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هداءإ
  

̂̂̂ي عم̂̂̂ق ̂̂̂ا ًتغلغ̂̂̂ل ف ̂̂̂ا حًب ̂̂̂ازھرة البس̂̂̂تان ی  وج̂̂̂داني م̂̂̂اذا أھ̂̂̂دیك ی
 

 الس̂̂̂̂اھرة ترع̂̂̂̂اني اليتمض̂̂̂̂ي اللی̂̂̂̂ أم̂̂̂̂اي ی̂̂̂̂ا م̂̂̂̂ن إخت̂̂̂̂ارك هللا ل̂̂̂̂
 

 ی̂̂̂اأمي أخبرین̂̂̂ي ع̂̂̂ن ھدی̂̂̂ة تلی̂̂̂ق بم̂̂̂ا ب̂̂̂ادرت ب̂̂̂ھ م̂̂̂ن تف̂̂̂ان رج̂̂̂اءً 
 

̂̂̂ا فكلمات̂̂̂ك نوریس̂̂̂ري ف̂̂̂ي كی̂̂̂اني محبوب̂̂̂ة أن̂̂̂ت ب̂̂̂ین النس̂̂̂اء  جمیًع
 

̂̂ا یس̂̂مع ̂̂یس كم ̂̂ي وك̂̂ل مش̂̂اعري ل ̂̂اآلذان أس̂̂معھامنك بقلب ̂̂اس ب  الن
 

 امتن̂̂̂ان ل̂̂̂و كن̂̂̂ت أمل̂̂̂ك ال̂̂̂دنیا ومافیھ̂̂̂ا لكان̂̂̂ت تل̂̂̂ك ھ̂̂̂دیتي بك̂̂̂ل
 
 كن̂̂̂̂ي ال أمل̂̂̂̂ك س̂̂̂̂وى قل̂̂̂̂ب بس̂̂̂̂یط یحم̂̂̂̂ل ل̂̂̂̂ك كثیً̂̂̂̂را م̂̂̂̂ن العرف̂̂̂̂انل

  
  :ليإأھدي ھذا العمل المتواضع 

  .ةالیأمي العزیزة الغ
  .أبي الكریم الفاضل إلي

  .زوجتي التي تحملت الكثیر ليإ
  .أوالدي حبیبة وعمار ليإ
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  :سبب اختیار الموضوع-أ
  

ھو ألقاء الضوء علي عنصر ھام من عناصر العمارة المدنیة الت̂ي أن الھدف من ھذه الدراسة 
  .كان لھ عظیم األثر في نسج التراث األثري في العمارة األسالمیة بوجھ عام أال وھو السبیل 

  
حیث تھدف الدراسة ال̂ي أع̂اده األھتم̂ام بھ̂ذه المنش̂أه الت̂ي الق̂ت الكثی̂ر م̂ن األھم̂ال وأب̂راز 

  .عنصر مؤثر وفعال كما كان من قبل  أھمیتھ والمحافظة علیھ لجعلھ
  

وق̂̂د تناول̂̂ت ف̂̂ي ھ̂̂ذه الدراس̂̂ة تعری̂̂ف الس̂̂بیل بجمی̂̂ع معانی̂̂ھ ومرادفات̂̂ھ وط̂̂رز األس̂̂بلة الت̂̂ي 
، كم̂ا ت̂م تطبی̂ق موق̂ع الس̂بیل بالنس̂بة ) البحري والجركسي ( ظھرت خالل العصر المملوكي 

لس̂بیل وكیفی̂̂ھ عمل̂̂ھ ، للمنش̂أه المملوكی̂̂ة الملح̂ق بھ̂̂ا، كم̂ا تناول̂̂ت ش̂̂رح لمكون̂ات وأج̂̂زاء ا
والع̂̂املون ف̂̂ي الس̂̂بیل وذل̂̂ك م̂̂ن خ̂̂الل الوث̂̂ائق المملوكی̂̂ة وكیفی̂̂ھ الص̂̂رف علیھ̂̂ا م̂̂ن خ̂̂الل 
الوقف ، ثم تناولت األسبلة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة بالشرح والتحلیل ، وأخیراً تناولت 

  .یة وزخرفیة ما تمیزت بھ األسبلة المملوكیة بمدینة القاھرة من حلیات وعناصر معمار
  

  :وقد اعتمدت في ھذه الدراسة علي نواحي متعدده منھا 
  

  :الناحیة التاریخیة -١
  

حی̂ث تح̂̂دثت ع̂̂ن المنش̂̂أه الملح̂̂ق بھ̂̂ا األس̂̂بلة م̂̂ن خ̂̂الل نب̂̂ذه تاریخی̂̂ة ع̂̂ن ص̂̂احب المنش̂̂أه 
اعتماداً علي المراجع والمصادر التاریخیة المختلفة ، كما تعرضت لتاریخ المنشأه الملحق بھ̂ا 

  .یلالسب
  
   :الناحیة الوصفیة -٢
  

حی̂̂ث ت̂̂م وص̂̂ف المنش̂̂أه المملوكی̂̂ة الملح̂̂ق بھ̂̂ا الس̂̂بیل وش̂̂رحھا ووص̂̂فھا وذل̂̂ك م̂̂ن خ̂̂الل 
المش̂̂اھدات و الوث̂̂ائق وص̂̂ور الرحال̂̂ة حی̂̂ث كان̂̂ت ھ̂̂ذه المنش̂̂آت عل̂̂ي حالتھ̂̂ا األص̂̂لیة وق̂̂ت 

، أنشائھا ، وك̂ذلك الزی̂ارات المیدانی̂ة م̂ن حی̂ث أخ̂ذ الص̂ور ومالحظ̂ة وض̂ع الس̂بیل الح̂الي 
واتضح مدي األھمال الذي تعانیھ ھ̂ذه المنش̂آت م̂ن قب̂ل األھ̂الي ، حی̂ث یتض̂ح ع̂دم المعرف̂ة 
بھذه الوحده المعماری̂ة م̂ن قب̂ل األھ̂الي وع̂دم وج̂ود اھتم̂ام م̂ن قب̂ل الجھ̂ات المس̂ئولة ع̂ن 
األثار مما یعرضھا للھدم أو الغلق أو تحویلھا الي غرف للمعیشة من قبل األھالي أو مح̂الت ، 

  .ح سوء الحالة المعماریة واألثریة التي وصل الیھا السبیلوھذا یوض
  
  :الناحیة التحلیلیة -٣
  

حی̂̂ث ت̂̂م دراس̂̂ة موق̂̂ع الس̂̂بیل بالنس̂̂بة للمنش̂̂آت الملح̂̂ق بھ̂̂ا وتحلی̂̂ل أم̂̂اكن تواج̂̂ده بالنس̂̂بة 
للواجھات ، وبالنسبة لن̂وع المنش̂أه الملح̂ق بھ̂ا ، وك̂ذلك أن̂واع الحلی̂ات المعماری̂ة المختلف̂ة 

األسبلة والمنشآت المعماریة المحلق بھ̂ا الس̂بیل م̂ع توض̂یح أص̂ولھا وأم̂اكن  الموجودة علي
ظھورھا قبل ذل̂ك ، كم̂ا تح̂دثت ع̂ن أن̂واع الزخ̂ارف المعماری̂ة س̂واء الكتابی̂ة أو النباتی̂ة أو 

  .الھندسیة وأصولھا وأماكنھا سواء بالسبیل أو المنشأه الملحق بھا 
  : أھمیة الدراسة -ب
  



 ٩

إنس̂ان ونب̂ات وحی̂وان عل̂ى الس̂واء  لحی̂ھ س̂طح األرض لك̂ل الكائن̂اتالماء أصل الحیاة على 
 إنھ بدون م̂اء ل̂ن تك̂ون ھن̂اك حی̂اة عل̂ى األرض وألھمی̂ة الم̂اء الش̂دیدة فق̂د ذك̂ره هللا حیث
 : ف̂̂̂̂̂̂ي العدی̂̂̂̂̂̂د م̂̂̂̂̂̂ن المواض̂̂̂̂̂̂ع ف̂̂̂̂̂̂ي س̂̂̂̂̂̂ور مختلف̂̂̂̂̂̂ة م̂̂̂̂̂̂ن الق̂̂̂̂̂̂رآن الك̂̂̂̂̂̂ریم اليتع̂̂̂̂̂̂

  
َ̂ماء َم̂اء َفأَ "اليقال هللا تع األَْرَض َبْعَ̂د َمْوتَِھ̂ا إِنَّ فِ̂ي َذلَِ̂ك آلَیً̂ة لَِّقْ̂وٍم  ْحَی̂ا بِ̂ھِ َوّهللاُ أَنَ̂زلَ ِمَ̂ن اْلسَّ
اء"" و أیضا .١َیْسَمُعونَ  ٍة ِمن مَّ ُ َخلََق ُكلَّ َدابَّ   ." ٢َوهللاَّ

  
كم̂̂ا أن الس̂̂بیل باعتب̂̂اره عنص̂̂ر ھ̂̂ام وحی̂̂وي م̂̂ن العناص̂̂ر المعماری̂̂ة الملحق̂̂ة بالمنش̂̂أه فھ̂̂و 

اؤه أو تغیر مالمح̂ھ األص̂لیھ وھ̂ذا م̂ا وص̂ل الی̂ھ ح̂ال معرض للتھالك واألعتداء ومن ثم اختف
غالبیة األسبلة المملوكی̂ة الموج̂ودة حالی̂اً س̂واء بتحویلھ̂ا ال̂ي س̂كن أو مح̂الت أو مخ̂زن أو 

  : حضانة أو مدارس أو أغالقھا ویرجع ذلك الي النقاط التالیة 
  
  .أھمال الجھات المسئولة لھذا العنصر المعماري الھام -١
  
  .المناطق التي بھا ھذا العنصر الھام وعدم معرفتھم بھجھل أھالي -٢
  
  .عدم تقدیر القیمة التاریخیة واألثریة لھذا العنصر المعماري-٣
  
  .مرور الزمن وقدم ھذه المنشآت مما یؤثر علي زخارفھا وكتابتھا-٤
  

ومن ھنا جاءت فكرة الدراس̂ة م̂ن أج̂ل األھتم̂ام بھ̂ذا الت̂راث المعم̂اري ال̂ذي یب̂رز م̂دي 
ام سالطین وأمراء الممالیك بتوفیر الماء للناس باعتب̂اره عنص̂ر رئیس̂ي وأاس̂ي م̂ن اھتم

أج̂̂ل اس̂̂تمرار الحی̂̂اه ، ورغب̂̂ھ ف̂̂ي توجی̂̂ھ الض̂̂وء عل̂̂ي ھ̂̂ذه الوح̂̂ده المعماری̂̂ة م̂̂ن أج̂̂ل 
األتمام بھا وأعاده تشغیلھا حیث أن السبیل یمثل صورة من ص̂ور التكاف̂ل األجتم̂اعي م̂ن 

  .شي المارین في الطریقخالل توفیر الماء للظميء والعط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الدراسات السابقة -ج
  

                                                 
 .  ٦٥سورة النحل ، آیھ : القرآن الكریم  ١
  . ٤٥سورة النور ، آیھ : القرآن الكریم ٢



 ١٠

دراسة معماری̂ة  –مجموعة سبل السلطان قایتباي بالقاھرة : حسني محمد حسن نویصر .د-١
  . ١٩٧٠جامعة القاھرة ،  –رسالة ماجستیر ، مخطوط بكلیة األداب أثریة ، 

لح̂̂دیث ع̂̂ن الس̂̂بیل ومكونات̂̂ھ حی̂̂ث تعتب̂̂ر ھ̂̂ذه الدراس̂̂ة م̂̂ن أوائ̂̂ل الدراس̂̂ات الت̂̂ي تناول̂̂ت ا
  .المعماریھ واألدوات المستخدمة في السبیل وكذلك تناولت العاملین في السبیل

  
، ) ك الیعصر األیوبیین والمم( العمارة األسالمیة في مصر : حسني محمد حسن نویصر .د-٢

  .مكتبة زھراء الشرق 
عم̂̂ائر المملوكی̂̂ة بم̂̂ا فیھ̂̂ا تناول̂̂ت ھ̂̂ذه الدراس̂̂ة العم̂̂ائر المملوكی̂̂ة وتح̂̂دثت بالش̂̂رح تل̂̂ك ال

  .السبیل
  
القاھرة ،  ،) م  ١٧٩٨ – ١٥١٧( األسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة : محمود الحسیني .د - ٣

   .١٩٨٨مكتبة مدبولي ، 
تناولت ھذه الدراسة األسبلة العثمانیة من حیث شرح لمكونات السبیل وتعریفاتھ المختلف̂ة 

  .ح والتفصیلمع تناولھا لألسبلة العثمانیة بالشر
  

المزملة كمورد لمیاه الشرب بمنشآت القاھرة ، مجلة كلیة اآلثار : محمد مصطفي نجیب .د- ٤
  . ١٩٩١، العدد الخامس ، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ، 

تناولت الدراسة شرح للمزملة والتي تعتبر مكون ھام من مكونات السبیل وكذلك وضعھا 
  .نیة الموجوده علیھا المعماري واآلیات القرآ

  
حالة دراسیة بمدینة  –األسبلة المائیة في العمارة األسالمیة : فداء محمد احمد قعقور .د- ٥

،  فلسطین ،بنابلس الوطنیة النǖاح ǖامعة - العلیا ةالدراساتـكلی - ماǖستیرنابلس ، رسالة 
  . م٢٠١٠

الم̂̂اء للعطش̂̂ي ، ث̂̂م تناول̂̂ت  تناول̂̂ت الدراس̂̂ة األس̂̂بلة المائی̂̂ة ومكون̂̂ات الس̂̂بیل وط̂̂رق تق̂̂دیم
  .األسبلة الموجودة بمدینة نابلس الفلسطینیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : محتوي الدراسة -د
  



 ١١

مقدمة وأربع̂ھ فص̂ول وھ̂ي  علي" األسبلة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة " دراسة  تحتوي
  : اليكالت
  
  :المقدمة -١
  

ü  اس̂تمرار الحی̂اه حی̂ث جعلھ̂ا هللا تحتوي مقدمة الدراسة علي أھمیة الماء ودورھا في
اثن̂ان  بلغ̂تاساس الخلق̂ھ حی̂ث ذك̂رت ف̂ي الق̂رآن الك̂ریم ع̂ده م̂رات  اليسبحانھ وتع

 .وخمسون مره 
 
ü  أھمیة تقدیم الماء منذ القدم ودورھا في استقرار المجتمعات البشریة علي مر العصور

اء المقدمة من ، وشروط تقدیم الماء ، والشروط التي یجب توافرھا لضمان سالمة الم
 .السقائین

 
ü  ̂̂ي ̂̂ھ ودوره األساس̂̂ي ف ̂̂ة وتوض̂̂یح وظیفت ̂̂ي اللغ ̂̂ف بمص̂̂طلح الس̂̂بیل ف رواء إالتعری

 .ظميء المارین
 

ü  كما أوض̂حت م̂ن خ̂الل الدراس̂ة دور الوق̂ف ف̂ي اس̂تمرار عم̂ل الس̂بیل حی̂ث ح̂رص
ك في وقف العدید من األوقاف سواء كانت أراض̂ي زراعی̂ة أو الیسالطین وأمراء المم

حوانی̂ت وغیرھ̂ا للص̂رف عل̂ي الس̂بیل م̂ن أج̂ل تجھی̂زه وتش̂غیلھ وأدارت̂ھ عقارات و
وصیانتھ وما یستلزم من جلب الماء وأدارت̂ھ والع̂املین ب̂ھ م̂ن اج̂ل اس̂تمرار الس̂بیل 

 .في تأدیھ مھامھ
 

ü  موقع السبیل بالنسبة للمنش̂أه حی̂ث اوض̂حت اخ̂تالف موق̂ع الس̂بیل بالنس̂بة للمنش̂أه
متطلب̂ات المختلف̂ة العمرانی̂ة منھ̂ا كموق̂ع المنش̂أه بحسب اختالف المنشأه ومراع̂اه لل

أوالحضاریة كسیاسیة واجتماعیة وبیئیة مع تطبیقات لموقع السبیل بالنسبة لواجھ̂ات 
 .المنشآت الملحق بھا

 
ü  ةواألسبلة الخاص̂ھ بك̂ل ن̂وع عل̂ي ح̂د ع ذكر تخطیط كل نوعمطرز األسبلة وأنواعھا  

 . الدراسة وعددھا خمسون سبیالً موضع الباقیة ، و حصر لألسبلة المملوكیة 
 
  " .األسبلة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة "  الفصل األول-٢
  

حیث تناولت في ھذا الفصل حصر لألسبلة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة حیث ضم أس̂مائھا 
و ومواقعھ̂ا و المنش̂̂آت المعماری̂ة الملحق̂̂ة بھ̂ا م̂̂ع ش̂رح ذل̂̂ك س̂واء م̂̂ا یخ̂ص المنش̂̂أه م̂̂ن 

  .جھات ومداخل رئیسیة أو السبیل ذاتھ من الداخل والخارج وا
  
  " .مكونات السبیل وكیفیھ عملھ "  الفصل الثاني-٣
  
مبني الس̂بیل وعمارت̂ھ ومكونات̂ھ المختلف̂ة الت̂ي تعم̂ل ف̂ي تن̂اغم  اليوقد تعرض ھذا الفصل  

اع̂̂ھ ، وانس̂̂جام ت̂̂ام م̂̂ن ص̂̂ھریج ال̂̂ذي ت̂̂م تعریف̂̂ھ م̂̂ن خ̂̂الل الوث̂̂ائق واللغ̂̂ة والمص̂̂ادر وأنو
وتكوینھ المعماري من خالل الوث̂ائق وكیفی̂ھ بنائ̂ھ ومكونات̂ھ المختلف̂ة م̂ن حی̂ث فتح̂ة تزوی̂د 

حج̂رة  ال̂يالص̂ھریج ، كم̂ا تع̂رض الفص̂ل  ال̂يالصھریج بالماء وفتحة المأخذ وفتحة النزول 
̂̂م  الس̂̂بیل ومكوناتھ̂̂ا الت̂̂ي تتمث̂̂ل ف̂̂ي األرض̂̂یات واألس̂̂قف وش̂̂بابیك التس̂̂بیل واألح̂̂واض ، ث



 ١٢

لك الشاذروان ذكن وجودھا والكتابات التي ظھرت علیھا ، وكأماریفاتھا المختلفة والمزملة وتع
وتعریفاتھ المختلفة والزخارف الجملیة الجذابھ التي ظھ̂رت علی̂ھ والت̂ي تس̂اعد عل̂ي انس̂یاب 

أحواض التسبیل ، ثم الكتاب وأنواعھ وال̂دور ال̂ذي ك̂ان یق̂وم ب̂ھ والعل̂وم المختلف̂ة  اليالمیاه 
ا یعلوه من رفرف خشبي ، كم̂ا اوض̂حت كیفی̂ھ عم̂ل الس̂بیل س̂واء مس بھ ، والتي كانت تدر

  .الذي یحتوي علي شاذروان أو بدونھ 
  
  " العاملون في السبیل "  الفصل الثالث-٤
  

مجموع̂ة م̂ن الع̂املین والق̂ائمین عل̂ي خدمت̂ھ حت̂ي یس̂تمر ف̂ي أداء  ال̂يیحتاج عمل الس̂بیل 
ھا في من یشغل كل وظیفھ حیث وجدت ش̂روط مھامھ ، وتحدثت عن الشروط التي یجب توافر

جسمانیة واجتماعیة وخلقیھ والتي كان̂ت تح̂ددھا الوث̂ائق المملوكی̂ة ، وأیض̂اً المھ̂ام الموكل̂ھ 
لكل واحد منھا لكي ی̂ؤدي وظیفت̂ھ عل̂ي الوج̂ھ األكم̂ل وذل̂ك م̂ن خ̂الل م̂ا ورد ف̂ي الوث̂ائق ، 

ت وكسوه وخبز وما ی̂تم ص̂رفھ كذلك تناولت ما كان یحصل علیھ العاملین من رواتب وجامكیا
  .علي أدواتھم وما یحتاجونھ في ادارة السبیل من خالل الوثائق المملوكیة 

  
  ".عناصر تجمیل السبیل " الفصل الرابع -٥
  

̂̂ة جم ̂̂ھ معماری ̂̂ر الس̂̂بیل تحف ̂̂ث یعتب ̂̂حی ̂̂ة والعناص̂̂ر الی ̂̂ات المعماری ̂̂د م̂̂ن الحلی ة تض̂̂م العدی
جھات̂̂ھ أو م̂̂ن داخل̂̂ھ ، وتن̂̂اول ھ̂̂ذا الفص̂̂ل الزخرفی̂̂ة الت̂̂ي كان̂̂ت تجم̂̂ل الس̂̂بیل س̂̂واء عل̂̂ي وا

 –زخرف̂̂ة األبل̂̂ق  –الرن̂̂وك  –الص̂̂نجات  –األرض̂̂یات  –الحلی̂̂ات المعماری̂̂ة س̂̂واء األس̂̂قف 
العمود واألسطون من حیث شرح لك̂ل حلی̂ھ  –العمود المدمج  –العقود  –الدخالت  –الجفوت 

وأصولھا ، وكذلك تناول  كن ظھورھا سواء في المنشأه الملحق بھا السبیل أو السبیل ذاتھأماو
̂̂ة أو نباتی̂̂ة أو ھندس̂̂یة وتأص̂̂یل ك̂̂ل عنص̂̂ر  الفص̂̂ل العناص̂̂ر الزخرفی̂̂ة س̂̂واء زخ̂̂ارف كتابی

  .كن تواجده بالمنشأة أمازخرفي مع 
  

كم̂̂ا زودت الدراس̂̂ة بكت̂̂الوج یض̂̂م المس̂̂اقط األفقی̂̂ة لك̂̂ل منش̂̂أه الح̂̂ق بھ̂̂ا س̂̂بیل م̂̂ع تفص̂̂یل 
وتم ھذا اعتماداً عل̂ي  هه والسبیل علي حدللسبیل ، وكذلك اللوحات والصور الخاصة بكل منشأ

الزیارات المیدانیة وكذلك بعض األشكال واللوحات من خالل كتب الرحال̂ة لتوض̂یح األث̂ر عل̂ي 
  .حالتھ القدیمة 


