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 چکیده 

ای از نیل است که  مصر، شهری باستانی بر ساحل شعبهۀبلبیس، از توابع استان شرقی
رکز اقلیم عنوان قصبۀ والیت حوف شرقی و تا عصر ممالیک، م ق، به٤ تا اواخر قرن

این شهر در دورۀ اسالمی از اهمیت سیاسی و نظامی فراوانی برخوردار بود . شرقیه بود
های گیری دگرگونی عنوان لشکرگاه مصر و دروازۀ شام و نیز کانون شکل و نام آن به

آمد، اما با وجود اینکه از موقعیت اقلیمی  سیاسی مصر در کنار فسطاط و قاهره می
اش، همواره الجیشیسبب موقعیت سوق ادی نسبی برخوردار بود، بهمناسب و رفاه اقتص

هایی رو از پیشرفت از این. گرفتوتاز لشکریان داخلی و خارجی قرار می عرصۀ تاخت
م ١٩از اوایل سدۀ . علمی و فرهنگی که سایر شهرهای مصر از آن بهره بردند، بازماند

 اهمیت سیاسی و نظامی بلبیس کاهش نیز، با انتقال مرکزیت استان شرقیه به زقازیق،
کوشد ضمن وصف نوشتار حاضر می.  مصر شدۀیافت و شهرستانی از توابع استان شرقی

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر و بیان تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی 
ایی آن، به بازسازی جغرافیای تاریخی این شهر، بپردازد و تأثیر جنگ را در عدم شکوف
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Abstract 

Bilbeis (also spelled Bilbays or Bilbīs) was an ancient city 
of “Eastern Province" of Egypt (Sharqīya) located in the 
eastern Nile River delta. The city was parish of the Eastern 
Hawf Province until the late 4th century AD, and it was 
the capital of the "Eastern Province" until Mamluk 
Sultanate period. 
This city was significantly important in Political and 
military aspects during the Islamic age. It was known, like 
Cairo and Fustat, as military camp of Egypt and gateway 
of Levant. Although it had the advantages of suitable 
climate and economic prosperity, because of its strategic 
position, it was continuously invaded by attacking armies. 
So in comparison to other Egyptian cities, it was not 
culturally and scientifically developed. 
In the beginning of 19th century, by capital transfer of 
Eastern Province to the Zagazig, the city lost its political 
and military priority and became an ordinary city of 
province. 
This study advances our understanding of Bilbeis’s 
historical geography by explaining the war effects on its 
cultural decline. 
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 مقدمه 
 یطی محی در ادوار مختلف و بازسازیخی تاریهادهی پدۀ را مطالع١یخی تاریایاگر جغراف

 اقتصاد در ، واستیعت، سیخ، مانند طبیرگذار در تاریه بر عوامل تأثکیدر گذشته، با ت
؛ ٥٠ـ٤٤، جعفر بن قدامة؛ ٨ـ١/٥ قرچانلو، :ـ ک ن،شتری بۀ مطالعیبرا( میرینظر بگ
 یهانی سرزمیخی تاریای، توجه به جغراف)٢ـ١، تشنر و مقبول احمد؛ ١٩ـ١٧، کخصبا
د ی مف، شهرهای و تمدنی با وضع فرهنگییآشنا از جمله  مختلفیها از جنبهیاسالم

تواند  ی، می اسالمیها شهریایخ و جغرافیه مطالعه تارکست ی نیدی ترد.خواهد بود
ن و ینش مسلمانیها شهریقتصاد و ای،، اجتماعیاسیا انحطاط سیعوامل مؤثر بر رشد 

. آشکار سازدها را  از آنی برخییستایود و اکا ری ی و آموزشی،، فرهنگی علمۀعلل توسع
ن یتر از مهمیکی، همواره ی طوالنیهاژه در زمانیو  به،رسد بروز جنگیبه نظر م

 و یگ فرهنییوفاک در شیتوجهها و مانع قابلگذار بر انحطاط تمدنری تأثیها مؤلفه
 با وجود قرار ، شهرهایه گاه برخک ای گونه  به؛ بوده استی اسالمیهانی سرزمیعلم

 ی الزم برایهاتی ظرفبرخورداری از و یعی و طبیمیت مناسب اقلیداشتن در موقع
 ی نظامیوتازها  تاختۀوسته عرصیه پک آنعلت ، تنها بهی تمدنیهاشرفتی از پیمند بهره

اند و  بازماندهی و فرهنگیاند، از رشد علم قرار گرفتهی و خارجی داخلیهاو هجمه
س، شهر و یبلب. اند خارج شدهی اسالمۀختی متمدن و فرهی شهرهاۀریج از دایتدر به

 ی در بازسازیوششکپژوهش حاضر . استن شهرها ی اۀ در مصر، از جملیشهرستان
 .  استینان عصر عثمای تا پای فتح اسالمۀن شهر از دوری ایخی تاریایجغراف

در ) ١٩٤ـ١٩٣(ی  مقدس.ی بود مختلفیهاورهک مشتمل بر ی اسالمۀمصر در دور
 واقع در ،ن حَوْفیسرزم. رده استکآن اشاره ) ورهخ( کورۀ به هفت قرن چهارم

 حوف ۀورکه به دو کهاست   از آنیکین، ی چیای دریل به سوی سمت راست نیها نیزم
 و کوچک یها ورهک شامل یحوف شرق). همانجا (شود یم می تقسی و حوف غربیشرق
. افتی یشتریگر وسعت بی دیبه بعضها   آن ازیمه شدن بعضیه با ضمک بود یبزرگ
 به بعد، یه از حدود قرن چهارم هجرک بود ی و قصبه حوف شرقی از نواح٢سیبلب

) یبحر(یی ای از وجه دریه در جهت شرقکسبب آن ان، بهیام دولت فاطمیهمزمان با ا
، ی؛ قلقشند١٢٢، ی بغدادعبدالحقابن (ه موسوم گشتیم شرقی داشت، به اقلمصر قرار
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ن یا). ١/٢٩، یوطی؛ س١٩٤ـ١٩٣ ،یمقدس(شد ه یت شرقی والیرسکقاعد و و ) ٤/٦٧
 ،زی نی اسالمۀ داشت، در دور قدمتش از آنیل و پیاسرائیامبران بنی زمان پازه ک ،شهر
 مهم و ی خاص خود، از جمله شهرهاییایت جغرافیل قرار گرفتن در موقعیدل به

 عنوان  به شام قرار داشت وۀر جادیس در مسیبلب. رفتی مصر به شمار میکاستراتژ
ه در کسبب آن  به،گرید  ییسو از.  برخوردار بودی مرزیت شهرهاین حد مصر از اهمیآخر
 واره، واقع بود، همی مصر اسالمیهاتختی با فسطاط و قاهره، پایکی نسبتاً نزدۀفاصل
ها و مبارزات امی قیریگلکانون شکا یمان کان و توقفگاه حایرگاه سپاهک لشعنوان به
س از ی بلب،واقع در. رفتیم به شمار مکه دستگاه حایان علی و پناهگاه شورشیاسیس

 آن مورد ی و نظامیاسیت سیل اهمیدل تنها به  نههموارهه ک است ی اسالمیجمله شهرها
 و ییایت جغرافیل قرار گرفتن در موقعیدل ه بهکه است، بلام بودکت حیتوجه و عنا

ن ک ل؛ز برخوردار بوده استی نی فراوانی اقتصادی مناسب، از رونق و آبادانییهوا و آب
، همواره آبستن ی و نظامیاسیاه سک جانیهاشکشمکوتاز و  ها تاختل تحمل قرنیدل به

ر ی نظ، مصری از شهرهایارین بسرانگر بوده و نتوانسته چونایسوز و وحوادث خانمان
 . مند شود زمان بهرهی و فرهنگی علمیهاشرفتیه، از پیندرک اس، وقاهره، فسطاط

ی  اسالمۀس در دوریت فراوان بلبی به اهمبا توجه  تاآن است نوشتار حاضر بر
نه و یشیاش از پیگانگان و برخورداری مصر در برابر هجوم بی خط اول دفاععنوان به

نه یشی از پین شهر، گزارشی ایای و جغرافیمیت اقلی موقعۀ، ضمن مطالعیاستان بیقدمت
، یخ اجتماعی از تاریی راای آن ارائه و زوای و نظامیاسیب سیو نش خ پرفرازیو تار

 های به نام،سیبلب تاریخی یجغرافیا بررسی در. کندان ی آن نمای و فرهنگی،اقتصاد

جمعیت شهر در  آن، ام مرکزیتی شهر، اینت باستایاهم خ،یمختلف آن در طول تار
 ی منطقه، محصوالت کشاورزییوهوا ت آبی و وضعییای جغرافۀمحدود  مختلف،یها دوره

 و یخی مهم تاریۀن و ابنک شهر، امای و فرهنگیت مذهبیر و وضعی، مشاهیو تجار
 .شده است پرداخته ی اسالمۀ شهر در دوری و نظامیاسی سیدادهاین رویتر مهم

 ینگارانخینگاران و تارمانده از رحله ید از منابع برجایبادرباره بلبیس را ات اطالع
دن یس دیگران از بلبی و دی، عبدریلین تطیامیبطوطه، بنا مانند ابنیه کرد کاستخراج 

 سخن ،سی از جمله بلب، از مصر و توابع آنینوع  بهیخلدون و ذهبا همچون ابنیاند ردهک
 ،هاالمعارفةری از مداخل موجود در دای شمار،زید نی جدوهشهایپژان یدر م. اندگفته

ةریدا، یالمعارف بزرگ اسالمةریدا، دانشنامۀ جهان اسالم در »سیبلب«مانند مدخل 
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ت یح موقعیس و تشری بلبیبه معرف، اییکجودا  و،ایکتانیبر، )لیچاپ بر (المعارف اسالم
 و یاسی وضع سۀ درباری اختصار اطالعاتز بهیاند و ن آن پرداختهییای و جغرافیمیاقل

  .دهندی آن به دست میاجتماع
 

 شناسی بلبیسواژه
است ن مصر یهن در سرزمک ی شهرن مهمله،یاء و سی  وون الم،کرار باء، سکبا تس یبلب
، معجم(ی رکب. اندردهکر کد و به صور مختلف ذیسندگان مسلمان نام آن را با تردیه نوک
 ابوالفداءو  سیباء، بِلْبِ سر دوک به )١/٤٧٩ (اقوتی و ی باء، بَلْبَح دو آن را با فت)١/٢٧٢
ز ین) ١٢/١٥٤ ؛٨/٢١٠( یدیو زب) ١١٣، بلدانیات( ی سخاو.اند  ضبط کرده بِلْبَیس)١٣٥(

 مردم آن را با فتح ی برخ،)١٢/١٥٤؛ ٨/٢١٠(ی دیزبنوشته  به. اندنوشتهس یآن را بُلبَ
 ). ١/٢١٦، یبغداد عبدالحقابن(اند  خوانده  سی مردم بِلبَۀعاما ی گویخواندند، ولی میاول

  مأخوذ شده استی قبط»فِلبس«س از ی بلبۀلمکرسد اصل یبه نظر م
)Encyclopaedia of Islam, 1/1218(.س را همان یگر بلبی دیاری و بسیام صوریلی و

 با نام آموس یم قبطیتب قدکه در کاند  دانستهیونانیتوس یم و فربیلوسه قدیشهر ب
م، یسان قدینوی جغرافۀنوشتبه). ٤٩١ـ٤٩٠ ،کیوکرک یمهر (بدان اشاره شده است

 یزیو مقر) ٣٥٤، یلیتط (ان آمدهجاس با نام أرض،توراته در کس همان است یبلب
ی سخاوحاشان و   أرض)١٨٦ (اسیأابن آن را أرض جاشان، ،)١/٤٩٨، االعتبار و المواعظ(
 .اندهکرد ضبط  جاشِر رض أ)١١٣، بلدانیات(

 
 حدود جغرافیایی و موقعیت مکانی بلبیس

  معروف به بحریادت آب، نهریام زیقرار دارد و در ال ی از نیاس بر ساحل شعبهیبلب
دانشنامۀ  ؛٤٢١، کیوکرک یمهر (خواندندی میالبلوسالفرعم آن را یه در قدک ،منجاابن

 ؛)٢٢١ ،ی؛ بروسو١/٣١٢،  ابروحافظ  (ابدیین مای در آن جر،)»سیبلب « ذیل،جهان اسالم
 انبوه ،)٤٧٩(ی عبدرنوشته  بهو) ١٩٣، یمقدس (ع داردی وسیشتزارهاکها و هیباد

) ١/٤٧٩ ، یحمو اقوتی ( شامۀر جادی بزرگ در مسیشهر. ان استیدرختانش از دور نما
 هدیرسی ورّاده م آن تایارگزارک محدودۀ یه در قرن نهم هجرکن حد مصر است یو آخر

 فرسخ م، دهیز مصر قدک آن تا فسطاط، مرفاصلۀ). ١/٤٩٨ ،االعتبار و المواعظی، زیمقر(
 خردادبه،؛ ابن٢٧٢ـ١/٢٧١ ،الممالک و المسالک، یرکب ( بوده است)لی م٢٤معادل (

اند ردهکر ک مرحله ذیکن فاصله را ی ا)١/١٤٤ (حوقل و ابن)٢١٥ـ٢١٤(ی مقدس). ٧٥
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نی عی روز از آن، شهرها نصفدر فاصلۀ. دیانجامیطول مشب به  یک و ه دو روزک
). ٣٥٤، یلیتط (اند آن واقعیفرسخره در چهاریج و الدمیالشمس و بِنها قرار گرفته و ابوت

ن شهر و روستا بوده و ی مشتمل بر چندیاهیس ناحی، بلب)١٩٤ـ١٩٣(ی  مقدسنوشتۀبه
 عالوه. روندیشمار م آن بهیرا از جمله شهرهایم و دمیر، فاقوس، برّیمشتول، قلزم، جَرج

 فهی غَ.رده استکز اشاره یه نیه و قدوسیونسکّ ی به نام شهرها)٢٩ ،١(ی وطیسها،  این بر 
، )١٠٤، یحسن؛ ١/٣٥٨، یبغداد عبدالحقابن ( جَوْسَق،)٢٢٢اس، یا ابن؛ ١٧٦ ،یحازم(

 یبرخ) ١٣/١٠١، یدیزب(ی حوقو أُمُّ) ١٣/٧٦، یدیزب (، محروقه)٢٦٩، ینیقزو (صَفَت
ن یس نخستیبلب. اشاره شده استها   آنه در منابع به نامکاند سی بلبیروستاها

ه ک ی مسافرانهمۀ ه است وعالقمه و فرما بود عازم یهااروانکان و یرکاستراحتگاه لش
س به فرما ی در أرض حوف از بلباندر بودهی، ناگزاند دمشق داشتهقصد سفر از مصر به 

 ).٢٠٧/ ٢، المواعظ و االعتباری، زی؛ مقر٢١٨اس، یاابن (بروند
 یلومترکی٢٨ ه، واقع دری از توابع استان شرقاست یشهر و شهرستان امروزه بِلْبَیْس،

 ٣٤َ و ٣١ْ و یشمال  عرض٢٥َ و ٣٠ْ، در )٤٩٠، کیوکرک یمهر ( قاهره شرقی شمال
، Britannica(ل ی نی شرقیدر دلتا) ماده لی، ذمیالمعارف بزرگ اسال ةدایر(ی شرق طول
 و در عصر یز حوف شرقک مریه تا قرن چهارم هجرکن شهر یا). »Bilbays«ذیل 
 عنوان  به) ق١٢٦٥ـ١٢٢٠: ـکح (پاشایعله بود، توسط محمدیم شرقیز اقلک مریک،ممال

 یمهر؛ ١/٥١٨، یچلپ (ن شدییتع) یشرق استانزکمر(ی ت شرقیری مدیۀ ناحقصبۀ
ن نام در ی به همیزکس با مری بخش بلبم،١٨٢٦/ ق١٢٤٢ در سال). ٤٩٠ ،کیوکرک

 /ق١٢٤٧لدر سا). جا همان، المعارف بزرگ اسالمی ةدایر (دیجاد گردی ایاستان شرق
ت استان یزک قاهره، مریغرب  در شمال١قیت به زقازیریوان مدی با انتقال د،م١٨٣٢
 در .)Weit, 1/1218(شد س یز بخش بلبکمر سیلبن شهر منتقل شد و بیز به ایه نیشرق

س ی شهرستان بلبعنوان  بهتیزکس با همان مری بخش بلبم،١٨٧١ /ق١٢٨٨سال 
 وجود یجی خل، در قاهره)١/٣٦٧(ی ا چلبی اولنوشته به). ٥/١٦١ماهرمحمد،  (شناخته شد

د، در نکیم پاشا در شمال شهر عبور مید ابراهیر پل جدیه از زکنیه پس از اکدارد 
ن ی ای، وگفتۀ به. رسدیس میز العبد به سه شاخه منشعب شده و به بلبیساحل جم

ه ک ی وجود داشته فراوانیهاها و بستان باغ، آنکنارۀم بوده و یع و عظیار وسیج بسیخل
  . استی بوده تفرج و طرب اهالی برایمحل

                                                                                                                                            
1. Zakazik 
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لومتر کینفر در  ١٦٨ت آن یم جمعکلومتر مربع و تراکی ١٥٣٥٩س یمساحت بلب
 یمهر (نفر گزارش شده ٦٠٠٠ ه در قرن نوزدهمک ،ن شهریت ایجمع. مربع است

 ن تعداد در سالیا. افتیش ی نفر افزا٨٣٦٠٠ستم به ی قرن بیانۀ، در م)٤٩٠ ،کیوکرک
، المعارف بزرگ اسالمی ةدایر (نفر ١٣٥٨٠٠ به ،م ٢٠٠٤ ، در سال١٢٥٨٠٠ به  م،٢٠٠١

ن شهر، امروزه با خطوط آهن یا. دینفر رس ٣٠٠٠٠٠به م،  ٢٠١٢ و در سال) ل مادهیذ
 انال سوئز مرتبط استکنار که در یلید، ترعه و بندر اسماعیسع ی قاهره، پورتبه شهرها

 .)»Britannica  ،S. V.» Bilbays؛٢/١٨٣،  قرچانلو:ـ کن(
 

 موقعیت و اهمیت سیاسی بلبیس در دورۀ اسالمی
 با ،سیبلب. است یخیتار یدر جغرافیا مهم ت از موضوعای یکیاسیتحوالت س فرآیند
 یۀه در ساکآنعلت  بهر شام بود، یرگاه مصر در مسکلشاسالمی  ۀدور ه درکنیوجود ا

وم و یفو ه، یندرک قاهره، فسطاط، اسچون ، مصریزک مهم و مریت و نفوذ شهرهایاهم
 قرار گرفتهمتر مورد توجه مورخان ک، ها بودنین سرزمیم بر اکحا یاُمرا و هاحکومت

سان و ینوی جغرافی ازنده در آثار برخکصورت پرا بهن شهر ی ایاسیخ سیآنچه از تار. است
 در بروز یگاهش و جای اسالمیت آن در دورۀد، از اهموش می هافتیم ینگاران قدخیتار
ت یاک ح، فسطاط و قاهرهیعنی ، مصری اسالمیهاتختی به پامتعلق مناقشات یبرخ
ن یز در این حَوْف  و فرمانروایانبوده یت شرقی والیس مقر والیه بلبکآنژه یو به ؛ندک یم

 ).٤/٦٧ ،ی؛ قلقشند١٣٥ابوالفداء،  (داشتند ونتکشهر س
ت یه بر اهمک برخوردار بوده است ی پرقدمتی و پیشااسالمی باستانینۀشیس از پیبلب
ژه در یو  به،سیلبش از اسالم بیخ پی تاردربارۀ. یدافزای مین شهر توسط مسلمانانفتح ا

امبر ی به ظهور پیکام نزدی گرفته تا ا)ع(ن، از زمان حضرت نوحیامبران نخستیام پیا
 مورخان مسلمان یها  بر برداشتیشتر مبتنیا بیه گوک نقل شده ییها داستان،)ص(اسالم

؛ ٢/٤٥خلدون، ابن: ـ ک ن،شتری بی مطالعۀبرا (ان بوده استی قبطیا منابع شفاهی توراتاز 
محل ها  ی آنو اگرچه صحت و درست) ١/٤٩، ی؛ چلپ١/٤٩٨، المواعظ و االعتبار ،یزیقرم

، از یی مسلمانانای و جغرافیخیتب تارک از یاریها در بسن داستانیتأمل است، وجود هم
؛ ١٨٦اس، یا؛ ابن٨٦ه، یفقابن: ـ کن (ندکیت میاکن حین سرزمی ایخیت تاریاهم

 از یکیس را ینگاران مسلمان را بر آن داشته تا بلبخی تارهک ییها داستان؛)١١٣، یسخاو
امبران ی از پیادی به مدفون شدن شمار زی مصر برشمارند و حتکه و مقدسۀن متبرکاما
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بنای شهر ). ١/٤٧؛ چلپی، ١٠زیات، ابن: ـ برای نمونه، نک(الهی در این شهر گواهی دهند 
 در )ع( نبی و یعقوب)ع(، دیدار یوسف)٣٩٤، ١/٤٧خواندمیر، (نوح  بن  حام بنتوسط بیطار

 )ع(، والدت حضرت موسی)١/٤٩٨، البلدان؛ یعقوبی، ٢/٤٥خلدون، ابن: ـ نک(نزدیکی بلبیس 
 در این شهر پیش )ع(اسرائیل و موسی، سکونت بنی)٤٩٠مهری کرکوکی، (در این سرزمین 

نصر به بلبیس به قصد ، و حملۀ بخت)١١٣؛ سخاوی، ١٨٦ایاس، ابن(از اخراج از مصر 
 ..هاستها و روایتاز جملۀ این داستان) ٣/٣٩٤ چلپی،(اسرائیل  تعقیب و کشتار بنی

بلبیس را شهری با اخبار فراوان توصیف کرده و ) ١/٤٩٩، المواعظ و االعتبار(مقریزی 
 علت موقعیت  این شهر به.اذغان داشته که این شهر بارها ویران و دوباره آباد گشته است

های طوالنی اش در مسیر تهاجمی لشکریان مصر و شام، همواره در محاصره الجیشی سوق
. وتاز سپاهیان بود و عرصۀ تاخت) Encyclopaedia of Islam, 1/1218(گرفت قرار می

  ).٤٧٩عبدری،  (همواره نیازمند داشتن برج و باروهای مستحکم بودرو، ازاین
ه به ک ،توسط سپاه مسلمانانبه   م،٦٤٠ ا ی٦٣٩/ ق١٩ا  ی١٨س در سال یبلب

؛ ١/٤٧٩، یحمو اقوتی (عاص عازم فتح مصر شده بود، گشوده شد  عمرویفرمانده
 یهزارنفر پانزده سپاه با مشاهدۀ شهر ی اهال.)١٠٦خردادبه، ؛ ابن٢/٥٩٨ ،معجمی، رکب

اصره ماه مح یکردند و شهر پس از ک نی مقاومت چندان،),VI/34-61 Kaegi (مسلمانان
بان ی و پشتین حامین زمان بزرگتریس در ای بلب.)٨٩، ١/٨٠م، کعبدالحابن (دیفتح گرد
هزار . دی مصر هموار گردیون و باقی فتح بابلی راه برا، با سقوط آنوزانس بود یدولت ب

هزار  سهشته و کدند، یان مسلمان مداومت ورزیرکه به نبرد لشک ،نفر از سواران مقوقس
ن بن هرقل در یاح قسطنتکتر به ن شیه پک ،أرمانوسه، دختر مقوقس. ر شدندینفر اس

س بازگشت، به اسارت سپاه فاتح ی به بلبین شهر ایه درآمده بود و با فتح اسالمیساریق
 مانده بود، نابود یه اموال مقوقس و هر آنچه را از او باقکنیعاص با وجود ا عمرو. درآمد
، یزیمقر (پدر بازگرداندنزد م، یرکا احترام و ت، أرمانوسه را به همراه اموالش، بکرد

 دوم یمۀ تا حدود ن،ن زمان به بعدیاز ا ).١١٣ ،ی؛ سخاو٤٩٩ـ١/٤٩٨، المواعظ و االعتبار
. در دست نیست ،س در منابعی بلبیاسیخ سی از تاریتوجه، گزارش قابلیقرن دوم هجر

 یدر بروز برخشتر و نقش آن ی بی عباسین شهر در دورۀ ایاسیت سیا اهمیگو
ران خراج یر امییه گاه منجر به تغک ای گونه ، بهتر بوده است برجستهیااغتشاشات منطقه
 مردم  ق،١٨٥ن شده است؛ در سال ین سرزمی متعدد به ایهایشکرکمصر و وقوع لش
س به قتل رساندند و ی را در بلب،) ق١٦٩ـ١٥٨:  ـکح(ی  عباسۀفی، خلیحوف عامل مهد
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 عباسی، که مأمور سرکوب آنان شده بود، پس صالحبن فضل . امتناع کردنداز پرداخت خراج 
در ایام ). ٢/٤٠٠ ،تاریخیعقوبی، (از مرگ مهدی به بلبیس رسید و فتنه را خاموش کرد 

علت افزایش  در مصر، مردم حوف بار دیگر به) الرشیدوالی هارون(جمیل  بن والیت حسین
یی حی ،)ق١٩٣ـ١٧٠ :ـحک (هارون.  خراج خودداری کردندها شوریدند و از پرداختمالیات

س شد و ی وارد بلبق،١٩١  در سالیو. فرستادس یردن اوضاع بلبک آرام برایمعاذ را  بن
نان ک سا،ه در آنکفه را ی خلمعاذ نامۀابن. کرد اوضاع شهر را آرام ،لیجمبا خلع ابن

 بنک  مالیعنید، یر جدیا ام بیارک و هم،س و حوف را به حفظ آرامش، اطاعتیبلب
فه را ی سپاه خلیه بزرگکس یمردم بلب. کرد شهر قرائت یده بود، بر اهال، سفارش کردلهم

، المواعظ و االعتباری، زیمقر (خراج خود را پرداختنددند، سر به اطاعت نهاده و ید
  ق،١٩٤ شورش اهل حوف همچنان ادامه داشت و در سال ).١٣٥، ٤/٢؛ ٢/٧١، ١/٢١٦

 خراج یه متولک ی،و). ٢/١٤٤ ،یبرد یتغرابن (شد سی بلبروانۀن یاع بن هرثمة بن حاتم
ف بر سر خراج مصالحه س شد و با اهل حویمصر شده بود، با هزار تن از افرادش وارد بلب

ن نفر امارت خراج مصر را ی چندی،دار نماند و پس از ویز پاین صلح و آرامش نیاما ا. کرد
ش از خالفت ی پیو. دی رسی خزاعکلب بن عبدهللا بن مال شدند تا نوبت به مطّدارعهده

 یهایه نتوانست بر آشفتگکنیا سبب  بهز ی او نین مهم منصوب شد، ولیمأمون بر ا
مأمون،   توسطق،١٩٨  در سال،)٧٢ـ٢/٧١، المواعظ و االعتبار، یزیمقر (دیس فائق آیبلب

با عزل ). ٢٥٣ ،یبراق (دی گردین ویگزیوفه، جاک ی، والی هاشمیموس بن خلع و عباس
ه به نزاع ک) ٧٢ـ٢/٧١، المواعظ و االعتباری، زیمقر (س رخ دادی دوباره در بلبیاو آشوب

 ٣٥مدت  بهس، یس در بلبی قیلۀقب. دیس انجامی در بلبیبن موس  و عباسیلب خزاعمطّ
 ،)٤٤٥ـ٢/٤٤٤، تاریخ ،یوبعقی (ردندکت ی حمای، عباس بن موسیعنید، یر جدیروز از ام

ه ک ی،موس بن  عباس،بین ترتی برداشتند و بدیت وی دست از حمااما به زودی
 ،یبردیتغرابن (لب مسموم شده بود، درگذشت مطّیسۀاحتمال مورخان، با دس  به
 ). ٢/٧٣، ١/٤٨٢، المواعظ و االعتباری، زی؛ مقر١٦٢ـ٢/١٦١

 مصر یان مشهور منطقۀاغی، از یز جرویالعزعبد بنی اغتشاشات حاصل از نزاع عل
ومت مصر بود و از اطاعت ک حیه مدعک، یسرّ بن یدهللا و عبی، شرقی و حوزۀسفل

 از یه گروهک ای گونه  آشفتۀ مصر گشت، بهزد، موجب تداوم وضعیمأمون سرباز م
. )٤٦٠ـ٢/٤٥٩ ،تاریخ، یعقوبی(کرد ج ییه تهیندرک را به تصرف اسیمهاجمان اندلس

. کردن ین سرزمی ارا روانۀ)  ق٢٣٠ـ٢١٣ (طاهر بن  سپهساالر خراسان، عبدهللامأمون
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 متحد شد و او را یس با جرویعبدهللا در بلب. س مستقر شدی در بلب ق،٢٠٩  در سالیو
افت و او را نزد یز ظفر ی نیسر بر ابن،ن نبردی پس از چندیو. به اطاعت خلیفه درآورد

طاهر، همچنان  بن س تا زمان اقامت عبدهللایبلب). ٤٦٠ـ٢/٤٥٩ ،همان (فه فرستادیخل
، االعتبار و المواعظ، یزیمقر: ـ کن (ه با بازگشت او به عراقک  ق،٢١٣ آرام بود تا سال

، ید جلودیزی بن یسی عامارت یافتنبا . س شدیر بلبیگر آشوب و بلوا دامنگیبار د) ٢/٧٣
رزاد، عامل خراج یش بن صالح. دیهل حوف گردرر اکش خراج منجر به شورش میافزا
 ، پسرشیسیان، عیبا شورش حوف. افزودها   آند و بر خراجکر بر مردم حوف ستم ،مصر

یان محمد و س محل استقرار سپاهیبلب زیبار ننیا. ردکروانه ها  نبرد آن را به ،محمد
خورد و ست ک حوف شیمحمد در نبرد با اهال. ان گشتی منازعه با شورشعرصۀ
د یول بن ری از امارت مصر خلع شد و عمیسیع). ١/٢١٦، همان ( شدندکانش هالیسپاه

ه موفق کد و پس از آنیز نتوانست بر اهل حوف فائق آی او نی او نشست، ولیجا ی بهمیتم
ها  پس از مدتیو. س شدید از عراق وارد بلبیالرش بن ان نشد، ابواسحاقیبه مهار شورش

ان و یوب شورشک موفق به سربا مصالحه  ق،٢١٥ حوف، سرانجام در سال ینبرد با اهال
 ).١/٢١٦، همان (دیبه اطاعت گردها   آنوادشتن

نیز، بلبیس همواره صحنه )  ق٥٦٧ـ٣٦٢:  حکـ(در دورۀ خالفت فاطمیان بر مصر 
، با تسلط )اعصم( ق، حسن قرمطی ٣٦١در سال. رخدادها و اغتشاشات سیاسی و نظامی بود

را از خطبه انداخت و در )  ق٣٦٥ـ٣٤١:  حکـ(مشق، نام معز، خلیفۀ فاطمی مصر بر د
دنبال اتحاد   ق، به٣٨١در سال). ٤/١١٧خلدون، ابن(بلبیس، به مصاف سپاه فاطمی رفت 
 شرقی علیه فاطمیان، روابط دولت حمدانی و فاطمی سعیدالدوله حمدانی با امپراطور روم

قصد تصرف حلب کرد و )  ق٣٨٦ـ٣٦٥:  حکـ(اطمی، عزیز رو، خلیفۀ ف از این. تیره شد
چونان سایر امیران و حکام مصر، سپاهیانش را در بلبیس مستقر ساخت، لکن با شدت یافتن 

؛ ٢/٧٤قالنسی، ابن(اش، از عزیمت بازماند و در همین شهر چشم از جهان فروبست بیماری
:  حکـ(بلبیس با فرزندش، الحاکم پس از درگذشت او، امرا و اعیان ). ٤/٧١خلدون، ابن

:  حکـ(در ایام حکومت خلیفۀ فاطمی، ظاهر ). ٤/١٣٥همان، (بیعت کردند )  ق٤١١ـ٣٨٦
جراح بر حلب مفرج بن مرداس در شام شورید و با مساعدت حسان بن ، صالح )ق٤٢٧ـ٤١١

شان ها تا عریش و ویران کردن شهرهای مسیر حرکتپیشروی لشکریان آن. مستولی شد
. موجب وحشت مردم بلبیس شد، در نتیجه شمار زیادی از اهالی شهر به فسطاط گریختند

جراح، خطر آنان سرانجام، زریری، سردار فاطمی، موفق شد با قتل صالح و متواری کردن ابن
 ). ٤/٧٨همان، (ق دفع نماید ٤٢٠را در سال
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 گاهی، ازنبود و هر بلبیس از منازعات داخلی میان رجال دولتی مصر نیز در امان 
شد که اغلب به جنگ و ها میهای سیاسی حاصل از جابجایی قدرت دستخوش کشمکش

همراه پسرش، نصر، که در   ابوالفتوح بهبن ق، عباس ٥٤٨در سال. انجامیددرگیری نیز می
طمع دستیابی به مقام  ، بودند، به)ق٥٤٩ـ٥٤٤ : حکـ(زمرۀ خواص خلیفۀ فاطمی، ظافر 

سالر، وزیر خلیفه، را به قتل رساند و ای، ابنلشکری روانۀ بلبیس کرد و در توطئهوزارت، 
 ق نیز، هنوز نُه ٥٥٩در سال). ٢/٤٩٥قالنسی، ؛ ابن٤/٩٦همان، (خود بر جای او نشست 

عامر بن مجیر نگذشته بود که رقیب وی، ضرغام بن ماه از پوشیدن خلعت وزارت شاور 
، به این منصب )ق٥٦٧ـ٥٥٥:  حکـ( از جانب خلیفۀ فاطمی، عاضد لخمی، بر او فائق آمد و

برای مقابله با ) ق٥٦٩ـ٥٤١:  حکـ(استمداد شاور از نورالدین محمود زنگی . دست یافت
او نیز سپاهیانش را در بلبیس . ضرغام، سردار اتابکان، اسدالدین شیرکوه، را راهی مصر کرد

ها  صرالدین، برادر ضرغام، به نبرد برخاست و آندر همین شهر با لشکریان نااسکان داد و 
 ). ٢٠٤ـ٢/٢٠٣، المواعظ و االعتبار؛ مقریزی، ٤/١٠٠خلدون، ابن(را شکست داد 
ز از یشدند، نیس می بلبقصد تصرف مصر روانۀ که به یان،ان و فرنگیبی صلیورشهای

توسط ن شهر همواره ی این شهر بوده است؛ در ایریگر عوامل بروز جنگ و درگید
 اول، یآمور گانۀ حمالت سه.گرفتی قرار ممدتهای دراز  و محاصرهفرنگان مورد تهاجم

س را ی بلب ق،٥٥٩ در سالیو. ن جمله استیس از ای، به بلبالمقدستی بیبیپادشاه صل
دن خبر ی با رسی ول،)٢٠٤ـ٢/٢٠٣، همان (راه انداخت م بهی عظیشتارکرد و کتصرف 

 ق٥٦٢ در سالی و.)١٠٢ـ٤/١٠١خلدون، ابن (ر خود بازگشتای سپاه شام، به دیشرویپ
شتار ک به غارت و ،سیرد و پس از تصرف بلبک مصر یانش را روانۀگر سپاهی بار د،زین

 شاور با آنان دنبال مصالحۀ به ق،٥٦٤ در سالیعنیان دو سال بعد، یبیصل. مردم پرداخت
راج برده و مردم را به اسارت س، شهر را به تایردند و پس از تصرف بلبکبه مصر حمله 

ن شهر را دژ و مقر خود قرار دادند و بار و ی ایبی صلیان سپاه.)٢/٣١ ،یوطیس (گرفتند
ن یاسدالد.  تصرف قاهره شدندی روانۀ شرقیۀبنه خود را در آن گذاشتند و از ناح

و رد کس را فتح ی مصر شده بود، بلبعاضد از شام روانۀفه یدرخواست خل که به ،وهکریش
 دست ی فاطمیفۀبه مقام وزارت خلها،   آند و پس از راندنی جنگیبا فرنگان به سخت

 ).Lewis,1/201-202: ـ کز نین ؛٢١٢، یعبرابن؛ ٢٥٣ـ١٢/٢٥٢ر، یثکابن (افتی
:  ـکح(ن مصر و شام یان بر دو سرزمیوبی ایالی و استیبا انقراض دولت فاطم

 یمحل تالقدر این زمان س یبلب. ن شددوچنداس ی بلبیکت استراتژی، اهم)ق٥٦٧ـ٥٦٧
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به نزاع با )  ق٥٨٩. د(الدین سپاهیان متخاصم ایوبی مصر و شام، که از پس مرگ صالح
:  حکـ(عثمان، امیر ایوبی مصر  ق، عزیز٥٩١درسال. پرداختند، گردیدیکدیگر می

 : حکـ(افضل، امیر ایوبی دمشق قصد رویارویی با برادرش، ملک  ، به)ق٥٩٥ـ٥٨٩
:  حکـ( عادل ، لشکری در بلبیس مستقر کرد، اما با وساطت عمویشان، ملک)ق٥٩٢ـ٥٨٢
قصد  افضل بهپنج سال بعد، ملک ). ٥/٣٨٥عماد، ابن(میانشان صلح برقرار شد ) ق٦١٥ـ٥٩٦

 ).٣/٢٩٣، المواعظ و االعتبارمقریزی، (دستیابی بر مصر، در نزاعی سخت بلبیس را ویران کرد 
:  ـکح (عادل دومک  مل، فرزند اویانامل، مصرکک ، با وفات مل ق٦٣٥در سال 

 صالح کگرش، ملی فرزند دیردند، ولکعت ی را بر تخت نشانده و با او ب،) ق٦٣٧ـ٦٣٥
 ی روانۀومت از برادر، با سپاهکقصد تصرف ح ی دمشق، بهوبیر ای ام،)ق٦٤٧ـ٦٣٧:  ـکح(

س مستقر ی در بلبی،ع مهاجمان شاممنظور دف یانش را به، سپاهعادل کمل. مصر شد
استقبال صالح با ک مل. کردنددند و او را محبوس ی فرماندهان سپاه بر او شوری، ولکرد
، یزی؛ مقر٢/٥٦ ،یوطیس(رسید  سلطنت مصر ی برادر بهجا  و بهس شدی وارد بلبیعموم

ش از ی، پق ٦٤٧ز در سالی ن) ق٦٤٨ـ٦٤٧:  ـکح (شاهتوران). ٣/٢٩٣، المواعظ و االعتبار
ابر دولت، عهدهکان و ای و اع،رانیعت فرماندهان، امیس با بیه وارد قاهره شود، در بلبکآن

 ).٩٧ ،یحنف یسخاو (دی گردیوبیومت اکدار ح
الجیشی خاص خود، علت موقعیت سوق در دورۀ ممالیک و عثمانی نیز، این شهر، به

آیبک با تسلط معزالدین . دهمواره محل مناقشات و منازعات سیاسی و نظامی مصر بو
 در اعتراض به حکومت ممالیک، شوریدند و بر مصر، گروهی از اعراب) ق٦٥٥ـ٦٤٨:  حکـ(

 ثعلب، دولت عربی مستقلی در بلبیس تأسیس کردند که در بنالدین  به رهبری حصن
  ق،٦٧٨در سال ). ٤/٦٩قلقشندی، (اگتای برچیده شد الدین   ق، با حملۀ فارِس٦٥١سال 

با آگاه شدن از خبر توطئۀ اعیان و اشراف مصر، ) ق٦٧٨ـ٦٧٦:  حکـ(سعید ملک 
:  حکـ(اش، سالمش  ساله نیروهایش را در بلبیس مستقر کرد و حکومت را به برادر هفت

شمسدر اوایل قرن نهم، ملک ). ٣/٢٥٧خواندمیر، (، واگذار کرد و روانۀ کرک شد ) ق٦٧٨
ایوسف تیموری را به نکاح خود درآورد و در لشکرکشی به قرالدین، حاکم بلبیس، دختر 

 غوری  ق، میان قانصوه٩٢٢در سال ). ٥٦٨ـ٣/٥٦٧همان، (حدود وان با وی متحد شد 
سپاه . ، جنگ درگرفت)ق٩٢٦ـ٩١٨:  حکـ(یکم  سلیم و سلطان)  ق٩٢٢ـ٩٠٧:  حکـ(

سلحۀ گرم بود، روبرو مملوک در صحرای بلبیس با لشکر عثمانی، که مجهز به توپخانه و ا
 ). ١٦٧ـ١/١٦٦چلپی، (روز در بلبیس ماند قانصوه به قتل رسید و سپاه عثمانی سه . شد
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شاورزان ک بر کمان مملوک حایش ظلم و تعدی، افزای قرن دوازدهم هجریدر ابتدا
االزهر، از جمله عبدهللا  وخینزد شها   آنزیآم تجمع اعتراض،دنبال آن یس و بهبلب

 بازارها و ؛دی منطقه گردی و اقتصادیاسی در وضع سیوجب بروز تحوالت، میشرقاو
 مراد ومتک حای که ادامۀ گونه به دانشگاه االزهر بسته شد، یل و درهایها تعط مغازه
ی شاورزک ی اراضیاگرچه با واگذار. س به مخاطره افتادی، در بلبکیم مملوک حابیک،
س بازگشت، تداوم ی به بلبیو ثبات نسب آرامش یادیشده به صاحبانشان، تا حد ز غصب

ومت را کز برخوردار بودند، حی االزهر نیت علمایه از حماک ، مردمۀنانیاتحاد خشمگ
 عدالت و یبرقرارخواستار جد   که بهمردم . کرد آنان یهار به التزام در برابر خواستهیناگز
ان را یمتعد رزان بودند،شاوکز از غارت یا و پرهی ستم به رعاظلم و از ی عاری نظامیاجرا

. ها تعهد گرفتنداتیمال نظارت عادالنه بر اخذ یمان خود براکه و از حاردکتوبه وادار به 
 ظالمانه یها اتی مالیبرخ یک،بیک و مرادب یم، ابراهی عثمانک فرمانداران مملویبا امضا

   ).١٢٦ـ١/١٢٥ ،خفاجی(شد س باطل یو غارتگرانه در بلب
 وارد مصر شد و ، ناپلئون بناپارتیفرمانده ارتش فرانسه، به ،١٧٩٨ /ق١٢١٣ در سال
یعلمحمد). ٥٩٥م، یابراه سی؛ عتر٤٩١، کیوکرک یمهر(کرد ب یس را تخریحصار بلب

 یان و رؤسایارفرماک. س شدیان وارد بلبی مقابله با فرانسوی، برا)م١٨٤٩ـ١٨٠٥ (پاشا
ش کشیرور پرداختند و با پجشن و سُروز به چهار شبانه.  رفتندیل به استقبال ویقبا
با  م،١٨٨٢/ق١٢٩٩لدر سا). ١/٥١٨، یچلپ (دندکر قاهره سپاهش را روانۀ یی،ایهدا

 یس به اشغال آنان درآمد و مردم دچار خوف و وحشتیها به مصر، بلبیسی انگلحملۀ
از اواخر قرن نوزدهم ). ٥٩٦ـ٥٩٥م، یابراه سی؛ عتر٤٨٥، کیوکرک یمهر (م شدندیعظ
س ی بلبی و نظامیاسیت سی از اهمیادیه، تا حد زیشرق ز استانک مرییبعد، با جابجا به
 ). ٢٠٩ان، یدیسع (استه شدک

 
 انداز اجتماعی بلبیس چشم
 مسبوق ی شهر،مک یا دست بودهان یرگاه سپاهکا لشی یشتر اردوگاه نظامی ب،سیبلب
 یتر برجستهیرد نظامکراکاش، ییایت جغرافیسبب موقع ه بهک  بودهنک یانهیشیبه پ
تراز ف و همیاش، در ردینظر از قدمت باستانصرفبا  ،ن شهر راید بتوان ایشا. یافت
ه اغلب آوردگاه ک به شمار آورد ،وفه و بصرهک یعنی ، عراقی اسالمین شهرهاینخست

س ی بلبی،رو هر  به). ٨٢ـ٨١نج، یلستر: ـ کن( اندان بودهیجنگ و محل اجتماع شورش
 داده و ی را در درون خود جا،ان و مهاجرانی اعم از بومی،ف مختلفی اقوام و طواهمواره
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 از مقر یدورعلت  بهن شهر، یا . روبرو بوده استیتی جمعیدر هر دوره با فراز و فرودها
ان به شمار یان و علویعی شی برای بغداد، مأمن مناسب، دمشق و پس از آنیعنی ،خالفت

اغلب از اوالد ه ک ،انیتن از علو ٨٠ش از ی، بین اول هجر نخست قریمۀ در نو. رفتیم
ن ی از افراد ایج برخیتدر ، بهپس از آن. ردندکس مهاجرت ی بودند، به بلب)ع(یعل بن حسن
ونت و استقرار ک سیس را برای بودند، بلب)ع(حسن بن ه اغلب از فرزندان حسنک ،خاندان

 بن عبدهللا بن ییحی از نوادگان ،ن عبدهللابوبشر بن داوود بن محمد ب. دندیخود برگز
 ینکن شهر سیه با فرزندان و اعقاب خود در اکن جمله است ی از ا،)ع(حسن بن حسن

 ).٤٧ـ٤٦طباطبا، ابن (دیگز
عبس از غطفان ی از بطن بزرگ بنیونت قومکم به سیسان قدینو ی جغرافی ازبرخ

). ٢٠٤ـ٩/١٩٩، ی؛ سمعان١٤٧، لدانالب، یعقوبی (اندردهکن قصبه اشاره ی در ایعدنان
ث بن غطفان بن سعد بن یض بن ری منسوب به عبس بن بغکه ،انی عبسیموطن اجداد

 ،)٣/١٣٩(ی  طبرنوشته به). ٢٠٤ـ٩/١٩٩، یسمعان(، نجد بود الن هستندیس بن عیق
 و بعد از فتح   اسالم آوردندیه در سال دهم هجرک بودند »مؤلفتهم قلوبهم«عبس از یبن
، البلدان، یعقوبی (افتندیونت کوفه و در جوار مسجد سک کنارۀ در ،فرمان عمر ، بهاقعر

س یرده و در بلبک به مصر مهاجرت یخین قوم در چه تاریه اکنی ااما دربارۀ). ١٤٧
  .امدی به دست نیاند، اطالعاتمستقر شده

  نداشت،انال سوئز وجودکه هنوز ک ی زمانیعنیدر زمان فتح مصر توسط مسلمانان، 
ی اطراف می فراوان در اراضیهاالبیل موجب بروز سی رود نی و متوالی دائمیهاانیطغ
 ی شرقیژه در اراضیو ، به مجاوریهانی در زمها البین سی ایجیردن تدرکش کفرو. شد

 ی مناسب برایه چراگاهکنهاد ی میجا  بریعی وسیزارهافها و عل مصر، مردابیو شمال
 از). ١٨ـ١٥ ،یف بغدادیعبداللط: ـ کن( رفتین به شمار مینش صحرال عربی قبایهادام

ردند و در کن مناطق مهاجرت یل عرب پس از فتح مصر به ای قبای برخ،رو نیا
 ).٥/١٥٩محمد،  ماهر (ن شدندک سا،سی از جمله بلب،ز آنی حاصلخیها نیسرزم

ج یتدر به.  بودندنکس سایله در بلبی جدیفۀ چند از طای، تنیدر آغاز قرن دوم هجر
 زاد و یجۀدر نتها   آنوستند و تعدادیپها   آنز بهیم نیسلینان بنینش هیپانصد خانوار از باد

س یت بلبیا جمعی گو،همه ینابا). ٧٧ـ٧٦، یندک؛ ٢١٥ـ١/٢١٤، یزیمقر ( افزون شد،ولد
 و یمیت اقلی موقع سبب که به ،ن شهریا.  بوده استکن زمان همچنان اندیدر ا
ت ی برخوردار بود، ظرفی مناسبیاقتصادی، و ، تجاریشاورزک ی، از بسترهاییایفجغرا
بن  عبدهللا ق،١٠٩ در سال ،رونیااز. د را داشتیل جدیونت قباکرش مهاجران و سیپذ
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قیس را در بلبیس اسکان داد و  خانوار از اعراب بنیحبحاب، عامل اموی خراج مصر، یکصد
های مسیر ساحل دریای سرخ تا داخل بالد ئول حراست قافله، آنان را مسبا اقطاع زمین

قیس تردیدی نیست که انتخاب بنی). ٢١٥ـ١/٢١٤، المواعظ و االعتبارمقریزی، (مصر کرد 
 بن پیمانان خلیفۀ اموی، هشامبرای سکونت در بلبیس به این سبب بود که اینان از هم

 به بزرگ هایاینکه با ساربانی کاروانبودند و عالوه بر ) ق١٢٥ـ١٠٥:  حکـ(عبدالملک 

افزودند، خلیفه از کردند و بر درآمد مالیاتی دولت میمی تجارت در این شهر کمک رونق
عنوان یک نیروی نظامی نفوذی و نقطۀ قوت خود در مصر نیز  ها به همکاری و مساعدت آن

تا زمان . ها ملحق شدندهای دیگر قیس نیز به آنتدریج خاندان به). ٦٢مکی، (برد  میبهره
نوشته مقریزی  به.  خانوار از قیس در بلبیس مستقر شدند١٥٠٠محمد، تعداد بن مروان 

  .هزار نفر بوده استها در اوایل عصر عباسی بالغ بر سه ، تعداد آن)٢١٥ـ١/٢١٤(
نصر، ی خزاعه، بنی از جمله اهال، از عربانیگری دیهاس، گروهیقیونت بنکبا س

ه به اقامت در مصر کگر ی دیاریعه و بسیل، بنوعجالن، بنوربیب، بنوجعده، بنوعقالکبنو
 )٧٧ـ٧٦(ی ند ک).١٥٢ـ١٥١ ،رسائل، یزیمقر (ن شدندکن منطقه سایراغب بودند، در ا

صد خانوار از هوازن و یکعامر، یصد خانوار از بنیکمضر، یصد خانوار از بنیکونت کاز س
الحبحاب، پس از فرمان ابن که بهن شهر خبر داده است یم در ایسلیصد خانوار از بنیک
 ).٧٧ـ٧٦، یندک (ن شدندکس سایان، در بلبیسیق

یبان بنیه پشتک ،هالل رای، بن)ق١٣٦ـ١٣٢:  ـکح (ان، سفاحیپس از برآمدن عباس
 ان بهره بردیس مستقر ساخت و از آنان در محاربه با امویعباس بودند، در بلب

س یمان خود در بلبیپل همیان قباکت خلفا به اسیگمان، عنایب). ٢/١٣، یبردیتغرابن(
 در قلمرو ی سرحدی از شهرهایکی عنوان ، بهن منطقه در مصری ایکت استراتژیاز اهم

 یس بودند، ولیان در بلبیهالل تا زمان فاطمیبن. ندکیت میاک حی، خالفت اسالمیغرب
بروز هرج و مرج و علت  ا را بهه  آن،)ق٤٨٧ـ٤٢٧:  کـح (، مستنصری فاطمیفۀخل
له هم ین وسی فرستاد تا بد،ژه طرابلسیو  به به مغرب،، در بالد مصری و قحطیسالکخش

 ندک یریش جلوگک مرایان منطقۀاهد و هم از آشوب شورشک بیاز فشار بحران اقتصاد
عائد در قرن هشتم ی بنیرۀونت تکز از سی ن)٢/٣٠٨ (خلدونابن). ٥/١٦٠محمد،  ماهر(

 ین افرادا ایگو. دیرسی مکرکله و ی حضورشان تا اگسترۀه کس خبر داده ی در بلبیهجر
 .عهده داشتند ر مصر و شام را بری مسی حجازیهااروانک از ی نگهبانیفۀوظ

ل کیت آن را مسلمانان تشیثرکم، اه قدر مسلّک ،سی بلبیان طبقات اجتماعیدر م
 خاطر یه در مجاورت مسلمانان، با آسودگکدند ز بویتاب نک از اهل ییهاتیدادند، اقل یم
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در قرن ششم .  خود آزاد بودندیانت و انجام اعمال عبادیستند و در حفظ دیزیم
 کنۀ س٣٠٠٠ش از ین شهر، با بیان، ایوبی اییام فرماروایژه همزمان با ایو به ی،هجر

ن یالدصالح. رفتیشمار م ان مصر بهیهودی یز اصلک از مرایکی ،)٣٥٤، یلیتط(ی هودی
اگر ی و احیبی صلیهاان در جنگیحی مبارزه با مسیآشناه نامکنی با وجود ای،وبیا

گواه منابع  ، به(Runciman, 486-488) رفتی به شمار میمذهب اسالم یخالفت سن
ه در ک بل،ب قرار ندادی را تحت فشار و تعقی مذهبیهاتیتنها هرگز اقل نه، یراسالمیغ

ان یهودی از جمله ،رمسلمان مصرینان غک، سا) ق٦٤٨ـ٥٦٧:  ـکح (انشنیدوره او و جانش
هود از یمنابع .  برخوردار بودندیتوجه قابلی در حفظ آداب و رسوم خود از آزاد،سیبلب
 ,Encyclopedia Judaica (اندردهکاد یان مصر یهودی یابیامک دوران عنوان  بهن دورهیا

افت و یاهش ک یادی تا حد زیکار آمدن ممالک ی با روین تسامح مذهبی البته ا.)3/697
 از آنان یاری بسیجیه مهاجرت تدرکن روبرو شد یادی بنیان مصر با چرخشیهودیوضع 

 یهودینان ک تعداد سای،الدی قرن پانزدهم میمۀه در نک یاگونه هرا به دنبال داشت، ب
ی ز برای؛ نEncyclopedia Judaica, 3/697 (افتیاهش ک پنجاه خانوار به حدودس یبلب

 ).٦٦ـ٣/٦٥، یشهباز: ـ ک ن،شتری بمطالعۀ
ل ی سچون ی،عیبروز عوامل طبی،  و خارجی داخلیهایشکرک از جنگ و لشگذشته
که گفته گونه  آن.  آن مؤثر بوده استبلبیس و ویرانیت یاهش جمعکز در یو زلزله ن

بارها در اثر بروز  ، لذا و، از گِل بودهیس تا قرن هشتم هجری بلبیها ساختمانشده،
 یدی شدیدادها، زلزلۀن روی از ایکی). ١٩٤، یمقدس ( استب شدهی تخریعیحوادث طب

ر قرار یس را به شدت تحت تأثیوست و بلبی در مصر به وقوع پ ق،٢٤٥ ه در سالکاست 
ر یران شد و مردم ناگزین شهر وی در ایاری بسیهاها و عمارتن واقعه، خانهیدر اثر ا. داد

 تلفات )١٨/١٥(ی  ذهب.)٣/٢٠٥، عمادابن (ابان و صحرا شدندی شهر و اقامت در بکاز تر
 . استکردهف یع توصیار گسترده و وسین واقعه را بسی از ای ناشیانسان

ست کمنجا ش بحر سدّق،٧١٧  در سال)٣/٥٥٥، المواعظ و االعتبار(ی زیمقرنوشته  به
در .  تلف شدندیاریت و مردمان بسر آب رفیس زی بلبیشاورزک یو روستاها و اراض

روز در  شبانه یکه کوست ی مغرب به وقوع پیۀد از ناحی شدی طوفان،زی نق٧٥٧سال
 یهاشتزارها و نخلستانک به ید و خسارات فراوانیامتداد مصر به شام به طول انجام

 دن و حدوکشهی از درختان نخل و چنار ریارین طوفان، بسیدر اثر ا. ردکس وارد یبلب
ه کنیهم ضمن ا) ١٨٥(اس یاابن). ٢/٢٥٩، یوطیس (الب غرق شدندیق در سی قا٣٠٠
رده، ک اشاره ق٨٠٦ شهر در سال یرانی مصر برشمرده، به ویس را از اجلّ شهرهایبلب
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 یوع طاعونیز از شی ن)١٦/١٣٦(ی بردیتغرابن.  نگفته استی سخنیرانیاز علت وهرچند 
 گفتۀ یوسته است؛ به به وقوع پ ق٨٦٤اآلخر سال عیبه در رکس خبر داده ید در بلبیشد
رده و ک خود را رها کاشانۀ نجات جانشان، خانه و ی شهر برای از اهالیمی بخش عظی،و

 .ختندی گر، از جمله قاهره، اطرافیبه شهرها
یان ام مصر قرار داشت، تا پاکه همواره مورد توجه حکجهت آن یس، به بلب،همه  ینا با
شتر اوقات، مردم آن یرفت و در بی بزرگ و آباد مصر به شمار میاز شهرها یک ممالدورۀ

ن شهر بارها یا). ١/٤٩٩، المواعظ و االعتبار، یزیمقر (ستندیزیم ی اقتصادیدر رفاه نسب
ها، مدارس، بازارها و ها، مساجد، عمارتاخکران گشته است؛ یساخته شده و مجدد و

 بوده یها باق از آنیاری بسیای بقایا قرن دهم هجره تک داشته یفراوان یسراهااروانک
رده، اذعان کدن یس دین زمان از بلبیه در اک ی،سخاو). ١١٤، بلدانیات، یسخاو( است

همیشگی در این  ی عمومهای شتار و غارتک و ی طوالنیهاحاصرهرغم م بهه کداشته 
 ی آن در برخیز آبادانه اک وجود دارد  در آنهاها و باغ از عمارتییای، هنوز بقاشهر
 ).جا همان (ندکیت میاک گذشته حیها دوره

در قرن هشتم هجری، همزمان با ایام فرمانروایی ممالیک، یکی از کاتبان و منشیان ملک 
: ـ نک(شهرت داشته )  ق٧٣٢. د(ناظرالجیش ، که به فخرالدین ) ق٧٤١. د(ناصر محمد قالوون 

المنفعه در شهرهای مختلف مصر، بیمارستان یۀ عام، در جریان ساخت ابن)٦/٣٣١زرکلی، 
همچنان باقی بوده و وی )  ق٨٤٥. د(ای نیز در بلبیس بنا کرد که گویا تا زمان مقریزی خیریه

 برج و باروهای بلبیس). ٤/٢٤٩، المواعظ و االعتبارمقریزی، (به آن اشاره کرده است 
 یکیو ) Encyclopaedia of Islam, 1/1218 :ـ نیز نک؛ ٤٧٩عبدری،  (مستحکمی نیز داشت

ی فرما تا فسطاط به شمار می و زمستانیر تابستانی در مسیدی مهم بریهااز استراحتگاه
 مخصوص یها، برجی هشتم و نهم هجریها در قرن).١١٩ جعفر، بن قدامة( رفت

ق از طریالجبل بود و قلعةر شام به ی مسیها یکس، محل توقف پید در بلبیبوتران برک
 رساندندیرده و به عرض سلطان مکافت یبوتران را درک یهانامه السرهااتبکها،  نآ
 ).٣/٧٤٩، المواعظ و االعتبار، یزی؛ مقر١/١٥٤، یقلقشند(

» صَفَت«س به نام ی بلبیک نزدییدر روستا» گنبد بقره« به نام یاز محل) ٢٦٩(ی نیقزو
ن یل در ایاسرائی بنی بقرۀجرا ماکهان معتقدند یه مصرکسخن گفته و اذعان داشته 

ات یام حی مقارن با ای وا در قرن هفتم هجریه گوک ،ن گنبدیان اتفاق افتاده است و اکم
 .ن واقعه استیادگار ایارت عموم مردم بوده، یمؤلف، محل ز
 سیالسادات بلبست، جامع یز باقیه در عصر حاضر نک ،سی بلبیمی قدیۀاز جمله ابن
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ه، یندرکش از مساجد فسطاط و اسیه پکن مسجد مصر است ین مسجد، نخستی ااست؛
ن ی ایانتساب بنا). ٤/٣٨، المواعظ و االعتبار، یزیمقر (توسط صحابه بنا شده است

 ،عاص  عمرویفرمانده ، به در سپاه فاتح مصری از صحابیمسجد به صحابه، به حضور برخ
 و ک، بن عراخارجة، یلرّدماناثمامة ، یاألسود بن عبدالشمس قضاع بنبرتا . اشاره دارد

 بردی،تغری؛ ابن٧٩، ١/٦١یونس،ابن(جعثم بن خلیفة بن ساجی از جمله این افرادند 
 منظور مسلمانان، پس از فتح بلبیس، جامع سادات را، به). ١/١٤٤؛ سیوطی، ١/١٤٨

 سادات و بزرگان  ایشان از ازیه برخک ،سی بلبکۀد معری شهصحابۀم مقام یرکل و تیتجل
 )٤/٣٨المواعظ و االعتبار، (مقریزی ). ١٥ـ٢/١٣ماهر محمد، (قریش بودند، بنا نهادند 

 های مصر شمرده که همزمان با احداث مسجد، محراب آن را نیز از نخستین محراب
ل، ساده، کش یل، مستطیاق مسجد نبوی مسجد بر سیۀ اولی بنا.ساخته شده است

 درختان یها نخل و برگیها از شاخهیقف و س، نخلاز تنۀف ستون یرد ، با دویخشت
 ،گری دیهانی سرزمیه بعدها با اقتباس از هنر معمار ک)٢/١٨ محمد، ماهر (بوده

 ، صحن مسجد ستونی از مرمر داشته و)١١٤(نوشته سخاوی  به. گسترش یافته است
 ف ستون از مرمر و چهاریرد بعدها سه. ه است شده بودک، ح»هللا بسّ«جملۀ  آن یرو

ال و نقوش مختلف ک آن با اشیها  سرستون،وار قبله، به آن اضافه شدی دیداالن مواز
 یها طاقهمۀبر . دیل استوار گردکش ی قوسییها آن طاقیها و بر ستون،ن شدیتزئ
 مسجد یها از رواقیک  بر هره مشابه آنکل بود یل قندکپنجره به ش  سه،وار قبلهید

 السادات در طول قرون اسالمی، بارها تجدیدجامع). ٢/١٨ماهر محمد، (شد مشاهده می
بر . اشف استکی مصطف ری توسط ام ق١٠٠٢ ن آن مربوط به سالیه آخرکد یبنا گرد
ر ی نام ام، آنیه روک نصب شده . س٥٥×٥٧طول  ی از سنگ مرمر به لوح، مسجدمنارۀ

 ).٥/١٦٢، همان ( شده استکم آن حیاشف و سال ترمک
 ؛١٠/٦٢سمعانی، (غطیفی مرادی سمی بن یش متعلق به شریک الجضریح امیر

 سپاه او حضور داشت، از كه در مقدمة ،عاص ر عمروك و فرمانده لشي، صحاب)32،يندك
 ،نام او  ين شهر بهح معروف ايرد و ضرس مي در بلبيو. س استي بلبيةگر ابنيد
 يبنا). 15/ 2، همان( س پابرجاستيه مسجد آن هنوز در بلبك يده شدش ناميرالجيام
 و در اطراف  استلكش مربع ،حي ضرسازة.  استي عثمان دورةح مربوط بهي ضرينونك
 با يضلع هشتيبندها گردنن قوسي ايباال.  وجود داردي بزرگيهامانك ، آنيها هيپا

امروزه در ضلع .  آن قرار گرفته استيه گنبد در قسمت فوقانك هستچهار پنجره 
). 2/19، همان ( بنا شده استيا و سادهكوچكل كش يلمسجد مستطح، ين ضري ايشرق
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عبداهللا وخ ابيح شي و ضر،ادهم بن مي منسوب به ابراه،ازكح عيخ سعدون، ضريح شيضر
برجاست همچنان ها  ياي آنه بقاكس است يم بلبي قديةگر مشاهد و ابنيز از دي نيقرش

  ).114، يسخاو(
 

 اوضاع تجاری و اقتصادی بلبیس 
 یآبراه) م. ق١٧٧٣ـ١٩٦٢( دوازدهم فراعنه ی سلسلۀعنی ،م مصرین قدی سالطر دورۀد

شد و به ی سرخ متصل میایبه در لی ن،ق آنیه از طرکس حفر شده بود ی بلبیدر باال
ن آبراه تا اواخر قرن پانزدهم یا ایگو. شد ی بازساز١)م. ق٣٠ـ٣٠٥ (روزگار بطالسه

شف شد، مورد کا یق دریه هندوستان از طردن بی رسی برایگریه راه دک یالدیم
 در تمام دورۀ). »Britannica ،S. V.» Bilbays ؛٢/١٨٣ ،قرچانلو (استفاده بوده است

  رفتشمار میمراکز عمدۀ بازرگانی مصر و شام به و از دروازۀ سوریه اسالمی نیز، بلبیس 
شد وه و خرما عرضه میها، انواع می و بازارهای پررونقی داشت که در آن) ٣٦١دمشقی، (
در قرن هشتم هجری، مردم بلبیس تا ابتدای شام، ). ١/٩١بطوطه، ؛ ابن١/٣١٢ابرو، حافظ (

 خود را با دادند، ولی در عریش، نقود معامالتشان را با نقرۀ سفید و سیاه انجام می
) ١٤٠ (اخوهابن). ١/٤٩٨، المواعظ و االعتبارمقریزی، (کردند مسکوکات مسی مبادله می

ستد معامالت نواحی مصر ذکر کرده و ارزش و درهم، پایۀ داد١٤٤ را، با ارزش یرطل مصر
  .ذکر کرده است  درهم١٨٠ رایج در بازارهای بلبیس را یربع مصررطل و یک یک 

ادت یام زیژه در ایو و به یشاورزک یۀر بالد مصر بر پایز همچون سایس نیاقتصاد بلب
، یقلقشند( است  همند بود آن آباد و از وفور نعمت بهرهیهاخلستانها و ن باغ،لیآب ن

ع ی وسیشتزارهاکه در کس بود ی بلبیشاورزکپنبه از جمله محصوالت ). ٦٩ـ٤/٦٧
س فراوان به یز در بلبیدر نسدرخت ). ١٩٣، یمقدس (شدیشت مکن شهر یاطراف ا
 رفتی به شمار میسیبلب یها  از منابع درآمد و اشتغال خانوادهیکیآمد و یعمل م

ان کودک، زنان و )٢/٥٦(ی ا چلپی اولنوشته به ؛)٤٩٠، کیوکرک ی؛ مهر٢/٥٦، یچلپ(
ه رنگ آن به ک ییرده و حناک یآوردر را جمعی سها از سال، برگییها در فصلیسبلب

 .کردندینت دست و پا استفاده می زیه و از آن برایاقوت بود، تهی یسرخ

                                                                                                                                            
. هزار سال بر مصر حکم راندند  سلسله بودند که قربب به سه٢٦شامل ) م. ق٥٢٥ـ٢٦٨٦: حکـ (فراعنۀ مصر . ١

 حکومت مصر م زمام. ق٣٠ـ٣٠٩هاي نژاد بطلمیوسیان یا بطالسه در حدود سال ها، دودمان یوناني پس از آن
 ).Stevenson, 103-142؛ ١٣٧ـ٢/١٣٣قرچانلو، : براي مطالعۀ بیشتر، نکـ (را در دست گرفتند 
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ذمه و قلّت جمعیت بلبیس، هجری، در پی اسالم آوردن اهل در ابتدای قرن دوم 
با اهتمام قیسیان به امر زراعت و . درآمد حاصل از مالیات این ناحیه کاهش یافت

حبحاب، عامل خراج مصر، به این کار اشتغال یافته بودند و دامداری، که با تدبیر ابن
 ,Encyclopaedia of Islam (تر به آن اشاره شد، اقتصاد منطقه بهبود یافت پیش

فروش اسب و شتر یدون و خری از زمیریگ مهاجر به زراعت و بهرههای عرب .)1/1218
بردند و از آنجا به حجاز یم) ینونکسوئز  (ز به قلزمیش را نیات خومشغول شدند و غلّ

 یری در مصر جلوگی دولت امویاتیاهش درآمد مالک از ،افت عشوریبا در. دندکریصادر م
خصوص  ی، بهبا رونق دامدار ).٧٧جعفر،  بن؛ قدامة ١٥٢ـ١٥١، رسائلی، زیمقر( شد

 ،س با اقبال فراوان روبرو شدی بلبیان اهالیوان در مین حی مصرف گوشت ا،پرورش شتر
 بالبسه یی غذاصدر برنامۀوان و مصرف گوشت آن در ین حیها ذبح اه قرنای ک گونه به

ان گوشت گاو و گوسفند بود و یقوت غالب مصره ک است یحال ن دری ا.قرار گرفت
ان ی در میین عادت غذایز ایتا امروز ن. ز گشتیس در استفاده از گوشت شتر متمایبلب
 در ی باستانیه شهرک جالب است قلزم، ).٢٠١٠ید عبدالحم (س پابرجاستی بلبیاهال
 برخالف آب قرار داشت،ی و بک خشیانکه در مکآن، به سبب س استی بلبیا مرحله یک
ی  مقدسنوشته به . بوددچار یار نامناسبی بسیشتی و معیت اقتصادی وضعبه ،سیبلب
ی و  و از تلخکردهف یا توصی دنیهاخانهثافتک از یکین شهر را یه اک ،)١٩٦ـ١٩٥(

 راهش سخن گفته، مردمان آن اغلب از گوشت یش و دشواریها  آب گرمابهیآور رنج
ه خواروبار قلزم را که آورده یناکبا ) ١٩٤ـ١٩٣( یقدس م.ردندکیارتزاق م) االغ (سیت

ش را به یات خوبار و غلّوان خواریسیه بلبکب ین ترتی به ا؛ندکردین میس تأمی بلبیاهال
 ی، قلزم آبادانیباور مقدس ، بهدرواقع. ردندکیبردند و از آنجا به حجاز صادر میقلزم م

 تبادل ی براین شهر را محلیه اک س بودی بلبی اقتصادیون چرخۀ خود را مدکاند
 عنوان  بهس،ی تاجران بلبی قلزم برای،هررو به. اش قرار داده بودیشاورزکمحصوالت 

ت فراوان داشت و انبار مصر و بارانداز حجاز یان، اهمیحتاج حاجین مای تأمی برایمحل
 یهابا و عمارتی داشت و هم مساجد زی سودآوریها لذا هم تجارتخانه.شدیمحسوب م

ه کس بود ی بلبی حوف و از نواحیز از جمله شهرهایمشتول ن. استوار در آن بنا شده بود
ابیاز خود را از آسی از آرد مورد نیاس بخش عمدهیا بلبیگو.  فراوان داشتیهاابیآس
ین می تأم،ردهکر ک مورد ذ٣٦٠ها را در حدود  تعداد آنیه مقدسک ،ن منطقهی ایها
ه به کز یبار خود را نکو خش) کخشنان(ک عکشتر یس بی بلبیهالا). ١٩٥، همان (ردک
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فه هم از یغَ). ١٩٤ـ١٩٣، همان(آوردند  فراهم میه ین ناحی، از اکردندیحجاز صادر م
ان ک آن قرار داشت و با اسیامرحله یکه در که کس بود ی اطراف بلبیجمله روستاها

شدند، اسباب یه قصد حجاز خارج مه از مصر بک ییهااروانکحتاج ین مایان و تأمیحاج
ل یدل یس به بلب،واقعدر). ١٠/١٠٦، یسمعان (نمودین شهر را فراهم میرونق تجارت ا

انات و ک، همواره از امی حوف شرقی و قصبۀرسک عنوان  بهگاه خاص خودیت و جایموقع
س یاز بلب کی انددر فاصلۀه کها ژه آنیو ، بهالتین ای ایر شهرها و روستاهایازات سایامت

ها  تیبرد و از ظرفی خود بهره میت اقتصادیدن به وضعیقرار داشتند، به نفع رونق بخش
. نمودی خود را فراهم می اقتصادیحتاج چرخۀن شهرها مای ای اقتصادیهاو داشته

، یزدهم هجریل قرن سیش، تا اواینظر از فراز و فرودها  صرف،ن وضعی است ایهیبد
ت ی وضع،ق ادامه داشته و پس از آنیت به زقازیریز مدکمرش از انتقال ی تا پیعنی

ها،  گزارش بنا بههطوری ک به ین روبرو شده است؛ادیر بنییز با تغیس نی بلبیاقتصاد
 مصر ین شهرهایتر  از بزرگیکی آن را یاس در قرن هشتم هجریاه ابنک ،سیبلب

ت کر حریچنان در مسه همکنی با وجود ا، در قرن چهاردهم،)١٨٦اس، یاابن (خوانده
 کیوچکشد، به محل آبادان یه متصل میندرکآهن اس ی حج قرار داشت و به راهها کاروان

  ).١٥١ م،یابراه سیعتر (ل شده استیتبد
 

 جایگاه فرهنگی بلبیس و مشاهیر آن
توجهی برخوردار بوده و سرزمینی رفاه اقتصادی و ثروت عمومی قابلاگرچه بلبیس از 

دهد که این شهر، که همواره درگیر  شده است، واکاوی در منابع نشان میپرنعمت خوانده
های علمی و مدت و خانمانسوز بوده، بهرۀ زیادی از پیشرفت ها و نبردهای طوالنیجنگ

، که در اواخر قرن هشتم هجری از بلبیس دیدن )١/٩١ (بطوطه ابن. فرهنگی نداشته است
 و آبادان توصیف نموده، اذعان داشته که در بلبیس کرده، با وجود اینکه این شهر را بزرگ

نیز، ضمن آنکه به رفاه و ) ٤٧٩(عبدری . خور ذکر بداند، نیافته استشخصیتی که نام او را در
سخاوی . تنعم شهر اشاره کرده، مظاهر تمدنی آن را ناچیز و دور از غنا توصیف کرده است

 معرفی کرده ها را زینت اهل سنت  آناهل بلبیس را مردمانی نیکوسرشت توصیف و) ١١٤(
 .است که البته شاهدی برای ارزیابی خود بیان نکرده است

 نامشان به احداث ی جاودانگیران برایه شاهان و امک یک،ممالو ان یوبیدر عصر ا
 مصر و شام یدر شهرهاها  ی ادارۀ آن براییهاها و موقوفهییها و اختصاص دارا مدرسه
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ن مدرسه یز چندیس نی، در بلب)٢٥١ـ١/٢٤٣، ی دمشقیمینع: ـ کن (گماردندیهمت م
که نی جز ا،امدی به دست نیقیاطالع دقها   آنانین مدارس و بانیه البته از نام اکبنا شد 

). ٩٦ـ٨٩جماعه،  (اند اختصاص داشتهی و حنفی به مذاهب شافعشان اغلبدانسته شد
ن ی در ایاز مدرسهین)  ق٦٢٢ـ٥٧٥: ـکح (الناصر، ی عباسیفۀام، خلین ایمقارن با هم

 یزیمقر ).٤٩١، کیوکرک یمهر(یب شد  تخریا در قرن هفتم هجریه گوک کردشهر بنا 
یر بد بنین ه به ناصرالدکرده کس اشاره ی در بلبیا به مدرسه) ٦/٥٧، االعتبار المواعظ و( 
 ی سخنن مدرسهیشده در ا ی ارائهها از نوع آموزشیاگرچه و. بود منسوب یاسعب

رده کز اشاره ین شخص در قاهره نی مشابه توسط همیا مدرسهیه به بناکنگفته، از آنجا 
که افت یتوان دری اختصاص داشته است، میس فقه شافعیه به تدرکو اذعان داشته 

ن مذهب بوده یآموختگان همس هم، متعلق به دانشی در بلبیزینظر مقرمورد مدرسۀ
ب و یرساند، از تخری میمدرسه را به قرن هشتم هجرن ی ایخ بنایه تارک یو. باشد

ن یابه علت ه البته کام خود خبر داده یوتاه در اک ی دوره آبادانیک آن پس از یرانیو
 ی و ادبی،، علمینیر دی از مشاهی به نام شمار،در منابع. رده استک نیا اشارهیرانیو

گمان یه بکاند، اشاره شده هس اقامت داشتیطور موقت در بلب که به یریا مشاهیس یبلب
 قرن سوم یانۀ در مدارد؛ یامالحظه یت قابلن شهر اهمی ایت فرهنگین موقعییدر تب
 را ی به مصر آمد و مدت،ثیران حدک از من،) ق٢٧٠ .د(ی وهب قرش بن، أباعمرو یهجر

ر، کعسا؛ ابن٢/٢٢٨ ونس،یابن ( را با خود همراه ساختیاس درس گفت و عدهیدر بلب
 فاضل، یبیه ادک، ) ق٦٢٤.د (اشرف  قاضىی، در اواخر قرن پنجم هجر.)٥٦/٢٠٨
دار نظارت  بود، عهده) ق٦٤٦.د(ی مورّخ پدر ابوالحسن قفط ، ودوست دانششناس، تابک

،  حمویاقوتی (دین شهر اقامت گزی را در ای آن شد و مدتیهاس و بخشیبر امور بلب
ن یالدمالکمذهب، عالمه  یه شافعیدرگذشت فق از )٩/٢٧٠(ی بردیتغرابن). ٢/١٠٧
ه در ک ی وکردهح یس خبر داده و تصری در بلب،القضات دمشقی، قاضی انصارکانیملَزَ

 .ن شهر درگذشته استی در ا، عازم مصر بود ق٧٢٧ سال
 از جمله ،»البرده« مشهور یدۀ صاحب قص،) ق٦٩٦ .د(ی رین بوصیالدخ شرفیامام ش

س یات و ضرائب بلبیوان مالی دی متول،اشیات علمیه در آغاز حکت س اسیر بلبیمشاه
 و به تصوف  گرفتنارهک یف و امور دولتیرد و از وظاکشه ی زهد پی،بود، اما پس از مدت

 ، در شأن والکواکب الدریة فی مدح خیر البریةدیوان اشعار وی، موسوم به  .روی آورد
). ٣/٣٦٢، یتب ک؛٣/١٠٦، یفدص؛ ٧/٧٥٣عماد، ابن ( شهرت دارد،)ص(امبریمدح پ
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ز از شاعران توانمند و ی ن،) ق٦٣٤ .د(ی  مصرساک معروف به ابنی،سیابوالعباس بلب
 و خراسان سفر و با مدح شاهان ، مختلف مصر، عراقیه در شهرهاکس بود ی بلبپرآوازۀ
مفضّل  ).٢/٧٣٣م، یعدابن (ن راه ثروت فراوان اندوخته بودید و از اکریافت میصله در

 یه تصدک بود یکس در عصر ممالی بلبی نامدار شافعیز از علماین)  ق٦٧٥ .د(ی بهنس
 لیاسماع). ١١٤، کخصبا (عهده داشت ه را بریر مناطق شرقین شهر و سایامر قضا در ا

 یمذهب و فضال یان حنفی از قاضیکی ) ق٨٠٢ .د(ی سی بلبینانکمحمد  بن میابراه بن
ی در شرح اثر ابنیشرح التلق و ی،رشاطاألنساب ص ی در تلخ، األنوارقدس  .س استیبلب

 و یز به نام وی ن)١١۴(ی سخاو). ١/٣٠٧، یدیزب (استآثار وی  ، از جملۀالبقاء در نحو
 اسحاق؛ بن محمد نی، عمادالدیه شافعی از جمله فق،سی بلبیگر از علمای دیز برخین
ن یالدی، پدر تقیافکعبدال نی الز؛ وباح الظالممصنعمان، صاحب  بن عبدهللاواب خیش
 سالم بنخ محمدیو ش)  ق١٢٢٧ .د(ی خ عبدهللا شرقاوی ش.رده استک اشاره کی،سب

  بهیس در عصر عثمانیز بلبیستر و مبارزان ظلمیز از جمله مشاهین ) ق١١٨١ .د(حنفی 
 یسیشاورزان بلبکز یمآات اعتراضکدر تحرها   آنگاهیتر به جا شیه پکروند  یشمار م

 ).٣٤٦، ٢/٣٥١، ٢٤٦ـ١/٢٤٥، خفاجی (اشاره شد
 
 نتیجه

ترین کرسی والیت شرقیۀ مصر است که در شمال شرقی قاهره واقع شده است بلبیس قدیم
جاشان ذکر  نام این شهر در تورات، أرض. رودو از جمله شهرهای کهن اسالمی به شمار می

اسرائیل  فراعنه و بطالسه و نیز دورۀ انبیای بنیاش به دورانشده و پیشینۀ باستانی
مطالعۀ تاریخ سیاسی بلبیس، که در دورۀ اسالمی سرحد مصر و دروازۀ شام بود، . گردد بازمی

علت قرار گرفتن در این موقعیت استراتژیک، همواره محل  دهد که این شهر به نشان می
گاه جنگ و نبرد بوده که بارها به تالقی لشکریان مصر و سپاهیان مهاجم و درنتیجه، آورد

ای از رود نیل موجب شده مجاورت بلبیس با شعبه. تخریب و ویرانی شهر منجر شده است
که این شهر از آب و هوای مناسبی برخوردار شود و از بستری مساعد برای رونق کشاورزی و 

ن این شهر و روستاهای این که در دورۀ اسالمی، قرار گرفتبر  افزون . مند گردددامداری بهره
های زیارتی و تجاری راه شام و حجاز، رونق و پویایی تجارت در این تابع آن در مسیر کاروان

همه، بررسی مشاهیر   این با. افزوده است قصبه را به دنبال داشته که بر آبادانی این شهر می
های  علت وقوع جنگ همانده از این شهر حاکی از آن است که این شهر ب بلبیس و ابنیۀ برجای
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های طوالنی لشکریان مهاجم، نتوانسته است از  داخلی و خارجی و قرار گرفتن در محاصره
ای برخوردار گردد و با وجود اینکه در نزدیکی شهر مالحظه رشد علمی و فرهنگی قابل

های علمی و فرهنگی آن روزگار باز مانده بزرگی چون قاهره واقع شده بوده، از پیشرفت
در اوایل سدۀ نوزدهم نیز با انتقال و جابجایی مرکز مدیریت اقلیم شرقیه به زقازیق، . تاس

این شهر اهمیت سیاسی و نظامی خود را از دست داده و به شهر و شهرستانی از استان 
 .شرقیۀ مصر تبدیل شده است
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