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2006  -  40   إ سالمية حوليات

جيهان عمران

وثيقة كشف عىل السواقى واملجرى السلطانى 
)دراسة وثائقية(

باإلضافة إىل ما تقدمه لنا الوثائق العربية من معلومات وحقائق تساعدنا عىل كتابة التاريخ وإحياء الدراسات التارخيية، 
فهى أيضًا تقدم لنا معلومات وحقائق ىف جمال األبحاث األثرية. وخاصة تلك الدراسات التى تعتمد عىل الوثائق املحفوظة 
ىف دور احلفظ التارخيية. فالوثائق دائاًم ىف خدمة اآلثار ملا حتويه من ذخائر تساعد باحث اآلثار من دراسة تاريخ العامرة 

اإلسالمية وما طرأ عليها من تغيري أو تبديل أو ترميم خالل العصور التارخيية1.
وهلذا قامت الباحثة بدراسة وثائقية لصورة وثيقة مدونة بالسجل الثانى من سجالت الديوان العاىل املحفوظة بدار 
الوثائق القومية. تكشف لنا هذه الوثيقة الستار عن القيام بعملية كشف ومعاينة لرتميم السواقى السلطانية2 بمرص القديمة3 

1

ملزيد من التفاصيل عن أمهية الوثائق ىف الدراسات األثرية انظر: عبد اللطيف   1
ابراهيم، الوثائق ىف خدمة اآلثار، مقال ضمن دراسات ىف اآلثار اإلسالمية، 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، 1979، ص 389-481؛ 
الفتح  حممد محزة إسامعيل حداد، موسوعة العامرة اإلسالمية ىف مرص من 
العثامنى إىل هناية عرص حممد عىل 923-1265هـ/1517-1848م، دار 

زهراء الرشق، القاهرة، 1998، ص 8-3.
السواقى السلطانية، الساقية هى آلة لرفع املاء وكانت السواقى التى ترفع   2
املاء من النيل مبارشة تسمى »السواقى البحارى« والسواقى التى تنقل املاء 
من مستوى إىل مستوى أعىل تعرف باسم »السواقى النقاىل« وتدار السواقى 
البقر خارج  بدار  تعرف  دارًا  هلا  والدواب وكان  والثريان  األبقار  بواسطة 
القاهرة بني القلعة وبركة الفيل بخط حدرة البقر التى كانت خمصصة إلدارة 
سواقى  وهى  الدولة  ورجال  احلكام  ختدم  كانت  التى  السلطانية  السواقى 
حكومية ذات ملكية عامة وليست ملكا حلاكم معني أو ورثته. وعن وصف 
ساقية  إهنا  أولياجلبى  الرتكى  الرحالة  عنها  يذكر  القديمة  مرص  سواقى 
مرص  من  الشاملية  باجلهة  توجد  التى  )906-922هـ(  الغورى  السلطان 
العتيقة، وهى ىف شكل مثمن مرتفع عن األرض ثامنني ذراعًا، تصعد إليه 
اخليل والبقر وهى ثامنى سواق ترفع املاء من مخسة أماكن من النيل بدواليب 
تديرها األبقار ويفرغ ىف أحواض وجير منها فوق عقود املاء إىل قلعة اجلبل 

ىف ساعة. ملزيد من التفاصيل عن السواقى انظر: سامى حممد نوار، املنشآت 
املائية بمرص منذ الفتح اإلسالمى وحتى هناية العرص اململوكى دراسة أثرية 
معامرية، دار الوفاء، اإلسكندرية، 1999، ص 72، 101-104؛ عاصم 
حممد رزق، معجم مصطلحات العامرة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبوىل، 
مرص،  سياحتنامه  أولياجلبي،  ساقية؛  مادة   ،137 ص   ،2000 القاهرة، 
سليامن،  السعيد  وأمحد  عزام  الوهاب  عبد  حتقيق  عونى،  عىل  حممد  ترمجة 
دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2005، ص 258 و 401-402؛ 
إىل  الطولونى  العرص  املياه ىف مرص من  قناطر  مدحية رشاد حسنى حممود، 
عرص حممد عىل باشا دراسة أثرية حضارية، رسالة ماجستري، كلية اآلثار، 

جامعة القاهرة، 2004، ص 240-239. 
عن مرص القديمة: فقد ظلت الفسطاط ىف العرص العثامنى ميناًء هنريًا هامًا   3
عىل ساحل النيل وإن غلبت تسمية مرص القديمة عليها وصار اسمها القديم 
الفسطاط ىف ذاكرة التاريخ. واهتم والة الدولة العثامنية هبا وشهدت نشاطاً 
عمرانيًا ىف ذلك العرص حيث كان ميناء مرص القديمة النهرى يمثل منفذًا 
للقاهرة إىل مدن وقرى الصعيد وجتارة القوافل الواردة من سنار ودارفور 
ومن اجلزيرة العربية. ملزيد من التفاصيل انظر: خالد عزب، الفسطاط النشأة 

االزدهار االنحسار، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1998، ص93-91.
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ولسور جمرى العيون4 خالل فرتة العرص العثامنى ملرص ىف القرن 12هـ/18م وبالتحديد عام 1181هـ/1768م أثناء 
املصادر  الرتميم هذه ىف  إىل عملية  إشارة  ترد  ومل  راقم5 )1181-1182هـ/ 1767-1768م( هذا  باشا  والية حممد 
العيون  جمرى  دراسة  وخاصة  املائية  املنشآت  دراسة  تناولت  والتى  األثرية7  الدراسات  ىف  وأيضًا  التارخيية6  واملراجع 
بسور صالح الدين يوسف بن أيوب )567-589هـ/ 1171-1193م( 8 وما طرأ عليها من أعامل الصيانة والرتميم 

ىف العرص العثامنى.

جيهان عمران

2

القلعة  اىل  املياه  تنقل  التى  القناطر  هى  املجرى  ساقية  أو  العيون  جمرى   4
ومسجلة باآلثار برقم 78. وقد اختلفت آراء علامء اآلثار والباحثني حول 
صالح  أن  يرى  رأى  فهناك  إنشاؤه.  ينسب  من  وإىل  العيون  جمرى  تاريخ 
الدين مؤسس الدولة األيوبية ىف مرص ) 569-589هـ( هو املنشئ األصىل 
هلذه املجرى، انظر: عاصم حممد رزق، أطلس العامرة اإلسالمية والقبطية 
بالقاهرة، مكتبة مدبوىل، القاهرة، 2004، جـ1 ص 890، ورأى آخر يرجع 
إنشاء املجرى للنارص حممد بن قالوون خالل فرتة حكمه الثالثة واألخرية 
 .85 ص  السابق،  املرجع  حسنى،  رشاد  مدحية  انظر:  هـ(   741–709(
ورأى ثالث أن املنشئ السلطان األرشف قانصوه الغورى )906–922هـ( 
التارخيية مج 7،  انظر: سعاد ماهر، جمرى مياه فم اخلليج، مقال ىف املجلة 
1958، ص 150 وتتفق الباحثة مع الرأى الثالث ألن املجرى احلاىل الذى 
ما يزال باقيا ومأخذه من فم اخلليج من إنشاء السلطان الغورى ىف الفرتة 

من )911–914هـ(. 
بثالث  مر  قد  اخلليج  فم  جمرى  أن  يىل:  ما  نوضح  أن  يمكن  ُعجالة  وىف   
املأخذ  من  واجتاهها  مائها  مأخذ  موضع  تغري  عنها  نتج  رئيسية  مراحل 
حيث تلتقى بسور صالح الدين وهذه املراحل هى مرحلة ما قبل النارص 
حممد، ومرحلة عرص النارص حممد، ومرحلة عرص السلطان الغورى. ففى 
العهد األيوبى تم توصيل  النارص حممد وىف  املرحلة األوىل مرحلة ما قبل 
مياه النيل من جنوبى الفسطاط إىل قلعة اجلبل بواسطة سور صالح الدين. 
وىف املرحلة الثانية عرص النارص حممد بن قالوون كانت أعامله باملجرى أو 
أربع سواقى،  أنشأ  وفيها  712هـ  عام  األوىل  مراحل،  ثالث  عىل  السقاية 
والثانية عام 718هـ وفيها انشأ سقاية من النيل لقلعة اجلبل بعد التقائها مع 
السور، واملرحلة الثالثة ألعامل حممد بن قالوون عام 728هـ وهى حفره 
النيل من ناحية حلوان حيث حفر آبارًا وركب عليها السواقى  خلليج من 
ملد املاء للسور ولكنه توىف قبل إمتام مرشوعه هذا. ثم تأتى املرحلة األخرية 
هدم  الذى  الغورى  السلطان  عرص  وهى  اخلليج  فم  جمرى  مراحل  من 
مأخذ سقاية النارص حممد وأنشأ مأخذًا جديدًا لسقايته يبدأ من فم اخلليج 
من  الفرتة  ىف  الدين  صالح  بسور  دجمها  بعد  اجلبل  قلعة  أسفل  امليدان  إىل 
لريتفع  األول  لسببني:  املأخذ  هذا  الغورى  أقام  ولقد  914هـ(   -911(
الثانى  القلعة. والسبب  ارتفاع  باملجرى حتى يصل إىل مستوى قريب من 
هو انتقال النيل جهة الغرب مما أدى إىل ُبعد املجرى أو القناطر عن شاطئ 

النيل فأقام الغورى برج مأخذ جديد عند فم اخلليج.
بسور  التقائها  نقطة  حتى  كلية  اخلليج  فم  سقاية  ننسب  أن  يمكننا  وهبذا   

صالح الدين إىل أعامل السلطان الغورى. وكام يذكر لنا ابن اياس املعارص 
للسلطان الغورى أنه ىف مجادى اآلخرة سنة 914هـ انتهى العمل ىف املجراة 
طول  ويبلغ  القلعة.  حتت  الذى  امليدان  إىل  وصل  أن  إىل  فيها  املاء  وجرى 
عائشة  السيدة  باب  إىل  اخلليج  فم  من  يمتد  الذى  اآلن  املوجود  املجرى 
رأس  بني  اآلن  الكورنيش  ويفصل  مرت   3100 املقطم(  طريق  بداية  )عند 
املجرى وبني النيل ثم يمتد املجرى جهة الرشق ىف خط منكرس الغرض منه 
إحداث انثناءات طفيفة ىف سري جمراه يزيد من قوة دفع املياه. ويستمر سري 
املجرى نحو الرشق حتى يلتقى بسبيل الوسية حيث يوجد باب السلطان 
قايتباى )782-901هـ( الذى أقامه عندما رمم األجزاء املتهدمة من سور 
صالح الدين عام 880هـ. ويبلغ طول املجرى من مبتدئه حتى سبيل الوسية 
2200 مرت ثم يتغري سري املجرى ويتجه إىل الشامل الرشقى فيمر أمام منارة 
التفاصيل  السيدة عائشة. ملزيد من  الدويدار ثم باب  وسبيل األمري أزدمر 
املواعظ  ـ :  766-845ه القادر(،  عبد  بن  عىل  بن  )أمحد  املقريزى  انظر: 
واالعتبار ىف ذكر اخلطط واآلثار، حتقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان 
للرتاث االسالمى، لندن، 2002، مج 3 ص743-744؛ ابن اياس )أبو 
الربكات بن أمحد، ت 930هـ(، بدائع الزهور ىف وقائع الدهور، حتقيق حممد 
مصطفى، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 1984، جـ4، ص 137؛ جومار، 
وصف مدينة القاهرة وقلعة اجلبل، ترمجة أيمن فؤاد سيد، اخلانجى، القاهرة، 
1988، ص 331؛ وزارة الثقافة، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والنرش، 
القاهرة ىف الف عام 969-1969، دار الكاتب العربى، القاهرة، 1969، 
ص 22؛ سعاد ماهر، املرجع السابق ص 134-135؛ سامى حممد نوار، 
ص  السابق،  املرجع  حسنى،  رشاد  مدحية  84-91؛  ص  السابق،  املرجع 

85-92؛ عاصم حممد رزق، أطلس العامرة، ج1 ، ص 903-890.
حممد راقم باشا توىل والية مرص ىف غرة ربيع اآلخر 1181هـ إىل رمضان   5
1182هـ انظر: اجلربتى )عبد الرمحن بن حسن، ت 1237هـ(، عجائب 
 ، جـ1   ،1986 القاهرة،  املحمدية،  االنوار  واألخبار،  الرتاجم  ىف  اآلثار 

ص 331.
االجتامعى  التاريخ  من  فصول  ريمون،  أندريه  اآلثار؛  عجائب  اجلربيت،   6

للقاهرة العثامنية، ترمجة زهري الشايب، مكتبة مدبوىل، القاهرة، 1974.
سعاد ماهر، املرجع السابق، ص 134-151؛ مدحيه رشاد حسنى، املرجع   7

السابق، ص 94-85.
حول سور صالح الدين انظر: كازانوفا، تاريخ وصف القاهرة، ترمجة أمحد   8

دراج، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 1974، ص 27.
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حيث أشارت الدراسات التارخيية واألثرية9 إىل حماوالت اإلصالح التى أجريت ىف جمرى العيون ىف العهد العثامنى. 
عام  )1079-1080هــــ/1668-1669م(  قراقاش10  باشا  عىل  مرص  عىل  العثامنى  الواىل  من  كل  به  قام  ما  وهى 
السلحدار11 )1099-1100هـ/ 1687-1689م( عام )1100هـ/ 1689م(  باشا  )1080هـ/ 1669م( وحسن 
جمرى  لسور  بمرمات  قام  الذى  1716م(  )1129هـ/  عام  1716-م(  )1126-1129هـ/1714  باشا12  وعابدى 
العيون وذلك وفقًا للوحتني التذكاريتني رقمى )4231، 4232( باملتحف اإلسالمى. وما قام به أيضًا الواىل العثامنى 
قادة احلملة  به  النشانجى13 )1133-1138هـ/ 1721-1726م( عام )1135هـ/ 1723م(. ثم ما قام  باشا  حممد 
الفرنسية عىل مرص )1213-1215هـ/ 1798-1801م( من تغيريات كثرية عىل جمرى العيون أشار إليها املؤرخ عبد 
التغيريات سد عقود املجرى وترك  الرمحن اجلربتى ىف كتابه »عجائب اآلثار ىف الرتاجم واألخبار« وكان من أهم هذه 
القرن 18م  هناية  العمل ىف  توقف عن  من  العيون  قناطر جمرى  إليه  آلت  ما  ثم  كبوابة14.  فقط الستخدامه  واحد  عقد 
وهو ما أكده اجلربتى. ففى عام 1223هـ/ 1808م قام حممد عىل باشا )1220-1262هـ/ 1805-1847م( بإصالح 
وترميم قناطر جمرى العيون بعد أن كانت معطلة عن العمل نحو عرشين سنة15، هذا باإلضافة إىل بعض األعامل التى 

أقامها حممد عىل باشا ىف قناطر املجرى عامى 1230هـ/ 1814م و 1235هـ/ 1820م16.
املحافظة عىل  أمهية  املرصية  الباقية لآلن وقدرت احلكومة  املعامرية اإلسالمية  اآلثار  العيون من أمجل  ويعترب جمرى 
هذا األثر ففى 1953/5/7 صدر مرسوم باعتامد مرشوع ختلية حول سور العيون األثرى17. وهتتم اآلن وزارة الثقافة 
بتنفيذ مرشوع ترميم آثار القاهرة التارخيية والتى منها أعامل الرتميم احلالية ىف جمرى العيون بالتعاون مع وزارة اإلسكان 

وحمافظة القاهرة18.
ومن هنا ترجع أمهية الوثيقة - موضع الدراسة - إىل أهنا تلقى الضوء عىل عملية ترميم أخرى لعلها تكون نفذت 
القيام  قانونى عن  الوثيقة من ترصف  ملا حتويه  بثالثني عامًا  الفرنسية  بالفعل عام 1181هـ/ 1768م قبل جمئ احلملة 
بعملية كشف عىل كل من السواقى وسور جمرى العيون من أجل عامرة وترميم وتنظيف املواضع املحتاجة إىل ذلك ىف 
كل من السواقى واملجرى، موضحة األسباب احليوية واملهمة التى أدت إىل القيام هبذا الكشف وهى انقطاع املياه عن 

وثيقة كشف عىل السواقى واملجرى السلطانى

3

السابق، ص  املرجع  السابق ص 70؛ سعاد ماهر،  املرجع  أندريه ريمون،   9
140-149؛ مدحية رشاد حسنى، املرجع السابق، ص 94-93.

شلبى  )أمحد  الغنى  عبد  انظر:  قراقاش  باشا  عىل  عن  التفاصيل  من  ملزيد   10

الوزراء  من  القاهرة  مرص  توىل  فيمن  اإلشارات  أوضح  1150هـ(،  ت 
عبد  الرمحن  عبد  الرحيم  عبد  حتقيق  العينى،  بالتاريخ  امللقب  والباشوات 

الرحيم. اخلانجى، القاهرة، 1978، ص169-167. 
11  نفسه، ص 184-182.

نفسه، ص 293-265.  12

نفسه، ص 457-321.  13

التقديس  مظهر  227-228؛   ،27 ص  جـ3،  اآلثار،  عجائب  اجلربتى،   14

دار  الرحيم،  الرمحن عبد  الرحيم عبد  الفرنسيس، حتقيق عبد  دولة  بزوال 
الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1988، ص 232.

اجلربتى، عجائب اآلثار، جـ4، ص 124-123.  15

فقد قام حممد عىل باشا عام 1223هـ/ 1808م بإصالح املجرى وتوصيل   16

املياه مرة ثانية إىل القلعة. وىف عام 1230هـ / 1814م مد فرع من جمرى 
العيون عند التقاء جمرى العيون بسور صالح الدين عند سبيل الوسية جهة 
اجلنوب الرشقى لتتجه إىل اإلمام الشافعى. وىف عام 1235هـ / 1820م 
قام حممد عىل باشا برتميم القناطر انظر: مدحيه رشاد حسنى، املرجع السابق، 

ص 160.
العامة  اهليئة  القاهرة،  مرص  من  ومسميات  أسامء  حممد،  السيد  كامل  حممد   17

للكتاب، القاهرة، 1986، ص 264.
ملزيد من التفاصيل عن أعامل الرتميم احلالية ىف جمرى العيون انظر: مدحية   18

رشاد حسنى، املرجع السابق، ص 171-162.
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القلعة وسكاهنا نتيجة لتخرب بعض املواضع ىف السواقى واملجرى مما كان دافعًا للقيام بإجراء كشف ومعاينة هلذه املواضع 
املوضحة بالوثيقة وحتديدها بالقياس، وحساب التكلفة النقدية للقيام برتميمها وإصالحها.

وترجع أمهية هذه الوثيقة أيضًا إىل أن الترصف القانونى الوارد هبا وهو الكشف عىل السواقى واملجرى السلطانى قد 
تم بأمر وحضور الباشا العثامنى حممد راقم باشا. وىف حضور قاىض القضاة وكبار موظفى رجال الديوان العاىل. وخالل 
هذا احلضور تم حتديد جمموعة من كبار املوظفني واملهندسني ممثلة ىف هيئة الكشف واملعينة أسامؤهم بنص الوثيقة، وهؤالء 
الذين ُعهد إليهم بالكشف عىل كل من السواقى واملجرى السلطانى من أجل حتديد املواضع التى حتتاج للعامرة والبناء 

وقياسها، وحساب التكلفة النقدية املطلوبة لذلك مقدرة باألكياس املرصية وكسور أنصاف الفضة.
ويبقى أخريًا تساؤل يستحق أن نشري إليه وهو هل ما أسفر عنه الكشف من معاينة ومقايسة وتكلفة نقدية دخل ىف 
حيز التنفيذ أم ال، وذلك لعدم وجود أدلة وثائقية وتارخيية تؤكد تنفيذ هذه الرتميامت وترجح الباحثة أن ما أسفر عنه 

الكشف قد دخل حيز التنفيذ لألسباب التالية:
1( إن عملية الكشف واملعاينة عىل السواقى واملجرى السلطانى قد صدرت بأمر من الباشا العثامنى حممد راقم باشا 
وىف حضوره، باعتبار الباشا ىف مرص العثامنية هو ممثل السلطان العثامنى ونائبه ىف احلكم واإلدارة ومن أهم اختصاصاته 

املحافظة عىل النظام العام ىف البالد19 ومن هنا تأتى أمهية تنفيذ أوامره.
2( إن صورة الوثيقة مدونة ىف سجالت الديوان العاىل لرُتاجع عند االحتياج إليها. ذلك الديوان الذى كان يمثل 
ىف مرص العثامنية املجلس اإلدارى األعىل ىف البالد. حيث كانت إدارة مرص تعرض عىل الديوان العاىل ملناقشاهتا واختاذ 
باسم  الالزمة إلدارة مرص والتى عرفت  القرارات اإلدارية  الديوان كانت خترج  لتنفيذها، ومن هذا  الالزمة  القرارات 
األحكام الديوانية وكانت ىف شكل أمر من الباشا العثامنى20. ومن هنا تأتى أمهية تنفيذ ما يعرض ويناقش ىف الديوان 

العاىل.
3( حيوية األسباب التى أدت إىل صدور األمر بالكشف عىل السواقى واملجرى السلطانى وأمهيتها. وهى شكوى 
انقطاع املياه عن القلعة التى هى مقر احلكم واإلدارة وثكنات اإلنكشارية، وثكنات عزبان وهبا مساجد ودور وقصور 
الذى ال يستطيع أن يستغنى عنه  املياه وتوافرها األمر  لياًل وهنارًا حتتاج إىل تواجد  ومحامات وأحواض ومطابخ تعمل 

أى إنسان.
ويتكون البحث بعد وصف الوثيقة من دراسة وثائقية مع نرش لنص صورة الوثيقة والتعليقات العلمية عىل ما ورد 

هبا.

ملزيد من التفاصيل عن اختصاصات الباشا العثامنى ىف مرص انظر: ليىل عبد   19

اللطيف، اإلدارة ىف مرص ىف العرص العثامنى، جامعة عني شمس، القاهرة، 
1978، ص85-61.

ملزيد من التفاصيل عن اختصاصات الديوان العاىل انظر: ليىل عبد اللطيف،   20

اإلدارة ىف مرص، ص 163-133.
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21
الوثيقة وصف  أوالً 

املوصوفة باملادة  التعريف   
رمز اإلرجاع22: ج.م.ع./د.و/د.و.أ/ د.ع/س/2/ وثيقة 157/ ص 121-120.

العنوان: الكشف عىل السواقى واملجراة السلطانى التى توصل املياه إىل القلعة.
التواريخ القصوى: 4 ذو القعدة 1181هـ/ 23 مارس 1768م.

مستوى املادة املوصوفة: صورة من وثيقة مفردة مقيدة بسجل 
مدى ونوع املادة املوصوفة: ىف صفحتني

املوصوفة املادة  مسار   
مصدر الوثيقة: الديوان العاىل

سنة  مرص  ىف  نامه  بقانون   32 رقم  املادة  نص  بموجب  مرة  ألول  مرص  ىف  العاىل  الديوان  ُأنشئ  املنشئ:  تاريخ 
احلكم  وُتناقش كل شؤون  ُتدرس  وفيه  البالد،  األعىل ىف  اإلدارى  املجلس  بمثابة  الديوان  932هـ/1525م، وأصبح 
واإلدارة ىف والية مرص وتصدر عنه القرارات التنفيذية. كام كان للديوان أيضًا اختصاصات قضائية للفصل ىف منازعات 
كبار موظفى اإلدارة وقضايا األوقاف واألحوال الشخصية. وهبذا كان الديوان يمثل نوعا من القضاء اإلدارى قام إىل 
جانب املحاكم الرشعية التى وجدت ىف القاهرة وىف معظم أقاليم مرص23. وقد ُعرفت قرارات الديوان العاىل باألحكام 
الديوانية التى ُأطلق عليها اسم »بيورلديات« - أوامر صادرة عن الباشا العثامنى - منذ بداية العهد العثامنى إىل النصف 

األول من القرن 18م ومنذ النصف الثانى من القرن 18م أطلقت الوثائق عىل قرارات الديوان اسم »الفرمانات«24.
18م  القرن  إىل  يرجع  العاىل  الديوان  جلسات  حمارض  سجالت  من  اآلن  تبقى  ما  املنشئ:  لدى  الوثائق  نمو  تاريخ 
بتاريخ 1177-1219هـ/   2 برقم  والثانى  بتاريخ 1154-1157هـ/ 1741-1744م،   1 رقم  السجل  فقط، ومها 

األرشيڤية،  الوثائق  ووصف  ترتيب  وقواعد  أسس  ميالد،  عىل  سلوى   21

العربية  واملعلومات  املكتبات  جملة  ىف  مقال  والفهرسة،  التصنيف 
س 23،ع 3 يوليو 2003، ص 79–146؛ ترتيب ووصف الوثائق، مقال 

ىف جملة االجتاهات احلديثة ع 16، 2001، ص 108؛
 G. Isad, «General International Standard Archival Deception», Janus 1,  

Paris, 1994, p. 7-26.

)ترجم النص اإلنجليزى للقواعد العربية ألول مرة د. مجال اخلوىل ونرشه   
ىف جملة املكتبات واملعلومات العربية، س 15، ع 3، يوليو 1995( ص 84-

.125

الوثائق  دار  وثائق/  دور  العربية/  مرص  مجهورية  اإلرجاع:  رمز  بيان    22

القومية/ ديوان عاىل/ سجالت/ سجل رقم 2/ وثيقة رقم 157/ صفحة 
120 و121.

 ،163–131 ص  العثامنى،  العرص  ىف  مرص  ىف  اإلدارة  اللطيف،  عبد  ليىل   23

دراسات ىف تاريخ ومؤرخى مرص والشام إبان العرص العثامنى، اخلانجى، 
القاهرة، 1980، ص154؛ عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، فصول 
العامة  اهليئة  العثامنى،  العرص  ىف  واالجتامعى  االقتصادى  مرص  تاريخ  من 

للكتاب، القاهرة، 1990، ص 23.
ليىل عبد اللطيف، اإلدارة ىف مرص، ص 155.  24
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1763-1804م. كام توجد حمارض جلسات الديوان العاىل وقراراته ىف دفاتر اإلدارة املالية التى يرجع تاريخ بعضها إىل 
القرن 17م25.

تاريخ احلفظ أو الوصايا من قبل املنشئ: سجالت الديوان حمفوظة ضمن سجالت املحاكم الرشعية. ويرجح أهنا 
العمل هبا حفظت ضمن سجالت  انتهاء  وبعد  الغورى26،  بديوان  العاىل  الديوان  بمقر  نشأهتا حمفوظة  بداية  كانت ىف 
املحاكم العثامنية ىف خزينة السجالت العامرة بمحكمة الباب العاىل، ثم انتقلت إىل املحكمة الرشعية العليا بشارع نور 
الظالم باحللمية اجلديدة، ثم نقلت إىل حمكمة األحوال الشخصية بشربا بزنانريى ثم نقلت ىف سنة 1971 إىل دفرتخانة 
انتقلت إىل مقر حفظها احلاىل بدار الوثائق القومية  بالقاهرة. وىف أواخر سنة 1989  التوثيق والشهر العقارى  مصلحة 

برملة بوالق بالقاهرة27.
املصدر املبارش لالقتناء: انتقلت سجالت الديوان من مصلحة التوثيق والشهر العقارى إىل دار الوثائق القومية بالقاهرة 

بناء عىل القانون رقم 359 لسنة 1954 الذى صدر بشأن ضم سجالت املحاكم إىل الدار.

املحتوى  
املجراة  وعىل  القديمة  بمرص  السلطانية  السواقى  عىل  للكشف  عام،  ترصف  الوثيقة  للوثيقة:  املوضوعى  املحتوى 
بناًء عىل أمر  املهندسني املتخصصني  القلعة، وتم الكشف بمعرفة  العذبة واملاحلة إىل  املياه  التى كانت توصل  السلطانى 
صادر من الواىل العثامنى ىف مرص )حممد باشا راقم 1181-1182هـ/ 1767-1768م( موجه لقاىض القضاة إلجراء 
حددت  لذا  القلعة.  سكان  عن  املياه  وانقطاع  لتخرهبا  نظرًا  واملجراة،  للسواقى  والتنظيف  الرتميم  عمليات  من  الالزم 

الوثيقة املواضع )املحالت( املحتاجة للعامرة والرتميم ومقاساهتا مع تقدير التكلفة النقدية املطلوبة.
معلومات التقويم واالستبعاد: حفظ دائم

تغيريات الرتاكم: انتهى العمل بكل السجالت ولن حيدث تركيم )إال إذا اكتشفت سجالت مفقودة(.
نظام الرتتيب: الوثيقة مقيدة ضمن حمارض جلسات الديوان العاىل املدونة واملرتبة تارخييا حتى عام 1219 هـ/ 1804م.

غياب  ىف  السبب  ولعل  134؛  ص  مرص،  ىف  اإلدارة  اللطيف،  عبد  ليىل   25

العاىل احلريق الذى شب ىف 13 حمرم عام 1081هـ بسوق  الديوان  دفاتر 
الباروديه بالقرب من باب زويلة حيث حرقت الدفاتر الديوانية واهندمت 
الوزير  باشا  إبراهيم  والية  أثناء  كثري  خلق  واحرتق  واحلوانيت  البيوت 
عامد  170؛  ص  السابق،  املصدر  الغنى،  عبد  انظر:  )1081-1083هـ( 
بدر الدين ابو غازى، وثائق بيت املال ىف األرشيڤ املرصى، مقال ىف جملة 

كلية اآلداب جامعة القاهرة مج57 ، ع 4 أكتوبر 1997، ص 147.
قاعة  ىف  القلعة  ىف  للديوان  األساسى  املقر  كان  العاىل:  الديوان  مقر  عن   26

أخرى  أماكن  تعقد جلساته ىف  كانت  وأحيانًا  الغورى،  ديوان  أو  الغورى 
مثل العادلية أو بركة احلاج أو القرص الذى كان علو رأس اخلليج احلاكمى 
أو ىف أحد القصور اململوكية وخاصة عند حماسبة الباشا العثامنى أو ىف أحد 
امليادين املحيطة بالقلعة. أما عن وصف ديوان السلطان الغورى فيذكر عنه 

الرحالة الرتكى أولياجلبى أنه ديوان عظيم يتسع لعرشة آالف نفس قد كسيت 
جدرانه الداخلية بالرخام امللون وذُهبت سقوفه وُنقشت برضوب من األلوان 
وأرضه كلها رخام أبيض وسقفه مقام عىل مخسة وثالثني عرقا من صوارى 
السفن. وهلذا الديوان ثالثة أبواب أحدمها يفتح إىل دائرة الباشا والثانى إىل 
احلوش والثالث إىل املضيفة التى أعدها حسني باشا بن حنبالط للقادمني من 
استانبول. وجانب الديوان املطل عىل ميدان الرساى عبارة عن دهليز جيلس 
فيه رؤساء األقالم ىف أيام انعقاد الديوان. ملزيد من التفاصيل عن أوصاف 

ديوان الغورى انظر: أولياجلبى، املصدر السابق، ص 254-253.
سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية دراسة ارشيڤية وثائقية لسجالت حمكمة   27

الباب العاىل، االسكندرية، دار الثقافة العلمية، 2001، ج1، ص 238-
239؛ إيامن حممد أبو سليم، الوحدة األرشيڤية ملحكمة سلطان شاه، مقال 

ىف جملة كلية اآلداب جامعة حلوان، ع 9، 10-2001، ص 396. 
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واالستخدام اإلتاحة   
الوضع القانونى: سجالت الديوان حمولة طبقًا للقانون رقم 356 لسنة 1954 إىل دار الوثائق القومية بالقاهرة.

رشوط اإلتاحة: السجالت متاحة للباحثني.
رشوط النرش: تسمح الدار بالنرش والنسخ والتصوير بعد احلصول عىل ترصيح منها.

اللغة واخلط: اللغة العربية، وهبا بعض األلفاظ الرتكية وكتبت الوثيقة بخط اللرز )نسخ املحاكم(.
اخلصائص املادية: الوثيقة مكتوبة عىل ورق رومى سميك يميل إىل االصفرار لتأثره بعوامل الزمن والتعرية. والورق 

صناعة تركية به عالمات مائية واضحة.
وسائل إجياد أخرى: ال يوجد.

العالقة ذات  املواد   
مكان األصول: الوثيقة صورة مدونة بالسجل، أما األصل فهو مفقود.
النسخ املتاحة: السجل متاح ولكن سوف يتم تسجيله عىل ميكروفيلم.

املواد ذات الصلة بالدار: سجالت املحاكم الرشعية العثامنية.
املواد الوثائقية ذات العالقة ىف أماكن حفظ أخرى: ال يوجد. 

منشورات اعتمدت عىل الوثيقة: ال يوجد.
تبرصه: عدد سطور الوثيقة 92 سطرًا متوسطا عدد كلامت السطر الواحد 12 كلمة.

الوثائقية الدراسة  نياً  ثا

الوثيقة بداية   
بدأت الوثيقة بتحديد املكان الذى تم فيه الترصف القانونى الوارد ىف الوثيقة وذلك بعبارة »هو إنه بمرص املحروسه«28 
تاله مربرات الترصف وهى صدور أمر باشوى من الواىل العثامنى حممد راقم باشا )1181-1182هـ/ 1767-1768م( 
القديمة واملجراة السلطانى  افندى الكريدى29 - للكشف عىل السواقى السلطانية بمرص  خماطبًا قاىض القضاة - أمحد 

التى كانت توصل املياه العذبة واملاحلة إىل القلعة بالنص اآلتى:
»برز األمر املطاع ... من ... الوزير ... خطابا حلرضة ... موالنا ... قاىض القضاه ... بالكشف عىل السواقى السلطانية 
الكاينة بمرص القديمة وعىل املجراة السلطانى املوصلة للامء العذب واملاء املالح من السواقى املذكورة إىل القلعة املنصورة 

فيام حيتاج إليه احلال من األبنية واملرمات«30.

الوثيقة س 1.   28

أمحد افندى الكريدى هو قاىض القضاة الذى وصل إىل مرص ىف غرة رمضان   29
1181هـ انظر: الديوان العاىل، سجل 2، ص 116. 

الوثيقة س 8-1 .  30
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الكشف موقع   
يبدأ من  الوثيقة بكل دقة بداية وهناية املوقع الذى سوف جترى فيه عملية الكشف، وهو املوقع الذى كان  حددت 

السواقى السلطانية بمرص القديمة وينتهى عند زاوية أزدمر الدويدار31 بالقرافة الصغرى32 وذلك بالنص اآلتى:
»النظر فيام حيتاج إليه احلال من األبنيه واملرمات من ابتداء السواقى ... إىل زاوية ... أزدمر الدويدار الكاينة بالقرافة 

الصغرى وضبطها بالقياس والتحرير«33.
األسباب التى أدت إىل صدور أمر الكشف

تتضح أسباب صدور األمر الباشوى للكشف عىل السواقى واملجراة السلطانى ىف شكوى سكان القلعة من انقطاع املياه 
عن الرسيا34 - كام وردت ىف نص الوثيقة - والقلعة نتيجة لتخرب املجراة السلطانى واحتياجها للرتميم والعامرة35.

كان  الدودار  األرشىف  باى  عىل  من  ازدمر  األمري  الدويدار:  أزدمر  زاوية   31

مملوكا للسلطان األرشف قايتباى )872-901هـ( فأعتقه وهيأ له التدرج 
للرشبخاناه  شادا  وجعله  ألف  بتقدمة  عليه  أنعم  حتى  الدولة  وظائف  ىف 
حجوبية  ىف  السلطان  قرره  )906-922هـ(  الغورى  السلطان  عهد  وىف 
احلجاب إىل أن انتقل عام 907هـ إىل الدواداريه الكربى وبقى فيها ست 
سنني ومخسة أشهر حتى توىف بغزة ودفن برتبته التى انشأها لنفسه قبل وفاته 
الوثيقة  انظر،  بالشجاعة والفروسية.  أمريًا جلياًل لني اجلانب عرف  وكان 

س 9؛ ابن اياس، املصدر السابق، جـ 4، ص 121-119. 
الرشقية  اجلنوبية  باجلهة  تقع  التى  منشآته  من  جزء  فهى  أزدمر  زاوية  أما   
لسور جمرى العيون أو املجراة السلطانية بالقرب من السيدة عائشة. ملزيد 
من التفاصيل عن منشأة أزدمر انظر: حسني مصطفى حسني رمضان، منشأة 
القاهرة ع 5،  باى، مقال ىف جملة كلية اآلثار جامعة  أزدمر من عىل  األمري 

1991، ص 179-151.
»دار«  و  العربية  »دواة«  كلمتني  من  تتألف  دوادار  الدويدار:  وظيفة  وعن   
التى  الوظائف  من  وهى  بالدواة  املوكل  أو  الدواة  ممسك  بمعنى  الفارسية 
بلغ عدد  للسلطان دوادار واحد فقط بل ربام  يشغلها عسكريون ومل يكن 
الدوادارية عرشة من األمراء واجلند تتصاغر رتبهم الواحد عن اآلخر وكان 
أعالهم الدوادار الكبري. وكان أقل منه مبارشة نائبه أو الدوادار الثانى انظر: 
حسن الباشا، الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 1966، جـ2 ، ص 519-536؛ حسني مصطفى رمضان، 

املرجع السابق، ص 219. 
حيث  الكربى«  »القرافة  ملوضعني  اسم  بمرص  القرافة  الصغرى:  القرافة   32

الصغرى« وهبا قرب اإلمام  »القرافة  له جامع األولياء و  يقال  الذى  اجلامع 
الشافعى وكانتا أول األمر خطتني لقبيلة من اليمن هم من املعافر بن يعفر 
يقربون  كانوا  القديم  ىف  الناس  أن  املقريزى  ويذكر  قرافة«  »بنو  هلم  يقال 
خوالن  مصىل  بني  وأيضا  املقطم  وسفح  الفتح  مسجد  بني  فيام  موتاهم 
وخطة معافر وتعرف بالقرافة الكربى وعندما دفن امللك الكامل حممد بن 
العادل ابنه سنه 608هـ بجوار قرب اإلمام الشافعى وبنى القبة العظيمة عىل 
قرب الشافعى وأجرى هلا املاء من بركة احلبش نقل الناس األبنية من القرافة 
»القرافة  بـ  فعرفت  الرتب  هناك  وأنشأوا  الشافعى  حول  ما  إىل  الكربى 
ص  مج4،  السابق،  املصدر  املقريزى،  س9؛  الوثيقة  انظر:  الصغرى« 

.853-850

الوثيقة س 10-8.  33

الرسيا: لعل املقصود هبا ىف الوثيقة الرسايا أو السارية. انظر، الوثيقة س10   34

الرسايا، هى مسكن الباشا العثامنى واىل مرص الذى يقيم فيه داخل القلعة 
وقد أشار اجلربتى ىف حوادث سنة 1194هـ/1780م إىل عناية إسامعيل 
بستان  عمل  من  به  قام  وما  القلعة  ىف  بقرصه  )1192-1194هـــ(  باشا 
لطيف ىف الفسحة التى كانت بداخل الرسايا. كام كانت توجد عامرة عظيمة 
بالقلعة ىف عهد الواىل يكن باشا )1200-1201هـ( بنيت سنة 1200هـ. 
كانت  التى  الرسايا  من  كاًل  ولكن  الرساى  اسم  عليها  أطلق  العامرة  هذه 
موجودة عام 1194هـ وعام 1200هـ تعد ىف فرتة الحقة عن تاريخ الوثيقة 
-موضع الدراسة- 1181هـ انظر: اجلربتى، عجائب اآلثار، جـ2، ص83؛ 
كازانوفا، املرجع السابق، ص 186-187؛ حسني افندى الروزناجمى، مرص 
عند مفرق الطرق، 1798-1800 ترتيب الديار املرصية ىف عهد العثامنية، 
حتقيق حممد شفيق غربال، مقال ىف كلية اآلداب جامعة القاهرة، مج1، جـ1، 
مايو 1936، ص10. ولعل املقصود أيضا بالرسيا ميدان الرساى الذى كان 
يوجد بداخل القلعة ووصفه لنا أولياجلبى بأنه ميدان مساحته الدائرية ألف 
خطوة وبجوانبه األربعة ُحجر أغوات الباشا ومسجد الُدهيشه ويطل عليه 
كذلك الكتخدا و املحافظ ومنزل خادم املائدة ورئيس الكالرجية وديوان 
وكتخدا  البارودخانة  ومنازل  الغورى  السلطان  وديوان  قايتباى  السلطان 
الذى  امليدان  ُيفتح مطبخ عىل هذا  البنادق. كام  البوابني والسعاة وصانعى 
كان بمثابة حصن متني ذى ثالثة أبواب ويشتمل عل مساكن مائة ومخسني 
بأن  الباحثة  والغادين.وترجح  للرائحني  وهنارًا  لياًل  فيه  يطهى  الطهاة  من 
املقصود بالرسايا ىف نص الوثيقة ميدان الرساى. انظر اولياجلبى: املصدر 
السابق ص 248-249. كام أن كلمة »رساى« تعنى دار خاصه باحلكومة 
انظر: سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية، جـ2 ، ص705، أما السارية هو 
القسم  الذى يقع ىف داخل  باشا اخلادم  جامع سارية اجلبل مسجد سليامن 
الشامىل للقلعة خلف املتحف احلربى، وكان أصله مسجد انشأه أبو منصور 
سنة  اخلادم  باشا  سليامن  جدده  ثم  535هـ/1140م  سنة  األرمنى  قسطه 
1228/935م وكان مسجدًا للجنود اإلنكشارية املقيمني ىف القسم الشامىل 
من القلعة حتى ال يصطدموا بطائفة العزب املقيمني ىف القسم اجلنوبى انظر: 

عاصم حممد رزق، أطلس العامرة االسالمية، جـ4، ص75-70.
الوثيقة س 11-10.  35
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احلضور جملس   
القديمة عىل رأس اخلليج  انعقد جملس احلضور بالقرص الذى كان موجودًا بمرص  بناء عىل املربرات السابقة الذكر 
احلاكمى36، وتصدر املجلس كل من الباشا العثامنى وقاىض القضاة، وحرضه حشد كبري من كبار موظفى الدولة بالديوان 
وكتخدا  العاىل،  بالديوان  حواله40  شهر  واغا  اخلزينة39،  وكاتب  باشا38،  وقابجى  الرضبخاناه37،  ناظر  وهم:  العاىل 
جاويشان41، ومعامرجى باشا42، وكاتب حواله43 جاويشان، وترمجان44 قاىض القضاة، ورسدار مستحفظان45، وكاتب 

خرج خاصة46، وغريهم بام نصه:
»نزل حرضة موالنا الوزير بصحبته حرضة موالنا شيخ اإلسالم .. إىل مرص القديمة وجلسا بالقرص الذى علو راس 

اخلليج احلاكمى وحرض حلضورمها كل من ... وغريهم ممن يطول ذكرهم فيه«47.

املقصود بالقرص: هو قرص قنطره السد، هو ذلك املكان الذى كان يتوجه   36

اليه يوم االحتفال بوفاء النيل-كام يذكر اجلربتى-الباشا العثامنى والقاىض 
وأرباب الديوان العاىل حيث يتوجهون ىف صبح ذلك اليوم إىل قرص قنطره 
السد. أما عن وصف چومار )علامء احلملة الفرنسية( لذلك املكان فيصفه 
بأنه كشك معد للعلامء والشخصيات املرموقة ويقع ىف املنطقة األكثر ارتفاعا 
ىف  مرص  توىل  الذى  النشانجى  باشا  حممد  أن  ويبدو  احلاكمى.  اخلليج  من 
مدة من 17 رمضان 1133هـ إىل 10ذى احلجة 1138هـ قد بنى كشكا 
املكان  ذلك  ىف  للباشا  تعد  كانت  التى  اخليمة  من  بدال  اخلليج  حافه  عىل 
التقديس، ص46؛ چومار، املصدر  الوثيقة س13؛ اجلربتى، مظهر  انظر: 
ص370-371؛  السابق،  املصدر  الغنى،  عبد  ص180-181؛  السابق، 
اململوكى والعثامنى، دار  القاهرة ىف العرصين  الششتاوى، متنزهات  حممد 

االفاق العربية، القاهرة، 1999، ص 312.
دراسة  عمران،  أمحد  جيهان  انظر:  احلاكمى  او  املرصى  اخلليج  عن  اما   
العاىل مع نرش نامذج منها،  الديوان  النيل بسجالت  دبلوماتيه لوثائق وفاء 
البحوث  مركز   - القاهرة  جامعة  اآلداب،  كلية  تارخيية،  وقائع  ىف  مقال 

والدراسات التارخيية، يوليو2004، ص 368.
انظر: بالقلعة  العملة  دارسك  الرضب،  دار  ناظر  هو  الرضبخاناه  ناظر   37

العثامنى،  العرص  ىف  مرص  ىف  اإلدارة  اللطيف،  عبد  ليىل  15؛  س  الوثيقة 
ص 440.

قابيجى باشا: رئيس فرقة القابجية وهم حراس بوابات قرص السلطان وقد   38

األعيان  والباشوات وبعض  البكوات  أبناء  الفرقة عىل  اقترص دخول هذه 
املحل األول  كانوا يوظفون ىف  فقد  للقابجية مهمه أخرى  اآلخرين وكان 
السلطانى  بالقرص  جترى  التى  االستقبال  حفالت  ىف  ترشيفاتية  بصفتهم 
والبعثات ذات األمهية والرسية للواليات انظر: الوثيقة س16؛ أمحد السعيد 
سليامن، تأصيل ماورد ىف تاريخ اجلربتى من الدخيل، دار املعارف، القاهرة، 

1979، ص162؛ ليىل عبد اللطيف، اإلدارة ىف مرص، ص 451.
واإليراد  واخلصم  األمريية  األموال  مجيع  بضبط  يقوم  اخلزينة:  كاتب   39

ىف  املريى  املال  عهدهتم  الذين  االفندية  سائر  بمحاسبة  ويقوم  واملنرصف 
مجيع ما يتعلق بالروزنامه انظر: الوثيقة س17؛ حسني افندى الروزناجمى، 

املصدر السابق، ص 31.

العامل  األمريية من  االموال  املخول بجمع  الشخص  اغا شهر حواله: هو   40

املكلفني بتحصيلها وسمى شهر حواله لقيامه بجمع االقساط الشهرية انظر: 
الوثيقه س17-18؛ عبد الغنى، املصدر السابق، ص133.

باسم  عرفوا  ولذلك  والديوان  الباشا  بخدمة  املختصون  هم  اجلاويشان:   41

واألعامل  باالدارة  ارتباطا  االوجاقات  اكثر  وهم  مرص،  ديوان  جاويشان 
كبار  وعىل  العاىل  الديوان  لعقد  بالدعوة  يقومون  الذين  وهم  اإلدارية 
رجال  ومن  العاىل.  الديوان  اجتامعات  كل  حضور  اجلاويشان  ضباط 
إىل  والديوان  الباشا  قرارات  حيملون  الذين  الرسل  يؤخذ  كان  اجلاويشان 
كل أنحاء مرص انظر: الوثيقه س19؛ ليىل عبد اللطيف، اإلدارة ىف مرص، 

ص 223-217.
والبنائني  املهندسني  عىل  ويرشف(  )يرأس  حيكم  من  هو  باشا:  معامرجى   42

الروزناجمى،  افندى  الوثيقة س19؛ حسني  انظر:  بالعامرة  يتعلق  وسائر ما 
املصدر السابق، ص 17.

املريى  وقدر  امللتزمني  أسامء  قيد  عن  املسؤول  املوظف  أى  حواله:  كاتب   43

األشخاص  إىل  احلواالت  وإرسال  منهم  املطلوبة  واألقساط  عليهم  الذى 
املصدر  الغنى،  الوثيقة س20؛ عبد  انظر:  األقساط  يطالبوهنم هبذه  الذين 

السابق، ص 174.
ترمجان هو من يقوم بنقل الكالم من لغة إىل لغة انظر: الوثيقه س21؛ حسن   44

الباشا، املرجع السابق، جـ1، ص 335.
رسدار مستحفظان: رسدار من الفارسية »رس« بمعنى الراس و»دار« بمعنى   45

األوجاقات  إحدى  )االنكشارية(  ومستحفظان  القائد  والرسدار  صاحب 
مدينة  ىف  األمن  حفظ  مهمة  إليهم  اسندت  قد  بالقلعة  املقيمة  العثامنية 
من  وهم  مرص،  قلعة  بمستحفظان  عرفت  ولذلك  عنها  والدفاع  القاهرة 
أقوى االوجاقات واكثرها عددا طوال فرتة احلكم العثامنى ىف مرص انظر: 
ليىل  السابق، ص 21؛  املصدر  الروزناجمى،  افندى  الوثيقة س22؛ حسني 
سليامن،  السعيد  أمحد  181-195؛  ص  مرص،  ىف  اإلدارة  اللطيف،  عبد 

املرجع السابق، ص 127.
الباشا  طلبات  بتدوين  يقوم  الذى  الشخص  اى  خاصة:  خرج  كاتب   46

العثامنى لدائرته انظر: الوثيقة س 23؛ ليىل عبد اللطيف، اإلدارة ىف مرص، 
ص 126.

الوثيقة س 23-12.  47
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الكشف هيئة   
عني قاىض القضاة مخسة موظفني من كبار موظفى الدولة منهم كبري املهندسني »معامرجى باشا« ومخسة مهندسني48 

من ذوى اخلربة للتوجه إىل السواقى واملجراة السلطانى لتنفيذ عملية الكشف بالنص االتى:
»ووجه موالنا شيخ اإلسالم ... بأمر موالنا الوزير ... للكشف عىل ذلك كاتب األحرف ورفيقه وكل من األمري 
... واألمري ... واألمري ... والسيد ... املذكورين أعاله ومن أهل اخلربه كل من احلاج ... واحلاج ... والسيد الرشيف 
.. واحلاج ... واحلاج ... املهندس كل منهم بمرص املحروسة فقابلوا ذلك بمزيد القبول واالمتثال وتوجهوا للكشف 

عىل ذلك«49.

القانونى الترصف   
ورد الترصف القانونى بالوثيقة بالنص اآلتى:

فوجد   ... انتهاء  إىل   ... ابتداء  من   ... وعلوا  سفال   ... السلطانى  املجراة  وعىل  السلطانى  السواقى  عىل  »وكشف 
بالسواقى ... حمالت متعددة حمتاجة للعامره واملرمة والتنظيف ووجد باملجراة ... حمالت متعددة حمتاجة للعامره واملرمة 
السد50  إىل  حتتاج  قناطر  بعض  وهبا   ... املاء  منه  نشع  وبعضها  السقوط  إىل  آيل  وبعضها  حجارته  سقطت  بعضها   ...
عىل  يرصف  ما  تقدير  ألقل  املعتاد52  العمل  بذراع  بالقياس   ... املحالت  وضبطت  بسفالت51  لبناء  حمتاجة  وحمالت 

عامرهتا حسب االجتهاد53.

ومساحتها  واألراىض  املبانى  علم  وهى  باهلندسة،  املشتغل  هو  املهندس:   48

من  كثري  نبغ  وقد  ذلك.  وغري  اجلسور  وإقامة  القنى  وتنقية  األهنار  وشق 
كام  خلفوهنا.  التى  املبانى  بذلك  تشهد  كام  اإلسالمى  العامل  ىف  املهندسني 
وتفرض  رفيعة  مناصب  اإلسالمية  الدول  ىف  للمهندسني  خيصص  كان 
هلم مرتبات كبرية فضال عام كانوا يأخذونه من مكافآت نظري قيامهم ببناء 
بناء  عىل  اإلرشاف  املهندس  عمل  من  وكان  وصيانتها.  وترميمها  العامئر 
العامئر كام كانوا يعملون هلا رسومات عامة وتفصيلية باإلضافة إىل أرانيك 
ونامذج جمسمة ومقايسات ابتدائية وختامية. وربام كان بعض املهندسني ىف 
مرتبة  إىل  ووصلوا  اهلندسة  درسوا  ثم  نجارين  أو  وبنائني  صناعًا  األصل 
ص  جـ3  السابق،  املرجع  الباشا،  حسن  29؛  س  الوثيقة  انظر:  املهندس 
العثامنى«،  العرص  ىف  »العامرة  نجيب،  مصطفى  حممد  1157-1162؛ 
 ،1970 األهرام،  مؤسسة  آثارها،  فنوهنا  تارخيها  القاهرة  كتاب  ىف  مقال 

ص 258-254.
الوثيقة س 30-23.  49

القنطرة: ما يبنى عىل املاء للعبور، ولكن اللفظ يستخدم ىف الوثائق للداللة   50

عىل مانسميه »عقد« فالقناطر عقود عىل دعائم انظر: الوثيقة س 35؛ حممد 
حممد أمني وليىل عىل إبراهيم، املصطلحات املعامرية ىف الوثائق اململوكية، 
اجلامعة األمريكية، القاهرة، 1990، ص91، مادة قنطرة، ويتضح من نص 
العيون. مما  قناطر جمرى  الرتميم قد ُسدت بعض  إنه خالل عملية  الوثيقة 

يعطى لنا إشارة أن بداية سد عقود جمرى العيون مل تكن بدايتها أثناء احلملة 
الفرنسية عىل مرص )1798-1801هـ( عىل يد قادة احلملة بل ترجع إىل 

قبل ذلك بثالثني سنه.
سفالت او سفالة احلائط اجلزء من اجلدار أو الوحدات التى توجد حتت أو   51

أسفل وحدات أخرى قريبة من األرض انظر: الوثيقة س 35؛ امحد حممد 
عيسى، معجم مصطلحات الفن اإلسالمى، استانبول، 1988، ص 56؛ 
حممد حممد أمني وليىل عىل إبراهيم، املرجع السابق، ص63.)مادة سفل(.
ذراع العمل املعتاد تعادل الذراع اهلاشمية وقد بلغ متوسط طول األخرية   52

)66.5سم(. والذراع من اإلنسان من املرفق إىل طرف األصبع الوسطى 
ومن  عرص  إىل  عرص  من  طوله  واختلف  القياس  ىف  القدم  منذ  واستخدم 
مكان إىل اخر. كان ابتداء اختاذ الذراع لقياس األراىض ىف الدول االسالمية 
اختذوا  العباسى  العرص  وىف  الزيادى،  بالذراع  وعرف  األموى،  العرص  ىف 
ذراعا خمالفا أطول من الذراع الزيادى، عرف باهلاشمى. والذراع املستخدم 
ىف مرص ىف املبانى وأراىض البناء عرف بذراع العمل انظر: الوثيقة س 36؛ 
املرتى،  النظام  ىف  يعادهلا  وما  اإلسالمية  واألوزان  املكاييل  فالرتهنتس، 
العسيىل، عامن، 1970، ص 89؛ عاصم حممد رزق، معجم  كامل  ترمجة 
القاهرة، 2000،  العامرة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبوىل،  مصطلحات 

ص114 )مادة ذراع(.
الوثيقة س 37-30.  53
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وأسفر عن الكشف حتديد كل موضع حمتاج إىل الرتميم ىف السواقى واملجراة السلطانى وقياسه بذراع العمل املعتاد 
مع حساب التكلفة النقدية للذراع الواحد سواء كانت تكلفة بناء أو تكلفة تنظيف، مع حساب التكلفة النقدية إلمجاىل 
مصاريف العامرة مقدرة باألكياس املرصية وكسور أنصاف الفضة الديوانية54 وهذا الكشف أو املعاينة يمكن أن نطلق 
اهلندسية  الرسومات  ترفق معها  البناء  مقايسة  تثمينية« مع االختالف، ألن  »مقايسة مرتية  احلديث  العرص  لغة  عليه ىف 
قبل تقدير النفقات املطلوبة للعامرة55. أما املعاينة املذكوره ىف نص الوثيقة مل ترفق هبا رسومات ألهنا متت اجتهادًا من 

قبل املهندسني من ذوى اخلربة وهذا ما درج عليه السلف ىف تلك الفرتة. كام ورد بالنص اآلتى:
»وإن املحالت املحتاجة للعامرة واملرمة والتنظيف بالسواقى واملجراة املرشوح ذلك بأعاليه حمررة القياس عىل حسب 

الطاقة واالجتهاد«56.
بيان مقاساهتا  الرتميم مع  إىل  التى حتتاج  السلطانية واملجراة واملواضع  السواقى  الكشف عىل  ما أسفر عنه  ويتضح 

بذراع العمل املعتاد ىف اجلدول اآلتى:

املقياس بذراع العملاملوضع الذى حيتاج إىل الرتميممسلسلموقع الكشف

بعضها مرمة بناء صوارى57 السواقى املالح1السواقى ىف   58 ــرسة ــك م  144
ـــا وعــمــقــا ـــرض ــــوال وع ط

بعضها مرمة بناء حائط شونة2السواقى ىف  ة  ــرس ــك م  3 6 0
ـــا وعــمــقــا ـــرض ــــوال وع ط

54مرمة بناء السواقى ىف العلو3السواقى
59مرمة بناء حمل اخر بالسواقى ىف القرص4السواقى
12مرمة بناء ىف جوف الساقية 5السواقى

مرمة بناء ىف خمزن التبن 6السواقى
139سفل طريق السواقى

45مرمة بناء ىف حمل اخر بمخزن7السواقى
50مرمة بناء بحائط شونة التبن8السواقى

الثمن واختلف سعره باختالف  نصف فضة ديوان: هو نقد مرصى قليل   54

السنوات وجيمع عىل أنصاف ويرجع أصل هذه التسمية التى تدل ىف العرص 
العثامنى عىل وحدة النقد الفىض التالية لآلقجة إىل العرص اململوكى عندما 
قام امللك املؤيد أبو النرص شيخ برضب أنصاف دراهم عرفها العامة باسمه 
فكان يقال هلا مؤيدى أو ميدى. وقد عرف العثامنيون هذه العملة املرصية 
باسم »البارة« ونظرًا لتضاؤل قيمة األنصاف كانت توضع ىف أكياس تيسريا 
إلجراءات العدد ىف عمليات البيع والرشاء او عند حتصيل األمول احلكومية 
قطعة  األف  أن  كام  املرصى 25.000 نصف فضة.  الكيس  قيمة  وكانت 
من هذه األنصاف كان يوضع ىف قراطيس ورقية وعرفت بعض األنصاف 
السيد  أمحد  89؛  س  الوثيقة  انظر:  الكاملة  أى  »ديوانى«  بلفظ  الفضية 
 ،2001 القاهرة،  العربية،  احلضارة  مركز  العثامنية،  مرص  نقود  الصاوى، 

ص 88-84.

التفاصيل عن املقايسات واخلتاميات انظر: حسن عبد الوهاب،  ملزيد من   55

الرسومات اهلندسية للعامرة االسالمية، مقال ىف دراسات اآلثار االسالمية، 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، 1979، ص 55-49.

الوثيقة س 79-78.  56

صوارى مجع صارى ويقصد بصارى الساقية اخلشبية املعرتضة ىف وسطها.   57

انظر: الوثيقة س38؛ حممد حممد أمني وليىل عىل إبراهيم، املرجع السابق، 
ص 73 )مادة صوارى(. 

انظر:  وهبوط  صعود  ذات  ومكرسة  الشئ  من  القطعة  الكرسة  مكرسة:   58

الوثيقة س 38؛ حممد حممد أمني وليىل عىل إبراهيم، املرجع السابق، ص 95 
)مادة كرسات(.
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املقياس بذراع العملاملوضع الذى حيتاج إىل الرتميممسلسلموقع الكشف
40مرمة بناء حائط بطريق املياه بالسواقى9السواقى
30مرمة بناء ىف جهه اخرى بطريق املياه بالسواقى10السواقى

20مرمة بناء ىف القنطرة الثالثة عرش11املجراة
21مرمة بناء ىف اجلهة الثانية من القنطرة السابقة12املجراة
20مرمة بناء بجوار املرمة املذكورة )السابقة(13املجراة
1352بناء سد نصف قنطرتني14املجراة
375بناء سفله بجوار ذلك )ما سبق(15املجراة
100مرمة بناء ىف قنطرة من قناطر املجراة16املجراة
35مرمة بناء بجوار املرمة السابقة17املجراة
676مرمة بناء سد نصف قنطرة18املجراة
50مرمة بناء بجوار القنطرة السابقة19املجراة
980بناء سفلة20املجراة
55مرمة بناء بجوار السفلة السابقة21املجراة
80مرمة بناء بجوار املرمة السابقة22املجراة
30مرمة بناء23املجراة
60مرمة بناء ىف ثالث حمالت24املجراة
480بناء سد نصف قنطرة25املجراة
30مرمة بناء بجوار بناء السد26املجراة
20مرمة بناء بجوار املرمة السابقة27املجراة
624بناء سد نصف قنطرة28املجراة
50مرمة بناء بجوار السد السابق29املجراة
102مرمة بناء بجوار املرمة السابقة ىف أربع حمالت30املجراة
205مرمات بناء ىف تسع حمالت31املجراة
200مرمة بناء باملجراة جتاه سبيل الوسية3259املجراة
100مرمة بناء باملجراة جتاة زاوية السادة املالكيه60 33املجراة
370مرمة بناء حائط باملجراة بجوار زاوية أزدمر34املجراة
50 مرمة بناء بجوار املرمة السابقة35املجراة

عن سبيل الوسية مل تستطع الباحثة الوصول إىل مادة علمية عن هذا السبيل   59

من حيث منشأه وتاريخ إنشائه، أما عن حتديد موقعه فهو يقع خلف عقد 
من عقود جمرى العيون الذى حيمل إسم امللك األرشف ابو النرص قايتباى 
880هـ  سنه  وأنشأ  القناطر  إصالحات  ىف  شارك  الذى  )872-901هـ( 
إىل  املمتد  الدين  صالح  سور  التقاء  حيث  الكبري  االنثناء  عند  معقودًا  بابًا 
االنثناء  هذا  عند  الرشق  نحو  املياه  جمرى  سقاية  مع  الفسطاط  من  الغرب 
الوسية  سبيل  يقع  املياه  اندفاع  عىل  تساعد  قائمة  شبه  زاوية  يشبه  والذى 
املرجع  ماهر،  سعاد  63؛  س  الوثيقة  انظر:  قايتباى  السلطان  باب  خلف 

السابق، ص 139؛ سامى حممد نوار، املرجع السابق، ص 84.

زاوية السادة املالكية: لعلها تكون مدافن السادات املالكية بشارع السادات   60

اآلثار  حفظ  جلنة  اعتربهتا  والتى  نفيسة  السيدة  شارع  من  املتفرع  املالكية 
العربية من منشآت ما قبل ق 8هـ/14م وهى عبارة عن جمموعة من األعامل 
املعامرية املختلفة التى أنشئت ىف فرتات زمنية متعاقبة عل قبور هؤالء السادة 
الوثيقة س 64؛ عاصم حممد  انظر:  أكثر من منشئ واحد  يد  املالكية عىل 

رزق، أطلس العامرة االسالمية، جـ2، قسم 2، ص 1442.
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املقياس بذراع العملاملوضع الذى حيتاج إىل الرتميممسلسلموقع الكشف
120مرمة بناء باملجراة بظاهر زاوية أزدمر36املجراة
3000ما حتتاج إليه املجراة من بناء باخلافقى61 ىف حمل جريان املياه37املجراة
1000بناء مرمات متفرقة ىف جهتى املجراة من بدايتها إىل هنايتها38املجراة

11.148 بحساب الرتبيع62إمجاىل املرمات بالسواقى واملجراة

أما املواضع التى حتتاج إىل تنظيف ونزح ىف كل من السواقى واملجراة السلطانى مقدرة بذراع العمل فهى املواضع اآلتية:

املقياس بذراع العملاملوضع
60تنظيف طريق املاء العذب

200تنظيف أرض السواقى املالح

500نزح وتنظيف فسقيه املاء مع طريق املاء باملجراة

760إمجاىل أذرع النزح والتنظيف

النقدية التكلفة   
ورد بالوثيقة حساب التكلفة النقدية بأنصاف الفضة لكل ذراع ىف عامرات املريى سواء كانت هذه التكلفة للعامرة 

والبناء أو للتنظيف، كام يتضح ىف البيان اآلتى:

التكلفة مقدره بانصاف الفضةالبيان
45الذراع الذى يستغرق مرصف عامرته ىف ثمن املون واألجر63

25الذراع الذى يستغرق مرصفه ىف التنظيف

اخلافقى: يطلق لفظ اخلافقى للداللة عىل نوع املونة املركبة من اجلري واحلمرة   61

بعد  الفحم  تراب  وهو  القرصوميل  أو  باألرسوميل  يعرف  الذى  والرماد 
حرقه بالنار حيث ختلط هذه املواد وتعجن وترتك لتخمر وتكسى هبا أسطح 
األبنية وأحواض املياه وصهارجيها ألن هذه املادة تعترب مادة عازلة للرطوبة 
املياه  محل  قناة  تبطني  ىف  اخلافقى  مادة  استخدمت  وقد  املياه  ترسب  ومتنع 
بمجرى العيون انظر: الوثيقة س 68؛ مدحية رشاد حسنى، املرجع السابق، 

ص 187.
مجلة املرمات وفق ما ورد ذكره ىف نص الوثيقة 11.148 ذراعًا مربعة وهذه   62

تساوى 4929.92.23 مرتًا مربعًا بحساب إن ذراع العمل املرصية تعادل 
الذراع اهلاشمية 66.5سم. عن ذراع العمل انظر: حاشية رقم 52، وبعد 
مراجعة وحساب األذرع الواردة بنص الوثيقة واملبينة ىف اجلدول وجد أن 

فرقا  هناك  أن  ووجد  ذراعًا   )11.138( الباحثة  قبل  من  مجلتها  حساب 
املرمات  الباحثة وإمجاىل  قبل  املرمات من  إمجاىل  أذرع« بني حساب  »عرش 
الوارد ذكرها بنص الوثيقة. وربام يكون هذا الفارق )10 أذرع( نتيجة سهو 

ىف كتابة مقياس أحد املواضع أو خطأ ىف اجلمع.
اآلجر واملون: اآلجر هو املرضوب من الطني مربعا ليبنى به وهو نوعان اما   63

حمروق وهو اآلجر بلغة أهل مرص، أو غري حمروق ويقال له الطوب اللبن. 
وقد استعملت املون التى يغلب عليها اجلبس ىف لصق األحجار وإن كان 
س 80؛  الوثيقة  انظر:  متاسكًا  تزداد  حتى  الرماد  من  نسبة  إليها  يضاف 
حممد امني وليىل عىل ابراهيم، املرجع السابق، ص 118 )مادة مونه(؛ حممد 

مصطفى نجيب، املرجع السابق، ص 236.
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وأجرة  واملجراة  السواقى  وتنظيف  بناء  مصاريف  أيضًا  الوثيقة  ىف  ورد  ذراع،  لكل  النقدية  القيمة  إىل  وباإلضافة 
الُكشاف مقدرة بأنصاف الفضة وما يعادهلا من األكياس املرصية التى عربة كل كيس 25 ألف نصف فضة. وهى مبينة 

ىف اجلدول اآلتى:

كيس مرصىما يعادهلا نصف فضة ديوانىالتكلفة مقدرة بأنصاف الفضةالبيان
501660ما يرصف ىف بناء املرمات  

19000ما يرصف ىف التنظيف  
2000املعتاد رصفه للكشافني  

إمجاىل ما يرصف ىف البناء والتنظيف 
522660وما يرصف للكشافني  2266020

القانونى الترصف  إجراء  إمتام   
ورد بالوثيقة عبارات تفيد إمتام إجراء الكشف والقياس بواسطة هيئة الكشف املعينة لذلك، وُعرض ما أسفر عنه 

الكشف مفصاًل عىل كل من الوزير حممد باشا راقم وعىل قاىض القضاة. كام يتضح ذلك من النص اآلتى:
موالنا  حرضة  عىل  مفصاًل  ذلك  وعرضوا  املذكورون  املعنيون  عاد  املرشوح  الوجه  عىل  والقياس  الكشف  تم  »وملا 
الوزير وموالنا شيخ اإلسالم ... وأخرب كل من أهل اخلربة املهندسني ... أن املحالت املحتاجة للعامرة واملرمة والتنظيف 

بالسواقى واملجراة ... حمررة بالقياس عىل حسب الطاقة واالجتهاد«64.

اخلتامية الفقرات   
ورد ىف هناية الوثيقة عبارات ختامية تؤكد صحة الترصف واإلخبار عام أسفر عنه الكشف، وما أمر به كل من الوزير 

وقاىض القضاة من كتابة هذه احلجة وقيدها بسجل الديوان العاىل لرتاجع عند االحتياج، وذلك بالنص اآلتى:
 »ما دل عليه الكشف واإلخبار كشفًا وإخبارًا رشعيني فعند ذلك أمر موالنا الوزير وموالنا شيخ اإلسالم ... بكتابة 

ذلك ضبطًا للواقع وقيده بسجل الديوان العاىل لرياجع به عند االحتياج إليه«65. 

الوثيقة، س79-75. الوثيقة، س64.92-90   65
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التاريخ  
فيه  حررت  الذى  الزمن  عىل  يدل  ألنه  الدبلوماتية  الوثائق  ختام  ىف  والزمًا  أصياًل  عنرصًا  الزمانى  التاريخ  يعترب 
بالتقويم اهلجرى بعد عبارة: »عىل ما جرى  باليوم والشهر والسنة  التاريخ  الزمنية وقد ورد  الوثيقة مما يكسبها الصحة 

وقع التحرير ىف«.

الشهود   
»الشيخ«  بعد كلمة  أو  السلمونى حتت  التاريخ اسم شاهدين مها أمحد األمحدى وإبراهيم  بعد  الوثيقة  ورد ىف هناية 

ويعتربان شهودًا عىل تدوين الوثيقة ىف السجل، ومها أيضًا من موظفى الديوان العاىل.

)1 رقم  )لوحة  الوثيقة  نرش  لثاً  ثا

هو أنه بمرص املحروسة برز األمر املطاع الواجب القبول واالتباع من حرضة سيدنا وموالنا الوزير  1
املعظم املشري املفخم الدستور املكرم ممهد بنيان الدولة واإلقبال مشيد أركان السعادة واإلجالل  2

صاحب السعادة وساحب اذيال السياده موالنا الوزير احلاج حممد باشا راقم كافل مرص  3
املحمية دامت سعادته السنية خطابا حلرضه سيدنا وموالنا شيخ مشايخ اإلسالم عالمة  4

االنام قاموس البالغة ونرباس االفهام ارشف السادة املواىل االعاىل األعزه66 العظامء الكرام الناظر  5
ىف األحكام الرشعية قاىض القضاة يوميذ بمرص املحمية املوقع خطة الكريم أعاله دام عاله بالكشف  6

عىل السواقى السلطانى الكاينة بمرص القديمة وعىل املجراه السلطانى املوصلة للام العذب وللام  7
امللح من السواقى املذكورة إىل القلعة املنصورة والنظر فيام حيتاج إليه احلال من االبنية واملرمات  8

من ابتدا السواقى املذكوره إىل زاويه املرحوم ازدمر الدويدار الكاينة بالقرافه الصغرى  9
وضبطها بالقياس والتحرير لرضوره انقطاع املا من املجراه املذكوره عن الرسيا وعن سكان  10

القلعه املذكوره وشكواهم بان انقطاع املا عنهم بسبب خترب املجراه املذكوره واحتياجها  11

للعامره واملرمه الرضوريتني ونزل حرضه موالنا الوزير بصحبته حرضه موالنا شيخ االسالم  12

املشار اليهام اعاله اىل مرص القديمه وجلسا بالقرص الذى علو راس اخلليج احلاكمى وحرض  13

حلضورمها بالقرص املذكور كل من فخر االماجد االعاظم مستجمع انواع املحامد واالكابر موالنا امحد67  14

كلمة  بعد  الوثيقة  نص  ىف  وردت  التى  »الكرام«  كلمة  عىل  شطب  يوجد   66

»االعزه«.
أمحد افندى الوزان بالرضبخاناه كان إنسانًا حسنًا مجيل األوضاع مرتهف   67

الطباع حمتشاًم وحمبوبًا جلميع الناس، توىف ىف سنة 1205هـ انظر: اجلربتى، 
عجائب اآلثار، جـ2، ص 335.
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افندى ناظر الرضب خاناه بمرص حاال وفخر االماجد واالعاظم مستجمع انواع املحامد واالكارم  15

موالنا حممد بيك قابجى باشا حاال بن املرحوم الوزير باكري باشا وفخر االماثل واالقران  16

امحد افندى كاتب خزينة تابع موالنا الوزير املشار اليه وفخر االماجد العظام حسن اغا شهر  17

حواله بالديوان العاىل حاال تابع موالنا الوزير املشار اليه وفخر االكابر واالعيان االمري امحد اغا  18

كتخدا جاويشان بمرص حاال واجلناب املكرم االمري حممد اغا اختيار متفرقة ومعامرجى باشا  19

بمرص حاال واالمري حسن افندى كاتب حواله جاويشان بالديوان العاىل حاال واالمري  20

حسن اغا اختيار جاويشان وترمجان موالنا شيخ االسالم املشار اليه واالمري ابراهيم جوربجى  21

رسدار مستحفظان بباب موالنا شيخ االسالم املشار اليه والسيد الرشيف امحد جاويش كاتب  22

خرج خاصه بن املرحوم السيد الرشيف ابراهيم جاويش وغريهم ممن يطول ذكرهم فيه ووجه  23

موالنا شيخ االسالم املشار اليه اعاله بامر موالنا الوزير املومى اليه للكشف عىل ذلك كاتب  24

االحرف ورفيقه وكل من االمري حممد اغا معامرجى باشا بمرص حاال وموالنا امحد افندى كاتب خزينة  25

رزنامه موالنا الوزير املومى اليه واالمري حسن اغا ترمجان موالنا شيخ االسالم املومى اليه والسيد الرشيف  26

امحد جاويش كاتب خرج خاصه املذكورين اعاله ومن اهل اخلربه كل من احلاج سليامن سليم بن املرحوم   27

مصطفى واحلاج حسني القيسى بن املرحوم عىل والسيد الرشيف حجاج بن السيد الرشيف حممد واحلاج خليل  28

ابن املرحوم ابراهيم واحلاج امحد بن املرحوم احلاج يوسف بركات الشهري بالطويل املهندس كل منهم  29

بمرص املحروسة فقابلوا ذلك بمزيد القبول واالمتثال وتوجهوا للكشف عىل ذلك وكشف عىل السواقى  30

السلطانى وعىل املجراه السلطانى املذكورتني سفال وعلوا من ابتدا السواقى املذكوره إىل انتها زاويه  31

املرحوم ازدمر الدويدار املرقوم فوجد بالسواقى املذكوره حمالت متعدده حمتاجه  32

للعامره واملرمه والتنظيف ووجد باملجراه املذكوره حمالت متعددة حمتاجه للعامره واملرمه  33

الرضوريتني بعضها سقطت حجارته وبعضها ايل اىل السقوط وبعضها نشع منه املا  34

فاذهب بام اهوى وهبا بعض قناطر حتتاج إىل السد وحمالت حمتاجه لبنا بسفالت  35

وضبطت املحالت املحتاجه للعامره واملرمه بالقياس بذراع العمل املعتاد القل تقدير  36

ما يرصف عىل عامرهتا حسب االجتهاد واما السواقى املذكوره فاهنا حتتاج اىل مرمه بنا  37

صواريه السواقى املالح ذرعها مايه ذراع واربعه واربعون ذراعا مكرسه ىف بعضها  38

بعضا طوال وعرضا وعمقا ومرمه بنا حائط شونه بالسواقى ذرعها ثالثاميه ذراع  39

وستون ذراعا مكرسه ىف بعضها بعضا طوال وعرضا وعمقا ومرمه بنا بالسواقى  40

ىف العلو ذرعها اربعه ومخسون ذراعا ومرمه بنا ىف حمل اخر بالسواقى ىف القرص ذرعها  41

تسعه ومخسون ذراعا ومرمه بنا ىف جوف ساقيه ذرعها اثنا عرش ذراعا ومرمه بنا  42

ىف خمزن التبن سفل طريق السواقى ذرعها مايه ذراع وتسعه وثالثون ذراعا  43
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ومرمه بنا ىف حمل اخر بمخزن ذرعها مخسه واربعون ذراعا ومرمه  44

بنا بحائط شونه التبن ذرعها مخسون ذراعا ومرمه بنا حائط بطريق املياه  45

بالسواقى ذرعها اربعون ذراعا ومرمه بنا ىف جهه اخرى بطريق املياه بالسواقى ذرعها   46

ثالثون ذراعا واما املجراه املذكوره فاهنا حتتاج اىل بنا مرمه ىف القنطره الثالثه عرش  47

ذرعها عرشون ذراعا ومرمه بنا ىف اجلهه الثانيه من القنطره املذكوره ذرعها  48

احد وعرشون ذراعا ومرمه بنا بجوار املرمه املذكوره ذرعها عرشون ذراعا وسد   49

نصف قنطرتني بالبنا يبلغ بناوه الف ذراع وثالثاميه ذراع واثنان ومخسون   50

ذراعا ويبنى بسفله بجوار ذلك يبلغ بناوها ثالثاميه ذراع ومخسه وسبعون  51

ذراعا ومرمه بنا ىف قنطره من قناطر املجراه املذكور ذرعه مايه ذراع واحده  52

ومرمه بنا بجوارها ذرعها مخسه وثالثون ذراعا وسد نصف قنطره بالبنا يبلغ بناوها  53

ستاميه ذراع وسته وسبعون ذراعا ومرمه بنا بجوارها ذرعها مخسون ذراعا  54

ويبنى بسفله يبلغ بناوها تسعاميه ذراع وثامنون ذراعا ومرمه بنا بجوارها ذرعها  55

مخسه ومخسون ذراعا ومرمه بنا بجوارها ذرعها ثامنون ذراعا ومرمه بنا ذرعها  56

ثالثون ذراعا ومرمات بنا ىف ثالث حمالت ذرعها ستون ذرعا وسد نصف  57

قنطره بالبنا يبلغ بناوها اربعاميه ذراع وثامنون ذراعا ومرمه بنا بجوارها  58

ذرعها ثالثون ذراعا ومرمه بنا بجوارها ذرعها عرشون ذراعا وسد نصف   59

قنطره بالبنا يبلغ بناوها ستاميه ذراع واربعه وعرشون ذراعا ومرمه بنا  60

بجوارها ذرعها مخسون ذراعا ومرمات بنا بجوارها ىف اربع حمالت  61

ذرعها مايه ذراع واحده وذراعني اثنني ومرمات بنا ىف تسع حمالت ذرعها  62

مايتا ذراع ثنتان ومخسه اذرع ومرمه بنا باملجراه جتاه سبيل الوسيه  63

ذرعها مايتا ذراع ثنتان ومرمه باملجراه جتاه زاويه الساده املالكيه  64

ذرعها مايه ذراع ومرمه بنا حائط باملجراه بجوار زاويه ازدمر املذكوره ذرعها  65

ثالثاميه ذراع وسبعون ذراعا ومرمه بنا بجوارها ذرعها مخسون ذراعا ومرمه بنا  66

باملجراه بظاهر زاويه ازدمر املذكوره ذرعها مايه ذراع وعرشون ذراعا وحيتاج احلال اىل  67

بنا ثالثه االف ذراع باخلافقى باملجراه املذكوره ىف حمل جريان املا وإىل بنا الف ذراع  68

مرمات متفرقه ىف جهتى املجراه املذكوره من االبتدا إىل االنتها ليكون مجله  69

املرمات املحتاجه للبنا بالسواقى واملجراه املذكورتني احد عرش الف ذراع ومايه ذراع وثامنيه  70

واربعون ذراعا بحساب الرتبيع وحيتاج احلال ايضا اىل تنظيف طريق املا العذب  71

ذرع ذلك ستون ذراعا وإىل تنظيف ارض السواقى املالح وذرع ذلك مايتا ذراع ثنتان  72
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واىل نزح وتنظيف فسقيه املا مع طريق املا باملجراه املذكوره وذرع ذلك مخساميه  73

ذراع ليكون مجله اذرع النزح والتنظيف سبعاميه ذراع وستون ذراعا بالذرع املذكور  74

اعاله وملا تم الكشف والقياس عىل الوجه املرشوح عاد املعنيون املذكورون وعرضوا  75

ذلك مفصال عىل حرضه موالنا الوزير وموالنا شيخ االسالم املشار اليهام اعاله واخرب كل من  76

اهل اخلربه واملهندسني املعني اساموهم باعاليه العارفني ىف األراىض وذرعها واألبنيه  77

وقيمتها وأن املحالت املحتاجه للعامره واملرمه والتنظيف بالسواقى واملجراه املرشوح  78

ذلك باعاليه حمرره القياس عىل حسب الطاقه واالجتهاد وان الذراع ىف بنا املحالت املذكوره  79

يستغرق مرصف عامرته مخسه واربعون نصف فضه ىف ثمن املون واالجر والذراع  80

ىف التنظيف يستغرق مرصفه مخسه وعرشون نصف فضه حكم املعتاد ىف عامرات املريى  81

فيكون مجله ما يرصف ىف بنا املرمات املذكوره مخساميه الف نصف والف نصف واحد  82

وستاميه نصف وستون نصف فضه ومرصف التنظيف تسعه عرش الف نصف فضه  83

ليصري مجله ما يرصف ىف العامره واملرمه والبنا والتنظيف بالسواقى واملجراه املذكورتني  84

مع االلفني نصف فضه معتاد الكشافني عىل طرق املريى مخساميه الف نصف   85

واثنان وعرشون الف نصف وستاميه نصف وستون نصف فضه يعدل ذلك من   86

االكياس املرصية التى عربه كل كيس منها مخسه وعرشون الف نصف فضه عرشون كيسا  87

مرصيه وكسور اثنان وعرشون الف نصف وستاميه نصف وستون نصف  88

فضه ديوانى هذا ما يدل عليه الكشف واالخبار كشفا واخبارا رشعيني فعند   89

ذلك امر موالنا الوزير وموالنا شيخ االسالم املشار اليهام بكتابه ذلك ضبطا للواقع  90

وقيده بسجل الديوان العاىل لرياجع به عند االحتياج اليه وعىل ما جرى وقع التحرير  91

ىف رابع شهر ذى القعده احلرام سنه احدى وثامنني ومايه والف  92

والشيخ إبراهيم الشيخ   
امحد االمحدى  السلمونى   
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واملراجع املصادر   

الوثائق أوالً 
الديوان العاىل، سجل رقم 2، وثيقة رقم 157، ص 120-121، بتاريخ 4 ذى القعدة 1181هـ.

املطبوعة  العربية  املصادر  ثانياً 
ابن إياس )أبو الربكات حممد بن أمحد، ت 930 هـ(، بدائع الزهور ىف وقائع الدهور، حتقيق حممد مصطفى، 5 أجزاء، 

اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 1984.
أوليا جلبى، سياحتنامه مرص، ترمجة حممد عىل عونى، حتقيق عبد الوهاب عزام وأمحد السعيد سليامن، دار الكتب والوثائق 

القومية، القاهرة، 2005.
اجلربتى )عبد الرمحن بن حسن بن برهان الدين احلنفى، ت 1240هـ(، عجائب اآلثار ىف الرتاجم واألخبار، 4 أجزاء، 

مطبعة األنوار املحمدية، القاهرة، 1986.
——، مظهر التقديس بزوال دوله الفرنسيس، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، دار الكتب والوثائق القومية، 

القاهرة، 1998.
چومار، وصف مدينة القاهرة وقلعة اجلبل، ترمجة أيمن فؤاد سيد، اخلانجى، القاهرة، 1988.

حسني أفندى الروزناجمى، مرص عند مفرق الطرق 1798-1800 ترتيب الديار املرصية ىف عهد العثامنية، حتقيق حممد 
شفيق غربال، مقال ىف جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، املجلد الرابع، اجلزء األول، مايو 1936، ص 69-1.

عبد الغنى )أمحد شلبى، ت 1150هـ(، أوضح اإلشارات فيمن توىل مرص القاهرة من الوزراء والباشات امللقب بالتاريخ 
العينى، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، اخلانجى، القاهرة، 1978.

املقريزى )أمحد بن عىل بن عبد القادر 766-845هـ(، املواعظ واالعتبار ىف ذكر اخلطط واآلثار، حتقيق أيمن فؤاد سيد، 
4 جملدات، مؤسسة الفرقان للرتاث االسالمى، لندن، 2002.

العربية  املراجع  ثالثاً 
أمحد السعيد سليامن، تأصيل ما ورد ىف تاريخ اجلربتى من الدخيل، دار املعارف، القاهرة، 1971.

أمحد السيد الصاوى، نقود مرص العثامنية، ط1، مركز احلضارة العربية، القاهرة، 2001.
أندريه ريمون، فصول من التاريخ االجتامعى للقاهرة العثامنية، ترمجة زهري الشايب، مكتبة مدبوىل، القاهرة، 1974.

إيامن حممد أبو سليم، الوحدة األرشيفية ملحكمة سلطان شاه، مقال ىف جملة كلية اآلداب، جامعة حلوان، العدد التاسع 
والعارش، 2001، ص 446-387.
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وقائع  ىف  مقال  منها،  نامذج  نرش  مع  العاىل  الديوان  بسجالت  النيل  وفاء  لوثائق  دبلوماتية  دراسة  عمران،  أمحد  جيهان 
تارخيية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات التارخيية، يوليو 2004، ص 381-347.

حسن الباشا، الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية، 3 أجزاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.
حسن عبد الوهاب، الرسومات اهلندسية للعامرة اإلسالمية، مقال ىف دراسات اآلثار اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم، القاهرة، 1979، ص70-33.
العدد  القاهرة،  جامعة  اآلثار،  كلية  جملة  ىف  مقال  باى،  عىل  من  أزدمر  األمري  منشأة  رمضان،  حسني  مصطفى  حسني 

اخلامس، 1991، ص 252-179.
خالد عزب، الفسطاط النشأة االزدهار االنحسار، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1998.

دار  معامرية،  اثرية  دراسة  اململوكى  العرص  هناية  وحتى  اإلسالمى  الفتح  منذ  بمرص  املائية  املنشآت  نوار،  حممد  سامى 
الوفاء، اإلسكندرية، 1999.

سعاد ماهر، جمرى مياه فم اخلليج، مقال ىف املجلة التارخيية املرصية، املجلد السابع، 1958، ص 151-134.
العلمية،  الثقافة  دار  العاىل، جزآن،  الباب  العثامنية دراسة أرشيفية وثائقية لسجالت حمكمة  الوثائق  سلوى عىل ميالد، 

اإلسكندرية، 2001.
——، ترتيب ووصف الوثائق، مقال ىف جملة االجتاهات احلديثة، العدد السادس عرش، 2001، ص124-97.

——، اسس وقواعد ترتيب ووصف الوثائق األرشيفية التصنيف والفهرسة، مقال ىف جملة املكتبات واملعلومات العربية، 
العدد الثانى لسنة 23، يوليو2003، ص 146-97.

عاصم حممد رزق، معجم مصطلحات العامرة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبوىل، القاهرة، 2000.
——، أطلس العامرة اإلسالمية والقبطية بالقاهرة، 5 أجزاء، مكتبة مدبوىل، القاهرة، 2004.

عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، فصول من تاريخ مرص اإلقتصادى واإلجتامعى، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 
1990، سلسلة تاريخ املرصيني 38.

عبد اللطيف إبراهيم عىل، الوثائق ىف خدمة اآلثار، مقال ىف دراسات ىف اآلثار اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم، القاهرة، 1979، ص 481-389.

عامد بدر الدين أبو غازى، وثائق بيت املال ىف األرشيف املرصى، مقال ىف جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، جملد 57 
العدد الرابع، أكتوبر 1997، ص 179-135.

فالرتهنتس، املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا ىف النظام املرتى، ترمجة كامل العسيىل، األردن، 1970.
كازانوڤا، تاريخ وصف القاهرة، ترمجة أمحد دراج، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 1974.

ليىل عبد اللطيف أمحد، اإلدارة ىف مرص ىف العرص العثامنى، جامعة عني شمس، القاهرة، 1978.
——، دراسات ىف تاريخ ومؤرخى مرص والشام إبان العرص العثامنى، اخلانجى، القاهرة، 1980.
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-923 عىل  حممد  عرص  هناية  إىل  العثامنى  الفتح  من  مرص  ىف  اإلسالمية  العامرة  موسوعة  حداد،  إسامعيل  محزة  حممد 
1265هـ/1517-1848م، زهراء الرشق، القاهرة، 1988.

حممد الششتاوى، متنزهات القاهرة ىف العرصيني اململوكى والعثامنى، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1999.
حممد عيسى، معجم مصطلحات الفن اإلسالمى، إستانبول، 1988.

حممد كامل السيد حممد، أسامء ومسميات من مرص، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 1986.
حممد حممد أمني وليىل عىل إبراهيم، املصطلحات املعامرية ىف الوثائق اململوكية 648-923هـ/1250-1517م، اجلامعة 

األمريكية، القاهرة، 1990.
حممد مصطفى نجيب، »العامرة ىف العرص العثامنى«، مقال ىف كتاب القاهرة تارخيها وفنوهنا وأثارها، مؤسسة األهرام، 

1970، ص 270-254.
مدحية رشاد حسنى حممود، قناطر املياه ىف مرص من العرص الطولونى إىل عرص عىل باشا دراسة أثرية حضارية، رسالة 

ماچستري جامعة القاهرة، كلية اآلثار، 2004.
وزارة الثقافة، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والنرش، القاهرة ىف ألف عام969-1969، دار الكتاب العربى، القاهرة، 

.1969
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لوحة 1. الديوان العاىل، سجل رقم 2، وثيقة رقم 157، ص 121-120.
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خريطة 1. موقع سور جمرى العيون، مصلحة املساحة عام 1945. مقياس الرسم 25000/1.
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