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  عماد مهدي حسن حمادي

   كلیة االداب قسم االثار/جامعة بابل
eemmaaddaallaannbbaarryy@@yyaahhoooo..ccoomm  

  الخالصةالخالصة
 اقبـل الـسالطین الممالیـك  اقبـل الـسالطین الممالیـك ددیعد العصر المملوكي من العصور التـي شـهدت انتـشارا إلعمـال الخیـر والبـر فقـیعد العصر المملوكي من العصور التـي شـهدت انتـشارا إلعمـال الخیـر والبـر فقـ

ــاب علــى  إنــشاء المبــاني المعماریــة الخعلــى  إنــشاء المبــاني المعماریــة الخ ــاب ًدمیــة وجعلوهــا وقفــا وكانــت المبــاني المعماریــة المعروفــة باســم الــسبیل والكت ًدمیــة وجعلوهــا وقفــا وكانــت المبــاني المعماریــة المعروفــة باســم الــسبیل والكت
إحدى أهم تلك العمائر  التي ال تزال شاخصة في مدینـة القـاهرة وكانـت تقـام امـا كوحـدة معماریـة مـستقلة اوكوحـدة إحدى أهم تلك العمائر  التي ال تزال شاخصة في مدینـة القـاهرة وكانـت تقـام امـا كوحـدة معماریـة مـستقلة اوكوحـدة 

  یاتي یاتي بنائیة ملحقة بالعمائر األخرى وأهمها المساجد والخانقاه، وقد خلصت الدراسة إلى أهم مابنائیة ملحقة بالعمائر األخرى وأهمها المساجد والخانقاه، وقد خلصت الدراسة إلى أهم ما
إن االسـبلة والكتـاب مــن المبـاني التــي تنـدرج تحــت بـاب الوقـف وهــو الـصدقة الجاریــة التـي یــسعى البـاني مــن إن االسـبلة والكتـاب مــن المبـاني التــي تنـدرج تحــت بـاب الوقـف وهــو الـصدقة الجاریــة التـي یــسعى البـاني مــن   --١١

  ..ورائها طلب األجر والثوابورائها طلب األجر والثواب
إن وظیفـة الــسبیل هــو تــوفیر میــاه الــشرب لعــابري الــسبیل والمــارة فــي حــین ان وظیفــة الكتــاب هــو تعلــیم ایتــام إن وظیفـة الــسبیل هــو تــوفیر میــاه الــشرب لعــابري الــسبیل والمــارة فــي حــین ان وظیفــة الكتــاب هــو تعلــیم ایتــام   --٢٢

    ..المسلمین القراءة وتعلیم القرأنالمسلمین القراءة وتعلیم القرأن
        ..شغل السبیل الطابق األرضي من المبنى ویلحق به الكتاب في الطابق  الثانيشغل السبیل الطابق األرضي من المبنى ویلحق به الكتاب في الطابق  الثانيیی  --٣٣

ط السبیل مستطیال او مربعا ویكون تخزین الماء فـي صـهریج فـي بـاطن األرض كمـا یـشمل علـى ط السبیل مستطیال او مربعا ویكون تخزین الماء فـي صـهریج فـي بـاطن األرض كمـا یـشمل علـى یكون تخطییكون تخطی  --٤٤
  ..حجرة لتسبیل الماء یوضع علیها  شباك من مشبكات من المعدنحجرة لتسبیل الماء یوضع علیها  شباك من مشبكات من المعدن

ر وشـیوع الكتابـات  التذكاریـة التـي تخلـد اسـم البـاني وتـاریخ البنـاء ر وشـیوع الكتابـات  التذكاریـة التـي تخلـد اسـم البـاني وتـاریخ البنـاء تزخر االسبلة بالزخـارف المنفـذة علـى الحجـتزخر االسبلة بالزخـارف المنفـذة علـى الحجـ  --٥٥
    ..والعبارات الدعائیة له وأبیات الشعروالعبارات الدعائیة له وأبیات الشعر

  ..السبیل ،الكتاب ، الممالیك، الخانات، السالطین السبیل ،الكتاب ، الممالیك، الخانات، السالطین ::الكلمات المفتاحیةالكلمات المفتاحیة
Abstract 

  The Mamluk period in Eygpt witnessed many philanthropist Mamluk Sultans 
as they built many buildings for public services as "Sabeel"   (a building that supplies 
water to the passer by ) and "Al-Kutaab"  (small school) . These buildings were either 
built as separate buildings or could be attached to other buildings such as Musques or 
Khans . It is concluded that :  
1- The "Sabeel " and "Kutaab" are considered buildings for public services given 
contributed as charity .   
2- The functions of the "Sabeel" is to supply water to the passer by while the 
"Kutaab"  is to learn the orphans reading Al-Kuran .   
3- The "Sabeel" is in the ground floor of the buildings and the "Kutaab" is in the 
second .  
4- The "Sabeel" is in a rectangular or a square room and the water is saved in a large 
tank in the ground . Also , there is a room with metal grill used to supply water .  
5- Usually, the"Sabeel" is decorated by using  engraved  stone . The  decoration is 
usually with script showing the name of the donner and the date of the building and 
some envocations and poetic verse to praise the donner . 
Key words:Sabeel , Kutaab , Mamaluk, Khans , Sultans. 

  المقدمة 
ـــك تزخـــر  ـــین تل ـــة،ومن ب ـــة الدینیـــة والمدنی ـــشآت ،المعماری ـــر مـــن المن ـــة اإلســـالمیة ،بعـــدد كبی العمـــارة العربی

ـــر االســـبلة  ـــواب واألجر،وتعتب ـــب الث ـــي طل ـــشأها أصـــحابها،وجعلوها وقفا،ســـعیا  مـــنهم ف ـــة أن ـــان خدمی ًالمنـــشات، مب
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 ترجـع ٍ كبیـرٍالمعماریة،التي انتشرت فـي المـدن اإلسـالمیة،وتزخر مدینـة القاهرة،بعـدد شاتُوالكتاب من أهم تلك المن
ــاب،ي اقبــل فیهــا الــسالطین الممالیــكالت،لمملوكي،ویعــد مــن أهــم العــصور العــصر اإلــى  ،ُعلى إنــشاء االســبلة والكت

فــي ابــرز الجوانــب اإلنــسانیة، فقــد فالعقیــدة اإلســالمیة،بما تتــضمنه مــن قــیم، وتعــالیم، تعتبــر ابــرز العوامــل، المــؤثرة 
حفلـــت اآلیـــات القرآنیـــة،واألحادیث النبویـــة، بكثیـــر مـــن النـــصوص، التـــي تـــدفع المـــسلم، إلـــى البنـــاء،  وكـــان للقـــران 

 قمـت ، دینیـة واجتماعیـةٍمعـان،یحمـل فـي ثنایـاه ، المـدروس  البحـثضـوعمو إنً ىارزا في كفالـة ا فـراده ًالكریم، دورا
 البــر وأعمــال ، التــي تتنــاول جانــب الوقــف، وبعــض النـصوص الفقهیــة، الكریمــةیــات  القرآنیــةاآل مــن خــالل بإبرازهـا
ــر ــا تكمــن ،والخی ــك الجوانــب أهمیــةومن هن ــسانیة الموضــوع لتــسلیط الــضوء علــى تل وفــي ســبیل ، فــي المجتمــع اإلن

 ، القـران الكـریم  كتـاب اهللاأهمهـاوكان ، تلك الغایة كان البد من االطالع على مجموعة من المـصادرإلىالوصول 
 ، بتـراث القـاهرة المعمـاري عمـاد عجـوةجوانب اإلنسانیةالكتاب  منها اإلسالميوبعض المصادر المتعلقة بالمجتمع 

 ، والقبطیـةاإلسـالمیة العمـارة أطلـس فاهمـا األثریـة، المـصادر أمـا ، محمـد عجـوةوآدابه دعائمه اإلسالميوالمجتمع 
 فـي مـصر اإلسـالمیةوحسني محمد نویصر العمارة ، األثریةریخ المساجد وحسن عبد الوهاب تا،عاصم محمد رزق

 تعریــف الــسبیل األولجــاء المبحــث ، مبحثـین إلــىوقــد اقتــضت منهجیـة البحــث تقــسیمه ، والممالیكاألیــوبیینعـصر 
ــاب لغــة واصــطالحا  ــ أوالوالكت ــاب ثانیــافودور الوق ــك فــي بنــ، فــي انتــشار االســبلة والكت اء  ودور الــسالطین الممال

ــا ــاب أمــا ،االســبلة ثالث ــسبیل والكت ــاني خصــصته لدراســة تخطــیط ال ــة أوال، المبحــث الث ــة والزخرفی والعناصــر المعماری
حقــة بالعمــائر ، وانتـشار بنائهــا كوحــدات عماریـة مل االســبلة والكتــابأنـواع إلــىلیتطرق ، وجــاء المبحـث الثالــث،اثانیـ

التي وقعـت یـدي علیهـا ، بمجموعـة مـن المخططـات والـصور وقد زودت البحـث، المساجد والخانقاوةوأهمها األخرى
 وفي الختـام فـان هـذا البحـث المتواضـع مـاهو ،القاري للبحث فائدة  التي اطلعت علیها لتزید من،من خال المصادر

  . لتخدم مسیرة العلم والعلماء واهللا الموفقجاءت من تلك الدراسات التي ًا واحدإال
  األولالمبحث 

  ًواصطالحا ُكتاب لغةالسبیل وال:ًأوال
ــسبل بالتحریــك المطــر  ُوالــسبیل لغــة،الطریق ،ومــا وضــح منه،وســبیل اهللا طریــق الهــدى، الــذي دعــا إلیــه وال ُ ُُ

ــه یــسلك بمــا ســبل،  ــه ،و ســبل ثمرهــا أو غلتهــا، فأن ــدة ل ــر، ٕوقیــل المطــر المــسبل، واذا حــبس الرجــل عق ســبیل الخی
 اهللا تعالى،بـأداء الفـرائض والنوافـل وأنــواع إلـىیـق التقــرب علـى كــل عمـل خالص،سـلك بـه طر وسـبیل اهللا عـام ،یقـع

التطوعــات أمــا ابــن الــسبیل فهــو المــسافر الكثیــر الــسفر،وابن الــسبیل أولــى شــارب منهــا، أي عــابر الــسبیل المجتــاز 
ن لــیس البــر أ(﴿،وقــد ورد ذكــر الــسبیل فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالى )١(بــالبئر أو المــاء ،أحــق بــه مــن المقــیم علیــه

تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكـن البـر مـن امـن بـاهللا والیـوم األخـر والمالئكـة والكتـاب والنبیـین واتـى المـال 
على حبه ذوى القربى والیتـامى والمـساكین وابـن الـسبیل والـسائلین وفـي الرقـاب وأقـام الـصالة واتـى الزكـاة والموفـون 

  ))٢٢((﴾ )راء وحین البأس أولئك الذین صدقوا وأولئك هم المتقونبعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والض
أمــا الـــسبیل فــي المـــصطلح المعمـــاري،فهو عبــارة عـــن بنـــاء صــغیر، كـــان یخـــصص فــي األمـــاكن العامـــة، 
وأركان األبنیة الدینیة والمدنیة،لتسبیل الماء آلهل الحي ،والمترددین علیه، من أصحاب المـصالح ،وعـابري الـسبیل 

 والمدارس،والخانقاوات،واألضـرحة،أو بـالقرب منهـا، ،وأركـان المـساجدواألحیاء،یقام في األمـاكن العامـة  و)٣(ونحوهم
وقد انتشرت في العصر المملوكي بصفة خاصة، وقد انتشرت االسبلة،داخل المدن وخاصة المدن المقدسـة، كمكـة 

، یعتبـر تـوفیر میـاه )٤( علـى طـرق التجـارةوبیت المقدس،لقلة الماء فیها ،مع كثرة الزوار، كمـا انتـشرت خـارج المـدن
الشرب النقیة العذبـة بكمیـات كافیـة تـصل إلـى كـل منـشاة،هو مطلـب أساسـي، لكـل مـسكن، لهـذا كانت،مـسألة نقـل 
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المیاه،وتوزیعهــا، فـــي أغــراض الـــسقایة وغیرهـــا، مــن منبعهـــا البعیــد أو القریـــب، إلـــى أي مكــان، مـــن المـــسائل،التي 
تزویـد ًهرة، لـم یعـد الخلـیج قـادرا علـى ینها وأمرائها، فمع االتساع العمرا نـي لمدینـة القـاشغلت ساكني القاهرة،وسالط

ــــیج شــــبه  ــــأتي ســــنوات یكــــون الفیــــضان فیهــــا ضــــعیفا جد،لدرجــــة یكــــون فیهــــا الخل ًالمدینــــة بالمــــاء ،حیــــث كانــــت ت ً
ه، اتجهـت األنظـار جاف،وخاصة في منتصف الـصیف، ومـع االحتیاجـات الكثیـرة والمتعـددة ،بمنـشات القـاهرة للمیـا

ًإلى شاطئ النیل الشرقي ،واالهتمام بتوفیر المیاه،وال غرابـة فـي ذلـك ،فالقـاهرة كانـت وال زالـت تعتمـد علیـه كلیـا فـي 
ًالحـصول علــى احتیاجــاتهم مــن المیــاه العذبــة، وحیــث كــان للتراجــع المــستمر للنهــر غربا،نتیجــة لظــاهرة طــرح النهــر 

كـان ینـتج عنـه تحـول المیـاه إلـى الـشاطئ الغربـي تجـاه الجیـزة ،ممـا یـؤدي إلــى والترسـب التـدریجي المتواصـل، ممـا 
إیجاد صعوبة ومشقة،في جلـب المیـاه علـى الـسقاءین،وبالتالي یـضطرب توزیـع المیـاه ،األمـر الـذي كـان یـؤدي إلـى 

  .)٥(ارتفاع أثمان روایا الماء الوارد من النیل
ــاب ــذكر ابــن منظــور المكتــب والكت ــاب فی َأمــا الكت ُ ــم َُ ــاب والجمــع الكتاتیــب والمكتــب المعل ــیم الكت ُ موضــع تعل ُ ُ

ُ والكتاب سهم صغیر مدور یتعلم به الصبي الرمي والمكتب المعلم الذي یعلم الكتابة)٦(والكتاب الصبیان ُ ُ )٧(  

ًویعتبــر الكتــاب،من المكونــات المعماریــة الهامــة، التــي الزمــت الــسبیل،في  أغلــب األحیــان ویعتبــر محــورا أولیــا ً  مــن ُ
، وان كــان الیــدخل ضــمن مكونــات   منــذ العــصر الجـاهليمعروفــامحـاور العلــم والتعلیم،خاصــة إذا عرفنــا انـه كــان 

الــسبیل، علــى الــرغم مــن انــه كــان یــصرف علیــه مــن نفــس األوقــاف، التــي توقــف علــى الــسبیل ،وكــان الهــدف مــن 
 المرحلــة إال، والواقــع إن الكتاتیــب، مــاهي )٨( إنــشاء هــذه الكتاتیــب هــو تعلــیم األطفــال الــصغار مــن أیتــام المــسلمین

ــیم، منــذ فتــرة صــدر  ــدور بــارز،في التعل ــذي قــام ب التمهیدیــة، التــي تهیــئ الــصبیان، لمرحلــة الدراســة فــي المــسجد، ال
ــوتهم أوفــي مكاتــب  ــة،في بی ــائهم واخــوانهم الــصغار،القراءة والكتاب ــد كــان الــصحابة، یعلمــون أبن ــى ،فلق ٕاإلســالم األول

طــورت أهــداف التعلــیم، فلــم تعــد مجــرد تعلــیم الــصبیان، فــك الحــروف وضــبطها وكتاباتها،بــل تعــدت ،ثــم ت)٩( خاصــة
ذلك فشملت تعلیم مبادئ الدین والصالة، وقراءة القران والحساب ،والى جانب ذلـك ،فقـد اهـتم اإلسـالم ،عـن طریـق 

ــ ــأدیبهم، وبــث الكتــاب، بتنــشئة الجیــل ،نــشأة صــالحة،وغرس األهــداف الخیــرة ،والــصفات الــصالحة، ف ي نفوســهم وت
ً، ثـم جــاء اإلسـالم،داعیا إلــى طلــب العلـم فــي أول آیـة نزلــت علـى رســول الهــدى )١٠(الـوعي واألخــالق الحمیـدة فــیهم

اقــرأ باســم ربـــك الــذي خلــق خلـــق اإلنــسان مـــن علــق اقــرأ وربـــك األكــرم الـــذي علــم بــالقلم علـــم اإلنــسان مـــالم (ص 
ناس،ولقـد ظهــر فــي التـاریخ اإلســالمي، علمــاء مـن المــوالي والعبیــد،وأهل  إن حــق التعلـیم مبــاح لجمیــع ال،)١١()یعلـم

البالد التي فتحت، من قبل المسلمین، فلم یحرمهم اإلسالم، مـن العلـم ،بـسبب لـونهم اوجنـسهم، فلقـد سـوي اإلسـالم 
ـــشاء، ومـــا تتیحـــه لـــه الفـــر ـــم والثقافـــة مای ـــال مـــن العل ـــین النـــاس جمیعـــا، فـــأعطى كـــل فـــرد الحـــق ،فـــي أن ین ص ب

العلـم فریـضة ) ص(ل ًواإلمكانیات، بل جعله فرضا علیـه فـي الحـدود الالزمـة،في شـؤون دینـه ودنیـاه وفـي ذلـك یقـو
ً، كان للكتاب دورا شامال للتعلیم والتربیة في ذات الوقت،وبـأن الدولـة تبنـت قیـام الكتاتیـب عبـر  )١٢(على كل مسلم  ً

الكتاتیـب فـي المحـالت واألربـاع، فـي المـدن ،لتقـدم خـدماتها العصور، وأدامـت اإلنفـاق واإلشـراف علیهـا ،فانتـشرت 
البناءالمسلمین عامة ،ولقد قدمت كتب الحسبة،صورة واضحة،عما ینبغي أن یقدم للناشئة ،من مبادئ العلوم الـذي 
كان تحت رقابة المحتسب، وعر فائه فهو یتولى مـسؤولیة اإلشـراف علـى مـا یقـدم للـصبیان والفتیات،كمـا انـه یـدقق 

مــن نـواحي األخــالق والــسلوك والعلــم ،وهــذا یعكــس مــدى أهمیــة ، لـى معلــم الــصبیان مــدى مالئمتــه لمهنــة التعلــیمع
   .)١٣( كان من مراكز التعلیم في الدولةالكتاب الذي

   دور الوقف في انتشار بناء االسبلة والكتاب :ًثانیا
من مـایعرف بـالوقف، والوقـف صـدقة ذكرنا سـابقا إن الـسبیل والكتـاب مـن المنـشات المعماریـة التـي تقـع ضـ
ـــه، تخـــصص لوجـــ ـــستمر بعـــد ممات ـــف فـــي حیاته،وی ـــة  الفقراءجاریـــة، مـــن أمـــوال الواق ـــر والخیر،كإعان ـــاء وه الب ،وبن



 

  

 

١٦٢٥١٦٢٥ 

المساجد،اوقیام مدرسة ،وما شابه ذلك،شریطة بقاء واستمرار هـذه الـصدقة،وعلى ذلـك یكـون تحقیـق الخیـر الغـرض 
بــن قدامــه الوقــف،كغیره مــن الفقهاء،بأنــه تحبــیس األصــل، وتــسبیل الثمــرة  ،ویعــرف ا)١٤(األساســي مــن عمــل الوقــف

 تحدیـد منفعـة العـین لجهـة معینـة، كـأن یقـوم شـخص ببنـاء یمكننا القـول إن الوقـف عمومـا هـوومن تعریفات أخرى،
هـذه مسكن اإلمام، اومسجد أو كتاب لألیتام اوخان للمسافرین، وسقایة للمجتـازین، اووضـع كتـب فـي مكتبـة، ومـن 

ً، ولقــد لعبــت األوقــاف دورا )١٥(األمثلــة نالحــظ إن أســاس الوقــف هــو أن یكــون الفریــق المــستفید غیــر الفریــق المالــك
ــدیوان االحبــاس آو  ــوان خــاص یعــرف ب ــاة المــدن، وانتــشرت انتــشارا ملحوظــا حتــى خــصص لهــا  دی ًخطیــرا فــي حی ً

ًي عمران المدن اإلسالمیة أصبح واضحا مـع لكن أثره ف)ص (األوقاف، وقد عرف الوقف كنظام منذ عهد الرسول 
                                                     )١٦(بدایة القرن السادس الهجري

  دور السالطین الممالیك في انتشار االسبلة والمحافظة على قیامها :ًثالثا 
،كـان الممالیـك لـدیهم دوافـع سیاسـیة، ًیعـد العـصر المملـوكي،من العـصور التـي شـهدت انتـشارا ألعمـال البـر والخیر

ــسني،وازدهرت الحیــاة  ــدین اإلســالمي، وتعــالیم المــذهب ال ــراز تمكــنهم بال ــة  إضــفاء الــشرعیة علــى حكمهــم، واب ٕبغی
ًالدینیــة ازدهــارا كبیــرا وتـــدعمت مــدارس الفقــه،إلي وكــان للرعایـــة التــي تمتــع بهــا أصـــحاب العلــم والعلمــاء، ورجـــال  ً

ً اجتــذاب العدیــد مــن هــؤالء إلــى مــصر،وأوقف الممالیــك اوقافــا كثیــرة، یــصرف مــن ریعهــا التـصوف،أثرها الكبیــر فــي
على المنشات التعلیمیـة،من مـساجد ومـدارس،وخانقا وات ،والحقیقـة إن الممالیـك أكثـروا مـن وقـف األوقـاف،والوقف 

المـــرتبط بـــشغل ، اإلقطـــاععلیهـــا ،وكـــان لهـــم مـــن وراء ذلـــك هـــدف،هو تـــامین مـــستقبلهم ومـــستقبل ذریتهم،بـــضیاع 
ـــــاوات،  ـــــا و ،الخانق ـــــشاء المـــــساجد،والربط، والزوای ـــــل مـــــصدر دخلهم،ووجـــــدوا الحـــــل، فـــــي إن ـــــذي یمث الوظیفـــــة، وال
ًوالبیمارستانات،واالســبلة ووقــف األوقــاف علیهــا،من عقــار وارض، بمــا یزیــد كثیــرا، علــى حاجــة مــصارف المنــشات 

لمنشات الموقوفة ،والموقـوف علیهـا كثـرة بالغـة وتبـرز الموقوفة، ووقف الزیادة على الذریة، فكثرت حاجة مصارف ا
ــاء الكثیــر مــن المنــشات  أهمیــة الوقــف ،فــي المحافظــة علــى المنــشات الموقوفــة ،والموقــف علیهــا، ممــا أدى إلــى بق
الدینیة المملوكیة ،ضـمن ریـع المنـشات الموقـوف علیهـا، وكـان یعـاد بنـاء مـا تهـدم وترمیمـه، وفـق الوصـف الموثـق 

داء وظائفهـا التـي أنـشأت مـن تـب الوقـف الخاصـة ،وكـان للوقـف أثـره فـي اسـتمرار هـذه المنـشات فـي أالـدقیق فـي ك
  )١٧(اجلها

  ُوالكتاب تخطیط السبیل :المبحث الثاني
 في العادة من ثالثة طوابق ،أولها في تخـوم األرض، عبـارة عـن بئـر اوصـهریج، كـسیت  یتكون تخطیط السبیل   

ـــاه، التـــي كانـــت تنقـــل إلیـــه،بالقرب علـــى ظهـــور الجمـــال * فقيجدرانـــه بطبقـــة  مونـــه ألخـــا ،التـــي تمنـــع تـــسرب المی
وقد اتخـذت حجــرة  والطـابق الثــاني،هي حجـرة الــسبیل،ذا البئــر بقطعـة رخامیــة اوحجریـة، والـدواب، وتغطـى فوهــة هـ

رض الـشارع التـي كانـت ترتفـع عـن مـستوى ا،))١٨١٨((ًالتسبیل الشكل المستطیل غالبا وفي بعض األحیان الشكل المربـع
ــسبیله، ومــن خارجهــا  ــة علــى الطریــق، مــن داخلهــا أحــواض للماء،الــذي یجــري ت بقلیــل، وبهــا شــبابك للتــسبیل، مطل

حیث یخـرج المـاء مـن صـنبور فـي جـدار ،تتم داخـل حجـرة الـسبیل، وكانت عملیة تسبیل الماء،))١٩١٩((علیها التیسلسب
 ثـم مـن ،لمقابـل للواحهـة المفتوحـة علـى الطریـقعلى ذلـك الجـدار ا، ویـسیل علـى سـطح بالطـة مائلـة،صدر السبیل

 اوطاسـات مـن بـأكواب لیـشرب النـاس منهـا ، مستعرضة الفتحـةأخرىوالى قناة ، الحجرةأرضیةقناة في  إلىالبالطة 
 وتــــسمى هــــذه المجموعــــة ، فــــي الــــشبكة البرونزیــــة التــــي تمــــال الفتحــــة علــــى الطریــــق،مربوطـــة بالــــسالسل،النحاس

ـــبالسلـــسبیل ـــسكن ،والطابق الثال ـــاء المـــسلمین ،أو ل ـــام مـــن أبن ـــیم األیت ـــت تخـــصص لتعل ـــي كان ـــاب، الت ث حجـــرة الكت
  العناصر المعماریة )١نظر مخطط (.)٢٠( یقوم على تسبیل الماء في السبیل الذي*المزمالتي



 

  

 

١٦٢٦١٦٢٦ 

تعتبر الـصهاریج أمـاكن تخـزین وتجمـع المیـاه المجلوبـة مـن نهـر النیل،ووجودهـا بمنـشئات القـاهرة :  الصهریج- ١
ً میـاه ،تمتـد مـن النیـل مباشـرة، وذلـك لبعـد النیـل نـسبیا عـن ةالمدینـة بـشبك ألسباب ماسة،نتیجة لـصعوبة إمـداد كان

المدینــة ،ولــذلك تعتبــر مــن أهــم األعمــال،التي شــیدها الــسالطین واألمراء،بالمنــشآت المعماریــة بالقاهرة،حیــث وفــرت 
للمنــشاة ،وجــاءت فكــرة تخــزین المیــاه العذبــة فــي خزانــات االحتیاجــات المائیــة العذبــة، للتجمعــات الــسكانیة المجــاورة 

ً ضمانا السـتمرار صـالحیة المیـاه للـشرب،وعدم تعرضـها للعفونـة،إذا مـا خزنـت لفتـرات ،صناعیة في بطون األرض
ــى  ــاه عل طویلــة فــوق مــستوى ســطح األرض، ومــع ارتبــاط الــصهاریج باالســبلة بــصفة أساســیة، بغــرض تــسبیل المی

 مـن اجلـه أنـشأتمع القیام بنفس الغـرض اإلنـساني التـي ،إال أنها وجدت بمواضع غیر السبیل،التجمعات السكانیة 
االسبلة،في حفظ وتسبیل المیاه العذبة، فمثال تجدها في البیوت والمنازل بغرض تخـزین المیـاه ، الخاصـة بـصاحب 

س بالـشكل المتعـارف علیــة المنـزل، كمـا وجـدت فـي مواضـع داخـل المنـشئات الدینیــة،بغرض تـسبیل المیـاه ولكـن لـی
،یعتبـر الـصهریج العنـصر األساسـي، مـن مكونـات الـسبیل، بـل هـو )٢١(تخطیطیا، في المنشآت الملحق بهـا االسـبلة

أسـاس وجــوده ،وكنـت عملیــة إنـشائه، بــأن یحـدد الموقــع علــى سـطح األرض، ثــم یـتم  الحفــر للعمـق المحــدد، وبعــد 
و جملــة ســدود، مــن األتربــة والخــشب، ومتــى كــشفت األرض، ذلــك تحــدد أمــاكن وضــع األساســات، وتحــاط بــسدة،أ

ًتعمل األساسات،وذلك بأن توضع األحجار علـى سـطح األرض، وتـدك جیـدا، وقـد تـزداد كمیـة الـدبش، كلمـا كانـت 
ــین الــسطح الخــارجي علــى ظهــر  ــه وب ــة فتحــات،هي حلقــات االتــصال بین األرض أكثر،رخــاوة وكــان للــصهریج ثالث

ًزوید الماء وغالبا ماكانت بالواجهة الخارجیة والثانیة لرفع الماء منـه أحـواض الـشرب أمـا األرض األولى  تختص بت
  )١ حانظر لو ( .)٢٢(الثالثة فهي الخاصة بالنزول إلیه لتنظیفه وتبخیره

هي المكون األساسي للطا بق الثاني، لحجرة التسبیل،والتي یحفـظ فیهـا قـدور المـاء، وزودهـا :حجر ة التسبیل – ٢
لـوح رخـامي هـو السلـسبیل مـستطیل الـشكل مـائال قلـیال حتـى یـسهل ویلحق بها مار بملقف هوائي ،وقد اتخذت،المع

جــرة التــسبیل، لـــیس فقــط  فــي عملیــة التــسبیل،حیث انــه یكفــي للتـــسبیل ح ویبــدو إن أهمیــة عملیــة انــسیاب المــاء 
، یـؤدي اإلعـالن للـصلوات ،حوض وكوز، فیبـدو إن حجـرة التـسبیل، كانـت تـستغل مـن قبـل شـخص حـسن األلحـان

الخمسة، وببدو إن الحجرة ،كانت تستغل أیضا في تـدریس الطلبة،أصـبحت تـؤدي وظیفـة الـصالة والتـدریس وقـراءة 
،ویلحـــق بحجـــرة لتـــسبیل، دخـــالت شـــبابك التـــسبیل،وتعتبر المنفـــذ الوحیـــد للسبیل،واتـــصاله بالجمهور،وقـــد )٢٣(القـــران

ـــشكل المـــستطیل ـــي معظـــم األحیان،ال ـــك الدخالت،شـــبابیك نحاســـیة ،ویاتخـــذت ف  مقامـــة علـــى وجـــه الجـــدار غلق تل
  )٢انظر لوح . ()٢٤(مباشرة

وهو مكتـب الـسبیل، وكـان یوجـد عـادة بـأعلى الـسبیل، یتكـون الكتـاب مـن حجـرة كبیـرة واسـعة ،أعـدت :الكتاب – ٣
 إســالمیة هامــة، فــي ًهندســیا الســتقبال عــدد كبیــر مــن القــراء، وجهــزت بــاللوازم الخاصــة بــذلك ،حتــى تئــودي وظیفــة

الحیــاة االجتماعیــة، والتربویــة، والدینیــة، بحیــث تــساعد مــثال علــى محــو األمیــة مــن جهــة وعلــى حفــظ قواعــد الــدین 
ُ، واهم مایمیز الكتاب،الصفة وهي عبارة عـن بهـو واسـع، ) أ٣انظر لوح ( الحنیف والتخلق بأخالقه من جهة أخرى

 ،لعــصر العثمــاني باســم بخاریــةوأصــبحت تــسمى فــي ا ،لطــالبمــستطیل مــزود بمقعــد ثابــت ،كــان یجلــس علیــه ا
وقد تـــصنع مـــن وتغطـــى ، الطعـــام والـــشرابأدواتلیوضـــع علیهـــا بعـــض ، علـــى جوانـــب الدورًوكانـــت توضـــع غالبـــا

وقـد اتخـذت حجـرة * ً وغالبا ماتكون هذه الصفة، مغطاة برفوف خشبیة، تحمـل علـى رواشـن،))٢٥٢٥((ببالطات القاشاني
،أول ماعرفــت فــي الـصفة،ولقـد عرفــت  ویلحقًطیل غالبــا وفـي بعــض األحیــان الـشكل المربــع،التـسبیل الــشكل المـست

مسجد المدینة المنورة، حیث أقیمت في الركن الغربي من المسجد، وقد انتشر أسلوب الـصفة فـي المـساجد ،فكانـت 
 ُسلمین الــصفةًتمثــل، القــسم المــسقوف المطــل علــى الــصحن،والذي أصــبح فیمــل بعــد رواقا،كمــا عرفــت بیــوت المــ

  ) ب٣انظر لوح ( .)٢٦(ُفصفة البیت تكون عادة في داخله
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ًكانت االسبلة في غایـة الجمـال واألناقـة، فكانـت أحجارهـا، تنحـت وینـزل بالرخـام احیانـا أو :ثانیا العناصر الزخرفیة
ــالخزف الملون،اورســوم الفسیفــساء الهندســیة األنیقــة،  ــیط أرضــیة الــسبیل ب ــدعأوقــد یقــوم الفنــان بتبل  المخرمــون فــي ب

وواجهــات البنــاء واســتخدمت مــدامیك مــن الرخــام ،والوزرات ) ٧انظــر لــوح ( األرضــیاتاســتخدام الرخــام فــي زخرفــة 
ــــادل وهــــو مــــایطلق علیــــه واألســــود األبــــیض ــــق( بالتب ــــصنج األخــــرىومــــن الزخــــارف ،))٢٧٢٧  (()٩انظــــر لــــوح ( )األبل  ال
 فـي العتبـات ً ویبـدو هـذا واضـحا، زادت العنایـة بالواجهـاتأن ، كان من اثر استخدام الحجـارة فـي البنـاء،إذالمعشقة
 مـع احتفاظهـا بوظیفتهـا ، جمـیالً زخرفیـاًصفت فیها الحجارة على شـكل صـنج معـشقة اتخـذت مظهـراالتي ،و العقود

مـن  یزیـد ً قویـاً كانت تربطهـا ببعظهـا ربطـاألنها اإلسالمیة كبیرة في العمارة أهمیةالمعماریة وكان لتعشیق الحجارة 
ــــانون وفــــي معظــــم األحیــــان، ومنهــــا رنــــك الكــــائس ألرنــــوك األخــــرىومــــن الزخــــارف ،))٢٨٢٨  ((قوتهــــا وتماســــكها اهتم الفن

ــــوكي  ، والمــــدارس، داخــــل وخــــارج واجهــــات المــــساجد، بمــــلء المــــساحات الكبیــــرة،والخطــــاطون فــــي العــــصر الممل
 ، المـساحات الكبیـرةأولهـا اعتبـارات  ذلـك عـدةإلـىبنصوص كتابیة مختلفة ودفعهـم ، والكتاتیب،والخانقاوات واالسبلة

 إمكانیـة التـي سـاعدهم فیهـا ،بالزخرفة الكتابیـة وثانیهما شغفهم الكبیر ،التي حرصوا على ملئها بالزخارف والكتابات
 مـع طبیعـة المـساحة التـي یـراد یـتالءم تـشكیلها بمـا ٕوامكانیـة ، كعنصر زخرفي للیونة حروفـه،استخدام الخط العربي

ــدا مالءهــا  ــة، الخطــاط والمزخــرفلســتغ،وق  والمزهــر والخــط ، البــسیطوبأنواعــه، مــن كــوفي ، تنــوع الخطــوط العربی
 وفـي ،))٢٩٢٩  ((ألنـسخي للخـط واألحجـار للخـط الكـوفي المربـع ،مـادة الرخـام وقـد اسـتخدم ،المـساحاتألنسخي، في ملئ 

ُ هدیـة لروحـه، وتخلیـدا بنـياواسـم مـن معظم األحیان، كان ینقش على إحدى اللوحات الحجریـة ،اسـم مـن أقـام هـذا 
ُألیادیه وصنائعه ،وكثیرا ماكانـت تـنقش مـع هـذا االسـم عبـارات مـسجعة، أو أبیـات شـعریة ،أو آیـة قرآنیـة، كریمـة، 
مــع دعــوة صــالحة، وقــراءة الفاتحــة والتــرحم علیــه، بعــد االرتــواء مــن الــشرب الطهــور، وكــان المــاء ینحــدر أمــا مــن 

 كثیـرة مــن صــنبور معــدني جمیـل الــصنع علیــه نقــوش وأحیانــاغیر، حـوض حجــري كبیــر، أومــن حـوض رخــامي صــ
اآلیــات الكریمــة، واألقــوال الكریمــة، واألبیــات الحكیمــة الذائعــة، وكانــت تعلــق فــي إحــدى الجوانــب، طاســه نحاســیة، 

 مـاتوا  والرسوم الهندسیة ،والنباتیة المورقة ،حتـى إذا، وزینت بالزخارف،الستعمال العطاش، حفرت علیها آیة قرآنیة
إذا مات ابن ادم انقطع ذكـره إال مـن ثـالث صـدقة جاریـة، اوعلـم (لم ینقطع ذكرهم ،أخذا بالحدیث النبوي الشریف ،

 أو المدرسـة ، كعنـصر هـام فـي المـسجد،إن محاولـة إظهـار الـسبیل،، ومـن المؤكـد )ینتفع به اوولد صالح یـدعو لـه
 بطریقـة تختلـف عـن حـوائط بـاقي المبنـى ،وذلـك بالكـسوة ،أن یعالج حوائطـه،،كان قد استدعى من المعمار المسلم 
   .)٣٠(الرخامیة ذات اللونین األبیض واألسود

   االسبلةأنواع:المبحث الثالث
         االسبلة القائمة بذاتها :أوال
، یقع في شارع بـاب الـوزیر بالتبانـة،  منـشأ هـذا الـسبیل، ) م١٣٨٣- ه ٧٨٥(سبیل ایتمش البجاسي بالتبانة  - ١

 ثــم انتقــل إلــى  ُألمیــر الكبیــر ســیف الــدین ایــتمش بــن عبــد اهللا البجاســي الظــاهري ،كــان واحــدا مــن الممالیــك هــو ا
 فـي *خدمة برقوق بن أنص، فلما تسلطن الظاهر برقوق، انعم علیه بوظیفة اتابك العسكر، فكان بـذلك أول اتابكـة

  )٣١(.⃰دولة الممالیك البرجیة 
مربعة فیها شباكان للتسبیل علیهما مصبعات من البرونـز ویعلـو حجـرة  تخطیط السبیل عبارة عن مساحة  

  )١انظر مخطط رقم ( ))٣٢٣٢  ((السبیل حجرة الكتاب
 منــدثر ،مــن ثــالث واجهــات حجریــة *تتكــون العمــارة الخارجیــة لهــذا الحــوض، الــذي كــان  یعلــوه ربــع:عمــارة الــسیل

،والجنوبیـــة الغربیـــة، تتمثـــل احـــدها صـــدر الحـــوض، متـــشابهة، مـــن النـــواحي الـــشمالیة الـــشرقیة ،والـــشمالیة الغربیـــة 
والتي هــي عبــارة وتتمثــل األخریــان جانبیــه،بكل منهــا فتحــة شــباك مــستطیلة ذات حجــاب، مــن المــصبعات المعدنیــة،
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یعلوهــا عتـب مـستقیم مــن صـنجات حجریــة ، ))٣٣٣٣  (( توضــع علـى وجـه الجــدار مباشـرة،عـن شـبابیك نحاســیة اوحدیدیـة
ــواجه ــات والــشمالیة الغربیــة،،وبیــة الغربیــةتین الجنمعــشقة، وتــضم كــل مــن ال ــوح ( .البنــاء تــاریخ   كتاب  ، )٤انظــر ل

اماعمارته الداخلیة ،فهي عبارة عن حجرة مربعة ،وقد غطیـت الحجـرة بـسقف حجـري ،تتوسـطه جامـة دائریـة مزینـة 
ً مجوفــا،  والــسبیل ًبأطبــاق نجمیــه ،أمــا أرضــیتها مفروشــة ببالطــات حجریــة،ویظم الــضلع الجنــوبي الــشرقي، محرابــا

عبــــارة عــــن حجــــرة مــــستطیلة، بهــــا ثالثــــة شــــبابیك للتــــسبیل ،غــــشي كــــل منهــــا بحجــــاب خــــارجي مــــن المــــصبعات 
انظــر .( )٣٤ ( مــن صــنجات حجریــة معــشقة،المعدنیة،وبمـصراعین خــشبیین داخلیــین ،فــوق كــل منهــا عتـب مــستقیمة

  ) ٥ حلو
ــالمغربلین ســبیل الوفائیــة – ٢  ــسبیل،هو الــشهابي احمــد بــن العالئــي أمیــر  منــشئ ،) م١٤٤٢- ه ٨٤٦ (ب خــذا ال

برسـباي، الـذي وفـي عهـد االشـرف ،) م١٣٩٨-ه ٨٠١(علي بن األمیر الكبیر أینال الیوسـفي ،ولـد بالقـاهرة سـنة  
 أن تــسلطن الظــاهر جقمـق، فجعلــه أمیـر وكلفــه بإصـالح مناهــل الحجــاز إلـى طــرابلس، فبقـي فیهــا بـإمرةانعـم علیــه 

ئیة ،نـسبة الـى ا،عرف هذا السبیل باسم الوف)  م١٤٤١- ه ٨٤٥( سنة لإلسكندریةله نائبا ومصادر میاهها،ثم جع
 أهــلیاعـابرا فـي طریـق ( مـن نـصه اإلنــشائي،الذي یقـول األولً ،تأسیـسا علــى ماجـاءفي الـسطر ألوفـا أهـلالـسادات 

لــسلطان الظـــاهر ،شــید الــسبیل علــى قطعــة مــن األرض، كانــت ملكـــا للــشهابي احمــد تقــع شــمال مدرســة ا ) ألوفــا
  )٢انظر مخطط رقم ()٣٥(جقمق

تتكــون العمــارة الخارجیــة لهــذا الــسبیل،من واجهــة حجریــة واحــدة ،ذات رفــرف خــشبي، یرتكــز :عمــارة الــسبیل
ــشارع، یغــشیه حجــاب مــن المــصبعات  ــى عــدة كوابــل خشبیة،وتــضم هــذه الواجهــة ،شــباك تــسبیل یطــل علــى ال عل

 انظـر ألوفـاًأولهما یاعابرا في طرق أهـل (لیها كتابات نسخیة من سطرین،المعدنیة، تعلوه لوحة خشبیة مستطیلة، ع
 من قـد بنـا لینـال مـن اهللا ونـص الـشرط الكتـابي الثـاني بـاإلخالص هـذا الـسبیل إلى الخیر وافعل الجمیل وانظر إلى

  .)وكان الفراغ  من ذلك في شهر اهللا المحرم سنة ست وأربعین وثمان مائة
 للــسبیل ،فتبــدأ بمــدخل منخفض،عبــارة عــن حجــر غــائر، یغطیــه عقــد  ثــم تــأتي فتحــة أمــا  العمــارة الداخلیــة

 البــاب، التــي ینــزل إلیهــا بــسلم حجــري مــن درجتین،یغلــق علیهــا مــصراع خــشبي، تعلــوه صــنجات مــزررة ،یعلــوه عقــد
  من صنجات مزررة، أیضا، یلي ذلـك نافـذة صـغیرة، مغـشاة بحجـاب مـن المـصبعات المعدنیـة ،ویفـضي هـذامدبب

الباب الى غرفة مستطیلة، یغطیها سقف خشبي، تزینه زخارف نباتیة وهندسـیة ملونـة ومذهبـة ،أسـفله إزار خـشبي، 
إن األبــرار یــشربون مــن (﴿ً نــسخیة مذهبــة، نــصها بعــد البــسملة بــدءا مــن الجــدار الــشرقي قولــه تعــالى كتابــاتعلیــه 

ـــه تعـــالى ) ًكأســـا كـــان مزاجهـــا كـــافورا نمـــا نطعمكـــم لوجـــه اهللا ال نریـــد مـــنكم جـــزاءا وال إ(وفـــي الجـــدار الجنـــوبي قول
  )٣٦( ﴾)شكورا

   األخرىاالسبلة الملحقة بالعمائر  -:ثانیا
ضمن مایعرف بالمجموعة البنائیة الواحدة، التي تضم عادة المـسجد والمدرسـة والـسبیل ،یندرج هذا البناء   

 القـرن الثـاني إلـى، العـصر الـسلجوقي إلـى یرجـع ،أو المسجد والمدرسة والبیمارستان، وان أقدم نموذج لهذا الطـراز،
،والمارستان الملحق به في بلدة دیفرجي في االنـاظول، وقـد أمـر أولوعشر والثالث عشر، في أولو جامع أي جامع 

احمد شاه فبعد أن أخذت التقالید المعماریة والفنیة السیما الوسطى وشـمال الهنـد، )  م١٢٢٩- ه ٦٢٦(ببنائه سنة
ــد تأكــد هــذا ،عنــدما ظهــر األتــراك الــسالجقةتنــدرج فــي ــار العــام  للحــضارة العربیــة اإلســالمیة، وق على مــسرح ، التی

ــتخلص مــن البویهیین،وضــع تــصمیم مــسجد  ــة العباســیة وعرضــوا مــساعدتها لل الــسیاسة اإلســالمیة واتــصلوا بالخالف
صف،وســقفه محمــول علــى عقــود ،المعلم خــرم شــاه االخالطي،والمبنــى مــن الحجــر المــصقول المــتقن الرأولــوجــامع 

 في دمشق ،وسقفه یقوم علـى عقـود حجریـة، ألنوريحجریة، أما المارستان الملحق بالمسجد،فمقتبس من المارستان 
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 )٣٧ (تقوم على دعائم وأعمدة ،وقد جرى الممالیك على هذا التقلید في البناء مع اختالف تكوین المجموعـة وحجمهـا
 مــساجدهم فــي شــارع المعــز، الــذي یفــضي إلیــه الــداخل مــن بــاب زویلــة،وكان ًونظــرا لحــرص الممالیــك،على إنــشاء

 مـن أمامـهفقـد اسـتغل المعمـار مـا )٣٨(  وروضـة ومدرسـة،مسجد یسمى شارع الغوریة، نسبة إلى السلطان الغوري، 
وكانــت لدیــه حلــول لجمیــع المــشاكل التــي تواجهــه فــضیق مــساحة مــساحة كلــف بــشغلها فكــرس فكــره وســخر خبرتــه 

 فالمساحة الـضیقة اسـتخدم لـه التخطـیط المتعامـد ذات االیوانـات ، استخدم له التخطیط المناسب، اواتساعهارضاأل
  .))  ٣٩٣٩  (( طبقا لطول اوعرض المساحةإیوانان أو حول الصحن األربعة

 یقع السبیل على یسار الداخل لمجموعة قالوون بمنطفـة بـین -:مجموعة السلطان الناصر محمد بن قالوون  - ١
منـشئ الـسبیل هـو الـسلطان الناصـر محمـد ) م ١٣٢٥- ه ٧٢٦(ین بشارع المعز تاریخ إنشاء السبیل سـنة القصر

 بن قالوون تاسع ملوك الترك بمصر تولى سلطنة مصر لثالث  وأربعون سنة وثمانیة أشهر وتسعة أیام  
جنوبیــة الــشرقیة، تطــل علــى  تتكــون العمــارة الخارجیــة للــسبیل، مــن واجهــة رئیــسیة فــي الناحیــة ال-:عمــارة الــسبیل 

شارع المعز لدین اهللا، تتكون الواجهة من سقف ،یرتكز على عمودین، تعلو كل عمود تـاج، یرتكـز الـسقف مباشـرة 
علــى األعمــدة، بــدون عقــود ،وواجهــة ثانیــة فــي الناحیــة الــشمالیة الــشرقیة ،وتنقــسم إلــى قــسمین ،أولهمــا مفتــوح ،ســد 

بي، والثانیـة عبـارة عـن بائكـة، مـن أربعـة عقـود مدببـة ،محمولـة مـن الوسـط أسفله بسیاج حدیدي، یعلـوه رفـرف خـش
،أمـا العمـارة الداخلیـة للـسبیل، تتـألف مـن صـهریج فـي تخـوم األرض، )ب و - أ ٦انظـر لـوح (على ثالثة أعمدة،  

ثــم تـــأتي حجـــرة التــسبیل، وهـــي حجـــرة مـــستطیلة ،كانــت أرضـــیتها مفروشـــة ببالطـــات حجریــة ،وقـــد غطیـــت حجـــرة 
سبیل بــسقف خــشبي، تتــألف مــن ألــواح تنقــسم إلــى منـاطق ،مزینــة بزخــارف نباتیــة وهندســیة، وأســفل هــذا الــسقف التـ

بـسم اهللا الـرحمن الـرحیم أمـر بإنـشاء هـذا الـسبیل المبـارك المبـرور موالنـا (إزار خشبي ،علیها كتابات نسخیة نـصها 
لجـدار الجنـوبي نـص الكتابـة الملـك المنـصور ملـك السلطان الناصر ناصر الدنیا والدین أبي الفتح بـن موالنـا وفـي ا

وفي وسط السقف قبة خـشبیة صـغیرة، ذات أربعـة أركـان مقرنـصة، وقـد كـسیت )،.......الدنیا والدین قالوون سنة 
  ) ٧انظر لوح (. )٤٠(القبة من الخارج ببالطات من القاشاني

تقــع هــذه المدرســة، فــي )  م ١٤٥١- ٨٥٥( مدرســة ومــسجد وســبیل الــسلطان الظــاهر جقمــق بــدرب الــسعادة - ٢
أول حارة درب السعادة ،المتفرعة من شارع األزهر،منشئ هذه المدرسة ،هو الملك الظـاهر سـیف الـدین محمـد أبـو 

،وكانـت مـدة )  م ١٤٥٣ – ه ٧٥٧( سـنة إلـى)  م١٤٣٨ – ه ٨٤٢(سـعید جقمق،الـذي تـولى الـسلطة مـن سـنة 
ً فـي البـدائع ،بأنـه كـان دینـا خیـرا متواضـعا یحـب إیـاس وصفه ابـن حكمه أربع عشر سنة وعشرة أشهر ویومین،وقد ً

   )٤١ (واألیتامالعلماء والصلحاء 
  )٤ و٣انظر مخطط (،عبارة عن حجرة مربعة الشكل وللسبیل كتاب في الطابق العلوي من البناء: تخطیط السبیل

دة، فـي الناحیـة الجنوبیـة الـشرقیة، بهـا تتكـون العمـارة الخارجیـة للمدرسـة، مـن واجهـة رئیـسیة واحـ :عمارة الـسبیل  
ــة ذات صــدر مقــرنص بمقرنــصات مــن ثــالث حطــات،وفي أســفلها  فتحــة شــباك، ذات  عــدة انكــسارات، تبــدأ بدخل
حجاب من المصبعات المعدنیة، یعلوه عتب مستقیم، من صنجات حجریة معشقة، یلیه عقـد مـن صـنجات حجریـة 

 ثـم تنكـسر الواجهـة، لتـشمل علـى دخلتـین متـشابهتین،ذواتي صـدرین  نافذة معقـودة ،بعقـد مـدبب،أعالهمعشقة،وفي 
 كـل منهـا فتحـة شـباك، ذات حجـاب مـن المـصبعات المعدنیـة ،یعلـوه أسفلمقرنصین بمقرنصات من ثالث حطات،

ًعتب مستقیم ،من صنجات حجریة معشقة، ثم تنكسر الواجهة، انكسارا ثانیا، به مدخل رئیسي، ذو صدر مقرنص  ً
 الـى قولـه األخـر والیـوم إنمـا یعمـر مـساجد اهللا مـن امـن بـاهللا﴿خل كتابات نسخیة نصها من قولـه تعـالى ،تعلو المد
 أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة، موالنا السلطان الملـك الظـاهر ﴾ یكونوا من المهتدینأن أولئكفعسى ( عزوجل 
 یـارب العـالمین وكـان الفـراغ مـن ذلـك مـستهل  سعید جقمق خلد اهللا ملكه، وثبت قواعد دولته بمحمد وآلهأبومحمد 
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 العمـارة الداخلیـة، فیمـا یلـي المـدخل أمـا) ٨انظـر لـوح  ( مائـة مـن الهجـرة شهر المحرم سنة خمس وخمسین وثمـان
ــــسم  ــــارة عــــن حجــــرة مربعــــة، ذات أرضــــیة مــــن بالطــــات حجریة،وســــقف خــــشبي، ینق ــــىالرئیــــسي، عب  مربعــــات إل

، تعلوهـا دخلتـان معقودتـان، بعقـدین مـدببین ،وعلـى یمینهـا ممـر منكـسر ومستطیالت، على یسارها مـسطبة حجریـة
 ردهـة مـستطیلة إلـى،فرشت أرضیته ببالطات حجریة، على یسارها سلم حجري صاعد، من ثالث درجـات، ینتهـي 

 المصبعات المعدنیـة،تطل إلىمكشوفة ،ذات أرضیة من بالطات حجریة ،بها فتحة باب من غیر مصاریع،تفضي 
  ٩انظـر لـوح   ()٤٢ (  ،فوق كل منها ثالث نوافذ مـستطیلة، ذات مـصبعات خـشبیة فـوق یعظهـالز المدخدهلیعلى 

   . )١٠و 
 الخانقـاوات ،علـى األمـاكن أوالخانقـاه ، یطلـق لفـظ الخوانـق -:االسبلة الملحقة بالخانقاوات في العصر المملـوكي

ــشائهاالتــي  ــواء الغربــاء مــن المــسلمین،  الملــوك  واألمــراء، فــي عمــل القــرب والمبــرات، إلإن غــراض كثیــرة أهمهــا إی
 كـان للـصوفیة اللـذین عاشـوا فـي الخانقـاوات، نـصیب كبیـر مـن ،)٤٣( دیـارهم والقیـام بمعیـشتهم وتثقـیفهمإلـىالوافدین 

ً،الذي اتخـذوه منهجـا وسـلوكا ومعتقـدا فكـان هـذا ، ما الیمكن فصله عن مذهب التصوفالعمومیات والخصوصیات ً ً
 والتـصوف  لغـة مـشتق مـن الفعـل الماضـي تـصوف أي لـبس  )٤٤ ( معتقـدهمرٕهم وموجة عاداتهم واطـالمذهب رائدا

، منـــذ بـــواكر نـــشأتها، فـــي صـــدر اإلســـالمیة الحیـــاة الروحیـــة تهجتـــه،وهـــو اصـــطالح مـــنهج مـــذهبي،  )٤٥( الـــصوف
ألنــواع، مـن الریاضــة اإلسـالم، وبهــذا المعنـى كــان التـصوف مــرآة للحیـاة الروحیــة، التـي یخــضع فیهـا المــسلم نفـسه 

ــائق ،عــن طریــق الكــشف والمجاهــدة ،ویقــوم هــذا المــنهج أصــال، علــى مــا  والمجاهــدة، ویعــد فیهــا قلبــه لمعرفــة الحق
،في غار حراء، قبـل البعثـة )ص(تحنثه  إلى،من زهد ونسك ،ویرد مصدره ) ص(اقتدى به المسلمون األوائل بالنبي

ــادة وتهجــد و ــه نفــسه ،مــن عب ــى ماكــان یأخــذ ب ــدما كــان یعتكــف بمــسجده فــي المدینــة وال ــة ،عن اعتكــاف، بعــد البعث
 حیاتـه ،حتـى اعتبـر أوقـاتالمنورة، في العشر األواخر من رمضان،وعندما كان یقیم اللیل بالـذكر والتعبـد ،فـي كـل 

، )٤٦  ( اإلســالمأول صــوفي فــي )ص(الـصوفیة ذلــك بأنــه أعظــم المنــازل وارفعهــا، فـي عــشق الــذات اإللهیــة،وجعلوه 
لغالــب علــى الظـــن إن أول ظهــور لطوائــف الـــصوفیة فــي مــصر،في نهایـــة القــرن الثــاني الهجـــري حیــث ظهـــرت وا

ــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر، )  م٨١٣- ه ١٩٨(باإلســكندریة ســنة   تــرئسأول جماعــة للــصوفیة ،كانــت تــأمر ب
ــداهللا الــصوفي ــه ابوعب ــل ل ــى، هــو، والواقــع إن تخطــیط عمــارة مــساجد اإلســالم )٤٧ (علــیهم رجــل قی  كــل  أصــل األول
ً المـسجد دورا كبیـرا، فـي المجتمـع، فقـد كـان دار الحكومـة، حیـث یـدیر أدىالتخطیطات في العمارة اإلسالمیة ،فقـد  ً

 فیهـــا المــسلمون مبـــادئ الــدین اإلســـالمي، عـــن یتلقــىشـــؤون الدولــة الناشـــئة، وكــان المدرســـة التـــي ) ص( الرســول
) ص(م فیهــا الرســول مــن القـران الكــریم، وهــو دار العـدل ،التــي یحكـرسـولهم ،ویتدارســون ویحفظـون، مــا ینــزل علیـه

 أضــطلع المـسجد، زمــن الرســول الكــریم، بكونـه مدرســة ،كــان المــسلمون یتلقـون مبــادئ الــدین، وكــان نبـین المــسلمی
ـــي ـــم )  ص( النب ـــسهم، فهـــو المعل ـــیمهم وتدری ـــوم بمهمـــة تعل ـــى فـــي األولیق ـــوي المدرســـة األول ، وكـــان المـــسجد النب

ــــــا)٤٨(ماإلســــــال ــــــة أنواع،الجــــــامع والمدرســــــة والخانق ــــــاه ینقــــــسم إلــــــى ثالث ــــــة ه،أمــــــا التــــــصمیم المعماري،للخانق   والقب
،وتأدیـــة شــــعیرة  تـــدریس المـــذاهب األربعةالن تخطیطهـــا ألداء وظیفتـــین ،همـــا ،المدرســـة الخانقـــاة ،وطرازهالخانقـــا

ــذلك وجــد المعمــار نفــسه،مظ ــذه فــي واحــد منهــا، ًرا لتــرك األروقــة األربعــة، لكــي یلطالــصالة ل تقــي كــل شــیخ بتالمی
   )٤٩ (وأصبحت الخانقاوات منذ العصر المملوكي معاهد دراسیة، الى جانب كونها دورا للصوفیة

 یبنى السبیل بجوار المـدخل ویفـتح مباشـرة علـى حجـرة التـسبیل أنجرت العادة : الصوفیةتخانقا وا كتابسبلة و ا
ًصحن حتى یكون نقل المیاه بالقرب إلیه امرا سهال الإلى اویكون له باب بالدهلیز المؤدي  ً )٥٠(   

ـــاب  - ١ ـــاهســـبیل وكت ـــرس الجاشـــنكیرخانق ـــا) م ١٣٠٩ ١٣٠٦ – ه ٧٠٩- ٧٠٦:( بیب ـــع هـــذه الخانق ـــشارع ه ،تق ب
ًالجمالیة، منشأ الحانقاة السلطان الملك المظفر ركن الدین بیبرس بـن عبـد اهللا المنـصوري الجاشـنكیر،كان موصـوفا 
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، فــي شــارع الجمالیةوقــد ادمــج ضــمن أوقافهــا ،وقــد بنــي  ه،وكــان الــسبیل یقــع بحــذاء الخانقــا)٥١( الخیــربالعقــل والمیــل
،وقد خصص بعض ریع األوقاف لصیانة الـسبیل، الـذي كـان هبعد مضي قرن ونصف من الزمان على بناء الخانقا

ة ضــیقة، بهــا مــن أســفل  متــر وهــو خــروج یكفي،لتكــوین واجهــة ثانیــ١ ،٥٠ًخارجـا عــن بــاب الــدرب األصــفر بنحــو 
نـت ً، وقوس الكتاب في الطـابق العلوي،أمـا الواجهـة الثانیـة، فكانـت أكثـر اتـساعا وكااألراضيشباك التسبیل بالدور 

ً،تالصق بیتا مجاورا تم هدمه  مـن إیوانـان ومقـصورتان ،وأرضـیة ه،وتتكـون عمـارة الخانقـا)٥انظر مخطط رقم ( )٥٢(ً
 مـستعملة الـى االن،ولـه میـضأةفه مرتفع معقود بالحجر، وبـه منبـر وفـي صـحنه مفروشة بقطع الرخام الملون ،وسق

   : سقف هذا السبیل على الكتابات التالیةإفریز ویشتمل )٥٣(منارة عظیمة وبه قبر منشأه وله قبة عظیمة
    أمیر اللوا بك الذي عال                               درب السما بالفضل في مصر أظهره

     )١١ انظر لوح( )٥٤ ( سقى الناس كوثرهتبا هللا قصد ثوابه                             وخیر سبیل قد  بنى مك
فـي خـط الـصلیبیة، خـارج القـاهرة ،تجـاه جـامع شـیخو ه ،تقـع الخانقـا) م١٣٥٥- ه ٧٥٦( الـشیخونیة  هلخانقاا - ٢
مـن جملـة قطـائع ابـن طولـون، اشـتراه  األمیر الكبیر سیف الدین شـیخو العمـري الناصـري ،وكـان موضـعها أنشأها،

 ،لكـل مـن الطلبـة فـي الیـوم هاألمیر شـیخو، مـن المـساكن التـي كانـت مقامـة علیـه، وهـدمها رتـب منـشأ هـذه الخانقـا
ً،یقع الـسبیل  مجـاورا للجـدار الـشرقي تخطـیط وعمـارة الـسبیل )٥٥(الطعام واللحم والخبز ووقف علیها األوقاف الجلیلة

ــه ، والــسبیل عهللخانقــا ــارة )  م٥ ،٩٠(وعرضــه ) م ٤ ،٢٠(بــارة عــن إیــوان عمق واجهتــه المطلــة علــى الــصحن، عب
 ٢ ،٥٠(عــن عقــد علــى هیئــة حــدوة الفــرس، فــي  جــداره الــشمالي، یوجــد شــباك عبــارة عــن دخلــة عرضــها عرضــها 

 ةألحنیــعبـارة عــن حنیـة نــصف دائریـة وفــي بـاطن وللـسبیل مــدخل  نـصف دائــريذات عقــد  ) م ١ ،١٠(وعمقهـا )م
 أرضـیة الكـائس القـائم علـى أولهـا برنـك صـغیرة ذات عقـود مدببـة زینـت زخرفیـهخمس دخالت على هیئـة محاریـب 

 هوفــي الجــدار الغربــي للخانقــا الــذي كــان ســاقیا للــسلطان الناصــر حــسن المنــشئ وظیفــة إلــى لإلشــارةمــن االرابــسك 
 كان مزاجها كـافورا عینـا كأساار یشربون من بسم اهللا الرحمن  إن األبر﴿،لوحة خشبیة علیها كتابات نسخیة نصها 

 علـى حبـه ً یوما كان شره مستطیرا ویطعمـون الطعـامنبالنذر ویخافویشرب بها عباد اهللا ي یفجرونها تفجیرا یوفون 
ًمسكینا ویتیما   شكورا انـا نخـاف مـن ربنـا یومـا عبوسـا قمطریـرا جزاءا وال انما نطعمكم لوجه اهللا ال نرید منكم وأسیراً

قف الــسبیل خـشبي قــسمت سـ﴾)قـاهم ربهـم شــرذلك الیـوم ولقـاهم نظــرة ة وسـرورا وجــزاهم بمـا صـبروا جنــة وحریـرا فو
 هندســیة بــسیطة ومركبــة، أشــكال الكتــل بزخــارف ملونــة، ذات إلــى باإلضــافة مربعــات، زینــت إلــىجــزاء فیمــا بینهــا 

ــة تغطوأشــكال ــر لــه فتحــة دائری ــة مختلفــة وفــي مقدمــة الــسبیل یوجــد بئ انظــر لــوح (.)٥٦(یهــا قطعــة مــن الرخــام نباتی
  )١٢رقم

مكانـة االمیـر شـیخو  بلـغ  ترجـع الـى جماعـة الـصوفیة،يالمـستقلة التـوهو مـن ضـمن االسـبلة : شیخواألمیرسبیل 
 والــسبیل منحـوت فــي صــخر فــي سـفح جبــل وهــو غیــر ملحــق محمــدلمظفــر حـاجي بــن الناصــر عظیمـة فــي عهــد ا

  .)٦ مخطط انظر(بشئ ومخطط السبیل مستطیل الشكل 
مـدخل عبــارة ، وهـي مــن الحجر،یتوسـطها  واحـدة فـي الناحیــة الجنوبیـة الـشرقیةواجهــةمن ، تتكـون العمـارة الخارجیـة
 ، ذات عقـود مدببـة، صـغیرةزخرفیـهعلـى هیئـة محاریـب ، خمـس دخالتألحنیـةوفي بـاطن ،عن حنیة نـصف دائریـة

الذي كـان سـاقیا للـسلطان المنـشئ، وظیفـة إلـى إلشـارة،ل مـن االرابـسك أرضیة القائم على ،الكائس ك برنأولهازینت 
ــابي،الناصــر حــسن ــة بخــط النــسخ ،أوســطها مــن ثالثــة اسطر، وزینــت ثانیهــا برنــك كت ــسلطان مكتوب ــا ال  عــز لموالن

بـسم ( نـصها ، نباتیـةأرضـیةعلى ، كتابة بخـط النـسخ، والسطر الثالث، من الزخارف النباتیةأرضیةعلى ،المملوكي 
أي ( ،)صـلى اهللا علیـه وســلم(حیم قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم فـي كـل ذات كبـد حـرا سـئل اهللا الـرحمن الـر

 اهللا تعـالى شـیخو الملـك الناصـري إلـى هذا السبیل المبـرور العبـد الفقیـر بإنشاء قال سقي الماء امر أفضل األعمال
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 فهــي عبــارة عــن ،لداخلیــة للــسبیل امــا العمــارة ا)وكــان الفــراغ فــي شــهر ذي القعــدة ســنة خمــس وخمــسین وســبعمائة
 القـــسم أرضــیةترتفع عـــن ،القــسم الثــانيوأرضـــیة  ، یغطــي كــل منهمـــا ســقف حجــري،قــسمین مــستطیلین متـــشابهین

   )١٣انظر لوح (. ))٥٧٥٧(( وبها شاذروان ینساب علیه الماء لعابري السبیلاألول،
  نتائج البحث 

 األجـر وجعلوهـا وقفـا سـعیا مـنهم فـي طلـب أصـحابها هاإنشائلمباني الخدمیة التي  الضوء على ا بإلقاء قمت  – ١
ملحقـة  أنهـا أو كمباني قائمـة بـذاتها أما وتعرف تلك المباني المعماریة باالسبلةوجائت تلك االسبلة والكتاب والثواب
  . وأهمها المساجد والخانقاهربالعمائ

مـع االسـبلة وتـشغل الطـابق الثـاني ب لكتـاب كانـت الكتاتیـالـسبیل عـن وظیفـة ا انه بالرغم من اختالف وظیفـة – ٢
 وعــابري ةالمــاء للمــارالــسبیل الــذي یــوفر   المــسلمین وهــو بــذلك یختلــف عــنأیتــاممــن البنــاء الــذي خــصص لتــدریس 

  .السبیل
 ثالثــة طوابــق اولهــا فــي تخــوم  ویتــألف مــن األحیــان الــسبیل بــشكل مــستطیال ومربعــا فــي بعــض تخطــیط كــان – ٤

 بـالقرب علـى ظهـور الجمـال والـدواب  والطـابق الثــاني إلیـه كـسیت جدرانـه  تنقـل  عبـارة عـن بئـر اوصـهریجاألرض
وبها شبابك للتسبیل مطلة علـى الطریـق مـن داخلهـا ض الشارع  هي حجرة السبیل التي كانت ترتفع عن مستوى ار

   .  والطابق الثاث حجرة الكتابنیالت لها كیزا للماء الذي یجري تسبیله ومن خارجها سلسبأحواض
بــالخزف الملــون اورســوم الفسیفــساء الهندســیة ضیةالــسبیل بتبلــیط ار فقــام  اعتنــى الفنــان المــسلم بزخرفــة الــسبیل -٥

   والصنج المعشقة األبلق وأهمهاوزخارف منفذة على الحجر  األنیقة
اسـم  اللوحـات الحجریـة إحـدى كان یـنقش علـى األحیانوفي معظم على االسبلة رف الكتابیة   كثر ظهور الزخا-٦

 وصـنائعه وكثیـرا ماكانـت تـنقش مـع ألیادیـه ً هذا المشروع وانفق علیـه اواسـم مـن بنـى هدیـة لروحـه وتخلیـداأقاممن 
  كریمة مع دعوة صالحة وقراءة الفاتحة والترحم علیـه بعـدقرآنیة آیة آو شعریة أبیات آوهذا االسم عبارات مسجعة 

 كثیـرة وأحیانـا حوظ رخـامي صـغیر أومنمن حوظ حجري كبیر  أمااالرتواء من الشرب الطهور وكان الماء ینحدر 
  . الحكیمة الذائعةواألبیات الكریمة واألقوال الكریمة اآلیاتمن صنبور معدني جمیل الصنع علیه نقوش 

   

  
   )١٦ االسبلة العثمانیة لوح ، الحسیني، المعماریة للسبیل والكتاباألقسام یوضح ١مخطط (
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   بیل بحجرة التسبیل  فوهة صهریج الس١لوح (  

                     )٢٦لعثمانیة بمدینة القاهرة ،لوحة الحسیني ،محمود حامد ،االسبلة ا:       عن          
 

                                                                              
ر  في صداألرضأكبر ،جمیل عبد القادر ،عمارة : عن الشارعى ابیك التسبیل المطلة علشب  صورة توضح٢لوح(

  ) ٥٧  صورة اإلسالم
 
  

           
  
  
  
  
  
  

 صورة اإلسالم في صدر األرض عن أكبر،جمیل عبد القادر،عمارة بضح السبیل ویعلوه الكتا صورة تو٣لوح(
٥٩(  
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  )٧ صفة من حجر الرخام، عن، الحفیظ المصطلحات المعماریة ، لوحة ٤لوح (

 والقبطیـة اإلسـالمیة العمـارة أطلـس،عن رزق عاصـم محمـد ، البجاسـيأتمـش حوض وسبیل وربع ١ رقممخطط (  
  )١٨والقبطیة بالقاهرة ،ص

   
  
  
  
  
  
  
 
  

                                         
    
ــــــــــــم ( ــــــــــــة ا ســــــــــــبیل الوف٢مخطــــــــــــط رق ــــــــــــسرزق،عاصــــــــــــم ،:عــــــــــــن ئی ــــــــــــارة أطل                                                         ) ٦٨٣،ص اإلســــــــــــالمیة العم
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 )٥١٨عن رزق،المصدر السابق )الظاهر جقمق مدرسة ومسجد وسبیل ٣مخطط رقم (

  
  )٥١٨ص،المصدر السابق رزق:عنب یعلوه الكتا( مدرسة وسبیل الظاهر جقمق ٤مخطط رقم (

  
عن حسني،نویصر ،العمارة  ،بجاسي منظر من الخارجع أیتمش الب صورة توضح حوض وسبیل ور٤لوح (

  )٢ في مصر،شكل اإلسالمیة
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   )١٧رزق المصدر السابق،ص :سبیل أیتمش البجاسي منظر من الخارج عن٥لوح رقم  (

  
،عــصر دولــة اإلسالمیةأ ســبیل الناصــر محمــد قــالوون منظــر مــن الخــارج عــن،رزق عاصــم،العمارة – ٦لــوح رقــم (

  )٥٥٦الممالیك ،ص 
                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٦٦عن رزق ،المصدر السابق،ص )ب منظر من الخارج  – ٦لوح رقم  (
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،عصر دولة الممالیك اإلسالمیةعن ،رزق ،عاصم،العمارة   حجرة السبیل– سبیل الناصر قالوون ٧لوح رقم (

  )٥٨،ص

  
رزق،المصدر السابق ص :عنالرئیسي خل   المد–ان الظاهر جقمق  وسبیل السلط مدرسة ومسجد٨لوح رقم (

٨٠٧ (  
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
  
  
  



 

  

 

١٦٣٨١٦٣٨ 

                                 ،عن رزق ،عاصم،المــــــــصدر الــــــــسابق        جقمــــــــق ســــــــبیل الظـــــــاهر إیــــــــوان القبلـــــــة فــــــــي مــــــــسجد و ٩لـــــــوح رقــــــــم  (
                                                   . ) ٨٠٨ص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٨٠٨ص  الـــــــــــــــــــــــــــــــصوفیة ،تخانقـــــــــــــــــــــــــــــــا واعـــــــــــــــــــــــــــــــن رزق ،عاصـــــــــــــــــــــــــــــــم ،،١٠لــــــــــــــــــــــــــــــوح رقـــــــــــــــــــــــــــــــم ( 
  

                                                               
ـــرس وخانقـــاه یوضـــح ســـبیل ٥مخطـــط رقـــم ( ـــصر، بیبـــرسخانقـــاه ١١لـــوح (              الجاشـــنكیر  بیب                                                                      ،عن نوی

                      )١               مصدر سابق ،شكل )٥ في مصر شكل اإلسالمیةحسني،نویصر ،العمارة عن، 
 
 
 
 

   
  

                                 
  

                 )١٠٥٣ سبیل شیخو،رزق،اطلس العمارة،ص٦مخطط ) (٢ خانقاوه الشیخونیة،عن،رزق المصدر السابق شكل١٢لوح (



 

  

 

١٦٣٩١٦٣٩ 

  
  
  
  
  
  

                                                                    
  )١٠٥٠ص ،،رزقعن  من الخارج شیخو سبیل ١٣لوح (

  الهوامش   
 بیــــروت للطباعــــة ردار صــــاد،٧ الفــــضل جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكرم،لــــسان العــــرب ج أبيور،ابــــن منظــــ )١(

  .١٧- ١٦ ص ٢٠٠٥ ،٤والنشر،ط
 .١٧٧القرآن الكریم ،سورة البقرة ،آیة  )٢(
 ١٣٨ ،ص٢٠٠٠رزق ،عاصم محمد،معجم مصطلحات العمارة والفنون ،مكتبة مدبولي، )٣(
ودالالتهـــــــــــا التاریخیــــــــــة،دار ســـــــــــعد  اإلســــــــــالمیة العربیــــــــــة اآلثـــــــــــارعطیــــــــــة ،منــــــــــى ســـــــــــید محمــــــــــد،ابرز  )٤(

 ٢٣٥ص،٢٠٠٤الصباح،مصر،
ـــــــــب  )٥( ـــــــــسانیةعجوة،عماد،الجوان ـــــــــاهرة المعماري،دراســـــــــاإلن ـــــــــراث الق ـــــــــي ات  بت والحـــــــــضارة اآلثار وبحـــــــــوث ف

  ٣٣٢،ص ١،٢٠٠٨،طاإلسكندریة،العمارة،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،األول ،الجزء األول،الكتاب اإلسالمیة
 .١٨ص،١٣ق ،مجلد ابن منظور،المصدر الساب )٦(
 . ١٩المصدر نفسه،ص )٧(
،طبع المطبعـة الفنیـة،القاهرة،بال،ص ١٧٩٨- ١٥١٧الحسیني ،محمود حامد،االسبلة العثمانیة بمدینة القاهرة  )٨(

٨٥.  
 ١٠٥٥- ٩٤٥ ،٤٤٧- ٣٣٤معتـــوق ،رشـــاد بـــن عباس،الحیـــاة العلمیـــة فـــي العـــراق خـــالل العـــصر البـــویهي، )٩(

 .٢١٦،ص١٩٩٧طابع جامعة ام القرى،،سلسلة الرسائل العلمیة الموصى بها ،م
 .٢١٥المصدر نفسه ،ص)١٠(    
 .٥ -١ آیةسورة العلق ،)١١(    
م،طبـــع مكتبـــة  فـــي ضـــوء القـــران الكریوآدابـــه دعائمـــه اإلســـالميعجـــوة ،محمـــد نجیـــب احمـــد،المجتمع )١٢(    

      . ١٥٠-١٤٩ص،مدبولي،بال 
 .٢١٧معتوق ،المصدر السابق،ص)١٣   (
-٧٩،ص١،١٩٩٩ العربیــة،القاهرة ،طاألوقــاف ،طبــع دار اإلســالمیةحمــد عبــد الــستار،المدینة عثمــان ،م)١٤(   
٨٠ . 



 

  

 

١٦٤٠١٦٤٠ 

ــــد القادر،عمــــارة )١٥(    ــــشرعیة اإلســــالم فــــي صــــدر األرضأكبر،جمیــــل عب ،مقارنة الــــشریعة بأنظمــــة العمــــران ال
 .٩٩ ،ص١٩٩٥ ٢ والتوزیع ،طرللطباعة والنش الرسالة مؤسسة،

   . ٨٠- ٧٩،ص عثمان،المصدر السابق )١٦ (
  .٨٣- ٨١المصدر نفسه ،ص)١٧ (
تـستخدم فـي  تمتاز بمقاومة الرطوبة ومنع تسرب المیاه لوقصر منوع من المونة مركبة من جیر وحمرة (خافقي* 

 المیـاه ویـسمى المـشتغلین وأحـواض للیهـا مثـل الـصهاریج المباني التي تتحلل بـسبب الرطوبـة وتـسرب میـاه الرشـح 
 – ١٠٨٥یظ ،محمد علي عبد ،المصطلحات المعماریة فـي وثـائق عـصر محمـد علـي وخلفائـه،الحف(به بالمخفقین 

  .٧٦،ص ٢٠٠٥ ،١التصویر،القاهرة ،ط.الطباعة .،الجریسي للكومبیوتر١٨٧٩
  .٥٤، ص السابقالحسیني،المصدر )١٨( 

  .٣٤٢- ٣٤١ ،صاإلنسانیةعجوة ،الجوانب )١٩  (
 الــسبیل وعلیـه نقــل المــاء مــن ٕواغــالقي الــسبیل وكــان علیـه فــتح بالعمـل فــ وهــو الموظــف المخــتص المزمالتـي * 

 الـسبیل ثــم یتـولى تفریغــه علـى المــارة والمتـرددین مــن النـاس علــى الـسبیل، الحــسیني أحــواضالـصهریج وصــبه فـي 
           ٣٠٣،المصدر السابق ، ص 

،مطـابع ) سلطان المؤیـد شـیخ عـصر الـ( في عصر الممالیك الجراكـسة اإلسالمیةعبد العلیم ،فهمي،العمارة ) ٢٠(
  .٩١ ،ص ٢٠٠٣،القاهرة ، لآلثار األعلىالمجلس 

 .١٣٩، صالسابقرزق ،المصدر )٢١ (
  .٤٣- ٤٢الحسیني ، المصدر السابق ،ص)٢ ٢ (
 .٥٦- ٥٥المصدر نفسه ،ص)٢٣(

  .٥٨المصدر نفسه ،ص )٢٤ (
  . ٢٩الحفیظ  ،المصدر السابق ،ص ) ٢٥(
  . ٩٦ ، ص السابقعبد العلیم ،المصدر )٢٦(
،ص ١٩٨٩ فـي مــصر ،مطبعــة وزارة التعلــیم العــالي ،بغــداد ،اإلســالمیةالیـاور ،طلعــت رشــاد،العمارة العربیــة )٢٧(

١٤١- ١٣٩.  
  ١٠٢المصدر نفسه ،ص )٢٨(
، ١٩٩٦ والممالیك،مكتبـة زهـراء الـشرق،األیـوبیین فـي مـصر عـصر اإلسالمیةنویصر،حسني محمد،العمارة ) ٢٩(

  .٢٥٧ص 
  .٥٨لمصدر السابق، صالحسیني،ا) ٣٠(
الـدراجي ،حمیـد (ویطلق على من یربي اوالد الملوك السالجقة وتلفظ كذلك اتابیك  اتابك وهو لفظ تركي االتابكة *

 الثقافیــة العامــة ن ،دار الــشؤو١محمــد حــسن،البیت العراقــي فــي العــصر العثمــاني عناصــره المعماریــة والزخرفیــة،ج
        . ١٤ ،ص٢٠٠٨،بغداد ١،ط
 نــوع مــن العمـائر المخصــصة لــسكنى عامــة الــشعب وكـان تــصمیمها الیختلــف كثیــرا عــن أربــاعبـع والجمــع الر *  

 )٢١١المصدر نفسه،ص (الفنادق والخانات 
قصي،الحسین،الحــضارة العربیـــة حتـــى العـــصرین المملـــوكي والعثماني،الموســـوعة الحدیثـــة للكتـــاب،طرابلس  )٣١ (

   . ٢٧٣– ٢٧٢، ص ١،٢٠٠٤،لبنان ،ط



 

  

 

١٦٤١١٦٤١ 

وتطلـق فـي العمـارة علـى والجمع رواشن كلمة فارسیة من روزند او روزندة وتعني النفذة او الكوة لالظائة روشن * 
ــا وتجمیــل المبنــى  الحغــیظ (خرجــات اوبــروزات مبنیــة مــن الخــشب غالبــا والغــرض منهــا زیــادة ســطح االدوار العلی

                    )٩٩،المصدر السابق،ص 
  .٢٦٩- ٢٦٨المصدر نفسه،ص )٣٢(  

الممالیـك البحریـة والممالیـك البرجیـة  كنشأت هذه الدولة بعد انقسام دولة الممالیك الى دولتین همـا :الممالیك البرجیة
ویطلق علیهم ایضا الممالیك الشراكسة وسموا بالبرجیة نسبة الى ابراج القلعة التي نشأوا وربوا فیها واسـتمرت حتـى 

ابـن المقفع،سـابروس ،تـاریخ مـصر مـن ) ( م١٥١٧– ه٩٢٢(اني سـنة سقطت على ید السلطان سلیم االول العثم
ـــة مـــدبولي  ـــد العزیز،جمـــال الـــدین ،مكتب ـــة القـــرن العـــشرین ،ترجمـــة ،عب ـــى نهای ـــرن االول المـــیالدي حت ـــدایات الق ب

  .٧٠٤،ص ٢٠٠٦ ،١ ،ط٣،،القاهرة ،ج
،مكتبـة ) م١٥١٧- ١٣٨٢-ه ٩٢٣- ٧٨٤(رزق،عاصم محمد،أطلس العمارة االسالمیة والقبطیة بالقـاهرة )٣٣ (

  . ١٤،ص١،٢٠٠٣مدبولي،ط  
 .١٥- ١٤ص ، المصدر نفسه )٣٤ (
    . ٦٨٠- ٦٧٩المصدرنفسه ،ص)٣٥ (
  . ٢٧٧- ٢٧٦ ،ص١٩٨١ مؤنس،حسین،المساجد ،عالم المعرفة ،الكویت،)٣٦(  
   .٢٦٣- ٢٦٢المصدر نفسه،ص)٣٧ ( 

ـــــة ال)٣٨  ( ـــــي عـــــصر دول م  ١٣٩٢–١٢٥٠ ،٧٨٤- ٦٤٨ممالیـــــك،رزق،عاصـــــم العمـــــارة االســـــالمیة بالقـــــاهرة ف
  . ٥٥٥- ٥٥٤،ص ١،٢٠٠٣،مكتبة مدبولي ط١،ج
 .٧٧عبد العلیم ،المصدر السابق ،ص ) ٣٩( 

  .٨٠٢،ص٣المصدر نفسه ،ج)٤٠ (
 .٨٠٦- ٨٠٣ المصدر نفسه  ،ص )٤١ (
ـــوكي)٤٢(  ـــوبي والممل ـــي العـــصرین االی ـــي مـــصر ف - ه٩٢٣- ٥٦٧( رزق،محمـــد عاصـــم،خانقاوات الـــصوفیة ف

                                                                                                         . ٢٢ ،ص،١٩٩٧ ،القاهرة ،١،مكتبة مدبولي ،ط١،ج) م١٥١٧ – ١١٧١
                                                       . ٣٩ المصدر نفسه،ص )٤٣ (
                                                   .٣٩المصدر نفسه،ص )٤٤ (
 .٤٠ – ٣٩ المصدر نفسه،ص )٤٥ (
 .٤٢المصدر نفسه ،ص)٤٦ (
 ٤٤- ٤٣،ص١٩٩٢عثمان ،نجوى،الهندسة االنشائیة في مساجد حلب ،مطبعة جامعة حلب،)٤٧( 

 . ٦٩- ٦٨رزق ،خانقاوات الصوفیة ،ص )٤٨ (
  . ٦٩  المصدر نفسه ،ص)٤٩ (
  . ٧٨در نفسه ،صالمص)٥٠( 
  ١٣١ ،ص ١٩٤٦ ،مطبعة دار الكتب المصریة ،القاهرة ،١ االثریة ،جالمساجدعبد الوهاب،حسن ،تاریخ )٥١( 

   . ٢٤٥، صرزق ،خانقاوات الصوفیة)٥٢ (
 .٢١٣، المصدر نفسه) ٥٣ (
 .٢٤٦- ٢٤٥  ص، المصدر نفسه)٥٤ (
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 .٣١٧- ٣١٥المصدر نفسه،ص ، )٥٥ (
  .٣٥٠- ٣٤٩المصدر نفسه ،ص )٥٦ (
  . ١٠٤٩- ١٠٤٨رزق،اطلس العمارة االسالمیة،ص)٥٧(
  
  
  
  

            
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


