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Abstract
This is an extensive study about the inscription of the cistern of Yacqūb Shāh al- Mihmandār in 

Cairo (901/1495-96). This Cistern is small building existing at the foot  of the citadel; however it is 
very important building, not only for its function but also  for the content of its inscription. In spite 
of there are previous studies of the  inscription, but it is abbreviated studies. Therefore, it should 
re-study again in  comprehensive form. 

The inscription showed that the building at the time of construction was a double  cisterns with 
two domes, established by Yacqūb Shāh al-Mihmandār (one of amirs  during the reign of the Sultan 
Qāyt Bāy, and he is one of loyal friends of this sultan).  Although the inscription is a construction 
text, but it is considered a documentary and  ceremonial text. Because it recorded the religious 
and knighthood achievements of  Sultan Qāyt Bāy, which made him surpassing from his peers 
of kings and sultans, and  recorded the military and architectural accomplishments of the same 
Sultan. For  example, in Makkah Sultan Qāyt Bāy reconstructed Masjid al-Khayf (Al-Khayef) in 
 the south of Mina (873/1467), also he restarted and flowing the aqueduct of  Arafa (Ain Zubaidah). 
In Medina, he reconstructed the Prophet’s Mosque. In  Jerusalem he restarted and flowing aqueduct 
of el-Sabīl. Afterwards the inscription  finished by epic report about victory of the Mamluk army 
against Ottoman army in  battle of Adana (891/1486), and capturing the commander of Ottoman 
(Hersekzāde  Ahmed) and bringing him to Cairo in a humiliating way.        
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ىلع بعد خطوات معدودات من برج املبلط أحد أبراج قلعة صالح ادلين األيويب بالقاـهرة؛ وفوق نزش غري بعيد من 
جبل املقطم، يقوم صهريج األمري يعقوب شاه املهمندار )لوحة 1، 2(، ـهذا األمري اذلي اكن يشغل وظيفة قراءة وترمجة الرسائل 
الواردة عن ملوك الرشق، واكن من خلصاء السلطان قايتباي1 قبل تويله السلطنة، فلما اعتىل قايتباي العرش جعله كبرًيا 
للمهمندارية. وقد أنشأ ـهذا األمري ـهذا الصهريج حلاجة ملحة للماء يف ذلك املاكن من ادلرب السلطاين؛ فخدم به السابلة 
الفريد  نظًرا نلقشه  األـهمية؛  اآلثارية اغية يف  قيمته  فإن  منه،  أجزاء  واندثار  نسبيًّا  املبىن  وواردـهم. ورغم صغر  صادرـهم 
اذلي وصف مآثر السلطان املعمارية واحلربية؛ وأردف ببيتني من الشعر من نظم األمري يعقوب شاه نفسه؛ يوضحان تدينه 
وتصوفه، وينوـهان بوظيفة األثر. وقد كتب انلقش يف رشيط بنمط اخلط السائد آنذاك وبمستواه الفين، أي خبط اثللث 
املنفذ باحلفر ابلارز، يف إزار واضح ىلع جبني املبىن، حيزم الواجهة جبريانه األفيق الصارم من ايلمني إىل اليسار، وـهو يروق 
للنفس ويذل للعني؛ بما حيتويه من تناسب اخلط ومجال اإلطار وألوان راح بريقها، ولكن يمكن توقعها، وحتقيق تنوعها بما 

بيق من أمثلة يف عمائر أخرى.

وصفه ونصه اكتلايل:

رشيط كتايب حيزم الواجهة يشغل مدمااًك من أصل ابلناء.هيئتــــه

يف منتصف الواجهة حبيث يمر فوق عتب ابلاب. موضعه باألثر

ممتازة.احلالــــةحجر جريي لكيس. مادة احلامـل

، و45 سم عرًضا. أبعــــاده
ً

حفر متوسط الربوز.أسلوب اتلنفيذ11 مرت طول

)لوحة 3 - شلك 1، 2(.لوحة وشلكخط ثلث جيد متداخل.نوع اخلط ومستواه

النص
مما أنعم اهلل ىلع العبد الفقري احلقري تراب األقدام يعقوب شاه املهمندار عمارة هذين الصهرجيني والقبتني يف دولة املقام 
الرشيف اخلاقاين الفغفوري الفريدوين تاج ملوك العرب والعجم خادم احلرمني الرشيفني اذلي فاق أقرانه من امللوك بالعلم 
والعمل والفروسية أبو الفتوحات السلطان منها جريان عني عرفة وعني بيت املقدس وعمارة مسجد اخليف واحلرم انلبوي 
ىلع ساكنه أفضل الصلوة والسالم وتوجه العساكر املنصورة إىل مملكة الروم لرد عساكرهم فلما تقابل العسكران وهجمت 
العساكر املنصورة عليهم اكألسود الرضاغم فضيقوا عليهم األرض بما رحبت فما وسعهم إال الفرار ففروا كحمر مستنفرة 
واذلياب3/  الضباع  قتاليهم2/  حلوم  من  وشبع  دونه  ومن  هرسك  بن  عساكرهم  باش  قبضتهم  يف  فوقع  قسورة  من  فرت 
والنسور والعقبان فأحرضوهم يف السالسل واألغالل بني يدي احلرضة املعظمة وصناجقهم منكسة باحلوش الرشيف واكن 

يوما ما كتب مثله يف تواريخ امللوك السالفة/ واكن الفراغ يف سنة إحدى/ وتسعماية.4



 )لوحة 1( صهريج يعقوب شاه المهمندار  بالقاهرة )901ه/ 95-1496م(. 

 )لوحة 2( صهريج يعقوب شاه المهمندار  بالقاهرة )901ه/ 95-1496م(. 
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 )لوحة 3  الشريط الكتابي في واجهة صهريج يعقوب شاه المهمندار بالقاهرة )901ه/ 1495-  1496م(. 

جانيب  ىلع  الواجهة  يمني  ىلع  السابق  الرشيط  وأسفل 
شباك القبة انلص اتلايل )شلك 2(:

من كالم تراب األقدم/ يعقوب شاه املهمندار

الليايل جنح  يف  اهلل  سألت 
يلجعلين تراب أقــــدام ألصحاب

العطاشا أسيق  جارهم  جعلين 
جلناب5  راق  رشاب  من  وأرشب 

منشئ الصهريج

عيل  أسطا  ابن  )820-903ـه(  املهمندار  شاه  يعقوب  ـهو 
أرزجناين املودل، ثم تربيزي املنشأ، ثم قاـهري ادلار والوفاة. ودل 
سنة )820ـه/ 1417م( بأرزجنان. جاء أبوه إىل القاـهرة يف أوائل 
القايض  عند  الوادل  وخدم  املحمودي،  شيخ  املؤيد  سلطنة 
خلدمة  انتقل  ثم  الرس،  اكتب  ابلارزي  حممد  ادلين  نارص 
السلطان املؤيد نفسه ملا مات ابن ابلارزي. واكن بارًع يف ريم 
القوس علًما وعماًل؛ حبيث عرف باألسطا، وعمر حنو مائة 



)شكل 1( الشريط الكتابي بواجهة صهريج يعقوب شاه المهمندار بالقاهرة )901 ه/ 95 - 1496 م(، تفريغ الباحث .





فرج احلسيين

أجبديات 2018 112

عم6؛ أما يعقوب فقد رحل من أرزجنان مع عمته إىل تربيز، 
وبها نشأ وقرأ القرآن الكريم، واكن زوج عمته ـهذه رئيس 
ديوان السلطان قرا يوسف حاكم دولة القراقيونلية. فتعلم 
العربية؛  إىل جانب  لغات  فأتقن عدة  ممتاًزا  تعليًما  يعقوب 
العمر  من  العرشين  بلغ  وملا  أمور زوج عمته.  وصار مدبر 
انتقل مع عمته إىل القاـهرة بسيع من وادله؛ فوصلها يف بداية 
حكم األرشف برسباي، واستقر كأحد املمايلك يف الطباق، 
ثم خدمه احلظ ملا سافر مع األرشف برسباي إىل آمد سنة 
إسكندر  من  ماكتبة  وصلت  حيث  26-1427م(؛  )830ـه/ 
بن قرا يوسف لم يتصدَّ أحد لرتمجتها، فقدمه القايض كمال 
ادلين حممد ابلارزي لعلمه بتفوقه يف إتقان اللغات الرتكية 
عينه  ذلا  العربية؛  عن  فضاًل  واهلندية  والفارسية  واتلرتية 
برسباي يف ترمجة وقراءة املراسالت الواردة7. زد ىلع ذلك أن 
لسالطني املمايلك وأمرائهم وجندـهم مياًل ملن يتلكم الرتكية 
من العلماء والكتاب ومن يف معناـهم8، ثم صار يعقوب من 
يعقوب  وبيق  أمريين،  اكنا  وقايتباي حني  أخصاء خشقدم 
كبرًيا  قايتباي  السلطان  عينه  حىت  تلك  وظيفته  يف  شاه 
للمهمندارية سنة )874ـه/ 69-1470م(، إضافة إىل ما بيده 
وملع  اجلو  هل  فصفا  وترمجتها.  املراسالت  قراءة  وظيفة  من 
أراكن  من  ركنًا  صار  حىت  فشيئًا  وشيئًا  صيته  وذاع  جنمه 
ادلولة، ومجع ثروة كبرية، وصار واسع انلفوذ حىت إنه تدخل 
من  خري  برجوان  حارة  أن  ووجد  القضاة؛  بعض  تعيني  يف 
أرزجنان. كذلك صادق أعيان األمراء اكألمري قانم واألمري 
والفضالء،  والعلماء  القضاة  من  وكثرًيا  مهدي،  من  يشبك 
اذلين اكن من أبرزـهم القايض زين ادلين أبو بكر بن مزـهر.

واكن يعقوب شاه مع لك ذلك علًما بفنون الفروسية، إذ 
والرمح  الريم  وفنون  اثلقيل  القوس  جذب  يف  مرجًعا  اكن 
انلُظم  بقواعد  علم  أيًضا ىلع  واكن  وعماًل،  علًما  والرصاع 
العمل  سري  تنظم  اليت  والعوائد  واتلقايلد  والربوتوكولت 
واألطالب  العساكر  ترتيب  وأسايلب  اململويك؛  ابلالط  يف 
وألف  واحلروب،  األسفار  السالطني وحاشيتهم يف  وخروج 
عن ـهذا املوضوع كتابًا9، كما صنف يعقوب شاه كتابًا آخر 
تناول فيه طرفًا من تاريخ الرتكمان وأولد دلغادر وممايلك 
الرتك اآلخرين، انتقاه من تاريخ ابن حجر العسقالين وتاريخ 
العيين؛ ويوجد منه نسخة يف مكتبة طوب قايب رساي حتت 

رقم 6186 –.3057 عدد أوراقها 226 ورقة10.

وقد سلك يعقوب شاه طريًقا وسًطا يف أموره مع صالح 
وتدين، وختم كتاب صحيح ابلخاري ىلع عدة شيوخ، وأسند 
إيله اتللكم يف وقف احلاجب، ووسع داره حبارة برجوان وبىن 
ـهذا  أىلع  بيتًا  وبىن  سبيل،  به  ملحًقا  منه مسجًدا  بالقرب 
املسجد أسكنه الشيخ زين ادلين السنتاوي11. واكن يعقوب 
أنصار اتلصوف؛ يقدس  املمايلك من  أمراء  شاه كغريه من 
وابن  عريب  ابن  حب  يف  ويبالغ  قبورـهم،  ويعظم  األويلاء 
الفارض، ويتعصب هلم وألـهل طريقتهما. ونظرة إىل رفقاء 
زين  والشيخ  مزـهر،  بن  ادلين  زين  اكلقايض  شاه؛  يعقوب 
ادلين السنتاوي، واخلطيب أيب الفضل انلويري، والشيخ أيب 
اخلري الكريك الربليس، واألخري اكن خليفة املقام ادلسويق12؛ 
عمر  بن  إبراـهيم  الشيخ  ضد  حلًفا  شلكوا  وـهؤلء  أوئلك 
قصيدته  بسبب  الفارض  ابن  كفر  اذلي  احلنبيل  ابلقايع 

 )شكل 2( بيتي من الشعر من نظم منشئ صهريج يعقوب شاه المهمندار بالقاهرة )901ه/ 95-  1496م(، تفريغ الباحث. 
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واستطاعوا  معهم؛  متفًقا  شاه  يعقوب  واكن  الكربى،  اتلائية 
وحزبه،  ابلقايع  الشيخ  وغلبة  قايتباي  السلطان  يف  اتلأثري 
ول غرو فقد تعاظمت سيطرة اتلصوف يف العرص اململويك، 
وادلينية13.  واحلضارية  السياسية  احلياة  يف  بالًغا  تأثرًيا  وأثر 
تويف األمري يعقوب شاه يف اثلالث عرش من شهر صفر سنة 
 منه 

ً
)903ـه/ 11 أكتوبر 1497م( واستقر يف املهمندارية بدل

األمري أزدمر املهمندار اثلاين14.

أو  السيوف  أرباب  الوظائف  إحدى  واملهمندارية 
فارسية مكونة  اململويك. ويه لكمة  ابلالط  العسكريني يف 
الرايع  بمعىن  و»دار«  الضيف  بمعىن  »مهمان«  لكمتني  من 
أو املتصدي أو املختص، وـهو الشخص املسئول عن رعية 
الضيوف من الواردين ىلع السلطان من أمراء وسفراء وقصاد 
يف  وإنزاهلم  راحتهم  بأمر  والقيام  وعربان،  وأعيان  وعلماء 
دار الضيافة، وترتيب الزيارة ملقابلة السلطان، ومساعدتهم 
ىلع مشاـهدة معالم املدينة، ولك ما من شأنه أن يوقع الرـهبة 
واتساع  وعظمتها،  ادلولة  قوة  يبني  قلوبهم؛  يف  واهليبة 
ملكها، وقوة عساكرـها وشدة بأسهم وسطوتهم وبراعتهم يف 
استخدام السالح والرماية والفروسية والعراك. ويكون ـهو 
القائم باألمر عند طلوع الرسل القلعة حني تقام اخلدمة يف 
احلوش السلطاين، وعرض اجلند وأرباب الوظائف، واهلدف 
السلطان  وعظمة  لدلولة  واألبهة  اهليبة  إظهار  العرض  من 
السفراء  طعام  عن  املسئول  وـهو  السفراء،  أمام  وجنوده 

وسالمتهم مدة إقامتهم.

واكن من صفات متويل املهمندارية؛ إتقان اللغة العربية، 
اللغات احلية اكلفارسية والرتكية  ومعرفة أكرث من لغة من 
واتلرتية واهلندية؛ ذللك فاكن يقوم بوظيفة الرتمجة بني الرسل 
وخباصة  أجانب،  الوظيفة  هلذه  يستخدم  واكن  والسلطان، 
املسيحيون اذلين اعتنقوا اإلسالم، وذلك فيما خيص ترمجة 
اللغات األوروبية. ونظًرا ملا هلذه الوظيفة من دور إعاليم، 
اكن ل بد أن يكون متويلها عفيًفا أبيًّا فارًسا قوًيّا خملًصا 
للسلطان، وأن يكون ـهندامه ىلع أحسن ما يكون. وألن 
سحر ابليان ولغة اجلسد تعمل كعمل احلسام، اكن عليه أن 
حبيث  ووقوًرا،  الكالم  حسن  خفة،  غري  من  مزتنًا  يكون 
أن  جيب  اليت  واخللقية  اجلسمانية  الصفات  أحسن  جيمع 

إىل  يلنقلها  ورجاهلا؛  ادلولة  عن  والقاصد  السفري  يعرفها 
قومه فيهابون ادلولة وتعظم يف قلوبهم، وأن يكون كيًِّسا 
حني  الضيوف  من  إكرامه  جيب  ما  يالحظ  حبيث  فطنًا، 
عن  الكف  يتعني  ومن  عالًجا،  واتللطف  الكرم  يكون 
إكرامه وتعظيمه يف رسالة بليغة تغين عن حتريك اجليوش، 
واكن  الضيوف.  أوضاع  ىلع  وحاشيته  السلطان  يوقف  وأن 
عليه  يطلق  ابلحري  اململويك  العرص  يف  املهمندارية  أمري 
»كبري  عليه  أطلق  اجلراكسة  عرص  ويف  مهمندار«،  »أمري 

املهمندارية«15. 

وصف المبنى

ورد يف انلقش أن املبىن اكن عبارة عن صهرجيني وقبتني 
قبة واحدة وصهريج  املبىن ـهو  تبىق من  ما  اثنتني، ولكن 

واحد. 

املبلط  برج  بعيد من  القلعة غري  الصهريج جنويب  يقع 
وـهو   .)4 )شلك  للقلعة  الرشيق  اجلنوب  الركن  يشغل  اذلي 
مبىًن صغري يطل بواجهته املبنية بنظام األبلق ناحية الغرب؛ 
ويشغل طرف ـهذه الواجهة مدخل الصهريج )لوحة 4، شلك 
3(. وـهو مدخل يعلوه عقد ثاليث الفصوص، حييط به إطار 
بارز حبيث يكون شلك ميمية فوق منتصف العقد. وتوجد 
جلستان،  جانبيها  ىلع  عميقة  غري  دخلة  يف  ابلاب  فتحة 
فوقها  نقش  مستطيلة  نافذة  فوقه  حجري  عتب  ويعلوـها 
لفظ اجلاللة. وىلع يمني املدخل شباك كبري اكن يستخدم يف 
املايض لتسبيل املاء، ويعلو ـهذا الشباك نافذة قنديلية. وىلع 
بها   )5 )لوحة  حنية  يوجد  أسفل  من  املذكور  الشباك  يمني 
الصهريج  فتحة خترتق اجلدار، وتظهر من ادلاخل يف فوـهة 
ىلع  املحملة  القرب  من  املاء  فيها  يصب  واكن  5(؛  )لوحة 
ظهور اجلمال مللء الصهريج، أما بايق اجلدار فيخص القبة؛ 
ويسري  قنديلية.  نافذة  تعلوه  لإلضاءة  صغري  شباك  وبه 
الواجهة من ايلمني إىل اليسار فوق  الرشيط الكتايب حمزًما 
عتب  وفوق  يليها  اذلي  الكبري  الشباك  وفوق  القبة،  شباك 

ابلاب، أما بايق الواجهات فخايلة من أي عنارص زخرفية16.
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 )شكل 4( موقع صهريج يعقوب  شاه المهمندار .  

بالقاهرة  شاه  المهمندار  يعقوب  صهريج  4( مدخل   )لوحة 
)901ه/ 95-  1496م(. 

تفريغ  مدخل  الصهريج،  فوق  الجاللة  3( لفظ   )شكل 
الباحث. 

وتؤدي فتحة ابلاب إىل دراكة مغطاة بقبو متقاطع، يدخل 
لطيفة  ويه  القبة.  إىل  باب  طريق  عن  ايلمني  ناحية  منها 
بسيطة خايلة من أي زخارف من اخلارج ومن ادلاخل. ويه 
مقامة من ادلاخل ىلع حنايا ركنية حجرية؛ حنية من أسفل 
نوافذ  أربع  مع  األربع  احلطات  وتتبادل  حنيتان،  تعلوـها 
القبة  يعلو مجيع ذلك رقبة  ثم  قنديلية )لوحة 7، شلك 5(، 
بعقود  معقودة  مستطيلة  نافذة  عرشة  اثنتا  فيها  فتح  اليت 

مدببة ويعلو ذلك القبة17. 

يه  الرئيسية  املبىن  واجهة  أن  يؤكد  الكتايب  والرشيط 
الطريق  أو  األعظم  الشارع  تطل ىلع  اليت  الغربية  الواجهة 
غريـها  دون  اصطفيت  ألنها  القلعة؛  ىلع  وتطل  السلطاين 
والكتابات  انلقوش  ألن  وذلك  الكتابات؛  عليها  يلنقش 
توضع يف الواجهات الرئيسية مثلها مثل املداخل الرئيسية؛ 

يمين  على  توجد  بالواجهة  بالماء  الصهريج  تزويد  5( فتحة   )لوحة 
المدخل. 
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 )لوحة 6( فوهة بئر  الصهريج في الداخل. 

ومثل لك ما من شأنه أن يبني ـهوية املبىن ويمزيه. وـهو يؤكد 
الواجهة بقيت اكملة لم ينقض منها يشء؛ بديلل  أيًضا أن 
بقاء الرشيط الكتايب اكماًل؛ فلو اكنت الواجهة أكرث عرًضا 
وامتداًدا؛ ملا جلأ اخلطاط إىل حرص الكتابة يف ـهذا الرشيط 
املتداخل واملعقد. ـهذا يدفعنا إىل القول بأن األجزاء املفقودة 
من املبىن لم تكن ضمن ـهذه الواجهة، ويدفعنا إىل افرتاض 
وجود الصهريج املندثر وقبته املندثرة إما يف اجلانب الرشيق، 
رجحنا  وقد   .)6 )شلك  الشمايل  بالطرف  ارتداد  يف  وإما 
وجودـها يف ذلك اجلانب لوجود طرف رباط باحلائط باجلانب 
للجدران،  أساًسا  تلكون  الصخور  يف  شق  ولوجود  الرشيق 
لزخارف  بارز  وإطار  امليمية،  زخرفة  من  بقايا  ولوجود 

بالواجهة الشمايلة18.

الصهريج، فليس هل درج حايلًّا،  فيما خيص مدخل  أما 
وقد ذكر بعض ابلاحثني أن ادلرج اذلي اكن يرتىق عليها 
بللوغ ابلاب قد اندثر وأىت عليه الزمن19. ويف ظين أن ـهذا 
اذلي  املبىن  ولكن  العتيادية؛  الظروف  يف  منطيق  القول 
أنشئ فوق رأس صخرة  العادة؛ فقد  حنن بصدده يشذ عن 
ناتئة استغلت يلقوم عليها ابلناء واختريت صالبتها يلنحت 
يف باطنها الصهريج. وملا اكن املاء حيمل ىلع اجلمال من نهر 
ترتيق ـهذه  أن  ادلواب  الصهريج، اكن ىلع  انليل يلصب يف 
الصخرة من اجلانب األيمن، وتفرغ املياه يف احلنية املوجودة 
بالواجهة السابق ذكرـها، ثم تتحدر اجلمال من اجلهة اليرسى 
من أمام ابلاب، حيث ل تستطيع الرجوع للخلف أو ادلوران؛ 
عمل أما املبىن لضيق املساحة فيما يظهر، ومن ثم لو وضع املعمار  الصهريج،  انتقال  قبة  منطقة  في  الركنية  5( الحنايا   )شكل 

الباحث.  

 )لوحة 7( القبة من الداخل ومنطقة  االنتقال. 
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أرجحه  واذلي  الطريق.  وأعق  املساحة  لشغل  للباب  درًجا 
ـهذه  أن  للصواب؛  أدىن  عندي  وـهو  به  أقطع  أن  وأوشك 
الغاية اقتضت الستعاضة عن ادلرج احلجري اثلابت بسلم 
خشيب متحرك يستعمله عمال الصهريج؛ ويؤيد ـهذا الرأى 
تلك اللوحات اليت رسمها الرسام الفرنيس جيمس تيسو يف 
أواخر القرن اتلاسع عرش قبل ترميم جلنة حفظ اآلثار. ل 
يظهر لدلرج أثر فيها؛ فاألحجار أسفل ابلاب ملساء كما يه 

عليه اآلن. 

أعضاء جلنة  تنبه  فقد  األثر،  ترميم ـهذا  فيما خيص  أما 
حفظ اآلثار العربية ألـهمية ـهذا األثر اذلي اكن مشهوًرا عند 
املتداعية آنذاك،  األـهايل )بزاوية الست نرصة(؛ رغم حاتله 
وقامت اللجنة برتميمه سنة 1891م بمبلغ 699–49 جنيًها بما 
فيها من مقايسة تكميلية بمبلغ 740 مليًما، وسجلته يف عداد 
اآلثار اليت جيب صيانتها واملحافظة عليها؛ وصنف كقبة دفن 
باسم »قبة يعقوب شاه املهمندار« حتت رقم 303، وذكر اتلقرير 
أـهمية األثر ووصف دراكته وأضاف ما نصه »إن ـهذه القبة 
حتتوي ىلع رضيح هل مدخل مغطى بعقد مصلب، ولك ذلك يف 

قاعة مرسوقة حتولت لصهريج«20. 

توافق جلنة حفظ  لم  األثر،  احلفاظ ىلع ـهذا  ويف سبيل 
نلظارة  األـهايل  من  املقدمة  الطلبات  ىلع  العربية  اآلثار 

املحجر  من  األحجار  بقطع  للرتخيص  العمومية  األشغال 
)رقم 120( جببل الست نرصة آنذاك؛ أي من جوار الصهريج، 
من  األحجار  استخراج  »إن  1909م  لسنة   401 تقرير  وذكر 
من  عليه  يرتتب  عما  فضاًل  األثر  بمتانة  يرض  اجلهة  تلك 

تغيري منظر الصخرة القائم ىلع قمتها األثر«.21 

وظيفة المبنى

إن ـهذا الصهريج اذلي بناه األمري يعقوب شاه املهمندار 
ىلع بعد خطوات من القلعة، من اجلائز أنه بين خلدمة الصوفية 
وللمارين  خاصة،  السودان  لكهف  والواردين  الصادرين 
بادلرب السلطاين حتت القلعة طابلني صحراء املمايلك عمة. 
بديلل أنه ذكر يف بييت الشعر املنقوشني ىلع واجهة الصهريج 
)تراب  خادًما  أن جيعله  الليايل  جنح  يف  تعاىل  اهلل  سأل  أنه 
أقدام( ألصحابه فجعله اهلل جبوارـهم )يف صورة املبىن( يسيق 
العطىش منهم رشابًا رائًقا جلنابهم، وكذا يليب حاجة الفعلة 
واملعلمني املشتغلني يف حرفة قلع األحجار وقطعها وتسويتها 
نضطر  وحنن  املنطقة،  تلك  من  القريب  احلجارة  مقلع  من 
إىل ـهذه الفرتاضات بسبب نقص املعلومات اليت بني أيدينا 
وضياع جزء من املبىن. ورغم أن املبىن اكن يف األصل مهمته 
خزن املياه وتقديمها ملحتاجيها؛ فإن منشئه استغل رشيطه 
الكتايب للتنويه بمجد سيده السلطان قايتباي، فذكر طرفًا من 
ديانته وحرصه ىلع جتديد املشاعر املقدسة يف مكة واملدينة 
السلطان  أن  ورغم  العثمانيني،  ىلع  نرصه  يف  احلريب  وجمده 
قايتباي هل مآثر مجة معمارية وحربية، فإن املنشئ والفريق 
اذلي عمل معه ذكروا طرفًا من أعماهل وتركوا ابلعض اآلخر، 

نظًرا جلالل ـهذه األعمال عما سواـها.

الصهريج  أن  اإلسالمية  اآلثار  علماء  بعض  ذكر  وقد 
ىلع  بانلرص  لالحتفال  تذاكرية  بناية  عن  عبارة  األصل  يف 
بعد  بين  الصهريج  أن  لو   

ً
مقبول يبدو  وـهذا  العثمانيني22. 

النتصار املشار إيله مبارشة أو أن انلقش اقترص ىلع ذكر 
د مآثره  انلرص فقط دون مآثر قايتباي األخرى؛ ولكنه عدَّ
املبىن  إنشاء  واكن  احلريب،  وانلرص  والقدس  واملدينة  بمكة 
بعد حدوث املعركة بعرش سنني، إذن فلسنا نطمنئ إىل ـهذا 

الرأي حبال من األحوال.

  )شكل 6( تخطيط صهريج يعقوب شاه  المهمندار، عن: دليل اآلثار 
اإلسالمية بمدينة  القاهرة، 159-158. 
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كذلك ل شك أن املبىن أنشئ كصهريج بنص انلقش، 
وليس كرضيح للمنشئ، كما ذكر تقرير جلنة حفظ اآلثار. 
تويح  ما  برغم  رضيح  به  أحلق  يكون  أن  يمكن  ول 
أن  به ولختري  انلقش  به رضيح نلوه  بين  لو  إذ  القبة23؛  به 
عرف  يف  استقر  كما  الرئيسية؛  الواجهة  من  جزًءا  يكون 
املعمار اململويك، ولكن القبة احلايلة بنيت تلغطي صهرجيًا، 
الرصيج تكاد تكون  فوـهة  وأن  بها،  ثمة حمراب  ليس  إذ 
حتت قطب القبة، إذن فالقول أن املبىن أنشئ دلفن املنشئ 

وأحلق به صهريج قول جياوزه الصواب.

ويالحظ وجود حنية بالواجهة متصلة بالصهريج الواقع 
أسفل القبة24، وـهو املاكن اذلي تفرغ به قرب املياه املحمولة 

ىلع ظهور اجلمال؛ وـهو ما يؤكد وظيفة املبىن. 

موقع الصهريج 

وـهو  ابلاحثني  بعض  فيه  وقع  خطأ  إىل  ـهنا  أنبه  أن  أود 
توـهمهم أن الصهريج تم نقله إىل ماكنه احلايل، وأغلب الظن 
تم  )1962م(  سنة  يف  أنه  الزعم  ـهذا  إىل  اضطرـهم  اذلي  أن 
شق طريق صالح سالم، فأحدث ذلك تغرًيا كبرًيا يف ـهيئة 
املنطقة اليت يقع فيها الصهريج. وقد أزيلت العدوة الصاعدة 
للصهريج تبًعا ذللك، ووسع ـهذا الطريق يف ثمانينيات القرن 
املبلط وصهريج  املايض حىت شمل لك املسافة ما بني برج 
يعقوب شاه املهمندار؛ ومن ثم صار املبىن يرشف تماًما ىلع 
الشارع املذكور؛ أما من اجلهة الرشقية خلف املبىن فيوجد 
طريق السكة احلديدية )العباسية - طرة( اذلي أنشئ سنة 
تسعينيات  يف  األوتوسرتاد  طريق  إنشاء  وبعد  )1863م(. 
وصار  الصهريج  عزل  الرشيق،  اجلانب  يف  املايض  القرن 
العباسية  احلديد  وسكة  سالم  صالح  شارع  بني  حمصوًرا 
طرة، لك ـهذا أدى ببعض ابلاحثني أن يتوـهموا أن الصهريج 
شق  عند  احلايل  ماكنه  إىل  نقله  تم  وأنه  موقعه؛  يف  غريب 
أن  فقرروا  أيًضا  بعضهم  أرسف  بل  سالم25،  صالح  طريق 

الصهريج اكن يقع ناحية القلعة أمام برج املبلط26.

رسمها  اليت  القديمة  الزيتية  الصور  من  يظهر  ولكن 
اليت  الفوتوغرافية  الصور  ومن  املنطقة  هلذه  املسترشقون 
اتلقطت هلذا املاكن يف أوائل القرن املايض أن الصهريج لم 
ينقل من ماكنه، ـهذا يظهر من خالل لوحتني زيتيتني للرسام 
)1836-1902م(   James Tissot تيسو  جيمس  الفرنيس 
األوىل  املتحدة؛  بالوليات  برولكني  متحف  يف  مصونتني 
Le Mokatam au-) القلعة«  أمام  للمقطم  »منظر  تسىم 
dessus dela Citadelle du Caire( يظهر بها جبل املقطم 
قبل  الصهريج  وـهذا  عيل،  حممد  لطابية  الصاعد  والطريق 
الرتميم حبالة متداعية به تصدع يف واجهته حبيث صار بها 
أيًضا انلقوب يف رقبة القبة )لوحة 8(27؛  نقب كبري، وتبدو 
كأن معركة باملدافع دارت ـهناك؛ أما اللوحة اثلانية املصونة 
من  للقلعة  »منظر  بعنوان  فيه  املذكور،  نفسه  باملتحف 
 )La citadelle du Caire Prise du Mokatam) املقطم« 
الصاعد  والطريق  حوهلا  وما  للقلعة  علويًّا  منظًرا  تصور 
به  ويظهر  اخللف  من  الصهريج  وـهذا  عيل،  حممد  لطابية 
دراكة املبىن متداعية ومكشوفة من انلاحية الرشقية، وبها 
أنقاض كثرية )لوحة 9(28؛ وـهو األمر اذلي تؤكده أيًضا صور 
فوتوغرافية عديدة اتلقطت يف أوائل القرن املايض، منشورة 
يف مواقع الشبكة ادلويلة للمعلومات )اإلنرتنت( )لوحة 10، 

 .29)11

دراسة النقش من ناحية المضمون

إن ـهذا انلقش املكتوب بانلرث- أسلوب صياغة انلقوش 
الكتابية يف العرص اململويك، وانلرث يف مثل ـهذه األمور أرفع 
ألفاظ  ألن  وذلك  مقاًما؛  وأرشف  رتبة  وأىلع  الشعر  من 
الشاعر يف شعره  يلجأ  للمعىن؛ يف حني  تابعة  انلرث تكون 
إىل اتلأخري واتلقديم واللغز واإلبهام وغريـها من رضورات 
الشعر30 - يرجح أن يكون ناثره يعقوب شاه املهمندار نفسه 
للكتب  وقارئًا  مرتمًجا  عمل  فقد  واملهنية؛  األدبية  خللفيته 
)830ـه/  سنة  منذ  واهلند  والفرس  الرتك  ملوك  من  الواردة 
ذلك  وفوق  للمهمندارية31،  كبرًيا  ثم  مهمنداًرا،  ثم  1426م( 
ـهو  كما  للشعر  وناظًما  العربية  اللغة  يف  ضليًعا  اكن  لكه 
ثابت من ابليتني املنقوشني ىلع واجهة الصهريج. ويشء آخر 
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القيمة  أن  غريبًا  وليس  يشء،  عن  يفصح  أو  يبني  يكاد 
اآلثارية للمبىن يف ظل وجود ـهذا انلقش الفريد بلغت شأًوا 
اتلحفظ  من  يشء  ولول  النسيب،  املبىن  صغر  رغم  كبرًيا 
والحتياط، لقلت إن قيمة ـهذا املبىن مع ـهذا انلقش فاقت 
كثرًيا من اآلثار اململوكية الضخمة ومتاكملة األجزاء. ورغم 
فإنها  ديين،  رمز  من  ابلناء  ـهذا  تتوج  اليت  القبة  تمثله  ما 
منطقة  يف  جمهولة  قبة  جمرد  تعد  انلقش  ـهذا  بدون  أيًضا 
معزولة؛ وأكرب الظن أن انلقش ـهو اذلي محل أعضاء جلنة 

 )لوحة 8( لوحة زيتية للرسام الفرنسي  جيمس تيسو  JJJJJ JJJJJJ    )1836-1902م( 
محفوظة في  متحف برولكين تظهر صهريج  يعقوب شاه المهمندار قبل 
ترميمها ن  قبل لجنة حفظ اآلثار العربية في نهاية  القرن التاسع عشر. 

 )لوحة 9( لوحة زيتية للرسام الفرنسي  جيمس تيسو  JJJJJ JJJJJJ  )1836-  1902م( 
تظهر صهريج يعقوب شاه  المهمندار من فوق المقطم قبل ترميمها ن 

 قبل لجنة حفظ اآلثار العربية في نهاية  القرن التاسع عشر. 

يعضد ـهذا الحتمال ـهو ورود عبارة )تراب األقدام( ويه 
عبارة اتلواضع يف اللغة الفارسية )خاك پاـها(؛32 ويه ل شك 
من العبارات اليت اكنت مألوفة دليه؛ فهو شخص اكن دليه 

ثقافة فارسية إذ نشأ يف تلك ابلقاع وتعلم فيها.

ولسنا يف حاجة أن نناقش فضل انلقش الكتايب وأـهميته 
ل  أبكم  جمرًدا  املبىن  يضىح  فبدونه  واآلثارية،  اتلارخيية 

 )لوحة 10( الصهريج بعد ترميم لجنة حفظ  اآلثار العربية في نهاية 
القرن التاسع عشر  عن صفحة فوتغرافيا مصر على موقع فيس  بوك:  

 )لوحة 11( الصهريج  بعد ترميم لجنة حفظ  اآلثار العربية في نهاية 
 القرن التاسع عشر  عن: صفحة فوتغرافيا  مصر على موقع فيس  بوك. 
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حفظ اآلثار العربية ىلع صيانة وحفظ ـهذا املبىن وتسجيله 
ضمن اآلثار اخلليقة باحلفظ واحلماية والصيانة.

تدل  للمنشئ  نعوتًا  حوت  بمقدمة  انلقش  بدأ  وقد 
تدل  السلطان  بها  نعت  وألفاًظا  والقصد،  اتلواضع  ىلع 
مقصود  تضاد  وـهو  وادلعء،  واثلناء  واتلفخيم  اتلعظيم  ىلع 
كذلك  وبمصانعته.  هل  باتلواضع  للسلطان  اتلقرب  مراده 
أوضح انلقش وظيفة املبىن ومكوناته وتاريخ بنائه، ونعت 
احلرمني  خادم  لكقب  األلقاب  بأجل  قايتباي  السلطان 
واأللقاب  والفريدوين33  والفغفوري  واخلاقاين  الرشيفني 
أن  احلق  ومن  مرة.  ألول  انلقوش  يف  ترد  األخرية  اثلالثة 
وابلواعث  الفرتة34.  تلك  نقوش  اإلطناب صفة  أن  نالحظ 
إىل ـهذا اإلطناب والزتيد فيه كثرية؛ فالسلطان قايتباي جدد 
شباب ادلولة وـهو اذلي أعد ـهيبتها بعد ضعف واضطراب 
من  ضاتلها  مرص  أدركت  قايتباي  فبالسلطان  ونكبات، 
بالعلم  امللوك  من  أقرانه  قايتباي  فاق  إذ  الراشدين،  احلاكم 
حىت  تيق،  دين  رجل  ذلك  لك  مع  وـهو  والفروسية،  والعمل 
للزوجات  اليلك  التلفات  ترك  »إنه  السخاوي:  عنه  قال 
الغزوات والرباري، وأنه صار  والرسارّي؛ استبقاء لقوته يف 
ـهو األسد الرضاغم والفارس ابلطل الرايم اذلي ل جيارى«35. 
ما  أدركناه  فلم جيتمع مللك ممن  »وباجلملة  أيًضا:  فيه  وقال 
ما  واملحاسن جممل  واذلاكء  احلذق  من  هل ول حوى  اجتمع 

اشتمل عليه ول مفصله«36.

السياسة  بني  فيه  الفروق  اكنت  اذلي  الزمان  ذلك  ويف 
وادلين تكاد تكون ملغاة؛ جند ـهذا انلقش يركز يف أمجل 
ما اكن يمدح به سالطني املمايلك من أنهم خدام احلرمني 
يف  املعمارية  قايتباي  السلطان  أعمال  ويذكر  الرشيفني، 
والقدس؛  واملدينة  مكة  اثلالثة:  املقدسة  املسلمني  مدن 
منبعها  من  بمكة  عرفة  عني  بإجراء  السلطان  قام  حيث 
منذ  معطلة  واكنت  مىن؛  منطقة  إىل  وإيصاهلا  الطائف  يف 
أكرث من مائة ومخسني سنة؛ كما أجرى عني بيت املقدس 
املعروفة بقناة السبيل أو قناة العروب واكنت معطلة كذلك؛ 
املكرمة؛  بمكة  اخليف يف مىن  السلطان مسجد  عّمر  كما 
ما  أحسن  ىلع  فعمله  جارف  سيل  بفعل  تهدم  قد  واكن 
يكون. وكذلك أجرى إصالحات جوـهرية باملسجد انلبوي 

الرشيف باملدينة املنورة، ثم ملا تعرض املسجد انلبوي نفسه 
حلريق بعد اتلجديد املذكور أعد جتديده جتديًدا شاماًل.

وأمجل من ـهذا وذاك الرسالة اإلعالمية وادلعية احلربية؛ 
- يف  وأمراء  - سالطني  املمايلك  تفاين  انلقش  أكد  حيث 
بانتصار  انلاس  فذّكر  والوطن،  واذلمار  ادلين  عن  الزود 
)أدنة(  أضنة  معركة  يف  العثمانيني  ىلع  احلاسم  املمايلك 
سنة )891ـه/ 1486م(؛ ـهذا انلرص اذلي لن يستطيع اتلاريخ 
نسيانه أو العدوان عليه، وأشار انلقش أيًضا إىل أطراف من 
بأس املمايلك يف القتال، وقدرتهم العايلة يف نزال األعداء 
بأسلوب أقرب إىل الغناء منه إىل الرسد. ولك ذلك من شأنه 
ـهذا  بذكرى  بالفخر  والشعور  القلوب  إىل  الرسور  إدخال 
الروح  اهلمم ورفع  دافًعا لستنهاض  فيكون  الكبري؛  انلرص 
املعنوية، واغية ـهذه الرسالة أن املمايلك ـهم األجدر واألقوى 

من بني حاكم الرشق.

ورغبة من اكتب انلص يف إبراز أـهمية املوضوع وتعظيم 
رضوب  ذكر  اإلعجاب،  موضع  وجعله  وأثره  انلرص  قيمة 
ابلطولت وزاد فيها، وجلأ إىل اإلطالة واتلفصيل، والزتم نسق 
أدب املالحم حىت اقرتب باحلادثة إىل اخلوارق واملعجزات؛ 
فوصف املعركة ملا حيم وطيسها وصًفا نابًضا، وصور اللحظة 
اليت مال فيها انلرص جلانب املمايلك؛ وكيف انتهت املعركة 
بمذحبة بشعة انترش فيها قتىل العدو يف الفيايف والوديان حىت 
شبعت الضواري اجلوارح من حلوم القتىل. وـهام واضع انلص 
القاـهرة  إىل  املنصور  اجليش  عودة  يوم  يصف  وـهو   

ً
جذل

يرسف  حيث  والرسور؛  الفرح  مظاـهر  من  ذلك  رافق  وما 
منكسة  مقلوبة  مهانة  وصناجقهم  قيودـهم  يف  األرسى 
ا  كًمّ اذلي حازه اجليش ل حيىص  واليفء  وطبوهلم خمروقة، 
وكيًفا، تاهلل إنه يلوم عظيم ما ورخ مثله يف اتلواريخ األول.

ومن جذل اتلغين بانلرص مجع انلاثر ضدين من الطيور 
واحد  ماكن  يف  املفرتسة  احليوانات  من  وضدين  اجلارحة 
ويه تأكل جثث رصىع العثمانيني؛ ويه النسور والعقبان 
والضباع واذلئاب؛ ويه أضداد ل جتتمع يف الواقع يف ماكن 
واحد أو آن واحد، امهلل إل إذا اكن ذلك يف تتابع زمين؛ كأن 
يأيت نوع يأكل ويشبع ثم يأيت نوع آخر، أو تكون األرض 
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بني  مجع  فهو  شاسعة؛  أرًضا  املعركة  رىح  فيها  دارت  اليت 
اذلئاب  وأولك  بعًضا،  بعضهما  يطرد  وـهما  واذلئاب  الضباع 
حلوم القتىل، ويه يف الواقع تأكل فرائسها طازجة؛ بل ل تأكل 
اجليف إل إذا شارفت ىلع اهلالك؛ بعكس الضباع اليت ل 
طعامها  تكون  اجليف  تكاد  بل  املوىت؛  أكل  من  تتأفف 
تلك  ىلع  والنسور  العقبان  بني  انلاثر  مجع  كذلك  األثري. 
النسور وجتعلها تهجر  اجلثث، والعقبان يف احلقيقة ختيف 
مناطقها ـهجًرا، ثم أطعم العقبان حلوم القتىل ويه ل تأكل 
إل صيًدا طازًجا، بل يقال إن العقبان تظل صائمة إن لم جتد 
فريسة تصيدـها، بعكس النسور اليت تأكل اجليف، بل يقال 

إنها إن شمت راحئة طيبة ماتت ىلع الفور37. 

ويلفت انلظر كتابة لفظ اجلاللة حبجم كبري فوق فتحة 
ابلاب؛ وـهو ما يؤكد أن املنشئ يرجو وجه اهلل تعاىل ببنائه 
ـهذا ابلناء، وأن الولوج للمبىن من ابلاب حتت لفظ اجلاللة 
بني  العالقة  قرب  وسبيله؛ ول خيىف  اهلل  أنه طريق  عالمة 
السبيل والصهريج من حيث الوظيفة كما نوه الشاعر بذلك 

بقوهل:

سبيل ــايل  م اهلل  إىل  سبيل 
ــي أرت لــعــي  ــاًء  مـ فسبلت 

مجيل ظــن  ــاهلل  ب الظن  ســوى 
السبيل38. خري  اللـه  إىل  سبيل 

وتعظيًما للسلطان قام اخلطاط حبذف اسم قايتباي من 
الرشيط الكتايب، ووضعه يف أىلع منتصف الواجهة يف قرص 
أن  الظن  وأغلب  الواجهة.  سمت  عن  بارز  مؤطر  مستدير 
من  محل  قد  الواجهة  أىلع  يف  منفرًدا  السلطان  اسم  وجود 
املبىن  نسبة  ىلع  انلقش  اكمل  لقراءة  الوقت  يسعفهم  لم 
للسلطان  كتابيًّا  رنًكا  يمثل  أنه  منهم  ظنًّا  السلطان،  إىل 
قايتباي. وقد محلنا ـهذا الظن ىلع فهم كالم السخاوي حني 
الصهريج  ـهذا  قصد  أنه  قايتباي  السلطان  منشآت  عدد 
فقال: »وبىن )أي قايتباي( سبياًل عند مقطع احلجارين من 

جبل املقطم بالقرب من القلعة مع مسجد ـهناك«39. 

وفيما ييل عرض ملوضوعت انلقش: 

األلقاب
األلقاب  يف  اإلرساف  انلقش  ـهذا  يف  انلظر  يلفت 
املمنوحة للسلطان قايتباي؛ وحقيقة فإن ـهذا انلقش يشبه 
نقش تأسيس واكلة قايتباي بباب انلرص بالقاـهرة )885ـه/ 
1480م(. واذلي يهمنا ـهو ورود لقبني ألول مرة يف انلقوش 

اململوكية، وـهما لقبا الفغفوري ولقب الفريدوين.

لقب الفغفوري
ملوك  به  عرف  لقب  وـهو  فغبور؛  أو  فغفور  إىل  نسبة 
الرب  أي  )فغ  من  مركبة  لكمة  يه  ويقال  القداىم.  الصني 
وفور أي البن( ومعناـها ابن اهلل؛ وذلك أن الصينيني اكنوا 
يعتقدون أن مللوكهم نسبًا إهليًّا، ثم أصبح ـهذا اللقب يطلق 
تأثرت حبضارتهم  اليت  وادلول  الصني  مللك  متعلق  ىلع لك 
القدح  أي  فغفوري(  )جاما  مثاًل  فيقال  آسيا؛  وسط  يف 
السلطاين، ثم أطلق ىلع اآلنية اخلزفية الرقيقة األصلية اليت 
جتلب من الصني كأنها صنعت مللك الصني؛ وقد حترف إىل 

)فرفوري(40. 

لقب الفريدوين
أبطال  أـهم  من  يعترب  اذلي  العظيم  أفريدون  إىل  نسبة 
الفردويس؛  شاـهنامة  خدلتهم  اذلين  اإليرانية،  األساطري 
فقد سجلت قصته يف 1151 بيتًا، وينسب إيله اسرتداد ملك 
إيران من امللك الضحاك ذلك امللك احلمريي اذلي اتصف 
باجلربوت وسفك ادلماء. وقد استطاع أفريدون غزو ُملك 
دماوند.  جبل  يف  وحبسه  وتقييده  عليه  والقبض  الضحاك 
وإحياء  اإليراين  املجد  إحياء  أيًضا  أفريدون  إىل  وينسب 
القديم  العالم  شمل  حىت  ملكه  اتسع  وقد  مجشيد؛  ملك 
اإليرانية،  القومية  أبطال  أـهم  أفريدون  ويعترب  تقريبًا41. 
الويع اجلميع اإليراين؛ ذلا يتسىم  بل يشغل حزًيا كبرًيا يف 
الشعراء  من  كثري  شعر  يف  ورد  وقد  أبنائهم،  من  كثري  به 
العرب فضاًل عن اإليرانيني. فبديع الزمان اهلمداين يصف 

السلطان حممود الغزنوي بقوهل:
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أأفريدون يف اتلاج أم االسكندر اثلاين؟42

موقعة أضنة )أدنة( )891ه/ 1446م(
بني  السيايس  الرصاع  فصول  من  فصاًل  انلقش  سجل 
احلديث  استحوذ  فقد  العثمانية،  وادلولة  اململوكية  ادلولة 
يف انلقش عن معركة أضنة اليت دارت رحاـها سنة )891ـه/ 
1446م( ما يزيد ىلع نص مقداره؛ وـهو ما يدل ىلع أنه احلدث 
األـهم واملقصود األسىم والرسالة األبلغ اليت من أجلها كتب 
انلقش. ونظرة فاحصة إىل املساحة املخصصة للحديث عن 
املعركة بانلقش جندـها تشغل نصف مساحة انلقش تقريبًا يف 
70 لكمة من أصل 135 لكمة، وخصص ابلايق للمنشئ ونوع 
املبىن ومكوناته وذكر السلطان وألقابه ومآثره بمكة واملدينة 
بقيادة  اململويك  اجليش  نرص  انلقش  جمد  وقد  والقدس. 
األمري أزبك من ططخ ىلع األتراك العثمانيني؛ وصور نكبة 
وفداحة اجليش العثماين بقيادة أمحد باشا ـهرسك زاده إىل حد 
قبلها وهلا ما بعدـها، ودارت يف  اإلغراق. ويه معركة هلا ما 
الفيايف الواسعة واجلبال امللتوية ذات الزوايا واحلنايا الواقعة 

بني أضنة وطرسوس يف يوم قرت هل العيون.

حني  والعثمانيني  املمايلك  بني  اتلوتر  أحداث  تبدأ 
فتح  بعد  العثمانيني  قوة  تنايم  من  خيفة  املمايلك  توجس 
القسطنطينية؛ وتأرجح ولء إمارة دلغادر )ذو القادر( – تلك 
تارة   - اململوكية  ادلولة  حبماية  املشمولة  احلدودية  الولية 
العثمانيني. وقد صاـهر األمري  يوالون  يوالون املمايلك وتارة 
لفاتح  ابنته  فزوج  السلطان؛  دلغادر  بن  حممد  بن  سليمان 
شاه  تويل  ورغم  الفتوح.  أبو  حممد  السلطان  القسطنطينية 
أبيه بتفويض من  بوداق بن سليمان بن دلغادر اإلمارة بعد 
قبل السلطان اململويك خشقدم؛ فإن حممد أبو الفتوح أصدر 
فرمانًا ألخيه شاه سوار بن سليمان يلتوىل اإلمارة، وبالفعل 
العداء  اململوكية  تغلب شاه سوار ىلع أخيه وناصب ادلولة 
بدعم من العثمانيني، واستطاع ـهزيمة اجليش اململويك ثالث 
مرات متتابعة؛ وـهو ما نال من ـهيبة ادلولة؛ فانطلقت األلسن 
بذكر ذلك باتللميح وباتلرصيح. وأخرًيا استطاع األمري يشبك 
بن مهدي ـهزيمة شاه سوار وقبض عليه باحليلة؛ وسيق إىل 
القاـهرة حيث شنق ىلع باب زويلة43، وحزن العثمانيون ىلع 

موت حليفهم شاه سوار بتلك املوتة الشنيعة. 

مكتوفة  اململوكية  ادلولة  تقف  لم  نفسه  الوقت  ويف 
إمارة  حاكم  ساندت  فقد  العثمانيني؛  تدخل  إزاء  األيدي 
قايتباي  السلطان  وحاول  العثمانيون،  أعداء  قرمان  بين 
استغالل العداء اذلي نشب بني أولد السلطان حممد الفاتح 
فساند األمري جم أو )مججمة( ضد أخيه السلطان بايزيد، 
وآواه ـهو وزوجته وأطفاهل وعمله معاملة امللوك44، وـهذا ما 
بايزيد،  أمام  ـُهزم  جم  األمري  ولكن  بايزيد،  غضب  أثار 
ـهزيمة منكرة؛ فانتقم هل السلطان قايتباي بمنع قافلة احلج 
من  بايزيد  إىل  مرسلة  ـهدايا  ىلع  أيًضا  واستوىل  العثمانية، 
العلين حتميًّا،  الصدام  اهلند، وـهكذا صار  قبل أحد ملوك 
مع  عسكريًّا  بتحالفه  رصحيًا  عدائيًّا  موقًفا  بايزيد  فاختذ 
عالء ادلولة بن دلغادر وتمكن عالء ادلولة من الستيالء 
ىلع ملطية سنة )888ـه/ 1483م(، وـهزيمة احلملة اململوكية 
املجردة هل سنة )889ـه/ 1484م(، ثم استطاع األمري اململويك 
تمراز الشميس ـهزيمة العثمانيني وادللغادريني واستوىل ىلع 
العثمانيني  اسرتد  نفسه  الوقت  ويف  ومتاعهم45.  أعالمهم 
قلعة  ىلع  بالستيالء  قاموا  ثم  وأضنة،  طرسوس  مدينيت 
كولك سنة )890ـه/ 1485م(، فأرسل السلطان قايتباي سنة 
)891ـه/ 1486م( محلة تعد األكرب من نوعها بقيادة األمري 
أزبك من ططخ؛ ووقعت املوقعة اليت حتدث عنها انلقش46.

ويف أرض املعركة استعرض األمري أزبك سائر عساكره 
صناجق  واكنت  ؛ 

ً
مهول أمًرا  فاكن  الاكملة  بالعدد  وـهم 

املمايلك  وحوهلا  خفاقة؛  ترفرف  حينئٍذ  احلمر  السلطان 
كبرية،  ـهيبة  يف  اذلـهبية  الصفر  اخلوذ  يلبسون  السلطانيون 
وصوت الطبول واملوسيىق احلربية جتعلهم ينتشون وتدعوـهم 
بالشجاعة  مفعمة  فاكنت  قلوبهم  أما  األـهوال؛  خوض  إىل 
اليت تغين عن حصانة ادلروع. وحني نشبت املعركة ـهجمت 
العساكر اململوكية ىلع العثمانيني ومحلوا عليهم محلة رجل 
باخليل عليهم اكنصباب  وانصبوا  الرضاغم،  واحد اكألسود 
السيل من عٍل، ثم أخذوـهم من مجيع أقطارـهم. واكن األمري 
قائد اجليش يصيح ويزأر اكألسد وخيوض  أزبك من ططخ 
)لواء(،  السلطان  شاليش  حتت  خملًصا  ويقاتل  األـهوال 
عزائمه  وينفق حتت  احلسام،  بعد  احلسام  يمينه  يف  فيموت 
يف  استماتة  األشاوس  جنوده  أظهر  ذلا  اجلواد،  تلو  اجلواد 
ل  صار  حىت  األـهوال،  وحتمل  املشقات  ىلع  وصرًبا  القتال 
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من  احلديد  وضجر  السيوف  وصليل  اتلكبري  سوى  يسمع 
احلديد وطنني القيس وقراع الرماح ورصاخ الرصىع.

إن  وأنهم  يأتيهم من لك ماكن،  املوت  العثمانيون  ورأى 
ثبتوا ُحكم عليهم بالفناء؛ فزاغت أبصارـهم ومأل الرعب 
قلوبهم وآل أمرـهم إىل اخلوار واإلدبار، فلووا أعناق خيوهلم 
وأخذوا يف الفرار كُحمر مستنفرة فرت من قسورة، وامتألت 
رأوا جيش  عندما  غبطة ورسوًرا  املمايلك  نفوس عساكر 
العدو يتقهقر أمامهم؛ ثم أحيط بقائدـهم أمحد باشا ـهرسك 
زاده وسيق إىل مرص ـهو ومن معه من أعيان األمراء وأخذت 
أعالمهم واكنت حنًوا من مائة وعرشين راية47. واكنت جمزرة 
بشعة، حىت إن املؤرخ ابن إياس بالغ وقال إن عدد قتالـهم 
بلغ ما يقارب أربعني ألًفا، وأخذ العسكر يف انلهب والغنائم 
أشالؤـهم  أما  واملتاع48؛  والسالح  اخليول  من  حيىص  ل  ما 
بلون  األرض  وتلونت  والوديان  السفوح  ىلع  انترشت  فقد 
أمحر قاٍن، وشبعت من قتالـهم احليوانات الضارية والطيور 

الربية املفرتسة. 

وحني ـهدأت املعركة واجنىل الغبار، أرسلت رءوس القتىل 
اليت تزيد ىلع مائيت رأس مغروسة يف أسنة الرماح يلطاف 
آيات انلرص ورمز من رموزه. وهلذا  املدن كآية من  بها يف 
القاـهرة ذللك احلدث زينة حافلة49، وانتظر  الغرض زينت 
السلطان  وأمر  فارغ،  بصرب  املنترص  اجليش  عودة  انلاس 
بلون  عليهما  الرنوك  ورضب  وزويلة  انلرص  بايب  بتبييض 
اذلـهب. ووصل موكب األمري أزبك املنترص إىل القاـهرة يف 
شهر ذي القعدة سنة )891ـه/ 1446م(؛ يسوق األرسى مشاة 
أمامه، وـهم مقيدون بالسالسل ومكبلون باألغالل يف ذلة 
عليها  تدوس  ومهانة،  منكسة  أعالمهم  وأمامهم  ومهانة، 
ادلواب ويهان اسم سلطانهم املرقوم عليها. وسيق أمحد باشا 
ابن ـهرسك قائد اجليش العثماين إىل القلعة وـهو يركب فرًسا 
أعرج والغل حييط برقبته والزناجري يف يديه والقيود تعض 
القاـهرة هلذا احلدث؛ واجتمع  لقد ارجتت  قدميه وتدميها. 
واألعالم  األرسى  إحضار  واكن  حتىص،  ل  خالئق  للفرجة 
عالمة ىلع جدارة امللك وتأكيًدا للنرص وترسيًخا للفكرة50.

البشائر  ودقت  الزينات،  نصبت  فقد  القلعة  يف  أما 
باحلوش السلطاين، وخلقت أعمدة مقعد السلطان بالطيب 
والزعفران، وتزاحم انلاس واملمايلك، ووقف أرباب ادلولة 
لٌك يف مزنتله ىلع العادة، ويف أثناء ذلك اكنت الطبول تدق 
السلطانية  والشبانة  تصيح  واجلاويشية  ترضب  واألوزان 
وهلجت  وتكبري  تهليل  من  انلاس  فيه  ما  مع  ـهذا  تزعق، 
ألسنتهم باحلمد واثلناء، فمن قائل: »يالعدالة السماء، القوة 

مع احلق«، من قائل: »أعفانا اهلل من خزي ابن عثمان«.

اهلامة  مهيب  املقعد  يف  قايتباي  السلطان  جلس  ولقد 
وعليه  سيفه،  مقبض  ىلع  يده  يضع  الفخامة،  وجهه  يعلو 
عزة الفاتح وإعجاب انلاجح ونشوة املنترص، وحوهل األمراء 
األمري  يعانقون  وجعلوا  أعناقهم،  ارشأبت  قد  واخلاصكية 
أزبك ويشدون ىلع يده ويظهرون الفرح والرسور، يقولون 
»أحسنت يا باش«؛ وـهو يتلفت يلصافح ـهذا ويلوح بيده ملن 
ل يتمكن من املصافحة يف الزحام، ويرفع رأسه تيًها وعجبًا 
ويزاحم بمنكبيه أجرام السماء؛ ثم وزعت اخللع ىلع الغزاة، 
وعرض األرسى يف أول احلفل ويف آخره إمعانًا يف اإلذلل، 

ولم تسعهم السجون فوزعوـهم ىلع األعيان والقضاء.

املمايلك  بني  الرصاع  حيسم  لم  انلرص  ـهذا  ولكن 
والعثمانيني، فقد نشب القتال بني اجليشني بعد ذلك مرتني 
ـهيبة  اسرتداد  بايزيد  فيهما  حاول  895ـه؛  سنة 893 ـهوسنة 
يدفع  كما  ايلأس  يدفعه  اآلخر  تلو  جيًشا  فجهز  دوتله، 
إىل  اكن  األخرى  تلو  مرة  احلاسم  انلرص  ولكن  املقامر، 
سلبت  كما  بالقوة  كولك  قلعة  واسرتدت  املمايلك،  جانب 
توج  حىت  الطرفني  بني  يرتددون  السالم  وسطاء  وظل  بها، 

عقد الصلح بني الطرفني سنة )896ـه/ 90-1491م(51.

أحمد باشا ابن هرسك قائد الجيش العثماني
ادلولة  وزراء  أكابر  من  ـهو  انلقش،  يف  ذكره  ورد 
العثمانية، توىل الوزارة العظىم أربع مرات يف عرص السلطان 
بايزيد اثلاين وعرص السلطان سليم األول. ومن حيث عدد 
السنوات فقد شغل منصب الصدارة سبع سنوات متفرقات. 
اعتنق اإلسالم يف شبابه، ودخل يف  اهلرسك  قومية  ـهو من 
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الفاتح اكن  الفاتح، وعند وفاة حممد  السلطان حممد  خدمة 
املذكور يف وظيفة أمري أمراء األناضول. وقد بذل جهًدا كبرًيا 
يف دفع الضطرابات والقالقل اليت حدثت يف بداية حكم 
السلطان بايزيد اثلاين، ونال رشف مصاـهرة السلطان، كما 
العثمانيني واملمايلك  اليت وقعت بني  قائًدا يف احلرب  عني 
اجلراكسة يف مرص، وبعد أن بذل شجاعة منقطعة انلظري يف 

احلرب، ُجرح وسقط أسرًيا وسيق إىل القاـهرة52.

كبادرة  مدة  بعد  رساحه  قايتباي  السلطان  أطلق  وقد 
حلسن انليات وطلبًا للصلح، وعد املذكور إىل دار السعادة 
ونال الصدارة العظىم من جديد سنة )902ـه/ 1496م(، ثم 
منطقة  بفتح  السلطان  ولكفه  وظيفته.  من  سنة  بعد  عزل 
إينه خبيت، فتمكن من فتحها مع بعض األماكن والقالع 
ىلع  وانترص  األسطول  قيادة  بايزيد  السلطان  ووله  ـهناك. 
سنة  إجية  حبر  يف  مدليل  جزيرة  أمام  اإلفرنيج  األسطول 
سنة  أخرى  مرة  الصدارة  يف  تعيينه  وتم  1501م(،  )907ـه/ 
سنة  عزل  ثم  سنوات،  ثالث  بها  واستمر  1503م(،  )909ـه/ 
)912ـه/ 1506م( مرة أخرى، ولكنه عد فعني مرة أخرى سنة 
)917ـه/ 1511م(، واستمر يف الصدارة ستة أشهر فقط. وعند 
حدوث الضطرابات يف نهاية عرص بايزيد اثلاين قامت فرقة 
النكشارية باهلجوم ىلع مقره ونهبوه وـهرب منهم. وعند 
للصدارة  عينه  العرش  ىلع  األول  سليم  السلطان  جلوس 
بها  واستمر  1912م(،  )918ـه/  سنة  الرابعة  للمرة  العظىم 
سنتني ونصًفا، ونال إعجاب السلطان يف إدارته احلرب ضد 
)920ـه/ 1514م(، وعندما  الصدارة سنة  ثم عزل من  إيران، 
قائم  تعيينه  تم  والشام  مرص  لفتح  سليم  السلطان  توجه 
مقام بروسه وتويف بعدـها. هل جممع معماري يف يلوا، يتكون 
يف  ومزارع  أرايض  عليه  أوقف  وسبيل،  ومحام  جامع  من 

األناضول وخانًا، وهل جامع يف اكشان53.

الحوش السلطاني بقلعة القاهرة
 ورد ذكر ـهذا احلوش يف انلقش اذلي حنن بصدده حني ذكر 
ميجء األرسى العثمانيني وقائد جيشهم أمحد باشا ـهرسك 
املسور،  الفناء  أو  واتلحويطة  الساحة  باحلوش  يقصد  زاده. 
ويطلق يف مرص ىلع فناء ادلار وصحن املسجد، ويأيت بمعىن 

الساحة املكشوفة اليت تلحق باملدافن54؛ ولكرثة الستخدام 
غلب ىلع املدفن لكه اذلي حيتوي ىلع أكرث من فسقية وأكرث 
املسورة  املنطقة  ىلع  فيطلق  القاـهرة  قلعة  يف  أما  قرب؛  من 
املنخفضة اليت تقع جنوب وجنوب غرب جامع انلارص حممد 
بن قالون واإليوان انلارصي )حايلًّا جامع حممد عيل(. ويه 
املنطقة املنخفضة اليت تطل ىلع القرافة، ويقع بها اآلن قرص 
اجلوـهرة ورساي الكتخدا ودار الرضب وأنقاض رساي العدل، 

ويدخل إيلها من باب اجلبل.

ونشأ ـهذا املاكن حني قطعت األحجار من ـهذه املنطقة 
أربعة  اتساعه  فأصبحت غوًرا عميًقا  القلعة،  قاعت  بلناء 
-37 )738ـه/  سنة  قالون  بن  حممد  انلارص  فأمر  فدادين، 
عبد  آقبغا  األمري  ذللك  وندب  وتسويتها،  بردمها  1338م( 
األمراء،  ىلع  املاكن  وقسم  للعمل  شاًدا  يلكون  الواحد 
وأحرض األرسى وسخر انلاس للعمل به. واكن انلارص حممد 
يتابع العمل فيه بنفسه حىت تم يف ستة وثالثني يوًما؛ وجعله 
انلارص حظرية لألغنام واألبقار والطيور. واكن عدتها يف ـهذا 
احلوش يوم وفاته ثالثني ألًفا55، وأحاطها انلارص بسور مزود 
بأبراج بيق منها ثالثة أبراج مستديرة؛ ثم ما بلث أن أبطل 
السلطان الصالح إسماعيل حظرية الغنم؛ وحول جزًءا كبرًيا 
أنشأ  ثم  نافورة وشاذروان؛  به  بستان وعمل  إىل  احلوش  من 
فيه سنة )754ـه/ 1345م( قاعة ملوكية أطلق عليها من فرط 
مجاهلا بادلـهيشة؛ اكنت تطل بشبابيكها ىلع احلوش )اندثرت 
حايلًّا(، وماكنها اآلن املنطقة املرتفعة الواقعة جنويب جامع 
 ىلع 

ً
حممد عيل56؛ وبذلك حتول احلوش إىل منزته يضيف مجال

به ويستجمون فيه حتت  السالطني يرتيضون  القلعة. واكن 
شمس الشتاء ادلافئة ويلل الصيف اجلميل، وقد قام الظاـهر 
برقوق بعمل الحتفال السنوي للمودل انلبوي يف ـهذا احلوش، 
حاشيته  حوهل  واصطف  فيها  جلس  كبرية  خيمة  ونصب 
السماع  وآلتية  واملداحون  واملنشدون  القراء  وأمامهم 
الصويف57؛ ومن يومئٍذ صار ـهو املاكن الرسيم لالحتفالت. 

لالحتفالت  كماكن  احلوش  اختيار  استدىع  وقد 
بها  السلطان  جللوس  دائمة  فخمة  مباٍن  إقامة  السلطانية 
اخليام.  من   

ً
بدل والستقبالت  والحتفالت  املناسبات  يف 

اجلنوبية  انلهاية  يف  1419م(  )822ـه/  سنة  شيخ  املؤيد  فبىن 
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ىلع  تطل  ابلحرة  قاعة  أو  بابلحرة  عرفت  قبة  للحوش 
الطشتخانه  تضم  وخدمات  محام  جوارـها  واكن  القرافة58، 
وخمازن اخليم السلطانية، وقاعة ابلحرة يه القاعة اليت بين 
ىلع أنقاضها قرص اجلوـهرة يف عرص حممد عيل. وشيئًا فشيئًا 
وانتقل  الفخمة  العمائر  إنشاء  بعد  احلوش  أـهمية  ازدادت 
واستعراض  السفراء  اكستقبال  املراسم  من  العديد  إيله 
بالنتصارات  والحتفال  فيه  جوامكهم  وتوزيع  اجلند 
املحور  احلوش  أضىح  حىت  واملهزومني؛  األرسى  وعرض 
الضطرابات  وبسبب  ومراسمها.  السلطنة  إلدارة  الرئيس 
بينه وبني املمايلك اجللبان نقل إيله السلطان إينال وظائف 
القرص األبلق واإليوان اكفة، واحتفل فيه السلطان األرشف 
وـهو  وعرضه  قربص  ملك  جينوس  ىلع  بانتصاره  برسباي 
مكبل بالقيود واألغالل، كما احتفل فيه السلطان قايتباي 
العثمانيني  فيه األرسى  حني قبض ىلع شاه سوار؛ وعرض 
وقائدـهم أمحد باشا ـهرسك زاده حني انترص ىلع العثمانيني 

سنة )891ـه/ 1486م(59.

أوقات  يف  باحلوش  الكرة  يلعبون  املمايلك  أكابر  واكن 
الوظائف  أرباب  عرض  ويه  اخلدمة؛  فيه  وتقام  الفراغ، 
أكرث  به  يقف  فاكن  طائفة،  للك  املقررة  الرسمية  باملالبس 
من مائة طائفة خمتليف اهليئات واملالبس حىت إنه إذا لبس 
أحد من طائفة زي آخر من طائفة أخرى خرج عن اهلندام. 
وعظمة  لدلولة  واألبهة  اهليبة  إظهار  العرض  من  واهلدف 
السلطان وجنوده أمام السفراء والقصاد واتلجار واألتباع60. 

منها  باحلوش،  منشآت  عدة  قايتباي  السلطان  وأنشأ 
مقعد باحلوش جوار قاعة ابلحرة والقاعة املذكورة وأضاف 
إيلها حجرات أمامها وجوارـها، وأنشأ قاعت أخرى باحلوش، 
مع  القلعة  إيوان  قايتباي(  )أي  »وعمر  السخاوي:  يقول 
وقاعتها  وابلحرة  جهاتها  وسائر  وحوشها  ودـهيشتها  قرصـها 
القرافة،  بابها، وقرًصا ـهائاًل مرشفًا ىلع  واملقعد اذلي يعلو 
بل عمل علو أبواب احلوش قرًصا حبيث صارت القلعة يف 
عمائر  إياس  ابن  يذكر  أخرى  رواية  ويف  ابلهجة«.61  اغية 
احلوش  داخل  ـهو  اذلي  »املقعد  باحلوش  قايتباي  السلطان 
واملبيتني حوهل واحلواصل اليت جبوار قاعة ابلحرة«.62 ويذكر 
)876ـه/  سنة  اآلخر  ربيع  شهر  حوادث  يف  الصرييف  ابن 

1471م(: »وأنشأ - نرصه اهلل - )قايتباي( باحلوش السلطاين 
إىل جانب ادلكة اليت جيلس عليها مقعًدا عظيًما؛ وـهو مهتم 
)أي  وجاء  خرًبا.  اكن  اذلي  اإليوان  بعمارة  اكـهتمامه  به 
امللون  والرخام  اجلليل  ابلناء  من  احلسن  اغية  يف  املقعد( 
ولعل  ذلك؛  وأمثال  والالزورد  واذلـهب  العظيمة  واألحجار 

مرصوف ـهذه العمارة يصل إىل مخسني ألف دينار«.63

قايتباي  السلطان  أنشأه  اذلي  املقعد  تصور  ويمكن 
يلجلس فيه ويشهد الحتفالت وينام به يف يلايل الصيف 
مرتفًعا،  بانلحاسني  املوجود  ماماي  األمري  كمقعد  املقمرة 
وتغطى  ساللم،  بواسطة  إيلها  يرتىق  مصطبة  من  واملكون 
عليها  ترتكز  أعمدة  من  مكونة  بائكة  يتقدمه  بسقف 
عقود، واكنت تعلق بها الستائر والزينات، وما زالت األعمدة 
األريض  بالطابق  موجودة  املقعد  سقف  حتمل  اكنت  اليت 

بقرص اجلوـهرة، وعليها رنك السلطان قايتباي بما نصه: 

عز ملوالنا السلطان امللك األرشف قايتباي. 

وقد قام السلطان قانصوه الغوري بإنشاء مقعد آخر سنة 
)915ـه/ 1509م(، وعرف يف العرص العثماين بديوان الغوري. 
وأقيم باحلوش خالل العرص العثماين كشك عرف بكشك 
 

ّ
باشا؛ اكن مطاًل إسماعيل  باشا وآخر عرف بكشك  بريم 
ىلع عرب يسار، وبين به قرص يكن باشا سنة )1200ـه/ 85-
اململوكية،  احلوش  أبنية  باشا  عيل  حممد  ـهدم  ثم  1786م(، 
وبىن ماكنها قرص اجلوـهرة، وقرص الستقبال، وديوان كتخدا 

سنة )1227ـه/ 1812م(64. 

عمارة عين عرفة على يد السلطان قايتباي
حنن  اذلي  انلقش  يف  للعني  اتلجديد  ـهذا  ذكر  ورد 
بصدده، وتسىم ـهذه العني بعني زبيدة وعني وادي انلعمان؛ 
جبل  وـهو  كرا؛  جبل  ذيل  عند  تنبع  املياه  عذبة  عني  ويه 
كيلو   40 بعد  ىلع  الطائف،  طريق  ىلع  مكة  رشيق  شاـهق 
إىل  قناة  يف  املذكور  اجلبل  ذيل  من  املياه  تنحدر  منها،  مرًتا 
أو  أرض حسان  أو  األوجر  هل  يقال  انلعمان؛  بوادي  موضع 
بالد السبيح؛ وـهناك نبع آخر بمزرعة العقم بوادي انلعمان 
أيًضا.65 وقد تم إجراء العني عن طريق قناة رويع يف بنائها 
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وسهول؛  ووديان  جبال  من  بها  تمر  اليت  األرايض  مناسيب 
يرتفع  وتارة  األرض؛  لسطح  مساوًيا  فتارة يكون سطحها 
عنها حبيث قد يصل الرتفاع إىل سبعة أمتار؛ وتارة تسري 
يف ختوم األرض؛ أو ىلع مقربة منها أو أبعد حسب ارتفاع 
واخنفاض وتفاوت األرض، وهلذا تظهر القناة حينًا وختتيف 
خبرزات  وزودت  ودعمات  وقناطر  حوائط  وهلا  آخر.  حينًا 
)فتحتات( دائرية أو مربعة حال جريانها يف ختوم األرض، 
ويبلغ عرضها من األىلع حنو املرت، وقد تزيد ويبلغ عرض 
فراغها ما بني 50 و60 سم، وعمقها مرًتا ونصًفا، تزيد وتنقص 
حسب احلاجة؛ وعرضها يف األغلب 60 سم، ويبلغ ارتفاع 
أو  يزيد  وقد  سم   70 العتيادية  الظروف  يف  قاعها  يف  املاء 
ينقص. وعند سريـها ىلع وجه األرض تغطى باحلجارة وتزود 
بفتحات نلهل املياه منها، وأحيانًا يكون جبانب الفتحات 
أحواض لرشب اآلدميني واحليوان.66 وقد عمل املعمار ىلع 
بأسباب  الوديان  وجماري  السيول  خمرات  يف  القناة  تقوية 
السيل  ماء  وتدفع  تصد  سميكة  جدر  من  املختلفة  ابلناء 
بعيًدا عنها، وكذا عمل فتحات وقناطر ودعمت بدعمات 

ساندة ودعمات أخرى تشق املياه وتشتتها67.

ونظًرا لقلة املاء بمكة عرب العصور، فقد اكن أـهلها فيما 
فلما  خارجها،  أو  بداخلها  اليت  اآلبار  من  يرشبون  سلف 
بن أيب سفيان؛ أجرى إىل مكة عرش  اكنت خالفة معاوية 
تلك  وانقطعت  القنوات  ـهذه  ختربت  ثم  قنوات،  يف  عيون 
العيون؛ فأصاب أـهل مكة جهد جهيد ورجعوا إىل استعمال 
خترب  ما  بإصالح  الرشيد  ـهارون  اخلليفة  أمر  ثم  اآلبار، 
من العيون؛ ثم ما بلث أن انقطعت بعد ذلك، وملا بلغ ذلك 
السيدة أم جعفر زبيدة زوجة اخلليفة ـهارون الرشيد؛ واكنت 
من أـهل اخلري وهلا مآثر عظيمة؛ لمت وايل مكة وقالت هل: 
»ـهال كتبت إيّل حىت أسأل أمري املؤمنني أن جيعل ذلك يل 
فأقوم بانلفقة فيها حىت استتم ما نويت يف أـهل حرم اهلل«. 
وادي  عني  وإجراء  مكة،  إىل  حنني  عني  بإجراء  وأمرت 
انلعمان )عني عرفة( حىت أوصلتها إىل مىن مروًرا بعرفات، 
وأنفقت ىلع ذلك مليونًا وسبعمائة ألف دينار. وبعد إتمام 
لرتاجع  دفاترـهم  هلا  وأخرجوا  إيلها  املبارشون  ذـهب  العمل 
ما رصفوه؛ واكنت يف قرص عٍل مرشف ىلع دجلة، فأخذت 

تلك ادلفاتر وطرحتها يف انلهر، وقالت: »تركنا احلساب يلوم 
احلساب، فمن عنده بقية من املال فهو هل ومن بيق هل يشء 
من  وخرجوا  والتشاريف  اخللع  وألبستهم  أعطيناه،  عندنا 

عندـها حامدين شاكرين«.68

انلعمان  وادي  من  قناة  يف  عرفات  عني  إجراء  تم  وقد 
أرض  علو  يف  شاـهقني  جبلني  بني  موضع  إىل   )12 )شلك 
قنوات  منها  وتفرع  الرمحة،  جببل  القناة  دارت  ثم  عرفات؛ 
جبل  جوار  يوجد  اكن  حيث  عرفات؛  بأرض  اليت  للربك 
الرمحة ثمانية أحواض؛ اكنت تنظف وتمأل قبل أوان الوقوف 
بعرفة؛ ثم تسري القناة حنو الشمال إىل بازان )سبيل أو حوض( 
فقري اذلئب األىلع؛ ثم إىل بازان فقري اذلئب اثلاين؛ ثم تدخل 
ابلقر)حوض  حوض  إىل  ثم  املغمس)عرنة(؛  وادي  القناة 
أو  باهلمدانية  تسىم  زراعية  أرض  إىل  ثم  ادلواب(؛  لسيق 
القطانية؛ ثم تسري إىل بازان احلقابة؛ ثم إىل بازان املعرتضة؛ 
ومنها  املزدلفة؛  بازان  إىل  تسري  ثم  املأزمني؛  سفح  إىل  ثم 
املفجر  إىل  ثم  الوبر؛  فم  جبل  بازان  وفيها  انلار،  وادي  إىل 
بمىن؛ ومنها يأخذ مسجد اخليف مياـهه؛ ثم تسري القناة إىل 
حوض ابلقر اثلاين؛ ثم تسري حتت األرض حىت تصل إىل برئ 
القناة يصب  السيدة زبيدة؛ تلكون منتىه  عظيمة حفرتها 
يأخذون  السقاءون  اكن  ابلرئ  ـهذه  ومن  املاء.  فائض  فيها 
املاء ويبيعونه بمكة، ومنها أيًضا سقيا رشيف مكة والوايل 
وموظفو املحمل، وماكنها احلايل حديقة الطفل بالعزيزية69 
)شلك 7(. واكنت السيدة زبيدة قد نوت إيصال ـهذه العني 
إىل مكة من اجلهة الغربية، ولكن ارتفاع املنطقة وصالبة 
زبيدة  برئ  العني  نهاية  فجعلت  ذلك،  دون  حال  أحجارـها 
املتقدم ذكرـها. وقد استمر احلال كذلك حىت قامت السيدة 
إىل  بإيصاهلا  العثماين  السلطان سليمان  ابنة  فاطمة خاتون 
مليون  بنصف  قدرت  طائلة   

ً
أموال تكلفت  بعدما  مكة 

دينار. واستمر العمل ما يقارب العرش سنني70.

ونظًرا لطبيعة الظروف اجلوية ملنطقة مكة وقلة األمطار، 
فقد اكنت عني عرفة منذ تأسيسها تتهدم قناتها تارة وختربها 
السيول اجلارفة تارة أخرى، واكن اخللفاء وعماهلم والسالطني 
ونوابهم واحلاكم وولتهم عرب العصور إذا بلغهم أمر تعطلها 
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يرسلون من يعمرـها71. فقد أمر اخلليفة املتولك ىلع اهلل جعفر 
بن املعتصم بإرسال 100.000 دينار إلصالحها بعد زلزال رضب 
أخرى  مرة  العني  وعمرت  55-856م(،  )241ـه/  سنة  مكة 
العبايس انلارص دلين  اخلليفة  أيام  )550ـه/ 1155م( يف  سنة 
وُكتب  عمر؛  ادلين  زين  األسفهسالر  األمري  يد  ىلع  اهلل؛ 
بذلك حجر قرأه اللواء إبراـهيم رفعت أمري املحمل املرصي؛ 
رخايم  لوح  ُكتب  وكذلك  الرمحة؛  جبل  أسفل  موجوًدا  اكن 
بن  حممد  الوزير  واـهتم  عرفات.  بساحة  برئ  حفر  إىل  يشري 
عيل بن أيب منصور املعروف باجلواد األصفهاين جبلب املاء 
الربك واملصانع72، وأجريت إصالحات يف  إىل عرفة، وعمل 
ادلين  مظفر  األسفهسالر  األمري  يد  ىلع  أيًضا  عرفة  عني 
1188م(،  )584ـه/  سنة  إربل  صاحب  كوكبوري  كجك 
طبًقا ملا ـهو مكتوب ىلع نقش أسفل جبل الرمحة قرأه اللواء 
إبراـهيم رفعت. وأصلحت القناة أيًضا سنة )625ـه/ 1128م( 
ـهو  كما  35-1136م(  )633ـه/  وعم  1130م(  )627ـه/  وعم 
األمري  يد  أيًضا ىلع  القناة  كتابية73، وعمرت  بنقوش  ثابت 
جوبان وايل العراق من قبل امللك اإليلخاين أيب سعيد خدا 

القناة  أـهملت  ثم  1326م(؛  )726ـه/  سنة  اتلتار  ملك  بنده 
وانقطع ذكرـها وختربت واكن ماؤـها ينقع أكرث من وصوهل74. 
واكن انلاس يف أثناء إقامتهم بمىن ويوم عرفة تصيبهم مشقة 
كبرية من شدة العطش؛ وـهو ما اكد يفيض إىل اهلالك، ويئس 

انلاس من العني ويف رجوعها75.

إصالحات السلطان قايتباي لعين عرفة
واستمرت العني معطلة داثرة ما يقرب من مائة ومخسني 
عًما، حبيث لم يكن يف أـهل مكة من كبار السن من رآـها أو 
سمع عنها76. وقد حاول رشيف مكة سنة )825ـه/ 1422م( 
إصالحها فلم يستطع حتمل نفقاتها. وملا اكن سنة )875ـه/ 
اجلمايل  شاـهني  األمري  قايتباي  السلطان  أمر  70-1471م( 
وأخاه سنقر اجلمايل بعمارة عني عرفة؛ فابتدأ العمل بها يف 
شهر ربيع اآلخر من العام املذكور، وبدأ من أرض عرفات 
وأحواضها،  قناتها  فأصلح  انلعمان،  وادي  بلغ  مرشقًا حىت 
ما  وأبدل  ترميم،  إىل  حيتاج  ما  ورمم  صهارجيها،  وجدد 
تشعث منها، ونظف مطمورـها ورتق فتوقها، ودعم أساسها، 

 )شكل 7( عين عرفة )أو عين زبيدة( والطريق التي تقطعها واألماكن التي تمر بها من منشئها في  الطائف حتى وصولها عرفة ثم مكة، 
عن: إبراهيم رفعت )باشا(، مرآة الحرمين الجزء األول خريطة   80، ص 213. 
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 )شكل 7( عين عرفة )أو عين زبيدة( والطريق التي تقطعها واألماكن التي تمر بها من منشئها في  الطائف حتى وصولها عرفة ثم مكة، 
عن: إبراهيم رفعت )باشا(، مرآة الحرمين الجزء األول خريطة   80، ص 213. 

وأصلح  جديد،  من  الرمحة  جببل  املحيطة  القناة  بناء  وأعد 
مكة،  إىل  املاء  وصول  يأملون  انلاس  واكن  عرفات.  برك 
ولكن وعورة اجلبال حالت دون ذلك، ويف الوقت نفسه تم 

تعمري عني خليص وبناء قبتها77. 

وقد سجلت عمارة السلطان قايتباي لعني عرفة والربك 
املضمون؛  يف  متطابقني  حجريني  لوحني  ىلع  وامللحقات 
أحدـهما  قرأ  الرمحة.  أسفل جبل  مثبتني ىلع صخرتني  اكنا 
اللواء إبراـهيم رفعت ونرش صورة هل78، ثم قام ابلاحث حممد 
اثلاين  انلقش  أما  قراءته79؛  وتصحيح  بدراسته  الفعر  فهد 
اآلن  مصون  وـهو  شكري80؛  أنور  حممد  ابلاحث  نرشه  فقد 
بمتحف قسم احلضارة وانلظم اإلسالمية جبامعة أم القرى، 
اتلابع  الكشيف  املعسكر  يف  حايلًّا  حمفوظ  األول  وانلقش 
لوح  العزيزية، وـهو عبارة عن  اتلعليم بمكة يف يح  إلدارة 
من ابلازلت أبعاده 93 × 30 سم، كتب خبط اثللث باحلفر 

ابلارز )لوحة 12(، ونصه اكتلايل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه ثقيت احلمد هلل اذلي 
املرسات  تكمل  وبمنته  الصاحلات  تتم  بنعمته 
اختار من  يد من  وبتوفيقه جترى اخلريات ىلع 
أهل السعادات وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا حممد 
اذلي نبع املاء من بني أصابعه يف األزمات وفتح 
اهلل تعاىل به أعيًنا عمًيا وآذنًا صًما وقلوًبا غلًفا 
عليه  وسلم  اهلل  صىل  الرساالت  ببعثته  وختم 
وصحبه أويل الرب والصالت أزىك السالم وأفضل 
الصالة وبعد فإن عني عرفة املرشفة اكنت قد 
ميح اسمها وتعطل رسمها وعفا أثرها ولم يبق 
والسالطني  امللوك  من  كثري  وهم  خربها  إال 
مقاومتها  ىلع  القدرة  تساعدهم  فلم  بعمارتها 
ومىض ىلع ذلك دهور ويئس منها ملا أىت عليها 
من العصور فلما من اهلل ىلع العباد بوالية من 
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بوجوده  واحنسمت  وابلالد  الرعية  به  صلحت 
مواد اجلور والفساد هو موالنا السلطان األعظم 
السيف  فضيليت  حاوي  األمم  رقاب  مالك 
والقلم ظل اهلل تعاىل املمدود ىلع العالم سلطان 
واملرشكني  الكفرة  قامع  واملسلمني  اإلسالم 
الربين  ملك  الراشدين  اخللفاء  مآثر  ميح 
السلطان  الرشيفني  احلرمني  خادم  وابلحرين 
نرصه  قايتباي  انلرص  أبو  األرشف  امللك  املالك 
بمحمد  قريًبا  فتًحا  هل  وفتح  عزيًزا  نرًصا  اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم برز أمره الرشيف بإجرائها 
بتلك األماكن املرشفة لوفد اهلل تعايل وإضيافه 
املبايه بهم املالئكة قربة إىل اهلل تعاىل ال رياء 
ما  نفس  لك  جتد  يوم  ثوابها  جيد  امرتا  وال  فيها 
تعاىل  عملت من خري حمرًضا فجرت حبمد اهلل 
أشهر  إحصاؤها  يقارب  مدة  أرسع  يف  وتوفيقه 
العدة مع تنظيف قعرها وبناء مصانعها وبركها 
وعمل مرشعتها نلفع أهل الرشيعة وبناء قناتها 
جيدد  فاهلل  الوسيعة  اهلل  رمحة  جببل  املحيطة 
ملوالنا السلطان يف لك حلظة عًزا ونرًصا وجيري 
يد  أجًرا وذلك ىلع  ادلارين  أجرى يف  ما  هل ىلع 
شاهني  الكبريين  األمريين  العايلني  اجلنابني 
اجلمايل األرشيف وشقيقه املبارش للعمل السييف 
ثوابهما  سنقر اجلمايل األرشيف أجزل اهلل تعاىل 
اآلخر  ربيع  شهر  أوهلا  مدة  يف  أملها  وأحسن 
مخسة  اعم  احلرام  الفرد  رجب  شهر  وآخرها 
وسبعني وثماين ماية وصىل اهلل ىلع سدنا حممد 

وآهل وصحبه وسلم81 

اـهتمامهم  القناة  يولون  العثمانيني  سالطني  يزل  ولم 
أـهم  العوارض، واكن  ما أصابتها  إذا  ويهرعون إىل جتديدـها 
مراحل تطور عني عرفة حني استطاعت فاطمة خاتون ابنة 
املنطقة  عرب  مكة  إىل  إيصاهلا  القانوين  سليمان  السلطان 

الصخرية الصعبة82. 

السلطان  يد  على  المقدس  بيت  عين  عمارة 
قايتباي

 ورد ذكر ـهذه اإلصالحات يف انلقش اذلي حنن بصدده. 
وتعرف ـهذه القناة بقناة السبيل أو قناة العروب؛ وتعد أـهم 
مصدر مايئ يغذي مدينة القدس منذ القدم، وإن شئت فقل 
يه رشيان احلياة الرئيس، فضاًل عن أنها أطول جمرى مايئ 

 )لوحة 12( نقش عمارة عين عرفة في  عهد السلطان قايتباي، عن 
محمد فهد بن عبد  اهلل الفعر )د.(: الكتابات والنقوش في الحجاز  في 

العصرين المملوكي والعثماني )لوحة 17(. 
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املختلفة  ايلنابيع  املياه من   نلظام جتميع 
ً

بالقدس استغالل
مرًتا  كيلو   68 مسافة  تسري  قناة  عرب  العروب  منطقة  يف 
واألسبلة83.  واألحواض  الفسايق  يف  منتهاـها  إىل  املنبع  من 
الرئيسية، مثل: سبيل باب  املدينة  ترفد معظم أسبلة  ويه 
السلسلة، وسبيل املدرسة األرشفية، وسبيل املتوضأ املعروف 
وسبيل  الرشيف،  القديس  باحلرم  الاكس  وسبيل  باحلنفية، 
متوضأ السادة الشافعية، وسبيل بركة انلارنج )الشاذروان(، 
وسبيل باب القطانني املعروف بعني املحكمة، وسبيل باب 
انلاظر، وسبيل جتاه باب ادلوادية شمال احلرم، وسبيل جتاه 
حلمام  قسم  ومنها  تنكز،  محام  مياه  ومنها  األسباط؛  باب 

األسباط، وسبيل بركة السلطان خارج أسوار القدس84.

اليت  املاكن  لطبيعة  تبًعا  طرق  بثالث  القناة  بنيت  وقد 
تمر فيه، فيف السهول واملناطق املكشوفة واملنخفضة بنيت 
مكشوفة  وتكون  قوية،  مالط  بطبقة  املكسو  باحلجر 
وتلتف  وتضيق  تتسع  األرض  سطح  عن  بارزة  وجوانبها 
حول املناطق الصخرية وابلدلات، وتغطى أحيانًا بكتل من 
األحجار، ويبلغ عرض القناة يف املتوسط 160 سم والعرض 
50 سم وعمقها 70 سم؛ أما الطريقة اثلانية فحفر جمراـها يف 
ىلع  وتكون  املجرى  معظم  ىلع  ويشتمل  اجلبال،  صخور 
سفوح اجلبال وجوانب األودية؛ والطريقة اثلاثلة فعبارة عن 
أنابيب فخارية تسري يف ختوم األرض، وذلك يف املسافة بني 

برك سليمان حىت بيت حلم ويف داخل املدينة85.

املؤرخون  الرومانية؛ حيث جيمع  الفرتة  يف  القناة  بنيت 
ىلع أن بانيها ـهو بيالطس يف القرن األول امليالدي، وأولـها 
وعماهلم  املسلمون  واخللفاء  وولتهم  األباطرة  ذلك  بعد 
جمري  أشار  وقد  اتلاريخ.  عرب  عنايتهم  ونوابهم  والسالطني 
منهم:  القناة،  بهذه  املمايلك  السالطني  اـهتمام  إىل  ادلين 
انلارص حممد بن قالون اذلي عمرـها فيما بني شهري شوال 
العام  من  األول  ربيع  حىت  1326م(  سبتمرب  )727ـه/  سنة 
اذلي يليه، كما أوقف األمري بكتمر اجلوكندار قرية )جمد 
فضيل( من أعمال مدينة اخلليل ىلع أوجه بر كثرية أـهمها 
قد  أبو سعيد خشقدم  الظاـهر  السلطان  السبيل. واكن  قناة 
املرجيع  بركة  الرشقية من  الربكة  رشع يف عمارتها وعمارة 
)العروب(، فتويف السلطان ولم تتم عمارتها، واستمر العمل 

تمربغا،  والسلطان  يلباي  السلطان  حكيم  أثناء  يف  بها 
السلطان  ويل  فلما  احلكم؛  يف  تطل  لم  مدتهما  ولكن 
املشايخ  من  القدس  مدينة  أـهل  كتب  قايتباي  األرشف 

واألعيان يسألونه إكمال عمارتها86.

وقد أرسل السلطان قايتباي يف سنة )874ـه/ 69-1470م( 
رجاًل من أـهل اخلري والصالح يتمزي بالعفة والشهامة، وـهو 
نارص ادلين حممد بن النشاشييب؛87 وذلك دلراسة حال أوقاف 
القدس وتعمريـها ومنها بطبيعة احلال قناة عني السبيل. فقام 
بالعمل ىلع خري وجه وعمر املسجد األقىص ورصف الرواتب 
وأصلح قناة العني وأجرى ماءـها إىل املدينة، فتبارش انلاس 
املقدسيون  واحتفل  بركته.  من  ذلك  وعد  الرخاء  وحصل 
ونقش  أيام،  ثالثة  باملدينة  الزينات  وعلقت  احلدث،  بهذا 
بذلك رخامة ثبتت حبائط املدرسة اجلالقية جوار درج عني 

القناة88.

وقد قام –ان برشم بنرش قراءة انلقش ونرش صورة هل. واكن 
عبارة عن بالطة رخامية أبعادـها 130 سم × 54 سم، حتتوي 
ىلع ستة أسطر خبط اثللث املنفذ بابلارز؛ وقد تآلكت أجزاء 

من اجلانب األيمن من انلقش )لوحة 13(، ونصه اكتلايل:

انلعمة و]××××[ مجيل  أفاض  احلمد هلل اذلي 
الواصلة  املياه  جمرى  عمارة  جتديد  توفيقه 
موالنا  أيام  يف   ××× املقد]س  ابليت  إىل 
واملسلمني  اإلسالم  سلطان  الرشيف[  املقر 
ابلغاة  قامع  واملرشكني  الكفرة  قاتل 
أبو  األرشف  امللك[   ××××××××××××××[
تنرص  العزيزة  دوتله  الزالت  قايتباي  انلرص 
 ]××××××××××××××××××[ اإلسالم 
أصناف املثوبات صحائفه املكرمة خمدلة وذلك 
ادلين  نارص  تعاىل  اهلل  إىل  الفقري  العبد  يد  ىلع 
أفضاهل  جبميل   ]××××[ النشاشييب  ين  حممد 
وبلغه من لك خري منتىه آماهل بمبارشة الزيين 
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تعاىل  اهلل  أسبغ  )؟(  إيله  الشكر  كريم  قاسم 
اآلخر  مجادي  من  األول  العـ[ـرش   ×××××[
اعم أربعة وسبعني وثماين ماية احلمد هلل وحده 

وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه89 

وحدث أن ترضر جمرى القناة مرة أخرى؛ فأمر السلطان 
إىل  باتلوجه  ايلحياوي  قانصوه  األمري  دمشق  نائب  قايتباي 
القدس الرشيف لعمارة العني؛ وأرسل هل مخسة آلف دينار، 
ألف نفقة هل وأربعة آلف للعمارة. فتوجه املذكور إىل القدس 
العمل مخسة  واستمر  العمارة،  مائتا عمل، ورشع يف  ومعه 
مرات  العثماين  العرص  يف  العني  قناة  جددت  كما  أشهر90؛ 

عديدة وذكرـها يف ـهذا املقام خيرج عن القصد ويزيد91. 

عمارة السلطان قايتباي لمسجد الخيف
بصدده.  حنن  اذلي  انلقش  يف  العمارة  ـهذه  ذكر  ورد 
السيل،  ارتفع من األرض من موضع جمرى  واخليف ـهو ما 
واحندر عن غلظ اجلبل؛ واجلمع أخياف وخيوف92. ومسجد 

اخليف ـهو أحد املساجد املشهورة بمكة، يقع ىلع سفح جبل 
السايح جنوب مىن؛ ىلع يمني القادم من مكة ويسار املقبل 
من عرفات ىلع مقربة من اجلمرة الصغرى. واكن ـهذا املوضع 
املواضع  من  وـهو  مىن93.  وخيف  كنانة  بين  خبيف  يسىم 
املباركة اليت ورد يف فضلها أحاديث نبوية وروايات متواترة 
أخرج  فقد  الصالح،  السلف  إىل  منسوبة  مأثورة  وأقوال 
قال: »صىل يف مسجد   – انليب  أن   – ابن عباس  الطرباين عن 
أيب  آدم  قرب  به  إن  وقيل  موىس«،  منهم  نبيًّا  سبعون  اخليف 
البرش وإنه حمل األنبياء ومصىل األخيار. واكن انليب قد خيم 
فيه يف حجة الوداع وصىل فيه األوقات اخلمس؛ يف املوضع 

اذلي بين ماكنه قبة اكنت يف صحن املسجد94. 

وأوصوا  املسجد  موضع  فضل  الصحابة  عرف  وقد 
من  كنت  »لو  قوهل:   – ـهريرة  أيب  إىل  ونسب  فيه.  بالصالة 
 – سعد  واكن  سبت«.  لك  اخليف  مسجد  ألتيت  مكة  أـهل 
يقول »لو يعلم انلاس ما فيه لرضبوا إيله أكباد اإلبل، وألن 
صيل يف مسجد اخليف ركعتني أحب إيل من أن آيت بيت 

ُ
أ

 )لوحة 13( نقش تجديد قناة السبيل بالقدس.
 JVan Berchem, Matériaux Pour Un Corpus  Inscriptionum Arabicarum, Jérusalem ‘Haram’, no 103, p. 339, pl. 75. 
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وانلاس  العلم  أـهل  يزل  ولم  فيه«95.  فأصيل  مرتني  املقدس 
فيه  صىل  اذلي  باملوضع  ويتباركون  فيه،  للصالة  يأتون 
لعيشومة  العيشومة؛  بمسجد مىن ومسجد  –، وعرف  انليب 
بصحنه اكنت خرضاء يف احلدب واخلصب. ول يعرف ىلع 
وجه اتلحديد أول من بناه، وقد رجح أحد ابلاحثني وجود 
ابلناء منذ صدر اإلسالم لورود لفظة )مسجد( يف األحاديث 
انلبوية وأقوال الصحابة96، ولكنها أحاديث تدل ىلع املوضع 
وىلع ابلناء، وأن بكور الزمان وبعد املاكن ل يرجحان بناءه 
يف أوائل العرص اإلساليم، ويمكن ترجيح بنائه بعد تدوين 
السرية انلبوية يف العرص العبايس؛ فقد قام اخلليفة أبو جعفر 
املنصور بعمارة املواضع اليت وردت يف السرية انلبوية وأقام 
عليها مساجد حلفظها من الندثار وادلنس، كموضع بيعة 
العقبة اذلي أقيم فيه مسجد ابليعة )144ـه/ 761م(، وجاء يف 
نقش تأسيسه: »أعظم اهلل أجر أمري املؤمنني ىلع بنيانه يف 

عمران آثار رسول اهلل –«97.

870م( عمارة  )256ـه/  سنة  املتوىف  األزريق  وقد وصف 
املسجد وصًفا دقيًقا يستفاد منه أن ختطيطه كسائر املساجد 
اتلقليدية صحن فسيح حتيط به أربعة أروقة أكربـها رواق 
ثالث  من  مكونًا  واكن  الغريب  اجلانب  يف  املوجود  القبلة 
بالطات؛ أما األروقة اثلالثة األخرى فلك منها عبارة عن 
بالطة واحدة. وفُتح يف اجلدار الشمايل املطل ىلع وادي مىن 
وباجلدار  أبواب،  مخسة  الرشيق  اجلدار  ويف  أبواب،  تسعة 
اجلنويب أربعة، كما فتح جبدار القبلة بابان اثنان. واكن بوسط 
صحنه منارة مربعة أقيمت حبد املوضع اذلي صىل فيه انليب. 
واكن بالصحن أيًضا سقاية فيما بني املئذنة والرواق الشمايل 
حوائط  ويعلو  عرفة(؛  )عني  زبيدة  عني  من  مياـهها  تأخذ 

املسجد رشفات من ادلاخل ومن اخلارج98. 

وقد قام اخلليفة الواثق باهلل أبو جعفر املنصور برتميمه 
سنة )227ـه/ 41-842م(؛ ثم عمره اخلليفة أمحد املتولك سنة 
اهلل  دلين  انلارص  اخلليفة  أم  وعمرته  )241ـه/55-856م(. 
واكن اسمها مكتوًبا ىلع بابه الكبري. وجدده الوزير حممد بن 
عيل املعروف باجلواد األصفهاين سنة )559ـه/ 1164م(، وقام 
امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول مؤسس ادلولة الرسويلة 
بايلمن بتجديده وبىن املئذنة اليت اكنت بالصحن. واكن ىلع 

الواجهة الرشقية للمئذنة نقش يدل ىلع ذلك، نصه اكتلايل: 
»بسم اهلل الرمحن الرحيم وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل 
وسلم جدد هلل امللك املعظم ملك امللوك امللك املنصور عمر 
بن عيل بن رسول صاحب ايلمن مسجد اخليف سنة سبع 
اتلاجر  أنفق  1320م(  )720ـه/  سنة  ويف  وستماية«.  وأربعني 
ادلمشيق أمحد بن عمر املعروف بابن املرجاين ما يزيد ىلع 
الشيخ عيل ابلغدادي  20.000 دينار ىلع جتديده، كما أصلح 
يف  شاماًل  جتديًدا  وجدد  1417م(،  )820ـه/  سنة  فيه  شيئًا 
وجدد  القديم،  املبىن  به صلة  قطع  قايتباي  السلطان  عهد 
الرابع سنة )1072ـه/  العثماين حممد  أيًضا يف عهد السلطان 
61-1662م(، وكذلك سنة )1092ـه/ 1681م(، واستعمل جزء 

جوار اجلدار الشمايل كمقربة اكن بها قبور عليها قباب.

تضاءلت  السعودية  األرسة  حكم  يف  ابلالد  وبدخول 
القيمة الروحية للمسجد ودب إيله اإلـهمال؛ فاستعمل يف أثناء 
)حجاج  وادلاكرنة  املغاربة  للحجاج  كسكن  احلج  موسم 
باألمور  فيه  يقومون  فاكنوا  الصحراء(،  جنوب  وبالد  مايل 
احلاجة99.  وقضاء  وغسيل  حلوم  وجتفيف  طبخ  من  احلياتية 
وقد ظلت عمارة السلطان قايتباي ملسجد اخليف قائمة حىت 
)1393ـه/ 1973م(؛  سنة  العزيز  عبد  بن  فيصل  امللك  عهد 
حيث اقتطع جزء كبري من صحنه واجلدار الشمايل والرشيق، 
وبين فيه أروقة مع اإلبقاء ىلع القبة واملئذنة املفردتني وسط 
الصحن وكذا رواق القبلة؛ ثم أزيل ابلناء القديم بالاكمل سنة 
)1402ـه/ 1981م( يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز، وبين بناًء 

حديثًا ىلع مثال مسجد نمرة. 

إصالحات السلطان قايتباي في مسجد الخيف
 يعد السلطان قايتباي أكرث السالطني اـهتماًما باملشاعر 
املقدسة؛ فقد قام بتجديد وبناء العديد من املباين يف مكة 
املسجد  أن  اتلجديد  وسبب  اخليف.  مسجد  منها  واملدينة 
اإلمارة  دار  وـهدم  ابلناء  اكمل  ىلع  أىت  كبري  سيل  دمره 
سنة  احلجة  ذي  شهر   27 يف  العمارة  فابتدأ  هل.  املجاورة 
قبل  فافتتح  عم،  حنو  واستمرت  1468م(؛  يويلة  )873ـه/ 
موسم حج العام اتلايل، وتكلفت حنو 8229 ديناًرا أرشفيًّا. 
شاـهني  وأخوه  اجلمايل  سنقر  األمري  العمارة  ىلع  وأرشف 
اذلي  القديم  ابلناء  عن  مغايرة  العمارة  وجاءت  اجلمايل100. 
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أما رواق القبلة فاكن عبارة عن أربع بوائك حتمل عقوًدا 
موازية جلدار القبلة بواقع 21 عقًدا بكل بائكة، وعقوًدا 
بكل  عقًدا   20 بواقع  القبلة  جدار  ىلع  عمودية  أخرى 
كذلك  بالطات.  أربع  بينها  ابلوائك  ـهذه  وحترص  بائكة، 
يتوسط الرواق جماز قاطع عمودي ىلع املحراب اذلي ينتيه 
نتج  وقد  مثمنة.  رقبة  ىلع  تقوم  املحراب  تعلو  كبرية  بقبة 
عن وجود عقود موازية جلدار القبلة وأخرى عمودية عليه 
من  ترى  اكنت  ضحلة  قباب  عليها  أقيمت  مربعة  مناطق 
ادلاخل؛ يف حني بدا السقف مسطًحا من أىلع؛ أما حمراب 
املحاريب وـهو حمراب جموف؛  يعد من أمجل  املسجد فاكن 
مدبب  عقد  يعلوه  األصفر؛  الرخام  من  عمودان  يكتنفه 

وصفه األزريق يف العرص العبايس، إذ بيُن بطراز تتجىل فيه 
قبة  الصحن  يف  بين  وقد  ابلداوة.  وطبيعة  اإلسالم  فطرة 
انليب  فيه  صىل  اذلي  املوضع  فوق  مثمنة  قاعدتها  ضخمة 
بن رسول.  بن عيل  للملك عمر  ترجع  اليت  املئذنة  لصيق  –؛ 
وجاء ختطيط املسجد ـهذه املرة برواق واحد يف اجتاه القبلة 
أي اجلانب الغريب، يف حني ترك بايق املسجد صحنًا فسيًحا 
يعلوه عقد  باب  به جدار سميك. وبوسط لك جدار  حييط 
مدبب، وابلاب الرئيس باجلدار الشمايل وأقيم فوقه مئذنة، 
تأخذ مياـهها  املاء  أربعة صهاريج تلخزين  بالصحن  وجعل 
املدخل  غريب  يقع  سبيل  باملسجد  وأحلق  زبيدة.  عني  من 
أمري  لسكن  دلار  باإلضافة  صهريج،  حتته  وبين  الرئيس 
احلج أثناء إقامته يف مىن اكنت لصيقة باجلدار الشمايل غريب 

السبيل املذكور101. 

شكاًل  يأخذ   )8 شلك   ،14 )لوحة  املسجد  وختطيط 
والضلع  مرًتا   147–5 الشمايل  الضلع  طول  يبلغ  مستطياًل، 
اجلنويب 5–132 مرًتا؛ أما طول الضلعني الرشيق والغريب، فـ 105 
أمتار؛ ويبلغ عرض جدرانه 5–1 مرت، وقد دعمت تلك اجلدران 
منتظمة؛  شبه  مسافات  ىلع  موزعة  اخلارج؛  من  بدعمات 
وتربز قلياًل من ادلاخل. وتعد الواجهة الشمايلة يه الواجهة 
املداخل؛  وأىلع  أوسع  وـهو  الرئيس؛  املدخل  وفيها  الرئيسية 
حبيث يربز عن الواجهة قرابة 5–7 أمتار، واكن مكسوًّا بالرخام 
األبيض واألصفر بأسلوب األبلق، واكن يعلو فتحة املدخل 
والالزوردي،  باللون اذلـهيب  الرخام ملون  رشيط كتايب من 
يبدأ من العضادة ايلمىن وينتيه ىلع اليرسى بما نصه »بسم 
امللك  السلطان  اخليف  مسجد  عمر  الرحيم  الرمحن  اهلل 
وثمانماية«  وسبعني  أربع  سنة  قايتباي  انلرص  أبو  األرشف 
قايتباي ىلع يمني ويسار كوشيت  السلطان  واكن يوجد رنك 
فوق  ارتفاعها  بلغ  مئذنة  املدخل  فوق  أقيم  وقد  العقد102. 
اجلدار 14 مرًتا، واكنت مكونة من ثالثة طوابق؛ األول مربع، 
يعلوه الطابق اثلاين وـهو مثمن؛ وقد فتح يف أربعة أوجه منه 
نوافذ لإلضاءة. ويعلو ـهذا الطابق رشفة تقوم ىلع صفني من 
املقرنصات، ثم ييل ذلك طابق أسطواين تعلوه رشفة أصغر من 
السابقة، ثم ييل ذلك جوسق املئذنة اذلي اكن مقاًما ىلع ستة 

أعمدة تعلوـها خوذة املئذنة يعلوـها ـهالل103.

 )لوحة 14( مسجد الخيف  بمنى قبل تجديده عهد الملك  فيصل بن 
عبد العزيز عام   1393ه/ 1973م. 

 )شكل 8( تخطيط مسجد الخيف بمنى، من عمل الباحث. 
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وحنيته  حبزيه  وحييط  معشقة؛  رخامية  صنج  من  مكون 
العقد.  قمة  فوق  اجلاللة  لفظ  وكتب  بميمية،  ينتيه  جفت 
قايتباي،  للسلطان  برنكني كتابيني  زين من أىلع  كذلك 
ويتوج من أىلع برشيط كتايب خبط اثللث، نصه اكتلايل»أمر 
بعمارة ـهذا املسجد املبارك مولنا السلطان امللك األرشف 
املقر  بإشارة  وذلك  بقاه؛  ودام  نرصه  عز  قايتباي  انلرص  أبو 
السييف شاـهني اجلمايل وأخيه املبارش سنقر اجلمايل يف سنة 

أربع وسبعني وثمانماية أحسن اهلل إيلهما«104. 

السلطان  يد  على  الشريف  النبوي  الحرم  عمارة 
قايتباي

بصدده،  حنن  اذلي  انلقش  يف  اتلجديد  ـهذا  ذكر  ورد 
قايتباي عمارة  السلطان  فيف سنة )879ـه/ 1474م( أجرى 
فحرض  ذلك؛  اقتىض  ألمر  الرشيف  انلبوي  باملسجد  ـهامة 
شاد العمائر السلطانية بمكة واملدينة اخلواجا شمس ادلين 
بن الزمن105؛ وصحبه أمري جدة؛ ورتب أمر العمارة؛ فبدأوا 
بناءـها  وأعدوا  الصحن  ىلع  تطل  اليت  املسجد  عقود  بهدم 
املئذنة  من جديد؛ وكذلك جانب من اجلدار الرشيق جوار 
الزمن؛  ابن  لسفر  العمارة  توقفت  ثم  بالسنجارية،  املعروفة 
76-1477م(106.  )881ـه/  سنة  رجوعه  حني  واستئنفت 
عقد  ذلا  الرشيفة،  احلجرة  عمارة  يف  الزمن  ابن  ورغب 
عمارة  بعدـها  العلماء  هل  رخص  فقهية  ومشاورات  جمالس 
احلجرة الرشيفة، فأزيلت قبتها واكنت مصنوعة من اخلشب 
وبنيت  جدرانها  نقضت  ثم  الرصاص،  من  بألواح  املغطى 
بلغ  حجرية  من  قبة  احلجرة  فوق  وأقيمت  شديد،  بإتقان 
ارتفاعها من موضع ـهالهلا إىل أرض احلجرة الرشيفة 5–18 

ذراًع بذراع العمل أي ما يقدر بـ 14 مرًتا107.

وقد ظل املسجد انلبوي ىلع حاهل منذ عمارة ابن الزمن 
أىت  ـهائل  حريق  حبدوث  اإلسالمية  األمة  فجعت  حىت  هل 
باستثناء احلجرة الرشيفة، حدث ـهذا يف  ىلع املسجد لكه؛ 
نوفمرب  )886ـه/  سنة  رمضان  من  عرش  اثلالث  يوم  فجر 
1481م(؛ يف أثناء قيام رئيس املؤذنني بأذان الفجر باملئذنة 
قوية  الرشيفة؛ رضبت صاعقة  للحجرة  املجاورة  الرئيسية 
وتناثر  العلوي،  ثلثها  وانسحق  فاتلهبت  املذكورة،  املئذنة 

ىلع سطح املسجد جوار القبة الرشيفة، وعلقت انلار بسطح 
املسجد وانترشت فيه لكه؛ وأصبح اكتلنور، وأتت انلار ىلع 
اكمل املبىن، وـهرع أـهل املدينة إلطفائه؛ ولكن عظمة انلار 
قطع  ابلعض  حاول  كما  حماولة،  أي  دون  حالت  وشدتها 
السقف للحيلولة دون تقدم انلار، لكنها سبقتهم وعجزوا 
اشتعاًل،  زادت  املاء  عليها  ألقوا  إذا  واكنوا  أمرـها.  عن 
فخلصوا جنيًّا. وبعد أيام شبعت انلار بعد أن أتلفت أغلب 
سقف املسجد، وتهدمت جدرانه وتداعت أعمدته وأبوابه 
والكتب  واملنرب  اخلشبية  املقصورة  واحرتقت  وحواصله؛ 
واملصاحف، ولم يبق من العقود واألعمدة إل اليسري؛ ومات 
املسلمني  عزاء  واكن  شخًصا،  عرش  بضعة  احلادثة  تلك  يف 
انلار  تمسها  لم  حبيث  الرشيفة؛  احلجرة  سالمة  ـهو  الوحيد 

سوى ثقب حدث يف القبة بقدر اتساع الرتس108.

وملا علم السطان قايتباي بكى وبكى من حوهل؛ وىلع 
أـهل  واكن  للصالة109.  وإعدته  املسجد  بتنظيف  رُسم  الفور 
باب  ييل  ما  إىل  الرديم  من  جزًءا  ونقلوا  نظفوه  قد  املدينة 
شهر  يف  وبنوا  للصالة،  وجهزوه  به  اخليام  ونصبوا  الرمحة؛ 
وفكر  ويصونها.  يقيها  جداًرا  الرشيفة  احلجرة  شوال حول 
لعمارة  هل  تعاىل  اهلل  اختيار  أن  ورأى  قايتباي  السلطان 
كرامة،  بعدـها  ما  وكرامة  عليه،  مزيد  ل  ترشيف  املسجد 
لكها  ادلولة  إماكنيات  فسخر  بسببها.  الفوز  يرجو  وذخرية 
وأن  بمكة،  عمائره  يف  ابلناء  بوقف  وأمر  ذلك110،  ألجل 
يتوجه شاد العمائر املكية األمري سنقر اجلمايل صحبة أخيه 
األمري شاـهني اجلمايل بمبلغ 20.000 ألف دينار؛ وما يزيد ىلع 
وادلـهانني  والنشارين  وانلجارين  ابلنائني  من  صانع  مائة 
واحلجارين واحلدادين واملرمخني، مجعهم السلطان من بالد 
الشام ومرص واحلجاز، ومعهم كثري من ادلواب من اجلمال 
واحلمري. وىلع الفور رشعوا يف جتهزي اآللت حىت كرثت يف 
الطور وايلنبع واملدينة املنورة، ورشع يف العمل سنة )887ـه/ 
الروضة  الرئيسية وعمارة  املئذنة  بقايا  بهدم  1482م( وذلك 
بن  ادلين  شمس  اخلواجا  وصل  أن  بلث  ما  ثم  الرشيفة، 
من  ثالثمائة  من  أكرث  العمارة وصحبته  شاد  الزين يلكون 
الصناع من الطوائف السابق ذكرـها، وغريـهما من املبيضني 

والسباكني واجلباسني، وأكرث من مائة مجل ومائة محار111.
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فبدأ  اثلانية بكل ـهمة ونشاط؛  العمارة  وـهكذا بدأت 
وزادوا يف عرضها  بنائها  وإعدة  املسجد  بهدم حوائط   

ً
أول

الكتب  لوضع  دخالت  الرشيق  باجلدار  وأحدثوا  قلياًل 
وتسقيف  والعقود  األعمدة  بناء  وأعدوا  واملصاحف، 
املسجد، وأصلحوا القبة الرشيفة وأقاموـها فوقها قبة ثانية؛ 
علوية  بقبتني  الرشيفة  احلجرة  تغطى  أصبحت  حبيث 
حدث  ثم  الرشيفة؛  احلجرة  داخل  من  إل  ترى  ل  وأخرى 
فأصلحت  العمل،  من  النتهاء  بعد  تشقق  العلوية  بالقبة 
سنة )891ـه/ 1486م(112، وأعدوا ترخيم احلجرة انلبوية وما 
الربزيخ  إن  حىت  بديعة،113  بزخارف  القبة  وزخرفوا  حوهلا 
هل  كتب  حني  الرشيفة  احلجرة  وصف  املعروف  املؤرخ 
السعد بدخوهلا، فقال: »وثم أطمعت برصي إىل داخل القبة 
بنقوش  مزينة  والرتفاع  احلسن  اغية  يف  فرأيتها  الكبرية 
ظريفة عليها طراز فيه كتابة لم يمكنىن إل قراءة ما قابلين 
من جهتها الغربية وـهو .......أنشأ ـهذه القبة الرشيفة الغايلة 
املعرتف باتلقصري الرايج عفو ربه القدير قايتباي........«114.

كذلك وسعوا املحراب العثماين وزخرفوه بالرخام وأقاموا 
عليه قبة حممولة ىلع أعمدة، وأقاموا قبة قبيل احلجرة الرشيفة 
السالم  باب  وبنوا  قباب.  ثالث  حوهلا  اجلدار  وبني  بينها 
الرشيق  واجلدار  القبلة  جدار  ورمخوا  قبتني،  منه  وبالقرب 
انلبوي  املحراب  وبنوا  القرآنية.  واآليات  بالرخام  وزخرفوه 
حماذاة  ىلع  عالمة  اكن  اذلي  الصندوق  موضع  إىل  وأعدوه 
الرأس الرشيف، وزخرفوه بالرخام امللون بشلك بديع وباآليات 
القرآنية بشلك رائق، وصنعوا للمسجد منرًبا )حايلًّا بمسجد 
قباء( ودكة للمبلغ بالرخام115، وكتب عليه كتابة أثرية عبارة 

عن مخسة أسطر خبط اثللث، نصه اكتلايل:

سيدنا  ىلع  اهلل  وصىل  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
حممد أمر بعمارة هذا املحراب انلبوي الرشيف 
العبد الفقري املعرتف باتلقصري موالنا السلطان 
اهلل  خدل  قايتباي  انلرص  أبو  األرشف  امللك 
ثمان  سنة  احلرام  احلجة  شهر  بتاريخ  ملكه 

وثمانني وثمانماية من اهلجرة انلبوية116.

كذلك بنيت دكتان أخريان يف شمال املسجد بني بايب 
الرمحة والنساء، كما بنوا حمراب اتلهجد املوضوع يف انلاحية 
الشمايلة بليت فاطمة. وزخرفوا حمراب احلنفية أيًضا وأقاموا 
املقصورة.  حول  انلحاس  من  شبكة  عن  عبارة  سياًجا 
القاـهرة  بقلعة  السلطاين  باحلوش  قد نصبها  السلطان  واكن 
قيل  اتلخريم،  بطريقة  نقوًشا  عليه  وكتب  بإتمامه  واحتفل 
إن وزنه 400 قنطار محل ىلع سبعني مجاًل إىل املدينة.117 ومما 
كتب ىلع ـهذه املقصورة عبارة اتلوحيد والرسالة )ل هلإ إل 

اهلل حممد رسول اهلل(، وانلص اتلأسييس اتلايل:

وسيدنا  موالنا  الرشيفة  املقصورة  هذه  أنشأ 
السلطان أبو انلرص قايتباي تقبل اهلل منه يف اعم 

ثمان وثمانني وثمانماية من اهلجرة انلبوية118.

وقد كملت سقوف املسجد لكها يف أواخر سنة )888ـه/ 
اذلي  الرونق  العمارة  تبلغ  أن  إل  السلطان  وأىب  1483م(، 
يتفق وجالل املاكن؛ فأرسل سنة )889ـه/ 1484م( مجاعة من 
الزخارف والكتابات  ادلـهانني ملحو مادة انليلة من أرشطة 
املسجد  وزود  الالزورد،  بمادة  واستبداهلا  والسقف 
مصحف  منها  الكثرية؛  والربعات  الكبرية  باملصاحف 
والشمعدانات  باألثاث  أيًضا  وزوده  بمفرده،  مجل  ىلع  محل 
العمارة  ـهذه  وتكلفت  والرثيات،  واملشاكوات  والقناديل 

حنًوا من 120.000 دينار119. 

قمة  وتشققت  الرئيسية  املئذنة  مالت  أن  حدث  ثم 
القبة العليا اليت تغطي احلجرة الرشيفة؛ فانتدب إلصالح 
ذلك األمري شاـهني اجلمايل فوصل إىل املدينة سنة )891ـه/ 
وزادوا  أساسها؛  حىت  املئذنة  ـهدم  األمر  واقتىض  1486م(؛ 
يف عرض جدرانها وتالفوا عيوب العمارة السابقة، فجاءت 
ىلع أحسن ما يكون؛ ويه املئذنة اليت ما زالت قائمة حىت 
الرشيفة  احلجرة  فوق  اليت  القبة  اخترصت  كذلك  اآلن. 
وأعدوا بناءـها جببس مرصي محلوه معهم من مرص، واكنت 
سنة  األخرض  باللون  دـهنت  أن  إىل  ابليضاء  بالقبة  تسىم 
)1253ـه/ 1837م(120. وقد أجريت باملسجد بعض اإلضافات 
واإلصالحات يف العرص العثماين يف سنة )980ـه/ 1572م( يف 
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اثلاين، ويف سنة )1233ـه/ 1818م( يف  السلطان سليم  عهد 
عهد السلطان حممود اثلاين، ثم عمر العمارة الكربى يف عهد 
وانتهت سنة  املجيد سنة )1265ـه/ 1848م(  السلطان عبد 
الكبري  اخلطاط  األستانة  من  ووصل  1860م(121،  )1277ـه/ 
احلائط  يف  مكتوب  ـهو  ما  مجيع  فكتب  الزـهدي  اهلل  عبد 
القبىل من آيات قرآنية وأسماء انليب وأشعار يف أرشطة أربعة 
وكتب بالروضة وقبابها وما ييل ذلك من الرواقني القبليني 

منها قصيدة الربدة يف مدة ثالث سنوات122. 

 رمزية الشكل ومالمح الخط

تزخرفه؛  أنها اكنت  انلقش فال شك  ألوان  إىل  بالنسبة 
األرشطة  تزخرف  نراـها  أن  تعودنا  اليت  األلوان  تلك  فيه 
العظماء واألعيان ومن يف مزنتلهم  الكتابية؛ فيه يف مباين 
تضيف  وأرضيته  اخلط  بني  تمزي  أن  شأنها  من  بألوان  تلون 
 وبهاًء. واكن أشهر تلك األلوان اذلـهيب للكتابة 

ً
عليهما مجال

من  اذلي  األمر  واإلطار؛  لألرضية  الالزوردي  واألزرق 
تلعب  إذ  انلاظرين؛  أعني  يف  حسنًا  لون  لك  ازدياد  شأنه 
العنرصين. ويمكن  إبراز حماسن  دورـها يف  اللونني  ضدية 
توظيف اخلط واللون يف تأثري برصي اغية يف الرباعة123، ول 
يشء أنسب للواجهة يلكتب عليها نص اكنلقش اذلي حنن 

بصدده املقصود ويمدح السلطان بفروسيته وتقواه. 

ابلناء،  أما مادة انلقش فقد نقش يف مدماك من أصل 
ومعىن ذلك أن صالبة املادة اكن ضمن مقصود املعمار ويف 
حسبانه، وقد زيد يف عرضه بسبب اإلطار اذلي حيدده، وـهو 
وعقده  واملدخل  انلقش  يؤطر  بارز  طنف  عن  عبارة  إطار 
اثلاليث مكون شلك ميمية أىلع منتصف العقد )شلك 9(، 
كما زخرف طرفا الرشيط الكتايب بأقواس مقلوبة ومعدولة 
ابلاب  دخلة  مع  ينكرس  حني  نهايته  وزخرف   ،)10 )شلك 

بزخارف نباتية )شلك 11(.

وقد كتب انلقش بأسلوب متداخل بتكديس اللكمات 
جنبًا إىل جنب، وذلك باستغالل خصائص احلروف العربية 
أو  الستمداد  واملطاوعة  واملرونة،  اكلليونة  يمزيـها  وما 
الزخارف  أنواع  من  وحتملها  والوصل،  والفصل  الخزتال، 
ما يروق لاكتبها، وقابليتها للتشكيل ىلع وجوه ل حتىص مع 

ثبوت جوـهرـها. وقد ارتكز اخلطاط ىلع اثلقافة السائدة وما 
يقتضيه السياق واستقامة العبارة. وقد أباح هل ذلك ومكن 
هل أن يشلك من اللكمة الواحدة تصميًما يعلو بعض حروفه 

ىلع بعض عند الرضورة ولألغراض اجلمايلة124.

لكتابة  اكفية  مساحة  توفري  يه  اخلطاط  اغية  واكنت 
ىلع  اخلطاط  فاعتمد  متداخلة.  بطريقة  الكبري  انلص  ـهذا 
التسلسل املنطيق والسياق؛ وذلك بكتابة اللكمة يعلوـها أو 
يتداخل معها اللكمة اليت تليها، ولم يكرس ـهذه القاعدة إل 
أن يعطى لفظ اجلاللة  العرف  عند الرضورة، فمثاًل جرى 
اللكمات  فوق  بكتابته  والترشيف  اجلالل  من  استحقاقه 
برصف انلظر عن سياق الكالم، كما أجاز ذلك كتابة لفظ 
اجلاللة فوق الكالم يف حني السياق جيعلها يف أسفله. وقد 
يف  الكبري  انلص  ـهذا  كتب  حني  توفيق  أيما  اخلطاط  وفق 
فجاءت  اتلجربة،  خدمته  وقد  املحدودة،  املساحة  تلك 
املختلفة؛  انلقش  أجزاء  يف  واحد  نسق  ىلع  اخلط  كثافة 
فنهاية الرشيط كبدايته لم يضطر إىل مزيد من احلرش أو إىل 

تفسيح اللكمات عن بعضها. 

كذلك جلأ اخلطاط إىل تميزي اللكمات بعضها عن بعض 
تضفري احلروف بعضها ببعض حبيث تظهر تارة فوق أجزاء 
صور  وفضل  اجلدائل.  بأسلوب  تارة  وختتيف  احلروف  من 

الشريط  الكتابي،  يؤطر  الذي  البارز  9( الطنف   )شكل 
عمل الباحث. 
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طريقة  ويه  مستعرة.  معركة  يف  اجلنود  يرفعها  رايات 
زخرفية متعارف عليها استخدمت أول األمر يف طغراوات 
السالطني ثم يف رنوكهم الكتابية؛ ويف ـهذا األسلوب يظهر 

مجال الستقامة عن الحنراف، ويف العتدال عن امليل.

فقد  انلباتية،  بالزخارف  انلقش  زخرفة  خبصوص  أما 
رشيط  يف  وأنصافها  انلخيلية  املراوح  رسم  اخلطاط  قلل 
وذلك  الشعر؛  بييت  يف  رسمها  من  وأكرث  العلوي  الكتابة 
تلوفري املساحة اليت تسمح بمثل ـهذه الزخارف، حيث نراـها 
بني  الاكئنة  الفرااغت  ويف  احلروف  بني  املعهودة  برشاقتها 
اخلطوط  ومن  انلقوش  إطارات  من  أحيانًا  تتدىل  اللكمات. 
أجسام  من  خترج  وأحيانًا  انلقوش،  أسطر  بني  الفاصلة 
حركة  يف  ألسفل  أو  وألىلع  يساًرا  أو  يمينًا  وتتجه  احلروف 
اجللبة  وسط  الضوء  من  بصيص  عن  تبحث  وكأنها  دائبة، 
عليها  يظهر  ـهنا  ومن  اللكمات.  تفرضه  اذلي  والزدحام 
الطبيعة يف حركتها وطريقة اجتاـهها، ويه حني  القرب من 
كواقع  اجلاذبية  عكس  انلهوض  حتاول  أىلع  من  تتدىل 
يف  بانلهوض  تهم  أسفل  من  تنمو  حني  أيًضا  ويه  انلبات، 
غري عنف، ولكنها تنثين ألسفل يف دعة بفعل حنوتلها وثقل 
بني  أمر  ـهو  وإنما  تنهض ول يه ختفق؛  فال يه  أغصانها، 
بني. وقد رسمت بعدة طرق، إما نصف ورقة خنيلية مفردة، 
وإما شيق ورقة خنيلية، وإما بفرع صغري خيرج منه براعم، 
وينتيه بورقة خنيلية، وإما عبارة عن ورقتني مكونتني شبه 
جناحني125 )شلك 13(، كما زخرف انلقش ببعض األشاكل 
اللوزية واحلليات اخلطية لشغل الفراغ املتبىق بني احلروف 

واللكمات ونهايات احلروف. 

 )شكل 10( إطار الكتابة  األيمن واأليسر، عمل  الباحث. 

عند  الكتابة  11( خرفة  )شكل 
عمل  الجدران.  مع  انكسارها 

الباحث

واملحققة،  املرسلة  احلروف  عن  واملدغمة  املرنة  احلروف 
الراجعة  ايلاء  هل  راقت  كما  واملط  الستمداد  إىل  يلجأ  ولم 
يوازي  بقائم  املبتدأة  الاكف  رسم  وفضل  العتيادية،  عن 
األلف والالم. ول حاجة يف ـهذا املوقف لعالمات الشلك 
ىلع  حرصه  ورغم  ندر،  فيما  إل  رسمها  فأـهمل  واإلعراب 
إعجام احلروف وإلزام لك حرف بنقطه اخلاصة؛ فإنه اضطر 
إىل إـهمال الكثري منها، وجلأ إىل وضعها متقدمة عن احلرف 

أو متأخرة عنه.

)األلف  الطوالع  احلروف  من  أيًضا  اخلطاط  واستفاد 
برسمها  مجايلة  تشكيالت  تلكوين  شالكهما(  وما  والالم 
واتلقصري  اتلطويل  نلفسه  واستباح  ومتوازية.  متجاورة 
اخلضم  وسط  واإلزاحة  واجلذب  واتلأخري  واتلقديم 
جممعة  قوائم  انلقش  وسط  فظهر  احلروف؛  من  املضطرب 
ىلع أبعاد منتظمة وغري منتظمة )شلك 12(، وكأنها صواري 
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النقش،  في  النباتية  13( الزخارف   )شكل 
تفريغ الباحث.  

 جمالًيا، تفريغ الباحث. 
ً

 )شكل 12( أسلوب تجميع األلفات في النقش لخلق شكال
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