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. بااألزهر التى أنشؤها خليل أفندى المقااطعجىالبحث المنشآت المعمارية  يتناول

وضوع هام على جانب كبير من األهمية حيث لم يتناول هذه الدراسة أحد وهو م

مان البااحثين الل ام ماا أورده د. محماود الحساينى فاى و ال ماوجز لل اياة عاان 

 .(2)السبيل الذى أنشؤه خليل أفندى المقاطعجى

المعمارياة أن اا تشاتمل علاى ربعاين وتتضح أهمية دراسة هذه المنشاآت 

 ب. يعلوه كتاوسبيل ووكالة 

المعمارياة ساوى السابيل هاذه المنشاآت وتجدر اإلشارة أنا  لام يتبان مان 

 اا، كتلاة مادخل بالذى يعلوه كتاب، كتلة مدخل الوكالة وبعض الحوا ل الباقياة 

 الربع األول، وكتلة مدخل الربع الثانى وبعض المساكن الباقية ب ما. 

ا ورد بمااالمعماريااة ومقارنت ااا المنشااآت ويتناااول البحااث دراسااة هااذه 

المحفوظة باألرشيل التاريخى بوزارة األوقاال ماع دراساة  6526بالوثيقة رقم 

تحليلية ل ذه المجموعة المعمارية ومقارنت ا بالعمائر الباقياة. كاذلن نشار الوثيقاة 

 )تنشر ألول مرة(.  6526رقم 

 (: 1الموقع )خريطة 

الشارقية ويقاع هما الواج اة الشامالية  نا يتينفى المعمارية المنشآت هذه تقع 

، كتلة مدخل الوكالة وكتلة مدخل الربع األول وتطل على شاارع السبيلب ا كتلة مدخل 

 م. 10.19الدردير حالياً )زقان الكعكيين سابقاً( ويبلغ طول الواج ة 

أمااا النا ااية الثانيااة وهااى الواج ااة الجنوبيااة الشاارقية ويقااع ب ااا شاابان 

ى وهى تطل علاى عطفاة الساالوى حاليااً يل الثانى. وكتلة مدخل الربع الثانبالتس

 م. 19.54)عطفة الشيخ العلقمى سابقاً( ويبلغ طول الواج ة 

باالقرب  (1)الكعكياين المعمارية تقع بخاطالمنشآت وتشير الوثيقة أن هذه 

والجامع  (1)قايتباىالسلطان بالزقان المتو ل من  إلى حوض  (2)من حبس الديلم

 .(0)والباطلية (6)األزهر

                                           
، مكتبااة ماادبولى، 2151 - 2921الحسااينى )محمااود( األساابلة العثمانيااة بمدينااة القاااهرة  (2)

 .201-201، ص ص 2511
ذكر على مباارن أن شاارع الكعكياين أولا  مان شاارع ال ورياة علاى يساار الاذاهب إلاى  (1)

تاار العقاااديين وأخااره أول شااارع الباطليااة تجاااه باااب حااارة المدرسااة وطولاا  ثالثمائااة م
 وعشرة أمتار.
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المعمارياة حادود أربعاة، الحاد المنشاآت د هذه حالوثيقة أن  كان ي وتشير

القبلى )الجنوبى الشارقى( عطفاة الشايخ العلقماى )عطفاة الساالوى حاليااً( والحاد 

مال اقة حديثة وت يالبحرى )الشمالى ال ربى( سكن الحاج  قر )مكان ا اآلن ب

شااارع الاادردير ل ااذا الحااد( والحااد الشاارقى )الشاامالى الشاارقى( زقااان الكعكيااين )

حالياااً( والحااد ال ربااى )الجنااوبى ال ربااى( إلااى الااديلم )يال ااق ا فااى هااذه الناحيااة 

 .(9)منزل حديث(

أما الواج ة الثانية وهاى الواج اة الجنوبياة الشارقية وهاى التاى يتو ال 

ل الثااانى وكتلااة بيفيوجااد ب ااا شاابان التساا (3)إلي ااا ماان ساالم بعطفااة الشاايخ العلقمااى

                                                                                                     
وكان هذا الشارع قديماً من ضمن حارة الديلم التى هى اآلن )زمان علاى مباارن( حاارة 

 حشقدم. 
مباااارن )علاااى(ط الخطاااط التوفيقياااة الجديااادة لم ااار القااااهرة ومااادن ا وبالدهاااا القديماااة  

 .131-133، ص ص 1، جـ2512والش يرة، ال يئة الم رية العامة للكتاب، 
رفت باذلن لنازول الاديلم الوا الين ماع هفتكاين الشارابى حاين قادم ومعا  حارة الديلمط ع (2)

م 515هـ/631أوالد من مواله معز الدولة البوي ى وجماعة من الديلم واألتران فى سنة 
 فسكنوا ب ا فعرفت ب م.

م(ط المااواعظ واالعتبااار بااذكر 2002هااـ/109المقرياازى )تقااى الاادين أحمااد باان علااى ت  
 .5-1، ص ص 1م، جـ2196هـ/2114الخطط واآلثار، بوالن، 

حوض السلطان قايتباىط يقع هذا الحوض بخط الباطلية مواج اً لباب ال عايدة بالواج ة  (1)
م. 2011هاـ/111الجنوبية ال ربية للجامع األزهر أنشؤه السلطان األشارل قايتبااى سانة 

مااان وقاااد أوقفااا  لساااقى دواب الماااارين والمتااارددين إليااا  والمقيماااين هناااان و يااار ذلااان 
 االنتفاعات الشرعية كل يوم من أول الن ار إلى آخرة.

العماارى )آمااال(ط أحااواض سااقى الاادواب فااى الع اارين المملااوكى والعثمااانى القاااهرة،  
 .21-23، ص ص 2513

الجااامع األزهاارط هااذا الجااامع أول مسااجد أسااس بالقاااهرة، أنشااؤه القائااد جااوهر ال ااقلى  (6)
جمادى األول سنة  3مى، وشرع فى بنائ  يوم السبت لمواله الخليفة المعز لدين هللا الفاط

 م.511يوني   19هـ/ 632رمضان سنة  5م وانت ى من بنائ  514مارس  21هـ/ 695
 .119-116، ص ص 1المقريزىط الخطط، جـ 

الباطليةط عرفت بطائفة يقال ل م الباطلية. وسبب تسميت ا أن  لما قسام المعاز العطااى فاى  (0)
ساؤلت عطااى فقيال ل اا فارك ماا كاان حاضاراً ولام يبان شاي  فقاالوا الناس جاىت طائفة ف

 رحنا نحن فى الباطل فسموا الباطلية وعرفت هذه الحارة ب م.
 .1، ص 1المقريزىط الخطط، جـ 

 .24ط 1، سطر 6أوقال ص  6256الوثيقة رقم  (9)
 .11ط 22، س 0أوقال ص  - 6526الوثيقة رقم  (3)
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لااذى يشااتمل علااى أربعااة وعشاارون مسااكناً دوران علوياااً ماادخل الربااع الثااانى ا

 .(2)وسفلياً 

 المنشـــئ:

المعماريااة خلياال أفناادى المقاااطعجى، ولاام اسااتطع المنشااآت أنشااؤ هااذه 

التاى باين أيادينا معلوماات عان المنشا  تاذكر الم اادر ترجمة المنش  حياث لام 

علوماات كال الماعتماد علاى إال أن  سابيلمان أماامى )على حد علمى( لاذا فلايس 

معرفاة أمكنى كتاب وقف  والتى من خالل ا أمكن معرفة القاب . كما  تضمن االتى 

ل بالواج اة بيباللوحاة الحجرياة التاى تعلاو شابان التسا ىألقاب  من النص التؤسيسا

الخشااابى أسااافل حجااارة  بااااإلزار ىالشااامالية الشااارقية وماااا ورد باااالنص التؤسيسااا

 ل. بيالتس

                                           
 .5ط 6، س 0ص أوقال  - 6526الوثيقة رقم  (2)
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 :(1)األلقاب التى وردت بالوثيقة

أهل السيادات  (0)قدوة أرباب الكماالت العظام عمدة (6)وموالنا (1)"سيدنا

 ل ـا خليـالى والتعظيم موالنـذى الج (3)المكرم .(9)الفخام الجناب

 الش ير بم ر المحروسة. (2)مقاطعجى (1)أفندى

                                           
 .26ط 22، س 1أوقال ص  - 6526الوثيقة رقم  (2)
سيدناط السيد فى الل ة المالن والزعيم، وقد أطلن كلقب عام علاى األجاالى مان الرجاال،   (1)

وكان السيد يضال إلى اللقب ضمير المتكلم الجمع فيقال "سيدنا" وكان "سيدنا" يستعمل 
 لدين.فى مخاطبة أجل رجال السياسة والعلم وا

الباشا )حسان(ط األلقااب اإلساالمية فاى التااريخ والوثاائن واآلثاار، دار الن ضاة العربياة،  
 .691-609، ص ص 2511

موالناط هاى فاى األ ال "ماولى" ويطلان فاى الل اة علاى السايد وعلاى المملاون والعتيان وعلاى  (6)
نتمااى أحيانااً أخارى، وهاو المنتسب إلى قبيلة، وقد استعمل كلقب بمعنى السيادة أحيانا ًوبمعنى اال
 فى كلتا الحالتين مشتن من المعنى األ لى للكلمة على سبيل الكتابة.

وقد ذاع استعمال لقب "المولى" مضافاً إلى ضمير جمع المتكلم فقيل "موالناا" واساتعمل  
 هذا اللقب منذ الخلفاى الفاطميين واستمر حتى الع ر العثمانى.

 .921-923الباشا )حسن(ط األلقاب، ص ص  
عمدةط العمدة فى الل ة ما يعتمد علي ، وقاد أضايل إلاى هاذا اللفاظ بعاض الكلماات لتكاوين ألقااب  (0)

 مركبة مثل "عمدة األحكام"، "عمدة اإلمام" عمدة الملون وعمدة الملون والسالطين.
واللقبط عمادة أهال السايادات الفخاام، ورد هناا ألول مارة حساب علماى الباشاا )حسان(ط  

 ، بركات )م طفى(ط045-041ص ص  األلقاب،
األلقاب والوظاائل العثمانياة، دراساة فاى تطاور األلقااب والوظاائل مناذ الفاتح العثماانى  

 .231م، ص 1444لم ر حتى إل اى الخالفة العثمانية، دار  ريب، 
الجنابط فى الل ة ال ناى أو ما يقرب من محلة القوم، ويجماع علاى أجنباة كمكاان وأمكناة  (9)

ات كجماد وجمادات. وهو من ألقاب األ ول التى بدأ اساتعمال ا فاى المكاتباات على جنب
 إذ ان  يعبر عن الرجل بفنائ  وما قرب من محلت  من باب التعظيم.

، بركاات )م اطفى(ط األلقااب والوظاائل 109ط 102الباشا )حسن(ط األلقااب، ص ص  
 .163-169العثمانية، ص ص 

مرة على عاالى الدولاة أباى ساعد مساعود فاى ناص إنشااى  المكرمط أطلن هذا اللقب ألول (3)
 م على برج مسعود فى  زنة.2220هـ/941سنة 

م(  ابح األعشاى فاى  اناعة اإلنشاا، 2021هاـ/112القلقشندى )اباى العبااس أحماد ت  
 .059، الباشا )حسن( األلقاب، ص 64، ص 3، جـ2529بوالن، 

م( علاى أخاى السالطات فاى 2613-19هاـ/111أفندىط أطلن فاى زمان بان بطوطاة )ت  (1)
 ق طموني .

 .233الباشا )حسن(ط األلقاب، ص  
ودخلااات فاااى الل اااة التركياااة  Efendisوكلمتااا  أفنااادى مااان اليونانياااة العاماااة افناااديس 

م واساتعملوه لقباا للرجال 26هاـ/1األناضولية فى وقت مبكر واستعمل ا الترن منذ القرن 
ولألماااراى أوالد الساااالطين مشاااايخ  الاااذى يقااارأ ويكتاااب، ولقبااااً لااابعض كباااار الماااوظفين

اإلسالم، وبلقب ب اا الضاباط حتاى رتباة البكباشاى كماا أطلقات فاى العربياة علاى الكاتاب 
 الموظل، فى الدولة.
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بالواج اة السابيل األلقاب التى وردت باللوحة التؤسيسية التى تعلو شابان 

 رقية.الشمالية الش

 "أنشؤ هذا السيل المبارن خليل أفندى". 

األلقاب التى وردت بالنص التؤسيسى باألزار الخشبى أسفل سقل حجرة 

 يل. بالتس

 ".(2)خليل أفندى من أمراى الجراكسة (6)العالى (1)"الجناب الكريم

                                                                                                     
وقد شاع لقب "أفندى" فى البالد التى خضاعت للنفاوذ العثماانى واساتخدم فاى م ار لقباا 

 فخرياً لنقيب اإلشرال.
م(ط عجائااب اآلثااار فااى التااراجم 2119هااـ/2104الجبرتااى )عبااد الاارحمن باان حساان ت 

 .612، ص 0م، جـ2115هـ/2151واألخبار، بوالن، 
 .2591وبطل استعمال  فى م ر بعد عام  2560وقد أل ى هذا اللقب فى تركيا سنة 

سليمان )أحمد السعيد(ط تؤ يل ما ورد فاى تااريخ الجبرتاى مان الادخيل، دار المعاارل، 
 .16ط 12، ص ص 2515

ط هذه الكلمة مزيج من كلمتين "مقاطع" و"جمى" الالحقة فى التركية التى تفياد مقاطعجى (2)
 الوظيفة. وهى تعنى أن يقوم بتح يل اإليرادات من أمالن اإلمبراطورية.

 .221سليمان )أحمد السعيد(ط تؤ يل، ص  
وقد استخدمت االمبراطورية اإلسالمية نظام اإلقطااع وجمع اا مقاطعاات إلدارة وتنظايم  

راضاااى الخاضاااعة ل اااا، وكاااان هاااذا النظاااام هاااو األسااااس الحقيقاااى للااانظم السياساااية األ
 واالقت ادية فى هذه االمبراطورية.

وقد انقسمت االمبراطورية العثمانية إلاى شابكة فسايحة مان المقاطعاات وع اد بكال من اا  
إلى "مقاطعجى" معين كان مسئوالً عن است الل اإلمكانيات االقت ادية لمقاطعتا  مقابال 

 تقديم مبلغ محدد إلى الحكومة المركزية.
م(ط الدرة الم اانة فاى أخباار 2199هـ/2235الدمرداش كتخدا عزبان )األمير أحمد ت  

الكنانااة، تحقياان د. عبااد الاارحيم عبااد الاارحمن، المع ااد العلمااى الفرنسااى ل ثااار الشاارقية 
 .2، ح11، ص 2551، الزهراى للنشر، 2515بالقاهرة، 

لص مان اللاإم، وهاو فعال إذا  اار الكارم لا  ساجي ، وكاان يطلان كلقاب الكريم هو الخا (1)
 فخرى على العسكريين والمدنيين على السواى.

، بركااات )م ااطفى( األلقاااب والوظااائل 061-061الباشااا )حساان(ط األلقاااب، ص ص  
 .100-106العثمانية، ص ص 

ي اال األلقاااب  العاالىط ماان األلقاااب الفااروع فااى ع اار الممالياان. وكااان ماان الجااائز أن (6)
األ ول جميع ا. وكانت رتبت  أعلى من السامى. وكان ربما سابن بلقاب تاابع آخار مثال 
"المقاار الكااريم العااالى" الجناااب العااالى" وكااان العااالى ماان األلقاااب التااى تجاارى مجاارى 

 التشريل.
 .651 - 654الباشا )حسن( األلقاب، ص ص  
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 أفندى المقاطعجى: للمنشآت المعمارية لخليل الدراسة الوصفية 

 يل والكتاب:بالس

( ويشاا ل 1هااذا الساابيل والكتاااب الااذى يعلااوه باااألزهر )خريطااة  يقااع

نا يتين، الواج اة الشامالية الشارقية وهاى الواج اة الرئيساية للسابيل وب اا كتلاة 

(، أمااا الواج ااة 2ل وتطاال علااى شااارع الاادردير )لوحااة بيالماادخل وشاابان التساا

 (. 9)لوحة  (1)الجنوبية الشرقية وتطل على عطفة السالوى

منش  ال  ريج سبيالً هلل تعالى لخزن الماى العذب ب  فى كل سنة وقد أوقل ال

 .(6)ل  لمن يرد علي  من الناس للشربالمبارن زمن زيادت  وتسبيالنيل  من ماى

بال  ريج يقوم بفتحاة  (0)مزمالتياً ل رجالً يكون وقد قرر الواقل بالسبي

األوقاات المع اودة للشرب فى األياام ووتسبيل  ونقل الماى من بيارت  إلى مزملت  

ويقفل  بعد ذلن. واشترط الواقل أن يكون سالماً من العاهاات قاادراً علاى العمال 

 .(9)وقرر ل  فى كل ش ر أربعون ن فاً فلوساً نحاساً 

                                                                                                     
م بحيااة مشارقة لام يشااهدوا 21هـ/22ن أمراى الجراكسةط حظى أمراى الممالين فى القر (2)

ل ا مثيالً فى استامبول نفس ا، فبينما ي ل عدد الممالين واألتباع فى أى موكب ماال يقل 
عن مائتى نفر لم يكن ليزيد رجال أحد البكوات أو الكتخدا نفس  فى استامبول عان اثناين 

 أو ثالثة ولو كان متج ا الجتماع رسمى.
 ين المنا ب الرفيعة مثل من ب شيخ البلد.وقد تولى أمراى الممال 
يوسل )عراقى(ط الوجود العثمانى المملوكى فاى م ار فاى القارن الثاامن عشار وأوائال  

 .65ط 69، ص ص 2519القرن التاسع، دار المعارل، 
تشير الوثيقة أن الحد الشارقى يقاع علاى زقاان الكعكياين، والحاد القبلاى يقاع علاى عطفاة  (1)

 الشيخ العلقمى.
 .1-1، سطر 6أوقال، ص  6256لوثيقة ا 

 21-22، سطر 13، ص 9-0، سطر 0أوقال ص  - 6526الوثيقة رقم  (6)
المزمالتىط هو الموظل المختص بالعمال فاى السابيل وم متا  القياام بتساييل المااى علاى  (0)

المارة ووضع ماى الورد فى أحواض الشرب وتنظيل المبنى ورش ما تجاه  كماا يقاوم 
 ى الشرب وإنارة السبيل من الخارج والداخل.بحراسة أوان

 لالستزادة 
 .699-690الحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص ص  

، الفلاااوس النحاسااايةط  ااان النقاااود 22ط 5، س 11أوقاااال، ص  - 6526الوثيقاااة رقااام  (9)
 م(2636-2634هااـ/ 112-135النحاسااية ألول ماارة فااى ع ااد الساالطان مااراد األول )

ود النحاسية والتعامل ب ا فى سيطرة العثماانيين علاى الوالياات العربياة واستمر  ن النق
إلااى جانااب النقااود الذهبيااة والفضااية. وقااد عرفاات النقااود النحاسااية بتسااميت ا بااالفلوس 

وهو مسمى بالنقود النحاسية التاى بل ات قيمت اا أ ا ر مان  دالنحاسية التى يقال ل ا الجد
 الن ل.

متداولااة أيااام الجبرتااى، بحااث منشااور فااى ناادوة د. عبااد الاارحمن ف مااى )عبااد الاارحمن( النقااود ال 
 .913، ص 2513الجبرتى، دراسات وبحوث ال يئة الم رية العامة للكتاب 
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 ل والكتاب ومقارنته فى ضوء ما ورد بالوثيقة:بيالوصف المعمارى للس

سيبل وهو وربعين، خليل أفندى المقاطعجى ملحن ب  وكالة سبيل يعتبر 

 . للتسبيليحتوى على شباكين 

 واجهات السبيل: 

ل ااذا الساابيل واج تااان همااا الواج ااة الشاامالية الشاارقية وهااى الواج ااة 

وكتلة المدخل، والواج ة الثانية هاى الواج اة األول الرئيسية وب ا شبان التسبيل 

 ل الثانى. بيالجنوبية الشرقية وب ا شبان التس

 (:1( )لوحة 2)شكل  (1)الواجهة الشمالية الشرقية

م م شى 1.14عرض   (1)م وب ا شبان للتسيبل1.14يبلغ طول الواج ة 

لوح رخامى لوضع كيزان التسبيل (، كان يتقدم شبان 1بم بعات نحاسية )لوحة

يرتكز على ثالثة كوابيل حجرية، ويعلو هاذا  (6)الشرب أسفل  مسطبة من الحجر

نفاايس ماازررة بين مااا  اانجات كل الشاابان عتااب مسااتقيم ملاابس بالرخااام علااى شاا

يعلو ذلن لوحاة تؤسيساية حجرياة باالخط الثلاث يتكاون  (0)م طى ببالطات خزفية

 (6من سطرين ن  ط )لوحة 

                                                                                                     
/ 2123-2126عرفة )إيماان(ط النقاود المتداولاة فاى م ار زمان الحملاة الفرنساية )  -2151هـا

 .1، ص 1443، مخطوط رسالة ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، م(2142
جني ااً كراساات لجناة حفاظ  23اعتمدت مقايسة لتقوية واج ات السبيل وإ الح ا بمبلغ  (2)

 .21، ص 151، ت 2541، لسنة 25اآلثار العربية، ن
جني اااً إل ااالح شابان التساابيل بالج ااة الشامالية كراسااات لجنااة  1.016تام اعتماااد مبلاغ  (1)

 .203، ص 546 ، ت2596 - 2503، سنة 04حفظ اآلثار العربية، ن
تشااير الوثيقااة أناا  يوجااد مسااقاه ماان الرخااام األباايض ساافل ا مسااطبة ماان الحجاار بزقااان  (6)

 الكعكيين معدة لوقول من يتناول الماى من الفسقية المذكورة للشرب.
 .21-21، سطر 14أوقال، ص  6256الوثيقة  

بالطاات ذات شاكل تكسو البالطاات الخزفياة "النفايس" الاذى يعلاو نافاذة السابيل، وهاذه ال (0)
مستطيل ومل وقة فاى وضاع رأساى وتختلال أطاوال هاذه البالطاات حساب مكان اا فاى 
النفيس، وقوام زخارل هذه البالطات األفرع النباتية المتشاابكة التاى تخارج من اا زهارة 
القرنفل وزهرة عارل الادين واألوران ال ا يرة المساننة، وقاد حجازت هاذه الزخاارل 

زرقاى، كما أضيفت لمسات باللون األخضر للزخاارل كماا باللون األبيض على أرضية 
 حددت باللون األسود.

خليفااة )ربيااع(ط البالطااات الخزفيااة فااى عمااائر القاااهرة العثمانيااة، دراسااة أثريااة فنيااة،  
 .212، ص 2511مخطوط رسالة ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
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وساااقاهم رب ااام شاااراباً ط اااوراً إن هاااذا كاااان لكااام جااازاى وكاااان ساااعيكم  -2

 .(2)مشكوراً 

  .خليل أفندى سنة ألل واثنين وأربعين (1)أنشؤ هذا السيبل المبارن -1

على جاانبى العتاب والعقاد العااتن منااطن مربعاة ومساتطيلة ب اا ويوجد 

زخااارل منحوتااة فااى الحجاار نحتاااً دقيقاااً قوام ااا زخااارل نباتيااة محااوره تشااب  

زخرفة األرابيسن منفذة بشكل بسيط وزخاارل زجزاجياة ويشا ل إطاارات هاذه 

 المستطيالت والمربعات ميمات مستديرة.

عبارة عن بائكة من عقدين على واج ة الكتاب وهى  التسبيليعلو شبان 

شااكل حاادوة الفاارس مرتكاازين علااى عمااود أوسااط، وكااان يتااوج واج ااة الكتاااب 

 (.1)شكل  (6)خشبى يرتكز على كوابيل خشبيةرفرل 

 ويتوج الواج ة من ج ة اليسار عمود ذو قاعدة ناقوسية الشكل. 

 (: 5الواجهة الجنوبية الشرقية )لوحة 

م وال 2.54اتسااع  الثاانى التسابيل ان م يوجاد ب اا شاب9.94يبلغ طول ا 

 يوجد ب  م بعات نحاسية.

خا اة فاى والواج ة م مطة ولم يعطاى المعماار ل اذه الواج اة أهمياة 

جزئ ا العلوى الخاص بالكتاب فترك ا م مطة على الر م من أن ا واج ة حرة 

 على حارة جانبية وتفتح علي ا بشبان للتسبيل. 

                                           
 .11-12( سورة اإلنسان، اآليتان 2)
ن األلقاب التى تو ل ب ا األشياى وتجرى مجرى التشاريل، واساتخدم ب اذا المبارنط م (1)

 المعنى فى الع ريين المملوكى والعثمانى.
 .001، الباشا )حسن(ط األلقاب، ص 211، ص 3القلقشندىط  بح األعشى، جـ 
أضال محمود الحسينى فى قراىت  للنص كلمة "األمير" بعد كلمة "المبارن" وهى  يار  

 موجودة.
 .295لحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص ا 

 .1، سطر 12أوقال، ص  6256الوثيقة رقم  (6)
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 (: 4كتلة المدخل )لوحة 

سام وارتفاع اا 59عن طرين فتحة باب اتساع ا السبيل الدخول إلى  يتم

 .(2)م ي لن علي ا فردة باب خشبى حديث1.64

بين ماا مقوس مزررة ثم عقد  نجات يعلو فتحة الباب عتب مستقيم من 

ماازررة ومسااتطيالت ومربعااات  اانجات نفاايس، يعلااو العتااب العقااد العاااتن ماان 

وتحتوى هذه المستطيالت على زخاارل مستطيلة، ميمات محددة بإطارات ذات 

 نباتية محورة )أرابيسن( أما المربعات فيش ل ا زخارل زجزاجية بارزة. 

 .(1)ويتقدم فتحة المدخل عتب حجرى

 كيفية الدخول إلى السيبل:

يااتم الاادخول إلااى الساابيل عاان طرياان الماادخل السااابن و ااف  بالواج ااة 

م ب  2.69×م6.64كل مساحت  الشمالية الشرقية، يفضى إلى دهليز مستطيل الش

، يساااقل الااادهليز ساااقل خشااابى مساااطح عباااارة عااان (6)ثاااالث درجاااات حجرياااة

خشبية مستعرضة تح ر فيما بين اا تجااويل طولياة ذات مساتطيالت  (0)براطيم

 .(2)ومربعات

                                           
ياتم الو اول إلاى السابيل والكتااب عان طريان البااب الاذى بالواج اة الشامالية الشارقية.  (2)

 وتشير الوثيقة أن  باب مربع ي لن علي  فروة باب خشباً.
 .6-1، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

 تشير الوثقة أن ا عتبة  وانا عدسياً. (1)
 .0، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم 

تشير الوثيقة أن  يفضى من المدخل إلى فساحة بعضا ا مناور ساماوى وباقي اا مادار سالم  (6)
 تجاه ال اعد ثالث درج من الحجر الفص النحيت.

 .1ط 9، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
ول. ويتكون البرطاوم مان بادن قيمط هى الكتل الخشبية أو العرون التى ت طى السالبراط (0)

ذى قطاااع مربااع أو مسااتدير، وعااادة يكااون البرطااوم ماان قطاااع مربااع أعلااى الجاادران 
وبقطاع ن ل دائرى من الج اة السافلى باالجزى الظااهر. وي لال البرطاوم عناد طرفيا  

قال من القطاع المربع عناد األطارال إلاى بالنعل، وي لل من جانبي  بالسباحة، ويتم اإلنت
لسنة متدرجة أو خطوط منكسرة تستخدم أالقطاع الدائرى فى منت ل البرطوم بواسطة 

 عوضاً عن المقرن ات كمنطقة انتقال.
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ويوجااد ب ااذا الاادهليز ساالم حجاارى عاادد درجاتاا  ساات وعشاارين درجااة 

الشرقى للدهليز فتحة اتساع ا يفضى إلى الكتاب ويوجد بؤق ى الضلع الجنوبى 

 .(1)م تفضى إلى حجرة التسبيل1.24سم وارتفاع ا 59

 (: 1تخطيط السبيل )شكل 

، بالضاالع الشاامالى م6.64طااول ضاالع ا حجاارة التساابيل مربعااة الشااكل 

سااام تطااال علاااى الخاااارج بشااابان 19م وعمق اااا 1.64الشااارقى دخلاااة اتسااااع ا 

 (.3)لوحة  (6)التسبيل

ساام تطاال علااى 14م وعمق ااا 2.54دخلااة اتساااع ا  بالضاالع الجنااوبى الشاارقى

سام 19م وعمق اا 2.24( يجاورهاا دخلاة اتسااع ا 1)لوحاة  (0)الخارج بشبان التسابيل

 (. 5يعلوه عقد مدبب بين ما نفيس )لوحة سنجات معشقة يعلوها عتب من 

سام تماثال 19م وعمق اا 2.19وبالضلع الشمالى ال رباى دخلاة اتسااع ا 

الشامالى لجنوبى الشرقى الساابن و اف ا، وبؤق اى الضالع الدخلة التى بالضلع ا

معشاقة يعلاوه  نجات ال ربى فتحة الدخول إلى حجرة التسبيل يعلوها عتب من 

 عقد مدبب بين ما نفيس.

وهاو عباارة عان دخلاة  الشاذروانويوجد بالضلع الجنوبى ال ربى دخلة 

فااى جزئ ااا مسااتطيلة الشااكل كااان يكتنف ااا عمااودان مثمنااان ماان الرخااام تحتااوى 

                                                                                                     
الخشاااب بعماااائر القااااهرة الدينياااة فاااى الع ااار المملاااوكى أشااا ال الجنااادى )محماااود(ط  

 م، 1441، جامعاااااة طنطاااااا، الجركساااااى، مخطاااااوط رساااااالة دكتاااااوراه، كلياااااة اآلداب
 .604ص 

 ( تشير الوثيقة أن هذا السقل سقل فرخ شامى.2)
 .1، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

تشير الوثيقة بؤن  بؤق ى الفساحة يساره بااب مرباع سافل  عتباة رخاام أبايض ي لان عليا   (1)
 فردة باب خشبا نقياً.

 .1-1، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
 تشير الوثيقة أن المزملة تشتمل على شبان نحاس أ فر. (6)

 .5، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
 تشير الوثيقة أن  سيفتح بالج ة القبلية من المزملة شباكاً يركب علي  شبان نحاس أ فر. (0)

 .24-5، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
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( يجااااور 24)لوحاااة  (2)الرخاااامى ) يااار موجاااود اآلن(السلسااابيل السااافلى لاااوح 

 انجات م يعلوهاا عتاب مان 1.24سام وارتفاع اا 59فتحاة اتسااع ا الشاذروان 

( 22)لوحاة  (1)معشقة يعلوه عقد مدبب بين ما نفيس يفضى إلى بياارة ال ا ريج

 .(6)بالطات حجريةأرضية حجرة التسبيل وي طى 

 (:13-12حة )السقف لو

جااى السااقل ماان ألاواح خشاابية ترتكااز علااى أربعاة بااراطيم، وتاازدان األلااواح 

والبراطيم بزخارل نباتية وهندسية رائعة أضفت علي  ثراى زخرفياً عظيماً، وقاد قسام 

السقل إلى مساحات مربعة ومستطيلة تزدان المسااحات المساتطيلة بتكويناات هندساية 

حناىات ااا أوران ثالثيااة نباتيااة وأشااكاالً بيضاااوية، علااى هيئااة انتفاخااات، وتكااون فااى ان

ت شاايرات نفااذت باااللون وتح اار هااذه التكوينااات فااى داخل ااا زخااارل عبااارة عاان 

رضااية خضااراى، وقااد قااام الفنااان بمااأل المساااحات داخاال وخااارج هااذه أاألباايض علااى 

التكوينات بزخارل نباتية دقيقة عبارة عان أفارع وأشاكال زهاور دقيقاة متناساقة، وقاد 

فن الفنان توفيقاً عظيمااً فاى توزياع هاذه العنا ار النباتياة التاى نفاذت بااللون االحمار و

واألخضر والزيتى على أرضاية  افراى علاى المسااحات المح اورة داخال وخاارج 

التكوينااات ال ندسااية، وتتطااابن التكوينااات ال ندسااية والنباتيااة فااى المساااحات المسااتطيلة 

 فى كافة أرجاى السقل. 

ت المربعة فقد تنوعت ت ميمات ا الزخرفية من تكوين آلخر أما المساحا

، وتف يل ذلن أن كال (0)طبان النجميةيث جاىت فى بعض ا تزدان بعن ر األح

                                           
ص بالذهب سفل  عامودين من رخام أبايض ب ماا وزرة تشير الوثيقة أن الشاذروان مقرن (2)

 رخاماً ملوناً.
 .26-21، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

تشير الوثيقة أن  على يمن  الداخل باب مربع علي  فردة بااب خشابا نقيااً، يادخل منا  إلاى  (1)
بوتر لنقال  فسحة ب ا بيارة ال  ريج مركب علي  خرزة رخاماً أحمر يعلوها بكرة معلقة

الماى من ال  ريج وإي ال  إلى حا ل المااى المعاين لاذلن المجااورة للبياارة الماذكورة 
 قبلياً.

 .10ط 22، سطر 1أوقال، ص  6256الوثيقة  
تشير الوثيقة أن حجرة التسابيل مفروشاة األرض بالرخاام الملاون وفساقي  حاوض رخاام  (6)

 ب ا عامود رخام أبيض بوسط ا فواره برسم الماى.
 .22ط 24، سطر 14أوقال ص  - 6526الوثيقة رقم  
 ولألسل الشديد أرضية حجرة التسييل ب ا كوم من التراب اآلن. 

الطبن النجمىط هو وحده هندسية ويتكون من ثالثة عنا ار أساساية هاى الكنادة واللاوزة  (0)
ة والترس، يتكون من ثمانى كندات أو اثنى عشر كندة أو أربعة عشر كندة أو ست عشار
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تكوين مربع يح ر فاى داخلا  شاكل نجماى نفاذت تحديداتا  بااللون األساود، أماا 

  فرة. الترس فقد نفذ باللون األحمر، كما نفذت اللوزات باللون األبيض المائل لل

أماااا الكنااادات فقاااد تنوعااات ألوان اااا ماااا باااين اللاااونين األخضااار الفااااتح 

ات هندساية مكملاة لعن ار الطبان والبرتقالى، ويحيط ب ذه األطبان النجمية وحد

جمى وذلن لمأل الفراك ما بين الطبن النجمى اإلطار المربع الذى يحدده، وقاد الن

والبرتقالى مما أضفى على  نفذت هذه الوحدات المكملة باللون األسود واألخضر

التكوين الزخرفى إبداعاً فى تبااين األلاوان وقاد وجاد هاذا التكاوين المرباع داخال 

شكل بيضاوى، ويت ل هذا الشكل باالتكوين المرباع فاى أركانا  األربعاة ويبتعاد 

عاان أضااالع  علااى هيئااة تقاارب ماان ن اال دائاارة، وقااد قساام الفنااان المساااحة 

فاااى أضاااالع  والحااادود الخارجياااة للشاااكل المح اااورة باااين التكاااوين المرباااع 

ن أماا الجانبياان فعلاى ي، الوساطى علاى هيئاة مساتطيلالبيضاوى إلى ثالثاة أقساام

هيئة مثلث، وقد نفذت هذه المساحات باللون األبيض المائل لل فرة، وقد حددت 

 . االحمرارباللون البنى ثم باللون البنى المائل إلى 

بمجموعة من الخطوط الزخرفية التاى  أما التكوين المربع اآلخر فيزدان

تكون أشكاالً زخرفية نباتية وهندساية، وتكاون هاذه الخطاوط فاى مجمل اا تكوينااً 

زخرفياً نباتياً علاى هيئاة ورقاة رباعياة بااللون األبايض تشاتمل فاى أركان اا مان 

أيضاً بااللون األبايض بواقاع ورقاة فاى كال ركان نفذت الخارج على ورقة نباتية 

ألربعة، وتشتمل هذه التكوينات فى داخل ا وخارج ا على زخاارل من األركان ا

ت باللونين األحمر واألسود مما أوجد تبايناً زخرفياً رائعاً بين األلوان ذهندسية نف

 ككل. 

هااذا وقااد قااام الفنااان بزخرفااة الشااريط المسااتطيل الااذى يضاام فااى داخلاا  هااذه 

رل نباتيااة دقيقااة ماان أفاارع التكوينااات المربعااة والمسااتطيلة التااى تقاادم ذكرهااا بزخااا

                                                                                                     
كندة ويتحدد نوع الطبن النجمى بعدد شاعب التارس فاإن كاان التارس ثماان شاعب يكاون 
 الطبن النجمى ثمان وإذا كان اثنى عشر شعبة يكون الطبن النجمى أثنى عشر وهكذا.

أبو بكر )نعمت(ط المنابر فى الع اريين المملاوكى والتركاى، مخطاوط رساالة دكتاوراه،  
 .936، ص 2519كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
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، وقد نفاذت األرضاية بااللون األخضار، أماا بقياة وزهور نباتية  اية فى الدقة واإلتقان

 .(2)األلوان فقد تنوعت ما بين األسود واأل فر واألحمر والزيتى

ويرتكااز السااقل علااى أزرار خشاابى ذات حنايااا وسااطية وركنياا  تنت ااى 

أشكال عقود متتالياة اإلزار قوام زخرفة هابطة ذات ورقة نباتية والركنية بذيول 

الساقل كتاباة باالخط النساخى تبادأ مان الضالع وباؤزار ب ا رساوم أزهاار ونجاوم 

 .(1)الجنوبى ال ربى ن  ا

 طالضلع الجنوبى الغربى

كاافوراً عيناا يشارب ب اا مزاج اا س كان من ؤأن اإلبرار يشربون من ك

 عباد هللا يفجرون ا تفجيراً يوفون. 

 ط وبى الشرقىالضلع الجن

حبا  بالنذر ويخاافون يومااً كاان شاره مساتطيراً ويطعماون الطعاام علاى 

 أنشؤ هذا المكان المبارن من. .(6)مسكيناً ويتيماً وأسيراً 

 طالضلع الشمالى الشرقى

فضل هللا تعالى الجناب الكريم العالى خليل أفنادى مان أماراى الجراكساة 

 أعزه هللا تعالى وأبقاه وجعل. 

 طالى الغربىمالضلع الش

الجنة مثواه بمحمد وآل  فى شا ر رجاب المباارن مان شا ور سانة اثناين 

 وأربعين بعد األلل من ال جرة. 

 طالكتـــاب

يعلو السبيل السابن و ف  حجرة الكتاب ويتم الو ول إلي ا عن طريان 

 سلم حجرى يبلغ عدد درجات  ست وعشرين درجة. 

                                           
 تشير الوثيقة أن السقل سكندرياً ملمعاً بالذهب والالزورد. (2)

 .25، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
 تشير الوثيقة أن اسفل السقل تازين مكتوب علي ما التاريخ واسم الواقل. (1)

 .14-25، سطر 14أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
 .1ط 9( سورة اإلنسان؛ اآليات 6)
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لمسالمين مان األب قا ارين بالكتاب عشارة أيتاام مان اوقد قرر الواقل 

 .(2)عن درجة البلوك من أوالد المسلمين

ماان حملااة كتاااب هللا تعااالى  (6)وعريفاااً  (1)وقاارر الواقاال بالكتاااب فقي اااً 

 .(0)لأليتام المذكورين يعلم م القراىة واألدب

لكال قمايص وقرر الواقل أن ي رل من ثمن كسوة األيتام الماذكورين 

رع محاالوى عماماة وطاقياة ولفافة أربعة اذعرقشين أزرن  زالى خام أبيض و

 .(9)قماشاً 

وثمانياة أذرع  زالاى وقرر الواقل للفقي  قميص خاام وعرقشاين أزرن 

 .(3)عمامة محالوى وطاقية قماش خام أبيض

وقاارر الواقاال للعرياال قماايص وعرقشااين طاقيااة ماان القماااش المااذكور 

دفع ل ام الكساوة وعمامة ستة أذرع محالوى لكل سنة من تاريخ ، واشترط أن تا

 .(1)المذكورة فى أول ش ر رمضان من كل سنة من تاريخ 

 الوصف المعمارى للكتاب:

عرضاا ا ×م1.24طول ااا يتقاادم حجاارة الكتاااب رحبااة مسااتطيلة الشااكل 

م 2.24م ذو ساااقل خشااابى، بالضااالع الجناااوبى الشااارقى فتحاااة اتسااااع ا 2.64

                                           
 .1ط 3، سطر 13أوقال، ص  6256الوثيقة  (2)
الفقي ط من الفق  أى  ار الفق  ل  سجيت  ويطلن على عالم الفق  وما يتبع  مان الفارائض  (1)

والفق  هو علم الشريعة اإلسالمية المستمد من القارآن والسانة والقيااس واالجت ااد وربماا 
 قام الفقي  بتدريس هذا العلم وبالتؤليل في .

 ان لقب الفقي  يطلن من باب المجاز على مإدب األيتام ومعلمى الكتاتيب.وقد ك 
الباشا )حسان(طالفنون اإلساالمية والوظاائل علاى اآلثاار العربياة، دار الن ضاة العربياة،  

 .145ط 141، ص ص 1، جـ2511الطبعة الثانية 
علمياة وأطلان وكان يطلن على أهل الخير والمعرفاة الالعارل بالش  العريلط فى الل ة  (6)

ارل كرتباة عساكرية وكاان يارأس عشارة رجاال وهاو  على العارل الخبرة الحرفياة وعر
 يساعد معلم األوالد فى عمل .

 .111، ص 1الباشا )حسن(ط الفنون اإلسالمية والوظائل، جـ 
 .24-5، سطر 13أوقال، ص  6256الوثيقة  (0)
 .16-11، سطر 11أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (9)
 .10 - 16، سطر 11أوقال، ص  - 6526وثيقة رقم ال (3)
 .1-2، سطر 11أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (1)
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خمسااة أقسااام  مقساامة إلااى (2)م ي لاان علي ااا فااردة باااب خشاابى1.24وارتفاع ااا 

مربعااة ومسااتطيلة، تح اار األقسااام المسااتطيلة بين ااا مااربعين يشاا ل كاال من مااا 

، أما األقسام المستطيلة فكل من ا مقسم إلى ماربعين  ا يرين (1)زخارل معقلية

 (.20ويعلو الباب عتب خشبى مستقيم )لوحة 

شكل تؤخذ نفس تخطايط حجارة التسابيل، بالضالع حجرة الكتاب مربعة ال

ويوجاااد بجوارهاااا  (6)ساام09م وعمق اااا 1.14الشااارقى دخلااة اتسااااع ا الجنااوبى 

م 1.24م وارتفاع اا 2.24تعلو أحدهما االخرى، الدخلة السفلى اتساع ا  دخلتان

 سم، أما الدخلة العلوية فتشاب  الدخلة السفلى.64وعمق ا 

بالضاالع الشاامالى ال ربااى دخلااة تماثاال الدخلااة التااى بالضاالع الجناااوبى 

فتحاة البااب الاذى يفضاى إلاى حجارة الكتااب الساابن و اف ا الشرقى، بجوارها 

وهى تماثل الدخلة السفلية بالضالع الجناوبى الشارقى يعلوهاا دخلاة تماثال الدخلاة 

 العلوية بالضلع الجنوبى الشرقى.

ذات عقدين يرتكز علاى عماود رخاامى وبالضلع الشمالى الشرقى بائكة 

 .(0)تطل على الواج ة الشمالية الشرقية

ضاالع الجنااوبى ال ربااى للكتاااب فلاايس باا  أى فتحااات وهااو مساادود أمااا ال

 بحائط مبنى حديث.

                                           
تشير الوثيقة أن  يتو ل إلى سلم ثالث درج وبساط  يتو ال من اا إلاى بااب عليا  فاردة  (2)

 باب خشبا نقيا يدخل من  إلى مكتب األيتام.
 .1-2، سطر 12أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

معقلىط نوع من أنواع الزخرفة التى سادت علاى أشا ال الخشاب فاى الع ار العثماانى ال (1)
وهااو عبااارة عاان حشااوات مسااتطيلة رأسااية وأفقيااة تح اار فيمااا بين ااا حشااوات مربعااة، 

 والمعقلى أنواع من ا المائل والقائم والمعكول.
هرة، مخطاوط الدسوقى )شادية(ط أش ال الخشب فى العمائر الدينياة العثمانياة بمديناة القاا 

 .023-029، ص ص 2510رسالة ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
تشير الوثيقة أن  تجاه الداخل  افتان بين ماا كتال مبناى باالطوب والموناة تجااه الشارقية  (6)

 من ا  فة.
 .9-0، سطر 13أوقال، ص  6256الوثيقة  

حيااث يعلااو ذلاان زخاارل خشاابا تشااير الوثيقااة أن البااائكتين مقنطاارتين بااالحجر الفااص الن (0)
 مدهوناً )الرفرل  ير موجود اآلن(.

 .1، سطر 12أوقال، ص  6256الوثيقة  
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وتشير الوثيقة أن  كان يوجاد ب اذا الضالع فتحتاا بااب األولاى علاى يمنا  

الداخل عبارة عن باب مربع ي لن علي  فاردة بااب خشاباً نقيااً يادخل منا  خزاناة 

الفتحاة الثانياة عباارة عان بالمكتاب، ومسقفة نقياً فرخااً شاامياً برسام ساكن الفقيا  

فتحة باب ي لن علي  فردة باب خشباً نقيااً يتو ال منا  إلاى كرساى راحاة برسام 

 .(2)المكتب ب  طاقات برسم النور وال وا

ويسقل الكتاب سقل خشبى، مقسام إلاى عادة أقساام ب اا زخاارل نباتياة 

لاوان عبارة عن أشكال ورود وأوران نباتياة متداخلاة ومتشاابكة اساتخدم في اا األ

األباايض واألزرن واألسااود واألحماار، ويحاايط بالسااقل إزار خشاابى خااال ماان 

 (.29)لوحة  (1)الكتابة

 ثانياً: الوكـالة:

المعماريااة التااى المنشااآت أنشااؤ خلياال أفناادى المقاااطعجى وكالااة ضاامن 

 . باألزهرأنشؤها 

 طالوصف المعمارى للوكالة

 ارع الاادردير(تطاال واج ااة الوكالااة علااى الواج ااة الشاامالية الشاارقية )شاا

 م. 29.19 المدخل الرئيسى للوكالة، ويبلغ طول واج ة الوكالةوب ا 

 طكتلة المدخل

السبيل وكتلاة مادخل الرباع األول وهاى تقع كتلة مدخل الوكالة بين كتلة 

المادخل أو إلى جازأين، الجازى األول وهاو مقدماة ال تبرز عن الواج ة، وتنقسم 

 حجر ثم فتحة المدخل. 

م، وعقد المدخل مكون من 1.19بارة عن فتحة اتساع ا حجر المدخل ع

تتقااطع  (1)جفوت العبا العقد يعلو  (2)على شكل عقد موتور .(6)رةر نجات مز

                                           
 22ط 1، أسطر 12أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (2)
 تشير الوثيقة أن سقل الكتاب من ورياً مدهون حريرياً. (1)

 .12، سطر 12أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
وهاى تكاون مان الحجار ويكاون طرف اا العلاوى عريضااً عان   نجة معشاقة أو مازررة (6)

طرف ا السفلى، وهاذا الشاكل يزياد مان تارابط العقاد ومتانتا  وانتقلات مان الرومانياة إلاى 
 العمارة البيزنطية ثم إلى العمارة اإلسالمية.
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كبيرة الحجم، وتمتاد هاذه الجفاوت لتحادد فتحاة أعلى قمة العقد مكونة شكل ميمة 

ويوجد على جانبى المادخل عضاادتان خاليتاان مان الكتاباة حاددت  كتلة المدخل،

 إطارات ا بؤشكال هندسية. 

م وهاى ذات عقاد موتاور ترتكاز 2.14أما فتحاة المادخل فيبلاغ اتسااع ا 

ويحايط  (6)حجاراً جلساتان على  فين من المقرن اات كاان يوجاد علاى جانبي اا 

 ل كوشاتى العقاد زخاارل شابالعقد وكوشتي  جفت العاب ذو ميماات سداساية وي

 .هندسية وي لن على باب الوكالة باب خشبى حديث

ويعلو الواج ة الشمالية الشرقية للوكالة  ل من الشبابين عددها أربعة 

 (.10ترتكز على ثمان كوابيل حجرية )لوحة 

 طالدهليــز

م وينخفض الدهليز 1.04يفضى المدخل السابن و ف  إلى دهليز طول  

رضااية الشااارع بااثالث درجااات، وآخاار تلاان الاادرجات هااى العتبااة أعاان مسااتوى 

سقل الدهليز مقسم إلى قسمين األول مقبى بقبو ن ل دائرى السفلى ال وان، و

 (.21)لوحة  (0)(، والثانى مسقل بقبوين متقاطعين23)لوحة 

 طالفنـاء

                                                                                                     
شااافعى )فريااد(ط العمااارة العربيااة فااى م اار اإلسااالمية، ع اار الااوالة، ال يئااة العامااة  

، رزن )عا ااام(ط معجااام م اااطلحات العماااارة 145-141، ص ص 2512للكتااااب، 
 .146م، ص 1444والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبولى، 

العقااد الموتااورط هااو عقااد ماانخفض ذو مركااز واحااد يرساام قطعااة ماان قااوس دائاارة كبياارة  (2)
 ولضعف  عادة ما يعلوه عقد.

بنائيااة الرئيسااية ولفاارد جوزياال )دللااى(ط العمااارة العربيااة بم اار فااى شاارح الممياازات ال 
 .1، ص 2516للطراز العربى، ترجمة محمود أحمد، المطبعة األميرية، 

الجفت والجماع جفاوت عباارة عان زخرفاة باارزة فاى الحجار أو  ياره مان الماواد علاى  (1)
شكل إطار او سلسلة حول الفتحاات أو العقاود أو  يار ذلان ويتخلال هاذا اإلطاار ميماات 

تظمة ويطلن على الجفات ذو الميماة اسام جفات العاب، ذات أشكال مختلفة على أبعاد من
وقد تكون الميميات مستديرة أو سداسية، وفى حالة خلو الجفات مان الميماات فإنا  يطلان 

 علي  فى هذا الحالة اسم جفت مجرد.
إبراهيم )عبد اللطيال(ط الوثاائن فاى خدماة اآلثاار، بحاث فاى الماإتمر الثاانى ل ثاار فاى  

 .2، ج16، ص 2591، القاهرة 2591نوفمبر  11-21 البالد العربية، ب داد،
 تشير الوثيقة أن  يكتنل باب الوكالة جلستان من الحجر الفص النحيت األحمر. (6)

 .2، سطر 9أوقال، ص  6256الوثيقة  
 6526تشير الوثيقة أن الدهليز مسقل عقداً م لباً بالحجر الفص النحيات، الوثيقاة رقام  (0)

 .1-2، سطر 9أوقال، ص  -
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إحادى الفنااى الوكالة، وتشير الوثيقاة أنا  يكتنال فناى يفضى الدهليز إلى 

وعشرين حا الً، وقد أعطى لكل من ا رقماً رمزياً علاى المساقط األفقاى )شاكل 

 -وتوزيع الحوا ل طبقاً لما ورد بالوثيقة على النحو التالىط (6-0

 وهااااى أرقااااام  (2)الج ااااة القبليااااة )الجنوبيااااة الشاااارقية( سااااتة حوا اااال

 (1)(، الج ة البحرية )الشمالية ال ربية( ساتة حوا ال26-20-21-25-14-12)

ة الجنوبياة ال ربياة( أربعاة )الج االفنااى (، وب ادر 5-1-1-3-9-0رقام )أوهى 

 .(0)الفنااااى(، الج اااة الشااارقية مااان 21-23-29-24وهاااى أرقاااام ) (6)حوا ااال

( والج ااة 1رقاام ) (9)(، وممااا يلااى ال ااحن حا اال واحااد6-2حا ااالن أرقااام )

 (. 21-22هى أرقام ) (3)حا النالفناى ال ربية من 

أى )وكان ي لن على كل حا ل باب مقنطر ي لن علي  فردة باب خشباً 

مسااطبة مبنيااة ماان الحجاار الفااص النحياات ماان ضاالفة واحاادة( تجاااه كاال حا اال 

األحمر ويعلو كال بااب شابان لءضااىة والت وياة، وكاان يعلاو بعاض الحوا ال 

 .(1)حرمدانات )كوابيل( من الحجر

ولألساال الشااديد يشاا ل الوكالااة اآلن ورشااة طباعااة طمساات المعااالم األثريااة 

  ل. الواردة بالوثيقة، وقد أمكن تحديد بعض المعالم األثرية لبعض الحوا

 : 3الحاصل رقم 

الوكالة ومدخل هاذا الحا ال علاى فناى يقع بالج ة الشمالية الشرقية من 

م وارتفاعااا  2.99(، ويبلاااغ اتسااااع فتحاااة البااااب 21هيئاااة عقاااد موتاااور )لوحاااة 

م، وينقسم سقل هذا 1.29× م 1.99م، ويبلغ مساحة الحا ل من الداخل 1.14

( والثانى قبو ن ل 25طع )لوحة ول ذو قبو متقاقسمين، القسم األ الحا ل إلى

 ويعلو الحا ل من الخارج زوجاً حرمدانات من الحجر. (، 14دائرى )لوحة 

                                           
 .1-1، سطر 9أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (2)
 .22-24، سطر 9أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (1)
 .21-23، سطر 9أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (6)
 .14، سطر 9أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (0)
 .10، سطر 9أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (9)
 .1، سطر 3أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (3)
 .3-9، سطر 9أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (1)
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 :1الحاصل رقم 

م 2.14الوكالة، ويبلغ اتساع فتحة البااب فناى يقع بالج ة الشمالية الشرقية من 

والحا اال مسااتطيل الشااكل م ي لاان علياا  فااردة باااب خشاابى حااديث، 1.14وارتفاعاا  

م، ويسااقل الحا اال سااقل ذو قبااو ن اال دائاارى )لوحااة 2.19× م1.64مساااحت  

 (، ويعلو الحا ل من الخارج زوجاً حرمدانات من الحجر. 11

 :21الحاصل رقم 

م ي لان عليا  فاردة بااب 1.14م وارتفاعا  2.14يبلغ اتساع فتحة الباب 

م، ويسقل الحا ل 2.19×م 1.64وهو مستطيل الشكل مساحت  خشبى حديث، 

 ( ومفروش أرض الحا ل بالبالط الحديث. 12ن ل دائرى )لوحة سقل مقبى 

 : 11الحاصل رقم 

( وهاو 5-1-1يقع مدخل هذا الحا ل على الممار المحااذى للحوا ال )

م 1.19وهو مستطيل الشكل مساحت  م 1.14م وارتفاع  2.14ذو فتحة اتساع ا 

 م ويسقل الحا ل سقل ذو قبو متقاطع. 2.34× 

 طثالثاً: الربعــان

 طالربع األول

عشاار هااذا الربااع علااى سااتة ويشااتمل يقااع هااذا الربااع بشااارع الاادردير، 

( 21-24، وقد أعطى لكل من اا رقمااً رمزيااً علاى المساقط األفقاى )شاكل مسكناً 

 للطابقين السفلى والعلوى ل ذه المساكن لتحديد مواقع ا فى نطان الربع. 

الشااامالية وللرباااع مدخلااا  الخااااص المساااتقل ويقاااع فاااى أق اااى الواج اااة 

م ي لان علي اا 1.24م وارتفاع اا 2.49الشرقية وهاو عباارة عان فتحاة اتسااع ا 

فااردة باااب ماان الخشااب حديثاا  بعتبااة ساافلى  ااواناً ترتفااع عاان مسااتوى أرضااية 

، يعلو الباب عتب مان  انجات معشاقة يعلاوه فتحاة (2)الشارع بمقدار درجة سلم

 .(2)ذو م بعات خشبية لشبان مستطيلة الشك

                                           
تشير الوثيقة أن الباب الثالث من األبواب التى بواج ة المكان الشارقية يتو ال إليا  مان  (2)

سلم حلزون درجة مبنية من الحجر الفص النحيت ي لن علي  فرده بااب خشابا تقياا سافل  
 عتبة  وان عدسياً.
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 الشاااااارقية للربااااااع علااااااى  اااااال ماااااانالشاااااامالية اج ااااااة وتشااااااتمل الو

أربعة شبابين ذو م بعات خشبية )لوحة عددها الشبابين مستطيلة الشكل رأسياً 

16-10 .) 

يعلااو الماادخل الرئيسااى للوكالااة شاارفة خشاابية تباارز عاان ساامت الواج ااة 

ة شباكان جانبياان ب ذه الشرف ترتكز على زوجين حرمدانيين من الحجر، ويوجد

 اافول ماان  ةان دخلااة تنت ااى بعقااد ثالثااى ماادائنى مشاا ول بثالثاايعلااو كاال شااب

 أ.1المقرن ات وهذه الشرفة هى شرفة المسكن رقم 

ويوجااد علااى يماااين الشاارفة الساااابقة شاارفتان متشااااب تان وهمااا شااارفتا 

أ وترتكااز كاال شاارفة علااى زوجااين حرماادانيين ماان الحجاار، 6أ، 3المسااكن رقاام 

اثل الشرفتان اللتان على يمين الشرفة ويوجد على يسار الشرفة البارزة شرفة تم

 أ وترتكز على زوجين حرمدانيين من الحجر. 1البارزة وهى شرفة المسكن رقم 

تفضااى فتحااة الباااب إلااى ساالم باادرج حجاارى يتو اال مناا  إلااى دركاااه 

مسااتطيلة الشااكل، وعلااى يسااار ال اااعد يوجااد دهليااز مسااتطيل الشااكل مكشااول 

 .(1)م2.19×  6.14مساحت  

ومت اادم وقااد سااقطت معظاام جاادران الطااابقين  ة ساايئة جااداً والربااع بحالاا

السفلى والعلوى لمساكن الربع، ومن خالل ما ورد بالوثيقة أمكن توزيع مسااكن 

 (. 26ط 24الربع على النحو التالى )أشكال 

                                                                                                     
 .20ط 22، أسطر 3ال، ص أوق - 6526الوثيقة رقم  

 تشير الوثيقة أن  يعلو باب الربع طاقة منور. (2)
 .20، سطر 3أوقال، ص  6526الوثيقة رقم  

 أطلقت الوثيقة علي  الدهليز. (1)
 .12، سطر 3أوقال، ص  6256الوثيقة  
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 (:11-11الدور السفلى )شكل 

 يوجد ب ذا الدور ثمانية مساكن وتوزيع ا كاآلتىط 

، وهااى أق ااى (2)أ(0ل ماان مساااكن الربااع )ب اادر الفسااحة المسااكن األو

ويوجاد ثالثاة مسااكن بكال  (1)أ(9يمين الدهليز المسكن الثانى من مساكن الربع )

ويشااتمل المسااكن رقاام  (6)أ(6 -أ 1 -أ 2شاابان يطاال علااى  ااحن الوكالااة وهااى )

 مساااااكن  ةأ( علااااى شاااابان يطاااال علااااى الواج ااااة الشاااامالية الشاااارقية، وثالثاااا6)

  -أ 3، وهااى أرقااام )(0)الواج ااة الشاامالية الشاارقيةبكاال من ااا شاابان يطاال علااى 

 أ(. 1 -أ 1

 (:13-12الدور العلوى )شكل 

يعلو الطابن السفلى لمساكن الربع الطابن العلوى وعددها ثمانية مساكن 

 وتوزيع ا على النحو التالىط 

، ويوجااد فااى أق ااى يمااين (9)أ(21يوجااد ب اادر الفسااحة المسااكن رقاام )

مساااكن تطاال علااى  ااحن الوكالااة  ةويوجااد ثالثاا (3)أ(23الاادهليز المسااكن رقاام )

أ( على شبان يطل 26، ويشتمل المسكن رقم )(1)أ(29 -أ 20 -أ26وهى أرقام )

علااى الواج ااة الشاامالية الشاارقية، وثالثااة مساااكن تطاال علااى الواج ااة الرئيسااية 

 .(1)أ(22 -أ 24 -أ 5الشمالية الشرقية وهى أرقام )

 ربع أمكن و ل بعض مساكن الدور السفلى. ور م الحالة السيئة لمساكن ال

                                           
 .2، سطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (2)
 .3، سطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (1)
 .16، 29، 5، أسطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (6)
 .1، سطر 5، ص 21ط 24، أسطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (0)
 .16، سطر 5أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (9)
 .1، سطر 24أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (3)
 .26، 21، 0، أسطر 22، ص 21، سطر 24أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (1)
 .21، 1، سطر 21، ص 25، سطر 22أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (1)
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 أ:1المسكن رقم 

وهو المسكن الرابع من مساكن الربع، ويوجد ب  بقايا سلم كاان يتو ال 

أ(، ويقاع مادخل هاذا المساكن بالج اة 20من  إلاى الطاابن العلاوى للمساكن رقام )

م، تفضى هذه الفتحة 2.64الجنوبية الشرقية، وهو عبارة عن فتحة باب اتساع ا 

م، 1.29تفضى إلى إيوان، بالضلع الشمالى ال رباى دخلاة اتسااع ا  (2)إلى رحبة

الشاارقى دخلااة تماثاال الدخلااة التااى بالضاالع الشاامالى الشاامالى ويوجااد بالضاالع 

 .(1)ال ربى

 أ:6المسكن رقم 

كان مدخل هذا المسكن بالج ة الجنوبية ال ربية، يعلو فتحة باب المدخل 

ضى المدخل إلى رحباة تانخفض عان مساتوى شبان يطل على  حن الوكالة، يف

 .(6)عتبة المدخل

يتوسط الضلع الشمالى الشرقى فتحة شبان يعلوها فتحة شبان من خشب 

 (. 19)لوحة  (0)الخرط يطالن على الواج ة الشمالية الشرقية للربع

م وعمق اا 2.14ويتوسط الضلع الجنوبى الشرقى للرحبة دخلة اتسااع ا 

سم 64سم وعمق ا 39سار هذه الدخلة دخلة اتساع ا سم ويوجد على يمين وي14

يعلو الدخلة التى على اليسار دخلة أخرى مستطيلة، أما الدخلة التى علاى اليماين 

 (. 13فيعلوها دخلة ذات عقد منكسر. )لوحة 

                                           
 أطلقت الوثيقة على الرحبة "دور قاعة". (2)

 .21، سطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
تشااير الوثيقااة أن المسااكن يحااوى إيواناااً ودور قاعااة، وبالاادور قاعااة ب ااا بخاريااة يعلوهااا  (1)

اهما برسم الفرش وب دره ست طاقات يعلوها شابان مطال  فة وباإليوان  فتان، إحد
 على  حن الوكالة.

 .14ط 23، أسطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
 أطلقت الوثيقة على هذه الرحبة "دور قاعة". (6)

 .21، سطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
عة يسرة باب يدخل منا  تشير الوثيقة أن المسكن يتكون من إيوان ودور قاعة، وبدور قا (0)

 إلى خزانة نومية، وب در اإليوان ست طاقات يعلوها شبان مطل على زقان الكعكيين.
 .20ط 24، أسطر 1أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
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ويتوسط الضلع الشمالى ال ربى للرحبة دخلة تماثل الدخلة التى بالضالع 

يسار هذه الدخلة دخلتان تمااثالن الادخلتان الجنوبى الشرقى، ويوجد على يمين و

 (.11السابن و ف ما بالضلع الجنوبى الشرقى )لوحة 

 أ:7المسكن رقم 

كان مدخل هذا المسكن بالج ة الجنوبية ال ربية يعلاوه شابان يطال علاى 

  حن الوكالة.

يتوسط الضلع الشمالى الشرقى فتحة شبان يعلوها فتحة شبان من خشب 

 (.11)لوحة  .(2)لواج ة الشمالية الشرقية للربعالخرط يطالن على ا

سام 69م وعمق اا 2.14يتوسط الضالع الجناوبى الشارقى دخلاة اتسااع ا 

سم، 19سم وعمق ا 09ويوجد على يمين ويسار هذه الدخلة دخلة أخرى اتساع ا 

يعلاو الدخلاة التاى علااى اليساار دخلاة أخارى مسااتطيلة، ويعلاو الدخلاة التاى علااى 

 (.15عقد منكسر. )لوحة اليمين دخلة ذات 

ويتوساااط الضااالع الشااامالى ال رباااى دخلاااة تماثااال الدخلاااة التاااى بالضااالع 

الجنوبى الشرقى، ويوجد على يمين ويسار هذه الدخلة دخلتان تمااثالن الادخلتان 

 (. 64)لوحة السابن و ف ما بالضلع الجنوبى الشرقى. 

 أ: 8المسكن رقم 

ربية يعلاوه فتحاة شابان يطال كان مدخل هذا المسكن بالج ة الجنوبية ال 

 على  حن الوكالة. 

يتوسااط الضاالع الشاامالى الشاارقى فتحااة شاابان يعلوهااا فتحااة شاابان آخاار 

 (. 62)لوحة  (1)يطالن على الواج ة الشمالية الشرقية للربع

                                           
تشير الوثيقة أن هذا المسكن يتكون من إيوان ودور قاعة ب ا حلية سفل ا  فة تجاه ذلان  (2)

خشابا نقياا يادخل منا  إلاى خزاناة نومياة مساقفة نقيااً  بخارية يجاوره باب علي  فردة باب
وباإليوان المذكور  فتان متقابلتان وحليتان كاذلن وب ادره سات طاقاات يعلوهاا شابان 

 مطالن على زقان الكعكيين.
 .11ط 25، أسطر 1أوقال، ص  6256الوثيقة  

بااب عليا  فاردة    تشير الوثيقة أن هذا المسكن يحوى إيواناً واحداً ودور قاعاة ب اا يمنا  (1)
باب خشب نقيا يدخل من  إلى خزانة نومية يجااور البااب الماذكور بخارياة يعلوهاا  افة 
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مالى ال رباى مان الرحباة مت ادم ولام يتبان منا   يار الدخلاة شوالضلع ال

 ذات العقد المنكسر.

لجنااوبى الشاارقى والشاامالى ال ربااى ل ااذا المسااكن أن الضاالعين اوياارجح 

أ )لوحاة 1أ، 3الضلعين الجنوبى الشرقى والشمالى ال ربى للمسكن رقم يماثالن 

62-61.) 

أ مان الادور العلاوى للرباع األول 20هذا ويوجد بقايا آثاار للمساكن رقام 

 (. 60)لوحة 

 طالربع الثانى

مجموعاة المعمارياة، يبلاغ يقع الربع الثانى بالواج ة الجنوبية الشارقية لل

م، ويشتمل الربع على أربعة وعشرين مسكناً، وقد أعطى 19.54طول الواج ة 

( للطاابقين 26-21-22-24رمزيااً علاى المساقط األفقاى )أشاكال  لكل من ا رقماً 

 السفلى والعلوى ل ذه المساكن لتحديد مواقع ا فى نطان الربع.

 اال الواج ااة الجنوبيااة وللربااع مدخلااة الخاااص المسااتقل، ويقااع فااى منت

الشرقية المطلة اآلن على عطفة السالوى )عطفة العلقمى سابقاً( وهو عبارة عن 

م معقودة بعقد موتور ي لن على باب الرباع فاردة بااب 2.64فتحة باب عرض ا 

 .(2)من الخشب من درفاة واحادة ب اا شاريط مان الحدياد مثبات بمساامير مكوبجاة

فتحاااة البااااب فتحاااة شااابان مساااتطيلة ذو  ، ويعلاااو(1)والبااااب خاااال مااان الزخرفاااة

 م ااااااااابعات نحاساااااااااية تطااااااااال علاااااااااى الااااااااادهليز الاااااااااذى يلاااااااااى المااااااااادخل

 (.63)لوحة 

                                                                                                     
من البالط، وباإليوان المذكور  فتان متقابلتان يعلوهما شبان ش ل النجار مطالت على 

 الزقان.
 .3ط 6، أسطر 5أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

سامير، وتلن المسامير المكوبحة من ماادة الحدياد ذو مسامير مكوبجةط مسمار وجمع ا م (2)
 رأس دائرية نتيجة الطرن علي ا.

 .216، ص 2519(ط التراث المعمارى فى م ر، بيروت،  الحلمعى ) 
 تشير الوثيقة أن  باب مربع ي لن علي  فردة باب خشبا نقياً سفل  عتبة  واناً. (1)

 .20-26، سطر 21أوقال، ص  6256الوثيقة  
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× م 1.24تفضاااى فتحاااة البااااب إلاااى دهلياااز مساااتطيل الشاااكل مسااااحت ا 

م عاان 0.19×م3.94تفضااى إلااى رحبااة مسااتطيلة الشااكل مساااحت ا  (2)م2.39

 بيةطرياااان فتحااااة ذات عقااااد ن اااال دائاااارى يسااااقف ا سااااقل ذو بااااراطيم خشاااا

(، ويوجد على يمين هذا الرحبة سلم ذو ثالث عشر درجة يفضى إلى 61)لوحة 

 الدور العلوى للربع. 

مسكناً، اثنتا عشار مساكناً بالادور السافلى، واثنتاا  10ويبلغ عدد مساكن الربع 

 عشر مسكناً بالدور العلوى، وطبقاً لما ورد بالوثيقة يمكن توزيع ا على النحو التالىط 

 (:11-11لى )شكل الدور السف

المساكن التى تطل شبابيك ا على الواج ة الجنوبية الشارقية )عطفاة الساالوى 

 (1)ب(3ب، 9ب، 0ب، 6ب، 1ب، 2هااااى أرقااااام ) حالياااااً، عطفااااة العلقمااااى سااااابقاً(

ب، 5ب، 1ب، 1المساااكن التااى تطاال شاابابيك ا علااى  ااحن الوكالااة وهااى أرقااام )

 .(0)ب(21ب،  22بئر )المساكن التى تطل شبابيك ا على ال (6)ب(24

 (:13-12الدور العلوى )شكل 

يعلو الطاابن السافلى لمسااكن الرباع الطاابن العلاوى وعادد مسااكن  اثنتاا 

 عشر مسكناً وتوزيع ا على النحو التالىط

شاابابيك ا علااى الواج ااة الجنوبيااة الشاارقية )عطفااة تطاال المساااكن التااى 

ب، 29ب، 20ب، 26) عطفاااة العلقماااى ساااابقاً( وهاااى أرقاااام -الساااالوى حاليااااً 

المساكن التى تطال شابابيك ا علاى  احن الوكالاة وهاى أرقاام  (9)ب(21ب، 23

                                           
 تشير الوثيقة أن الفسحة مسقفة نفياً. (2)

 .25، سطر 21أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
، 202، ص 21، 21، 3، أساااطر 16، ساااطر 21أوقاااال، ص  - 6526الوثيقاااة رقااام  (1)

 .5ط 1أسطر 
 .23، 5، 6، أسطر 29، ص 25، سطر 20أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (6)
 .9، سطر 23، ص 12سطر ، 29أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (0)
، 12، 10، 1، 2، أسااطر 21، ص 21، سااطر 23أوقااال، ص  - 6526الوثيقااة رقاام  (9)

 .0، سطر 21ص 
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قااام أرالمساااكن التااى تطاال علااى البئاار وهااى  (2)ب(11ب، 12ب، 14ب، 25)

 ب(. 10ب، 16)

وعلى الر م من الحالة السيئة لمساكن الربع ومعظم ا مت دم، والابعض 

عالم األثرية ل ذه المساكن إال أن  أمكن يش ل ا السكان الذين طمسوا وأضاعوا الم

 تحديد بعض المساكن طبقاً لما ورد بالوثيقة. 

 ب:4المسكن رقم 

مدخل هذا المسكن يطل علاى الممار المحااذى للجاناب الشامالى للمساكن 

م ي لان علي اا فاردة بااب 2.14، وهو عبارة عن فتحة بااب اتسااع ا (1)ب1رقم 

سام، 14ترتفع عن أرضاية الممار بحاوالى  من الخشب حديثة بعتبة سفلى  واناً 

م، 6.14× م 0.64الباااب إلااى رحبااة مسااتطيلة الشااكل مساااحت ا  فتحااةتفضااى 

بالضالع الشارقى فتحاة شابان ذو م ابعات خشابية تطال علاى الواج اة الجنوبيااة 

 .(6)الشرقية

 ب:5المسكن رقم 

مدخل هذا المسكن يطل علاى الممار المحااذى للجاناب الشامالى للمساكن 

م ترتفع عن أرضية 2.14وهذا المدخل عبارة عن فتحة باب اتساع ا  ب،1رقم 

خشابى حديثاة، يفضاى المادخل إلاى سم، ي لن علي ا فردة باب 14الممر بحوالى 

م، بالضاالع الجنااوبى الشاارقى 0.64× م0.14رحبااة مسااتطيلة الشااكل مساااحت ا 

 .(0)للرحبة فتحة شبان ذو م بعات خشبية تطل على الواج ة الجنوبية الشرقية

                                           
 .6، سطر 25، ص 12، 25، 21، أسطر 21أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  (2)
 .23، 5، سطر 16أوقال، ص  6256الوثيقة  (1)
حاداً ودور قاعاة ب اا بااب عليا  فاردة بااب تشير الوثيقة أن هاذا المساكن يحاوى إيوانااً وا (6)

خشاابا نقياااً ياادخل مناا  إلااى خزانااة نوميااة وبخاريااة يعلوهااا  اافة ماان الاابالط، وباااإليوان 
المااذكور أربااع  اافل وب اادره ساات طاقااات وشاابان خشااباً شاا ل البخااار مطااالت علااى 

 زقان العطفة.
 .13ط 21، أسطر 26أوقال، ص  6256الوثيقة  

المساكن يحاوى إيواناااً واحاداً ودور قاعاة ب اا بخارياة تجاهاا  اافة تشاير الوثيقاة أن هاذا  (0)
يجاورها باب يدخل من  إلى خزاناة نومياة مساقل نقياا، وبااإليوان أرباع  افل ب ادره 

 ست طاقات يعلوها شبان منور مطالت على زقان العطفة.
 .3ط 1، أسطر 20أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
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 ب:6المسكن رقم 

مالى للمساكن شامدخل هذا المسكن يطل علاى الممار المحااذى للجاناب ال

م ي لان علي اا فاردة 2.49ب، وهذا المدخل عبارة عن فتحة باب اتسااع ا 1رقم 

× م 0.64باب خشبى حديثة، يفضى المدخل إلى رحبة مستطيلة الشكل مساحت ا 

ذو م 2.39ان اتسااااع ا م بالضااالع الجناااوبى الشااارقى للرحباااة فتحاااة شاااب1.14

 .(2)م بعات خشبية تطل على الواج ة الجنوبية الشرقية

 ب:7المسكن رقم 

مدخل هذا المسكن بالضلع الجنوبى الشرقى، ويطل على الممر المحاذى 

ب، والماادخل عبااارة عاان فتحااة باااب اتساااع ا 9للجانااب الشاارقى للمسااكن رقاام 

حاديث، يفضاى المادخل  م ي لن علي ا فردة باب خشابى1.14م وارتفاع ا 2.24

م بالضلع الجنوبى الشارقى 1.19× م 6.24إلى رحبة مستطيلة الشكل مساحت ا 

سم، 64م وعمن كل من ما 2.14 كل من ماللرحبة دخلتان متساويتان يبلغ اتساع 

بالضاالع الشاامالى ال ربااى للرحبااة فتحااة شاابان ذو م اابعات خشاابية تطاال علااى 

 (.65)لوحة  (1)الوكالة

 ب:8المسكن رقم 

يقااع ماادخل هااذا المسااكن بالضاالع الجنااوبى الشاارقى ويطاال علااى المماار 

ب، والماادخل عبااارة عاان فتحااة باااب 0المحاااذى للجانااب الشاارقى للمسااكن رقاام 

م ي لن علي ا فاردة بااب خشابى حاديث يفضاى 1.14رتفاع ا م وأ2.24اع ا اتس

                                           
إيوانااً واحاداً ودور قاعاة، وب اا يسارة بااب عليا  فارد تشير الوثيقة أن المساكن يحاوى  (2)

باااب خشاابا ياادخل مناا  إلااى خزانااة نوميااة مسااقفة نقياااً، وباادور القاعااة  ريبااا بخاريااة، 
وباااإليوان ثااالث  اافل، وب اادره ساات طاقااات وشاابان شاا ل النجااار مطااالت علااى 

 الزقان، ويجاور ذلن  ريباً شبان راجعى شبان ش ل الخراط.
 .21ط 5، أسطر 20أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

تشير الوثيقة أن المسكن يحوى إيواناً واحداً ودور قاعة ب ا بخارية وباإليوان الماذكور  (1)
 أربع  فل وب دره ست طاقات يعلوها شبان ش ل النجار مطالت على الوكالة.

 .16ط 25، أسطر 20أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  
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ال رباى الشامالى م، بالضالع 1.14× م1.54شكل مساحت ا الإلى رحبة مستطيلة 

 .(2)بة فتحة شبان ذو م بعات خشبية تطل على الوكالةللرح

 ب: 11المسكن رقم 

ال رباى للممار المقابال للمادخل الشامالى يقع مدخل هذا المساكن بالضالع 

م، 1.24م وارتفاع ااا 2.14ب، وهااو عبااارة عاان فتحااة باااب اتساااع ا 21رقاام 

، بالضالع 6.342× م0.54يفضى المدخل إلى رحباة مساتطيلة الشاكل مسااحت ا 

لجنوبى ال ربى للرحبة فتحة شبان ذو م بعات خشبية تطل على منزل حاديث ا

 .(1)اآلن

أما مساكن الدور العلوى للربع ف ى مت دمة وقام السكان بإنشااى مسااكن 

 حديثة. 

 طالدراسة التحليلية والمقارنات

المعمارياااة التاااى أنشاااؤها خليااال أفنااادى المقااااطعجى المنشاااآت اشاااتملت 

ه كتاااب ووكالااة وربعااين، أى اشااتملت علااى منشااؤة علااى ساابيل يعلااوباااألزهر 

ساكنية  مدنيةاجتماعية خيرية وهى السبيل ومنشؤة تجارية وهى الوكالة، ومنشؤة 

 وهى الربعان. 

ويعتباار الساابيل ماان المنشااآت االجتماعيااة التااى ازدهاارت فااى الع ااور 

الوسااطى والتااى تقااوم باادورها فااى تقااديم أهاام الخاادمات االجتماعيااة إلااى سااكان 

 .(6)طقة التى شيد في ا، وهى أيضاً م در يرد إلي  الناس للشربالمن

                                           
كن يحوى إيوانااً ودور قاعاة ب اا بخارياة وبااإليوان الماذكور تشير الوثيقة أن هذا المس (2)

 أربع  فل وب دره ست طاقات يعلوها شبان ش ل النجار مطالت على الوكالة.
 .9ط 6، أسطر 29أوقال، ص  6256الوثيقة  

تشااير الوثيقااة أن المسااكن يحااوى إيواناااً واحااداً ودور قاعااة ب ااا يمناا  بخاريااة ومزياارة،  (1)
ور  افتان متقابلتاان وأرباع طاقاات وشابان خشابا شا ل النجاار برسام وباإليوان الماذك

 النور وال وى مطالت على البئر.
 .10ط 11، أسطر 29أوقال، ص  - 6526الوثيقة رقم  

سااايل الن ااار )محماااد(ط منشاااآت الرعاياااة االجتماعياااة، بالقااااهرة حتاااى ن اياااة ع ااار  (6)
، ص 2514جامعة أسيوط، الممالين، مخطوط رسالة دكتوراه، كلية اآلداب بسوهاج، 

 .004-065ص 
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أن  من  اب إذهتم السالطين واألمراى ببناى األسبلة وذلن لكسب الثوأوقد 

 األعمال الخيرية الجارى ثواب ا على أرباب ا بعد الموت مادامت منفعت ا قائمة. 

يتباع  ويتضح من دراساة سابيل خليال أفنادى المقااطعجى أن هاذا السابيل

طراز األسبلة ذات الشاباكين، وأ لاب أسابلة هاذا الناوع يشا ل نا اية بشاارعين 

 بمعنى أن ا ذات واج تين حريتين على الشارع ب ما شباكين للتسبيل. 

وتمثل هذا الطراز من األسبلة فاى الع ار العثماانى، سابيل ت ارى باردى )ن 

/ 2404ان )م(، سابيل م اطفى سان2340هـ/2426م( السبيل األحمر )23هـ/ 24 هـا

/ 2401م(، سااااابيل ساااااليمان الخرباااااوطلى )2364 م( سااااابيل الباااااازدار 2361هااااـا

/222م(، سبيل أحمد أفندى سليم )2302هـ/2494) م(، سايل محماد 2144-2355هـا

 .(2)م(2110هـ/ 2261كتخدا )

والتخطاايط الااداخلى عبااارة عاان حجاارة تساابيل مربعااة بضاالعين في مااا 

الشاااابان  ن وهااااى تواجاااا   الباااااً دخلااااة الشاااااذروا شااااباكين للتساااابيل وب اااادرها

، وهااو مااا ينطباان علااى الساابيل )موضااوع الدراسااة( حيااث أن حجاارة (1)الرئيسااى

بالضالع الشامالى الشارقى شابان التسابيل يقابال بالضالع الجناوبى  التسبيل مربعاة

 ال ربى دخلة الشاذروان.

ويتبع هذا السابيل طاراز األسابلة الملحقاة بالمنشاآت ويعتبار سابيل خليال 

 قاطعجى السبيل الوحيد فى الع ر العثمانى الملحن بوكالة وربعين. أفندى الم

الوثيقة "باب مرباع"  تويعتبر مدخل السبيل من المداخل البسيطة وأطلق

 ي لن علي  فردة باب خشباً. 

وهذه المداخل تفتح أبواب الدخول على نفس مستوى جادار الواج اة فاى 

 فتحة الباب المستطيل.أ لب األحيان، ويكون جميع تكوين المداخل هو 

ويااذكر محمااود الحساانيى أن عاادد األساابلة التااى اشااتملت علااى مااداخل 

 .(6)بسيطة فى الع ر العثمانى بلغ ثالثة وثالثين سبيالً 

                                           
 .11لالستزادة راجع، الحسينى )محمود(، األسبلة العثمانية، ص  (2)
 .11الحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص  (1)
 .10، 11الحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص ص  (6)
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ويعتبر   ريج هذا السبيل من األسبلة الم طاة بقباب حياث يتكاون مان 

 .(2)  ريج مبنى تحت تخوم األرض م طاة بؤربع قبب مبنية من الحجر

عتبااااار  ااااا ريج هاااااذا السااااابيل أقااااادم ال ااااا اريج الم طااااااة بقبااااااب وي

 اا ريج الساابيل ساابيل إبااراهيم أ ااا مسااتحفظان ويماثاال م( 2361هااـ/2401)

 م(.2391هـ/2431م(، وسبيل إسماعيل م لوى )2302هـ/2492)

والسااتخدام الت طيااة بالقباااب يسااتلزم أن تكااون المساااحة المااراد ت طيت ااا 

ه إن الشااكل المعمااارى الااذى ي لااب علااى هااذذات شااكل مربااع أو مسااتطيل ولااذا فاا

 أو مربعاً. ال  اريج يرجح أن يكون مستطيالً 

يتبع هاذا السابيل الانمط المحلاى الاذى اتخاذ السابيل المملاوكى أساسااً ل اا 

ما تكون مستطيلة أو مربعة وذلن حسب مساحة البناى،  حيث حجرة السبيل  الباً 

ة( مربعة وأطلقت علي ا الوثيقة السبيل )موضوع الدراسهذا وحجرة التسبيل فى 

  .(1)"مزملة ال  ريج"

وتبعاً لطريقة التش يل ف نان شاذروان بدخلة فى الجادار المقابال للشابان 

الرئيسى، وفى الجزى األسفل من  لوح السلسبيل الذى تمر الميااه مان خاللا  إلاى 

 أحواض الشرب.

الشاارقية وقااد أضااال المعمااار أمااام شاابان التساابيل بالواج ااة الشاامالية 

 حجرية وذلن ر بة من  فى توفير مزيد من الراحة على المترددين. مسطبة

 وتنقسم الكتابات التى وردت بهذا السبيل من حيث المضمون إلى:

كتابات تؤسيساية تاإرخ البنااى وتحادد تاريخا ، وقاد ورد باالنص التؤسيساى  -2

ساقل بالواج ة الشمالية الشارقية للسابيل، وباالنص بااإلزار الخشابى أسافل 

 حجرة التسبيل تاريخ إنشاى السبيل. 

كتابات توضح وظيفة المبنى كمكان خاص بالشرب وهاى اآلياات القرآنياة  -1

مااان ساااورة اإلنساااان، وقاااد وردت باللوحاااة التؤسيساااية بالواج اااة الشااامالية 

 للسبيل، وباإلزار الخشبى أسفل سقل حجرة التسبيل.

                                           
 .1، سطر 14أوقال، ص  6256الوثيقة  (2)
 .1، سطر 14ل، ص أوقا - 6526الوثيقة رقم  (1)
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طاايط حجاارة هااذا ويعلااو الساابيل كتاااب ذات نمااط محلااى ويؤخااذ نفااس تخ

 التسبيل أسفل . 

 طالوكـالـة

الوكالااة كمااا عرف ااا الفق اااى هااى إقامااة اإلنسااان  يااره مقااام نفساا  فااى 

 ت رل حائز مملون ل  معلوم. 

أما الوكالة ل وياً ف ى م در مان الفعال، وكال بمعناى أساند إليا  األمار، 

ل والوكيل بمعنى الحافظ، والوكالة نوعان وكالة عامة ووكالة متخ  ة، ووكيا

باؤمره ف او    القياامياقاد وكال إلالرجل الذى يقاوم باؤمره سامى وكايالً ألن موكلا  

الاذى يتاولى  موكل إلي  األمر، وجمع الوكيل وكالى، والوكالة أسام مكاان الوكيال

 .(2)في  إدارة األعمال وتجمع على وكاالت

أمااا الوكالااة معمارياااً ف ااى بشااكل عااام عبااارة عاان مبنااى متسااع األرجاااى 

 .(1)جارة والسكنى ونزول المسافرين مع بضائع ميستعمل للت

م(، وهااى 2361هاـ/2041وقاد شايدت وكالاة خلياال أفنادى المقااطعجى )

تتبااع الوكاااالت التااى أنشاائت فااى القاارن الحااادى عشاار ال جاارى/ السااابع عشاار 

م( وكالااة جمااال الاادين الاادهبى 2321هااـ/2411الماايالدى مثاال وكالااة النقااادى )

م( 2311هاـ/2411القزالر ) الة يوسل أ م( وكا2369-61هـ/2401-2409)

م( وكالاة التاوتنجى 21-هاـ22م( وكالاة الحارمين )ن21هـ/22وكالة محمدين )ن

 م(. 21هـ/22)ن

 البية الوكااالت فاى الع ار العثماانى بتخطايط عاام وثابات  تميزتوقد 

شيدت فى الع ر المملوكى مثل وكالة قايتبااى  استمد من تخطيط الوكاالت التى

( 3-9)شكل  (م2940هـ/545)ووكالة ال ورى  (م2014هـ/119) بباب الن ر

 ولم يت ير إال فى بعض العنا ر المعمارية القليلة.

                                           
م(ط لساان العارب، دار 2622هاـ/122ابن منظور )أبى الفضل جماال الادين محماد ت  (2)

 .0524- 0545، ص ص 90، جـ2519المعارل، 
هااـ، مجلااة كليااة  110ذى القعاادة  11إبااراهيم )عبااد اللطياال(ط وثيقااة بيااع مإرخااة فااى  (1)

ط 230، ص ص 2519، العااادد الثااانى، ديسااامبر 25اآلداب، جامعااة القااااهرة، مجلااد 
231. 
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وتميز التخطيط العام للوكاالت بوجود طوابن علوية كانت تمثل وحدات 

 .(2)اإلعاشة التى يطلن علي ط الربع

( ويجدر اإلشارة أن وكالاة خليال أفنادى المقااطعجى )موضاوع الدراساة

  -الااااااذى يلااااااى األرض  -تمياااااازت أن مساااااااكن الربااااااع ماااااان الطااااااابن األول 

م( ووكالاااااة نفيساااااة البيضاااااا 21هاااااـ/21وهاااااى مثااااال وكالاااااة الشااااارايبى )ن 

نااى بمسااكن الرباع فول اا سالم مان داخال الوكالاة ياربط ال (1)م(2153هـ/2122)

الشااامالية باإلضاااافة إلاااى ذلااان وجاااود المااادخل الرئيساااى للرباااع األول بالواج اااة 

 ة، والمدخل الرئيسى للربع الثانى بالواج ة الجنوبية الشرقية.الشرقي

ماان الحجاار مثاال الوكاااالت وقااد شاايدت وكالااة خلياال أفناادى المقاااطعجى 

العثمانية، والواج ة خالية من الزخارل، وكذلن كتلاة المادخل، عكاس الوكااالت 

 المملوكية التى تميزت بالمداخل الضخمة والزخارل واألشرطة الكتابية.

ر حجر المدخل بوكالة خليل أفندى المقااطعجى عقاد موتاور وهاى ويإط

، (م2316هااـ/2410)مثاال معظاام مااداخل الوكاااالت العثمانيااة وكالااة أوده باشااى 

، ووكالاااة نفيساااة (م2369-61هاااـ/2409-2401)وكالاااة جماااال الااادين الاااذهبى 

 . (م2153هـ/2122)البيضا 

 ار الزخرفياة، وكانت معظم مداخل الوكاالت العثمانية خالياة مان العنا

وكان الحد األدنى ل ذه الزخرفة هاو اإلطاار الاذى ياإطر عقاد المادخل وهاو مان 

الجفوت الالعبة والميمات الخماساية والسداساية مثال وكالاة يوسال أ اا القازالر 

 . (م21هـ/22ن )ووكالة التوتنجى  (م2311هـ/2411)

 و الباااً مااا يكتناال الماادخل مسااطبتان أو مكساالتان أو جلسااتان، ووجاادت

المكسلتان بمدخل وكالة خليل أفندى المقاطعجى ووجادت علاى سابيل المثاال فاى 

                                           
 ، 53 اااالح )سااا ير(ط الرباااع نموذجااااً لءساااكان الشاااعبى، مجلاااة عاااالم البنااااى، العااادد  (2)

 .63ص 
عباااد الااارإول )عمااااد(ط الوكااااالت العثمانياااة الباقياااة بمديناااة القااااهرة، دارساااة أثرياااة  (1)

 ، 2556معماريااااة، مخطااااوط رسااااالة ماجسااااتير، كليااااة اآلثااااار، جامعااااة القاااااهرة، 
 .141ص 
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، ووكالة (م21هـ/ 22ن )، وكالة بازرعة (م2316هـ/2410)وكالة أوده باشى 

 .(2)(م21هـ/21ن )الشرايبى 

وتعتبر الحوا ل من أهم الوحدات المعمارية فى الوكاالت نظراً لطبيعة 

بضائع التجار وخزن ا وتفتح الحوا ل فى  وضع ا وما تإدي  من دور فى حفظ

 .(1)كل الوكاالت التى شيدت فى القاهرة على الفناى الداخلى

وقد اختلل عدد الحوا ل باختالل مساحة الوكاالت وهاى عاادة تشا ل 

الطواباان األرضااية ماان الوكالااة مثاال وكالااة خلياال أفناادى المقاااطعجى )موضااوع 

 الدراسة(.

من طابقين )طابن أرضى وطابن ل وفى بعض الوكاالت تكون الحوا 

( 1)شاكل  (م2369-61هـ/2409-2401)أول( مثل وكالة جمال الدين الدهبى 

( وأحيانااً تشا ل أكثار مان طاابن مثال 1)شاكل  (م21هـ/22ن )ووكالة بازرعة 

 .(6)(م2325-2415)وكالتى إسماعيل ابو طاقية والدميرى 

وخازاين وكانت تشاتمل بعاض الحوا ال فاى الوكااالت علاى م ااطب 

وأرفل، وكان لكل حا ل فردة باب من الخشب يعلوها نافذة   يرة مثل وكالة 

 خليل أفندى المقاطعجى )موضوع الدراسة(. 

أما عن عنا ر التسقيل فقد تنوعت فى وكالة خليال أفنادى المقااطعجى 

 )موضوع الدراسة(. 

 طاألقبيــة

ت معروفاة وشاائعة ترعد األقبية من االبتكارات المعمارية ال امة التى كان

، وترعد (0)قبل الع ر اإلسالمى وقد عرفت فى م ر الفرعونية وإيران والعران

                                           
 .140بد الرإول )عمار(ط الوكاالت العثمانية، ص ع (2)
موسااى )رفعاات(ط الوكاااالت والبيااوت اإلسااالمية فااى م اار العثمانيااة، الاادار الم اارية  (1)

 .201-203، ص ص 2556اللبنانية، 
 .141عبد الرإول )عماد(ط الوكاالت العثمانية، ص  (6)
لع ااور الوسااطى، مخطااوط العاازاوى )عبااد السااتار(ط العقااود واألقبيااة العراقيااة فااى ا (0)

 .63، 26، ص ص 2535رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة ب داد، 
Creswell: The Muslim Architecture of Egypt, Vol I, Oxford, 1951, 
pp. 178-180. 
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األقبية المتقاطعة من أكثر انواع األقبية فاى الع ار العثماانى، ويوجاد أقادم مثال 

بااان فااى العمااارة الم اارية اإلسااالمية فااى الع اار الفاااطمى وتوجااد فااى مشاا د 

اة باب الن ر وساقل الحجارتين أعلاى ، ثم فى درك(م2419هـ/011)الجيوشى 

 .(2)(م2411هـ/014)برجى باب الفتوح 

وقد سقل الجزى الثانى من سقل الدهليز بوكالة خليل أفندى المقاطعجى 

 .(1)بقبوين متقاطعين أطلقت علي  الوثيقة "عقداً م لباً"

وناااارى التسااااقيل بااااالقبو المتقاااااطع باااادهليز وكالااااة ت اااارى بااااردى ن 

، والجازى الشامالى (م2316هاـ/2410)وكالة أوده باشى  ، ودهليز(م21هـ/24)

 . (م21هـ/22ن )من دهليز وكالة بازرعة 

كمااا اسااتخدم القبااو الن اال دائاارى فااى تسااقيل الجاازى األول ماان سااقل 

الدهليز، وقد استخدم القباو الن ال دائارى فاى تساقيل بعاض الحوا ال بوكالاة 

 بازرعاااااة  ، ووكالاااااة(م2369-61هاااااـ/2409-2401)جماااااال الااااادين الااااادهبى 

 .(6)(م21هـ/22ن )

أما عان م اادر المااى للوكالاة فعاادة ماا توجاد آباار الميااه فاى المنشاآت 

 .(0)التجارية مثل وكالة خليل أفندى المقااطعجى فيوجاد بالج اة الجنوبياة ال ربياة

ووجاادت فااى الاادركاة التااى تلااى الماادخل الرئيسااى مباشاارة لوكالااة جمااال الاادين 

كذلن ألحن بؤحد أركان المنشؤة . (9) (م2369-61هـ/2409 -هـ 2401)الدهبى 

للوكالااة ساابيل لتساا يل شاارب الناااس المااارين علااى الطرياان، الشاامالى بااالركن 

وإلمداد ساكني ا بالمياه العذبة ال الحة للشارب، وقاد وجاد مثال ذلان السابيل فاى 

، ووكالااة أوده (م2369-61هااـ/2409 -هااـ2401)وكالااة جمااال الاادين الاادهبى 

ووكالة الحارمين  (م2321هـ/2411)، وكالة النقادى (م2316هـ/2410)باشى 

 . (م21هـ/22ن )

                                           
 .202، ص 2530حماد )محمد(ط اإلنشاى والعمارة، المجلد األول، القاهرة  (2)

ة فااى م اار اإلسااالمية، المجلااد األول ع اار الااوالة، شااافعى )فريااد(ط العمااارة العربياا 
 .223-229، ص ص 2514القاهرة، 

 .1-2، سطر 9أوقال، ص  6256الوثيقة  (1)
 .216عبد الرإول )عماد(ط الوكاالت العثمانية، ص  (6)
 16، 21، سطر 9أوقال، ص  6256الوثيقة  (0)
 .31موسى )رفعت(ط الوكاالت، ص  (9)



- 369 - 
 

 طالربــع

يعتبر الربع نموذجاً لءسكان الجماعى ل البية كبيرة من محدودى الدخل 

 والفقراى من عامة الشعب.

والربااع هااو المناازل والاادار بعيناا  متااى كااان وبااؤى مكااان كااان أو دار 

وأرباع، ومن اا )الربااع( الرجال الكثيار  -وع رب -رباع  -اإلقامة، والجمع أربع 

 .(2)وهى المنازل، و"الربوع" هم أهل المنازل -لشراى الرباع 

ويذكر "دوزى" فى قاموس  هاو بيات العاماة وعباارة عان منشاؤة أسافل ا 

وأعالها يبنى أروقة لساكن الطبقاة الفقيارة أو  -يق د المنشؤة التجارية  -دكاكين 

 .(1)ةأن يبنى مبنى خاص بالعام

ويذكر د.  الح لمعى أن الربع هاو بنااى ساكنى با  العدياد مان المسااكن 

 .(6)المإجرة

وتشير د. دولت عباد الكاريم أن الرباع هاو وحادة ساكنية تضام مجموعاة 

مان رباع، وقاد  رو  ير ذلن، وقد تضم الخانقاه أكثمن الخالوى سواى الحبيسى أ

ى الع ر المملوكى والتكاياا اعتبرت د. دولت عبد الكريم الخالوى فى الخانقاه ف

 .(0)فى الع ر العثمانى من العمارة السكنية

ويذكر ابن مماتىط إن الرباع من  ماا أنشا  مان مالا  الاديوان السالطانى قاديماً 

 .(9)والدورويوقل لل رل من ريع  على منشؤة كالخانقاه والبيمارستان واألسبلة 

                                           
م(ط المخ اص السافرة، 2439هاـ/091ن علاى بان إساماعيل ت ابان سايدة )أباى الحسا (2)

، 1م، ابان منظاورط لساان العارب، ماج2544هاـ/2621ف ل الدور ونحوهاا، باوالن، 
م(، 2020هااـ/121مااادة "ربااع" الفيااروز أبااادى، )مجااد الاادين محمااد باان يعقااوب، ت 

 ، مادة "ربع".6، جـ2529، بوالن، 6القاموس المحيط، بوالن، ط
(2)  Dozy: Supplement aux diction airesarabes, 2ed, paris, 

1927, Tomei I, p. 803. 
 .225لمعى ) الح(ط التراث المعمارى، ص  (6)
عباااد الكاااريم )دولااات(ط معاهاااد تزكياااة النفاااوس فاااى م ااار فاااى الع ااارين األياااوبى  (0)

 .161-169، ص ص 2514والمملوكى، مطبعة حسان، 
، الجمعية الزراعية، الملكياة، 2زيز سولاير، طابن مماتىط قوانين الدواويين، تحقين ع (9)

 .602، ص 2552
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قاد كاان الرباع يعلاو وقد تخلل لنا الع ر المملوكى كثيار مان الربااع، و

، وكما أن الحوا ل فى الادور األرضاى القيساريةو أالوكالة أو الخان أو الفندن 

ساكنية فاى الرباع مان الالوحادة أو الثانى أيضاً وقد يعلاو الرباع وعاادة ماا تتكاون 

 .(2)طبقة أوران أو  رفة

نشاى الرباع فى الع ر العثمانى حتى يقال أن مدينة القاهرة إوقد استمر 

 .(6)وبعض ا فون المنشآت التجارية (1)ربع 244ا حوالى ب 

ويتكون من وهنان نوعان من الرباع، األول يتكون من مبنى بال حوش 

روقة والطبقات متجاورة أو متطابقة أى من عدة أدوار مثل ربع مجموعة من األ

 .(0)التبانة

بينما الثانى يتكون من  احن أوساط وتلتال حولا  الحوا ال فاى أسافل 

لادور الثاانى وماا يليا ، وعاادة ماا ر األرضى ثم المبانى الساكنية للرباع فاى االدو

 .(9)فضى كل جانب ضلع إلى سلمي

والربع إما أن يكاون مساتقالً بذاتا  محاتالً كامال المبناى أو يكاون باؤعلى 

 مبانى تجارية سواى أكانت حوانيت أو وكاالت أو خانات أو قياسر.

ة حياث كاان تخادم نااحيتين األولاى لذلن كانت هذه المنشآت هامة وحيوي

تتمثل فى النشاط التجارى )الوكالة( حيث يجد التاجر في ا سكناً لبضاعت  ودواب  

وأماكن للمبيت فضالً عن الحوانيت ومرافان الخادمات، والثانياة ساكنى بمسااكن 

 الربع وما قد يحتوى بعض ا على أسبلة وكتاتيب.

                                           
عبد التواب )عبد الرحمن(ط العمارة السكنية فاى القااهرة فاى الع ار اإلساالمى، مجلاة  (2)

 .241-243، ص ص 2512، المنابر، 11، 22منبر اإلسالم، ع 
يل فرج، دار ريمون )اندري (ط المدن العربية الكبرى فى الع ر العثمانى، ترجمة لط (1)

 .169، ص 2552الفكر للدراسات، 
الم رى )أحمد(ط العمارة فى وثائن ال ورى الجديدة، مخطوط رسالة ماجساتير، كلياة  (6)

 .265، ص 2512اآلداب بسوهاج، جامعة أسيوط، 
حنا )نيللى(ط بيوت القاهرة فى القارنين الساابع عشار والثاامن عشار، دراساة اجتماعياة  (0)

 .50-54، ص ص 2556ليم طوسون، القاهرة، معمارية، ترجمة ح
Mona Zakariya: Le Rab da tabbana (Annal-Islam) Le Caire, I-F-
A-O, 1986, Tome XVI, pp. 275-297. 

 .61-63س ير(ط الربع، ص ص ( الح  (9)
Layla: Mamulnk Monuments of Cairo, 1976, P. 29. 
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ب اا نوافاذ قريباة مان أعاين وقد تميزت واج ات الرباع بالبسااطة ولايس 

وشااايدت  وضااااقت مقاساااات ا و طيااات بخشاااب الخااارط،الماااارة وقلااات أعااادادها 

  ى النحيت.قالواج ات من الحجر ال

وكان يوجد بواج اات الربااع حرمادانات )كوابيال حجرياة( مثال )الرباع 

 ااة ساابع حرماادانات األول موضااوع الدراسااة( حيااث أشااارت الوثيقااة أن بالواج

 .(2)ها ست عيون ما ورداتلوحجراً مزوجاً يع

خر، ويتضح ذلان بمادخل وكان لكل ربع مدخل  الخاص المستقل عن اآل

الية الشرقية للمجموعاة المعمارياة ل الذى يقع فى أق ى الواج ة الشمالربع األو

، وهاو يشاب  مادخل رباع (1)عدساياً  وهو عبارة عن فتحة باب سافل  عتباة  اواناً 

مدخل الربع الثانى ف و عباارة عان فتحاة  ، أما(م2112هـ/2253)نفيسة البيضا 

 معقودة بعقد موتور. 

وكانت المداخل ي لن علي ا أبواب من الخشب السامين م افحة بالحدياد 

 ومثبتة بالمسامير المكوبجة مثل )باب الربع الثانى(. 

وقااد اشااتملت بعااض الربااوع علااى مساااكن ذات طااابن واحااد، والاابعض 

اباان مثاال الربااع أعلااى وكالااة أوده باشااى اآلخاار اشااتمل علااى مساااكن ثنائيااة الطو

(، والربااااع أعلااااى وكالااااة نفيسااااة البيضااااا 14-25)شااااكل  (م2316هااااـ/2410)

( )والربعااان موضااوع الدراسااة(، والاابعض 11-12)شااكل  (م2112هااـ/2253)

اشتمل على مساكن ثالثية الطوابن مثل الربعان أعلى وكالة قايتباى بباب الن ر 

 (م2940هاـ/545)أعلاى وكالاة ال اورى  ( والربع23)شكل  (م2014هـ/119)

 (. 21-21)شكل  (6)

وقد اختلفت الربوع فى عدد مساكن ا التاى اشاتملت علي اا، فقاد اشاتمل رباع 

/ 115)قايتباااى  والربعااان أعلااى وكالااة  (0)علااى خمسااة وثالثااون مسااكناً  (م2010هاـا

                                           
 .29، ص 21أوقال، ص  6256الوثيقة  (2)
 .20-26، سطر 3أوقال، ص  - 6526لوثيقة رقم ا (1)
محمااد )هباا  هللا(ط األربااع والمنااازل الشااعبية فااى القاااهرة فااى الع ااريين المملااوكى  (6)

، ص ص 2559والعثمانى، مخطوط، رساالة دكتاوراه، كلياة اآلثاار، جامعاة القااهرة، 
229-213. 

 .61 الح )س ير(ط الربع، ص  (0)
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أوده ، والربع أعلى وكالة (2)مسكناً  61على  (م2014هـ/119)قايتباى بباب الن ر 

، والربع أعلى وكالة نفيسة (1)على خمسة وثالثون مسكناً  (م2316هـ/2410)باشى 

/2253)البيضااا  ، والربااع أعلااى وكالااة (6)علااى ثمانيااة وعشاارين مسااكناً  (م2112هاـا

 .(0)على تسع عشر مسكناً  (م21هـ/22ن )بازرعة 

أما الربعان )موضوع الدراسة( فقد اشتمل الربع األول علاى ساتة عشار 

 ، والربع الثانى اشتمل على أربعة وعشرين مسكناً.مسكناً 

وقد اشتملت مساكن بعض الرباوع علاى مشاربيات وشابابين تطال علاى 

، والرباع (م2940هاـ/545)الفناى أو الواج ات مثل الربع أعلاى وكالاة ال اورى 

ن )والرباع أعلاى وكالاة بازرعاة  (م2112هـ/2253)أعلى وكالة نفيسة البيضا 

ذلان الربعاان )موضاوع الدراساة( واشاتملت بعاض الربااع  ويماثال (م21هـ/22

والرباع أعلاى  (م2010هاـ/115)على شبابين فقط مثل ربع قايتبااى بال احراى 

 . (م2161هـ/2196)وكالة السلحدار 

وقاااد اساااتخدمت األخشااااب فاااى زخرفاااة األساااقل التاااى تعلاااو إيواناااات 

 تحتال حيازاً المساكن، كما استخدم الخشب فاى عمال الادواليب الحائطياة حتاى ال

داخاال ال اارل، كمااا كاناات تاازين بعااض إيوانااات مساااكن الربااع ب اافل حجريااة 

 لوضع أوعية العطور واألدوات المستخدمة )مثل الربعان موضوع الدراسة(.

المساااكن باااألربع  ويالحااظ أن المعمااار قااد راعااى فااى تخطاايط  اارل

  رضااةالمحتاى يتاااح باذلن تقليال مساااحات وساطوح الجادران  امتادادها رأساياً ً 

للشمس، كما جعال أساقل المسااكن أفقياة لقلاة ساقوط األمطاار، كماا عناى بجعال 

النوافذ عالية و  يرة للتخفيال مان شادة إشاعاع الشامس المانعكس والتقليال مان 

كمية ال بار، كما استخدمت المشربيات بكثرة لتسمح بدخول الريااح الملطفاة وال 

 تسمح بدخول أشعة الشمس الحارقة. 

 طملحق البحث

                                           
 .11ص  محمد )هب  هللا(ط األربع، (2)
 .01محمد )هبة هللا(ط األربع، ص  (1)
 .64-15 الح )س ير(ط األربع، ص ص  (6)
 .261محمد )هب  هللا(ط ص  (0)
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 فحة، مكتوبة بخاط الرقعاة  60لوثيقة عبارة عن كتاب عدد  فحات  ا
ساطر، ويبلاغ طاول ال افحة  10الوثائقى بالحبر األسود، وعدد أسطر ال افحة 

 سم. 21.9سم وعرض ا 11

 6256والوثيقااة محفوظااة باألرشاايل التاااريخى بااوزارة األوقااال رقاام 
 .(2) ادرة من محكمة الباب العالى

المعماريااة التااى المنشااآت الخاااص بو اال  وسااول أقااوم بنشاار الجاازى
 الوكالة والربعين. السبيل وتشتمل على 

 طالنص الوثائقى

 (:25)شكل  3ص 

 (....................... جميع المكان19

 (:26)شكل  4ص 

الكائن بالخط المذكور القائم على األرض المذكورة تشتمل بداللة المشاهدة  -2
 على.

قبلياة وشارقية فالواج اة  (1)النحيت األحمرواج تين مبنيتين بالحجر الفص  -1
 القبلية يتو ل. 

                                           
الباب العالىط أعلى درجات القضاى فى م ر العثمانية ويرأس ا قاضى العسكر نفسا ،  (2)

إلاى  ومقرها مدينة القاهرة فى مقعد ما ماى السيفى، ويرجع أول سجالت هذه المحكمة
م مما يرجح مع  أن يكاون هاذا هاو تااريخ إنشاائ ا، وتساتمر هاذه 2964هـ/ 561سنة 

م، وكااان لاارئيس المحكمااة قاضااى العسااكرى 2119هااـ/2151السااجالت حتااى ساانة 
 الحنفى أربعة نواب من المذاهب األربعة وكان هإالى من العثمانيين الترن.

، ص 2511انى، القاااهرة، عبااد اللطياال )ليلااى(ط اإلدارة فااى م اار فااى الع اار العثماا 
، فرحات )محمد نور(ط القضاى الشرعى فى م ار فاى الع ار العثماانى، ال يئاة 293

، إبااراهيم )عبااد الاارازن(ط تاااريخ القضاااى فااى م اار 21، ص 2511العامااة للكتاااب، 
 .231، ص 2551، ال يئة العامة للكتاب،  2151 - 2921العثمانية، 

مان الحجار الجيارى الم اذب يساتعمل فاى البنااى الحجر الف ى النحيات األحمارط ناوع  (1)
 على هيئة مدامين.

إبراهيم )عبد اللطيل(ط وثيقاة قراقجاا الحسانى، ف الة مان مجلاة كلياة اآلداب، جامعاة  
، رزن )عا اام(، معجاام م ااطلحات،  616، ص 2593، 21، مجلااد 1القاااهرة، جااـ

كياة، دراساة ، الم رى )وفاى(ط الم طلحات المعمارية بوثاائن الوقال المملو13ص 
أثريااة حضااارية، مخطااوط رسااالة دكتااوراه، كليااة اآلداب بسااوهاج، جامعااة سااوهاج، 

 .151م، ص 1441



- 304 - 
 

إلي ا من سلم بعطفاة الشايخ العلقماى مبناى باالحجر الفاص النحيات األحمار  -6
 يتو ل إلى ذلن من العطفة. 

المجاورة لل  ريج وهو السبيل الذى أنشؤه موالنا خليل أفندى المومى إلي   -0
 وأعده.

للشاارب و يااره وذلاان ماان قبلااى لخاازن الماااى العااذب وتساابيل  هلل تعااالى  -9
 ال  ريج المذكور.

العطفااة المااذكورة بموالنااا المرحااوم شاايخ اإلسااالم والمساالمين  والمعروفااة -3
 إبراهيم العلقمى الشافعى.

شايخ اإلفتاااى والتادريس بم اار بالجااامع األزهار بم اار المحمياة هااو كااان  -1
 ت مده هللا تعالى بالرحمة والرضوان. 

عدسااياً  (2)إلااى باااب ساافل  عتبااة  ااواناً مااين يتو اال ماان الساالم المااذكور آ -1
 يتو ل. 

دوران  بااع عاادة مساااكن  أربعااة وعشاارون سااكناً ماان الباااب المااذكور إلااى ر -5
 علوياً وسفلياً يؤتى و ف .

ذلن أدناه وأما الواج ة الشرقية مان الاواج تين الماذكورتين أعااله فاإن ب اا  -24
 .(1)خمس حرمدانات

                                           
 العتبةط هى الحجر الذى يعلو الباب. (2)

أما العتبة السفلى ال وانط هى ضرب من أنواع الحجارة في   البة يتطاير من  شذى  
لب جداً يستخرج من أعالى عند قدح  بالزناد، والقطعة من  هى  وان ، وهو حجر  

ال عيد وسيناى ونظراً ل البت  يستخدم خا ة فى األعمدة واألعتاب ساواى علوياة أو 
 سلفلية.

إبااراهيم )عبااد اللطياال(ط دراسااات تاريخيااة وأثريااة فااى وثااائن ماان ع اار ال ااورى،  
، معجام الم اطلحات 2593مخطوط رساالة دكتاوراه، كلياة اآلداب، جامعاة القااهرة، 

، الم ااارى )وفااااى( 213، رزن )عا ااام( معجااام م اااطلحات، ص 05م الفنياااة، رقااا
 .100-106الم طلحات المعمارية، ص ص 

الحرماادانات، كلمااة مركبااة ماان "حاارم" و"دال" وحاارم الشااي " أى ماان حقوقاا  كحاارم  (1)
الجامع والق ر والبيت. وأما "دال" فتعنى بالتركياة فارع الشاجرة أو ال  اين. وباذلن 

يتفارع منا  المبناى كفارع الشاجرة ويكاون تابعااً لا . هاذا مان يكون معناها الشا  الاذى 
حيث المعنى. أما ما يراد ب ا فى الو ل المعمارى ف ى تطلن على الكوابيال الباارزة 
من المبنى والتى تحمل ما وردات خشبية فوق ا وقد يكون مكوناً من قطع حجرية فون 

 بعض ا.
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كعكيين المذكور وب اا ثالثاة الفص النحيت فإن ا بزقان ال مزوجات بالحجر -22
 أبواب وشبان نحاس.

أ اافر برساام مزملااة ال اا ريج المااذكور المبنااى أربااع قبااب تحاات تخااوم  -21
 بالطوب والمونة على.  (2)األرض

العادة المؤلوفة المعرول ذلن بإنشاى موالنا خليال أفنادى الماذكور ضااعل  -26
 هللا تعالى ب .

عليا  فاردة بااب خشاباً نقيااً االجور فالباب االول من األبواب الثالثة مرباع  -20
 يتو ل.

إلي  من سلم درجة وبسط  يتو ل من ذلن إلى مزملة ال ا ريج الماذكور  -29
 والمكتب المعد.

لقراىة االيتام القرآن العظيم المعرول المكتب المذكور أعاله بإنشاى موالنا  -23
 الواقل.

المنااوه بااذكره بخااالل السااطور ضاااعل هللا لاا  األجااور واآلتااى ذكااره فياا   -21
 نب الباب.وبجا

روميااً سافل  عتباة  اواناً أزرن ي لان  (1)باب كبير مقنطار بحرياً المذكور  -21
 علي  زوجاً باب خشباً.

نقياً معد ذلن للوكالة المعروفة بإنشاى موالنا الواقل المشار إلي  مان جملاة  -25
 المكان.

                                                                                                     
، كتاب دراسات فاى اآلثاار اإلساالمية، إبراهيم )عبد اللطيل(ط الوثائن فى خدمة اآلثار 

، 14، رزن )عا اااام(ط معجاااام م ااااطلحات، ص 6، ج024، ص 2515القاااااهرة، 
 .610الم رى )وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص 

كانت ال  اريج تبنى باألجر أو الحجارة المقاومة للرطوبة ومونت ا كانت من الخافقى  (2)
 ة.وهو مونة من الجير والحمرة تقاوم الرطوب

ولااام يتبااان مااان هاااذه ال ااا اريج ساااوى  ااا ريج سااابيل السااالطان محماااود بالحبانياااة  
م( حيث يتكون من مساحة مستطيلة م طاة بسات قبااب ضاحلة  يار 2194هـ/2230)

 .104عميقة من الطوب االحمر. الحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص 
موضاوع البحاث( ومن ال ا اريج الم طااة بقبااب  ا ريج خليال أفنادى المقااطعجى ) 

م( و اا ريج إبااراهيم أ امسااتحفظان 2391هااـ/ 2431 اا ريج إسااماعيل م لااوى )
 م(.2302هـ/2492)

بااااب مقنطااارط يق اااد بالباااب المقنطااار البااااب الاااذى لااا  عقاااداً أياااا كاااان نوعااا . نجياااب  (1)
)م طفى(ط مدرسة األمير كبيار قرقمااس وملحقات اا، مخطاوط رساالة دكتاوراه، كلياة 

، رزن )عا ام(، معجام 215، الملحان الوثاائقى، ص 2519ة، اآلثار، جامعاة القااهر
 .269، الم رى )وفاى(ط الم طلحات العمارية، ص11-13م طلحات، ص ص 
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المعرول بإنشائ  المنوه بذلن أعاله اآلتى ذكره فيا  وأن البااب الثالاث مان  -14
 األبواب.

المذكور مربع سفل  عتباة  اوانا عدساياً ي لان عليا  فاردة بااب خشاباً نقياا  -12
 يتو ل من  

علااى وعاادة مساااكن  سااتة عشاار مسااكناً بعضاا ا مطاال  (2)إلااى الربااع الثااانى -11
  حن الوكالة وبعض ا.

مطل علاى زقاان الكعكياين الماذكور ذلان أعااله ياؤتى ذكاره فيا  وأماا بااب  -16
 الوكالة.

 (:26)شكل  5ص 

مبنيتاان باالحجر الفاص النحيات األحمار يادخل  (1)تنف  جلساتانالمذكورة يك -2
 مسقل.  (6)من  إلى دهليز

 (9)بالحجر الفص النحيات بالادهليز الماذكور معاالم خرساتان (0)م لباً عقداً  -1
 متقابالن.

                                           
 المق ود الربع األول. (2)
جلسةط ل اذا الم اطلح مترادفاات أخارى وردت بالوثاائن مثال مساطبة ومكسالة، وهاو  (1)

تين ال ااا يرتين م اااطلح معماااارى جااارت العاااادة فاااى اساااتعمال  لو ااال الم اااطب
الااواقعيتين علااى جااانبى أبااواب المنشااآت الخارجيااة، وقباال أن ال اارض من مااا هااو أن 

 يستريح علي ما  احب المنشؤة أو الرواد.
، العادد 6عبد الوهاب )حسن(ط الم طلحات الفنية للعمارة اإلسالمية، )المجلاة، السانة  

طلحات، ، رزن )عا ام(ط معجام م ا66م( ص 2595هـ/ مارس 2611شعبان  11
 .31-31ص ص 

الدهليزط لفظ فارسى معرب يق د ب  المساافة ماا باين بااب الادار وداخل اا وهاو عباارة  (6)
عان ممار أو طرقاة داخال المنشاؤة قاد توجااد با  مزيارة أو مساطبة و البااً ماا توجاد باا  
أبااواب يتو اال من ااا لألجاازاى الداخليااة للمنشاااؤة وسااقف  إمااا يكااون قبااواً أو مساااطحاً 

 .تبعا ًلمساحت 
، رزن )عا ام(ط معجام 31، ص 2511السايد ادى شايرط األلفااظ الفارساية المعرباة،  

-051، الم اارى )وفاااى(ط الم ااطلحات المعماريااة، ص ص 224م ااطلحات، ص 
055. 

الدهليز مسقل عقداً م لباً أى السقل يتكون من أربع قباوات تلتقاى فاى وساط الساقل  (0)
 فتكون شكالً م لباً.

)ليلااى(ط الم ااطلحات المعماريااة فااى الوثااائن المملوكيااة، دار  أمااين )محمااد( إبااراهيم 
 .11، ص 2554النشر بالجامعة األمريكية، 

خرسااتان،  الباااً حجاارة م لقااة أو حا اال خلااوة أو خزانااة أحياناااً تكااون باا  منفااذ لءضاااىة،  (9)
ويستعمل الخرستان كخزانة لوضع اآلالت والح ر وزيت الوقود على رفول خشابية فاى 

 الجدران.
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وباا  مسااطبتان مسااتطيلتان متقابلتااان معاادتان للجلااوس يتو اال مناا  إلااى  -6
  حن.

ول  من الج ات األربع بالحجر الفاص الوكالة المنوه بذكره أعاله المبنى ح -0
 النحيت األحمر يكتنل. 

ويدخل بكل من ا من باب مقنطر ي لن  (2)ال حن إحدى وعشرون حا الً  -9
 علي . 

تجاه كل حا ل مان ذلان مساطبة مبنياة باالحجر الفاص  (1)فردة باب خشباً  -3
 النحيت األحمر ويعلو.

بالج اة القبلياة  كل باب من ذلن شبان برسم النور وال وا فمن ذلان ماا هاو -1
 من  حن الوكالة.

المذكورة ستة حوا ل من المذكورات وبالج ة المذكورة مماا يلاى شارق ا  -1
 م ب الماى بال  ريج

المذكور يعلو ست حوا ل من المذكورات أربع حرمدانات حجراً مزوجاً  -5
 يعلوها خمس عيون 

باؤبواب خشباً نقياً فرخاً شامياً وبالج ة البحرية ستة حوا ال  (6)ما وردات -24
 مقنطرات.

ي لن على كل باب من ذلن فردة باب خشاباً نقيااً يعلاوه شابان برسام الناور  -22
 وال وا وأمام. 

                                                                                                     
، رزن )عا اام( معجاام 01، ج161إبااراهيم )عبااد اللطياال(ط وثيقااة قراقجااا الحساانى، ص  

 .650-656، الم رى )وفاى( الم طلحات المعمارية، ص ص 53م طلحات، ص 
الحا لط هو المكان المخ ص للتخزين، ولذلن عرل أحياناً باسام البضااعة المخزوناة. وياذكر ( 2)

  نشآت التجارية أسم الحا ل.أن معظم الوثائن أطلقت على مخازن الم
اإلمام )عوض(ط األ ول الوثائقية الجامعة ألوقال السلطان ال ورى، مخطوط رساالة  

، الم ارى 011، ص 2511دكتوراه، كلية اآلداب، بسوهاج، جامعة جنوب الوادى، 
 .133-130)وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص ص 

 فردة باب خشبا أى من ضلفة واحدة. (1)
ردة جمع ا ماوردات، م طلح معمارى يدل على جازى مان الروشان وهاو الجازى ماو (6)

 الذى يعلو الكباش والمدادات.
، رزن )عا اام(ط 51أمااين )محمااد( إبااراهيم )ليلااى(ط الم ااطلحات المعماريااة، ص  

 .134-195معجم م طلحات، ص ص 
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النحياات األحماار ويعلااو أربااع الفااص كاال حا اال مسااطبة مبنيااة بااالحجر  -21
 حوا ل من ذلن وقنطرة. 

المتو ل من  إلى البئر الماى المعين اآلتى ذكره فيا  خماس عياون  (2)النقل -26
 اً ما وردات خشب

والشاابابين التااى علااو ذلاان المطااالت علااى  (1)ويعلااو الطاقااات فرخااا شااامياً  -20
 حن المذكور بالبحرى ال

يعلوها خماس عياون  خشباً م لفات بالخشب النقى نظيفاً أضالع  ةمن  أربع -29
 ماوردات

خشباً نقياً فرخااً شاامياً فال ربياة مان ذلان  ا يرة وب ادر  احن الوكالاة  -23
 المذكورة  ربياً. 

من الباب المذكور أربعة أبواب حوا ل ي لن علاى كال من اا  تجاه الداخل -21
 فردة باب خشباً.

نقياً يعلوه شبان برسم النور وال وا يعلو واج ة ذلن حرمدانان مزوجاً مان  -21
 الحجر الفص.

الجيلااى يعلوهمااا ضاالعان خشااباً شااوحاً يعلااو ذلاان ثااالث عيااون مااا وردات  -25
 خشباً نقياً.

رقية من ال حن المذكور بابان يدخل من تجاه ذلن بالج ة الش فرخاً شامياً  -14
 كل من ما إلى حا ل.

وبالج ة المذكورة علو كتفى الوكالاة الماذكورة مماا يلاى ال احن الماذكور  -12
 حرمدانان حجراً مزوجاً ويعلو.

الج ااة الشاارقية المااذكورة ثااالث عيااون مااا وردات خشااباً نقياااً فرخاااً شااامياً  -11
 وبؤق ى  حن 

يلااى البحاارى قنطاارة معقااودة بااالحجر الفااص الوكالااة المااذكورة  ريباااً ممااا  -16
 النحيت سفلياً نقل.

                                           
بين مكانيين  النقلط يق د ب  الطرقة أو الدهليز األرضى أو الممر العلوى الذى يو ل (2)

 وقد يكون مسقفاً.
، الم ارى 13إبراهيم )عباد الليطال(ط دراساات تاريخياة، معجام الم اطلحات، رقام  

 .2139-2130)وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص ص 
الطونط كل ش  استدار ف و طاون، والطاان ماا عطال مان األبنياة، وهاو لفاظ فارساى  (1)

 معرب وهو بمعنى فتحات للت وية.
 .91مد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعمارية، ص أمين )مح 
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مبنياااً شاارقياً و ربياااً بااالحجر الفااص النحياات األحماار بإنشااائ  علااى يساارة  -10
 السالن.

 (: 27: )شكل 6ص 

مساطبة لطيفااة مبنياة بااالحجر الفاص النحياات يعلوهاا باااب عليا  فااردة باااب  -2
 خشباً نقياً يعلوه شبان. 

  إلى حا ل ويجاور الحا ل المذكور بحرياً برسم النور وال وا يدخل من -1
 بابان ي لن. 

على كل من ما فردة باب خشباً نقياً يدخل من  إلى حا ل ي لن على الباب  -6
 المذكور فردة باب.

خشباً نقياً يدخل من كل من ما إلاى حا ال يجااور البحارى مان الحا الين  -0
 المذكورين نقل.

ويجاور النقل  (2)سى راحةمبنى بالحجر الفص النحيت يتو ل من  إلى كر -9
 المذكور شرقياً.

لطيفاة مطابخ يعلاوه مدخناة  ااعدة ويتو ال مان النقال الماذكور  (1)فسحة -3
 .(6)يمن  إلى البئر

حجاراً يعلوهاا وتار مان  (0)الما المعين الموعود بذكرها أعاله يعلوه خارزه -1
 الخشب.

                                           
الكرسى هنا يعنى المرحاض، والبعض يطلن علي  اسم "كنيفا" والابعض اآلخار يطلان  (2)

 علي  "بيت الراحة".
 .2446-2442الم رى )وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص ص  

 فسحة ط الفسحة السعة، وفسح ل  وتعنى المكان المتسع. (1)
 .14حمد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعمارية، ص أمين )م 

البئرط هو حفر أو بناى فى األرض من أجل الو ول إلى المااى. وتساتخدم فاى الوثاائن  (6)
 "بئر ماى" أى بر حفرت حتى  ار مائ ا جار طوال العام.

، رزن )عا اام(ط 10أمااين )محمااد( إبااراهيم )ليلااى(ط الم ااطلحات المعماريااة، ص  
 .01ات، ص معجم م طلح

خرزةط هى  الباً قطعة من الرخام أو الحجر ال لد توضاع علاى فوهاة البئار أو فتحاة  (0)
 ال  ريج المبنى فى جول األرض وتكون مستديرة الشكل عادة.

، رزن )عا ااام(ط معجااام 16إباااراهيم )عباااد اللطيااال(ط وثيقاااة قراقجاااا الحسااانى، ص  
معماريااة، ص ص ، الم اارى )وفاااى(ط الم ااطلحات ال53-59م ااطلحات، ص ص 

656-650. 
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النقااى برساام البكاارة المااذكورة يتو اال الماااى ماان ذلاان إلااى حنفيااة حجااراً  -1
 يتو ل من ا الماى إلى مجراه.

يتو ل من ا الماى إلى حوضى كنيفين المذكورين ويعلو المطابخ الماذكور  -5
 .(2)سقل نقى فرخ شامى

شاارقياً حرماادانان حجااراً و ربياااً بااآخر النقاال المتو اال مناا  إلااى ذلاان و -24
 حرمدانان. 

حجاااراً وأماااا البااااب الثالاااث مااان األباااواب التاااى بواج اااة المكاااان الشااارقية  -22
 يتو ل إلي .  المذكورة

النحياات األحمار ي لاان علياا   م حلازون درجااة مبنيااة باالحجر الفااصمان ساال -21
 فردة باب. 

علااى زقااان الكعكيااين  المطاال (1)خشااباً نقياااً وهااو باااب مطلااع الربااع الثااانى -26
 المذكور. 

يدخل من  إلاى فساحة مادار  (6)سفل  عتبة  وان عدسياً ويعلوه طاقة منور -20
 الباب ب ا سلم.

يتو ل منا  إلاى بساطة  (0)السلم المذكور بالبالط الكدان سفل  حنية معقودة -29
 يعلوها شبان.

برساام النااور وال ااوى يتو اال ماان البسااطة المااذكورة إلااى ساالم ثااالث درج  -23
 يعلوه بسطة.

لطيل مسقل نقياً  (2)تجاه ال اعد من ا باب خشباً نقياً يدخل من  إلى مجاز -21
 فرخاً شامياً. 

                                           
سم أو اسم 4.9مسقل نقيا فرخا شامياًط عبارة عن الواح رقيقة من الخشب يبلغ سمك ا  (2)

ت لاال أو تجلااد ب ااا البااراطيم والمساااحات المح ااورة فيمااا بين ااا و ياار ذلاان كاااإلزار 
والمعابر والكرادى. ولعل ا قامت على أيدى  ناع من الشام فنسبت إلي ا. وكانت هاذه 

روخ تزخاارل بزخااارل هندسااية ونباتيااة متنوعااة وتاادهن باااأللوان وتلمااع بعااض الفاا
 اجزائ ا بالذهب.

 .55إبراهيم )عبد اللطيل(ط معجم الم طلحات الفنية، رقم  
 المق ود الربع الثانى. (1)
 هى فتحة الشبان التى تعلو باب الربع. (6)
التااى تختلاال لون ااا ماان  الاابالط الكاادانط نااوع ماان الاابالط يتخااد ماان األحجااار الجيريااة (0)

األبيض النا ع واأل فر والرمادى، وكاان يساتخدم فاى تبلايط األرضايات وفاى عمال 
 درجات الساللم وكؤعتاب سفلية لألبواب واستعمل كمادة للبناى أيضاً.

، الم اااارى )وفاااااى(، 260-264نجيااااب )م ااااطفى(ط الملحاااان الوثااااائقى، ص ص  
 .213-219الم طلحات المعمارية، ص ص 
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نااور سااماوى ساااقط يتو اال ماان بالمجاااز المااذكور يساارة م (1) )تحنياان( -21
 المجاز المذكور بعد المنور.

ي لان  (6)ب  على يسرة السالن باب مربع باألولالمذكور إلى مجاز مت ل  -25
 علي  فردة باب. 

ب اا علاى يمنا  الاداخل  (0)يدخل من  إلى فسحة لطيفاة مساقفة نقيااً )تحنيان( -14
 حفرة مرحاض.

 الكدان ي عد من علي  يجاورها مزيرة وبالفسحة يمن  سلم معقود بالبالط -12

مسقفة نقياً ب ا قبلياً شبان مطل على الطبقاة اآلتاى ذكرهاا فيا   (9)إلى طبقة -11
 وبالطبقة المذكورة

لااان وب ااادر الفساااحة ذأوال ساالم يتو ااال منااا  إلااى الساااطح العاااالى علااى  -16
 المذكورة باب مربع 

 علي  فردة باب خشباً نقياً يدخل من  إلى الطبقة الموعود بذكرها أعاله -10

 (:27شكل ) :7ص

 (2)، واحااداً ودور قاعااة(3)وذلاان أول مساااكن الربااع المااذكور يحااوى إيواناااً  -2
 لطيفة بدور القاعة المذكورة.

                                                                                                     
 جازط ممر يسلن من  من مكان إلى مكان وقد يكون مسقفاً أو كشفاً.الم (2)

 .55أمين )محمد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعمارية، ص 
 )تحنين( مكتوبة هكذا فى الوثيقة. (1)
باب مربعط ليس مربعاً كما يف م من النص ولكن  مستطيل الشاكل يعلاوه عتاب مساتقيم.  (6)

 ن األبواب المقنطرة أيا كان نوع عقدها.وقد سمى هكذا تمييزاً ل  ع
، رزن )عا ااام(ط معجااام 215-211نجياااب )م اااطفى(ط الملحااان الوثاااائقى، ص ص  

 .13م طلحات، ص 
 مكتوبة هكذا فى الوثيقة. (0)
طبقةط جمع ا طبان وتتكون  الباً من حجارة أو خزاناة أو حجارتين للناوم. وتوجاد ب اا  (9)

هليااز باا  مكااان لوضااع األزيااار ويتبع ااا عااادة طاقااات للت ويااة واإلضاااىة وب ااا عااادة د
مرافن ومنافع كالمراحيض والمطبخ و ير ذلان. وفاى بعاض األحاوال تتكاون الطباان 

 من أبواب ودورقاعة ومنافع وتسقل نقياً وتكسى بالبياض.
، رزن )عا ام(ط معجام م اطلحات، 115إبراهيم )عبد اللطيل(ط وثيقة ترانجا، ص  

 .156 طلحات المعمارية، ص ، الم رى )وفاى(ط الم212ص 
اإليوانط كلمة فارسية تعنى  الة استقبال ومن ا إيوان كسارى أو ق اره وانتقلات إلاى  (3)

 الل ة العربية وتجمع إلى إيوانات أو أواوين ويذكر الجواليقى "أوان".
، 2159األخترى )م اطفى شامس الادين(ط قااموس أختارى كبيار، المطبعاة العاامرة،  
م(ط المعارب مان 2209هـ/904يون، الجواليقى )ابن من ور ت ، مادة إ11، ص 2ج

، 31، ص 2501الكااالم األعجمااى علااى حاارول العجاام، تحقياان أحمااد محمااد شاااكر، 
 .12رزن )عا م(ط معجم م طلحات، ص 
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ماان الاابالط الكاادان وباااإليوان المااذكور  (6)يعلوهااا  اافة (1)يساارة بخاريااة -1
  ربياً وشرقياً 

 اافتان متقابلتااان إحااداهما برساام الفاارش يجاورهااا  اافة  اا يرة يعلوهااا  -6
 معالم خرستان

وبؤق ى المجاز المذكور منور سماوى ساقط سفل  يسرة باب مربع ي لان  -0
 علي  فردة

باب خشباً نقياً يدخل من  إلى فساحة لطيفاة ب اا يسارة كرساى راحاة وبيات  -9
 أزيار لطيل

ويمن  سلم يتو ل من  إلى طبقة لطيفة ب ا قبليا شبان مطل علاى المساكن  -3
 الثانى من مساكن 

فلى بالطبقاة الماذكورة سالم يتو ال منا  إلاى الربع المذكور من الدور السا -1
 السطح العالى 

 على ذلن مسقفة نقيا فرخاً شامياً وب در الفسحة تجاه الداخل باب مربع  -1

يادخل منا  إلاى ساكن ثالاث مان الادور الماذكور  علي  فردة باب خشاباً نقيااً  -5
 يحوى 

 يوان إيوانا واحداً ودور قاعة ب ا يمن  بخارية يعلوها  فة من البالط وباإل -24

                                                                                                     
دور قاعااةط لفااظ وثااائقى يطلاان علااى ال ااحن األوسااط فااى التخطاايط المدرسااى. وقااد  (2)

لتاى كانات تتوساط اإلياوانيين أو تلحان باإيوان اقتبست من القاعة فى البيات اإلساالمى ا
 واحد. وتكون أرضيت ا منخفضة عن مستوى أرضية اإليوان.

أما من الناحية الل وية فتتكون من مقطعاين "دور" ماؤخوذة مان الفارساية وتعناى بااب،  
 وقاعة العربية. ويق د ب ا أهم أجزاى البيت اإلسالمى.

المعمارى للمادارس المتعامادة، مجلاة كلياة  نجيب )م طفى(ط نظرة جديدة على النظام 
، الم ارى )وفااى(ط الم اطلحات 2، ج5، ص 1، جاـ2511اآلثار، جامعاة القااهرة، 

 .941-940المعمارية، ص ص 
البخاريةط هى وحدة زخرفية مستديرة الشاكل ل اا حلياة تشاب  ورن الشاجر مان أعالهاا  (1)

 وأسفل ا.
، رزن )عا اام(ط 14المعماريااة، ص أمااين )محمااد( إبااراهيم )ليلااى(، الم ااطلحات  

 .66معجم م طلحات، ص 
 فةط جمع  فل وهى المسطبة المرتفعة التى يتم الجلاوس علي اا أو هاى األريكاة أو  (6)

المقعد عامة، والمق ود ب ا فى العمارة دخلة أو تجويل فى الحاائط أرضايت ا مرتفعاة 
لطيفااة تسااتخدم ساام ويوجااد علوهااا عاادة عقااود  اا يرة محمولااة علااى عمااد 14لمسااافة 

 لوضع التحل واألوانى.
، رزن )عا اام(ط معجاام 216إبااراهيم )عبااد اللطياال(ط معجاام الم ااطلحات الفنيااة، ج

-139، الم اارى )وفاااى(ط الم ااطلحات المعماريااة، ص ص 214م ااطلحات، ص 
133. 
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المااذكور  اافتان متقابلتااان إحااداهما برساام الفاارش وب اادره ساات طاقااات  -22
 خشباً متطابقات 

مطاالت علااى  ااحن الوكالااة المااذكورة يعلوهااا شاابان شاا ل النجااار برساام  -21
 النور وال وى مسقل 

نقيا فرحااً شااميا ويتو ال مان المجااز الماذكور إلاى بااب المذكور السكن  -26
 مربع علي  فردة باب

ل من  إلى فسحة مسقفة نقياا ب اا كرساى راحاة وبيات أزياار خشبا نقيا يدخ -20
 وب ا يسرة سلم 

معقود بالبالط الكدان يتو ل منا  إلاى طبقاة لطيفاة ب اا شابان مطال علاى  -29
 السكن الرابع من 

مسااكن الرباع الماذكور وبالطبقاة الماذكورة سالم يتو ال منا  إلاى السااطح  -23
 العال على ذلن وبالفسحة 

مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يادخل منا  إلاى  المذكورة تجاه الداخل باب -21
 محل السكن المذكور

وهو يحاوى إياوان واحاد ودور قاعاة ب اا بخارياة يعلوهاا  افة وبااإليوان  -21
 المذكور  فتان 

إحداهما برسم الفرش وب دره ست طاقات متطابقات يعلوهاا شابان شا ل  -25
 النجار

مساقل نقياا برسم النور وال وى مطل ذلن علاى  احن الوكالاة الماذكورة  -14
 فرخا شامياً وب  أيضاً 

من ما معالم خزانة خرستان وب ادر المجااز كل ثالث  فل   ار يعلو  -12
 المذكور يسرة 

باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل منا  إلاى فساحة مساقفة نقياا ب اا  -11
 يسرة كرسى 

 راحة وبيت أزيار ويمن  وسلم يتو ل من  إلى السطح العالى على ذلن.  -16

 (:28: شكل 8ص

وطاقة مطلة على فتحة البئر اآلتاى ذكرهاا فيا  وبالفساحة الماذكورة تجااه  -2
 الداخل باب ي لن علي 
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فردة باب خشبا نقياا يادخل منا  إلاى المساكن الماذكور وهاو يحاوى إيواناا  -1
 واحداً ودور قاعة 

وباا  ثااالث  اافل أحاادهما برساام الفاارش وب اادره ساات طاقااات خشاابا  -6
 متطابقات يعلوها 

وال ااوى شاا ل النجااار مطاال علااى ذلاان علااى  ااحن شاابان برساام النااور  -0
 الوكالة المذكورة وبدور قاعة 

المذكورة بخارية مسقل المسكن المذكور نقيا فرخاا شااميا ويتو ال مان  -9
 مطل المنور األول

المذكورة يسرة إلى باب مربع علي  فاردة بااب خشابا نقياا يادخل منا  إلاى  -3
 فسحة ب ا يمن  كرسى 

من علي  إلى طبقة ب ا طاقة مطلة على د راحة ومزيرة وطبقة وسلم ي ع -1
 الوكالة المذكورة.

وسلم السطح العالى على ذلان مساقفة نقياا فرخااً شاامياً وب اا شابان مطال  -1
 على باب الربع 

المذكور ويدخل من الفساحة الماذكورة إلاى بااب تجااه الاداخل ي لان عليا   -5
 فردة باب خشبا نقيا 

 (2)دور قاعة ب  يسرة مرتب يدخل من  إلى محل سكن يحوى إيوا واحداً و -24
 مسقفة نقيا.

يعلوهااا بعااض الطبقااة المااذكورة وباااإليوان المااذكور قبلياااً  اافة وباادور  -22
 القاعة يسرة باب

مسقفة نقيااً فرخاا  (1)يدخل من  إلى خزانة نوميةعلي  فردة باب خشبا نقياً  -21
 شامياً وب در

برسام اإليوان المذكور ست طاقات متطابقات يعلوها شابان شا ل النجاار  -26
 النور

                                           
 مرتبةط مكان مرتفع عن أرضية الدور قاعة وهى ترادل كلمة سدلة. (2)

، الم ااااارى )وفااااااى(ط 113-119ت، ص ص رزن )عا ااااام(ط معجااااام الم اااااطلحا 
 .2411الم طلحات المعمارية، ص 

خزانة نوميةط يق د ب ا حجرة النوم. وقد جرى العرل على إطالن لقاب لطيال علاى  (1)
 الجزى المعمارى ال  ير كخزانة لطيفة وسلم لطيل.

 .049-046الم رى )وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص ص  
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مطااالت علااى زقااان الكعكيااين المااذكور ويجاااور الطاقااات بحرياااً شاابان  -20
 ش ل الخراط ي لن (2)راجعى

علي  فاردة بااب مطال علاى الزقاان الماذكور أيضااً تجااه ذلان حليا  محال  -29
 خزانة خرستان 

مسقفة نقيا فرخاً شامياً وبالمجاز الماذكور المتو ال منا  يساره فاى سافل  -23
 ابالمنور المذكور يسره ب

مربع علي  فردة باب خشباً يدخل من  إلى فسحة ب ا كرسى راحة ويسارة  -21
 مزيرة لطيفة ويمن  سلم

يتو اال مناا  إلااى طبقااة ب ااا أربااع طاقااات وشاابان مطاال علااى الوكالااة  -21
 وبالفسحة المذكورة تجاه الداخلالمذكورة 

فردة باب خشبا نقيا يدخل من  سكن من مساكن الربع وهاو يحاوى إياوان  -25
 اعة واحد ودور ق

ب ا حلية سفل ا  فة تجاه ذلن بخارية يجاورها باب علي  فردة باب خشبا  -14
 نقيا يدخل من  إلى 

خزانااة نومياا  مسااقفة نقيااا وباااإليوان المااذكور  اافتان متقابلتااان وحليتااان  -12
 كذلن وب دره 

ست طاقات يعلوها شبان ش ل النجار برسم النور وال وى مطاالت علاى  -11
 الكعكيين زقان 

نقيا فرخاً شامياً وبالمجاز المذكور يسره أيضاً بااب عليا   المذكور مسقفة -16
 فردة باب خشبا نقيا 

يدخل من  إلى فسحة يمن  ب ا يمناة كرساى راحاة ومزيارة وسالم يتو ال  -10
 من  إلى طبقة ب ا أربع طاقات. 

 (:28: )شكل 9ص

وشبان ش ل النجار برسم النور وال وى مطاالت علاى الوكالاة مساقفة نقيااً  -2
 سطح العالىوب ا سلم ال

                                           
الشابابين يتحارن إلاى الخاارج لج اة اليماين واليساار فاى  شبان راجعاىط هاو ناوع مان (2)

مجراه. وقد توجد علي  أشرطة نحاسية و الباً ماا يوجاد هاذا الناوع فاى جاناب اإلياوان 
 ويطل على فضاى.

 .16إبراهيم )عبد اللطيل(ط معجم الم طلحات الفنية، رقم  
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على ذلن وب در الفسحة المذكورة باب عليا  فاردة بااب خشابا نقاى يادخل  -1
 من  إلى محل سكن أيضاً 

من الربع المذكور يحوى إيواناً واحداً ودور قاعة ب ا يمنة باب عليا  فاردة  -6
 باب خشباً نقياً يدخل

من  إلى خزانة نومي  يجاور الباب المذكور بخارية يعلوها  فة من البالط  -0
 باإليوان المذكورو

 فتان متقابلتان يعلوهما شبان ش ل النجار مطاالت علاى زقاان الكعكياين  -9
 المذكور 

ويجاور الطاقات الماذكورات قبليااً وبحريااً شاباكان راجعياان مطاالن علاى  -3
 زقان 

الكعكيين المذكور مسقل نفيا فرخاً شاميا وبالمجااز الماذكور أرباع طاقاات  -1
 مما يلى (2)مناور

ذكورة وب در المجاز المذكور باب مربع علي  فردة باب خشاباً الوكالة الم -1
 نقياً يدخل من  إلى نقل

لطيل مساقل فارخ شاامى با  شاباكان مناوران مماا يلاى الوكالاة الماذكورة  -5
 ويتو ل من النقل

المذكور إلى فسحة ب ا كرسى راحة ومزيارة وبا  يسارة سالم يتو ال منا   -24
 إلى طبقة ب ا أربع طاقات يعلوها 

ل النجار مطالت على الوكالة الماذكورة مساقل نقياا فرخاا شااميا شبان ش  -22
 وب در الفسحة المذكورة 

باب علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى خزانة نومية يجاورها بخارية  -21
 يعلوها  فة بالط 

وباااإليوان الماااذكور  ااافتان متقابلتااان وقبلياااا شااابان راجعااى مطااال علاااى  -26
 ال  ريج المذكور

السفلى من الربع المتو ل إلي  من زقان الكعكيين المذكور هذا تمام الدور  -20
 ويتو ل

                                           
 راً للضوى وال واى.المناور هى الفرا ات المحيطة بالمبنى أو بجزى من  لتكون م د (2)

 .221أمين )محمد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعمارية، ص  
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من البسطة المتو ل إلي ا يسارة مان السالم المتو ال إليا  مان بااب الرباع  -29
 المذكور إلى سلم

يتو ل من  إلى بسطة يعلوها منور سماوى ساقط وب ا تجاه ال ااعد بااب  -23
 علي  (2)مزم

از بؤول  يسرة باب مان  يار فردة باب خشبا نقيا سيكون يدخل من  إلى مج -21
 باب علي  ويدخل من  

إلى مجاز مسقل نقيا ب  يسرة باب علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى  -21
 نقل لطيل مسقل

نقى يتو ل من  إلى فسحة مسقفة نقياا فرخاا شااميا ب اا يمنا  سالم يتو ال  -25
 هذا إلى طبقة ب ا طاقات 

علاى الوكالاة الماذكورة وشبان ش ل النجاار برسام الناور وال اوى مطاالت  -14
 بسلم للسطح العالى 

طياال مسااقل بعضاا  ماادار الساالم علااى ذلاان ويجاااور الساالم المااذكور نقاال ل -12
 قيا يتو لوبعض  ن

مناا  إلاااى كرساااى راحااة ومزيااارة وبالفساااحة المااذكورة تجااااه سااالم الطبقاااة  -11
 المذكورة باب مربع 

 ودور علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى محل سكن يحوى إيوانا واحداً  -16

 قاعة ب ا يسرة باب علي  فردة باب خشبا نقى يدخل من  إلى خزانة نومي   -10

 (:29: )شكل 11ص 

 مسقفة نقيا تجاه ذلن بخارية يعلوها  فة بالط وباإليوان المذكور  فتان  -2

متقابلتااان وب اادره ساات طاقااات متطابقااات يعلوهااا شاابان برساام النااور  -1
 وال وى 

ين مسقل نقيا وذلان أول المسااكن ش ل النجار مطالت على زقان الكعكي -6
 من الدور

                                           
باب مزم أو باب زمام  وربما تقرأ باب ن اية. ويعبر ب ا الباب الذى يإدى إلاى داخال  (2)

 المبنى.
 .201سيل الن ر )محمد(ط منشآت الرعاية االجتماعية، ص  
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العلوى وبالمجاز المذكور أيضااً يساره بااب مرباع عليا  فاردة بااب خشابا  -0
 نقيا يدخل من  إلى 

فسحة ب ا كرسى راحة مزيرة ويمن  سلم يتو ل منا  إلاى طبقاة بعضا ا  -9
 على الفسحة وباقي ا 

لوكالاة على المجاز ب ا طاقات يعلوها شابان شا ل النجاار مطاالت علاى ا -3
 المذكورة مسقفة 

( مربع ي لن فرده باب خشابا نقياا بنقيا وب در الفسحة المذكورة ب ا )با -1
 يدخل من  إلى محل

سكن من مساكن الربع المذكور وهو يحاوى إيوانااً واحاداً ودور قاعاة با   -1
 يمن  بخارية

و ف  يعلوها حلية ويسره باب علي  فردة باب خشبا نقياا يادخل منا  إلاى  -5
   خزانة نومي

مسااقفة نقيااا فرخااا شاااميا وباااإليوان المااذكور  اافتان متقابلتااان وب اادر  -24
 اإليوان 

المذكور سات طاقاات متطابقاات يعلوهاا شابان شا ل النجاار برسام الناور  -22
 وال وى 

مطاال علااى زقااان الكعكيااين ويجاااور الطاقااات حليتااان مسااقل اإليااوان  -21
 المذكور 

يلى الوكالة الماذكورة  نقيا فرخاً شاميا وبالمجاز المذكور أربع مناور مما -26
 وب  يسرة أيضاً 

باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى فسحة ب ا يمن  كرسى  -20
 راحة ومزيرة ويتو ل

من ااا إلااى ساالم يتو اال مناا  إلااى طبقااة ب ااا طاقااات وشاابان مطااالت علااى  -29
 الوكالة المذكورة مسقفة 

ورة باااب نقيااا وب ااا ساالم للسااطح العااالى علااى ذلاان وب اادر الفسااحة المااذك -23
 مربع علي  فردة باب

خشبا يدخل من  إلى محل سكن يحوى إيواناا ًواحاداً ودور قاعاة ب اا يمنا   -21
 باب علي  
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فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى خزانة نومي  يجاورها بخارياة يعلوهاا  -21
  فة باإليوان 

المذكورة  فتان متقابلتان وب دره ست طاقات متطابقات يعلوهاا شابان  -25
 مطالت 

قان الكعكيين المذكور يجاور ذلن بحريا شبان راجعى مطل علاى على ز -14
 الزقان 

المذكور مسقل نقيا فرخا شاميا وب در المجاز المذكور باب عليا  فاردة  -12
 باب خشبا نقيا 

يدخل من  إلى نقل لطيل منا  مناوران يمنا  سالم معقاود باالبالط يتو ال  -11
 (2)من  إلى طبقة وأ انى

وب ااا طاقااات وشاابان مطااالت علااى  مطاال علااى السااكن اآلتااى ذكااره فياا  -16
 الوكالة المذكورة 

 (:29: )شكل 11ص 

وثااالث شاابابين أحاادها مطاال علااى زقااان الكعكيااين واثنااان مطااالن علااى  -2
 المكتب

إنشاااى الواقااال المشااار إليااا  اآلتااى ذكاااره فياا  وهاااو المنباا  عليااا  أعااااله  -1
 وبالفسحة المذكورة يسره

خشبا نقيا يدخل من  كراسى راحة ومزيرة وب درها باب علي  فردة باب  -6
 (1)إلى روان

وهو المحل السكن الموعود بذكره أعاله وهاو يحاوى إيوانااً واحاداً ودور  -0
 قاعة ب ا 

بخارية وب  يمن  مرتبة سفل األ انى المذكور ويسره  فة برسام الفارش  -9
 وب دره 

                                           
ل مشربيات من الخشاب الخارط كاى تحجاب أ انىط هى ممرات علوية ذات مقاعد خل (2)

الجااالس خلف ااا وتطاال المشااربيات علااى الدورقاعااة وأحياناااً تكااون األ ااانى علااى شااكل 
حجرات   يرة بطاقات ومساقل الساقل نقاى مادهون فاى ال الاب. وتطال مان الج اة 

 األخرى على الشارع أو فناى الق ر أو المبنى.
 ، الم رى.01، ج161إبراهيم )عبد اللطيل(ط وثيقة قراقجا، ص  
 .50-56)وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص ص  

 يق د بالروان هنا وحدة سكنية. (1)
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  يعلااو ذلاان شاابان برساام النااور يشاابان كبياار مقاااطع باا  خوختااان ومشاارب -3
 وال وى 

ان الكعكيين المذكور وشباكان راجعيان قبلياا مطال علاى مطالت على زق -1
 ال  ريج المذكور

وبحريا على الزقان المذكور مسقف  نقيا فرخا شااميا وبالفساحة الماذكورة  -1
 سلم يتو ل من  إلى طبقة 

لطيفة وبالمجاز المذكور المتو ل إلي  من باب المزم المتو ل إليا  مان  -5
 السلم األول إلى مجاز تجاه 

سقفة نقيا ب ا كرسى راحة ومزيرة وسلم يتو ل منا  إلاى طبقاة الداخل م -24
 ب ا سلم للسطح 

العالى على ذلن وب ا شابان مطال علاى الساكن اآلتاى ذكاره فيا  وب ادر  -22
 الفسحة المذكورة 

باب علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى السكن الموعود بذكره أعاله  -21
 وهو يحوى 

 ية وباإليوان المذكور  فتان إيوانا واحداً ودور قاعة ب ا بخار -26

متجاورتان وب دره ست طاقات يعلوها شبان ش ل النجار مطالت علاى  -20
 الوكالة 

المذكورة مسقفة نقيا وبالمجاز المذكور يسره أيضاً باب فاردة بااب خشابا  -29
 نقيا من  إلى 

فسحة مسقفة نقيا فرخا شاميا ب ا يسرة كرسى راحاة ومزيارة ويمنا  سالم  -23
 معقود بالبالط 

كدان يتو ل من  إلى طبقة ب ا سلم إلاى الساطح العاالى علاى ذلان وب اا ال -21
 شبان مطل على السكن اآلتى 

ذكره في  وبالفسحة المذكورة تجاه الداخل علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل  -21
 من  إلى محل 

سااكن الموعااود بااذكره أعاااله وهااو يحااوى إيواناااً وأحااداً ودور قاعااة ب ااا  -25
 بخارية يعلوها 

الط الكادان وباااإليوان الماذكور أرباع  افل وب ادره ساات  افة مان الاب -14
 طاقات 
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متطابقات يعلوها شبان مطالت على الوكالة الماذكورة مساقل نقياا فرخاا  -12
 شاميا 

وبالمجاز المذكور أيضاً باب مربع علي  فردة بااب خشابا نقياا يادخل منا   -11
 إلى فسحة 

لي  إلى مسقفة نقيا ب ا يمنة كرسى راحة ومزيرة ويسره سلم ي عد من ع -16
 طبقة 

مساقفة نقيااا ب اا ساالم يتو ال مناا  إلاى السااطح العاالى علااى ذلان وب اادر  -10
 الفسحة 

 (: 31)شكل  12ص 

المذكورة باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى محل الساكن  -2
 يحوى إيواناً 

 واحداً ودور قاعة ب ا يسرة بخارية يعلوها  فة وباإليوان المذكور ثالث -1

وب اادره ساات طاقااات يعلوهااا شاابان شاا ل النجااار   اافل ماان الاابالط -6
 مطالت 

الوكالة المذكورة مسقل نقياا فرخاا شااميا وب ادر المجااز الماذكور على  -0
 يسرة باب علي  

فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى فسحة ب  يسارة كرساى راحاة ومزيارة  -9
 ويمن  سلم يتو ل من  

ذلاان وب اادر إلااى طبقااة ب ااا ساالم يتو اال مناا  إلااى السااطح العااالى علااى  -3
 الفسحة المذكورة باب مربع علي  

فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى محل ساكن يحاوى إيوانااً واحاداً ودور  -1
 قاعة ب ا

يمناا  بخاريااة باااإليوان المااذكور ثااالث  اافل وب اادرها ساات طاقااات  -1
 متطابقات 

وشبان ش ل النجار برسم النور وال وى مطاالت علاى الوكالاة الماذكورة  -5
 ومسقل نقيا 

من زقان الكعكيين وهو ستة عشر  ذا تمام مساكن الربع المتو ل إلي وه -24
 مسكناً وأما 
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الربع الثانى أربعة وعشرون مسكناً المتو ل إليا  مان العطفاة المجااورة  -22
 لل  ريج المذكور

قبليا المعروفة باالمرحوم شايخ اإلساالم إباراهيم العلقماى الشاافعى المشاار  -21
   ويتو ل إلي  يإل

الحجر وهاو ثاالث درج بؤق اى العطفاة الماذكورة ويعلاو أيضاً من السلم  -26
 السلم المذكور باب 

مربااع ي لاان علياا  فااردة باااب خشاابا نقيااا ساافل  عتبااة  ااوانا عدساايا وذلاان  -20
 بالواج ة 

القبلية المذكورة وب ا سبع حرمدانات حجراً مزوجاً يعلوها ست عيون ما  -29
 وردات 

الماذكور يمنا  سالم فارخ شاامى يادخل مان البااب  من ا مادنيتان والباقياات -23
 ي عد 

ماان علياا  إلااى بسااط  يعلوهااا قبليااا منااور ويتو اال ماان باااقى البسااطة  -21
 المذكورة إلى باقى السلم 

المت ل من ا وهو ثالث درج وبسطة يتو ل من ا إلى باب من  ير باب  -21
 فسحةعلي  يدخل من  إلى 

لطيفة يعلوها منور يعلو ذلن سقل لطيل فارخ شاامى مان الخشاب النقاى  -25
 من الفسحة ويتو ل 

المذكورة يمن  إلى دهليز مستطيل بؤول  يمن  بااب عليا  فاردة بااب خشاباً  -14
 نقياً يدخل من  إلى 

فسحة لطيفة مسقفة نقيا ب ا يسرة كرسى راحة ويمن  سلم ي عد من علي   -12
 إلى طبقة ب ا سلم يتو ل

مناا  إلااى السااطح العااالى علااى ذلاان مسااقفة نقيااا وبالفسااحة المااذكورة باااب  -11
 فردة باب خشبامربع علي  

نقيا يدخل من  إلاى محال ساكن يحاوى إيوانااً واحاداً ودور قاعاة ب اا يمنا   -16
 بخارية يعلوها 

 فة من البالط الكدان وباإليوان المذكور  فتان متقابلتان ب ادره سات  -10
 طاقات

 (: 31: )شكل 13ص 
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يعلوها شبان شا ل النجاار برسام الناور وال اوى مطاالت علاى  متطابقات -2
 زقان العطفة 

مذكورة يجاور الطاقات الماذكورات  ربيااً وشارقياً حليتاان وساقل نقياا ال -1
 فرخا شامياً 

المذكور باب مرباع عليا  فاردة بااب خشابا نقياا يادخل وبالقرب من الباب  -6
 من  إلى فسحة مسقفة 

نقيا ب ا يمن  كرسى راحة ومزيرة وب ا يمن  سلم يتو ال منا  إلاى طبقاة  -0
 ب ا أربع طاقات مطالت 

الماذكورة وب ادر الفساحة الماذكورة بااب مرباع ي لان عليا   على الوكالة -9
 فردة باب خشبا نقيا 

يدخل من  إلى محل سكن يحوى إيواناً واحاداً ودور قاعاة بااإليوان ثاالث  -3
  فل

وبخارية بالط وب دره ست طاقات متطابقات يعلوها شبان ش ل النجاار  -1
 مطالت 

ياا ويجااور البااب على زقان العطفة المذكورة مسقل اإلياوان الماذكور نق -1
 المذكور باب مربع 

أيضاً علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى فسحة نقيا ب ا يسرة كرسى  -5
 راحة ومزيرة لطيفة 

ويمن  سلم يتو ل من  إلاى طبقاة ب اا أرباع طاقاات وشابان شا ل النجاار  -24
 مطالت على الوكالة المذكورة 

لفساحة الماذكورة وسلم يتو ل من  إلى السطح العالى على ذلن وب در ا -22
 باب مربع علي  فردة باب

خشبا نقياا يادخل منا  إلاى محال ساكن يحاوى إيوانااً ودور قاعاة بااإليوان  -21
 المذكور أربع 

 اافل وبخاريااة وب اادره ساات طاقااات متطابقااات وشاابان شاا ل النجااار  -26
 مطالت على زقان 

العطفة المذكورة مسقل نقيا ويجاور الباب المذكور باب مربع ي لن علي   -20
 باب خشبا فردة 
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نقيا يدخل من  إلى فسحة مسقفة نقيا ب ا يمن  كرسى راحة ومزيرة ويسره  -29
 سلم يتو ل من  

إلى طبقة ب ا أربع طاقات خشبا وشبان ش ل النجار مطالت على الوكالة  -23
 وب در

الفسحة المذكورة باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى سكن  -21
 يحوى إيواناً 

ب ا باب علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى خزانة  واحداً ودور قاعة -21
 نومية 

وبخارية يعلوها  فة من البالط وباإليوان المذكور أربع  افل م لفاات  -25
 بالبالط 

 الكدان وب دره ست طاقات وشبان خشبا النجار مطالت على زقان -14

العطفة المذكورة مسقل نقيا وبالطبقة المذكورة شبان خشبا شا ل النجاار  -12
 على محلمطل 

السكن المذكور ويجاور باب الفسحة المذكورة باب مربع علي  فردة بااب  -11
 خشبا نقيا يدخل

من  إلى فسحة ب ا يمن  كرسى راحة ومزيرة وسلم يتو ل من  إلى طبقة  -16
 ب ا أربع طاقات 

وشبان خشبا شا ل النجاار مطاالت علاى الوكالاة الماذكورة وشابان مطال  -10
 على 

 (: 31: )شكل 14ص

آلتى ذكره في  ومساقل نقياا وب ادر الفساحة الماذكورة بااب محل لسكن ا -2
 مربع علي  فردة باب 

خشبا نقيا يدخل من  إلى محال الساكن الموعاود باذكره وهاو يحاوى إيوانااً  -1
 واحداً ودور

قاعة ب ا بخارية تجاه ا  فة يجاورها باب يدخل من  إلاى خزاناة نوميا   -6
 مسقل نقيا وباإليوان 

مذكور أربع  فل وب ادره سات طاقاات يعلوهاا شابان مناور مطاالت ال -0
 على زقان العطفة 
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المذكورة مسقل نقيا وب در الدهليز باب علي  فردة باب خشبا يدخل من   -9
 إلى نقل ب  يسرة 

الوكالة المذكورة مسقل نقيا يتو ل من  إلاى فساحة ب اا منوران مما يلى  -3
 سلم ي عد من علي  بيسره 

رباع طاقاات وشابان علاى الوكالاة الماذكورة وسالم للساطح إلى طبقة ب اا أ -1
 العالى على ذلن 

وبالنقل المذكور يمن  كرسى راحة وبالفسحة مزيرة وب درها باب مربع  -1
 علي  فردة 

باب خشبا نقيا يدخل من  إلى محل ساكن يحاوى إيوانااً واحاداً ودور قاعاة  -5
 ب ا 

وميا  مساقفة نقياا يسره باب علي  فردة باب خشبا يادخل منا  إلاى خزاناة ن -24
 وبدور القاعة 

 ربيا بخارية ويعلو دور القاعة شبان مناور للطبقاة الماذكورة وبااإليوان  -22
 المذكور ثالث 

وشابان شا ل النجاار مطاالت علاى الزقاان  فل وب ادره سات طاقاات  -21
 المذكور يجاور 

ذلن  ربيا شبان راجعى شا ل الخاراط مطال علاى زقاان العطفاة مساقل  -26
 نقيا فرخا 

لدهليز ست شبابين منااور مماا يلاى الوكالاة الماذكورة ويتو ال شاميا وبا -20
 من الفسحة 

 ا مان بااب المازم الماذكور تجااه الاداخل دهلياز مساتطيل با  يالمتو ل إل -29
 يسره ست طاقات 

مناور مما يلى الوكالة المذكورة وبإيزائ  يمن  باب مربع علي  فاردة بااب  -23
 خشبا نقيا يدخل

سااره كرسااى راحااة ومزياارة ويمناا  ساالم مناا  إلااى فسااحة مسااقفة نقيااا ب ااا ي -21
 يتو ل من ا إلى طبقة ب ا 

أربع طاقات وشبان ش ل النجار على محل السكن اآلتى ذكره في  وشبان  -21
 مطل على 
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زقاان هناان وب ادر الفسااحة بااب عليا  فاردة باااب خشابا يادخل منا  إلااى  -25
 محل السكن 

يوان المااذكور وهااو يحااوى إيواناااً واحااداً ودور قاعااة ب ااا بخاريااة وباااإل -14
 المذكور أربع  فل 

وب اادره ساات طاقااات يعلوهااا شاابان شاا ل النجااار مطااالت علااى الوكالااة  -12
 المذكورة 

مسااقل نقيااا وبجااوار باااب الفسااحة المااذكورة باااب مربااع علياا  فااردة باااب  -11
 خشبا نقل يدخل 

مناا  إلااى فسااحة مسااقفة نقيااا ب ااا يمناا  كرسااى راحااة ومزياارة ويسااره ساالم  -16
 يتو ل

  ا أربع طاقات وشبان خشبا مطالت من  إلى طبقة مسقفة نقيا ب -10

 (: 31: )شكل 15ص 

على زقان هنان  ربيا وب اا سالم للساطح العاالى علاى ذلان وشابان علاى  -2
 محل السكن 

اآلتى ذكره في  وب در الفسحة المذكورة باب مربع علي  فردة باب خشبا  -1
 نقيا 

 يدخل من  إلى محل السكن الموعود بذكره أعاله يحوى إيواناً ودور قاعة -6
 ب ا بخارية وباإليوان 

المذكور أربع  فل وب دره ست طاقات متطابقات يعلوها شابان شا ل  -0
 النجار مطالت 

على الوكالاة الماذكورة مساقل نقياا ويجااور بااب الفساحة الماذكورة بااب  -9
 علي  فردة باب خشبا

يدخل من  إلى فسحة مساقفة نقياا ب اا يساره كرساى راحاة ومزيارة ويمنا   -3
 بقة سلم يتو ل من  إلى ط

نقيا فرخا شاميا ب ا شبان مطل على زقان هناان ال رباى الماذكور مسقفة  -1
 وسلم 

ح العالى على ذلن وب ادر الفساحة الماذكورة بااب يتو ل من  إلى السط -1
 علي  فردة باب خشبا 
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نقيا يدخل من  إلى محال ساكن يحاوى إيوانااً واحاداً ودور قاعاة با  ثاالث  -5
 .(2)سدالت

ب اادره ساات طاقااات وشاابان خشاابا شاا ل أحاادها كبياار وبإيواناا  طاقااة و -24
 النجار

برساام النااور وال ااوى مطااالت علااى الوكالااة المااذكورة مسااقل نقيااا فرخااا  -22
 شاميا ويجاور 

باب الفسحة المذكورة باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلاى  -21
 فسحة مسقفة نقيا 

ب ا يمن  كرسى راحة ومزيارة وسالم معقاود باالبالط الكادان يتو ال منا   -26
 إلى طبقة 

ب ااا شاابان مطاال علااى الزقااان ال ربااى المااذكور شاابان مطاال علااى محاال  -20
 السكن اآلتى ذكره في  

وسلم للسطح العالى على ذلن وب در الفسحة المذكورة بااب مرباع عليا   -29
 فردة باب خشبا 

نقيا يدخل من  إلى محل السكن الموعاود باذكره أعااله وهاو يحاوى إيوانااً  -23
 واحداً ودور قاعة ب ا 

يااة وباااإليوان المااذكور ثااالث  اافل وب اادره أربااع طاقااات يعلوهااا بخار -21
 شبان 

ش ل النجار برسم النور وال وى مطاالت علاى الوكالاة الماذكورة مساقل  -21
 نقيا ويجاور باب 

الفسااحة المااذكورة باااب مربااع علياا  فااردة باااب خشاابا نقيااا ياادخل مناا  إلااى  -25
 فسحة مسقفة ب ا يسرة 

                                           
السدلةط سدلت الش  أرضيت  وأرسلت  من  ير ضم وجانبي ، وسدلة بالفارسية بيت من  (2)

 ثالث قباب أو ثالث وحدات.
المحايط، م( القااموس 2020هاـ/121الفيروز أبادى )مجاد الادين محماد بان يعقاوب ت  
، الجااواليفىط المعاارب ماان الكااالم، 043، ص 6م، جااـ2116هااـ/ 2624، بااوالن، 6ط

 .169ص 
 والسدلة م طلح أطلن على اإليوان ال  ير أو اإليوانات الجانبية ال ير عميقة. 
، الم ااااارى )وفااااااى(ط 204-265رزن )عا ااااام(ط معجااااام م اااااطلحات، ص ص  

 .360-361الم طلحات المعمارية، ص ص 
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نا  إلاى طبقاة ب اا شابان مطال كرسى راحة ومزيرة ويمن  سلم يتو ال م -14
 على زقان الديلم 

وسلم برسم السطح العالى على ذلن وب در الفسحة المذكورة باب مرباع  -12
 علي  فردة باب 

خشبا نقيا يدخل من  إلى محال ساكن يحاوى إيوانااً واحاداً ودور قاعاة ب اا  -11
 يمن  بخارية 

 خشبا ومزيرة وباإليوان المذكور  فتان متقابلتان وأربع طاقات وشبان  -16

شاا ل النجااار برساام النااور وال ااوى مطااالت علااى البئاار المااذكورة أعاااله  -10
 مسقل 

 (:31)شكل  16 ص

نقيا فرخا شاميا وتجاه باب الفسحة المذكورة شبان يسره منور فى العالى  -2
 وبؤق ى

المجاز المذكور سافل المناور الماذكور بااب مرباع عليا  فاردة بااب خشابا  -1
 يدخل من  

سى راحاة ومزيارة ويتو ال منا  إلاى نقال با  إلى دهليز مسقل نقيا وكر -6
 سلم معقود 

بالبالط الكدان يتو ل منا  إلاى طبقاة ب اا شابان مطال علاى زقاان الاديلم  -0
 وبالدهليز المذكور 

يسره باب عليا  فاردة بااب خشابا نقياا يادخل منا  إلاى محال ساكن يحاوى  -9
 واحداً ودور قاعة 

وب اادره ساات  ب ااا بخاريااة يعلوهااا ماان الاابالط وباااإليوان  اافة وبخاريااة -3
 طاقات 

يعلوها شبان ش ل النجار برسام الناور وال اوا مطاالت علاى فساحة البئار  -1
 المذكورة وباب 

بحرى علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل منا  إلاى خزاناة نوميا  مساقفة ب اا  -1
 أربع طاقات مطالت 

على فسحة البئر المذكورة ويعلو البسطة التى برأس السلم المتو ل إليا   -5
 من باب السلم 
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الذى بؤق ى عطفة شيخ اإلسالم إبراهيم العلقمى المشار إلي  سلم يتو ل  -24
 من  إلى الدور 

العلاوى المطال بعضا  علاى العطفاة الماذكورة وإلاى بساطة يعلوهاا منااور  -22
 سماوى ثم يتو ل من 

المذكور إلى السلم البسطة المذكورة إلى باب السلم المذكور ويتو ل من  -21
 بسطة يعلوها 

ماازم ياادخل مناا  إلااى فسااحة بعضاا ا منااور وبعضاا ا تجاااه ال اااعد باااب  -26
 مسقل نقيا يتو ل من ا 

يمن  إلى دهليز مستطيل ب  سبع شبابين مناور مما يلى الوكالة الماذكورة  -20
 وست أبواب 

 مربعات يدخل من األول من ا وي لن علي  فردة باب خشبا نقيا إلى نقل لطيل -29

ب ا طاقاة مطلاة  ب  يسرة كرس راحة مزيرة ويمن  سلم يتو ل من  طبقة -23
 على زقان 

السطح العالى على ذلن وب در )الفسحة( المذكور  ى ربى هنان وسلم ف -21
 باب مربع علي 

فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى محل ساكن يحاوى إيوانااً واحاداً ودور  -21
 قاعة يسره 

 بخارية وباإليوان المذكور أربع  فل وب دره ست طاقات متطابقات يعلوها  -25

جااار برساام النااور وال ااوى مطااالت علااى زقااان العطفااة شاابان شاا ل الن -14
 المذكورة مسقل نقيا 

فرخا شاميا ويجاور باب النقل المذكور باب ثاانى مان األباواب الماذكورة  -12
 وي لن

علي  فردة باب خشبا نقياا يادخل منا  إلاى نقال لطيال با  مزيارة وكرساى  -11
 راحة وسلم يتو ل

لعاالى علاى ذلان وشابان من  إلى طبقة مسقفة نقيا ب ا سلم برسام الساطح ا -16
 مطل على الزقان 

ال ربى المذكور وب در النقل المذكور باب مربع عليا  فاردة بااب خشابا  -10
 نقيا يدخل من  
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 (32: )شكل 17ص 

إلااى محاال سااكن يحااوى إيواناااً واحااداً ودور قاعااة ب ااا بخاريااة واإليااوان  -2
 المذكور أربع 

برسام   فل وب دره ست طاقات متطابقات يعلوهاا شابان شا ل النجاار -1
 النور

وال ااوا مطااالت علااى زقااان العطفااة المااذكورة مسااقل نقيااا ويجاااور باااب  -6
 النقل المذكور الباب 

الثالث من األبواب المذكورة وهو مربع علي  فردة بااب خشابا نقياا يادخل  -0
 من  إلى فسحة 

ب ا يسرة كرسى راحة ومزيرة ويمن  سلم يتو ل من  إلى طبقة ب ا أربع  -9
 طاقات يعلوها 

سم النور وال وا مطالت على الوكالة وسلم برسم الساطح العاالى شبان بر -3
 على 

ذلن وب در الفسحة المذكورة باب علي  فردة باب يدخل )من ( إلى ساكن  -1
 يحوى إيواناً 

واحداً ودور قاعة ب ا بخارياة واإلياوان الماذكور خماس  افل وب ادره  -1
 ست

مطاالت  طاقات متطابقات يعلوها شبان ش ل النجاار برسام الناور وال اوا -5
 على 

زقان العطفة الماذكورة مساقل نقياا ويجااور بااب الفساحة الماذكورة بااب  -24
 مربع علي  

فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى فسحة ب ا يمنا  كرساى راحاة ومزيارة  -22
 معقود 

بالبالط الكدان يتو ل من  إلى طبقة مسقفة نقيا ب ا أرباع طاقاات وشابان  -21
 مطالت 

 سم السطح العالى على ذلن وب در الفسحة على الوكالة المذكورة وسلم بر -26

المذكورة باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل منا  إلاى محال ساكن  -20
 يحوى إيوانا 
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 واحداً ودور قاعة باإليوان المذكور أربع  فل وب دره ست طاقات متطابقات  -29

يعلوها شبان ش ل النجار برسم النور وال وا مطالت علاى زقاان العطفاة  -23
 المذكورة 

مسقل نقيا فرخا شاميا ويجاور باب الفسحة المذكورة الباب الخامس مان  -21
 األبواب

المذكورة وهو مربع علي  فردة باب خشبا نقياا يادخل منا  إلاى فساحة ب اا  -21
 يسرة كرسى راحة 

ومزيرة وسلم ويتو ل من  إلاى طبقاة مساقفة نقياا فرخاا شااميا ب اا أرباع  -25
 طاقات يعلوها شبان 

وال ااوا مطااالت علااى الوكالااة المااذكورة وساالم شاا ل النجااار برساام النااور  -14
 برسم السطح العالى على ذلن 

وب در الفسحة المذكورة باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا يادخل منا   -12
 إلى محل سكن يحوى 

إيواناً واحداً ودور قاعة ب ا بخارية وباإليوان المذكور خمس  فل بالط  -11
 وب دره 

 النجار برسم النور وال وا مطالت  ست طاقات متطابقات يعلوها شبان ش ل -16

علااى زقااان العطفااة المااذكورة مسااقل نقيااا وب اادر الاادهليز المسااتطيل  -10
 المذكور الباب 

 (:33: )شكل 18ص 

السادس من األبواب المذكورة وهو مربع علي  فردة باب خشابا نقياا يادخل  -2
 من  إلى فسح 

مساقفة نقياا مسقفة نقيا ب ا فى العالى منوران وسلم يتو ل منا  إلاى طبقاة  -1
 ب ا أربع طاقات

يعلوها شبان الوكالة المذكورة وسلم فى السطح العالى على ذلن وبالفسحة  -6
 يمن  كرسى 

راحة ومزيرة وب ا باب ب درها )باب( مرباع عليا  فاردة بااب خشابا نقياا  -0
 يدخل من  إلى محل سكن 
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يحااوى إيواناااً واحااداً ودور قاعااة ب ااا بخاريااة وباااإليوان المااذكور خمااس  -9
 وشبان.  فل 

راجعاى ب اادره ساات طاقااات متطابقااات يعلوهااا شاابان مطاال علااى الزقااان  -3
 العطفة المذكورة 

مسقل نقيا فرخا شاميا ثم يتو ل من الفساحة التاى بعضا ا مناور وباقي اا  -1
 مسقل المذكور أعاله 

تجاه ال اعد إلى باب مزم يتو ل من  إلى دهليز مستطيل با  يسارة سات  -1
 طاقات مناور

ن األول يتو ل من  إلي  من باب مربع علي  فردة باب وب  يمن  ست مساك -5
 خشبا نقيا يدخل

من  إلى فسحة مسقفة نقيا ب ا كرسى راحة يسرة ومزيرة يمن  سلم يتو ل  -24
 إلى طبقة مسقفة 

نقيااا ب ااا شاابان علااى الزقااان ال ربااى المااذكور وأماااكن هنااان وساالم برساام  -22
 السطح العالى على ذلن 

ربع علي  فردة بااب خشابا نقياا يادخل منا  وب در الفسحة المذكورة باب م -21
 إلى محل سكن يحوى 

إيواناااً واحاادا ًودور قاعااة ب ااا بخاريااة وباااإليوان المااذكور ثااالث  اافل  -26
 وب دره

ساات طاقااات متطابقااات يعلوهااا شاابان برساام النااور وال ااوا مسااقل نقيااا  -20
 ويتو ل من السكن 

ردة بااب الشرقى من الستة مساكن المذكورات قريبا من باب مربع عليا  فا -29
 خشبا نقيا يدخل 

من  إلى فسحة ب ا يسرة سلم يتو ل منا  إلاى طبقاة مساقفة نقياا وب اا سالم  -23
 برسم السطح العالى 

على ذلن وشبان مطل علاى الزقاان ال رباى الماذكور وبالفساحة الماذكورة  -21
 كرسى راحة 

ومزيرة وب ادرها بااب مرباع عليا  فاردة بااب خشابا نقياا يادخل منا  إلاى  -21
 المسكن الشرقى 

 المذكور وهو يحوى إيواناً واحداً ودور قاعة ب ا بخارية وباإليوان المذكور -25
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 ثالث  فل ب دره ست طاقات متطابقات يعلوها شبان خشبا ش ل النجار -14

مان بااب الماذكورات رسم النور وال وا ويتو ل إلى المسكن الثالاث مان ب -12
 مربع علي  

ى راحاة ومزيارة فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى فسحة ب اا يسارة كرسا -11
 لطيفة ويمن  سلم 

يتو ل من  إلى طبقة ب ا شبان خشبا مطل علاى الزقاان ال رباى الماذكور  -16
 وسلم 

رسم السطح العالى على ذلن وي در الفساحة الماذكورة بااب مرباع عليا  ب -10
 فردة باب 

 (:33: )شكل 19ص 

خشبا يدخل من  إلى المسكن المذكور وهو يحوى إيواناً واحاداً ودور قاعاة  -2
  ا بخارية.ب

أربع طاقات يعلوها شبان ش ل النجار وب دره وباإليوان المذكور  فتان  -1
 مطالت 

على الوكالة المذكورة مسقل نقيا ويتو ل إلى السكن الرابع من المساكن  -6
 المذكورات من باب 

حة مسقفة نقيا ب ا كرسى سمربع علي  فردة باب خشبا نقيا يدخل من  إلى ف -0
 راحة ومزيرة ويسرة 

يتو ل من  إلى طبقة ب اا شابان مطال علاى الزقاان ال رباى الماذكور  سلم -9
 وسلم برسم السطح العالى 

على ذلن وب در الفسحة المذكورة باب مرباع عليا  فاردة بااب خشابا نقياا  -3
 يدخل من  إلى السكن المذكور

وهو يحوى إيوانا ًواحدا ًودور قاعة ب ا بخارية وباإليوان المذكور  فتان  -1
 وب دره 

اقااات يعلوهااا شاابان برساام النااور وال ااوا شاا ل النجااار مسااقل نقيااا أربااع ط -1
 ويتو ل إلى المسكن 

الخامس من باب مربع علي  فردة باب خشبا نقيا من  إلى فسحة مسقفة نقيا  -5
 فرخا شاميا 
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ب ا يسرة كرسى راحة ومزيارة لطيفاة ويمنا  سالم يتو ال منا  إلاى طبقاة  -24
 مسقفة نقيا ب ا شبان 

ال ربى المذكور وسالم برسام الساطح العاالى علاى خشبا مطل على الزقان  -22
 ذلن وب در الفسحة 

المااذكور وباااب مربااع علياا  فااردة باااب خشاابا نقيااا ياادخل مناا  إلااى السااكن  -21
 المذكور وهو يحوى 

إيوانا واحداً ودور قاعة ب ا بخارية وباإليوان المذكور  فة وأربع طاقات  -26
 وشبان 

بئر الماذكورة ومساقل نقياا ش ل النجار برسم النور وال وا مطالت على ال -20
 وب  باب مربع 

علي  فردة باب خشبا نقيا ب ا شبان ش ل النجار برسام الناور وال اوا مطال  -29
 على فسحة 

البئر المذكورة ويتو ل إلى المساكن الساادس مان المسااكن الماذكورة مان  -23
 باب  در سفل

المنور وبعض سقل نقى ي لن علاى البااب الماذكور فاردة بااب خشابا نقياا  -21
 من  إلى فسحة يدخل 

كرسااى راحااة ومزياارة يمنااة مسااقفة نقيااا ب ااا يساارة فااى العااالى منااور وب ااا  -21
 وبؤق اها يسره 

سلم معقود بالبالط الكدان يتو ل من  إلى طبقة مسقفة نقيا ب ا شبان علاى  -25
 الزقان

ال ربى وسلم برسم السطح العالى علاى ذلان وبؤق اى الفساحة تجااه السالم  -14
 المذكور باب 

خشابا نقياا يادخل منا  إلاى الساكن الساادس الماذكور وهاو  مربع علي  فردة -12
 يحوى 

 إيواناً واحداً ودور قاعة ب ا بخارية وباإليوان المذكور باب مربع علي   -11

فاردة باااب خشابا نقيااا يادخل مناا  إلاى خزانااة نوميا  مسااقفة نقياا وباا  ثااالث  -16
  فل 

 وست طاقات متطابقات يعلوها شبان ش ل النجار برسم النور وال وا -10
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 (: 34: )شكل 21ص 

ويعلااو الساالم الااذى بالفسااحة المااذكورة منااور كرسااى راحااة بفسااحة البئاار  -2
 المذكورة وأما الباب 

ومكتاب  (2)المجاور لباب الوكالة قبليا وهو الباب المتو ل إلى ال  ريج -1
 المذكورين (1)األيتام

أعاله فإن  مربع ي لن علي  فاردة بااب خشابا يادخل منا  إلاى فساحة مادار  -6
 ل إلي الباب يتو 

بزقان الكعكيين سفل  عتبة  واناً عدساياً يادخل  (6)من سلم درجة وبسط  -0
 من . 

وباقي ا مدار سلم بالفسحة  (0)إلى الفسحة المذكورة وبعض ا منور سماوى -9
 المذكورة تجاه

ال ااعد ساالم ثااالث درج مبناى بااالحجر الفااص النحيات يتو اال مناا  إلااى  -3
 بسطة يعلوها سقل

ب مربع سفل  عتبة رخاام أبايض عليا  فاردة فرخ شامى بؤق اها يسره با -1
 .(2)باب خشبا

                                           
ل  ريج هنا السبيل حيث لم يقت ر إطالن م طلح "  ريج" على المساحة يق د با (2)

المخ  ااة لخاازن المياااه فااى تخااوم األرض وإنمااا تعااداه ليطلاان علااى كاال ماان هااذه 
 المساحة. وقد أيد ذلن الن وص الواردة على بعض هذه األسبلة.

 .05الحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص  
هذه الكتاتيب هو تعليم االطفال ال ا ار مان أيتاام المسالمين، الكتابط ال دل من إنشاى  (1)

باإلضافة إلى ما يب ي  الواقل ل اذه المباانى مان نيال المزياد مان الرحماة والثاواب مان 
وراى هذه األعمال الخيرية. ويطل الكتاب على الشارع عادة ببائكة من عقاود محمولاة 

رل فاى وضاع مائال لحجاب على أعمدة ويعلو الكتاب مظلة مان الخشاب تعارل باالرف
 الشمس.

نوي اار )حساانى(ط مجموعااة ساابل الساالطان قايتباااى، مخطااوط رسااالة ماجسااتير، كليااة  
، الم رى )وفااى(ط الم اطلحات المعمارياة، 12، ص 2514اآلثار، جامعة القاهرة، 

 .519ص 
البسااطةط بسااط الشاا  أى نشااره. والبسااطة السااعة، والبسااطة مااا يبسااط علااى األرض  (6)

 اً األرض الواسعة، والبساط المنسوبة من األرض.والبساط ايض
، ابان منظاورط لساان العاارب، ص 636، ص 1الفياروز أباادىط القااموس المحايط، جاـ 

 .110-111ص 
 وتستخدم البسطة للداللة على السلمة )الدرجة( الواسعة التى تكون عادة بين قلبتى السلم. 
 .11ة، ص أمين )محمد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعماري 

 ( المق ود بالفرا ات الموجودة بالفسحة لتكون م دراً للضوى وال واى.0)
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المبناى تحات تخاوم  (1)نقيا منور عربى يادخل منا  إلاى مزملاة ال ا ريج -1
 األرض أربع قبب

 (6)المااذكور أعاااله المشااتملة المزملااة المااذكورة علااى شاابان نحاااس أ اافر -5
 وسيفتح بالج ة القبلية من المزملة

مفااروش األرض  (0)س أ اافرالمااذكورة شااباكاً ويركااب علياا  شاابان نحااا -24
 بالرخام الملون وفسقي  

حوض رخام ب  عامود رخاام أبايض يعلاوه زبدياة رخاام أبايض بوساط ا  -22
 (9)فوارة برسم الماى واستقراره

با   (3)بالحوض المذكور للتسبيل للشرب من  و ير ذلان وعلاى شااذروان -21
 مقرنص بالذهب

ويجااااور  نااااً رخامااااً ملو (1)ب ماااا وزره (1)سااافل  عاااامودين رخاااام أبيضاااا -26
 الشاذروان

                                                                                                     
 هذا الباب  ير موجود اآلن. (2)
ج، الجمع   اريج بفتح ال اد، وتكسر فى حالة األفاراد وهاو حاوض يتجماع يال  ر (1)

في  الماى. و  اريج األسابلة باألسافل من اا تخاوم األرض وهاى الطبقاة ال يار ظااهرة 
عيان ووسيلة االت ال ب ا هى فتحت ا التى يجلب من ا الماى، كما يمكان االت اال ب اا لل

عن طرين فتحة باركن فاى أرضاية السابيل أو فاى الجازى الملحان با  عان طريان سالم 
 ااا ير وذلااان لنااازول المزمالتاااى لتنظيااال ال ااا ريج وتط ياااره قبااال ملئااا . وتبناااى 

بة، أما مونت ا فمن الخاافقى  وهاى ال  اريج عادة باألجر أو األحجار المقاومة للرطو
مكونة من الجير والحمرة وتقاوم الرطوبة. وت طى ال  اريج عادة بقباب ضحلة  ير 

 عميقة )مقالية( تعتمد على دعامات وعقود من الحجر النحيت.
، رزن )عا ااام(ط معجااام 215-211نجياااب )م اااطفى(ط الملحااان الوثاااائقى، ص ص  

-131م ااطلحات المعماريااة، ص ص ، الم اارى )وفاااى(ط ال216م ااطلحات، ص 
114. 

 الشبان الذى يقع بالضلع الشمالى الشرقى. (6)
 الشبان الذى يقع بالضلع الجنوبى الشرقى. (0)
 هذا الحوض  ير موجود اآلن. (9)
 .الشاذروانط هو اللوح الذى تنساب علي  المياه لتبرد ثم تجمع فى فسقية أسفل  من الرخام (3)

، رزن )عا اام(ط 1، ج20ساابل الساالطان قايتباااى، ص نوي اار )حساانى( مجموعااة  
، الم رى )وفااى(ط الم اطلحات المعمارياة، 291-291معجم م طلحات، ص ص 

 .121-121ص ص 
 العمودان  ير موجودين اآلن. (1)
 وزرهط توجد على كسوة الجدران لتقويت ا وعزل ا عن الرطوبة. (1)
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المااذكور قبليااا وجاا  خزانتااان منااور عربياااً بالخزانااة الساافلى ماان ذلاان  -20
 (1)بزبوز، (2)لولب

إلي ال الماى من يبارة ال  ريج المذكور إلى حاوض الفساقي  الماذكورة  -29
 وبالمزملة (6)من حا ل الماى

 بالرخام الملون وسفل الشبان الشرقى الاذىم لفة  (0)المذكور بحرياً  فة -23
 علو الفسقية 

مان الحجار بزقاان  (3)سافل ا مساطبة (9)المذكورة مسقاه من الرخام أبايض -21
 الكعكيين معدة لوقول 

يتناول الماى من الفسقية المذكورة للشرب و يره على الوج  المعتادة  من -21
 فى مثل ذلن ومسقف  

                                                                                                     
، رزن )عا اام(ط 212يااة، ص أمااين )محمااد( إبااراهيم )ليلااى(ط الم ااطلحات المعمار 

 .611معجم م طلحات، ص 
 اللولب تعريب لول . ولول  بالتركى كل شي  طويل وأسطوانى الشكل وأجول. (2)

 .251أمين )محمد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعمارية، ص  
 بزبوزط أى فتحة   يرة للمياه. (1)

 .215الم رى )وفاى(ط الم طلحات المعمارية، ص  
ل الماااىط عبااارة عاان حااوض مسااتطيل كبياار يختلاال حجماا  بحجاام الساابيل وعاادد حا اا (6)

سام. وماادة بنااإه 244سامط 94م وعرض  من 6.9مط 2شباكبي  ويتراوح طول  ما بين 
أحياناً من الجاص والخاافقى وأحيانااً مان الرخاام. و البااً ماا كاان يوجاد ب اذا الحا ال 

حاواض شابابين التسابيل وكاذا بجوار فوهاة ال ا ريج وذلان لتوزياع المااى منا  علاى أ
 أحواض الم ا ات الحجر.

 .604الحسينى )محمود(ط األسبلة العثمانية، ص  
ال فة فى األسبلة هى اللوح الرخامى المثبت أمام شبان التسبيل فى الواج ة الخارجية  (0)

ساام وطولاا  04والمحمااول علااى حرماادانات حجريااة، وعاارض هااذا اللااوح ال يتعاادى 
 بعرض شبان التسبيل.

 .261الحسينى )محمود( األسبلة العثمانية، ص  
سام 04مسقاه من الرخام هى عبارة عن لوحة مستطيلة مان الرخاام ال يتعادى عرضا   (9)

 وطول  بعرض شبان التسبيل فى الواج ة ومحمول على حرمدانات حجرية.
 .6، ج024إبراهيم )عبد اللطيل(ط الوثائن فى خدمة اآلثار، ص  
لااى تثبياات هااذه األلااواح الرخاميااة بالواج ااة الخارجيااة أمااام شاابابين وقااد لجااؤ المعمااار إ 

 التسييل لوضع كيزان الشرب وذلن لتوفير الراحة للمواطنين.
 المسطبة هى بناى مرتفع قليالً. (3)

، رزن )عا اام(ط 243أمااين )محمااد( إبااراهيم )ليلااى(ط الم ااطلحات المعماريااة، ص  
 .110معجم م طلحات، ص 
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 (1)ملمعاااً بالااذهب والااالزورد ساافل  تااازين (2)المزملااة المااذكورة سااكندريا -25
 علي  مكتوب 

سم الواقال المشاار إليا  وبجاوار بااب المزملاة الماذكورة الاذى أالتاريخ و -14
 سفل  العتبة الرخام 

يادخل منا  إلاى  (6)على يمن  الداخل باب مربع علي  فردة بااب خشابا نقياا -12
 فسحة ب ا بيارة ال  ريج

المذكور مركب عليا  خارزة حجار أحمار يعلوهاا بكارة معلقاة باوتر لنقال  -11
 وإي ال  إلى الماى من ال  ريج 

حا ل الماى المعاين لاذلن المجااور للبياارة الماذكورة قبلياا ويتو ال مان  -16
 الفسحة المتو ل إلي  

من باب ال  ريج المذكور يمن  إلى سلم يتو ل منا  إلاى بساطة يعلوهاا  -10
 منور سماوى 

 (: 34: )شكل 21ص 

ساااقط يتو اال مناا  إلااى درجااة وبسااطة يتو اال ماان ذلاان إلااى ساالم ثااالث  -2
 درج.

يتو ل من ا إلى باب مربع علي  فردة باب خشابا نقياا يادخل منا  وبسط   -1
 إلى مكتب األيتام 

وعمارتا  مان جملا   بإنشاى موالنا الواقل المومى إلي المذكور المعرول  -6
 المكان المذكور

بين ماا كتال مبناى باالطوب والموناة تجااه  (0)ب دره تجاه الداخل  افتان -0
 الشرقية من ا 

                                           
درىط ناوع مان التساقيل ربماا انتشارت  اناعت  فاى اإلساكندرية. وهاو التسقيل السكن (2)

عادة سقل بسط م طلح ب  تقاسيم عربية بنائية أو هندساية ملوناة. وقاد يكاون الساقل 
 من هذا النوع محموالً على مربعات أو براطيم.

 .111-113إبراهيم )عبد اللطيل(ط وثيقة قراقجا، ص ص  
  ة أو على جانبى المدخل او باألسقل وب  كتابات.التازط هو الطراز أعلى الواج (1)

 .19أمين )محمد( إبراهيم )ليلى(ط الم طلحات المعمارية، ص  
 هذا الباب  ير موجود اآلن. (6)
 هاتان ال فتان عبارة عن دخلتين موجودتين بالضلع الجنوبى الشرقى للكتاب. (0)
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علاى زقاان مطال  (2)درابزى خشبا برامان  فة بالبحرى وب دره شرقيا -9
 الكعكيين يعلوه 

حازام حدياداً وبسافل  أيضااً حازام حدياد يعلاو عامود رخام أبايض بوساط   -3
 ذلن بائكتان 

 (1)بااالحجر الفاااص النحياات يعلااو ذلااان رفاارل خشاابا مااادهوناً مقنطرتااان  -1
 وبالمكتب المذكور.

مناا  إلااى علاى يمناا  الااداخل باااب مرباع علياا  فااردة باااب خشابا نقيااا ياادخل  -1
 خزانة مسقفة نقيا فرخا 

بالمكتب المذكور يجاور باب الخزانة قبليا باب  (6)شاميا برسم سكن الفقي  -5
 علي  

فردة باب خشبا نقيا يتو ل من  إلى كرسى راحة برسم المكتب الماذكور  -24
 ب  طاقات برسم النور

وال وا مسقل المكتب المذكور من وريا مدهون حريرياً مكملة األسطحة  -22
 (0)خ رة والبربقة()باأل

علااى العااادة والمفااروش أرض األماااكن المااذكورة بااالبالط الكاادان مساابلة  -21
 (9)بالبياضالجدر 

                                           
يمكن تحدياد طولا  أو أبعااده  البرامنط مفردها برمن وهو عبارة عن عمود مخروط ال (2)

إذا يختلل حجم  تبعاً لل ارض الم انوع لا . وتوجاد أناواع متعاددة مان البرامان من اا 
 المربعة الشكل أو المسدسة أو المثمنة و ير لن.

 .0412الدسوقى )شادية(ط أش ال الخشب، ص  
 الرفرل  ير موجود اآلن. (1)
 ث.الضلع الجنوبى للكتاب اآلن مبنى بجدار حدي (6)

 ويرجع أن  كان فتحة باب تفضى إلى حجرة سكن الفقي . 
 مكتوبة هكذا فى الوثيقة. (0)
مسبل الجدر بالبياضط أى م طى بالمالط بعد تساويت  وي ادل ذلان إلاى تنظايم الجادار  (9)

 لوقايت ا والمساعدة على تزيين ا.
 .02، ج 160إبراهيم )عبد اللطيل(ط وثيقة قراقجا، ص  
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المعماريحححة التحححى أنشحححؤها خليحححل أفنحححدى المنشحححآت يتضحححن محححن دراسحححة 
 المقاطعجى النتائج اآلتية: 

  كتاب ووكالة وربعين المعمارية على سبيل يعلوهالمنشآت اشتملت هذه 

 مرة ألولالمعمارية دراسة أثرية معمارية وثائقية المنشآت  تم دراسة هذه 

  من دراسة السبيل يتضاح أنا  يتباع طاراز األسابلة الملحقاة بمنشاآت. ويعتبار
 لعثمانى الملحن ب  وكالة وربعينهذا السبيل الوحيد فى الع ر ا

 بيل أقدم ال  اريج الم طاة بقبابيعتبر   ريج هذا الس 

 لمنشاآت المعمارياة لخليال أفنادى المقااطعجى ألول تم دراسة الوكالاة التاى با
مرة وهى تتبع تخطيط الوكاالت ذات الطاراز المحلاى فاى الع ار العثماانى 

 الذى كان سائداً فى الع ر المملوكى

 ان دراسة أثرية وثائقية ألول مرةتم دراسة الربع 

  والوكالة والربعان من عمل الباحثتم عمل مساقط أفقية للسبيل 

 المحفوظة باألرشيل التاريخى باوزارة االوقاال  6256ثيقة رقم تم نشر الو
 ن الم طلحات األثرية والمعماريةالتعلين على ما ورد ب ا ممع ألول مرة 
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السبيل الواج ة ( لوحة تبين 2)

 الشمالية الشرقية

 

شبان التسبيل ( لوحة تبين 1)

 بالواج ة الشمالية الشرقية

 

يل والفص ( لوحة تبين شبان الستب6)

 التاسيسى بالواج ة الشمالية الشرقية

 

 ( لوحة تبين كتلة المدخل0)

 

( لوحة تبين الواج ة الجنوبية 9)

 الشرقية

 

( لوحة تبين دخلة التسبيل بالضلع 3)

 الشمالى الشرقى لحجرة التسبيل 
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التسبيل شبان ( لوحة تبين دخلة 1)

بالضلع الجنوبى الشرقى لحجرة 

 التسبيل

 

لوحة تبين الدخلة بالضلع  (1)

 الجنوبى الشرقى لحجرة التسبيل

 

( لوحة تبين دخلة الشاذروان 5)

 بالضلع الجنوبى ال ربى

 

( لوحة تبين الفتحة التى تقضى 24)

إلى بيارة ال  ريج بالضلع الجنوبى 

 ال ربى

 

 ( لوحة تبين بيارة ال  ريج22)

 

 ( لوحة تبين سقل حجرة التسبيل21)
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لوحة تبين تفا يل من سقل ( 26)

 حجرة التسبيل

 

( لوحة تبين الباب الذى يفضى 20)

 إلى حجرة الكتاب

 

 ( لوحة تبين سقل حجرة الكتاب29)

 

الوكالةط سقل الجزى  ( لوحة تبين23)

 األول من الدهليز

 

( لوحة تبين سقل الجزى الثانى 21)

 من الدهليز

 

( لوحة تبين مدخل الحا ل رقم 21)

(6) 
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( لوحة تبين سقل الجزى األول 25)

 (6من الحا ل رقم )

 

( لوحة تبين سقل الجزى الثانى 14)

 6من الحا ل رقم 

 

( لوحة تبين سقل الحا ل رقم 12)

12 

 

( لوحة تبين سقل الحا ل رقم 11)

2 

 

( لوحة تبين الواج ة الشمالية 16)

 الشرقية للمربع األول

 

بالواج ة ( لوحة تبين الشبابين 10)

 الشمالية الشرقية بالربع األول
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( لوحة تبين الضلع الشمالى 19)

 أ 3الشرقى من المسكن رقم 

 

( لوحة تبين الضلع الجنوبى 13)

 أ 3الشرقى من المسكن رقم 

 

( لوحة تبين الضلع الشمالى 11)

 أ 3ال ربى من المسكن رقم 

 

( لوحة تبين الضلع الشمالى 11)

 أ 1رقم  الشرقى من المسكن

 

( لوحة تبين الضلع الجنوبى 15)

 أ 1الشرقى من المسكن رقم 

 

( لوحة تبين الضلع الشمالى 64)

 أ 1ال ربى من المسكن رقم 
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( لوحة تبين الضلع الشمالى 62)

الشرقى والشمالى ال ربى من المسكن 

 أ 1رقم 

 

( لوحة تبين الضلع الجنوبى 61)

 أ 1الشرقى من المسكن رقم 

 

( لوحة تبين بقايا الضلع الشمالى 66)

 أ 20ال ربى من المسكن رقم 

 

( لوحة تبين جزى مت دم من 60)

 الدور العلوى للربع األول

 

( لوحة تبين الواج ة الجنوبية 69)

 الشرقية للربع الثانى

 

( لوحة تبين كتلة مدخل الربع 63)

 الثانى
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( لوحة تبين الفتحة التى تقضى 61)

 ة الثانية بالربع الثانىإلى الرحب

( لوحة تبين مدخل إحدى مساكن 61)

 الربع الثانى بالدور السفلى

 

الشمالى ( لوحة تبين الضلع 65)

 ب 1ال ربى للمسكن رقم 

 

( لوحة تبين جزى مت دم من 04)

إحدى المساكن بالربع الثانى بالدور 

 العلوى
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( خريطة تبين موقع وسبيل وكتاب 2)

المقاطعى عن "م لحة  خليل أفندى

 المساحة"

 

( الموقع العام للمجموعة المعمارية 1)

لخليل أفندى المقاطعجى من عمل 

 الباحث

 

 ( المسقط األفقى للسبيل والكتاب 2)

 "من عمل الباحث"

 

( الواج ة الشمالية الشرقية للسبيل 1)

 والكتاب

 "من عمل الباحث"

 

 ( المسقط األفقى للوكالة6)

 لباحث""من عمل ا

 

( عنا ر االت ال الرأسية والمدخل 0)

 للمجموعة المعمارية والحوا ل الوكالة

 "من عمل الباحث"
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( المسقط األفقى للدور األرضى 9)

 لوكالة ال ورى

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للدور األول لوكالة 3)

 ال ورى

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

ألفقى للدور األرضى ( المسقط ا1)

 لوكالة جمال الدين الدهبى

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للدور األرضى 1)

 لوكالة بازرعة

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

 ( التركيب البنائى للوكالة5)

 "من عمل الباحث"

 

( المسقط األفقى للدور األول 24)

 للربعين

 "من عمل الباحث"
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نا ر االت ال الرأسية ( ع22)

وممرات الحركة والفتح للدور األول 

 للربعين

 "من عمل الباحث"

 

( المسقط األفقى للدور الثانى 21)

 للربعين

 "من عمل الباحث"

 

( عنا ر االت ال الرأسية 26)

وممرات الحركة والفسح للدور الثانى 

 للربعين

 "من عمل الباحث"

 

سكنية ( التركيب البنائى للوحدة ال20)

 بالربع

 "من عمل الباحث"

 

( المسقط األفقى للطابن األول من 29)

 مساكن ربع قايتباى بال حراى الشرقية

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للدور الثانى 23)

 لوكالة قايتباى بباب الن ر الربع

 "عن المجلس األعلى ل ثار"
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( المسقط األفقى للدور الثانى 21)

 وكالة ال ورى الربعل

 "المجلس األعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للدور الثالث 21)

 لوكالة ال ورى "الربع"

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للطابن األول 25)

والمساكن الربع الذى يعلو وكالة أودة 

 باشا

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

ثانى ( المسقط األفقى للطابن ال14)

لمساكن الربع ثنائية الطوابن التى 

 بؤعلى وكالة أودة باشا

 "من المجلس االعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للربع أعلى 12)

 البيضا نفيسةوكالة 

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

( المسقط األفقى للطابن الثانى 11)

لمساكن الربع الذى يعلوه وكالة نفيسة 

 البيضا

 على ل ثار""من المجلس األ
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( المسقط األفقى للدور األول 16)

 والثانى لربع بازرعة

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

قى للدور الثالث المسقط األف( 10)

 والرابع لربع بازرعة

 "من المجلس األعلى ل ثار"

 

 من الوثيقة 6-1( شكل يبين ص 19)
 

 من الوثيقة 9-0( شكل يبين ص 13)

 

 من الوثيقة 1-3ص ( شكل يبين 11)

 

 من الوثيقة 5-1( شكل يبين ص 11)
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من  22-24( شكل يبين ص 15)

 الوثيقة

 

من  26-21( شكل يبين ص 64)

 الوثيقة

 

من  29-20( شكل يبين ص 62)

 الوثيقة

 

من 21-23( شكل يبين ص 61)

 الوثيقة

 

من  25-21( شكل يبين ص 66)

 الوثيقة

 

من   12-14( شكل يبين ص 60)

 لوثيقةا

 


