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  دینة القاھرة عصر سالطین الممالیكفي م اصطبالت الخیل
  )دراسة وثائقیة أثریة(

  شیرین عبد الحلیم القباني. د
  

  :الملخص
عصًرا  )م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣-٦٤٨(دولة الممالیكعاشت مصر في عصر 

من أزھى عصورھا التاریخیة والحضاریة، بلغ فیھ االھتمام بالخیل والفروسیة 
واعتمد الممالیك في قوتھم  .فدولة الممالیك بشقیھا قامت على أكتاف الفرسان. مداه

، أولوا عنایة  العسكریة اعتماًدا یكاد یكون تاًما على سالح الفرسان، ومن َثمَّ
ن واألمراء في اإلكثار من الخیول لیتمكنوا من فاجتھد السالطی. خاصة بالخیل

كما وجھوا عنایتھم أیًضا إلى االھتمام بتشیید . التصدي لألخطار المحدقة بھم
  . االصطبالت التي كانت تحوي ما كانوا یجلبونھ ویستولدونھ من خیلھم

 أیًضا األمراء بلحرص الممالیك، سالطین على اتقاصًرا االسطبل تشیید ولمیكن
 بإشارات المملوكیة الوثائق فتزخر وقصورھم، بدورھم اإلصطبالت إلحاق على

 المعماریة بمنشآتھم وألحقوھا الممالیك وأمراء سالطین شیدھا إلصطبالت
  .اآلخر البعض اندثر فیحین باقًیا، مازال بعضھا المختلفة،

وعلى الرغم من الدور الھام الذي لعبتھ ھذه االصطبالت كأحد أوجھ عنایة 
الممالیك بالخیل، إال أنھا لم تحظ بدراسة مستقلة، على الرغم من نشر الكثیر من 

. الباحثین الوثائق المختلفة التي تذكر فیھا االصطبالت وتوصف بصورة عرضیة
 وكذلك االصطبالت، أھمیة على الضوء إلقاء محاولة إلى الدراسة ھذه لذا، فتھدف

المنشورة، واإلشارة إلى  الوثائق من العدید على ما ذكر في اعتماًدا وصفھا
المباني الخدمیة الملحقة بھا من ركابخاناه ومتبن، وغیرھا من العناصر المعماریة 

 االصطبالت بقایا وكما تتبع الدراسة أیًضا. األخرى التي تكون منھا االصطبل
  .القاھرة مدینة في اآلن حتى باقیة التزال التي
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عصًرا  )م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣-٦٤٨( الممالیكعاشت مصر في عصر دولة 
من أزھى عصورھا التاریخیة والحضاریة، بلغ فیھ االھتمام بالخیل والفروسیة 

واعتمدوا في قوتھم  .فدولة الممالیك بشقیھا قامت على أكتاف الفرسان. مداه
، أولوا عنایة  العسكریة اعتماًدا یكاد یكون تاًما على سالح الفرسان، ومن َثمَّ

فاجتھد السالطین واألمراء في اإلكثار من الخیول لیتمكنوا من . ة بالخیلخاص
لذا فقد بعثوا في طلبھا من مختلف األماكن، من . التصدي لألخطار المحدقة بھم

. مناطق مصر المختلفة، وبرقة، والیمن، والحجاز، والشام، والعراق والبحرین
  .١ف أثمانھافإذا جاءت، أخلع على جالبیھا بالخلع الكثیرة، خال

  العنایة بالخیل
  :، فكان ھناك اھتمام بـأوالھا الممالیك للخیل التيوقد انعكس ذلك على العنایة 

  ع الخیلنو اختیار -١
  اختیار ألوان الخیل -٢
  االصطبالت -٣

كان مجتمع الممالیك مجتمًعا عسكرًیا یتمیز بفرسانھ، لذا فقد احتلت الخیل، ومن 
لم یكن استخدام الخیل في دولة الممالیك . ٢وأھمیة خاصةَثمَّ اإلصطبالت، مكانة 

قاصًرا على الحروب فقط، إذ استخدمت الخیول في البرید وفي االحتفاالت 
وشیدت اإلصطبالت السلطانیة للخیول . المتعددة وفي األلعاب الریاضیة والصید

  .٣وغیرھا بجوار سوق الخیول
ا ة خدمة من السیاس یعنون أیمَّ المختلف ٤كان یقوم على الخیل في االصطبالتو

كما كان یراعى أن .عنایة بنظافة الخیل من األوساخ والشعر وكل روث وبول
                                                             

صبح األعشىفي صناعة االنشا، م، ١٤١٨/ ه٨٢١أبو العباس أحمد بن علي، ت القلقشندي، ١
، ٤، ج٣٦٣، ص ١، ج١٩٨٥المؤسسة المصریة العامة للتألیف والطباعة والنشر، القاھرة، 

محمد عدوان، العسكریة اإلسالمیة في العصر المملوكي، عالم الكتب، الریاض،  ؛ أحمد٦٧ص 
  .١٢٧، ص ١٩٨٥

2Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo: Stage for Mamluk Ceremonial”, AnaIsl 
24, 1988, p. 61. 

دول  لمعرفة م، السلوك١٤٤٢/ ه٨٤٥المقریزي،تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي،ت ٣
صححھ ووضع حواشیھ محمد مصطفى زیادة، لجنة التألیف والترجمة والنشر،  الملوك،

؛ البیومي إسماعیل، النظم المالیة في ١٩٥ - ١٩٤، ص ١ق ٢، ج١٩٥٧ -١٩٥٦القاھرة، 
  .٢٥٠، ص ١٩٩٨مصر والشام زمن سالطین الممالیك، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

اصل الخیول والبغال، وكانت متعددة منھا اصطبل الخاص االسطبالت ھي حواالصطبالت أو ٤
الشریف الذي بھ دواب الركوب واصطبل الحجورة التي ینتخب منھا للعب الكرة واصطبل 
البیمارستان الذي یوضع بھ الخیول الضعیفة واسطبل الجوق الذي بھ خیول الخرج للممالیك 

ذي بھ الجمال البخاتي والذي بھ الجمال واصطبل البغال واصطبل البرید، والمناخ ال. الكتابیة
النفر فھو مضاف إلى االصطبالت الشریفة، وكذلك اصطبل الجمال البخاتي والذي بھ الجمال 
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ذبل بعد جفافھ من والاألناء الذي للشرب الرمل األبیض الملیح األعفر یفرش تحت 
الشمس، ثم اھتموا بالمسح ألجساد الخیل بعد طلوع الشمس، ثم وقت الظھر مرة 

أما شرب . بتمشیط جسد الفرس بالماء، ومسح نواصیھا وعیونھااھتموا و .ثانیة
الفرس للماء فیكون في أول النھار بعد طلوع الشمس شربة، والظھر بھ شربة، 
وبعد العصر شربة، وشربة بعد العشاء بساعة وتسمى سقي الغفلة، وھي جیدة 

  .٥وفي البالد الحارة خاصة فإنھ ال بد من شربة لیل أیًضا. وواجبة
أن یحذر كل الحذر من أن یسقى الفرس أو  كذلك، ن العنایة بالخیل ورعایتھاوم 

یعلف إثر التعب واإلعیاء، بل یمھل حتى یسكن ویجف عرقھ، ویھدأ ھدوًءا تاًما، 
وكذلك الحذر . وكذلك یحذر من علف الشعیر الكثیر مع طول الراحة وقلة الحركة

 .٦استطاعا حفظ من ذلك ممن أن یعطیھ الرطب من الحشیش مع الیابس، ولیت
ویجب أن یسقى الفرس في زمان الربیع طبیخ الحلبة، فإن ذلك مما یسھلھ ویدفع 

وكان ھناك حرص شدید في تدریب الخیل  .٧عنھ أمراض الرجلین والحلق

                                                                                                                                                     
النفر فھو مضاف إلى االصطبالت الشریفة، وكذلك اصطبل الھجن والنیاق، واصطبل الفیل فھو 

وكان یشرف علیھا . شارمن جملة االسطبالت الشریفة، وكذلك اصطبل السباع واصطبل الد
موظفون یزید عددھم على ثمانمائة نفر، منھم األوجاقیة ولھم رؤوس باشات ومنھم أوجاقیة 
الخاص وكانوا ستة عشر نفًرا والسالخوریة وسواقي البرید والشحن الذي على المناخات 

ة نفر، منھم والسروانیة والجمالیة والنفریة والعرب الذین یركبون المسایرات كان عدتھم ثلثمائ
ثالثون نفًرا، والسواس وسواس الخاص والھجانة الذین یتعلق بھم الھجن كان عدتھم أیًضا قدیًما 
ثلثمائة نفر ومكاریة البغال والنشاریة والبیاطرة والسقاؤون وغیر ذلك، ویرأس كل ھؤالء أمیر 

ت ؛ الظاھري، خلیل بن شاھین، ٤٧٥ - ٤٧٤، ص ٣القلقشندي، صبح األعشى، ج. آخور
وبیان الطرق والمسالك، تحقیق عمر عبد السالم تدمري،  م،زبدة كشف الممالك١٤٦٨/ ه٨٧٣

؛ علي إبراھیم حسن، دراسات ١١، ھامش ٢١٧، ص ٢٠١١، المكتبة العصریة، بیروت، ١ط
في تاریخ الممالیك البحریة وفي عصر الناصر محمد بوجھ خاص، مكتبة النھضة المصریة، 

  . ٥٢، ھامش ١٣٣محمد أحمد عدوان، العسكریة اإلسالمیة، ص ؛ ١٩٥،  ص ١٩٤٤القاھرة، 
مؤلف مجھول، رسالة في ذكر ما یصلح من لحم الخیل وما ال یصلح، میكروفیلم محفوظ في ٥

، مصور من معھد المخطوطات العربیة، ٥٢، مخطوط رقم ٧مكتبة االسكندریة تحت رقم 
  .١٠٠ورقة 

م، كتاب الخیل مطلع ١٣٤٠/ھـ٧٤١ي، ت الغرناطي،عبد هللا بن محمد بن جزي الكلب٦
الیمنواإلقبال في انتقاء كتاب االحتفال، تحقیق محمد العربي الخطابي، دار الغرب اإلسالمي، 

  .٤٣، ص ١٩٨٦
م، النفحات المسكیة في  ١٧٢٩/ ھـ ١١٤٢الحموي، شھاب الدین أحمد بن محمد الحسني، ت ٧

بة اإلسكندریة مصور عن مجموعة صناعة الفروسیة، مخطوط محفوظ على قرص مرئي بمكت
  . أ ١٧، ورقة ٣٧١٩تشستر بیتي تحت رقم 
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وریاضتھا أال ُتضرب حتى ال تحرن في خبث وتعتاد الضرب وتخرج إلى التكبر 
 .٨فال یركب وال یؤمن إلیھفإن حرن الفرس . والحران وتصر علیھ

 :االصطبل السلطاني بالقلعة
فكان الجزء الجنوبي منھا ھو . منذ العصر األیوبي كانت القلعة مقر إقامة الحاكم

. ٩مقر اإلقامة، في حین كان الجزء الشمالي بمثابة الجزء العسكري من القلعة
وكان .طبالتصاإلإلىیؤدی درج، الذي یقع بجوار اإلیوان، كان ھناكقصرالمنو

االصطبل السلطاني عبارة عن أبنیة مسقوفة جیدة التھویة ومتسعة جًدا، وبأولھ 
عند باب العزب مبیت ومقعد لسكنى األمیر أخور وأعوانھ وینزلھ السلطان 

، الذي یفصل میدانال إلى السلطان یركب نازالً  السلسلة،كان لباب ومنخال. ١٠أحیاًنا
ن الماء یصل لإلصطبل عن طریق مجرى وكا. ١١بین االصطبالت وسوق الخیل

م، وكان یصب ١٣١٢/ ه٧١٢الماء السلطاني الذي أنشأه محمد بن قالوون سنة 
عند بابھ، أو عن طریق الماء المنقول من النیل بالروایا على ظھور الجمال 
والبغال، أو عن طریق السواقي التي تقع بالمیدان السلطاني تحت القلعة ومیدان 

  .١٢الرمیلة
احتل اصطبل القلعة مكانة ممیزة في العصر المملوكي، خاصة في عصر وقد 

دولة الممالیك الجراكسة، كمكان لتنصیب السلطان الجدید، أو كمقر للحكم بین 
  .وأخیًرا كمكان لعرض الممالیك ١٣الناس، أو كمكان الستقبال السفارات والوفود

السبت والثالثاء في  كان موكب االصطبل یتم في الجمعة مرتین في أوقات معینة،
وصفة الموكب أن السلطان یجلس بصدر المكان، وتجلس . الشتاء وأوائل الربیع

األمراء مقدمو األلوف خاصة یمیًنا ویساًرا على مقاعد من حریر، وناظر الجیش 
یقرأ ما یتعلق باإلقطاعات على المسامع الشریفة، فیمضي السلطان من ذلك ما 

یقدم العالمة، فیعلم السلطان ما أمضاه، وكذلك و ١٤شاء، ثم یدخل كاتب السر
                                                             

  .١٠٠مؤلف مجھول، رسالة في ما یصلح من لحم الخیل، ورقة ٨
9Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo”, AnaIsl24, p. 46. 

 ؛ محمد الششتاوي سند الرفاعي، منشآت رعایة٩١٩، ص ٣ق ٣المقریزي، السلوك، ج١٠
دراسة أثریة حضاریة، رسالة دكتوراه غیر  -الحیوان في العصرین المملوكي والعثماني

  .٢٣١، ص ٢٠٠١منشورة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
  .٦٥٤، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ١١
  .٢٣٢محمد الششتاوي، منشآت رعایة الحیوان، ص ١٢

13Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo”,AnaIsl 24, p. 61- 64. 
وظیفة كتابة السر موضوعھا قراءة الكتب الواردة على السلطان، وكتابة أجوبتھا، وأخذ خط ١٤

السلطان علیھا وتسفیرھا، وتصریف المراسیم وروًدا وصدًرا، والجلوس لقراءة القصص بدار 
مراجعة السلطان فیما یحتاج  ویقوم كاتب السر بالتوقیع بقلم الوزارة مع. العدل، والتوقیع علیھا

وكان من ضمن اختصاصاتھ أیًضا النظر في أمر البرید، وتصریف البریدیة . إلى المراجعة فیھ
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ھذا بعد دخول الجیش طائفة . المناشیر، والمراسیم، والمربعات، والتواقیع الشریفة
وعند نھایة ذلك، ینھض السلطان إلى القصر، ویجلس في . طائفة إلى الخدمة

الشباك، وینظر في المحاكمات ویفصل أمرھا، ثم یجلس على مرتبة بصدر 
  . ١٥، وتقف األمراء والجند صفین، وُیمد السماط، وعند نھایتھ ینصرفونالمكان

وتجدر اإلشارة إلى أن االصطبالت كانت تقع خارج السور الرئیسي للقلعة، إال 
ومن ھنا جاءت أھمیة موقعھا، ففي . أنھا في ذات الوقت كانت ترتبط بالقلعة ذاتھا

أما في . لى ساكني القلعةأوقات السلم لم تشكل أي خطورة على السلطان أو ع
ففي عام . ١٦أوقات الفتن، فكان لزاًما أن یتم غلق كافة األبواب المؤدیة للقلعة

م اشتد االختالف بین أكابر األمراء وبین األمراء الخاصكیة، ١٤٠٠/ ه٨٠٢
، وھم األمراء ١٧وافترق العسكر فرقتین، فرقة مع األمیر الكبیر أیتمش البجاسي

 ١٩الخازندار ١٨القرانیص، وفرقة مع األمیر یشبك الشعبانيالخاصكیة والممالیك 
واشتدت الفتنة حتى أن االمیر فرج نزل . وھم األمراء الخاصكیة وممالیك الطباق

  .٢٠إلى من القصر إلى االسطبل السلطاني، ووقع القتال بین الطائفتین
  
  

                                                                                                                                                     
اب . والقصاد؛ كما كان یشارك الدوادار في أكثر األمور السلطانیة وبدیوان كاتب السر كتَّ

ون علیھا بأمر الدست، ویجلسون معھ بدار العدل، ویقرءون القصص على السلطان، ویوقع
اب الدرج، وھم الذین یكتبون الوالیات والمكاتبات . السلطان كما یشتمل دیوانھ أیًضا على كتَّ

  .  ٣٠،ص ٤القلقشندي، صبح األعشى،ج . ونحوھا، مما ُیكتب عن األبواب الشریفة
  .١٦٦الظاھري، زبدة كشف الممالك، ص ١٥

16 Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo”, AnaIsl 24, p. 64. 
ھو األمیر أْیَتُمش بن عبد هللا األسندمري الَبَجاسي ، األمیر الكبیر في دولة الظاھر برقوق، ١٧

ابن تغري بردي، . بقلعة دمشق على ید الناصر فرج م١٣٩٩/ ھـ٨٠٢قتل في شعبان سنة 
محمد ، الدلیل الشافي، تحقیق فھیم م١٤٦٩/ ه٨٧٤جمال الدین أبي المحاسن یوسف، ت 

  .١٦٤، ص١شلتوت، مكتبة الخانجي، القاھرة، ج
ھو األمیر الكبیر سیف الدین َیْشبك بن عبد هللا األتابكي الشعباني الظاھري برقوق، ولى ١٨

الخازنداریة في أیام أستاذه برقوق ثم الدواداریة الكبیرة في عھد الناصر فرج ثم صار أتك 
ابن تغري . م١٤٠٨/ ھـ٨١٠علبك في سنة العساكر، قتلھ األمیر نوروز الحافظي بظاھر ب

  .٧٨٤، ص٢بردي، الدلیل الشافي، ج
وظیفة الخازنداریة كان موضوعھا التحدث في خزائن األموال السلطانیة، من نقد وقماش ١٩

، ٤القلقشندي، صبح األعشى، ج . وغیر ذلك، وكانت عادتھا طبلخاناه، ثم استقرت تقدمة ألف
  .٢١ص 

في  النجوم الزاھرةم ١٤٦٩/ ه٨٧٤دین أبي المحاسن یوسف، ت ابن تغري بردي، جمال ال٢٠
تحقیق إبراھیم علي طرخان، المؤسسة المصریة العامة للترجمة ، ملوك مصر والقاھرة

  .١٩٠ - ١٨٤، ص ١٢ج ،١٩٦٥والطباعة والنشر، القاھرة، 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٨٤ 
 

  :الممالیك أمراءسالطین و اصطبالت
سالطین الممالیك، بل حرص األمراء تشیید االسطبالت قاصًرا على  كن لمي

إلحاق اإلصطبالت بدورھم وقصورھم، فكان األمیر في داره بمثابة  أیًضا على
ویبدو أن األمراء كانوا، ھم أیًضا، یستعرضون خیولھم .  سلطان مختصر

وممالیكھم بإصطبالتھم، اقتداًءا بسالطینھم، فُیذكر أنھ في مستھل جمادى األولى 
م، قبض السلطان الناصر محمد على األمیر بھاء الدین ١٣٢٦/ ه ٧٢٦من سنة 

وسبب ذلك أن . ، وعلى أخیھ سیف الدین قرمجي، وجماعة من القبجاقیة٢١أصلم
أصلم عرض سالح خاناه، وجلس بإصطبلھ، وألبس خیلھ عدة الحرب، وعرضھا 
یومھ كلھ؛ فوشى بھ بعض أعدائھ إلى السلطان، بأنھ قد عزم ھو وأخوه قرمجي 

ة من جنس القبجاق، أن یھجموا على السلطان ویغیروا الدولة، وأنھ قد وجماع
لقى . عرض بالیوم السابق عدده، وألبس خیلھ ورتبھم للركوب ُ وكتب كل ذلك وأ

  .٢٢في االصطبل السلطاني، لیجده السلطاني، فیقبض على األمیر المذكور
وقصورھم قد حرص سالطین وأمراء الممالیك على إلحاق اإلصطبالت بدورھم و

، كان أصلھ اصطبل األمیر ٢٣إصطبل قوصونومنشآتھم المعماریة المختلفة؛ ف
، وكان یقع تجاه باب القلعة المعروف بباب ٢٤سنجر البشمقدار وسنقر الطویل

السلسلة، وكان لھ بابان، أحدھما یتوصل منھ إلى االصطبل السلطاني وقلعة 

                                                             
قد أنعم ھو األمیر بھاء الدین أصلم القبجاقي، أحد الممالیك المنصوریة، وكان الناصر محمد ٢١

ثم قبض علیھ الناصر محمد وعلى أخیھ سیف الدین قرمجي ـ كما سبقت . علیھ بإمرة عشرة
/ ه٧٣٤فأقام أصلم وأخوه في السجن ست سنین وثمانیة أشھر، ثم أفرج عنھما سنة   -اإلشارة 
م، أنعم علیھ الناصر محمد بنیابة ١٣٤١/ ه٧٤١وفي سنة . م، وأنعم على أصلم بإمرتھ١٣٣٤

ینما تسلطن أحمد بن الناصر محمد رسم لھ باإلقامة بمصر على عادتھ أمیر مائة وح. صفد
المقریزي، تقي الدین أبي العباس . م١٣٤٧/ ه٧٤٧ومقدم ألف، فاستمر على ذلك حتى مات سنة 

، دار الغرب ١م، المقفى الكبیر،  تحقیق محمد الیعالوي، ط١٤٤١/ ه٨٤٥أحمد بن علي، ت 
 .٢١٩ -٢١٨، ص ٢ج، ١٩٩١اإلسالمي، بیروت، 

  .٢١٩ - ٢١٨، ص ٢؛ المقفى الكبیر، ج٢٨٢ - ٢٨١، ص ١ق ٢المقریزي، السلوك، ج٢٢
وھو قصر األمیر قوصون، الذي كان أبرز أمراء السلطان الناصر محمد بن . ٢٦٦أثر رقم ٢٣

) م١٤٧٥/ ه٨٨٠(قالوون وساقیھ وصھره، ثم آلت ملكیتھ في عصر دولة الممالیك البرجیة سنة 
عاصم محمد رزق، أطلس . یشبك من مھدي، أحد ممالیك السلطان الظاھر جقمق إلى األمیر

مكتبة مدبولي، القاھرة،  ،آثار دولة الممالیك البحریة -اإلسالمیة والقبطیة بالقاھرة العمارة
  .٧٨٤، ص٢ق ٢ج ،٢٠٠٣ -٢٠٠٢

  .١٨٩، ص ٩ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج ٢٤
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، ثم ٢٦المئین أمراء األلوف مقدمي أحد،٢٥الجبل، أنشأه األمیر علم الدین سنجر
، وكان ملحًقا بھ ركاب خاناه حیث ُتحفظ ٢٧أخذه منھ األمیر سیف الدین قوصون

وبئر للمیاه، وحفرة  ٢٩أو أكثر لربط الدواب، ومتبن ٢٨اللجم والسروج، وطوالة
، باإلضافة لحجرة صغیرة لسكن الكالف، ٣٢أو غشیًما ٣١مسقف نقًیا ٣٠مرحاض

كما اشترى األمیر حسام الدین . ٣٣الدواب، وحواصلوھو الشخص المشرف على 

                                                             
هللا الجاولي األستادار، ھو أحد مقدمي األلوف أمراء  ھو األمیر علم الدین سنجر بن عبد٢٥

المئین، وكان من جملة  المشایخ أمراء المشورة الذین یجلسون بحضرة السلطان، وتوفي سنة 
  .٣٢٤، ص١ابن تغري بردي، الدلیل الشافي، ج .م١٣٤٤/ ھـ٧٤٥

منھم العشرة أمراء المئین مقدمو األلوف، وعدة كل منھم مائة فارس، وربما زاد الواحد ٢٦
وھذه الطبقة من أعلى . والعشرین فارس، ولھ التقدمة على ألف فارس ممن دونھ من األمراء

القلقشندي، . مراتب األمراء على تقارب درجاتھم، ومنھم یكون أكابر أرباب الوظائف والنواب
  .١٥ - ١٤، ص ٤صبح األعشى، ج 

جھ أستاذه الناصر بابنتھ، وعظم في ھو األمیر سیف الدین قوصون بن عبد هللا الناصري، ٢٧ زوَّ
/ ھـ٧٤٢دولتھ وبعدھا، قبض علیھ وحبس في االسكندریة إلى أن قتل بھا خنًقا في شوال سنة 

  .٥٥١، ص٢الدلیل الشافي، ج: ابن تغري بردي. م١٣٤٢
وأھم ما یمیز الطوالت ھي . الطوالة بمثابة حجرة تستوعب عدة خیول، وقد یوجد باإلصطبل٢٨

لمستطیلة أو التجاویف الني تكون بمصطبة، وقد خصصت تلك األحواض أو األحواض ا
ً لتناسب إطعام الدابة بسھولة . التجاویف لوضع العلف وطعام الدواب بھا، وتكون مرتفعة قلیال

  .٢٢٦محمد الششتاوي، منشآت رعایة الحیوان، ص 
ن ملحقات األماكن التي التبن من طعام الدواب، والمتبن المكان الذي یوضع فیھ التبن، وھو م٢٩

محمد . بھا دواب مثل المعصرة والطاحونة والساقیة ودار األبقار وقد یوجد باإلصطبالت أیًضا
محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات المعماریة في الوثائق المملوكیة، دار النشر 

  .٩٨، ص ١٩٩٠بالجامعة األمریكیة، القاھرة، 
للداللة على نوع بدائي من " حفرة مرحاض"ا بالمرحاض، فیقال ترد في الوثائق مقترنة دائمً ٣٠

المرحاض على حفرة عمیقة، وھذا النوع ال نجده داخل المباتي، ولكن بملحقات المبنى مثل 
محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، .من الملحقاتاالصطبل أو المطبخ أو غیرھما 

  .٣٦المصطلحات المعماریة، ص 
محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات . الخشب المستورد مسقف نقًیا أي من٣١

  .٦٤المعماریة، ص 
محمد محمد أمین ولیلى علي . مسقف غشیًما أي من الخشب البلدي أو من جذوع النخل٣٢

  .٦٤إبراھیم، المصطلحات المعماریة، ص 
م الزاھرة، ج ؛ ابن تغري بردي، النجو٢٣٦ -٢٣٥، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ٣٣
العصر  - الوثائق في خدمة اآلثار"؛ عبد اللطیف إبراھیم، ١٨٩، ص ٤، ھامش ١١٠، ص ٩

. ٤١٩، ص ١٩٥٧، المؤتمر الرابع آلثار البالد العربیة، العدد الثاني، تونس، "المملوكي
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الجین األیدمري المعروف بالدرفیل، دوادار الملك الظاھر بیبرس، والمتوفي سنة 
ً وداًرا١٢٧٤/ ه٦٧٢   .٣٤م، بعًضا من قصر النافعي وعّمره إصطبال
 مؤرخة ٢٤ رقم السلطان المظفر ركن الدین بیبرس الجاشنكیر حجة وقفأما 

، ُعرف باصطبل ف ٣٥م١٣٠٧/ ه٧٠٧ شوال بتاریخ ً تذكر أنھ قد شید اصطبًال كامال
، وباقي ذلك مسقف ٣٧، وأنھ كان یحتوي على ست بوائك، إحداھما كشف٣٦بیسري

ودار الركاب  ٣٨غشیًما محمول على أركان مبنیة بالطوب اللبن، وعمد كدانا
  .٣٩خاناه

الرماح أمیر آخور  ٤٠قانیباي باسم األمیر أوقاف/ ق) ١٠١٩( وقفرقم وتشیر وثیقة
إلى أنھ قد شید بظاھر القاھرة م ١٥٠٣/ ه٩٠٨ سنة رمضان ١٠ بتاریخكبیر 

                                                                                                                                                     
محمد محمد أمین ولیلى علي . والحواصل جمع حاصل، وھي تستخدم للداللة على معنى مخزن

  .٣١المصطلحات المعماریة، ص  إبراھیم،
م، المواعظ واالعتبار في ١٤٤٢/ ه٨٤٥المقریزي، تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي، ت ٣٤

، ١٩٩٥ذكر الخطط واآلثار، تحقیق أیمن فؤاد سید، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، 
  .٢٣٦ - ٢٣٥، ص ٣، م ١٣٢ -١٣١المسودة، ص 

دراسة  - وثائق السلطان المظفر ركن الدین بیبرس الجاشنكیرسلمى عمر عثمان الشبراوي، ٣٥
  .٢٧٠ص ،٢٠١٤اآلداب،جامعة االسكندریة،كلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،ونشر وتحقیق

ھو األمیر بدر الدین بیسري بن عبد هللا الشمسي الصالحي، كان من أعیان األمراء بالدیار ٣٦
الدین، وترقى إلى أن صار أمیر مائة مقدم ألف، ثم المصریة، أصلھ من ممالیك الصالح نجم 

قبض علیھ الملك المنصور قالوون وحبسھ، ثم أطلقھ األشرف خلیل، وأعاده إلى رتبتھ، وصار 
كذلك إلى أن قبض علیھ المنصور الجین وحبسھ، واستمر في الحبس إلى أن مات بالجب في 

رة بین القصرین بالقاھرة معروفة وكانت لھ دار كبی. م١٢٩٩/ ه٦٩٨عھد الناصر محمد عام 
م،المنھل الصافي ١٤٧٠/ ھـ٨٧٤جمال الدین أبو المحاسن یوسف، ت ابن تغري بردي،. بھ

مركز تحقیق  -والمستوفي بعد الوافي، تحقیق محمد محمد أمین،  دار الكتب والوثائق القومیة
  .٥٠١ -٥٠٠، ص ٣، ج٢٠٠٨التراث، القاھرة، 

يء عما یداریھ، وُیستخدم ھذا اللفظ في الوثائق لوصف بعض الكشف ھو اإلظھار ورفع الش٣٧
 ً أو " دركاه كشف متسعة"أو " منور كشف"العناصر المعماریة التي لیس لھا سقًفا، فیرد مثال

  .٩٥محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات المعماریة، ص ". ساحة كشف"
وع من الحجر الجیري شاع استعمالھ في كدان كلمة عامیة واألصل في اللغة كذان ، وھو ن٣٨

البناء في مصر، ویختلف لونھ باختالف المحاجر المستخرج منھا من اللون األبیض إلى 
األصفر إلى األحمر حسب األكاسید المعدنیة التي تحتوي علیھا الكلس، وأجوده المستخرج من 

م، المصطلحات محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھی. محجر بطن البقرة جنوب القاھرة
  .٩٤المعماریة، ص 

  .٢٧٠سلمى عمر عثمان الشبراوي، وثائق السلطان بیبرس الجاشنكیر، ص ٣٩
ھو األمیر قانیباي قرا أمیر أخور كبیر، كان من ممالیك األشرف قایتباي، فأعتقھ وأخرج لھ ٤٠

ً وقماًشا وصار من جملة الجمداریة، ثم بقى سلحداًر ثم أنعم علیھ بإمرة عشرة، ثم قرره في  خیال
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مقام "خارج باب زویلة بدرب ُیعرف بأرغون شاه، بیًتا كبیًرا ملحًقا بھ إصطبل 
/ ھـ٩٢٣ -٩٢٢(طومان باي نا وثیقة األشرف أعطتو. ٤١"ثالثة عشر رأس خیل

 ،٤٢بدارالوثائقالقومیة ٢٥٦ رقمخایر بك، وكذلك وثیقة األمیر )م١٥١٧ -١٥١٦
ً لقصر األمیر قرقماس أمیر سالح، وكان ھذا القصر یقع بخط  ٤٣وصًفا مفصال

فتذكر الوثیقتین أن القصر كان من ضمن ما . التبانة أمام مدرسة خوند بركة
یشتمل على دركاه كبرى وبوابة وطبل خاناه، وحاصل، وركاب خاناه، وبئر 

قاعة كبرى، وقاعة جلوس، ومقعد، ومبیتین، وطباق برسم  وساقیة، وحمام، ودار
أما بوائك الخیل، . ٤٥للخیل، ومرافق ومنافع ٤٤الممالیك، ومطبخ، وثالث بوائك

فأولھا بھا مقام خمسة عشر رأًسا من الخیل، والبائكة الثانیة مقام ثمانیة أرؤس، 
قة أیًضا لوجود كما تشیر الوثی. أما االصطبل فكان بھ مقام سبعة أرؤس من الخیل

وقد سكن ھذا الدار من األمراء الممالیك أمیر ُیعرف باألمیر نامق، . مغسل للخیل
أما في العصر العثماني، فقد سكنھ األمیر . ثم األمیر إینال األشقر الظاھري جقمق

                                                                                                                                                     
ُرر في إمریة الكبرى بحلب مدة یسیرة، ثم عاد إلى مصر وبقى مقدم ألف  نیابة صھیون وقیل ق

وكان أمیًرا جلیًال . في دولة الملك الناصر محمد بن األشرف قایتباي، ثم أصبح أمیر آخور كبیر
ً معظًما في سعة من المال والسالح والخیول والممالیك، وكان مشھوًرا بالشجاعة  مبجال

محمد بن أحمد، ت ابن إیاس، . والفروسیة ولعب الرمح؛ بحیث كان یدعى بقانیباي الرماح
، دار الكتب ٣م، بدائع الزھور في وقائع الدھور، تحقیق محمد مصطفى، ط ١٥٢٤/ ه٩٣٠

  .٤٥٣ -٤٥١، ص٤، ج٢٠٠٨والوثائق القومیة، القاھرة، 
سامي أحمد عبد الحلیم إمام، آثار األمیر قاني باي الرماح بالقاھرة، رسالة دكتوراه غیر ٤١

  . ٣٧٥، سطر ٢٦٥، ص ١٩٧٥منشورة، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، 
، حولیات "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل عبد الفتاح، ٤٢

، حیث ذكر أن ھذا منزل قرقماس قد ورد في وثیقة خایر ٥٤، ص ١٩٨٨، ٢٤إسالمیة، العدد 
 - ٨٨٢بك مثلما ورد في وقف األمیر طومان باي الملحق بكتاب وقف السلطان الغوري رقم 

  .وما بعدھا ٥٢٤أوقاف ص 
م ١٤٦١/ ھـ٨٦٥ھو األمیر سیف الدین قرقماس الجلب الذي تولى أمرة السالح في رمضان ٤٣

م، وتجھ إلى دمیاط ١٤٦٨/ ھـ٨٧٢في عھد السلطان خشقدم واستمر فیھا حتى عزل منھا سنة 
  .٣٥- ٣٤، ص٣ابن إیاس، بدائع الزھور، ج. م١٤٦٩/ ھـ٨٧٣بطاال، قتل في سنة 

أو باكیة، وھي كلمة عامیة یراد بھا قنطرة أو عقد، وُیقصد بھا في العمارة البوائك جمع بایكة ٤٤
المملوكیة مكان مسقف محمول من جھة على بواكي أي عقود أو قناطر، وتكون في الغلب 

محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات . داخل اإلصطبل أو مطلة على حوش
  .٢٠المعماریة، ص 

العدد ، المؤتمر الرابع آلثار البالد العربیة،"الوثائق في خدمة اآلثار"، عبد اللطیف إبراھیم٤٥
  .٢١٢ -٢١٠ص ، ١٩٥٧الثاني، تونس، 
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حسین بیك، ثم األمیر إبراھیم أغا بن المرحوم الجناب العالي األمیر عبد هللا، عین 
  .٤٦المتفرقة بمصر المحروسة، وأغاة طایفة مستحفظان قلعة مصرأعیان أمراء 

/ ه٩١٦أوقاف بتاریخ أول رجب / ٩٠١وتذكر وثیقة وقف األمیر قرقماس رقم 
م أیًضا أنھ أنشأ عدد من االصطبالت؛ فبظاھر القاھرة بخط الھاللیة أنشأ ١٥١٠

ً بھ طوالة وركاب خاناه ومبیت وحفرة مرحاض وقصبة قناة؛  وبنفس اصطبال
المكان أیًضا اصطبل مقام عشرین رأس خیل، ویجاور ذلك باب ُیدخل منھ إلى 

بقرافة الممالیك، والتي تتكون من مدرسة  ٤٧وبجوار مجموعتھ المعماریة. متبنین
، وباب ٤٨وخانقاه، أنشأ اصطبًال مقام ثمانیة أرؤس خیًال بھ متبن، وكرسي خال

السفلى بالقاھرة شید اصطبل یحوي وبحارة الروم . ُیدخل منھ إلى معالم مطبخ
طوالتین وسلم یتوصل منھ إلى ركاب خاناه وطبقة لطیفة، وسطح االصطبل 

  .٤٩محمول على أربعة عمد صوان
سكنھ، وتذكر أنھ كان یحتوي اسطبل  ٥٠كذلك تصف لنا وثیقة أزدمر من علي باي

من كبیر بھ بوائك، ویعلو بعضھ أربع طباق برسم الممالیك، یتوصل إلى ذلك 
أما وثیقة السیفي أزبك من . سلمین معقودین بالبالط مسقف االسطبل والطباق

فإنھا تصف لنا عمائر األمیر المذكور من قصور، وما ، ١٩٨محكمة رقم  ٥١ططخ
بھا من أروقة وإیوانات ومقاعد واصطبالت، وتشیر إلى أن قصره كان یتضمن 

                                                             
حولیات إسالمیة، ، "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل، ٤٦

  .٦٣- ٦١ص ، ٢٤العدد 
، ص ٢ق ٣، جة الممالیك البرجیةآثار دول -عاصم محمد رزق، أطلس العمارة. ١٦٢أثر رقم ٤٧

  .١٨٦٤ص 
الكرسي كل شيء أصلھ الذي یعتمد علیھ، مثل كرسي البناء ومرسي الحوض وغیر ذلك، ٤٨

والكرسي عموًما ھو الجلسة المرتفعة عن سطح األرض، والكرسي أیًضا ما یجلس علیھ خاصة 
وفي الوثائق المملوكیة أطلق أیًضا ھذا المصطلح على جلسة المرحاض، وفي ھذه . الملوك

محمد محمد أمین ولیلى ".  كرسي مرحاض"أو " كرسي خال"أو  "كرسي راحة"الحالة یسمى 
  .٩٥ -٩٤علي إبراھیم، المصطلحات المعماریة، ص 

  .٢٧٧محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٤٩
ھو األمیر أْزَدُمر بن عبد هللا من علي َجان الظاھري، المعروف أْزَدُمر شایا، من أمراء ٥٠

ابن . م١٤٢٨/ ھـ٨٣١حلب ثم ملطیة ثم عاد إلى حلب وبھا توفي سنة  األلوف ثم تولى حجوبیة
  .١١٥ -١١٤، ص١تغري بردي، الدلیل الشافي، ج

ھو األمیر أزبك من ططخ األشرفي الظاھري جقمق، تولى األتابكیة حتى وفاتھ في رمضان ٥١
  .٤١٣ - ٤١١، ص٢ابن إیاس، بدائع الزھور، ج. م١٤٩٩/ ھـ٩٠٤
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ً كامل المجادیل ، وكان بھذا االسطبل اسطبل بھ طوالة مقام تسعة أرؤس خیال
  .٥٢مغسل للخیل كامل المجادیل وكذلك ركاب خاناه وحوض

في حین تذكر وثیقة األمیر أیتمش البجاسي وصًفا لمجموعة من االصطبالت التي 
كان قد شیدھا، وھي اصطبل بخط سویقة المتسبب الھاللیة، وكان یشتمل على 

شیدة بالحجر المكسور، باب مربع یغلق على فردة باب، والواجھة لھذا الباب م
وُیدخل منھ إلى ساحة كشف بعضھا مسقف غشیًما ومحمول على عمد كدان، 
وبھذه الساحة معالم وقصبة قناة، ومنافع ومرافق وحقوق، كما یشتمل االصطبل 
على ركبخاناه معلقة، أي أسفلھ بناء إما مخازن أو مرفوع على أعمدة، وكان بغیر 

. الصطبل ینتھي إلى اصطبل طوغاي الجاشنكیروكان الحد القبلي لھذا ا. سقف
ً أخًرا كان ملحًقا ببیتھ بدرب القزازین، والذي یشتمل  وتذكر الوثیقة أیًضا اصطبال

. على واجھة مبنیة بالحجر الفص النحیت ذات باب مربع، وُیغلق علیھ زوجا باب
واالصطبل یتكون من طوالة وركاب خاناه، ومتبن ومرحاض، ویتقدم االصطبل 

ھلیز بصدره مصطبة، وعلى یسار الداخل باب بھ سلم ُیصعد منھ إلى الرواق، د
أما حجة وقف . ٥٣ویفتح باب االصطبل بالواجھة الشرقیة، ویعلوه رواق

فتصف لنا موقع ھذا المنزل في العصر العثماني، وتظھر أنھ قد  ٥٤األمیرخایر بك
ً إلى مجموعة أخرى عبارة عن  تغیر من مجموعة كانت تضم قصًرا واصطبال

  .٥٥قصر ومدرسة وقبة وحوش وإیوان ومیضأة وسبیل ورواق
 ٥٦وتذكر وثیقة وقف األمیر قرقماس أیًضا أنھ أنشأ وبجوار مجموعتھ المعماریة

ً مقام ثمانیة رؤوس  بقرافة الممالیك، والتي تتكون من مدرسة وخانقاه، اصطبال
ً بھ متبن، وكرسي خال، وباب ُیدخل منھ إلى معالم مطبخ وبحارة الروم . خیال

السفلى بالقاھرة شید اصطبل یحوي طوالتین وسلم یتوصل منھ إلى ركاب خاناه 
  .٥٧د صوانوطبقة لطیفة، وسطح االصطبل محمول على أربعة عم

                                                             
، المؤتمر الرابع آلثار البالد العربیة، ص "الوثائق في خدمة اآلثار"عبد اللطیف إبراھیم، ٥٢

٢٣٤ -٢١٠.  
دراسة معماریة أثریة، رسالة  - أحمد محمد أحمد، منشآت األمیر ایتمش البجاسي بباب الوزیر٥٣

  .٣٣٨ -٣٣٦، ص ١٩٩٥دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
حولیات إسالمیة، ، "بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیةأربع "محمد حسام الدین إسماعیل، ٥٤

  .٧٩ص  ،٢٤العدد 
حولیات إسالمیة، ، "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل، ٥٥

  .٨٥ص  ،٢٤العدد 
، ص ٢ق ٣، جآثار دولة الممالیك البرجیة -عاصم محمد رزق، أطلس العمارة. ١٦٢أثر رقم ٥٦

  .١٨٦٤ص 
  .٢٧٧محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٥٧
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، فقد سكنھا عدد من األمراء الممالیك العظام منھم ٥٨األمیر منجك السلحدار أمادار
، ٦٠، واألمیر تغري بردي من یشبغا٥٩األمیر تمربغا األفضلي المعروف بمنطاش

واألمیر یشبك العثماني، واألمیر قنباي أمیر كبیر، والسلطان الظاھر تمربغا قبل 
، واألمیر قجماس ٦١بك من مھدي الدواداروبعد سلطنتھ، وكذلك األمیر یش

أما في العصر العثماني، . ، والسلطان العادل طومان باي قبل سلطنتھ٦٢اإلسحاقي
فسكنھا صالح بیك، وحسن أفندي أمیر اللواء بمصر والدفتردار، وسلیمان أغا دار 
السعادة ناظر الحرمین الشریفین، وسنان باشا بعد عزلھ، وباشا جنى مصطفى 

وقد احتوت ھذه الدار على اصطبل بھ طواالت مقام سبعة رؤوس . د عزلھباشا بع
                                                             

أنشأھا  األمیر الكبیر سیف الدین منجك بن عبد هللا الیوسفي الناصري أتابك العساكر ونائب ٥٨
  .١٣٣، ص ١١ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج . م١٣٧٥/ ه٧٧٦السلطنة، وتوفي سنة 

فضلي المدعو منطاش، كان من ممالیك األشرف ھو األمیر سیف الدین تمربغا بن عبد هللا األ٥٩
شعبان ومن خاصكیتھ، ثم تأمر عشرة في أیام استاذه إلى أن قتل األشرف وتشتت ممالیكھ في 
البالد، نفي منطاش إلى البالد الشامیة، ودام بھا إلى أن تسلطن الملك الظاھر برقوق طلبھ إلى 

، وكانت بینھما وقعة شدیدة، وتوفي ثم عصى على الملك الظاھر وخرج عن طاعتھ. القاھرة
  .٩٦ص  ٤ابن تغري بردي، المنھل الصافي، ج. م١٣٩٣/ ه٧٩٥سنة 

كان من عتقاء الملك . ھو األمیر تغري بردي من یشبغا األتابكي الظاھري، نائب الشام٦٠
م، ثم أتابًكا ١٤٠١/ ه٨٠٣م، ثم نیابة الشام سنة ١٣٩٤/ ه٧٩٦تولى نیابة حلب سنة . الظاھر
م تولى نیابة دمشق، واستمر بھا إلى أن توفي سنة ١٤١١/ ه٨١٣وفي سنة . ر بمصرللعسك
  .٣٤ -٣١، ص ٤ابن تغري بردي، المنھل الصافي، ج . م١٤١٣/ ه٨١٥

وكان ممن أمسك في أول . ھو األمیر یشبك من مھدي الظاھري جقمق، وُیعرف بالصغیر٦١
الصغار، ثم أرسلھ الظاھر خشقدم في والیة األشرف إینال ثم أعید وصار بعد أحد الدواداریة 

كاشف الصعید بأسره ونائب الوجھ القبلي بأكملھ إلى أسوان، فباشر . م١٤٦٧/ ه٨٧١أول سنة 
قبولھا، وتوفي سنة ثم كان ممن قام مع األشرف قایتباي في السلطنة وشد عزمھ ل. بحرمة وافرة

 م،١٤٩٧/ ه٩٠٢ عبدالرحمن،ت بن محمد الدین شمس السخاوي،.٣٤.م١٤٨١/ ه٨٨٥
 -٢٧٢، ص ١٠ج . ت.د بیروت، الحیاة، مكتبة منشوراتدار التاسع، القرن أھل الضوءالالمعل

وقد ظھرت ھذه الوظیفة في . والدوادار ھو حامل الدواة الخاصة بالسلطان أو األمیر. ٢٧٤
العصر العباسي، ویقال في عصر السالجقة، إال أنھا عرفت في مصر منذ العصر الفاطمي، 

وزادت أھمیتھا بصفة خاصة في العصر المملوكي، . نتقلت إلى األیوبیین ومن بعدھم الممالیكوا
ھبة محمود سعد عبد النبي، الدوادار في مصر : انظر في ذلك. حیث كان ُیَكلف بمھام جسام

م دراسة حضاریة أثریة، ١٥١٧ - ١٢٥٠/ه٩٢٣ - ٦٤٨المملوكیة وأھم أعمالھ المعماریة والفنیة
  .٢٠٠٤جامعة اإلسكندریة،  - اه غیر منشورة، كلیة السیاحة والفنادقرسالة دكتور

ھو األمیر قجماس اإلسحاقي الظاھري جقمق، كان مملوًكا للظاھر جقمق منذ أن كان نائًبا ٦٢
للشام، فاعتنى بتربیتھ وتعلیمھ حتى نبغ في فنون الخط، فأعتقھ وھیأ لھ التدرج في الوظائف، ثم 

فلما استقر األشرف قایتباي رقاه، وعینھ . اًرا، ثم أمره بلباي عشرةعینھ الظاھر خشقدم خازند
السخاوي، . م١٤٨٦/ ه٨٩٢نائًبا لإلسكندریة، ثم أنعم علیھ باآلخوریة الكبرى، وتوفي سنة 

  . ٢١٤ - ٢١٣، ص ٦الضوء الالمع، ج 
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ً  مقام عشرة أرؤس من الخیل، كما یوجد بالحوش باب یؤدي  من الخیل، واصطبال
ً رابًعا كبیر الحجم مقام خمسة وعشرین  إلى اصطبل مسقف غشیًما، وإصطبال

ر وحوض من وأكتاف ومنو) بوائك(رأًسا من الخیل مسقف غشیًما، بھ بوایك 
  .٦٣الحجر برسم سقي الدواب

على الفناء، ویفتح علیھ منظرة  ٦٤قصر األمیر یشبكالدور األرضي ب واحتوى
لالستقبال واصطبل وحواصل للغالل وطاحون، كما یضم حجرات خاصة بالخدم 

األمیر  ٦٥في حین كان اصطبل قصر. وبعض الحوانیت التي تفتح على الخارج
وھذه المساحة مقسمة إلى ثالثة أقسام تفتح . عبارة عن مساحة مستطیلة ٦٦طاز

بالقسم األوسط فیھ باب یؤدي إلى دھلیز . على بعضھا، ومسقفة بأقبیة متقاطعة
ولم تخلو منازل األمراء في . یوصل بھ حجرة بھا سلم یوصل للطابق األول علوي

األساسیة بتلك المنازل  العصر العثماني من االسطبل، الذي اعتبر أحد العناصر
كان یتكون من فناءین  ٦٧فنجد الطابق األرضي ببیت السحیمي. والدور

                                                             
حولیات إسالمیة، ، "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل، ٦٣

  .٩٦ - ٨٨ص ، ٢٤العدد 
والمنشيء . ، ویقع بشارع عوام بك المتفرع من شارع الحلمیة الجدیدة بالحلمیة٢٦٦أثر رقم ٦٤

األصلي لھذا القصر ھو األمیر سیف الدین قوصون، أبرز أمراء السلطان الناصر محمد، وقد 
 ٢لعصر المملوكي البحري، ج، آثار امارةعاصم رزق، أطلس الع. سبقت اإلشارة إلى ترجمتھ

  .٨٠٠ - ٧٨٣، ص ٢ق 
 كیلاالممدولة عصر ، آثار العمارة عاصم رزق، أطلس .، ویقع بشارع السیوفیة٢٦٧أثر رقم ٦٥

  .١٠٤٦ -١٠٣٣، ص ٢ق ٢، جةالبحری
ھو األمیر سیف الدین طاز أمیر مجلس، اشتھر ذكره في أیام الصالح صالح، ولم یزل أمیًرا ٦٦

الكامل شعبان وأقیم المظفر حاجي، وھو أحد األمراء الستة أرباب الحل  إلى أن ُخلَِع الملك
وحینما اكتمل بناء داره . فلما خلع المظفر، وأقیم الناصر حسن، زادت وجاھتھ وحرمتھ. والعقد

. تلك، عمل األمیر طاز ولیمة عظیمة، حضرھا السلطان الملك الصالح صالح وجمیع األمراء
دم األمیر للسلطان أربعة أفراس بسروج ذھب وكنابیش ذھب، وقدم فلما كان وقت انصرافھم، ق

لألمیر شیخو فرسین كذلك، ولألمیر صرغتمش فرسین كذلك، ولكل واحد من أمراء األلوف 
ولم ُیعھد من قبل ھذا أن أحًدا من الملوك األتراك نزل إلى بین امیر قبل الصالح . فرًسا كذلك

  .٢٤٣ - ٢٤٢، ص٣م  المقریزي، المواعظ واالعتبار،. ھذا
ویقع بحارة الدرب األصفر بالجمالیة المتفرعة من شارع المعز لدین هللا . ٣٣٩أثر رقم ٦٧

أمر بإنشاء القسم الجنوبي ). بحري(وشمالي ) قبلي(ویتكون من منزلین، جنوبي . الجمالیة
بإنشائھ الحاج أما القسم الشمالي، فقد أمر . م١٦٤٨/ ه١٠٥٨الشیخ عبد الوھاب الطبالوي عام 

م، وأدمجھ في القسم األول وجعل منھ ١٧٩٦/ ه١٢١١عام " إسماعیل بن الحاج إسماعیل شلبي"
ً واحًدا، وقد سمى بالسحیمي نسبة آلخر من سكنھ، الشیخ السحیمي، شیخ رواق األتراك  منزال

 -٨٣٣، ص ١ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةعاصم رزق، أطلس الع. بالجامع األزھر
 العصرین في القاھرة في السكنیة العمائر تصمیم أسس؛ علي ماھر متولي أحمد، ٨٧٠
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واربع قاعات ومدخلین واسطبل وملحقات من ساللم وطبقات  ٦٨وتختبوش
منزل الحاج أحمد یوسف الصیرفي المعروف بمنزل وقف عبد . وحواصل

سطبل لتوصیل ، فقد تمیز بوجود شباك بین الطاحونة واال٦٩الرحمن الھراوي
الحبوب المجروشة إلى الدواب في االسطبل، أما االسطبل نفسھ فعبارة عن حجرة 

في حین تكون الدور األرضي من منزل . ٧٠مستطیلة ذات سقف من عروق خشبیة
، مدخلین ومجموعة من ٧١إبراھیم كتخدا السناري المعروف بیت السناري

                                                                                                                                                     
 جامعة كلیةاآلثار، غیرمنشورة، دكتوراه رسالة معماریة، أثاریة دراسة والعثماني، المملوكي
  . ٣٧٥ص ، ٢٠٠٦ القاھرة،

التختبوش كلمة فارسیة ذات مقطعین، أحدھما تخت بمعنى كرسي أو منبر، أو سریر ملك، أو ٦٨
أما المقطع الثاني فھو بوش، وھو یعمي . كل ما ارتفع عن األرض للجلوس أو االتكاء أو النوم

وقد استخدمت ھذه في العمارة اإلسالمیة، وال سیما في منازل ودور القرن . كینونة أو وجود
وعادة ما یكون . م للداللة على جزء من الحوش أو الفناء الذي یقابل المدخل الرئیسي١٨/ ھـ١٢

بھ عمود أوسط یحمل قاعة علویة تشرف على ھذا الفناء بكامل اتساعھا من جانب، وترص 
على جوانبھا الثالثة األخرى دكك أو أرائك خشبیة یجلس علیھا زائري الدار في انتظار أن 

ومن أبرز األمثلة . ن أن التختبوش قد حل بھذه الوظیفة محل المقعدویغلب الظ. یأذن لھم
عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون . للتختبوش بیت السناري بالقاھرة

  . ٤٥، ص ٢٠٠٠، مكتبة مدبولي، القاھرة، ١اإلسالمیة، ط
ن جنوبي یقع ھذا المنزل بالقرب من مدرسة العیني، ومنزل زینب خاتو. ٤٤٦أثر رقم ٦٩

الجامع األزھر، ومالصق لبیت الست وسیلة من جھة الغرب، ونصل إلى المدخل الرئیسي من 
الغوریة إلى شارع الدردیر حتى زقاق العصر بالمدخل الرئیسي، أما المدخل الثانوي، فیصل 

/ ه١١٤٤أنشأ ھذا المنزل الحاج أحمد یوسف الصیرفي عام  .إلیھ عن طریق زقاق العیني
وقد نسب ھذا المنزل إلى عبد الرحمن بك . م  كما ھو مثبت بالنص التأسیسي بالمنظرة١٧٣٢

وقد اندثرت معظم أجزاء ھذا المنزل، . م١٨٩٣/ ه١٣١١الھراوي طبًقا لوثیقة مؤرخة في عام 
، ص ٢ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةالععاصم رزق، أطلس .وما تبقى منھ في حالة سیئة

  .٤٠٦؛ علي ماھر متولي أحمد، أسس تصمیم العمائر السكنیة، ص ١٥٢٩ -١٥٠٧
  .١٥٠٩، ٢ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةعاصم رزق، أطلس الع٧٠
یقع ھذا المنزل بحارة ُمنج بالسیدة زینب، وقد سمیت ھذه الحارة بھذا االسم . ٢٨٣أثر رقم ٧١

، آثار العصر مارةعاصم رزق، أطلس الع. لى مسیو منج أحد علماء الحملة الفرنسیةنسبة إ
والبیت اآلن تابع لمكتبة اإلسكندریة، ویقام بھ العدید . ٢١٨٤ - ٢١٦٧، ص ١ق ٤العثماني، ج

من األنشطة الفاعلیات المختلفة نظًرا لكونھ بیًتا للعلوم والثقافة، حیث تتنوع ما بین دورات 
لمزید من . ریبیة، محاضرات وندوات في شتى المجاالت وكذلك معارض متنوعةتعلیمیة وتد

 : التفاصیل حول فاعلیات بیت السناري
https://www.facebook.com/AlSennary/timeline  

https://www.facebook.com/AlSennary/timeline
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والتختبوش واإلسطبل باإلضافة الحواصل والطباق وحدیقة المنزل والفناء الثاني 
  .٧٢إلى ساللم األدوار العلیا

، السالح دار، داًرا معروفة باسم دار ٧٣وكان لألمیر جمال الدین أقوش الرومي
أقوش الرومي بحارة برجوان، وكانت من أجل دور القاھرة، وكان بابھا من 

، إال أن نحاس بدیع الصنعة، وكان تجاھھا إسطبل كبیر یعلوه ربع فیھ عدة مساكن
وكذلك كانت دار . ٧٤م١٣٠٦/ ھـ٧٠٥ھذا اإلصطبل قد خرب بعد وفاتھ عام 

، فكانت في ٧٥البقر، أو كما ُعرفت فیما بعد بدار األمیر طشتمر حمص أخضر
بدایتھا داًرا خارج القاھرة، فیما بین قلعة الجبل وبركة الفیل، وكانت داًرا لألبقار 

في . ٧٦طان الناصر محمد بھاداًرا وإصطبالً برسم السواقي السلطانیة، ثم أنشأ السل
الساقي من أعظم مساكن مصر وأجلھا قدًرا وأحسنھا،  ٧٧حین كان قصر بكتمر

، وكان ٧٨بناه الناصر محمد لسكن أجل أمراء دولتھ وھو األمیر بكتمر الساقي
یحتوي على إصطبل بھ مائة سطل نحاس لمائة سائس، كل سائس على ستة 

  . ٧٩لھ في الجشارات والنواحي من الخیلأرؤس خیل، سوى ما كان 

                                                             
  .٣٢٢ -٣١١علي ماھر متولي أحمد، أسس تصمیم العمائر السكنیة، ص ٧٢
أمراء التقدمة في أیام الناصر فلما  ھو األمیر آقوش الرومي جمال الدین المنصوري كان من٧٣

تسلطن المظفر بیبرس كان في خدمتھ لحفظ طریق السویس فغدر بھ سبعھ من ممالیكھ فقتلوه 
ابن حجر العسقالني،أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن . م١٣١٠/ ھـ٧٠٩غیلة سنة 
، ١٩٩٣ر الجیل، بیروت، م، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دا١٤٤٩/ ه٨٥٢أحمد،ت 

  .٣٩٨، ص١ج
  .١٧٧، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ٧٤
ھو األمیر َطْشَتُمر بن عبد هللا الساقي الناصري، المعروف بَطْشَتُمر ُحّمص أخضر، ولى ٧٥

ابن تغري . م١٣٤٣/ ھـ٧٤٣نیابة صفد ثم خلب ثم نیابة السلطنة بمصر ، قتل بالكرك في سنة 
  .٣٦٢، ص١افي، جبردي، الدلیل الش

  .٢٢١ - ٢٢٠، ص ٣المواعظ واالعتبار، م  ؛١٣٠، ص١ق ٢المقریزي، السلوك، ج٧٦
كان بكتمر الساقي من ممالیك المظفر بیبرس، فلما استقر الناصر محمد في السلطنة دخل في ٧٧

ابن حجر . م١٣٣٦/ ه٧٣٦وتوفي عام . ممالیكھ، وتنقل إلى أن صار خصیًصا بالناصر
  .٤٨٧ -٤٨٦، ص ١الكامنة، جالعسقالني، الدرر 

مجموعة المحكمة الشرعیة، وقف  -دار الوثائق القومیة – ٥محفظة  ٢٧ووفًقا للوثیقة رقم ٧٨
السلطان الناصر محمد قریة ُتعرف بتقوع من عمل القدس الشریف على األمیر بكتمر بن عبد 

وثائق وقف "محمد محمد أمین، : م، نشر١٣٢١/ ه٧٢١محرم  ١٣هللا الساقي وذریتھ بتاریخ 
الجزء الثاني،  - ، مستخرج من كتاب تذكرة النبیھ البن حبیب الحلبي"السلطان محمد بن قالوون

  .٢١ -١٦، ص ٥، ص ١٩٨٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
  .٢٢٣ -٢٢١، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ٧٩
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م أن جھة وقف السیفي طشتمر قد اشترت ١٣٧٠/ ه٧٧٢وتذكر وقفیة بتاریخ 
رجب  ١٣خمسة اصطبالت خیل، وأوقفتھا تتر خان ابنة السیفي طشتمر بتاریخ 

م، وجمیع ھذه االصطبالت متجاورة، وتقع بظاھر القاھرة بخط ١٣٩٤/ ه٧٦٧
ومكونات ھذه االصطبالت . لمارداني والشارع األعظمالیانسیة فیما بین جامع ا

؛ فھي عبارة عن مساحة مستطیلة بكل منھا طوالة لربط الدواب ومرحاض واحدة
ومسطبة، وبھا سلم یؤدي إلى ركاب خاناه علیا ویمجد أیًضا مسترقة علیا أسفلھا 
متبن ومخزن، واألسقف غشیمة بال زخارف وھي محمولة على عقود ترتكز على 

مدة حجریة، ویتمیز االصطبل الخامس بأنھ یعلوه في الطابق العلوي طباق أع
  .٨٠سكني، یشتمل على مرافق وحقوق وطاقات مطلة على الطریق

بخط بین القصرین بالقاھرة لألمیر بدر الدین كانت وتنسب الدار البیسریة التي 
 م، وتأنق١٢٦١/ ه٦٥٩، الذي شرع في بنائھا سنة ٨١بیسري الشمسي الصالحي

في عمارتھا ، فجاء سعة ھذا الدار بإصطبلھا وبستانھا والحمام بجانبھا نحو 
، فكان باتجاه الدار البیسریة، وكان من جملة ٨٤بشتاك ٨٣أما قصر. ٨٢فدانین

                                                             
  .٢٦١محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٨٠
ك الملك الصالح نجم الدین أیوب، تنقل في الخدمة حتى صار من أجل األمراء في أحد ممالی٨١

وتنكر علیھ الملك المنصور . واشتھر بالشجاعة والكرم وعلو الھمة. عھد الملك الظاھر بیبرس
م، وبعدما مات، أفرج عنھ السلطان األشرف خلیل سنة ١٢٨٧/ ه٦٨٦قالوون فسجنھ سنة 

، وأمر األمراء أن م، وأنعم علیھ ب١٢٩٣/ ه٦٩٢ ً عشرین فرًسا، وعشرین إكدیًشا، وعشرین بغال
فأصبح یكتب بعد خروجھ من السجن . یسروا لھ ما یقدروا علیھ من التحف والخیل والسالح

ً من بیسري الشمس وحینما تسلطن الملك المنصور الجین، أخذ األمیر . بیسري األشرفي، بدال
م، ١٢٩٨/ ه٦٩٧نھ، إلى أن قبض علیھ وسجنھ منكوتمر یغریھ باألمیر بیسري ویخوفھ م

، ص ٣ق ١المقریزي، السلوك، ج : انظر. م١٢٩٩/ ه٦٩٨واستمر بالسجن إلى أن مات سنة 
ابن تغري بردي، النجوم  ؛٢٢٧ -٢٢٦ ،ص٣ المواعظواالعتبار،م؛٨٨٠، ص ٨٣٦ -٨٨٣

  . ١٨٧ -١٨٥، ص ٨الزاھرة، ج  
  .٢٢٤، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ٨٢
:  انظر. ، وھو یقع بدرب قرمز المتفرع من شارع المعز لدین هللا بالجمالیة٣٤أثر رقم ٨٣

  .٧٥٣ -٧٣٤، ص ٢، آثار عصر دولة الممالیك البحریة، جأطلس العمارةعاصم محمد رزق، 
ھو األمیر سیف الدین بشتاك الناصري، قربھ الملك الناصر محمد بن قالوون وأعلى محلھ، ٨٤

وكان زائد التیھ، ال یكلم استاداره وكاتبھ إال بترجمان، وعلى الرغم من معرفتھ العربیة، فال 
ولما مات بكتمر الساقي، ورثھ في جمیع أحوالھ وإسطبلھ الذي على بركة الفیل، وفي . یتكلم بھا

وكان شدید البذخ، . وزاد أمره، وثقل على السلطان، الذي أراد الفتك بھ، فلم یقدر. مرأتھ ایًضاا
كثیر الصلف والتیھ، ولما توجھ بأوالد السلطان لیفرجھم في دمیاط، كان یذبح لسماطھ في كل 

ك، المقریزي، السلو. یوم خمسین رأًسا من الغنم وفرًسا ال بد منھ، خارًجا عن اإلوز والدجاج
ابن تغري بردي، الدلیل ؛ ١٠١ -٩٩، ص ٣المواعظ واالعتبار، م ؛ ٦١٤، ص ٣ق ٢ج

  .٣٧٢ -٣٦٧، ص ٣؛ المنھل الصافي، ج٧٤، ص ١الشافي، ج 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٩٥ 
 

الكبیرالذي كان مسكًنا للخلفاء الفاطمیین، ثم اشتراه األمیر بدر الدین بكتاش 
دوًرا وإصطبالت ومساكن لھ  ، المعروف بأمیر سالح، فأنشأ فیھ٨٥الفخري

واالصطبل . ٨٦ولما مات، اشتراه األمیر بشتاك من الورثة، فُنسب إلیھ. ولحواشیھ
  . ٨٧مستطیل الشكل وأرضیتھ من البالطات الحجریة

، فكان بنائھ األصلي إلى السلطان قایتباي، ثم ٨٨أما منزل وقف أحمد كتخدا الرزاز
لھذا البیت في حجة باسم األمیر أحمد أغا تتابعت علیھ ید البناء، كما یوجد إشارة 

طبجي باشا وكتخدا طایفة عزبان بمصر ابن المرحوم مصطفى كتخدا عزبان 
والبیت عبارة عن جزئین كال منھا یحوي صحن مكشوف وقاعات . ٨٩الرزاز

وكان یقع خارج بابي زویلة والدرب األحمر بخط التبانة . ومقعد وإصطبلین
وكان یحتوي على بائكة مقام . ٩٠مدرسة أم السلطانبجوار المدرسة المعروفة ب

  .٩١خمسة عشر رأًسا من الخیل، وكذلك على بائكة أخرى لسبعة أرؤس من الخیل
ومن جملة القصور التي احتوت على اصطبل قصر الحجازیة، الذي كان یعرف 

فلما زالت الدولة الفاطمیة،  صار من . بقصر الزمرد في أیام الخلفاء الفاطمیین
ما صار بید ملوك بني أیوب، واختلفت علیھ األیدي إلى أن اشتراه بدر الدین  جملة

. مسعود بن خطیر الحاجب، الذي باعھ بدوره إلى األمیر سیف الدین قوصون
ومنافع ومرافق، فكانت  ٩٢فشرع في عمارتھ سبع قاعات، لكل قاعة إصطبل

                                                             
ً مملوًكا لفخر الدین ابن الشیخ، ٨٥ ھو األمیر بدر الدین أمیر سالح الصالحي النجمي، كان أوال

نده، وتقدم في أیام الملك الظاھر ركن الدین فصار إلى الملك الصالح نجم الدین أیوب، وتقدم ع
وعظم في أیام . بیبرس البندقداري، واستمر أمیًرا ما یربو على الستین سنة لم ینكب فیھا قظ

شجاع ما یرد وجھھ عن عدوه،  الملك المنصور قالوون األلفي، وُعِرف عنھ أنھ فارس خیل
لى شراء الممالیك والخیل بأغلى كما ُعِرف عنھ ایًضا براعتھ في النشاب، یحرص ع ،كریم
  .٩٦ - ٩٥، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م . القیم

  .٢٣٠ -٢٢٧، ص ٣المواعظ واالعتبار،م ؛٥٠٢ - ٥٠١،ص ٢ق ٢المقریزي، السلوك، ج٨٦
  .٧٣٥، ص ٢، آثار عصر دولة الممالیك البحریة، جمارةعاصم محمد رزق، أطلس الع٨٧
عاصم رزق، . سویقة العزي المتفرعة من شارع سوق السالحویقع في شارع . ٢٣٥أثر رقم ٨٨

  .٢٠٥٨ - ٢٠٤٥، ص ٢ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةأطلس الع
أربع بیوت مملوكیة من الوثائق "محمد حسام الدین إسماعیل، : أوقاف، نشر ١٧٠٩حجة رقم ٨٩

  .٧٣، ص ٢٤، حولیات إسالمیة، العدد "العثمانیة
أربع بیوت مملوكیة من الوثائق "محمد حسام الدین إسماعیل،  :أوقاف، نشر ٨٨٦حجة رقم ٩٠

  .٦٨ص  ، ٢٤حولیات إسالمیة، العدد  ،"العثمانیة
، حولیات إسالمیة، العدد "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام إسماعیل، ٩١

  .٧١ - ٧٠،  ص ٢٤
  .٥١٦، ص ٢ق ٢المقریزي، السلوك، ج٩٢
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، ابنة الناصر فلما مات، اشترتھ خوند تتر الحجازیة. مساحة ذلك عشرة افدنة
محمد، وعمرتھ وتأنقت فیھ تأنًقا زائًدا، وأجرت الماء أعاله، وعملت تحتھ 

ً كبیًرا لخیول خدامھ، وساحة كبیرة تشرف علیھا من شبابیك حدید . إصطبال
استداریة الملك الناصر فرج،  ٩٣وحینما تولى األمیرجمال الدین یوسف األستادار

واحتوت . ٩٤بھ من الوزراء واألعیانحول القصر إلى سجن یحبس فیھ من یعاق
/ ه٧٥٣بخط بئر الوطاویط ھي األخرى على إصطبل، ُشید عام  ٩٥دار صرغتمش

  .٩٦م١٣٥٢
 المعماریة، بمجموعاتھم االصطبالت إلحاق على الممالیك سالطین حرص كما

، فكانت تحتوي على اصطبل مقام السلطان برسباي بصحراء الممالیك فمجموعة
أربعة قناطر معقودة بالحجر الفص النحیت، وطوالتان تسعة أرؤس خیل، بھ 

كما كان لھ كذلك اصطبل كبیر .٩٧وركاب خاناه ومتبن ومرحاض مسقف ذلك نقًیا
كامل األجزاء بالرمیلة بدوار یحوي طواالت مسقفة غشیًما، بأحدھما، وھي 
الیسرى، ستة أبواب ُیدخل من أحدھا إلى طشت خاناه، ومن الثاني إلى ركاب 

، ومن الثالث إلى فراش خاناه، ومن الرابع إلى زرد خاناه، والبابان الباقیان خاناه
یتوصل منھما إلى طباق برسم الممالیك متجاورة مسقفة نقًیا وغشیًما مفروشة 

  .٩٨بالبالط

                                                             
یوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن ھو األمیر جمال الدین ٩٣

ً ١٣٥١/ ه٧٥٢قاسم البیري الحلبي البجاسي، ولد سنة  م بالبیرة، وكان أبوه خطیبھا، وكان أوال
م، فخدم استاداًرا عند األمیر ١٣٦٨/ ه٧٧٠بزي الفقھاء، ثم قدم إلى القاھرة بزي الجند سنة 

وفي عھد الناصر فرج، أنعم علي بنظر . د جماعة من األمراءبجاس، وكذا باشر االستداریة عن
م من كل وظائفھ ١٤١٠/ ه٨١٢الخاص باإلضافة لإلستداریة، إلى أن جرده الناصر فرج سنة 

  .٢٩٧ -٢٩٤، ص ١٠السخاوي، الضوء الالمع، ج . وقتل حنًقا
  .٢٣٢ -٢٣١، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ٩٤
بن عبد هللا الناصري، أحد ممالیك الناصر محمد بن قالوون، وعظیم ھو األمیر َصْرَغْتُمش ٩٥

دولة الملك الناصر حسن، قبض علیھ الناصر حسن واعتقلھ باإلسكندریة في شھر رمضان سنة 
  . ٣٥٤، ص١ابن تغري بردي، الدلیل الشافي، ج. م١٣٥٨/ ھـ٧٥٩

  .٢٤٤ -٢٤٣، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ٩٦
تار عثمان، اآلثار المعماریة للسلطان األشرف برسباي بمدینة القاھرة، رسالة محمد عبد الس٩٧

  .٧٠، ص ١٩٧٧ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
  .٢٦٦محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٩٨
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 فھي تقع خلف مدرسة ومدفن السلطان قایتباي بجبانة الممالیك ٩٩أما قبة الكلشني
بالتحدید بین مقعد السلطان ومدرستھ الكبري، وتشتمل على مدرسة لطیفة بإیوانین 
بینھما دورقاعة، وألحق بھا مقعد وأروقة، وكان لھذا المقعد ملحقات خاصة عبارة 
عن سبیل صغیر لتسبیل الماء العذب ومطبخ ومرحاضین واصطبل كان یشتمل 

  .١٠٠على طوالة مقام أربعة أرؤس من الخیل
وثیقة وقف قایتباي لعدد من االصطبالت التي كان قد شیدھا؛ منھا اصطبل وتشیر 

داره الكبرى بخط الباطلیة بالقرب من الجامع األزھر، الذي كان مقام أربعة عشر 
رأًسا من الخیل، بھ أعمدة فلًكا مسقف غشیًما وكان ملحق بھ ركاب خاناه ومتبن 

ً  .وبئر ماء آخر مسقف غشیًما بھ مقام خمسة وكان یوجد بنفس ھذا الدار اصطبال
 ، ً وسلم یتوصل منھ والبائكة األخرى بھا مقام ثمانیة أرؤس من الخیل، أرؤس خیال

كما كان لداره الصغیر المجاور للدار الكبرى . إلى ركاب خاناه كبرى، سفلھا متبن
، محمول سقفھ الغشیم على أكتاف  ً بالباطلیة اصطبل مقام خمسة أرؤس خیال

یسرة الداخل متبن ینزل إلیھ من سلم، یجاوره مرحاض، ویجاور حجًرا، وعلى 
وداره بدرب األسواني . المرحاض سلم ُیصعد من علیھ إلى ركاب خاناه معلقة

بھ بائكة برسم الخیل مسقفة غشیًما محمول قریًبا من خط الجامع األزھر كان 
ر وثیقة كما تذك.سقفھا على أعمدة من الصوان والحجر النحیت، وبئر ماء معین

قایتباي أیًضا داره بحارة الدیلم، حیث كان یحتوي على ثالثة اصطبالت، اصطبل 
مقام سبعة أرؤس خیال بھ بئر ماء معین، وأكتاف مبنیة بالحجر یعلوھا أربع 
قناطر معقودة بالحجر الكدان، وقصبة قناة برسم سفل ذلك وعلوه، وبجوار البئر 

، بھ عمود حجًرا صواًنا، باب ُیدخل منھ إلى اصطبل مقام ثالثة  ً أرؤس خیال
باالصطبل المذكور طشت خاناه وحفرة مرحاض وسلم معقود بالطوب ُیصعد منھ 

، وبالحوش المذكور متبن ومعالم بائكتین مقام أربعة أرؤس إلى طبقتین متجاورتین
  .١٠١خیالً 

                                                             
شني بسبب منشئ ھذه القبة السلطان األشرف قایتباي، وعرفت باسم قبة الكل. ١٠٠أثر رقم ٩٩

استخدامھا كمكان للحضرة من قبل طائفة الكلشنیة، التي كانت واحدة من الطوائف الصوفیة 
آثار دولة  -عاصم محمد رزق، أطلس العمارة. التي انتشرت في الفترتین المملوكیة والعثمانیة

أوقاف ٨٨٦ونصت حجة وقف السلطان قاتباي برقم . ١١٠٤، ص ٢ق ٣، جالممالیك البرجیة
حسني . التربة كانت تسمى باسم التربة القدیمة أو المدرسة اللطیفة مدفن أوالد السلطان أن ھذه

محمد حسن نویصر، منشآت السلطان قایتباي بمدینة القاھرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة 
  .١٩، ص ١٩٧٥اآلثار، جامعة القاھرة، 

  .٥١ص  ،٢١ - ٢٠حسني محمد حسن نویصر، منشآت السلطان قایتباي، ص ١٠٠
؛ محمد محمد سند ٤١٥ - ٤١٠حسني محمد نویصر، منشآت السلطان قایتباي، ص ١٠١

  .٢٧١ -٢٧٠الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص 
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كما سكن األمیر قجماس اإلسحاقي أیًضا ببیت للسلطان قایتباي بمنطقة الدرب 
وتذكر وثیقة وقف السلطان قایتباي بأن البیت كان . باألحمر بخط سوق الغنم

یحتوي على مرماة نشاب ومغسل للخیل، وكذلك اصطبل مقام أربعة عشر رأًسا 
، مسقف غشیًما بھ ركاب خاناه، یتوصل إلیھا من سلم ١٠٢من الخیل بھ أعمدة فلًكا

ر بایكتان یدخل من كما یوجد بالبیت المذكو. سفلھا متبن، یجاوره مرحاض
، والبائكة األخرى  ً أحدھما إلى اصطبل مسقف غشیًما بھ مقام خمسة أرؤس خیال
بھا مقام ثمانیة أرؤس خیال، وسلم یتوصل منھ إلى ركاب خاناه كبرى سفلھا 

  .١٠٣متبن
 قد فكان ، وقبة مسجد من تتكون كانت والتي باي، طومان أما مجموعة السلطان

 فتشیر القبة؛ برقبة التأسیس نقش على مدون ھو كما م١٥٠٠/ ه٩٠٦ عام شیدھا
 بھا مطھرة بالمسجد أن إلى األوقاف بوزارة التاریخي باألرشیف ١٦١٠/١ الوثیقة
 للماء السواقي في موصلة ومجاري للمیاه وحواصل ومراحیض ومیضأة حنفیات

 حوض الساقیة بجوار ھناك كان كما االصطبل، لھ یقال ومحل ومزملة وصھریج
 العصر في استخدامھا استمر قد القبة أن بالذكر الجدیر ومن. الدواب لسقي خاص

 كان حیث مصر، على عثماني والي أول بك، خایر استخدامھا حیث العثماني،
 سلیمان وابنھ عثمان آل سالطین رسل ویستقبل ھناك، التي المصطبة على یجلس

  . االستمرار خلعة ھناك یلبس حیث بعده، من
وباإلضافة لما سبق، حرص السالطین واألمراء الممالیك على تشیید اصطبالت 

 وكالة أن الوثائقفتشیر إحدى . ملحقة بمنشآت أخرى غیر القصور والدور
سنة  )م١٥١٦ -١٥٠٠/ ه٩٢٢ -٩٠٦( الغوري السلطان أنشأھا والتي ،١٠٤النخلة
، غشیًما سقف وھو ،التجار دواب لربط امعدً  اسطبالً  ابھ م، كان١٥٠٩/ ه٩١٥

 للخیل مغسلویوجد بھ  المجادیل، كامل خیل من رؤوس تسعةوكان یتسع ل
في حین ُیعد اصطبل األمیر أیتمش البجاسي بخط الوزیر، داخل . ١٠٥وركابخاناه

درب حسام الدین البواب، نموذًجا لإلصطبالت العامة؛ حیث كان ملحًقا بست 
ُینسب إلیھ، بحیث شكلوا  حوانیت، یعلو خمس منھا طباقات، باإلضافة لحمام

أما . مجموعة معماریة واحدة، بھا واجھة واحدة تحتوي على عدة أبواب
                                                             

محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، . أعمدة فلًكا أي أعمدة مستدیرة غیر حاملة ١٠٢
  .٨٦المصطلحات المعماریة، ص 

السلطان قایتباي بسوق الغنم من خالل وثیقة منشآت "محمد حسام الدین إسماعیل، ١٠٣
  .٥٢ -٤١، ص ١٩٩٨، ٣٢، حولیات إسالمیة، العدد "عثمانیة

، وتقع بشارع التبلیطة باألزھر، وتتكون من خمسة أدوار، بني األول والثاني ٦٤أثر رقم ١٠٤
ر دولة عاصم محمد رزق، أطلس العمارة ، آثا. منھا بالحجر، بینما بنیت الثالثة الباقیة باآلجر

  .٨٠٦-١٧٨٤، ص ٢ق ٣الممالیك البرجیة، ج
، المؤتمر الرابع آلثار البالد العربیة، ص "الوثائق وخدمة اآلثار"عبد اللطیف إبراھیم، ١٠٥
  .٣٣٤؛ أحمد محمد أحمد، منشآت األمیر ایتمش، ص ٤١٣
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اإلصطبل فكانت لھ واجھة بھا بابین، أحدھما یؤدي إلى االصطبل المكون من 
أما الباب الثاني فیؤدي . طوالة، وركاب خاناه، ومتبن، ومرحاًضا وبیت الشعیر

. ١٠٦انین ودور قاعة باإلضافة إلى مطابخ وخزانةإلى دھلیز، ینتھي برواق من إیو
حماًما ُعرف باسم حمام الرومي  ١٠٧في حین أنشأ األمیر سنقر الرومي الصالحي

بجوار حارة برجوان، وأنشأ بجواره اصطبلھ الذي ُعرف باسم اصطبل ابن 
  .١٠٨الكویك

المحفوظة بدار  ١٠/ ٥٨رقم  ١٠٩وتشیر وثیقة وقف األمیر سودون من زاده
إلى أن مدرستھ بسوق السالح كانت تشتمل على خمسة أبواب  الوثائق القومیة

مبنیة بالحجر الفص النحیت، وكان الباب لبثاني یؤدي إلى اصطبل برسم عوامل 
بدار الوثائق  ٣٨/ ٢٣٨أما الوثیقة رقم  .١١٠الساقیة، بھ متبن ومرافق وحقوق

م، فتشیر إلى قیام ١٥٠٢/ ه٩٠٨شعبان  ٢٣رخة بتاریخ القومیة بالقاھرة، والمؤ
سكرباي ابنة عبد هللا قد اشترت من مالھا من األمیر الكبیر خایر بك بن عبد هللا 

یشتمل على السیفي دار خارج باب زویلة داخل زقاق حلب، وكان ھذا الدار 
بواب واجھة مبنیة بالحجر الفص النحیت بھا ثالثة أبواب مقنطرات، أحد ھذه األ

ُیدخل منع إلى دركاه بصدرھا مصطبة یجاورھا باب یدخل منھ إلى اصطبل مقام 
ثمانیة أرؤس خیل بصدره متبن وحفرتي مرحاض وبئر ماء معین ومغسل، وسلم 

                                                             
  .٣٣٩أحمد محمد أحمد، منشآت األمیر ایتمش، ص ١٠٦
ن أیوب البحریة، ترقى عنده في الخدمة حتى صار ھو أحد ممالیك الملك الصالح نجم الدی١٠٧

فلما قتل الفارس أقطاي في ایام . جامدار، وكان من خوشداشیة بیبرس البندقداري وأصدقائھ
المعز ایبك التركماني، وخرجت البحریة من القاھرة إلى بالد الشام، كان ممن خرج ورافق 

ً وثیاًبا، وتنق ل معھ في الكرك، إلى أن كان من امره في بیبرس، وارتفق بصحبتھ ونال منھ ماال
وحینما . الصید مع صاحب الكرك، فطلب من بیبرس شیًئا فلم یجبھ، فحنق وفارقھ إلى مصر

صار األمر لبیبرس وملك بعد قطز، قدم سنقر وأعطاه اإلقطاعات الجلیلة، ونوه بقدره، فلم 
قتل سنقر اثنین من ممالیكھ  ثم. یرض، وصار إذا ورد علیھ اإلنعام السلطان ال یأخذه بقبول

المقریزي، المواعظ واالعتبار، م . م١٢٣٩/ ه٦٣٦بدون ذنب، فحنق علیھ بیبرس واعتقلھ سنة 
  .٢٧٣، ص ٣

  .٢٧٣ -٢٧١، ص ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، م ١٠٨
األمیر سیف الدین سودون بن عبد هللا من زاده الظاھري، أحد ممالیك الظاھر برقوق ١٠٩

ھ، تأمر بعد موت أستاذه إمرة عشرة في دولة الناصر فرج، واستقر بعد ذلك وأعیان خاصكیت
م، وحبس بثغر االسكندریة في الوقعة ١٤٠١/ ه٨٠٤خازنداًرا، ثم استعفى من الخازنداریة عام 

وبعدما . بین سودون طاز وبین جكم ونوروز، ثم أفرج عنھ وأنعم علیھ بإمرة مائة وتقدمة ألف
م قبض علیھ الناصر ١٤٠٧/ ه٨١٠وفي عام . یة، أنعم علیھ بنیابة عزةتسلطن الناصر فرج ثان

، ٦ابن تغري بردي، المنھل الصافي، ج. فرج وُحبس باإلسكندریة، ثم قتل بعد ذلك بمدة یسیرة
  .١٤٤ - ١٤١ص 
مدرسة األمیر سودون  -حسني محمد نویصر، مدرسة جركسیة على نمط المساجد الجامعة١١٠

  .٧٥، ٢٥، ص ١٩٨٥تبة نھضة الشرق، القاھرة، من زاده بسوق السالح، مك
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یصعد من علیھ إلى ركاب خاناه معقود سقفھ بالطوب اآلجر، وبعضھ مسقف 
  .١١١غشیًما

  :الخاتمة
 قامت بشقیھا الممالیك الكبیرة للخیل، فدولة تناولت ھذه الدراسة عنایة الممالیك

 تاًما یكون یكاد اعتماًدا العسكریة قوتھم في الممالیك واعتمد. الفرسان أكتاف على
، ومن الفرسان، سالح على  السالطین فاجتھد. بالخیل خاصة عنایة أولوا َثمَّ

 كما. بھم المحدقة لألخطار التصدي من لیتمكنوا الخیول من اإلكثار في واألمراء
 كانوا ما تحوي كانت التي االصطبالت بتشیید االھتمام إلى أیًضا عنایتھم وجھوا
  . خیلھم من ویستولدونھ یجلبونھ

. وكان من بین مظاھر عنایة الممالیك بالخیل، اھتمامھم بإنشاء االصطبالت 
فاحتل اصطبل القلعة مكانة ممیزة في العصر المملوكي، خاصة في عصر دولة 

ك الجراكسة، كمكان لتنصیب السلطان الجدید، أو كمقر للحكم بین الناس، الممالی
 .أو كمكان الستقبال السفارات والوفود وأخیًرا كمكان لعرض الممالیك

تشیید االسطبالت لم یكن قاصًرا على سالطین الممالیك،  وأوضحت الدراسة أن
 فتزخر. بل حرص األمراء أیًضا على إلحاق اإلصطبالت بدورھم وقصورھم

 وألحقوھا الممالیك وأمراء سالطین شیدھا إلصطبالت بإشارات المملوكیة الوثائق
 .اآلخر البعض اندثر حین في باقًیا، مازال بعضھا المختلفة، المعماریة بمنشآتھم

 وقد حاولت الورقة البحثیة تتبع ھذه اإلشارات الخاصة باإلصطبالت ووصفھا،
 من وغیرھا ومتبن، ركابخاناه من بھا الملحقة الخدمیة المباني إلى واإلشارة
 أیًضا الدراسة تتبعت كما.  االصطبل منھا تكون التي األخرى المعماریة العناصر

  .القاھرة مدینة في اآلن حتى باقیة تزال ال التي االصطبالت بقایا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 -٢٣٩(محمد محمد أمین، فھرست وثائق القاھرة حتى نھایة عصر سالطین الممالیك ١١١

 -٣٣٣، ص ١٩٨١، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، القاھرة، )م١٥١٦ -٨٥٣/ ه٩٢٢
٣٣٩.  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٥٠١ 
 

Abstract: 
The mamlouk era in Egypt (648- 923 AH/ 1250- 1517 AD) is considered 
as one of the brightest historical and cultural ears, in which the interest in 
horses and knights was in its peak. The mamlouk state fully depended in 
its military force upon its cavalry, therefore, they concerned in owning 
numerous horses, as to be able to confront the dangers and wars they 
face. They also paid attention to construct stables containing different 
types of horses. 
Building stables wasn’t a matter restricted to sultans only, so the 
mamlouki emirs were keen to attach stables to their houses and palaces. 
A number of mamlouki documents give indications to stables built by the 
mamlouki sultans and emirs, some of which still remain, while others 
effaced. 
Despite of the important role of the stables, but there isn’t a complete 
study concerned with this significant theme, although many researches 
published various documents with mentions of stables. The target of this 
paper is to focus on the importance of stables, and try to describe them 
depending on what was mentioned in many published documents. The 
paper also aims to point out the service buildings attached to the stables 
and to trace the remains of the stables in Cairo. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


