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الجـذب السـیاحى ، فهـى  محافظات مصـر ذات تملك محافظة الفیوم مقومات حضاریة تجعلها فى مقدمة
كـم، وهـى إحـدى الواحـات فـى ١٠٠تقع فى قلب مصر بین الدلتا والصـعید جنـوب غـرب القـاهرة بمسـافة 

الصــحراء الغربیــة ، وهــى تعتبــر صــورة مصــغرة لمصــر، حیــث یمثــل بحــر یوســف نیلهــا ودلتهــا، وبحیــرة 
هـا حضـارات مصـر المتعاقبـة قارون شمالها الساحلى ، وتمتاز بطقسها المعتدل طوال العام ، وظهرت فی

  .والرومانیة والقبطیة واإلسالمیة  ، وتركت بصماتها من خالل اآلثار الفرعونیة والیونانیة
  

اإلسـالمى، فقــد ُفتحـت بعــد فـتح مصــر بعـام أى ســنة وسـوف أتنـاول فــى هـذه الورقــة الفیـوم فــى العصـر 
ب ، وأسـتوطنت بهـا بعـض القبائـل م ، وأصـبحت جـزءًا مـن الوالیـة العربیـة ، وأهـتم بهـا العـر ٦٤٢\هــ٢٢

العربیة التى الزالت تحمل أسـمها ، وتشـهد علـى ذلـك معالمهـا األثریـة التىشـیدتها الحضـارة اإلسـالمیة ، 
وفیما یلى عرض لحضارة وتاریخ العرب على أرض الفیوم ، ففى العصـر العباسـى زاد إخـتالط الفیـومیین 

میة كانـت ، أما فى عصر الدولة الفاط خل عدد كبیر منهم اإلسالم فى عهد الخلیفة المعتصمبالعرب، ود
  .مركزًا لصناعة الزجاج 

  
 ٦٤٨-٥٦٧(وقــد كــان النشــاط المعمــارى واضــحًا فــى تشــیید المســاجد والجوامــع فــى  العصــر األیــوبى 

، بأنها كان یوجـد بهـا م، حیث ذكر النابلسى المؤرخ المعروف فى كتابة عن الفیو ) م١٢٥٠-١١٧١\هـ
ثمــانین جامعــًا ومســجدًا ، أنــدثرت معظمهــا نتیجــة الفیضــانات الشــدیدة ، ولألســف لــم یصــلنا مــن هــذه 
الجوامع ، وتلك المساجد سوى عدد قلیـل یرجـع للعصـرین المملـوكى والعثمـانى ، وبـالرغم مـن ذلـك فهـى 

قبـة الضـریحیة والمسـجد الجـامع ، مجموعة متنوعة ومختلفة من حیث الشـكل والوظیفـة ، متمثلـة فـى ال
  .مسجد المعلق ، والقنطرة والوكالة وال

ــى ، فــى مناشــدة المســئولین والجهــات المعنیــة  ــى دور المرشــد الســیاحى البیئ وســوف أُلقــى الضــوء عل
رات المختصة ، فى تضافر جهودها وتنمیة وعیها ، فى كیفیـة إرشـاد أهـالى وسـكان هـذه المنـاطق والوز 

  .ارتهم الشرقیة وهویتهم اإلسالمیة اظ على حضالشعبیة فى الحف



  
  

            


