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ا  ا   
  

 أحمد محمد دسوقى أبوحشيش  /ا  

   م١٩٨٦ - ٢ -١المنوفية ؛ /  ر و اد

 رمعيد/ ا  

  اآلثار اإلسالمية/  ا

 ا  نرأفت محمد محمد النبراوى./ د.أ/ ا  

 ان ا/ اسية حتى سقوط دولة السالجقة منذ عصر الخالفة العب نقـــــود أصبهـــان
  )م ١١٥٧- ٧٥٠ / ـه٥٥٢-١٣٢(  العظام فى ايران

 ا /  
 اوت ا:  

                  وره إ و ول اا ا  ، إ ا ا 
      تا در اا  ا   ل، و و ،ا     و ادإ  

     ا ت واوروا ،ا ا اوا ،در اد، واا و ،ا
                 ا   ذ  ،ا اا   وا را اا إ 

وا ا ر  ض إ  ن ومىأ .  
وول ا اول مد أن   ا ا، و  ا ام مد                

                    اا ا أ ،ا ود ام ا ا  وم ،د  دو
         ا ا    ،ا ود ام راا د دوم را،ا  

              ا ادر واا    ،ةا ت واا أ و ا  ذ
وا وا روا ا.  

                      ت ااءة ا  تس ا أ ىوا ج ا  ما ا أ
ه ا د  ١٢٥(ت وا (   م   د ار ا  و 

                 روز   رة ر  ة، وأ ول ا ا  و
ا، وأا ر   ال ا ا ظت  مد أن ل ة           

  و اأ ا  .   
  

 ا ا أ:  
مد أن   ا ا   دو ا ا  "           ع           

  ات اة  ان ا ا ، واى   درا أو و        "إان  
 ة ا  ا  وذ ،ا  ا أن إ ،ت اان ا  ث

         روا ا ا  ا  ،   درا    عا
ة ا ل ا ا  نأ .  



 ٢

           إ            أو م درا   د اا  ةة و ت دو
 و إ ة ا، واز    ا ا وا وات      

  ،د     ا   )٢٢٦ (       ة ا ل نأ ا    ، ة ول  
   .    او  م ا ض د أن إن ة او ن ه ا

   
                      وا ة ات اوا ا  ا ا ل ا  ا  

   ر اوا   ت اا  ة ا.  
  

  
ا ا ا ا  :  

وا اى ات   ا ا  رة ر  درا مد اول          
ا ا    أن ل ة ا و ا ار ،  أول            

      ر  أ ا ،   ه  دو  دم   وه ا 
           را ا  ول وذه ا     دم درا ذ  ،طو

          د ا أ ،نع ام  ده ا را  ،وه ا ) ممإن ) ا
 د اا  ،تو)راا(وموا د اا  ،) سا .(  

      
و  اد ا    إ طز    ا ا وان                            

و ،   ا ،  أ  ،   مص   ،  ا ا از ، وارف
          وف واء ا  ازا ا ت ص  درا ا    ذ ةا راث ا

ا ،       ا ا زط  ه  ازا ا  د ات اا أو  ، درا ذ و
                ة اذج اا  أ  د؛ا  ازا ا إ  ذج ا

  . إ اذج ا  م  ذ م و إ ا ااز  أ رة 
  

 ا ا  ذج   او  ، و   م ذج   ا ااز        
        ازا ا وا ،  ذ رة إ وأ ،      إ  ازا ا أن و
  ا ا د ة،  ود اوم  .  

  
  

                                                                                                            ا  فا  
  رأ   ااوى./ د.أ

 


