
 

 (م1568 / هــ 975) المحمودية حف األثرية بجامعالت  
 ، بوسي زيدان، ورضوي عمر الفاروق 1 مدحت السيد محمد المرشدي

 قسم اإلرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس
 امللخص معلومات املقالة               

 ،, فمنها ما زال قائمًا مثل دكة المبّلغ والمنبريزخر جامع المحمودية بالعديد من التحف األثرية
ومنها ما تم نقله إلى "متحف الفن اإلسالمي" بالقاهرة مثل مصراعي باب الدخول الرئيسي  

  الخشبية  الحائط ساعة مثل بالواجهة الجنوبية الغربية, ومنها ما لم ُيستدل على مكانه حتى اآلن
  العلمية  المصادر  واقع  من بالجامع سابقاً  ودهماوج على  ستدليُ  ن يذال صليةاأل المقرئ  ودكة

وهذا ما دفع الباحث إلى إلقاء الضوء على هذه التحف   .ومقتنياته للجامع  القديمة  واللوحات 
األثرية حتى يتم استرداد ما ُفقد أو ما تم اسُتبداله, ومعالجة المصاب بيولوجيًا مثل اإلصابة  

أ الموجود على أسطح المصبعات الحديدية والنحاسية  الحشرية بدكة المبلغ أو كيميائيًا كالصد
  - وإعادتهابالنوافذ السفلية للجامع, وأيضًا ترميم ما تهشم من الُقمريات العلوية من داخل الجامع 

 .   صليةاأل إلى حالتها -اإلمكان قدر

 مقدمة 
 القلعاة منطقاةبين أو ميادان المنشاية  الرميلاة مميادان صاالل الاد مان ميادان يالشارق يالضالع الشاماليقع جاامع المحمودياة ب 
من منطقة القاهرة التاريخياة التاي ضامت إلاى قاوائم التارال العاالمي  اً والذي يعتبر جزء ،بحي الخليفة مواجهة باب العزب يف

 م.1979عام  UNESCOبواسطة 

به داود  فاعتنىس للخيل  م وهو ألباني األصل وبدأ حياته كسائ1567ه/975هذا الجامع محمود باشا عام   بإنشاءوقد أمر 
ثام تاولى باشاوية الايمن خماس سانوات وساعى لو ياة مصار حتاى تحقاى حلماه وتاولى حكمهاا إ  أناه ُقتال  1ار كتُخاداصباشا ف

اا /975 اآلخاارة يجماااد20ربعاااء يااوم األبعااد ساانة وسااتة أشااهر فااي حادثااة بامضااة لااذا لقاا  بااالمقتول, و لاا    ديساامبر 22ها
 2سجده في الواجهة الجنوبية الشرقيةمالقبلة .وُدفن بقبته الملحقة بم م1568

  بتصااميم معماااري مميااز عاان المساااجد العثمانيااة التااي أنشاافت فااي نفااس عصااره. فقااد 135وينفاارد جااامع المحموديااةمأثر رقاام 
الشاامالية الشاارقية, الجنوبيااة الشاارقية, الشاامالية  ىفلااه أربااع واجهااات وهاا  ،صاامم هااذا الجااامع وفااى الطااراز المحلااي المملااوكي

أمااا المسااجد فةبااارة عاان مساااحة مربعااة المسااقط  ااول ضاالعها  .غربيااة, وأهمهااا الجنوبيااة الغربيااة وبهااا كتلااة الماادخل الرئيساايةال
خشااابية ويحااايط بهاااا ملحقااات مااان جهاتهاااا الاااثالل عااادا الجهاااة  3م تتوسااطها أربعاااة أعمااادة بوربعاااة عقاااود تعلوهااا شخشااايخة19

 5يفصال بينهماا درقاعاة 4يطه مع المدارس المملوكية المكونة من إياوانينالشمالية الغربية, ويتشابه جامع المحمودية في تخط
ساطوانية الشاكل يعلوهاا قماة مخرو ياة أو ماا ُيطلاى أستطراق , إ  أن مفذنة الجامع تنتمي إلاى الطاراز العثمااني اممجاز أو 

 6عليه القلم الرصاص.

 المحمودية: جامع بها يزخر التي االثرية التحف
دية بعدد من التحف األثرية التي تنقسم إلى تحف أثرياة مازالات قائماة مثال دكاة المبلاغ والمنبار الخشابي, يزخر جامع المحمو 

المصااريع الخشابية لوباواب والشابابي , والابعر اآلخار لام ُيساتدل  مثال لاى متحاف الفان اإلساالمي بالقااهرةإوأخري تام نقلهاا 
 على وجوده مثل ساعة الحائط الخشبية ودكة المقرئ.
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 تحف أثرية ما زالت قائمة -أوالا 
فمنهااا  ،هتمااام والدراسااة مثاال الُقمريااات المتعااددة األشااكاليحتااوي جااامع المحموديااة علااى عاادد ماان التحااف األثريااة الجااديرة با 

المستديرة أو المطولة أو القنديلية, دكاة المبلاغ الخشابية المعل قاة علاى كوابيال حجرياة بصادر اإلياوان الشامالي الغرباي, المنبار 
 يوان القبلة يمين محراب الجامع.إخشبي بال

مريات -  الق 
يجاد عالقة تجمع بين القيمة تعتبر الُقمريات أحد العناصر البارزة في المباني العربية واإلسالمية, والتي تم توظيفها إل

وسيلة إلدخال  الجمالية والنفةية, فمن ضمن وظائفها منع الحشرات التي تتسلل من خارج المبنى إلى داخله, كما أنها 
هذه القمريات محفوظ موأقدم مثال ل 7الضوء إلى المكان ومنع األتربة, وهي تخفف األحمال على األعمدة الحاملة للعقود. 

الذي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع   8في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة وأصله يرجع إلى جامع " قجماس"
     9الخامس عشر الميالدي./الهجري 

مريات المستخدمة في جامع المحمودية كالتاليوقد تعد  :دت أنواع الق 
مريــة المســتدير : الشاارقي, األولااى فااوق محااراب القبااة وهااي مصاانوعة ماان الجاا   الجنااوبيثنااان فااي الضاالع اويوجااد منهااا  الق 

 المفرغ والمعشى بالزجاج الملون, والثانية أعلى محراب الجامع بها ن  التوحيد بخط النسخ.

مرية ال  وهاي توجاد أعلاى الشابابي  الموجاودة فاي الواجهاات األرباع  ،توخذ شكل مستطيل قمته معقودة بعقد مادب  م طّولة:الق 
للقبة الملحقة بالجامع مان الجهاة الجنوبياة الشارقية. وهاذه القمرياات مصانوعة مان الجا   للجامع , وأيضًا الواجهات الثالل

ُقمريااة, بواقااع خمااس  ةقمريااات المطولااة فااي الجااامع حااوالي ساابع عشاار المفاارغ والمعشااى بالزجاااج الملااون. ويبلااغ عاادد هااذه ال
ثناان فاي الضاالع المقابال لااه مالشامالي الغرباي , وخمااس ُقمرياات فااي الضالع الجنااوبي اًقمرياات فاي الضاالع الجناوبي الشاارقي و 

 الغربي ومثلها في الضلع المقابل لهمالشمالي الشرقي . 

مريـــات القلدي اـــة ال ســـاطة منهاااا مااان الجااا  المفااارغ والمعشاااى بالزجااااج الملاااون تعلاااو الااادخالت الاااثالل  اً ونااارال ثالثااا  :10الق 
 11لإليوان الشمالي الغربي بواقع ُقمرية فوق كل دخلة. الوسطى

مريات القلدي اة المرك ة:   ونرال أربع قمريات قنديلية مركبة بالجزء األوسط لمربع القبة. الق 

بحجاااا  مااان الجااا  المفااارغ  ات ت ويناااات هندساااية ونباتياااة محااااورة, وقاااد ُبّشااايت الُقمرياااات مااان داخااال جاااامع المحمودياااة  
. ولام يكتاف المعماار بتلا  الزخرفاة,  1ملوحة فساء في دقة صناعتها يوالمرصعة بقطع صغيرة من الزجاج الملون تشبه الفس

فاذة بطريقاة متقناة بل جعل في وسط الجزء العلوي من الُقمرية كتاباتمعبارة عن آيات قرآنية  باالخط النساخ والثلاث, وهاي من
 ، . وهذه الُقمريات مجّددة, إ  أنه مان المعتقاد أن القمرياة التاي تعلاو المادخل الفرعاي قديماة مان عصار اإلنشااء2, 1شكل م

بيار مرصاعة بقطاع صاغيرة مان الزجااج الملاون  فهايوالدليل على  ل  أنها تختلف في  ريقاة زخرفتهاا عان بااقي القمرياات, 
بخط نسخ بير متداخل يختلاف عان الخاط الموجاود بالقمرياات التاي  قرآنيةجزء من آية  منعبارة  ال تابة بها أسلوب أنكما 
. أماا 3ولوحاة رقام   2 رقام لوحاةمان خاالل المقارناة باين  ا خاتال ها بخاط النساخ المتاداخل ويمكان مالحذاة هاذا عليُكت  

 12. 3ملوحة ال خارجي الُقمريات من الخارج, فقد وضع النجار حج  من السل  لحمايتها من أي أ 

 دكة المب غ   -
حياث تعلاو الادخالت الوساطى الاثالل دخلاة معقاودة بعقاد  –تجااه المحاراب  –تقع هذه الدكة بصدر اإليوان الشمالي الغربي 

مدب  شاغلت أرضايته بدكاة مان الخشا  محمولاة علاى أربعاة كوابيال حجرياة, األوساطان منهاا متشاابهان مان حياث الت اوين, 
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وشاكال مختلفاة منهاا ثنياات, والشاكل المروحاي الاذي ب حنايااأسفل على مقرنصات من الناو  المصاري يليهاا  فهما يرت زان من
 . 4لوحة ،3تمشكلياينتهي بشكل د 

 ات  ىمتتاليااة, األولاا  حنايااا ويليهااا ثااالل14اللااذان فااي الطاار , فيرت اازان علااى مقرنصااات ماان النااو  الحلبااي13أمااا ال ابوليااان 
 . 5لوحة  ،4ول ن بشكلين مختلفينم  شكل حنيتان ةالثوالث ةشكل مروحي, والثاني

 قوائم خشبية متتالية. ودرابزين   –المواجهة للمحراب  –ويحدد جان  هذه الدكة 

ويااتم الوصااول إلااى هااذه الدكااة عاان  ريااى باااب صااغير فااي الطاار  الشاامالي لإليااوان, وياا دي هااذا الباااب إلااى ساالم صاااعد 
فاي سامت الجادار الشامالي الغرباي  15ستطراقاإلى باب صغير ي دي إلى  –مع قبل الصعود إلى سطح الجا –يتوصل منه 

 16 .6نفسه يوصل إلى هذه الدكة ملوحة 

وتشاار  الدكااة علااى الجااامع ماان خااالل عقااد ماادب  يصاال ارتفاعااه إلااى بدايااة إزار السااقف. أمااا خل يااة تلاا  الدكااة المفتوحااة 
ين يتاوج كال تالقندلي البسايط المكاون كال منهاا مان فتحتاين مساتطيلبالواجهة الشمالية الغربية, فتضم ثالل قمريات من النو  

يتوسطها ألعلى قمرياة مساتديرة. وفاي باا ن األجازاء الخشابية للدكاة توجاد بقاياا زخاار  علاى شاكل و منها عقد نصف دائري 
 .  7لوحة م 17بخاريات

 الملبر -
 18بالدرابزين فمن خش  الزان. ء أشغال الخرطوهذا المنبر قديم من عصر اإلنشاء, وهو منبر من الخش  النقي باستثنا

خشابية مساتطيلة ومربعاة مخشا   ايارت از السلم الصاعد للجوسى, وقد زينتا بحشا ويت ون المنبر من ريشتين مثلثتين أعدتا  
. ويعلااو الريشاتين درابازين مان الخشا  الخارط, ويغلاى المنبار مصااراعان 20أو معشاى  يفصال باين كال منهاا كرناداز 19معقلاي
 21عادت لتحاوي بعار اآلياات القرآنياة وتااريخ اإلنشااءأ يان يعلوهما واجهة مقرنصة بوسفلها قطعة مستطيلة من الخشا  خشب

وي دي باب المنبر إلاى سالم ينتهاي بجل,ساة, يعلوهاا جوساى متاوج بمقرنصاات يعلاوه قباة متوجاة باثالل  .مصمتة ُتركت ول نها
 .  10 ,9, 8ملوحات  22الهالل اكرات خشبية صغيرة, بنهايته

المزدوجة الباارزة علاى ساطح الخشا ,  23المنبر بالزخرفة المعروفة بالمعقلي المائل والمنفذة  بطريقة السداي  اوُزخرفت ريشت
مسااتطيلة ومربعااة ومثلثااة, وقااد ُنفااّذت بهااا أشااغال الخاارط ماان النااو   اياأمااا الاادرابزين الااذي يعلااو الريشااتين فقااد قساام إلااى حشاا 

 اياالمثلثااااة بطرفااااي الاااادرابزين, وماااان النااااو  المساااادس المفااااوق فااااي الحشاااا  اياالمربعااااة والحشاااا  اايالمربااااع فااااي الحشاااا  24الميمااااوني
 المستطيلة.

هذا ويوجد بصدر جلسة الخطي  شكل محراب يرت از علاى عماودين وكاان يتادلى مان عقاد المحاراب ثاالل سالسال بنهايتهاا 
 25 .5البعرمشكل شكل مشكاة زين بدنها بزخار  نباتية من لفائف وفرو  متداخلة مع بعضها 

 المصَ عات -
أثناااء الزيااارة الميدانيااة لجاااامع المحموديااة وعماال دراسااة تحليلياااة للمصاابعات المسااتخدمة فااي تغشاااية النوافااذ الساافلية وجاااد أن 
بعضها مصنو  من الحديد واآلخر من النحاس, وهذا إن دل فإنما يدل على أن عدد من المصبعات األصلية للجاامع كانات 

مصابعات أخارال  تركيا وعناد أعماال التارميم تام  26س وقد ُفقدت قبل أن تدركه لجنة حفظ اآلثار العربياة,مصنوعة من النحا
  .  11, وهي تقوم بوظيفة تومين الجامع باإلضافة إلى اإلضاءة والتهوية ملوحة منها بد ً  مصنوعة من الحديد



 .123-110، ص 2019،  2، العدد 17( المجلد JAAUTH)                                      ت المرشدي وآخرون،    مدح

113 
 

علااى المصاابعات الجصااية المرصااعة بالزجاااج  اً أيضاا ولاام يقتصاار الجااامع فقااط علااى احتوائااه علااى المصاابعات المعدنيااة وإنمااا 
بخط الثلث ,وقد استخدمت هذه المصبعات في تغشية صافو   قرآنيةالملون والمزخرفة بوشكال نباتية وهندسية وكتابيةمآيات 

  .12 داخل الجامعملوحة األربعالقمريات العلوية في الجهات 

ات النوافاذ, وهاو أسالوب محلاي اساتخدم مان قبال فاي العصار وقد اسُتخدمت المصبعات في العصر العثماني في تغشاية فتحا 
في العصر المملوكي, حيث كانت المادة التي تنفاذ منهاا هاذه المصابعات هاي النحااس والبروناز,  استخدامهاأليوبي, واستمر 

فقاد قاام فضاًل عن الحديد, وقد استخدمت الماواد الساابقة فاي العصار العثمااني إلاى جانا  ماادة أخارال جديادة وهاي الخشا , 
النجاااار العثمااااني  بتشاااكيل المصااابعات الخشااابية بااانفس األسااالوب الاااذي كانااات تشاااكل باااه المصااابعات المعدنياااة, ونااارال هاااذا 

م , وجاامع أحماد 1353ه/654م , وجامع رويش باشا بمصر القديماةم1680ه/1901الفقار ب م الا ستخدام في جامع  
حيث   يستطيع الفارد مان أول وهلاة أن يفارق بينهاا وباين , م1759 -1757ه /  1173 – 1171م بباب البحر  العريان

المصااابعات المعدنياااة وهاااي فاااي جاااامع العرياااان توخاااذ شاااكل رماااال تتقاااا ع ماااع بعضاااها فاااي كرياااات سداساااية لت اااون مربعاااات 
 27صغيرة.

 28الكوابيل الخشباة -
, وأيضاًا أعلاى محراباي الجاامع يوجد بالجامع عدد من ال وابيل المصنوعة من الخش , ويمكن أن نراها أعلى مدخلي الجاامع
 والقبة الضريحية. وكان الهد  منها هو تعليى المصابيح الزيتية كوسائل لإلضاءة الصناعية.

كذل  نجد كوابيل خشبية تقسم كل ضلع من أضال  مربع القبة إلى ثالثة أجزاء, و ل  لحمل العوارض الخشبية التي كانت 
  .14, 13ستوال السفليم لوحة ت لإلضاءة على الميامعدة لتعليى المشكو 

 ثانااا: تحف أثرية تم نق ها إلى متحف الفن اإلسالمي بالقاهر 
بنااء م 1904ه/ 1315 جامع المحمودية قامت بمجموعة من أعمال الصيانة  سانة العربية اآلثارلجنة حفظ دركت أعندما 

وأوصات  ,29 رّ مياع الشابابي  الجصاية والُشا جم  منهاا تارميم 1891مان سانة  109 رقامعلى اقترال قسمها الفناي فاي تقريار 
صاالحه إن تام ألاى إستمرت األعمال فياه او  لى متحف الفن اإلسالمي بالقاهرةإبنقل ما تبقى من األبواب والشبابي  الخشبية 

 30.م1906ة فيه عام يقامة الشعائر الدينإب ُفتتح رسمياً او 

   المصاريع الخشباة لألبواب والش اباك -
المساتطيلة  ايا, أماا مان الاداخل فيغلا  عليهاا الحشا 31بسايطة بهاا زخاار  علاى نذاام المفروكاة ايامان حشا  تت ون مان الخاارج

الصاغيرة فاي الوساط التاي تلتاف  اياالقائمة والنائمة. أما بالنسبة لباب الدخول, فإن األوجاه الخارجياة يغلا  عليهاا نذاام الحشا 
أماااا األوجاااه الداخلياااة ل ااال   .18, 17, 16, 15 ملوحات ة ال بااارال فاااي كااال مصااارا يحولهاااا أكبااار منهاااا إلاااى أن ت اااون الحشااا 

 32 .19القائمة والنائمة ملوحة  ايامصرا  فتت ون من الحش

 تحف أثرية لم ي ستدل ع ى مكانها حتى اآلن:  -ثالثاا 
 العلمياة المصاادر واقاع مان بالجاامع سابقاً  وجودهما على ستدليُ   نيواللذ صليةاأل المقرئ  ودكة الخشبية الحائط ساعة مثل 

 .ومقتنياته للجامع القديمة واللوحات

   33ساعة الحائط -
م. والاذي دلناا  2,80رتفاعاه . وهي  ات صندوق خشابي ا 20لوحة رقمموهي من التحف المنقولة ول نها بير موجود حاليًا 

  . 21ملوحة م 1978على وجود تل  الساعة لوحة الُتقطت لها عام 
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 دكة المقرئ  -
وماان الجاادير بالااذكر أن دكااة المقاارئ الموجااودة حاليااًا حديثااة  .شاايخ عليهااا عنااد قااراءة القاارآن ال ااريمال مخصصااة لجلااوسهااي 

الصنع قوام زخارفها مان الضالع األماامي والخلفاي عباارة عان  باى نجماي مان اثنتاي عشارة كنادة علاى كال مان جانبياه ثالثاة 
زخار  الضاالعين الجااانبيين  بااى ييااة األضااال  و سداسااية وأخاارال نجمياة ثمان أرباا   بااى نجمااي ويحصار فيمااا بينهمااا أشاكا 

  34. 22 لوحة, 6شكل  مفي األركان. وتنتهي القوائم المكونة لهيفتها بست بابات أرباعهكندة  ةنجمي مكون من اثنتي عشر 

لمقااارئ تسااا  فتحاااة دخااول اوام  0,85م × 1,52 وأبعادهااا 35 أمااا الدكااة األصااالية فمصاانوعة ماان الخشااا  النقااي مالعزيااازي 
المنباار القاديم مخشاا  معقلااي أو معشااى ,  ايااألجناااب فيااه علاى نسااى حشاا  اياوهاي علااى شااكل مسااتطيل ُصانعت حشاا  م0,67

بوشاغال الخارط ين مان الخشا  الازان مزخار  ز , ويتاوج أجنااب تلا  الدكاة درابا بينهما المضاهاة لحد يصل تناسى و ل  لعمل
المساتطيلة, وهاو فاي  لا  يضااهي درابازين  ايافاي الحشا  دسالمربعاة, ومان الناو  المسا  ايامن النو  الميموني المربع في الحش

المنباار. وقااد ُنفااّذت األشااكال الزخرفيااة الممثلااة لهااذه الدكااة بطريقااة السااداي  البااارزة, ولاام يتوصاال الباحااث إلااى معرفااة مكااان 
 وجودها حاليًا. 

 ال حث نتائج
, إ  أنهاا تعرضات م1881ه/ 1292بياة عاامثاار العر مان خاالل لجناة حفاظ اآل تم تجديدها جامعال أبواب وشبابي معذم  -

  .ةالخشبي ايااآلن لفقدان بعر الحش

 .واإلصابة الحشريةزعت من مكانها, عالوة على تعرض بعضها لعوامل التلف قد انتُ  الخشبية  وابيلالبعر  -

وال وابيل الحجرية   كالمنبر الخشبي جامعلبعر العناصر المعمارية والزخرفية للمن قبل الباحث تم عمل تفريغ هندسي  -
 عالوة على القمريات المغشاة بمصبعات جصية بها كتابات بخط الثلث المفرغ. 

لوارد بالمصادر  بير أصلية و ل  لمخالفتها للوصف الزخرفي ا جامعأظهرت الدراسة أن دكة المقرئ الموجودة بال -
ة هندسية على نذام المفروكة ولم يرد بها عبارة عن زخرف جامعالخشبية بال ايا, عالوة على أن زخار  الحشوالمراجع

 الطبى النجمي الموجود على هذه الدكة. 

لم يتمكن الباحث من معرفة مكان   ول ن م, 1978 تم مالحذة ساعة حائط خشبية بإيوان القبلة في صورة تعود لعام -
 رقت. نها قد سُ أوجودها مما يرجح 

م إلى اآلن مما يجعله عرضة لمزيد من التدهور,  2016 في  هبلقتم أن منذ  الجامع ترميمتخا  أي خطوة نحو الم يتم  -
 العناصر المعمارية الموجودة به.  عالوة على ضيا  باقي

 التوصاات
لمعرفة ما إ ا كانت قد أصيبت بالتلف البيولوجي من عدمه   جامععمل مسح بيولوجي لوجزاء الخشبية الموجودة بال -

ستدعى األمر  ل   او نقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إ ا اإلصابة الحشرية", أب"خاصة ما يعر 
لمعرفة ما إ ا كانت قد أصيبت بالبكتريا  جامععمل مسح لوجزاء الحجرية والرخامية بالو  من أجل الحفاظ عليها

 .جامعحتى نحمي ما تبقى من التحف األثرية بال والفطريات وعمل صيانة عالجية ووقائية لها

لها  فيمكن عمل عناصر محاكية  , وإمثل ساعة الحائط ودكة المقرئ  محاولة إرجا  العناصر المعمارية المفقودة -
 .جامعووضعها بال
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  , حيث   يوجد حفاظ بادئ الحفاظ على الترال اإلسالميعتبارها من أهم ما التوكيد على أهمية المشاركة المجتمةية و  -
   بدون مشاركة المجتمع المحلي.

  جامع من أرشيف وزارة األوقا  ووضعها في صندوق عرض زجاجي بداخل ال 1022إحضار وثيقة محمود باشا رقم  -
 للحفاظ عليها. المناس  المناخوتهيفة  منيةاأل القيمة األثرية مع أخذ كافة التدابير من مزيدالو ل  إلكسابه 

  بميدان  حسن ي الرفاعي والسلطانجامعاص كالموجودة بالداخلية أو من القطا  الخ وزارةأهمية وجود حراسة سواء من  -
 من التعدي والسرقة.   جامعلحماية ال  سابقاً  الرميلةم القلعة

   المراجع قائمة

 : الوثائقأوالا 
 . 1022رقم ب المحفوظة بورشيف وزارة األوقا  ،اااا وثيقة محمود باشا

 المراجع: ثانااا 
 . م1946  ،1جا  ،القاهرة  ،جزءان ،1ط ،ريةتاريخ المساجد األث: حسن عبد الوهابااا 
 . م1990 ،القاهرة ،الجامعة األمريكية ،المصطلحات المعمارية في الوثائى المملوكية: محمد أمين وليلى إبراهيم ااا
 . م2000 ،1ط ،جامعة القاهرة ،دار نهضة الشرق  ،بحول ودراسات في العمارة اإلسالمية: حمزة الحدادمحمد  ااا
 . م1983 ،، القاهرة5جا ،خمسة أجزاء ون،مساجد مصر وأولياؤها الصالح: مدكتور سعاد ماهر ااا
 . م2003  ،4جا  ،زاءستة أج ،1ط ،مكتبة مدبولي ،أ لس العمارة اإلسالمية والقبطية بالقاهرة: عاصم رزق  ااا

 .م 1988 ،بيروت ،موسوعة العمارة اإلسالمية: ااا عبد الرحيم بال 
 .م 1984 ،القاهرة ،يرة في العصر العثمانفنون القاه: ربيع خليفة ااا

 : الدوريات العرباة رابعاا 
 ، دراسات في  21الوثائى في خدمة اآلثار مالعصر المملوكي  سلسلة الدراسات الوثائقية م:ااا عبد اللطيف إبراهيم علي

 . م1979اآلثار اإلسالمية، 
الندوة العلمية الدولية حول العالقات المصرية   ،في مصر ال ابول مالحرمدان  في العمارة األندلسية: مدكتور على الطايش-
 . م2010ديسمبر  9-8من  ،جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،سبانية عبر العصور مالصالت الحضارية  ا 

 الرسائل الع ماة:خامساا 
 ،توراة بير منشورة رسالة دك ،العناصر الزخرفية المستخدمة في عمارة مساجد القاهرة في العصر العثماني:  ه عمارة ااا

 م. 1988جامعة القاهرة ،  ،كلية اآلثار
 ،شورةنم ه رسالة دكتورا  ،يالعثمان لعمائر القاهرة الدينية خالل العصر  ي صر مالطراز ال: مدكتور الحداد ااا محمد حمزه

 . م 1990 ،جامعة القاهرة ،اآلثاركلية   ،نامجلد
جامعة  ،كلية اآلثار ،بير منشورة ،ه دكتورا   أ روحة ،وكي والتركيالعصرين الممل  فيالمنابر في مصر : نعمت أبو بكر ااا

 . م1985 ،القاهرة 
 ،كلية اآلثار ،بير منشورة  ،رسالة ماجستير ،أشغال الخش  في العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة: اشادية الدسوقي ااا

 . م1984 ،جامعة القاهرة 
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 األشكال

  
 ( 1)شكل

المفرغ بمص عة جصاة بإيون  كتابات بخط الث ث
 (246م, ص2003عاصم رزق , أط س العمار  ,:القب ة

 (  2شكل م
كتابات بخط الث ث المفرغ بمص عة جصاة باإليوان الشمالي  

 ( 246م,ص2003عاصم رزق,أط س العمار ,:الغربي

  
 (  3شكل م

 كابولى بطرف دكة المب غ 
 (10م, شكل 1999عن)ملظمة العواصم اإلسالماة, 

 (  4)شكل 
 كابولى بوسط دكة المب غ 

 مكرر( 10م, شكل1990عن)ملظمة العواصم اإلسالماة,  
 

 
 (  5)شكل 

مسقط رأسي ل ملبر األص ي بالجامع يتقدمه باب 
بمصراعين متوج بمقرنصات وشَرف وريشته مزخرفة  

 بأشكال هلدساة )عمل ال احث(
 

 (6)شكل 
اللخي اة بأحد تفريغ جزء من الطبق اللجمي يوضح المراوح 

 )عمل ال احث( أجلاب دكة المقرئ 
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 ال وحات 

  
    1لوحة  م

ُقمريات الجامع المغشاة بالج  المرصع بالزجاج   أحدي
 الملون بالضلع الجنوبي الشرقي من إيوان القبلة 

 متصوير الباحث  

    2ملوحة  
قمرية مط ولة مغشاة بمصبعات من الج  المفرغ  تعلو  

 ع الشمالي الشرقي  المدخل الفرعي بالضل
 متصوير الباحث 

  
    3لوحة م

قمرية من الخارج عليها حج  من السل  بالواجهة الشمالية الشرقية  
 متصوير الباحث 

    4ملوحة 
دكة المبلغ في صدر اإليوان الشمالي الغربي محمولة على 

 متصوير الباحث  أربعة كوابيل حجرية وتعلو الدخالت الثالل

  
    5ملوحة 

كابولي بطر  دكة المبلغ  يرت ز على مقرنصات من النو  الحلبي 
ويليها ثالل حنايا متتالية األولى بشكل مروحي والثانية والثالثة  ي 

 على  يمتصوير الباحث 

   6ملوحة 
الباب الم دي لدكة المبلغ في الطر  الشمالي من اإليوان  

 م تصوير الباحث   الشمالي الغربي

  
    7ملوحة  

دكة المبلغ تشر  على الجامع من خالل عقد مدب  يصل   
إلى إزار السقف وخلفيتها تضم ثالل قمريات من النو  

 القندلي البسيط متصوير الباحث  

    8ملوحة  
 جوسى المنبر متوج بمقرنصات يعلوه  قبة بقمته هالل

 م تصوير الباحث 
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    9ملوحة 

ن القبلة ويذهر بريشته الجان  األيمن من المنبر الخشبي بإيوا
 زخرفة المعقلي يتقدمه باب دخول بمصراعين متصوير الباحث 

    10ملوحة 
الجان  األيسر من المنبر والدرابزين الخشبي منفذ به أشغال  

الخرط من النو  الميموني والباب الم دي لجلسة الخطي  يعلوه  
 صوير الباحث  ت م جوسى 

  
    11ملوحة 
 من داخل الجامعالمصبعات الحديدية 

 م تصوير الباحث 

    12ملوحة 
المصبعات الجصية المستخدمة في تغشية القمريات العلوية 

 متصوير الباحث   بالضلع الجنوبي الغربي من داخل الجامع

  
    13لوحة م

للجامع بالواجهة الشمالية الشرقية   الباب الفرعي ابوليان أعلىك
 متصوير الباحث 

    14ملوحة 
 المفروكة زخار  شكل على الخشبية ال وابيل  من نازوج

 ن عرقًا خشبيًا يتدلى منه مشكاوات حديثة الصنعيحمال
 متصوير الباحث 

  
    15لوحة م

مصراعا مدخل القبة الضريحية من الخارج على يسار محراب  
 الجامع بإيوان القبلة مزخر  على نذام المفروكة متصوير الباحث 

    16ملوحة 
 خشبي من داخل القبة الضريحية للجامعمصرا   

 متصوير الباحث 
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    17ملوحة 

  مصرا  خشبي من خارج الجامع في الواجهة الشمالية الشرقية
 متصوير الباحث 

    18لوحة م
الجنوبية  بالواجهة الخارج من للجامع الرئيسي الدخول باب

 متصوير الباحث  الغربية

  
    19لوحة م

  الفرعي من الخارج في الواجهة الشمالية الشرقية باب دخول الجامع
 متصوير الباحث 

 

    20ملوحة 
م والمفقودة حاليًا 1978ُتذهر الساعة الخشبية بإيوان القبلة عام 

   6م, لوحة 1978عنم سوزان محمد, وثائى وقف, : 

  
   21لوحة م

إيوان القبلة و  يوجد به  الساعة الخشبية كما أوضحت لوحة  
   20مرقم

 م تصوير الباحث    
 

    22لوحة م
 دكة المقرئ الموجودة بالجامع حالياً 

 متصوير الباحث 
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Endnote 
 

ستثناء سلطة الباشا ادارة بكانت فرو  اإلو  و"خدا" بمعنى رب. بمعنى البيت ت"ك"ت ون من مقطعين ي يلق  وظيف كتخدا"" 1
سيسية العثمانية بمدينة والعديد من النصوص الت يف كما ورد  .س الديوان نيابة عنهأيد كتخدا الباشا وكان ير  يدار ف والدفتر 

لقاب مصطفى بركات, األم. م1699/ها1111بتاريخ  يسالمبمتحف الفن اإل يسيسوبن  ت " و الفقار" القاهرة فقد ورد لق 
دار   الوظائف من الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخالفة اإلسالمية,دراسة في تطور األلقاب و  ظائف العثمانية,و وال

 .  145 –144, صم2000, القاهرة ,بري 
, دار ي تحقيى  محمد الششتاو م , 1719ه/ 1121مت ب, احباب ممن مل  مصر من الملوك والنو بن الوكيل, تحفة األا 2

 . 114, ص القاهرة ,1، طم1999فاق العربية, األ
ونحوها . وقد   توالدور قاعا  من السقو  الخشبية تغطي الجزء األوسط من صحون المساجد والمدارس الشخشيخة : نو  3

شا  اسُتخدام هذا النو  من التسقيف في العمارة اإلسالمية المملوكية عندما صُغرت مساحة الصحن رغبة في تغطيته 
شتاء. وكانت الشخشيخة بالبًا مثمنة الشكل  واستخدامه للصالة حتى   يترك المصلون دون حماية من الصيف ومطر ال

تقوم في أركانها أربع منا ى انتقال مقرنصة لتحول مربع الصحن إلى مثمن يرت ز عليه الشخشيخة فوق رقبة تضم  
مجموعة من النوافذ  ات الزجاج الملون, أما سقو  الشخاشيخ ف انت تزين بعناصر نباتية وهندسية ملونة ومذهبة.معاصم  

  .  160ص ,.م2000,القاهرة, 1مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية,ط رزق, معجم
 ة لى اللغة العربية وخاصة في مصطلحات الفن والعمارة, وهو عبارة عن قاعة مسقوفة بثالثإاإليوان: لفظ فارسي انتقل  4

وقد يتقدمها رواق وربما  جدران فقط مفتوحة كليًا من الجهة الرابعة وقد ت ون مقنطرة وبال أبواب وتطل على صحن مكشو 
موسوعة العمارة اإلسالمية, بيروت, عبد الرحيم بال , ماتصلت بقاعات وبر  متعددة حس  وظيفة البناء الموجود فيه.

 .  70-67., ص م1988
 ات  : هي الجزء المنخفر الذي يقع بين اإليوانين المتقابلين في المسكن العربي, الذي يتوسط األبنية الدينية ةالدور قاع 5

مسقوفة بشخشيخة أو بسقف  ةالدور قاعالتخطيط المتعامد من المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها, وبالبًا ما كانت هذه 
خشبي مسطح وأحيانًا ما كانت سماوية بغير سقف, أما أرضيتها ف انت منخفضة عن مستوال أرضيتي اإليوانين المتقابلين 

مصطفى نجي , نذرة جديدة على النذام  مدرجة سلم.  ارتفا ترًا أو ما يعادل على جانبيها بما يقرب من عشرين سنتمي
 القاهرة,, مجلة كلية اآلثار, جامعة 24, عدد يالجر كسالمعماري للمدارس المتعامدة وتطوره في العصر المملوكي 

 .  2ل م, 1975

, كلية نا, مجلدشورةنم ه , رسالة دكتورا يمانالعث لعمائر القاهرة الدينية خالل العصر ي صر م, الطراز الالحداد محمد حمزه 6
 . 92, ص1مج  ,م1990, , جامعة القاهرةاآلثار

 .  612م, ص1948زكي حسن, فنون اإلسالم, القاهرة ,  7
 . 261, ص1ا جم, 1946, , جزءان, القاهرة1تاريخ المساجد األثرية, طحسن عبد الوهاب,  8
 . 36.ت, ال ويت, صدعمارة اإلسالمية, هبه الحداد, تطور فن عمارة النوافذ في تاريخ ال 9

ما القمرية القنديلية المركبة فهي عبارة عن  أن يعلوهما قمرية مستديرة ين مطولتيالقمرية القنديلية البسيطة عبارة عن قمريت 10
 قمريتان مستديرتان. اثالل قمريات مطولة يعلوه

 .95, ص1مج ,لعمائر القاهرة الدينية ي صر م, الطراز الالحداد حمزه 11
,  223, ص 4م, جا2003 ,4, جاستة أجزاء ,1, طيسالمية والقبطية بالقاهرة, مكتبة مدبول لس العمارة اإلأعاصم رزق,  12

224 . 



 .123-110، ص 2019،  2، العدد 17( المجلد JAAUTH)                                      ت المرشدي وآخرون،    مدح

121 
 

 
في    في العمارة اإلسالمية, ولغويًا هو المسند البارز من الحجر من  ر  واحد, إما أن يرك ابارز  اال ابولي لع  دور  13

رت ز عليه أرجل العقود, أو في الواجهات ليحمل فوقه إما عناصر معمارية مختلفة , أو تلالجدران  أو أعلى تيجان األعمدة 
بروزات معمارية مختلفة وللمزيد أنذر: علي الطايش, ال ابول مالحرمدان  في العمارة األندلسية في مصر, الندوة العلمية  

  9-8ية , كلية اآلثار, جامعة القاهرة, من الدولية حول العالقات المصرية األسبانية عبر العصور مالصالت الحضار 
 . 3-2م, ص2010ديسمبر 

المقرن  الحلبي أو الشامي هو المقرن  الذي عقوده مستديرة والمقرن  البلدي أو العربي وعقوده تشبه العقد المن سر  14
في الوثائى  محمد أمين وليلى إبراهيم, المصطلحات المعمارية ومقرن  بد ية أي تتدلى من وسطه حلية صغيرة.

 . 113م, ص1990المملوكية, الجامعة األمريكية, القاهرة, 
ا ستطراق أو الدرقاعة عبارة عن مساحة مربعة أرضيتها منخفضة عن أرضية اإليوانيين والسدلتين ويغطيها سقف  15

 ,ف النصرمحمد سي.من اإليوانين والسدلتين على الدرقاعة بعقود مدببة . ويشر  كلخشبي يتوسطه شخشيخة مثمنة
 . م1984,  ولالعدد األ, جامعة صنعاء ,دابمجلة كلية األ ,ضوء وثيقة جديدة فيثرية أ دراسة  ,نصور قالوون ممدرسة ال

 . 298, ص  1, جاتاريخ المساجد األثريةحسن عبد الوهاب,   16
ن كل منهما عبارة ات ات شكل دائري بالبًا تتصل بها من أعلى ومن أسفل حليتان متشابه زخرفيهبخاريات: هي وحدة  17

عن ورقة نباتية ثالثية . وقد تعمل هذه البخارية على الحوائط وت ون مادتها من الحجر المدقوق أو من الج , أو تعمل 
 ون مادتها من النحاس أو الحديد. ويغل  على الذن أن هذه  تالعمائر األثرية, وت فير  األبواب المصفحة ضعلى 

اااا محمد أمين, ليلى إبراهيم, مالتركمانية أو من حي البخارية في البصرة في العراق.من مدينة بخاري  موخو ةالتسمية 
الوثائى في خدمة اآلثار مالعصر المملوكي  سلسلة الدراسات  , عبد اللطيف إبراهيم علي 20ص المعمارية,المصطلحات 

 .209م، ص1979 ، دراسات في اآلثار اإلسالمية، 21الوثائقية م

, بير منشورة, كلية اآلثار, جامعة  ه العصرين المملوكي والتركي, رسالة دكتورا  فيالمنابر في مصر  نعمت أبو بكر, 18
 . 568-560ص  م,1985 القاهرة,

مستطيلة  حشاياالمعقلي: نو  من أنوا  الزخرفة التي سادت على أشغال الخش  في العصر العثماني, وهي عبارة عن  19
مربعة, والمعقلي أنوا  منها المائل والقائم والمعقو . ربيع خليفة, فنون القاهرة في   اياتحصر فيما بينها حش وأفقيةرأسية 

   .416 – 415. ااااا شادية الدسوقي, أشغال الخش , ص176 –175م , ص  1984العصر العثماني, القاهرة, 
المصطلح األثري في العمارة  قواميس اللغة العربية وإنما ورد في قواميس اللغة الفارسية أما في  فيلفظ أعجمي لم يرد  20

من الرخام يت ون من شرط متشابكة  ات أشكال هندسية مختلفة يدور حول المرتبة الرخامية  اً المملوكية فيعني إ ار 
 المستطيلة أو المربعة.

 .255, صعاصم رزق, معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية
والدليل على  ل  أن   .ها أية كتابات قد ت ون في األصل المفقودهذه القطعة الخشبية مجددة ول ن دون أن يكون علي 21

بماء الذه . وقد أ لقت   اً بالالزورد ومطعم اً األعمال المعمارية التي وردت بوثيقة محمود باشا ظهر بها هذا اللول مدهون
لتي توجد أعلى المدخل في    ا حشوهالوثيقة على هذا اللول اسم"تاريخ" والجمع تواريخ, وهو القطعة الخشبية المستطيلة م

عبد  م 144, سطر  1022األبواب عادة, وتوجد عليها كتابات مختلفة قد يكون من بينها تاريخ.ااا وثيقة محمود باشا رقم 
 .  2/حاشية21, صاآلثاراللطيف إبراهيم, الوثائى في خدمة 

ت خشبية صغيرة وهالل بحيث يذهر ويالحظ وجود قائم حديدي للتدعيم يرك  عليه قبة الجوسى وما يعلوها من كرا 22
    .3/حاشية   83سوزان محمد, وثائى وقف السلطان سليم الثاني, ص م ر  هذا القائم من أعلى. 
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رفيعة من الخش  تثبت مباشرة على السطح الخشبي المراد زخرفته,   شرطهذة الطريقة باستخدام تتم  : ريقة السداي 23

مكونة بذل  الشكل الزخرفي المطلوب دون وجود سطح خشبي خلفها ومن   وأحيانًا تثبت هذه السداي  بعضها في بعر
م, وأحيانا ت ون السداي  مزدوجة ويقوم الصانع 1661ها/1077أمثلة  ل  الشباك بمتحف الفن اإلسالمي الم رخ بعام 

 .  168 -167, ص في العصر العثماني بت وين األشكال الزخرفية المطلوبة. ربيع خليفة, فنون القاهرة

هو نو  من أنوا  الخش  الخرط عر  في مصر منذ أقدم العصور وأنتشر في العصرين المملوكي و : الخرط الميموني 24
أشغال   شادية الدسوقي, .المفوق  يالعثماني ومنه الميموني العربي أو البلدي و الميمون المغربي والميموني المربع و والميمون

 . 204-  202الخش , ص 
 .  95-94, ص 1ي, مجصر مز ال, الطراالحداد حمزه25
 . 295ص ,1, جاثريةتاريخ المساجد األ ,حسن عبد الوهاب26

,  1م, ط2000محمد الجهيني, أحياء القاهرة القديمة وآثارها اإلسالمية: حي باب البحر, القاهرة, دار نهضة الشرق,  27
 . 209ص
ك المبلغين  احمل الشر  أو العقود أو دكفي الجدار لي   مسند بارز من حجر أو خش  يرك و كابولي: مفرد كوابيل وه  28

وككل العناصر المعمارية, كان لل وابيل هي األخرال نصيبها من الزخار  واأللوان ومن أشكالها المبت رة التي توثرت بالعمارة 
 .322الرومانية.اااا عبد الرحيم بال , موسوعة العمارة اإلسالمية, ص

حمد عبد الرازق, ال وابيل في عمائر القاهرة منذ بداية العصر المملوكي وحتى ولمعرفة المزيد عن ال وابيل أنذر: منصور م
 م. 2008نهاية عصر محمد عليمدراسة معمارية فنية , رسالة ماجستير بير منشورة, كلية اآلثار, جامعة القاهرة,  

ار المدن ونحوها من العمائر الُشًر  :هي نهاية الشئ أو حافته وقد استخدمت للد لة على ما يوضع أعلى المساجد وأسو  29
األثرية اإلسالمية , وكانت تعمل من الحجر او اآلجر في العمائر , ومن الخش  أو المعدن في  األبواب الخشبية . وقد ت ون 

وظيفة حربية مثل  الوكانت   تثبيتها.مورقة أو هندسية مسننة قاعدتها أعرض من قمتها من أجل متانة  أشكال نباتيةعلى 
والواجهات تسمح للجنود برؤية األعداء والتواري خلفها لتسديد الرمال إلي  األسوارحيث تبنى على أبعاد متقاربة أعلى المزابل 

 .   162-161أعلى الواجهات. عاصم رزق , مصطلحات العمارة , ص     زخرفيهوظيفة    إلىأن تحولت  
 .م1906لسنة ,  23رقم    , كراسةثار العربيةمحاضر لجنة حفظ اآل  30
في اللغات األوربية  Tلة ومقلوبة :هي وحدة من زخرفة المعقلي مكونة من شكل هندسي يشبه حر و عدمزخرفة المفروكةمال 31

وتتقابل مع أخر بشكل معكوس وهذه الوحدة إما معدولة أو مائلة. وجاء لفظ المفروكة من المفراك الذي يستخدم في فرك بعر 
أشغال  شادية الدسوقي,ااا بين أهل المهنة حتى اآلن. اً لفظ المفروكة مازال مستخدماأل عمة لدال أهل الصعيد مع الفارق بينهما و 

 , م1984ثار, جامعة القاهرة , اآل كليةبير منشورة ,  ,ماجستير أ روحةالخش  في العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة, 
 .416ص  

عهده, أ روحة رسالة ماجستير بير منشورة , كلية  في  وثائى وقف السلطان سليم الثاني وباشوات مصرسوزان محمد,  32
 .73, ص  م1978اآلداب, جامعة القاهرة ,  

   ًا.حالي  وجود  لها  وليس  الساعة  هذه على  ستدليُ  لم  للباحث   الميدانية  الزيارات   خالل  من  33

بير منشورة , كلية  ه دكتورا   ه عمارة, العناصر الزخرفية المستخدمة في عمارة مساجد القاهرة في العصر العثماني, رسالة 34
 . 143  –140م, ص  1988اآلثار, جامعة القاهرة ،  

من أنوا  األخشاب المتميزة وكان يستورد من الخارج ويتميز هذا النو  من الخش  بلونه األصفر : الخش  النقي أو العزيزي  35
خشبية المتنوعة كالمنابر واألبواب والشبابي  الفاتح وبوليافه القوية ويحتوي على مادة صمغية كبيرة, ويستعمل في األشغال ال

 ك. اوالدك
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Archaeological artifacts at Mahmoudiyya Mosque (975 AH / 1568 CE) 
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ARTICLE INFO               Abstract 

Mahmudiya Mosque had once enclosed several monumental 

artifacts. Some of which are still standing like Dikka al-mubaligh, 

and the pulpit "Minbar". Other artifacts were transferred to the 

Museum of Islamic Art in Cairo like the main entrance's wooden 

shutter. other artifacts had been lost, like the wall's wooden – clock 

and the original recital seat "Dikkat al-muqri", which were once 

present according to ancient references, and the Mosque’s old plate. 

This paper aims at shedding light on these monumental artifacts, in 

an attempt to return back the lost artifact and the replaced ones as 

well.  Another  reason  is to attract attention to the artifacts  that suffer 

from biological insect damage as the Dikkat al–Mubaligh, and  the 

ones that had been badly affected with rust accumulation on their 

surfaces, such as the iron and brass grilles that coat the mosque's 

lower windows. Furthermore, this paper illuminates the significance 

of restoring the damaged upper roundel windows "quamariat" inside 

the mosque –as possible-to their original structure. 
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