)عنصر الحركة، وهً تمثل شعار الظاهر بٌبرس .

 
 (  509،ص:1يا قناطر بحر أبي الُمنّجا التي أنشأها الظاهر بيبرس )نقال عن المقريزي، مجبقا 6لوحة:

علررى أراضررً م 0524/ه820كمررا لررام الظرراهر بٌبرررس بعمررارة جسررر سررنة 
جنداس وٌبعرد مسرافة مٌرل ونصرؾ عرن مدٌنرة اللّرد فرً فلسرطٌن سرمً بجسرر جنرداس 
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ثالثة لنراطر بنٌرت مرن الحجرر ( تألؾ من 2نسبة لرراضً التً بنً فٌها .)لوحة رلم 
م وٌعلرررو المنطررررة 8.2م وارتفاعررره 04م وعرضررره  41وبعمرررود مدببرررة، وٌبلرررػ طولررره 

الوسطى نمشا ٌؤرخ للظاهر بٌبرس وٌعلرو جانبٌره نحرت ألسردٌن كرل أسرد علرى حجرر 
    (20)مستمل وهو شعار الظاهر بٌبرس .

 
 (65،ص:1120شتاء  12، نقال عن مشعل :حوليات القدس العدد  7) لوحة:

م مرن تحرٌرر للعرة الحصرر 0520/ه883وعندما تمكن الظاهر بٌبررس سرنة 

)حصن األكراد( فً مدٌنة حم  بسورٌا من الفرنجة أسهم شخصٌا فً أعمال البنراء 
والترمٌم فٌها فألام جسرا من أربعرة لنراطر متسراوٌة مرن الحجرر فروق إحردى المنروات 

( وبنظرام العمرود المدببرة ووثرك 8المخصصة إلى جرر المراء إلرى الحصرن )لوحرة رلرم 

أعماله تلن بنموش بالخط النسخً وعلى طرفً كل نمش مرن األعلرى ترم نحرت أسردٌن 
 . (25)كل واحد على حجر مستمل بوضع متحفز واتجاه رأسه نحو النمش 
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ال قناة جر المياه وقناطرها األربع فوق الخندق المحيط بقمعة الحصن )حصن األكراد( في حمص نق 8)لوحة:

 (44عن طالس: قمعة الحصن،ص:
 

ك موحردا فرً عمرارة الجسرور مرن  وهكذا نرى بأن الظراهر بٌبررس اتبرع نظامرا
حٌررث اسررتخدام الحجررر الصررلب فررً البنرراء ، واعتمرراد العمررد المرردبب فررً بنرراء المنرراطر، 

 وتوثٌك ذلن من خالل النموش األثرٌة، وتثبٌت شعاره )األسد( فولها .       

الهررراير سررريب الررردين أبرررو سرررعيد برقررروق(: ويعررررب بجسرررر ) جسرررر السرررلطان  -2

كررم جنرروبً مدٌنررة طبرٌررة. و ٌعتبررر السررلطان برلرروق 50وٌمررع علررى مسررافة  :المجررام 

المؤسرررس لدولرررة الممالٌرررن البرجٌرررة ، ترلرررى فرررً المناصرررب إلرررى أن ترررولى السرررلطنة 
، ثررم شررك عصررى طاعترره بعررض نررواب السررلطنة بالشررام فتمكنرروا مررن م0485ه/283سررنة

ك إلررى الكرررن سررنة  خلعرره مررن ؛ فنصررره أهلهررا م0488هرر /230السررلطنة، ونفٌرره مسررجونا
واستمر م 0483هر /235ونائبها ولاضٌها فكانت نمطة انطالله فً استعادة سلطنته سنة 

م ومررن مرر ثره إبطالرره عرردداك كبٌررراك مررن 0438هرر /810فررً السررلطنة حتررى وفاترره سررنة 

نررراء جسرررره هرررذا علرررى نهرررر المكررروس فرررً الررربالد، وبنررراؤه لمدرسرررته فرررً المررراهرة، وب
 .(24)األردن.
م 0434/ه238وتجمررع هررذه المصررادر علررى أن السررلطان برلرروق لررام سررنة 

بزٌارة إلرى برالد الشرام  وفرً عودتره إلرى مصرر أمرر بعمرارة جسررعلى الشررٌعة وان 
م( ، وفٌرره لررال 01م( وعرضرره عشرررون ذراعررا )81طولرره مائررة وعشرررون ذراعررا )
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 : الشٌ  شهاب الدٌن احمد بن كمال
 ه مطٌع           بنى سلطاننا برلوق جسرا          بأمر واألنام ل 

 براٌا          وأمرا بالمرور على الشرٌعة    مجازا فً الحمٌمة لل
وٌبدوا أن العادة كانت عند الفراغ من عمرارة الجسرور برمرً األبمرار، األمرر 

ل رمٌهررا كرران بسرربب ولعرر (.23)الررذي دفررع الظرراهر برلرروق بلبطالرره علررى أهررل النررواحً 

 ضعفها نتٌجة العمل.
ٌترألؾ م 0318وكانت الحكومة العثمانٌرة لرد ألامرت جسررا فرً موضرعه سرنة 

مررن خمسررة لنرراطر بعمررود نصررؾ دائرٌررة لٌعبررر عنرره خررط سرركة الحدٌررد إلررى فلسررطٌن 
وألامرت حولره م 0382(، ثم ؼٌرت إسرائٌل اسم هذا الجسر بعد احتالله سرنة 3)لوحة:

عتره جٌشرر نهرارٌم، ولرم نرتمكن مرن زٌارتره بحكرم احتاللره )انظرر مستعمرة نهارٌم ود
 (   5الخارطة رلم :

 

 
 الجسر العثماني: )شبكة المعمومات(.  9لوحة:                                    
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عام  اإلسرائيميةممحق معاهدة السالم األردنية  في هيكما )جسر الظاهر برقوق(جسر المجامع  2ارطة:خ

 حيث األراضي األردنية المحتمة )مستعمرة نهاريم(.1994
 :ةوالمناقش جالنتا 

فً ضروء مرا تمردم ٌمكننرا المرول برأن هرذا البحرث بحردود معلوماتنرا األول مرن نوعره  -
ور علرى نهرر األردن فرً العصرر المملروكً، وفرً بداٌتره ترم الذي تناول عمرارة الجسر

تحدٌد مفهوم مفردات عنوانه، ومدى أهمٌة إلامرة الجسرور علرى النهرر باعتبراره حلمرة 
 الوصل بٌن بلدان بالد الشام ووادي الرافدٌن ووادي النٌل وشبه الجزٌرة العربٌة .

لرروكً إذ كانررت تررم الحرردٌث مفصررال عررن أسررباب عمررارة الجسررور فررً العصررر المم -
األسباب إدارٌة والتصادٌة، وعسكرٌة، ودٌنٌة.كما استخدمت مواضعها أماكن للنزهرة 

 والصٌد.  

وتناول البحث بالدراسة أنواع الجسرور الترً تمرت عمارتهرا فرً العصرر المملروكً،  -
فكرررررران منهرررررررا الجسرررررررور السرررررررلطانٌة، والجسرررررررور البلدٌرررررررة، والجسرررررررور الثابترررررررة، 

 رالترابٌة، والجسور العائمة.  والجسورالمتحركة، والجسو

كما تم الحدٌث عن الوظائؾ التً ارتبطت بعمارة الجسرور وعرن  أنرواع الضررائب  -
 التً كانت تجبى من خاللها .

وأشررار البحررث إلررى المراسررٌم السررلطانٌة التررً ارتبطررت بعمررارة الجسررورمنذ الشررروع  -
كرران ٌرأسرره السررلطان  بعمارتهررا وحتررى االحتفررال بررالفراغ منهررا ، وفرٌررك العمررل الررذي

 والعمال.  نومعه النواب واألمرأ والمهندسو
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تناول البحث عمارة جسرٌن من الجسورالسرطانٌة فرً العصرر المملروكً علرى نهرر  -
األردن األول: عّمررره السررلطان الظرراهر بٌبرررس، إذ تررم التعرٌررؾ بالسررلطان ومررن ثررم 

رة المٌدانٌة له وعمرل الحدٌث عن عمارة الجسر فً ضوء المصادر التارٌخٌة، والزٌا
مجس فرً أرضرٌته، وتوثٌرك مرا تبمرى مرن عمارتره بالصرور، ودراسرة وتحلٌرل الرنمش 
األثري الموجود فوق لنطرته . وتبٌن أن ما ورد فً الرنمش لرم ٌكرن ٌتعرارض مرع مرا 

 جاء فً المصادر التارٌخٌة المعاصرة بل جأ موثما لما ورد فٌها . 

ن جسرور أخررى عّمرهرا الظراهر بٌبررس وهرً وتم عمل ممارنرة برٌن هرذا الجسرر وبرٌ
جسر بحر أبً المنجى فً الماهرة وجسر جنداس فً مدٌنة اللرد فرً فلسرطٌن، وجسرر 
حصن األكراد فً حم  حٌرث تبرٌن التماثرل بٌنهرا مرن حٌرث اسرتخدام الحجرر والعمرد 
المرردبب فررً بنائهررا وتوثٌررك العمررل مررن خررالل النمرروش األثرٌررة فولهررا مررع تثبٌررت شررعار 

 ن بٌبرس فولها .   السلطا

ره السررلطان الظرراهر برلرروق، إذ تررم التعرٌررؾ بالسررلطان ، وتنرراول والجسررر الثررانً عّمرر
من خالل المصادر التارٌخٌة، ولٌام الحكومة العثمانٌرة بعمرارة جسرر  ةالجسر بالدراس
م لمرور سكة الحدٌد إلى فلسطٌن،  وتعذر علرى الباحرث زٌارتره 0318فً مكانه سنة 

بررل العرردو اإلسرررائٌلً. ومررن المرررجح أن ٌكررون الجسررر لررد حمررل نمشررا الحتاللرره مررن ل
 سلطانٌا إنشائٌا على ؼرار ما كان ٌفعله السالطٌن الممالٌن فً تخلٌد عمائرهم. 

تبررٌن مررن خررالل البحررث أن كلفررة بنررأ الجسرروركانت كبٌرررة وحسررب نرروع كررل جسررر  -
لمئررات مررن تفرررض كضرررائب علررى الشررعب، وٌشررارن فررً عمارتهررا أالؾ العمررال ، وا

السررفن والحٌوانررات، وبعضررها ٌبنررى بررزمن لٌاسررً وخررالل شررهرٌن، وبعضررها احترراج 
 لسنوات. 

كما تبٌن من خالل البحرث مردى الدلرة عنرد المهندسرٌن الممالٌرن فرً اختٌرار موضرع  -
عمررارة الجسررربحٌث تكررون كمٌررة المررأ الررل مررا ٌمكررن، وموزعررة علررى اصررؽر مسرراحة 

م، وطرول 44مد كان طول جسر الظاهر بٌبررس ممكنة حتى ال ٌكون الجسر طوٌال، ف
م (. وان تكون ضفتا العرائك مررتفعتٌن بممردارٌن 81ذراعا) 051جسر الظاهربرلوق 

متماربٌن، واختٌار الحجر الجٌري الصلب للبنأ باعتباره أكثرر ثباترا ولروة، وبنرأ أسراس 
ر دعامات الجسر الطرفٌة والوسطٌة وتصرمٌم فتحرات الجسر هصخري ثابت ترتكزعلٌ

بشكل فردي لتسهٌل جرٌان المأعبر النهر. كما راعى فً اختٌار موضع الجسربحٌث 
ٌكون على االتجاه العام المستمٌم للطرٌك الواصرل برٌن ضرفتً النهرر. وهرذه الدلرة فرً 

لٌنررأ جسرررهم فررً موضررع جسرالسررلطان  نالموضررع للجسررر دفعررت العثمررانٌٌ راختٌررا
 جانب جسرالظاهربٌبرس.برلوق، كما ألامت الحكومة األردنٌة جسرا ب
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كما راعى المهندس المملوكً مدى تأثٌر الحمولرة علرى الجسرروكثافة وسرائط النمرل  -
التررً سررتعبرعنه عنرردما بنررى جسرررا عبرررت عنرره سررتة رؤوس مررن الخٌررل ممرونررة مررع 

م(. 01ذراعرا) 51بعضها بصؾ واحد، وعندما عمرل عررض جسرر السرلطان برلروق 

 ل الجسر.مرتبطا بطو نوأّن عدد المناطر كا

وأشرررار البحرررث إلرررى انررره بعرررد الفرررراغ مرررن عمرررارة الجسرررركان ٌعهرررد إلرررى كاشرررؾ  -
 الجسورلمتابعة اإلشراؾ علٌها لدٌمومتها.  

كمررا أشررار البحررث إلررى مرردى حررر  العرردو اإلسرررائٌلً علررى ترردمٌر هررذه الجسررور  -
 وطمس معالمها األثرٌة، وتؽٌٌر أسمائها التارٌخٌة، مع تعزٌز ذلن بالصور.
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 الهوامش:

الزٌن: سمٌح عاطؾ ،معجم تفسرٌر مفرردات ألفراظ المررآن الكررٌم، مجمرع البٌران الحردٌث ، الردار  -0
م ؛ ابررن عاشررور: دمحم 5110، بٌررروت، 855،   3اإلفرٌمٌررة العربٌررة ، ودار الكترراب اللبنررانً ، ط

 .  م0383، تونس ،22الطاهر ، تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، الدار التونسٌة للنشر،   

ج، 02 م(، لسرران العرررب،0400/ه200ابررن منظررور: جمررال الرردٌن أبررً الفضررل دمحم بررن مكرررم )ت -5
 -، حممه عامر أحمد حٌردر، راجعره عبردالمنعم خلٌرل إبرراهٌم، دار الكترب العلمٌرة5،ط023،   3ج

م(، المررواعظ 0330/ه832م؛  الممرٌررزي: تمررً الرردٌن ،احمررد بررن علررً ،)ت5114لبنرران،–بٌررروت 
، تحمٌك د أٌمن فؤاد السٌد،مؤسسرة 222،   5بذكر الخطط واآلثار ، ثالثة مجلدات، مجواالعتبار 

م. ؛ ؼالرررب :عبررردالرحٌم ، موسررروعة العمرررارة اإلسرررالمٌة، 5115الفرلررران للترررراث اإلسرررالمً، لنررردن 
 م.0388بٌروت ،  003،   0،جروس برس، ط0ج

مدٌنرة المنرورة ، دار النفرائس للنشرر االشمر: دمحم سلٌمان عبدهللا ،زبدة التفسٌر بهرامش مصرحؾ ال -4
م؛ مخلررروؾ: حسرررٌن دمحم ،صرررفوة البٌررران لمعرررانً المررررآن 5118، 30،   2والتوزٌرررع ، األردن ،ط

 م.0382، 81،   4،وزارة األولاؾ والشوؤن اإلسالمٌة ، الكوٌت،ط

 . 533المرآن الكرٌم : سورة البمرة:  -3

دار  032،   0(، معجرم البلردان ،ج0558/ه858الحموي: شهاب الدٌن أب عبدهللا ٌرالوت )ت  -2
 م.0322صادر بٌروت ، 

، 0سفر،سررفر 52( ،0438/ه233ابررن فضررل هللا العمررري مسالكاألبصررارفً ممالررن األمصررار)ت -8
م؛ شٌ  الربروة: شرمس 5114،تحمٌك عبد هللا بن ٌحً السرٌحً، المجمع الثمافً ، ابو ظبً 008 

م ( ، نخبة الردهر فرً عجائرب البرر والبحرر، دار 0458/ه252الدٌن أبً عبدهللا دمحم األنصاري )ت: 
 م.0388، بٌروت 012إحٌاء التراث العربً،   

 . 033،   0،مج5115الممرٌزي : المواعظ، ، -2

، 31،   0ألحجً: حٌاة ناصر، السلطان الناصر دمحم بن لالوون ونظرام الولرؾ فرً عهرده ، ط  -8
ري برررردي: جمرررال الررردٌن أبرررً المحاسرررن ٌوسرررؾ م؛  ابرررن تؽررر0384مكتبرررة الفرررالح، الكوٌرررت  33
ج، حممه دمحم حسٌن شرمس الردٌن، 08م( النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة، 0383ه /823)ت

 .0335، 035، 3، ،ج0بٌروت،  ط –دار الكتب العلمٌة 

 . 222-225،   5، مج5115الممرٌزي :المواعظ،  -3

م( ، جمعرره وحممرره عزٌررز سررو  0513/ه818تابررن ممرراتً :األسررعد كترراب لرروانٌن الررواوٌن ) -01
 .48،   0384م؛  الحجً:السلطان الناصر،  435،0330،   0عطٌة، مكتبة مدبولً الماهرة،ط

م ( الردرر الكامنرة فرً أعٌران 0338/ه825ابن حجرر: شرهاب الردٌن احمرد برن علرً برن دمحم )ت -00
، منشرورات دمحم علرً بٌضرون ، دار عبدالوارث دمحم علً  مج،  طبعه وصححه الش0ٌالمائة الثامنة،
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 .228،   5، ج5115الممرٌزي:المواعظ،  -05

 .035،  3، ج0335ابن تؽري بردي: النجوم،  -04

؛ الملمشررررندي: أحمررررد بررررن 544، 545، 503، 502،   0330ابررررن مماتً:كترررراب المرررروانٌن، -03
ألعشى فً صناعة اإلنشراء، شررحه وعلرك علٌره دمحم حسرٌن شرمس ه ( صبح ا0308ه /850علً)ت

م؛  ابن شاهٌن : ؼرس الردٌن 0382،  208، 202، 4، ج  0بٌروت، ط-الدٌن، دار الكتب العلمٌة
م( ، كتاب زبردة كشرؾ الممالرن وبٌران الطررق والمسرالن، المطبعرة 0388/ه824خلٌل الظاهري )ت
 م.0835، بارٌس 053، 002الجمهورٌة   

 .053،   0835ابن شاهٌن: كتاب زبدة كشؾ الممالن،  -02

 .434، 435،   0330ابن مماتً:كتاب الموانٌن،  -08

إسرماعٌل برن عمرر برن أٌروب، ترارٌ  أبرً الفردأ المسرمى المختصرر فرً  نأبو الفداء : عماد الردٌ -02
،   5جم ( ، علك علٌه محمود أٌوب، دار الكترب العلمٌرة، بٌرروت،0445ه245أخبار البشر ،)ت 

 م. 0332،  0، ط432

 -عبرردالتواب : عبرردالرحمن ، منشرر تنا المائٌررة عبررر التررارٌ  ، وزارة الثمافررة واإلرشرراد المررومً -08
 م.     0384، 33المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌؾ والترجمة والطباعة والنشر، دار الملم، الماهرة،  

 .084، 0، ج5115الممرٌزي:المواعظ ،  -03

 . 30،   0384السلطان الناصر، الحجً:  -51

 .35،   0384الحجً: السلطان الناصر،  -50

م(، نزهررة النرراظر فررً سررٌرة الملررن 0831/ ه0015الٌوسررفً: موسررى بررن دمحم بررن ٌحٌررى،) ت:  -55
 م.حمأ 0388، عالم الكتب، بٌروت321،  0الناصر، تحمٌك : د احمد حطٌط ، ط

 .283،  5،ج5115الممرٌزي:المواعظ ،  -54

 .288،  5، ج5115الممرٌزي: المواعظ ،  -53

، 0388؛ الٌوسرررفً:نزهة النررراظر ، 218، 283 -280،   5،ج5115الممرٌزي:المرررواعظ ،  -52
  321. 

 .3،  0384عبدالتواب: منش تنا المائٌة،  -58

 . 221،  0، ج5115الممرٌزي: المواعظ ،  -52

 . 82،  0835ابن شاهٌن: كتاب زبدة كشؾ الممالن ، -58

 .285،   5،ج5115الممرٌزي:المواعظ ،  -53

م ( ، تارٌ  ابن الفرات ، عنرً 0313/ ه812ابن الفرات: ناصر الدٌن دمحم بن عبدالرحٌم ) ت  -41
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، 341، 382،   0، ج3بتحرٌررر نصررره ونشرررره د لسرررطنطٌن زرٌررك ، المطبعرررة األمٌركانٌرررة، مرررج
 م.0348بٌروت، 

 .202،   4، ج0382الملمشندي:صبحً األعشى،  -40

م(، سرٌر أعرالم النربالء، ،اعتنرى 0423ه/238الذهبً:شمس الدٌن دمحم بن احمد بن عثمان، )ت: -45
 م.424،5100-420،  5به عز الدٌن ضلً وٌاسر حسن، مؤسسة الرسالة ط

 .485،   3، ج025،  0،ج0322الحموي:معجم البلدان،  -44
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the countries of Moab, Gilead and Bashan, London, p423, 1986.                                                                                                      
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م؛  580،0382، 04، ج 4وحممرره د احمررد أبررو ملحرررم وآخرررون، دار الكتررب العلمٌررة بٌرررروت ، ط

ارٌ  أهرل عمرد الجمران فرً تر-م ( ،0320/ه822العٌنً:  بدر الدٌن محمود بن احمد بن موسى،) ت:
م؛  الٌررونٌنً: 0388، 352، 0الزمان،حممرره د دمحم دمحم أمررٌن ، الهٌئررة المصرررٌة العامررة للكترراب،ج

م(، ذٌل مراّت الزمان ، مطبعة مجلرس دائررة المعرارؾ  0528/ه822لطب الدٌن موسى بن دمحم )ت 
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 .438،   5، مج0322، الٌونٌنً:ذٌل مرآت الزمان -42 

؛  الخفاؾ: رٌاض صالح،هندسة الؽابرات)الطرق والجسرور( 83،   0331عٌسى: الجسور،  -48
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