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Abstract 

Orientalism is an intellectual trend concerned with the study of the civilization of Eastern 

nations in general and and it developed to study Islam in particular. Some of those who 

studied at the field of some orientalists, as they saw in them, for example in the 

methodology Sincerity, accuracy and other praiseworthy epithets. In fact, Orientalism 

occupied a large place in Arab writings, because the Western civilization in which 

Orientalism arose is the dominant civilization at the present time. Orientalists wrote on 

various Islamic issues, starting from the Holy Qur’an and its interpretation and Prophet’s 

Sunnah as well as Islamic history to writing about the Arabic language and its literature 

and various aspects related to Islam and the lives of Muslims socially, economically and 

politically. In addition to that, they paid attention to the urban aspect and devoted large 

areas to this in their writings to talk about urban expansion in the successive ages in 

Islamic history the interest of the sultans, rulers, princes and other groups of Islamic society 

in this aspect. The British orientalists devoted various studies to the Mamluks in general 

and the urban aspect in particular. Their studies focused mainly on cities, castles, schools, 

mosques, shrines and other matters. The most prominent of the books on the urban aspect 

of the British orientalists is (Stanley Lane-Poole - 1853/1931), who lived in the nineteenth 

century, in addition to his various other studies on Islamic history and the Mamluks. 
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 )لستانلي لين بول( نموذجا األولي في العصر المملوكي لسامالمستشرقون ونظرتهم للفن المعماري اإل

 

  حمد عمرأحمد رضا أ
 ، العراقجامعة رابرين ،د

 

 

 الملخص

بصفة خاصة، وقد كان مقتصراً  سامراق اتجاه فكري يعنى بدراسة حضارة األمم الشرقية بصفة عامة وحضارة اإلاالستش

ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كله، بلغاته وتقاليده وآدابه، يرى البعض  ،واللغة العربية سامفي بداية ظهوره على دراسة اإل

وبخاصة بعض الذين تتلمذوا على أيدي بعض المستشرقين حيث يرون  أن االستشراق إنما هو جهد علمي لدراسة الشرق،

فيهم المثال في المنهجيـة واإلخاص والدقة وغير ذلك من النعوت المادحة. والحقيقة إن االستشراق قد شغل حيزاً كبيراً في 

ة في العصر الحاضر. فقد كتب الكتابات العربية وذلك ألن الحضارة الغربية التي نشأ فيها االستشراق هي الحضارة الغالب

 إلى يسامية ابتداًء من القرآن الكريم وتفسيره والكتابة حول السنة النبوية والتاريخ اإلسامالمستشرقون في شتى القضايا اإل

ذلك فقد وحياة المسلمين اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. فضا عن  سامالكتابة في اللغة العربية وآدابها وشتى القضايا في اإل

وا لذلك في كتاباتهم مساحات واسعة للحديث عن التوسع العمراني في العصور المتاحقة في أفرداهتموا بالجانب العمراني و

، المستشرقين سامي بهذا الجانبوكثير من فئات المجتمع اإل مراءي واهتمام الساطين والحكام واألسامالتاريخ اإل

نوعة عن المماليك بصورة عامة وعن الجانب العمراني بصورة خاصة، تمحورت حول وا دراسات متأفردالبريطانيين قد 

من تصدى للكتابة عن الجانب العمراني من  أبرزان  .ىأخر أمورالمدن والقاع والمدارس والمساجد واالضحية و

ت متنوعة عن التاريخ الكتاب الغربيين الذين كتبوا دراسا أبرزالمستشرقين البريطانيين هو ستانلي لين بول وهو من 

 .، الذي عاش في القرن التاسع عشرسامي و المماليكاإل

 .المدارس ،، المساجد، العمرانبول، العصر المملوكي، ستانلي لين المستشرقون: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

وكي، وان كانت المدرسة االستشراقية البريطانية في مقدمة المدارس االستشراقية في تناول العصر الممل

وا دراسات متنوعة عن المماليك بصورة عامة وعن الجانب العمراني بصورة خاصة، أفردالمستشرقين البريطانيين قد 

قواسم أو  على الرغم من وجود تشابه ما.ىأخر أمورتمحورت حول المدن والقاع والمدارس والمساجد واالضحية و

ناك ثمة فروقات بين تلك الخطابات. ومع أنها تدافع جميعها عن مشتركة بين مختلف الخطابات االستشراقية اال ان ه

ية إال أنها تختلف في التعبير سامتطبيقها على التراث والحضارة اإل إلى المنهجية العلمية التاريخية للكتاب الغربيين وتدعو

فإن  جماعات، ومن ثمأو  فراداباختاف االتجاهات والتيارات الفكرية التي ينتمي إليها أصحاب هذه الخطابات أ ،عن ذلك

الباحث يرى ان من الضروري متابعة وتحليل ما كتبه الغربيون عن فإن  موقفهم عن العصر المملوكي ليس موحدا، لذا

التفسير وتصحيح  إلى ان هناك خطابات متنوعة بين الغربيين بحاجة، إذ العصر المملوكي والسيما عن الجانب العمراني

من  أبرزان  .الصحيح منها والسعي للتعامل معها بنظرة محايدة وعلمية أخذفضا عن  ،ر المعلوماتوتدقيق مصاد خطاءاأل

مستشرقين الذي قدم دراسات  أحد ويعد من ،تصدى للكتابة عن الجانب العمراني من المستشرقين هو ستانلي لين بول

و  يوبيالجانب العمراني في مصر في العصر األي و السيما عن ساممعنونة ومستقلة عن الجوانب متعددة من التأريخ اإل

 المملوكي.

 

االهتمام بحقل االستشراق في الجانب  موضوعية: أخرىذاتية و لسبابهناك جملة من األ :اختيار الموضوع ألسباب

وال سيما المستشرق  االعجاب الشخصي بكتابات وتوجهات المستشرقين بالجانب العمراني، العمراني والفن المعماري.

ورغبة في معرفة سر اهتماهه الكبير بالجانب  ،ومحاولة الكشف عن مضمون كتابته عن هذا الموضوعانلين بول ست

 .حقبة المماليك بصورة الخاصة ،العمراني بصورة عامة

محاولة الكشف عن ظاهرة االستشراق في الجانب الفني والمعماري في الحضارة  :الموضوعية سبابما األأ

 .المستشرق لينبول عن هذا الموضوع أراء أهملسعي لقراءة مضامين وكذلك ا ،يةساماإل
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وان وجود فقد تناولت الموضوع بصورة مبعثر من من قبل الباحثين الشرقيين قلة الدراسات في مجال العمراني  -

 ية.سامدون الوقوف بشكل الواضح على الكتابات المستشرقين عن الفن والعمران في الحضارة اإل

 

ت اهتمام الكثير من المستشرقين، آثارية سامفمن المؤكد أن العديد من المواضيع التي تهم الحضارة اإل :وعية الموضأهم -

العديد من المصنفات، غير أن المؤلفات التي ( 19)ها الفنون والعمارة التي ألفت حولها انطاقا من القرن أهمولعل من 

وبداية القرن الحالي، وقائمة المستشرقين الذين اهتموا ( 20)ر القرن اتسمت بشيء من العلمية لم تظهر للوجود إال في أواخ

ية ساميومنا هذا، إال أن تطور دراسات في جامعات اإل إلى ية طويلة، والعديد من دراساتهم مازالت معتمدةساماإل ثارباآل

أولها  أسباب:ادحة وهي نابعة عن عدة الف خطاءبينت أنه أقل ما يقال في دراسات المستشرقين أنها تحتوي على العديد من األ

عدم إدراك أصول الشريعة  -2جهل المستشرقين اللغة العربية.  -1 :الناتجة عن غير قصد، وتتمثل خاصة في  خطاءاأل

عن تحيز الكثير من  خطاءفي حين ينبع النمط الثاني من األ  جهلهم لكنوز الحضارة العربية وتراثها. -3ية. ساماإل

ة الحضارات أهمي في الخلق واإلبداع، بينما أكدوا على مسسامالذين حاولوا إظهار العجز التام للعنصر اإلالمستشرقين 

ي بالرومان سامارتباط مناطق نفوذ الحكم اإل :االستنتاج التالي إلى ية ليصلواساماء الحضارة اإلأثرالقديمة في 

 والبيزنطيين والفرس وغيرهم.

 

الجانب العمراني وبيان  إلى شارةية و األساماإل ثاردور المستشرقين في اهتمامهم باآل هو اظهار :الهدف من البحث -

وكيفية  األول،دهشتهم وإعجابهم بمدى تقدم الفن المعماري عند المسلمين والسيما عند المصريين في العصر المملوكي 

ضا عن متابعة معرفة الغربيين بالمصادر وف ،حديثهم عن المؤسسات الدينية واالدارية و التعليمية والخدمية في مصر

ويرى  .ية التي اعتمدها هذا المستشرقاألولمصادر دراسة لينبول للجانب العمراني بمعنى بيان المصادر  أهمالمماليك و 

ين والسيما ممن تتصف آراؤهم بالكثير من االعتدال والمهنية األخرالمستشرقين  أراءان من الضروري تتبع  الباحث

ية، ووجد الباحث ان المستشرق البريطاني )ستانلين بول(، يمتاز بتوجهات مغايرة تماما مقارنة بغيره من والعلم

ي و سامالمستشرقين، فكان من المستحسن تتبع ما كتبه عن الجانب المعماري في الحقبة المملوكية الظهار حقيقة الفن اإل

 يةأهمو. أفكارهدر دراسته لهذا الجانب ومدى حياديته في طرح المصا أهموتتبع  ،هذا المستشرق أراءالعمران من خال 

الطاع المثقفين والقراء  ،ي من هذا النوع من االبحاث والدراساتساملهذه الدراسة اغناء المكتابات في العام اإل ىأخر

 .يةسامومغاير من المستشرقين في تناولهم الحضارة اإل أخر على نمط

ي والجانب العمراني حالة نوعية فريدة في تاثيرها على المستشرقين سامدى شكلت الفن اإلأي م إلى :االشكالية البحث -

)وال سيما المستشرق ستانلين بول(، وما هي اشكال هذا التاثير على كتاباته حول هذا الموضوع. ومن خال هذه االشكالية 

  :الرئيسية تتفرع عدة تساؤالت فرعية منها

 - نبول متونه حول الجانب العمراني في العصر المملوكيكيف استلهم المستشرق لي. 

 -  ه على الجانب العمراني في العصر المملوكي.أسلوبالمستشرق لينبول و أعمالكيف انعكست 

 - والبحوث الفن المعماري في تلك الحقبة. في المسارات التطورية لدراسات أثروكيف 

)العصر الملوكي وهو ية ابان زمن معين سامالفنون اإلدراسة االستشراق في الجانب المعماري و :حدود البحث

 .مصر ومدنهاعن ومكان معين )مصر( الن المستشرق لينبول قد تركز اغلب ما كتبه في مؤلفاته  (األول
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 ما كتبه الغربيين عن المماليك. أبرزو ،ما هو االلستشراق األول:المبحث 

 تعريف االلستشراق

هـذه الكلمة مأخوذة من  نجد أنها مصوغة على وزن استفعال، "استشراق" لفظة إلى ظرعند الن :المدلول اللغوي

وليس طلب الشرق سوى طلب  ،ومعناها طلب الشرق ،كلمة شرق ثم أضيف إليها ثاثة حروف هي األلف والسين والتاء

شرقت الشمس شرقاً " "المعجم الوسيط" وجاء في (18صفحة ، 1997)زقزوق،  علوم الشرق وآدابه ولغاته وأديانه.

ً إذا طلعت وفي لسان العرب: شرق: "شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقاً:  ،(480، صفحة 2004)مؤلفين،  وشروقا

 إلى وّشرقوا ذهبوا بين مشّرق ومغّرب،في ناحية المشرق، يقال: شتان  خذالمشرق... والتشريق: األ :طلعت، واسم الموضع

)ابن  ّغربوا"أو  تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن ّشرقوا الشرق، وكل ما طلع من المشرق فقد شرق، وفي الحديث: " ال

 .(171هـ، صفحة 1405منظور، 

على أن المقصود بالشرق ليس الشرق الجغرافي وإنما الشرق  يدل أخر أما في اللغات األوروبية فثمة تعريف

ً بالمعاجم الغربية  المقترن معنى الشروق والضياء والنور والهداية. وقد تناول محمد الشاهد في تعريفه لاستشراق مستعينا

لهذا داللة معنوية حيث يرى أن كلمة استشراق ال ترتبط فقط بالمشرق الجغرافي وإنما تعني أن الشرق هو مشرق الشمس و

حيث يرى هذا الباحث أن الكلمة الشرق  .بمعنى الشروق والضياء والنور والهداية بعكس الغروب بمعنى األفول واالنتهاء

منطقة  إلى فوجد أنه يشار ORIENTاأللمانية والفرنسية واإلنجليزية( ليبحث في كلمة شرق)في المعاجم اللغوية األوروبية 

ومعروف أن  ،وتعني باد الصباح Morgenlandراسات الشرقية بكلمة " تتميز بطابع معنوي وهو الشرق المقصودة بالد

التركيز على معنى الصباح الذي  إلى الصباح تشرق فيه الشمس، وتدل هذه الكلمة على تحول من المدلول الجغرافي الفلكي

وتعني باد المساء لتدل على الظام  Abendland  يتضمن معنى النور واليقظة، وفي مقابل ذلك نستخدم في اللغة كلمة

 .(13، صفحة 1971)عبد هللا خضر حمد،  والراحة

في أي من المعاجم العربية القديمة، وربما « ش ر ق»، المشتقة من مادة orientalism« االستشراق»لم ترد كلمة 

للشيخ أحمد رضا الذي يورد « متن اللغة»واحد من مشتقاتها هو معجم  إلى يشير كان المعجم العربي الحديث الوحيد الذي

تطلق على من « مولدة عصرية»واصفاً الكلمة بأنها « طلَب علوم الشرق ولغاتهم»ويتبعه بشرحه له وهو « استشرق»فعلها 

العربي مشتق من كلمة « استشرق»وفعل « (310صفحة  ،1959)احمد رضا،  يعنى بذلك من علماء الفرنجة»

الفرنسية، الحديثتي العهد، واستخدمت كلمة «  orientalismاإلنكليزية و« orientalism»المترجمة لكلمة « االستشراق»

، 1997بد هللا محمد االمين النعيم، )ع لتصف المشتغل بهذا الحقل المعرفي« orientalist»ترجمة لكلمة « مستشرق»

 .(15صفحة 

 

 التعريف االصطاحي

وّعرف البعض االستشراق أيضاً  ،علم العالم الشرقيأو  "علم الشرق يعني: orientalismإن مفهوم االستشراق 

أديانه وآدابه ي، والتي شملت حضارته وسامبأنه: ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق اإل

للتفكير يرتكز على التمييز المعرفي  أسلوبوأحياناً يقصد به: " ،(11، صفحة 2012)محمد فاروف النبهان، ولغاته وثقافته 

اسة والتحليل من والعرقي واأليدلوجي بين الشرق والغرب". ومرة يراد به: "ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الشرقية بالدر

 .(20، صفحة 2002)ساسي سالم الحاج،  قبل علماء الغرب

مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يُعنَى بدراسة الحياة الحضارية لألمم الشرقية أو  " مصطلح :االستشراق هو

أنَّ االستشراق هو اهتمام علماء الغرب بعلوم المسلمين والعرب بصفة خاصة ".  سامبصفة عامة، ودراسة حضارة اإل

 . (24-20، الصفحات 2021)محمود علي سرائب،  وتاريخهم ولغاتهم وآدابهم وعلومهم وعاداتهم ومعتقداتهم وأساطيرهم

قرنين من الزمان على تفاوت بسيط ظهر في الغرب منذ  ويرى بعض الباحثين الغربيين أن مصطلح االستشراق

قد ظهر قبل ذلك  سامبالنسبة للمعاجم األوروبية المختلفة، لكن األمر المتيقن أن البحث في لغات الشرق وأديانه وبخاصة اإل

" والمدلول :بكثير. ولعل كلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق، فهذا آربري في بحث له في هذا الموضوع يقول

وصف آنتوني وود صمويل كارك بأنه )استشراقي  1691وفي سنة  1638الصطاح )مستشرق( كان في سنة األصلي 

ويعتمد هذا المستشرق اإلنجليزي تعريف قاموس أكسفورد الذي يعرف  .نابه( يعنى ذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية

 .(8، صفحة 1946)أ.ج . آربري،  المستشرق بأنه " من تبّحر في لغات الشرق وآدابه"
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ويرى رودي بارت أن االستشراق هو "علم يختص بفقه اللغة خاصة، وأقرب شيء إليه إذن أن نفكر في االسم الذي 

" االستشراق علم :وكلمة شرق تعني مشرق الشمس. و يقول بارت ايضا’ شرق’أطلق عليه كلمة استشراق مشتقة من كـلمة 

 كلمة استشراق مشتقة من كـلمة "شرق" اللغة خاصة. وأقرب شي إليه إذن أن نفكر في االسم الذي أطلق عليه، يختص بفقه

)رودي بارت،  عـلم العالم الشرقي"أو  وعلى هذا يكون االستشراق هو علم الشرق ،وكلمة شرق تعني مشرق الشمس

 . (17، صفحة 2011

أن  إلى أشارمكسيم رودنـسون الذي  بيين الذين تناولوا ظهور االستشراق وتعريفه المستشرق الفرنسيومن الغر

، وأن االستشراق إنما 1838بينما ظهر في اللغة اإلنجليزية عام  1799مصطلح االستشراق ظهر في اللغة الفرنسية عام 

رق" ويضيف بأن الحاجة كانت ماسة لوجود " إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الش إلى ظهر للحاجة

 .(74، صفحة 1970)مكسيم رودنسون،  متخصصين للقيام على إنشاء المجات والجمعيات واألقسام العلمية

 

 ما كتبه الغربيين عن المماليك: أبرز

وذلك الرتباطها بالحروب  ي عني بها الغرب،ية التسامالعصور التاريخية اإل أكثريعد العصر المملوكي من 

ها سحق الحملة أهمالصليبية وبحوادث مرة عانى منها الصليبيون توجت بانتصارات ساحقة حققها المماليك في مصر من 

وكذلك الضربات القاصمة للساطين المماليك على  ،م واسر قائد الحملة لويس التاسع1249هـ/647الصليبية السابعة 

وكذلك  ،م والعديد من المعاقل الصليبية المهمة في باد الشام1268هـ/666في باد الشام تمثلت بفتح انطاكية  الصليبيين

دور الساطين في الفترة المملوكية المبكرة في وضع خارطة الطريق من اجل إنهاء الوجود الصليبي في باد الشام، سار 

م والتحرير النهائي لاراضي 1292هـ / 691قوط عكا في سنة والتي أثمرت فيما بعد عن س ،في ظلها من جاء بعده

 .(235-210، الصفحات 1996)سعيد عبد الفتاح عاشور، ية من نير احتالهم ساماإل

تمثل ذلك بما كتبوه العناية بالعصر المملوكي بشكل واسع. وقد  إلى االنفة الذكر دفعت الكتاب الغربيين سبابتلك األ

أو  ما ترجموهأو  المملوكية عند تناولهم الحروب الصليبية مراءعن جوانب عدة من العصر المملوكي و الساطين واأل

ثم تطور االمر للعناية بالتاريخ المملوكي من خال  ،ية التي عاصرت تلك الحروبسامنشروه من المصادر اإلأو  حققوه

صورة الدراسات المستقلة عن جوانب مختلفة من تاريخ تلك  أخذمماليك، تطور الفت الحقا لتتاليفهم لكتب مستقلة عن ال

جاءت بعدها دراسات وابحاث بعناوين متنوعة عن تلك المدة، أو  سبقتها ،المرحلة، ومن بينها كتب اختصت بالساطين

 ،تصدر في جامعة شيكاغواليك توجت بانشاء مركز متخصص بالدراسات المملوكية صدرت عنه دورية متخصصة بالمم

وتلك الظاهرة غير معهودة ال  ،ينشر فيها خيرة المستشرقين الغربيين ابحاثهم فيها عن جوانب متنوعة من العصر المملوكي

الغربيين في تناولهم العصر المملوكي  أراءي. وقد تباينت سامفي عالم االستشراق الغربي وحده وانما حتى في العالم اإل

في مصر بشكل  األولتناول الجانب السياسي والحضاري و ال سيما الجانب العمراني في العصر المملوكي  فمنهم من

مدينة تاريخية أو  من خال اهتمامه باحد الدولأو  ،الصراعات العسكريةأو  واضح من خال تحدثهم عن عهد الساطين

  في تلك الفترة.

المحطات المهمة في العاقة  إحدى عة الحال كانت الحروب الصليبيةي، بطبيسامعني الغربيون بدراسة التاريخ اإل

الملوك والفرسان األوربيين فيما وراء البحار قد تمخض عنه حديث عن  أثرتدوين مفإن  بين الشرق والغرب، ومن ثم

تحطمت على أيديهم  خصومهم من المسلمين الذين يقفون في المعسكر المقابل. وكان المماليك من بين الخصوم األلداء الذين

م. اال أن 1291هـ/691العربية بمغادرتهم عكا في  رضلهم على األ األحام الصليبية، وبفضلهم فقد الصليبيون أي وجود

ما قبل قيام دولة المماليك، عندما وثق المؤرخ الفرنسي  إلى المماليك في المصادر األوربية إنما تعود إلى اتشارأقدم األ

م. 1251هـ/649الحملة الصليبية السابعة، وذلك في سنة  أثناءمة لويس التاسع ملك فرنسا وأسره في هزي أصيلجوانفيل تف

أو  تاريخ القديس لويس)ما أبداه المماليك من دور بطولي في معركة المنصورة، وذلك في كتابه الموسوم  إلى وتنبيهه

 ,Joinville) خبر مقتل تورانشاه على أيدي المماليك إيراده ،. ومن بين مشاهدات جوانفيل المهمة(مذكرات عن الصليبيين

ال يقل عن جوانفيل شهرة يتمثل بمذكرات الرحالة االيطالي الشهير ماركو بولو الذي أتى على  أخر . وثمة مصدر(1906

م وسماه بالبندقداري 1272هـ/670 تحدث عن حملة بيبرس على أرمينيا سنةإذ  ذكر الساطين المماليك في موضع واحد

الشرق  إلى . وقد جرى المماليك في كتابات رجل الدين الدومنيكاني وليم الطرابلسي الذي قدم(Polo ،1871) سلطان بابل

الشرقي سنة ي والتاريخ ساموكتب توثيقا للدين اإل ،حكم السلطان بيبرس أثناءبهدف التبشير بالنصرانية في 

  (106-105، الصفحات 2006)ريتشارد سوذرن،  م تصدى فيه للحديث عن بيبرس المعاصر له.1273هـ/671
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وكان لدور المماليك التجاري الحيوي في البحر المتوسط وتحكمه بتجارة الشرق نصيبه من عناية األوربيين بالدولة 

ضخم حجم المدونات عنهم والسيما تلك التي تضمنت المعاهدات التجارية مع دويات البحر االيطالية مثل وت ،المملوكية

المماليك في أوربا في ظل الحديث عن  إلى شارة. وقد تواصلت األ(21، صفحة Richards ،1999) البندقية وفلورنسا

، إذ المماليك الجدد()(، الذي كان معاصرا لحكم المماليك أو1794-1738)الء إدوارد جيبونومن بين هؤ ،التاريخ الوسيط

الحكم:  إلى ( ونظر بعين االمتعاض1778-1776تحزب ضدهم في كتابه عن اضمحال وسقوط اإلمبراطورية الرومانية )

عبودية  إلى كان األصليين للبلد ويحولهمظلما وسخافة من ذلك التي يدين الس أكثر" ال يمكن ان يكون هناك دستور  :بقوله

. لكن بالمقابل لم (377-376، الصفحات Edward Gibbon ،1912) دائمة تحت سيطرة تعسفية من الغرباء والعبيد"

 لك مع نزعة السلب التي رافقتهميخف هذا المؤرخ اعجابه بشدة الضبط والنظام الذي اتسم به المقاتل المملوكي، وتناقض ذ

(Edward Gibbon ،1912 378، صفحة). 

فرنسا في القرن التاسع عشر وبعد  إلى اال ان البدايات الحقيقية لظهور الدراسات المملوكية الفعلية في أوروبا يرجع

ى مع قيام المستشرق األولفصولها. وكانت الخطوة  إحدى التي كانت مصر والمماليك 1798انقضاء مغامرة نابليون 

وقد طبع هذا الكتاب سنة  ،من كتاب السلوك للمقريزي األولم( بترجمة الجزء 1852-1782الفرنسي ايتيان كاترمير)

ليشمل المدة الواقعة بين  ،(Histoire des Sultan Mamlouksم في مجلدين بباريس تحت عنوان )1845 – 1837

 ،وتاريخية ،التي قدمت تعليقات لغوية ،م، وزوده المترجم بالحواشي القيمة1309هـ/708 إلى م1250هـ/648 السنوات

. ثم (449-446، الصفحات 1993)بدوي،  م(1441هـ/845فيها حياة المقريزي)ت وجغرافية، عاوة على مقدمة استعرض

نشره باسم تاريخ مصر على وفًق المقريزي ، إذ 1908الترجمة وأكمل ما جاء به كاترمير في سنة تابع المستشرق بلوشيت 

 "Histoire d'Egypte de Makrizi" (F. Rosenthal 194-193، الصفحات) . 

م( وتقديم 1348هـ/749ري )تالبن فضل هللا العم (مسالك االبصار)هو كتاب  أخر وقد اتاح نشر نص عربي

مقتطفات مترجمة منه فرصة لزيادة تعريف الغرب بالتاريخ المملوكي الذي ترجمه كاترمير ضمن سلسلة لنشر مخطوطات 

الجغرافيا )االلمانية بعنوان  إلى (بترجمة الجزء الخاص بالجغرافيا االدارية)وقد قام هارتمان .المكتبة الملكية الفرنسية

، صفحة 1998)جان سوفاجية و كلود كاين،  1916المماليك( ونشره في جمعية المستشرقين االلمان عام السياسية لدول 

286).  

( من قبل المستشرق 1469هـ/874فقد اتاح نشر كتاب )النجوم الزاهرة( البن تغري بردي )ت  أخر ومن جانب

التاريخ  أصيلم اطاع المستشرقين ممن يجيدون العربية على كثير من تف1908ية في ( في القسطنطين)البلجيكي فانيان

ليعزز المعرفة الغربية  1932المملوكي. ثم قام المستشرق وليم بوبر بترجمة اجزاء منه، وطبعته جامعة كاليفورنيا 

م( 1418هـ/821القلقشندي )تبالمماليك وتاريخهم. وقد ترجم المستشرق الفرنسي كودفري ديمومبين أجزاء من كتاب 

)صبح األعشى في صناعة االنشا( تناولت باد الشام في العصر المملوكي مع مقدمة شاملة وتعليقات في كتابه الموسوم 

 .(206، صفحة 2006)نجيب العقيقي،  1923)سوريا في عصر المماليك( ونشره في باريس عام 

جيه ان بوبر قام بنشر كتاب )حوادث الدهور في وقائع االيام والشهور( البن تغري بردي )ت وذكر سوفا 

مصر والشام تحت حكم الساطين )ية بعنوان هموالف كتابا بالغ األ ،(1942-1930مجلدات ) أربع( في 1469هـ/874

وقد تناول فييت هذا  ،تغري بردي البن ((. وحقق كتاب )المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي1957-1955 ،الجراكسة

 ثارالمهمة عن اآل عمالوتم ايضا تحقيق عدد من األ .(1932 ،تراجم المنهل الصافي، القاهرة)الكتاب بالدراسة في كتابه 

وقد اصدر فييت طبعة من خمسة  ،للمقريزي ثار(المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآل)ها كتاب أهمومن  .والنظم

)جان  للمقريزي هو )شذور العقود في ذكر النقود( أخر في لندن بنشر وترجمة كتاب 1933م ماير في سنة وقد قا .مجلدات

 .(286، صفحة 1998سوفاجية و كلود كاين، 

المملوكي حتى  الذي يتتبع التاريخ (بدائع الزهور في وقائع الدهور)الشهير  (م1523هـ/930ت )اما كتاب ابن اياس 

فقد نشر كل من بول كاله ومحمد مصطفى زيادة وسوبرنهايم ثاثة مجلدات منه، اشتملت على المدة  ،1517الغزو العثماني 

ونشرت انا ماري شيمل المستشرقة االلمانية الشهيرة مجلدا لفهارسه في  (الخامس إلى )المجلد من الثالث1522-1468بين 

الفرنسية ونشره تحت عنوان  إلى (. وترجم فييت جزءا كبيرا منه1945-1931)اسطنبول،ية( سام)سلسلة المكتبة اإل

)جان سوفاجية و  الشرقية بالقاهرة" ثار( تحت رعاية " المعهد الفرنسي لآل1945 ،، القاهرة2ج ،تاريخ المماليك الجراكسة)

 . (287، صفحة 1998كلود كاين، 

هـ مسبوقا بدراسة 698-689م( الذي يغطي جزءا من عمله المدة من 1238هـ/637تم نشر كتاب الجزري )ت وقد 

الموسوم )الدر  م(1324هـ/725(. اما كتاب الدواداري )ت 1949 ،تاريخ دمشق للجزري)تفصيلية لسوفاجيه بعنوان 
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وكتاب البن  .1960اوون فقد نشره رويمر سنة الفاخر في سيرة الملك الناصر( عن الملك الناصر ناصر الدين محمد بن ق

)جان سوفاجية و كلود  (1963 ،كاليفورنيا ،بيركلي)صرصري عن تاريخ دمشق وقد نشره وترجمه برينر في مجلدين 

من  1974في دمشق عام . وقد نشرت الترجمة الفرنسية لكتاب وفيات األعيان (287-286، الصفحات 1998كاين، 

 .(215، صفحة P . M . Holt ،1986) جاكوالين سابليت

ويعد ما كتبه المستشرق االلماني غوستاف فايل بوصفه طالبا لكاترمير، اول باحث يقدم تاريخا متماسكا ومفصا 

 Geschichte des Abbasidenchalifats inة في مصر الخافة العباسي)وموثقا بالمصادر عن المماليك، بعنوان 

Egypten( جاء استكماال الستعرضه لتاريخ الخافة )Geschichte der Chalifen, 1851 ) (Gustav Weil, 

1860) . 

ر المماليك باالنكليزية حتى المستشرقين على ان ليس هناك تاريخ عام جيد لعص أكثراما بالنسبة للبريطانيين، فيتفق 

. وهناك (1995)ميور،  1896في لندن  (العبيد لمصرأو  قيام وليم ميور بتأليف كتابه المشهور بعنوان )سالة المماليك

 لندن عام فصول تتناول المماليك من كتاب المستشرق ستانلي لين بول )تاريخ مصر في العصور الوسطى( المنشور في

المماليك فضا عن تناوله مقتل قطز بيد  إلى ينيوبيبذكر الحملة السابعة وكذلك مراحل انتقال السلطة من األ بدأها .1901

الموضوع نفسه عندما نشر كتاب )سيرة  إلى اث عصره. وقد عاد ستانلي بولأحد بيبرس وتقلده السلطنة والعديد من

ما  أهمه معلومات قيمة عن عصر المماليك والسيما ما يخص حكم بيبرس.)نتحدث عن القاهرة( في العام التالي، وقدم في

جمعا نادرا بين التناول الغربي واالستشراقي  1907وقدم وليم ستيفنسن عام  .كتبه لين بول عن هذه الحقبة الحقا بالتفصيل(

 إلى اذ مكنته اجادته للغات الشرقية من الرجوع(Stevenson ،1958) للحروب الصليبية في كتابه )الصليبيون في الشرق(

، P . M . Holt) ى في كتاب يتناول الحروب الصليبيةاألولالمصادر العربية ونقل جوانب من صورة المسلمين للمرة 

1986). 

اصدر مؤرخ إذ  تابة في التاريخ العام للحروب الصليبيةوقد انقضى قرابة نصف قرن قبل ان يعود البريطانيون للك

تناول فيه صلة الصليبيين بالمماليك في ،( كتابا من ثاثة مجلدات عن تاريخ الحروب الصليبية)البيزنطيات ستيفن رنسيمان

جهود  إلى اكيةمن تحرير بيبرس لـ انط ىاألخرجزئه الثالث. وكانت له وقفاته مع فقدان الصليبيين للمدن الواحدة تلو 

-1290هـ/693-689م وتتويج هذه الجهود عندما حرر االشرف خليل 1290-1279هـ/689-678المنصور قاوون 

-569-3، الصفحات ج1997)ستيفن رنسيمان،  م1292هـ/691معقل صليبي في باد الشام وهو عكا عام  أخر م1293

إذ  من الكتب المهمة 1969والثاني في طبعته الثانية في ماديسون  األولعد كتاب كينيث سيتون تاريخ الصليبيين .وي(573

ذكر فيها معلومات وافية عن المماليك ودور إذ  يحتوي فصوال قيمة عن تاريخ الحروب الصليبية وال سيما الحملة السابعة

 . (K.M. setton ،1969) الساطين المماليك في مواجهة الصليبيين

وثمة مقاالت متنوعة تناولت التاريخ المملوكي على امتداد القرن العشرين من بينها مقال لـ هنري المنس بعنوان 

(. وهناك مقال لمورياس 1903ونشر في مجلة المشرق عام  ،المراسات الدبلوماسية بين المماليك والملوك النصارى)

اتفاقية قاوون )من كتابة دولجر بعنوان  أخر ومقال .(معاهدة بين بيزنطة ومصر في القرن الثالث عشر)بعنوان كانار 

العاقات بين مصر والحبشة في عصر ساطين )(. ومقال فييت بعنوان 1952 ،سلطان مصر مع القيصر ميكايل الثامن

نشرها في مجلة نشرة  ،سعار واألجور في عصر المماليكاأل)(هناك دراسة قيمة لـ اشتور شتراوس بعنوان ).(المماليك

وعن التاريخ االقتصادي هناك عدد من الدراسات عن هذا  (.1949المجلد الخامس عشر عام  REIالدراسات الفرنسية 

وهناك دراسة  .(1955 ،العطارون في عصر ساطين المماليك)فثمة مقال لـفييت بعنوان  ،الجانب في العصر المملوكي

نشرت في مجلة  1959 ،دراسة عن تاريخ االقتصاد المصري في العصور الوسطى :المال واالئتمان)ي لبيب بعنوان صبح

. وقد (295-294، الصفحات 1998)جان سوفاجية و كلود كاين،  (II،JESHOالتاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق،

الحنفية والشافعية )ةربعة قضاه على وفق المذاهب األأربعثا عن اجراءات بيبرس من اجل تعين بح كتب يوركن نيلسون

م، وهي الخطوة التي تناولها 1984سنة  Studia Islamicaية إسامونشره في مجلة دراسات  ،(والمالكية والحنبلية

 . (176-167، الصفحات Jorgen S. Nielsen ،,1984)  ون بالدرس فيما بعدأخر باحثون

وقد توجت الدراسات المملوكية في الغرب بإصدار مجلة متخصصة بهذه الدراسات بعنوان نشرة الدراسات 

وهي مجلة نصف سنوية علمية محكمة ينشرها مركز توثيق الشرق األوسط  (Mamluk Studies Review)المملوكية 

. (م1517-1250هـ/922-648)رسة لدراسة عصر ساطين المماليك في مصر و سوريا بين في جامعة شيكاغو. وهي مك

وأهداف هذه المجلة تعزيز البحث في عهد المماليك، وتغذية االتصاالت داخل الميدان، ولتشجيع المزيد من البحوث عن 

صدر  ام في القرون الوسطى. وقدي السياسي الهسامطريق تشجيع المناقشات التي تتناول جميع جوانب هذا التنظيم اإل
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ويشترك فيها جمهرة من الكتاب والمستشرقين  2011، لتكمل خمسة عشر مجلدا عام 1997من المجلة سنة  األولالعدد 

 األوروبيين والغربيين فضا عن الكتاب الشرقيين.
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 مؤلفاته و مصادر درالسته. أهمستشرق لستانلي لين بول و تناول لسيرة الذاتية للم :المبحث الثاني

 :لسيرة الذاتية للمستشرق لستانلين بول

 18( المولود في مدينة لندن يوم Stanly Lane -Pooleالبريطاني، ستانلي لين بول ) ثارالمستشرق وعالم اآل

فجدته  ،(164-2، الصفحات ج2006)العقيقي،  م، المنحدر من عائلة متأصلة في الدراسات الشرقيّة، 1845ديسمبر سنة 

استاذ  –، الذي ترجمته الدكتوره عزة كرارة English woman in Egyptالبيه هي "صوفيا لين بول" مؤلفة كتاب 

مستشرق الكبير ادوارد وليم بعنوان " حريم محمد علي"، و "صوفيا" هي اخت ال –االدب االنجليزي بجامعة االسكندرية 

( ومؤلف كتاب " المصريون المحدثون ؛ شمائلهم وعاداتهم"، )صاحب المعجم الكبير للغة العربيّة( 1876-1801لين)

استكمل ستانلي لين بول المعجم العربي االنجليزي الشهير )مد  ،م1876(، ولما توفي ادورد ويليام لين عام 1863)

( الذي يقع في خمسة مجلدات، حيث توفي عند تصنيفه احرف "ق" فاكمله من Arabic – English lexicon -القاموس

.."الذي ترى فيه .ومنها الكتاب "الحياة االجتماعية ،واتبع نهجه في كتبه ،لين بول بجده كثيرا أثربعده ستانلي لين بول، وقد ت

. اما (15، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  محدثون"البصمة الفكرية واالدبية الدوارد ويليام لين في كتابه "المصريون ال

وقد اعتبره ادوارد لين وريثه في التراث  ،لصوفيا لين بول كبروالده ستانلي لين بول فهو " ادوارد ستانلي بول" االبن األ

ابعة والثاثين عاما، مما سبب صدمة محبطة م عن عمر يناهز الس1867اال انه توفي في سن مبكر عام  ،الفكري والعقلي

فقد كان يحبه ويعول عليه في اكمال عمله في "مد القاموس"، لكن شاءت االقدار ان يستكمله ابنه ستانلي لين  ،الدوارد لين

جبت م وان1854وقد تزوجت من ابه في مستهل عام  ،اما والدته فهي ابنة عمة ابه، واسمها روبرتا اليزابيث ريدلين ،بول

وكان مهتما بعلم المصريات  .سنا من شقيقه ادوارد أصغروكان  ،ستانلي قبل نهاية عام. وعمه هو ريجينالد ستيوارت بول

مع المستشرقة البريطانية الشهيرة "اميليا ادواردز"جمعية  أسسوقد اثمر ذلك انه  .بتشجيع من خاله ادوارد ويليام لين

"  :م لروبرت هاي الرسام الشهير1848كتب ادوارد ويليام لين  .(Egypt Exploration societyاستكشاف مصر )

)ستانلي لين بول،  يعد نفسه ليصبح عالما باللغة العربية وادابها " األخرو ،اختي عالم مصريات متميزا أبناء أصغرسيصبح 

 . (16، صفحة 2014

المصريون )صاحب كتاب  ،ثم في جامعة اكسفورد واخيرا في جامعة دبلن وتلقى تعليمه اوال في كلية ااالهوت

ي وكان لنحو سامالمحدثون: اداتهم وشمائلهم(، وهو من كبار علماء النميات والمتخصصين في تاريخ مصر في العصر اإل

)نجيب  يةساماإل ثاراآلثم في جامعة دبلن، وعمل باحثا في التاريخ و ،وقد تلقى تعليمه في جامعة اكسفورد ،عشرين عاما

وكتابة تقارير  ثاروقد ارسلته الحكومة البريطانية في بعثات علمية لدراسة اآل ،(164-1، الصفحات ج2006العقيقي، 

امين القسم الشرقي م( 1892-1884وكان لنحو عشرين عاما ) ،م1883مصر سنة  إلى تفصيلية عنها، فقام برحلة علمية

استطاع بفضل ابحاثه الطويلة  ،الفترة الطويلة التي شغل فيها هذا المنصب أثناءوفي  ،للمسكوكات في المتحف البريطاني

" فهرس النقود الشرقية :واطاعه الخصب ان يضع دليا عن النقود الشرقية والهندية جاء غاية في الدقة و االتقان، بعنوان

م(، ويحتوي على وصف رائع وشرح مسهب لجميع انواع 1889-1875ني " في عشرة مجلدات )لندن في المتحف البربطا

 Catalogue of" دليل النقود الشرقية "  :العملة التي كانت تستعمل في الهند وغيرها من باد الشرق، ويشمل هذا الدليل

the Oriental Coins(1875-1883)، " و "دليل النقود الهندية Catalogue of the Indian Coins،  والى جانب هذه

وهو عالم  E.W.Laneالمعجم العربي( الذي بدأه من قبله ا.و. لين )ان يتمم  1893-1876البحوث استطاع بين سنتي 

وزار مصر حيث اقام فيها مدة طويلة درس في خالها الحياة االجتماعية وكتب عنها  ،انجليزي تضلع في العلوم العربية

  .(16-14-، الصفحات مقدمة المترجم 2014)ستانلي لين بول،  المصريين وعاداتهم" قأخاكتابه " 

ففي خال تلك الفترة كانت الحكومة البريطانية ترسله ولم تكن ابحاث لينبول هي كل ما كانت تشغله في ذلك الوقت، 

مصر كباحث في  إلى انتقل 1883في سنة وكتابة تقارير مفصلة عنها.  ثارالحين في بعثات علمية لدراسة اآل بين الحين و

ثم  .م1897ن سنة حيث كلفته الكتبخانة الخدوية بالقاهرة بان يصنع فهرسا لمقتنياتها من النقود الشرقية صدر في لند ثاراآل

، 2011)ستانلي لينبول،  في استراليا ثارلدراسة اآل ىأخر ، ثم قام برحلة علمية1886زار روسيا للغرض نفسه قي سنة 

  ،(6-5الصفحات 

 وبعد ان عاد ،الحكومة المصرية إشرافية تحت سامالقاهرة اإل آثارم في دراسة 1897و1895وعمل بين عامي 

م عين امينا 1914م(، وفي عام 1897 -1904) Trinity Collegeباده عين استاذا للغة العربية في جامعة دبلن في  إلى

ويتضح ذلك في كتابه )تاريخ  ،ووضح الكثير من المؤلفات عنها ،كان مغرما بالنقود، إذ لقسم النقود في المتحف البريطاني

واستقر بعد ذلك في لندن حتى  ،يةسامستعان فيه بعشرات الصور التوضيحية للنقود اإلحيث ا (مصر في العصور الوسطى

  .(25، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  م1931ديسمبر سنة  29وفاته في 
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 :لستانلى لينبولمؤلفات  أهم

من معجمه العربي اإلنجليزي إدوارد ويليام لين غير  األولانهى الجزء  ،هاأهممن  ،وكانت مؤلفات لينبول غزيرة

القرآن،  ،(1881مصر ) ،(1879مختارات لين من القرآن ) ،(1878ناس تركيا ) ،(1877حياة إدوارد ويليام لين ) .مكتمل

م( و 1886لندن  –فن العرب في مصر )،(1883فبراير, ()القاهرة دراسات في مسجد)،(1882لغته الشعرية وقوانينه )

 ،(1885-حياة الجنرال فرانسيس رودون تشيني )محرر ،(1884لحياة االجتماعية في مصر: وصف للمدينة وناسها )ا

القراصنة  ،(1888(، تركيا )1886قصة المورسيكين في أسبانيا ) ،(م1892لندن  –ية ساممعجم االسرات الحاكمة اإل)

(، أسرات المحمديين: جداول تاريخية ونسب مع التقدمة 1893كام النبى محمد )-(، األحاديث مع الجدول1890البربر )

تاريخ مصر في القرون  ،(1899(، بابار )1898) سام(، صاح الدين: السلطان القوى وموحد اإل1894التاريخية )

(، حياة السير هاري 1903) 1764-712(، الهند في القرون الوسطى تحت حكم المحمديين، بعد المياد 1901الوسطى )

 ثار، قصة العرب في أسبانيا.وقد تطرق لينبول في مؤلفاته عن اآل1894باالشتراك مع فردريك فيكتور ديكينز كس بار

العربية حيث ورد  إلى ية وفي مقدمتهم كتابه )تاريخ مصر في العصور الوسطى( و كتابه )سيرة القاهرة( المترجمساماإل

 . (164-2، الصفحات ج2006)العقيقي،  العمرانيية و الجانب ساماإل ثاردقيقة عن اآل أصيلفيما تف

نبدء بكتاب )تاريخ مصر في العصور الوسطى(  ،نعطي نبذة مختصرة عن مؤلفات لينبول المتعلقة بموضوع البحث

الكتب التي صدرت عن هذه  أهمو من وه»صفحة من القطع المتوسط،  752صدر كتاب عن الدار المصرية اللبنانية، وفي 

يعتبر هذا الكتاب "تاريخ مصر في العصور الوسطى" تأليف المستشرق ستانلي لين بول ترجمة وتحقيق الفترة التاريخية. 

ية على وجه اإلجمال بنظرة سامأحمد سالم، مراجعة وتقديم د. أيمن فؤاد سيد من الكتب القليلة التى تناولت تاريخ مصر اإل

ام األرقوالتواريخ و سماءاألحداث التاريخية وذكر األ أهمة ودقيقة في نفس الوقت، فقد حاول مؤلفه حصر شامل

واإلحصائيات ووضع قوائم للوالة والساطين والخلفاء، ودعم كل هذا بالصور واألشكال التوضيحية التي بلغت مائة صورة 

" حتى 641ـ  639لطويلة التي تبدأ من الفتح العربي لمصر "وشكل. أول كتاب شامل يتناول تاريخ مصر في هذه الحقبة ا

ية إال سام" ألفه ستانلى لين بول في فترة لم يكن قد نشر فيها من مصادر مصر اإل1517ـ  1382حكم المماليك الجراكسة "

وجدت، ولكنه استعاض  النذر القليل، ولم تكن الدراسات الجزئية التي بدأت في الظهور منذ العقد الثالث للقرن العشرين قد

تجارب الطبع الخاصة بكتاب "مدونة  إلى ية، إضافةسامعن ذلك باالطاع على النسخ الخطية لعدد من مصادر مصر اإل

 .(2018)ستانلي لين بول،  الكتابات العربية للمستشرق وعالم الكتابات التاريخية السويسري ماكس برشم

المصادر الخاصة به، والتي كانت معروفة وقت تأليفه  أهمول في مقدمة كل فصل من فصول كتابه يذكر وقد ذكر ب

هذا العصر، كما زوده بالعديد من الصور الفوتوغرافية النادرة واالشكال  إلى الباقية التي ترجع ثاراآل أهمللكتاب و

ضه لم يكتف بالسرد التاريخي وإنما كانت له الكثير من التوضيحية ونماذج للنقود المتداولة في هذه العصور، كما أن عر

التحليات ووجهات النظر التي جعلت الكثير يتناولون هذه العصور بالدراسة بعد ذلك يتخذون من كتابه مرجعا. ينقسم 

أما الفصل  ية،سامعن الفتح العربي، والفصل الثاني يتناول والية الخافة اإل األولفصا يتحدث الفصل  11 إلى الكتاب

الثالث فيتحدث عن الطولونيين واإلخشيديين، والفصل الرابع يتناول الثورة الشيعية، فى حين يتناول الفصل الخامس الخلفاء 

الفاطميين، والسادس يتحدث عن الهجوم من الشرق، والفصل السابع يتحدث عن صاح الدين، أما الفصل الثامن فيتحدث 

ففي الفصل التاسع يتحدث عن المماليك (ن، )يخص موضوع البحث الفصل التاسع و العاشرين خلفاء صاح الدييوبيعن األ

)ستانلي لين بول،  األوائل، والفصل العاشر يتناول أسرة قاوون، وأخيرا الفصل الحادى عشر يتناول المماليك الجراكسة

2018). 

( وهو كتاب )سيرة القاهرة( ويعد أول كتاب 1931 -1854)ستانلى لينبول للمستشرق اإلنجليزى  أخر وهناك كتاب

التحوالت التي  أهمالذي يمثل  ،ى في الفسطاط حتي نهاية القرن التاسع عشراألولشامل يتناول تاريخ القاهرة منذ أصولها 

طبعات الطبعة  أربعصدرت له العصر الحديث.ولقد  إلى والتي انتقلت بها من مدن العصور الوسطى ،عرفتها هذه المدينة

؛والطبعة الرابعة  1918؛ والطبعة الثالثة صدرت عام  1906؛والطبعة الثانية صدرت عام  1900صدرت عام  ياألول

باالشتراك مع  (1968 -1892)ولقد قام بترجمة الكتاب إلي اللغة العربية الدكتور حسن إبراهيم حسن  .1924صدرت عام 

وجاءت توزيع ترجمة الكتاب علي النحو التالي ؛ حيث قام الدكتور  .م حسن وتلميذه إدوارد حليمعلي إبراهي صغرشقيقه األ

والثاني والثالث ؛بينما قام شقيقه الدكتور علي إبراهيم حسن بترجمة االبواب  األولحسن إبراهيم حسن بترجمة األبواب 

أن تاريخ الترجمة  .مة األبواب السابع والثامن والتاسع؛ وأخيرا قام األستاذ إدوارد حليم بترج الرابع والخامس والسادس

وقسم   .(طبعات متوالية 4( ؛ صدرت منه 1950)؛ وأنه خال العام التالي  (1949)ي لهذا الكتاب ترجع إلي عام األول

ناة القباب " فالباب السابع من الكتاب بعنوان "ب ،عدة ابواب والذي يخص موضوع البحث الباب السابع والثامن إلى الكتاب
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المبكة  -نظام المماليك –فريديرك الثاني والكامل  –غزو الصلبيين  –المجاعة العظمي  –سيف الدين العادل )حيث يتناول 

 –بيت قاوون  -قصر المماليك –بيبرس  –حروب ضد الفرنجة  –حرب لويس التاسع  –شجرة الدر والمماليك البحرية 

. الباب الثامن من الكتاب بعنوان "مدينة (...... الخ.مباني الغوري -مسجد السلطان حسن –التسامح الديني بالنسبة للمسيحين 

صناعة  -الفضي فن النقش -خان الخليلي –حوانيت التجار  -قيام بوالق –الف ليلة وليلة " حيث يتناول )توسيع القاهرة 

 ثاراآل –هاية الكتاب يوجد ماحق خاصة بالحكام . وفي ن.(المشربيات رجال األدب أيام المماليك –المعادن صناعة الخشب 

  .(2011)ستانلي لينبول،  فهرس الصور - -كشاف األعام والبلدان  –

( 1884 -الحياة اإلجتماعية في مصر وصف للبلد وأهلهاللمستشرق اإلنجليزى ستانلى لينبول بعنوان ) أخر كتاب

م باللغة اإلنجليزية, كتبه المستشرق البريطاني ستانلي لين. 1883ي للكتاب، والذي صدر في عام األولهذه هي الترجمة 

بول , وسار فيه علي خطي خاله األشهر إدوارد وليم لين صاحب كتاب "المصريين المحدثون. شمائلهم وعاداتهم", وإن 

لكتاب بكم لوحاته الرائعة المحفورة علي الخشب كان قد فاقه في وصف الحياة اإلجتماعية في ريف مصر, كما يتميز هذا ا

لوحة" والتي تجعل منه تحفة فنية حية ينهل منها محبو الفنون, وتضاف إلي كتاب وصف مصر لعلماء  136واإلستيل "

ً  .الحملة الفرنسية ولكن بعين وقلم وريشة بريطانية ي, أخر يقسو المؤلف أحياناً في أحكامه علي المصريين, وينصفهم أحيانا

ً ما يخطئ في الفهم, يتحامل لغرض ما, كذلك يقسوا علي قومه ويصفهم بالنهابين والمحتالين والمفسدين. صيغ أو  وأحيانا

أدبي عال, وجاءت الترجمة دقيقة محكمة, وزادها جاء مراجعة المراجع بما له من باع طويل في الترجمة  أسلوبالكتاب ب

يرسم ستانلي شكل الحياة بين  .المولف أراءمترجم والمراجع بالتعليق علي بعض اإلنجليزية العربية, كما قام كل من ال

بروح مغامر تنازعته التصورات المعتادة عن الشرق، والمصاحبة لقراءة ألف ليلة وليلة.  1883المدينة والريف خال العام 

عربية لهذا النص أخيراً، بعنوان  عاماً، وصدرت أول ترجمة 133وحمل هذا التقرير لوحات مميزة للحياة في مصر قبل 

)ستانلي  "الحياة االجتماعية في مصر/ وصف للبلد وأهلها"، ترجمها ماجد محمد فتحي أبو بكر، وصدرت عن مكتبة اآلداب

 (2014لين بول، 

وفي الفصل الثاني  ،د أهل المدنعادات وتقالي األولتناول في الفصل  ،ة فصولأربع إلى قسم ستانلي لين بول الكتاب

 (في الفصل الثالث )اعتمد الباحث على الجانب العمراني منها ،والحياة اليومية ،ناقش أحوال المجتمع الزراعي والفاحين

ي وهو وصف انتقد فيه أن سامه بالدين اإلأثرومدى ت ،تناول لينبول الفصل بوصف الحياة التعليمية والعقلية للمصري

وال يتعلمون العلوم الدنيوية التي تفيد إصاح  -و في أضيق الحدود  –ال يتعلمون إال ما يرتبط بدينهم وشعائره المصريين 

ثم  ،ويقارن بينه وبين جامعتي أكسفورد وكامبريدج في تلك الفترة ،و يُبدي إعجابه باألزهر وطابه ومشايخه .المجتمع

و يذكر مواطن الجمال فيها  ،لشهيرة بالقاهرة حسب ترتيبها التاريخيي والقرآن ووصف المساجد اساميتناول الدين اإل

ثم ختم الفصل بوصف الصلوات والصيام ومجالس الذكر في  .إدوارد ويليام لين واستطرد فيها أسلوبيكاد يفوق  أسلوبب

والمابس والمنشآت في  األوروبي في العادات والسلوكيات ثروفي الفصل الرابع يرصد لين بول مظاهر ازدياد األ المساجد.

  .(2014)ستانلي لين بول،  مصر

 

 مصادر درالسته أهم

حيث ان عصر الساطين  ،ية استفاد منها لينبول في كتاباتهسامالمصادر اإل أهم إلى شارةفي البداية البد األ

فقد وصلتنا عشرات المصادر العربية التي تناولت  ،يةوفرة من حيث المصادر التاريخ كثرالمماليك في مصر هو العصر األ

 أهماما  ،بشكل تفصيلي االوضاع السياسية و االجتماعية و االقتصادية لمصر في ذلك العصر فضا عن العصور السابقة

-461، الصفحات 2018)ستانلي لين بول،  األولالمؤلفات التاريخية التي استفاد منها ستانلين بول من العصر المملوكي 

وهو تكملة لكتابه  ،تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين ،كتاب ابي شامة :(462

المؤلفين  أهممن  ،م(692/1292وكان ابن عبد الظاهر )ت  .ةيوبي)الروضتين( الذي كان قد الفه عن الدولتين الفاطمية واأل

في مقدمة الكتب التي تحدثت  ،فقد جاء في كتابه الهام )الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر( األول،في العصر المملوكي 

حيث قام باالطاع على  ،والذي كتبه من واقع منصبه كأمين سر السلطان بيبرس ،عن فترة حكم الظاهر بيبرس الفاصلة

الذي  ،وكتابه )تشريف االيام والعصور لسيرة الملك المنصور( ،(1976)محي الدين ابن عبد الظاهر،  كافة الوثائق الممكنة

وفي القرن الثامن الهجري يبرز كتاب بيبرس  ،(1961)محي الدين ابن عبد الظاهر،  تناول فيه فترة حكم المنصور قاوون

حيث يتناول فيه االحداث حتى  ،الهام )التحفة المملوكية في الدولة التركية( ،م(1325هـ/ 725ت المنصوري الدواداري )

هـ كتبه من واقع مناصبه منذ ان كان مملوكا في عهد السلطان قاوون حتى صار نائبا للسلطنة في عهد السلطان 711عام 

  .(462-461، الصفحات المترجم 2018)ستانلي لين بول،  الناصر محمد
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المؤرخين في ذلك العصر ايضا استفاد منها لينبول في كتابه، المؤرخ النويري وكتابه الموسوعي  أهمكذلك ان من 

وضع في اثنين وثاثين  ،مصر حتى عهد الناصر محمدوالذي أعتبر عما جامعا في تاريخ  ،(نهاية االرب في فنون االدب)

وكتابه الهام )كنز الدرر( ؛ حيث تناول الجزءان الثامن والتاسع من الكتاب التاريخ  ،و ايضا ابن أيبك الدواداري ،جزءا

حتى عام الذي يمتد  ،(ساموكتابه )دول اإل ،(م1347هـ / 748و ايضا شمس الدين الذهبي )ت  ،هـ736المملوكي حتى عام 

 .( 462-461، الصفحات المترجم 2018)ستانلي لين بول،  هـ744

يات( من الكتب التراجم كتاب )الوافي بالوف ،تلك المصادر إلى أشارحيث  ،كما استفاد لينبول من الكتب التراجم

م(، )البداية والنهاية(، 1373هـ / 774كتب التاريخ العام كتاب الحافظ ابن كثير )ت أهمم(، ومن 1363هـ/ 764للصفدي )ت

 .(462، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  )المختصر في اخبار البشر( ،م(1331هـ/ 732وكتاب ابي الفداء )

في  أشارالمؤرخين في ذلك العصر ايضا استفاد منها لينبول في كتابه، المؤرخ المقريزي حيث  أهمكذلك ان من 

وكذلك اعتمد على  .(476، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  المقريزي في تناوله المساجد والمؤسسات الخدمية إلى كتاباته

)ستانلي لينبول،  م(1377هـ/779ابن بطوطة )تلرحالة المغربي  (ب )رحلة ابن بطوطةالكتب الرحالة لينبول ومنها كتا

المصادر االوروبية المهمة للمؤرخ الفرنسي جوانفيل مؤرخ  أحد فضا عن اعتماده على،،(192-191، الصفحات 2011

 .(475، صفحة 2018)ستانلي لين بول، لحملة الملك الفرنسي لويس التاسع الحملة الصليبية السابعة وكان برفقة قائد ا
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 :المؤلسسات الدينية في القاهرة في كتابات المستشرق لستانلين بول :المبحث الثالث

نتحدث عن المساجد دينية وال سيما المساجد، ستانلي لين بول عن المؤسسات الالمستشرق  أراءقبل ان نبدء ب

الصلوات الخمس  وتُقام فيه ،المسلمين هو دار عبادة الجامعأو  حيث ان المسِجد ،يةساموالجوامع من خال المصادر اإل

ً اسم جامع، وخاصةً إذا كان كبيراً  ،هلل المفروضة وغيرها، وسمي مسجداً ألنه مكان للسجود ، ويُطلق على المسجد أيضا

فيه فكل جامع مسجد وليس كل مسجد بجامع،  صاة الجمعة لمن يجمع الناس ألداء« جامع»وفي الغالب يُطلق على اسم 

مصلى بدل من اسم مسجد عند أداء بعض الصلوات الخمس المفروضة فيه وليس كلها مثل مصليات  كذلك يطلق اسم

ما يؤدى فيها صاة محدودة بحسب الفترة الزمنية  المدارس والمؤسسات والشركات وطرق السفر وغيرها التي غالباً 

 .(26، صفحة 2007)شوبرت،  وذلك خمس مرات في اليوم ،االذان الحالية، ويدعى للصاة في المسجد عن طريق

: يتهاأهمب حسب خصها هللا بخصوصية كبيرة وهي بالترتي رضيؤمن المسلمون بأن هناك ثاثة مساجد على األ

رسول هللا صلى هللا عليه  مدينة المدينة المنورة في الكعبة الُمشرفة، والمسجد النبوي المكة المكرمة وفيه في المسجد الحرام

هو أول مسجد  المسجد الحرام يؤمن المسلمون أن ،فلسطين القدس في الواقع في وعلى آله وصحبه وسلم، والمسجد االقصى

ِ أَيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع فِي األ»"قلت:  :ابي ذر ،، فعنرضبني في األ ُل ؟ قَالَ  رضَيا َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: قُْلُت: يَا  .المسجد الحرام :أَوَّ

؟ قَالَ  ِ ثُمَّ أَيُّ ، فَإِنََّما ُهَو وَن َسنَةً، َوأَْينََما أَدَْرْكَت الصَّ أربعقَاَل: قُْلُت: َكْم بَْينَُهَما؟ قَاَل:  .والمسجد االقصى :َرُسوَل َّللاَّ اةَ فََصِلّ

 .(1552، صفحة 2016)االمام البخاري،  َمْسِجدُك"

وفي  ،المساجد والجوامع شارةبدء ستانلي لين بول حديثه عن المؤسسات الدينية بالمساجد ودخل بعمق كبير في األ

حيث ذكر ان كلمة "مسجد" نفسها تأتي في اصلها من الكلمة االيطالية القديمة  ،معنى واصل كلمة المسجد إلى أشارالبداية 

(meschita) ( و باالسبانيةmesquita التى تطورت فيما بعد فأصبحت )(moschea)،  ومعناها "مكان العبادة"، ولكنها

كانت تلك تحمل هذا االسم منها و ،وكانت المساجد التي تعرف "بالجوامع" قليلة العدد نسبيا .ال تدل على معنى االجتماع

يستخدم كثيرا وهو "الزاوية" ومعناها  أخر وهناك اسم .صغيرة الحجم تستخدم على وجه الخصوص للصاة الخاصة

الصحيح هو مدلول نفس الكلمة، أي زاوية. غير اننا ال نلمس فرقا كبيرا عند استخدام كلمة "زاوية" للمسجد، ولكن اذا كانت 

ان في الواقع ان  ،تدل على فرق بين االثنين. ويذكر كذلك ،التعبدينأو  كمكان الجتماع الطابأو  استراحةالزاوية تستخدم ك

 إلى وذكر لين بول انه يشك كثيرا فيما اذا كان أي زائر عادي ،المسجد والزاوية هي ابنية ال تتميز بشيء خاص نسبيا

 .(116، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  زين الزقاق الذي توجد فيهاللهم كشيء ي ،القاهرة قد الحظ شيئا خاصا في أي منهما

ان الطراز العام للمساجد متجانس جدا لدرجة انه  ،ن ثاثمائة مسجد في القاهرة أكثرلينبول ان هناك  أشارومن ثم 

ويرى لينبول انه ال  .ىاألخرعامة عن بقية المساجد  فمن السهل ان نستقرىء منه فكرة ،عندما يرى المرء عشرين مسجدا

الزخارف الدقيقة واالضرحة الملحقة بالمساجد.ويذكر  أصيلتظهر في النسبة العظمى من المساجد اال اختافات طفيفة في تف

 عمالأ ،الزخرفة والنقوش أعماللكن معظمها يحتوي على بعض  ،ان العديد من المساجد غير مزخرف وال يستحق الذكر

بعض الساجد في القاهرة كنموذج للمساجد  إلى أشارو ،الحفر على الخشب والحجرأو  ،القرميدأو  ،متنوعة من الموازايك

م( 643حيث ذكر ان مسجد عمرو بن العاص ) األول،المساجد بنيت في العصر المملوكي  إلى أشاروبينها  ،في مصر

ومسجد السلطان حسن  ،م(1287ومسجد المنصور قاوون ) ،م(1000)م( ومسجد الحاكم بامر هللا 873وسجد ابن طولون )

-128، الصفحات 2014)ستانلي لين بول،  سيمدك بخلفية عن تاريخ عمارة المساجد ،م(1470ومسجد قايتاي ) ،م(1350)

129).  

على يد قائد جيش الفتح نفسه )عمرو بن  ،ي للبادساماول مسجد بنيت في مصر بعد الفتح اإل إلى لوح لينبول

ويذكر ان  .م 643هـ/ 21في سنة  أسس ،وال يزل المسجد يحمل اسمه .العاص( في عاصمته الجديدة ؛ مدينة الفسطاط

 ،الف جنيه 72م بتكلفة 879التي بناها االمير عام  ،يةهمالمسجد ابن طولون يلي بعد المسجد عمرو بن العاص من حيث األ

ويرى لينبول ان المماليك اتبعوا هذا النهج في بناء  .حيث تم بناؤه من االجر والجص ،قلعة الكبش()على ربوة تسمى 

ويلي مسجد ابن  .المساجد، يمثل الطراز المعماري القوطي ذوو الخطوط العمودية، كما يعد اقدم النماذج لاروقة المملطة

حيث امتاز  ،م(970فاتح مصر باسم الخليفة المعز عام ) ،اء جوهر الصقليطولون زمانيا المسجد الجامعة االزهر من بن

هذا المسجد ببعض االروقة الجميلة ذات النقوش والكتابات الكوفية في الرواق الشرقي. ويلي بعده زمانيا جامع الحاكم بامر 

والذي يهمنا ونركز .ب الدروز الغريبالذي يربط اسمه بمذه ،هللا الخليفة الفاطمي كما يصفه لينبول المجنون سيىء السمعة

  .(146-128، الصفحات 2014)ستانلي لين بول،  اليها لينبول بنيت في العصر المملوكي أشارعليها المساجد الذي 

ة أربعف تحف به تحتفظ عمارة المملوكية بالتقاليد السابقة؛ فالمساجد هي مؤلَّفة من صحن مكشو بصورة عامة

-أروقة، ومن حرم مغطى، أما المدرسة فهي مؤلفة من إيوانين متقابلين مفتوحين على صحن، وقد تلحق بالمدرسة غالبا
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أو  الخانقا فهي أشبه بمدرسة مخصصة للصوفية أضرحة ومصليات. وظهر في هذا العصر بناء الجامع والمدرسة، أما

هم، والخانات هي فنادق للمسافرين والقوافل تتكون من أعمالذا المبنى لمزاولة ؛ حيث يكون لهم جناح في هعماللرجال األ

، الطابق السفلي مخصص لحفظ البضائع والدواب، والطوابق العليا للسكن، أما الوكاالت فهي مخصصة أو أكثر طابقين

ظهرت قبل هذا العصر، فإنه  . ومع أن فن العمارة المملوكي كان محصلة الفنون المعمارية التيعمالللتجار ورجال األ

امتاز بنضج الزخارف واستخدامها للحجر واآلجر واإلكساء بالرخام مع زيادة االهتمام بطراز األعمدة والدعامات من 

ظهرت عناصر زخرفية جديدة بدت إذ  الرخام والغرانيت، واستعمال موفَّق ألعمدة قديمة.اهتم المعمار بواجهات المنشآت؛

 شرافات مسننة، مع االهتمام برشاقة المآذن وزخرفتها حجريا، وازداد االهتمام بالمداخل الشامخةعلى شكل مقرنصات و

 .(22-20، الصفحات 2007)شوبرت، 

ون وانه مازال قائما بد ،بدء لينبول بالحديث عن المساجد والجوامع في العصر المملوكي بجامع التي بناها بيبرس

وفقا  أسسوكان قد  ،لم يبقى منها سوى زاوية واحدة فقط ،هذا غير مدرسة كانت قائمة في بين القصرين ،البوابات الشمالية

 عمال)تحدث عن األ .(2018)ستانلي لين بول،  وكان ينفق بسخاء على الجوامع واالوقاف الدينية .لدفن فقراء المسلمين

المسجد الكبير التي شيده خارج الباب الفتوح في  إلى في كتابه سيرة القاهرة أشارو .نية لبيبرس بشكل جدا مختصر(العمرا

ثم  ،والمسجد كان يستعمل مخبزا للقوات الفرنسية منذ القرن مضى ،ها باقيةآثارم، و يذكر لينبول اليزال 1269-1267عام 

  .(184، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  الجيش البريطانيمجزر لذبح المواشي الخاصة ب إلى تحول اخيرا

ى التي بنيت في االقاليم المفتوحة اتصفت بالسمات المعمارية الرومانية األولالكتاب الغربيين المساجد  أحد ويذكر

ية كانت الوريث للتقاليد سامالوريث للتقاليد اإلية كانت سامالثقافة اإل إلى شارةولكن بدال من األ ،واالغريقية ايضا

موحد  ،لم يحاول الحكام المسلمون ان يفرضوا طراز بناء روانيا اغريقيا .واظهرت تلك المساجد العكس تماما ،الكاسيكية

ة، ومواد البناء في كل مكان ذهبوا اليه ؛ بل كانت العادات المحلية هي التي تؤثر في المسلمين الذين كيفوا المباني القائم

الموروث الثقافي الروماني االغريقي على  أثر ،وفقا لذلك ،بما يتائم واحتياجاتهم ،واساليبه حينما كانوا يبدءون من ال شيء

، 2014ستاين، )ادم جيه سيلفر ي فقط في االراضي التي استولى عليها المسلمون من ايدي البيزنطيينسامالمعمار اإل

   .(68صفحة 

ان المساجد في القاهرة تحتوي في اغلب االحيان على مصليات صغيرة مخصصة لدفن مؤسس  إلى ويشير لين بول

ويقوم القائمين بانشاء المقبرة من الفنانين بنحت الغاف الخشبي لللمقبرة مع تزيينها بشكل متقن  ،المسجد وافراد عائلته

 .(126، صفحة Stanley Lane Pool ،1888) ي لوحات معقدة ودقيقةباالرابيسك والمرتبة ف

المعدنية طاء االبواب المساجد بالبرونز والمسجد الذي بناه السلطان الظاهر  أعمالتحدث ستانلي لين بول عن 

تحمل شعار اسد  (South Kensingtonفي متحف ) ويذكر ان هذا اللوحات الزال موجودا ،عمالامثلة تلك األ أحد بيبرس

م فضا عن اللوحة المعلقة 1266هـ/ 665الخاص بالسلطان بيبرس، هذا المسجد بنيت في حي الحسينية في القاهرة في عام 

بيبرس  اللوحات البرونزية التي كانت معلقة على الباب المسجد الظاهر ،على الباب هناك العديد من االشياء الرائعة ومتميزة

أو  يختلف عن االبواب المساجد التي بناها الساطين الاحقين، حيث تلك اللوحات ذات تصاميم منقوشة على شكل دائري

العهد الناصر محمد بن قاوون  إلى تلك الميزة إلى افتقر المساجد التي بناها الساطين الاحقين ،فائقة الروعة ،بيضاوي

 Stanley Lane) تلك اللوحات محفوظة في المتحف العربي في القاهرة ،حمل اسمهاحيث اعاد استخدم لوحات البرونز ت

Pool ،1888 227-226، الصفحات).  

سيرة الذاتية لقاوون بانه كان عبدا  إلى أشار ،قبل ان يتحدث عن المساجد التي بناها قاوون في العصر المملوكي

وسرعان  ،الذي حكم مصر في فترة الحملة الصليبية للقديس لويس يوبي،حفيد شقيق صاح الدين األ ،ملك الصالحمملوكا لل

بنا  ،م1290-1279وبعد توليه الحكم من عام  ،مؤسس دولة ساطين المماليك ،ماوصل قاوون نفسه للحكم بعد وفاة بيبرس

وضريحه ومسجده  ،والمسجد الملحق بالمارستان ،سسات الخدمية(ذكره في حديثنا عن المؤ إلى مارستانه المشهور )سناتي

ة لاهتمام الموجود آثار كثرواأل األخركذلك مسجده  ،ان مسجده الذي يقع بجانب المارستان مباشرة إلى ونوه لينبول ،الجميل

)ستانلي  حرى على حسن ذوقهبل باال ،وهما يشهدان على ثروته ى،األخرية ساماإل ثارالتقارن بهما العديد من اآل ،بالقلعة

 .(139، صفحة 2014لين بول، 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

480  

 

www.ijherjournal.com 

 

 

 ((127، صفحة 2014)لستانلي لين بول، )مسجد المنصور قاوون في لسوق النحالسين 

الرئيسية في  ثاريتحدث عن اآل ،اسرته في الفصل العاشر من كتاب سيرة القاهرة للينبول في تناوله حكم قاوون

في العصر  ىأخر أمورالجوامع والمدارس واالضرحة والخانقا و الزوايا و أهمبشكل مختصر  أشارحيث  ،مصر

هـ/ 702-683جامع و مارستان وقبة )مدفن( قاوون  إلى شارةالذي يهمنا الحديث عن الجوامع حيث بدء باأل ،المملوكي

اصاحات في جوامع الحاكم  ،م1296هـ/695واصاحات الجين بجامع ابن طولون  ،ير بدرم، جامع االم1284-1303

هـ / 719م، وجامع االمير حسين 1318هـ/ 718وجامع الناصر  ،م1304-1302هـ/ 703-701واالزهر وابن رزيك 

مهمندار م، وجامع احمد ال1323هـ/723جامع سنجر الجاوالي و سار  ،م1319هـ/719م، والجامع الملك 1319

.. .،م1360-1356هـ/ 763-757جامع وضريح السلطان حسن  ،م1357هـ / 758م،... جامع صرغتمش 1325هـ/725

 .(519-518، الصفحات 2018)ستانلي لين بول،  الخ من الجوامع ذكره في كتابه

في كثير من االحيان تكون  ،على الجوامع واالضرحة سالفة الذكر :ان النقوش الرئيسية في مصر إلى يشير لينبول

بكتمر بجامع  ،م1278هـ/ 677بركة خان في الجامع )لم يعد موجودا(  ،متضمنة لتواريخ بدء البناء فضا عن االنتهاء

جامع قاوون وفي  ،م1313ه/ 7013الناصر بالقلعة  ،م1303هـ/702بيبرس الثاني بجامع الحاكم  ،م1300هـ/ 699طائع 

 .(518، صفحة 2018)ستانلي لين بول، م 1303هـ/ 713

نقوش كتبغا في جامع الرملة  ،النقوش في جامع بطرابلس ،النقوش الرئيسية في جامع باد الشام إلى كذلك يشير

الناصر في الحرم القدسي والمسجد االقصى وقبة  نقوش ،الجين في بجامع الغزة الكبير والشوبك ومناخر ،الكبير وحماة

، 2018)ستانلي لين بول،  ونقوش حسن في المسجد االقصى وجامع بمؤتة بالقرب من الكرك ،وفي جامع غزة ،الصخرة

  .(519-518الصفحات 

بتكلفة ما يساوي  ،قبل السلطان المملوكي الجين كان وراء اصاح جامع ابن طولون من أسباب إلى يشير لينبول

 ،المطاردة التي اعقبت اغتيال خليل أثناءبسبب انه كان قد اتخذ من اروقته المهجورة ملجأ  ،عشرة االف جنيه استرليني

ؤذن فا اما الم ،المحراب ليا أماممختفيا في حجرات و ممرات الجامع القديم المهملة، باستثناء مصباح واحد كان يضاء 

 .(540، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  هكذا نذر الجين اصاح الجامع الذي آواه ،يتقدم عن العتبة لترديد اذان الصاة

فلم يعد يقتصر على اقامة  ،كان للمسجد دوره الهام في الحياة الثقافية والتعليمية في مصر في العصر المملوكي

حيث كثرت المساجد في العصر المملوكي نتيجة  ،جانب العلوم الدينية إلى ت المواد العلمية تدرس فيهأخذعائر الدينية بل الش

ومن ثم عقدت  ،وامتات بطلبة العلم والعلماءالذين كانت لهم حرية في اختيار مناهج الدراسة واوقااتها ،النشاط الديني

حفظ القران والقراءة والكتابة ودراسة اللغة العربية وسماع الشعر وروايته، وتختلف الحلقات لرواية الحديث وتعليم الناس 

القلة هي قدرة أو  الدراسة في المساجد عنها في المدارس، حيث ان عدد الطلبة غير محدد فالذي يحدد من حيث الكثرة

م العقلية من الطب و الهندسة ومنها وقد اشتهرت عدة مساجد في العصر المملوكي لتدريس العلو ،المدرس واتقانه لعلمه
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وتدريس العلوم الهندسة في  ،جامع ابن طولون حيث اقيمت فيه دروس الطب والميقات فضا عن دروس التفسي واللغة

 .(60، صفحة 2006)صباح السيد سليمان،  الجوامع

حيث ضرب زلزال  ،ر المملوكي وهي تهدم االبنية جراء الزالزلظاهرة كانت سائدة في العص إلى وقد نوه لينبول

فقد سبب االهتزاز وتصدع االسوار وانهيار المنازل والمساجد حالة من الذعر  ،مروع مصر في عهد السلطان الناصر

 ،وعكاووصل الزلزال لدمشق  ،واصيبت االسكندرية باالذى وكذلك قوص ،لقد شعر بالزلزال في جميع انحاء مصر.الشديد

ولعام  ،ضررا كبيرا ،جامع عمرو القديم وفي الفسطاط ،وفي القاهرة القت جوامع الحاكم واالزهر والصالح رزيك وقاوون

كمدينة حطمها  ،هكذا بدت القاهرة بعد الزلزال .مبالغ ضخمة على ترميمها ،ال سيما سار وبيبرس مراءانفق كبار األ أكثرو

في نذر أو  وقد اظهر النباء نشاطا ملحوظا عاما .اكمة مساوية لنفقات ترميم الجوامعكانت ثروة الطبقة الح .جيش محتل

انتهت الحكومة في عام  ،ان بجانب اعادة بناء ما حطمه الزلزال إلى ويشير لينبول ايضا .مبالغ ضخمة لهذا الغرض

-ال يزال قائما بسوق النحاسين –لناصر الجامع اأو  من انفاق بسخاء على بناء المدرسة الناصرية الجديدة ،م1304هـ/ 703

، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  هدم المدينة باوامر من خليل أثناءوالتي جلبت بواباتها القوطية من كاتدرائية عكا  ،

554).  

مبالغ الطائلة التي انفقها السلطان  كما ان،ان عصر الناصر محمد كان عصرا حافا باالنتاج الفني إلى نوه لينبول

 .وانها كانت تنفق في اجمل الوجوه واحسنها ،تدل على ثروة الباد كانت متوفرة ،الزخرفة أعمالوامراؤه على المباني و

 ها االصلية، فقد سقطت القبة العظيمة التيآثارلاسف بقت قليل من  ،الجامع القديم في القلعة يدل على سامة ذوق السلطان

والنافذة الحديدية التي  ،كذلك اختفت اغلب االحجار الرخامية الملونة التي كانت تزين القبلة ،كانت تعلو فيما مضى القلعة

وان كان الزجاج المنقوش والملون لم  ،اال انه اليزال يوجد صف من النوافذ حول المسجد .كانت تفصل مقصورة السلطان

 ،ونقوش رخامية ملونة على الحائط الجنوبي ،هناك عشرة اعمدة من الجرانيتفإن  ولكن على الرغم من ذلك .أثريبق له 

 إلى نفوذ التتري لزوجة الناصر التي كانت تنتمي إلى مما قد يعزي ،يوجد كتابة باللون االخضر حول ماذنه ،مختلفة ىأخر

عناية الكولنيل س. م.  إلى لم يتهدم تماما يرجعالفضل في ان المسجد القلعة  إلى ويشير لينبول .العائلة االلكة للقبيلة الذهبية

 إلى واتسون الذي انقذه من ان يصبح مخزنا للجيش، وازال الحواجز الخشبية التي كانت قد شيدت حينما تحول المسجد

 الذ بناه الناصر بالحجارة البيضاء ،ولقد كان يوجد في يوم من االيام )بهو االعمدة( الخاص )بالقصر االبلق( ،السجن

 .وقد اعيد تنظيم القلعة في عصره والحقت بها بعض االبنية ،والذي كان ال يزال قائما منذ ثاثة قرون ،والسوداء قي القلعة

وغير ذلك من المساجد والقباب  ،انه بنى مسجدا بجوار ضريح السيدة نفيسة و قبة النصر بجوار الجبل االحمر إلى هذا

  .(191، صفحة 2011تانلي لينبول، )س

حيث أن فن العمارة المملوكي كان محصلة الفنون  ،لين بول كان محقا في وصفه للمساجد في العصر المملوكي

المعمارية التي ظهرت قبل هذا العصر، فإنه امتاز بنضج الزخارف واستخدامها للحجر واآلجر واإلكساء بالرخام مع زيادة 

 عمدة والدعامات من الرخام والغرانيت، واستعمال موفق ألعمدة قديمة.اهتم المعمار بواجهات المنشآت؛االهتمام بطراز األ

ظهرت عناصر زخرفية جديدة بدت على شكل مقرنصات وشرافات مسننة، مع االهتمام برشاقة المآذن وزخرفتها إذ 

سجد السلطان حسن ومدرسته في القاهرة، حجريا، وازداد االهتمام بالمداخل الشامخة التي تظهر واضحة في بناء م

المشربيات والشناشيل في عمارة القصور والبيوت التي تحقق اإلطال الخارجي مع احتجاب النساء، كما  إلى باإلضافة

  .(56-44، الصفحات 2006)صباح السيد سليمان،  تحقق تكييفا هوائيا طبيعيا

، انعكست على مراءحيث تميز بثروة الهائلة لأل ،في عهد الناصر بتبذير اموالهم مراءتسابق األ إلى بولونوه لين 

مثل سنجر الجاولي وقوصون  ،الناصر أمراءالتي بنيت بواسطة  ،يزيدأو  وتمثل الجوامع الثاثين ،بنائهم لعديد من الجوامع

دليا على انهم كانوا احيانا ينفقون  ،هم باقيةآثارممن ال زالت وذلك على سبيل المثال  ،و المارداني و آقسنقر وشيخو

 لينبول أشارو .(192، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  ،(568، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  ثرواتهم على اهداف نبيلة

ذلك العهد يهدأ لهم بال مالم يبنوا  أمراءلم يكن  الناصر، ودورهم في بناء المساجد، حيث يذكر رجال باط السلطان إلى

نص لرحالة المغربي  إلى أشاروقد  ،ويجلب لهم النعم والخيرات أهم،ضريحا ينهض دليا على تقوأو  ،مدرسةأو  ،مسجدا

العجيب في بناء المساجد وصوامع  مراءن تنافس األم، م1326القاهرة عام  إلى الذي كان في زيارة أثرابن بطوطة انه ت

وهو يعطينا وصفا شائقا لنظم النسك والعبادة في  ،)صومعة بيبرس الجاشنكير( التي التزال قائمةأو  مثل )الخانكة( ،النساء

العدد من ربع مجموع  أكثرأي  1360-1320ين مسجدا فيما بين عامي أربعن  أكثرذلك الوقت. وقد ذكر لينبول انشىء 

ويذكر ان ال يزال الكثير منها قائما حتى اليوم ليشهد على كرم  ،الذي سجل منذ القرن من حكم المماليك حتى ايام المقريزي

حاجب السلطان  ،الجامع الماس)و  ،م(1319هـ/719)جامع االمير حسين  ،ومن تلك المساجد .النباء العظام في ذلك الوقت

و)جامع  ،هـ740ساقي الخمر  )والجامع التنبفا المرداني( ،هـ736)الجامع بشاك(  و ،هـ730 (هـ، )وجامع قوصون730
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هـ، و )جامع منجك( الوالي 748و )جامع ارغون االسماعيلي(  ،هـ747جامع اقسنقر( )و ،هـ746حامل الساح  اسلم(

 .ـ(192-191، الصفحات 2011)ستانلي لينبول،  ه750هـ.، و )جامع شيخو( 750

حيث ذكر هناك كتابة  ،الذي انشئه السلطان ناصر محمد بن قاوون في القاهرة ىأخر المساجد إلى أشاروكذلك 

محمد بن  –ناصر الدنيا والدين  –النصر لموالنا السلطان الملك الناصر ) :على الشريط العلوي من اللوح في مسجد تقرأ

ولكن في  ،نقرأ نفس الكتابة على القضبان باعلى واسفل االبواب .(عز نصره .اوون الصاحيالسلطان المنصور الشهيد ق

ويشير لينبول ان المسجد باعلى واسفل االبواب منقوشة بالخطوط  ،هاتين الحالتين يحاط اسم االمير بدائرة من الفضة

وهناك نفس الكتابة الموجودة  ،قصد الناصر محمدالعربية الكبرى في اللوحين تتكون من القاب التمجيد ونعوت نفس االمير ي

والنقوش البارزة في وسط االبواب تحتوي على  ،وهي مكررة بالخط الكوفي في الدائرة الداخلية ،على سطح المنضدة

تنتهي . وتلك التي في اللوح االعلى .الملك الناصر محمد ،وعلى اليسار ،العزة لموالنا السلطان ،الكلمات التالية على اليمين

كان بناء المساجد يتم على قدم  إلى ونوه لينبول .(139، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  ابن المنصور قاوون() :بالكلمات

سه وكان السلطان نف ،والواقع ان كا البناء والمهندس لم يلقيا رخاء مثلما لقيا في عهد الناصر ،وساق في اضطراد عجيب

، 2011)ستانلي لينبول،  كما كان نصيرا للعلم والمتعلمين ،فقد كان رجا له ذوق رفيع وثقافة عالية ،في هذا مثاال يحتذى

 .(190صفحة 

ي المؤرخ المصري حمد أشاركان لين بول محقا في وصف السلطان محمد الناصر في اهتمامه ببناء المساجد حيث 

وهو في الحقيقة لم يشيده تشيدا ولكنه هدم  ،جانب القصر وااليوان إلى ان الناصر محمد شيد مسجدا بالقلعة إلى عبد المنعم

المجاورة لكي يجعله واسع االطراف ويتناسب في اتساعه  ىاألخرمسجدا صغيرا وبنى مسجدا كبيرا ادخل فيه بعض االبنية 

الذي كان  ،وقد خالف في تخطيطه نظام االواوين المتعامدة .ن هنا جاء آية االبداعوم ،وعظمته مع عظمة الدولة على عهده

تلك االواوين ايوان  أكبرة اواوين تحيط بالصحن المكشوف وأربعمن  واقيم على نظام القديم ،سائدا في عصر المماليك

)حمدي عبد المنعم محمد  نيت االحمرمحراب هذا المسجد قبة كبيرة حملت على اعمدة ضخمة من الجرا أمامويوجد  ،القبلة

 . (280، صفحة 2000حسين، 

فهو مسجد السلطان حسن الواقع  ،ها مهابة وروعةأكثري في القاهرة وسامنماذج الفن اإل أكبر إلى لينبول أشارو

هـ / 751الذي بدأ العمل فيه عام  ،د بن قاوونبنى هذا المسجد الملك الناصر ابو المعالي جسن بن محم ،قرب القلعة

 ،الف دينار من الذهبأو  ،يقال انه انفق كل يوم عشرين الف درهم ،وخال السنوات الثاث التي قضاها في بنائه .م1356

  .(140، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  أي ما يعادل ستمائة جنيه استرليني

الذي  ،البناء في القرن الرابع عشر هو جامع السلطان حسن العظيم سلوبشير لينبول لعل احسن مثال لدينا ألوي

الذي جلس على  ،ولكن كان السلطان حسن .يحتوي على اغلب خصائص عصر الناصر ويعرضها لنا على نطاق واسع

ابعد من ان  ،م1361-1354العرش من عام  إلى وبعد ذلك اعيد مراء،ثم عزله األ ،م1351عام  إلى 1347العرش عام 

وقد بنى هذا المسجد فيما بين  .انما كان مسجده هو الشيء الوحيد الذي رفع من اسمه ،ذات قيمةأو  يكون شخصية محبوبة

ام األرق" اال اننا ال نصدق هذه  ،، وقيل ان بناءه كان يكلفه في اليوم الواحد الف دينار13591-1356هـ/ 760-757عامي

بقطع أمر  ان ،لقد بلغ من شدة اعجاب السلطان وشغفه بهذا المسجد الرائع.تي بالغ فيها مؤرخو الشرق" )راي المستشرق(ال

 ،ظنا منه ان هذا سوف يحد من عبقريته وال يتيح له فرصة اعادة بناء مثل هذا المسجد الفريد ،يد المهندس الذي قام بتشييده

)ستانلي  ة اروقة عميقة متفرعة منهأربعو ،يوجد به فناء في الوسط، إذ ة مدرسةيتكون مسجد السلطان حسن هذا على هيئ

  .(196-195، الصفحات 2011لينبول، 

اما خارج المسجد فانه ال  ،فيمكن ان يقارن بالهيكل الذي يوجد خلف صحن الكنيسة ،اما ضريح السلطان حسن نفسه

 إلى لعل اول ما ياحظه الناظر .وذلك الن زواياه المختلفة بها عدة حجرات وكاتب ،الحال على شكله الداخلي يدل بطبيعة

وهي مبنية من  ،قدما 113فارتفاع الجدران  ،المختلفة ىاألخرهذا المسجد من الخارج هو ارتفاعه اذا قورن بالمساجد 

اما  .ا هو مالوف في الفن العربي، بوجود قاعدة مسطحة في اسفلهاعلى غير م ،وتتميز .حجارة دقيقة ماخوذة من االهرامات

النوافذ ومنها اثنتان يعلو كا منها قوس على شكل )حدوة الحصان(، والباقية بها قضبان حديدية متقاطعة فانها على صورتها 

يتكون من ستة صفوف كل منها  وانما الشيء الجميل حقا هو ذلك االفريز الذي ،هذه ال تزين الحائط الضخم العظيم االتساع

والذي يزين الجدار باكمله. وهناك بعض االعمدة المنقوشة في االركان، وواجهة فخمة بها مشكاة مقوسة يبلغ  ،األخريعلو 

تلك النقوش العربية  ،مما يزيد في جمال هذه البداية .قدما، وتحتل نصف دائرة مقامة على اثنى عشر صفا 66ارتفاعها 

)ستانلي لينبول،  واالعمدة ذات الرءوس المنقوشة الموجودة في االركان ،والزخارف الهندسية المأطورة ،شكلالمستديرة ال

 .(196-195، الصفحات 2011)ستانلي لينبول،  (196، صفحة 2011
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  (135، صفحة 2014)لستانلي لين بول،  د السلطان حسن )متحف الفن العربي القاهرة(من مسج .مشكاة زجاجية مطلية

 

في وصف هذا المسجد من خال نص لمؤرخ المقريزي كما ذكر لينبول المقريزي في كتابه الشهير )، الحياة  أشارو

ان هذا المسجد فاق كل  ،عد رحيل السلطان حسن بمائة سنة اال قليابأو  ،االجتماعية في مصر( قبل منتصف القرن التاسع

اعرض  ،قدم انجليزية 70اواينه خوالي  أحد ويقول ان اتساع ،المساجد التي بنيت على االطاق في أي من الباد المسلمين

والذي تحيط به  ،رخامفصحنه العظيم الرباعي االضاع والمبلط بال .من رواق كسرى بمدائن العراق أذرعبمقدار خمس 

وعلى كل  .وهو مفتوح على السماء با اسقف ،مربعة أقدامعشرة في مائة وخمس  أربعتبلغ ابعاده مئة و ،الجدران العالية

ويجد المئات من المتدينين الراحة  ،معلقة فيها مئات من ساسل المصابيح ،جانب من جوانبه فجوة تتخذ شكل القوس

تمتد فيه  ،ان االيوان الكبير الذي يشير اليه المقريزي ويستمر لينبول في وصفه للمسجد .امعوالماوى يوميا في هذا الج

 ،حيث يبلغ عرضها تسعين قدما ى،األخربكثير من الفجوات  أكبروالتي تعد  ،الفجوة التي على الجانب الشمالي الشرقي

وهي منصة مرتفعة  ،محراب الصاة ودكة المبلغحيث يكون ال ،الحرمأو  هذه الفجوة هي االيوان .ارتفاعها تسعين قدما

هناك افريز عريض يحتوي على  ،وعلى امتداد جوانبه الثاثة ،وعند مستوى سقف االيوان الكبير ،تغطيها سجاجيد الصاة

وقد نفذت  ،محفور في الصخر على نطاق مكون من زخارف لولبية متقنة ،سورة من القران مكتوبة بخط كوفي واضح

  .(140، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  ة من الجمالبدرجة غاي

مسجد و مدرسة السلطان  مسجد السلطان حسن ويتفق مع لين بول ويذكر يعد بناء إلى ويشير د حمدي

 د سبقه درج ينقلنام(، نموذجا معماريا متميزا؛ يقوم البناء على سطح منحدر، يبدو بمدخله الفخم وق1363هـ=764) حسن

إيوانات ذات قبة منكسرة، ولكن اإليوان المجابه للمدخل  ربعالصحن المربع الشكل، تنفتح من جهاته األ إلى دهليز يؤدي إلى

هو األوسع، وفيه محراب القبلة، وفي وسطه مقصورة مرفوعة، وإلى جانبي المحراب بابان يصان الحرم بصالة كبرى 

ن حسن، وتتصل األواوين الجانبية بغرف ومقصورات تشكل مدرسة بذاتها، تسمح باقامة الطاب ذات قبة؛ هي مدفن السلطا

م، 68م وعرضه 150وطوله  ،م7906وبدراستهم، وتنهض في مقِدمة البناء مئذنتان، ويذكر ايضا تبلغ مساحة هذا المسجد 

ة على شارع القلعة وواجهتها الجنوبية مشرف ،وهي الواجهة االصلية ،وواجهته البحرية ،م37.70وارتفاعه عند بابه 

 .(282، صفحة 2000)حمدي عبد المنعم محمد حسين، والشرقية مشرفتان على ميدان صاح الدين 

 ضريح السلطان حسن إلى ن على يمين المحراب الصاة في ايوان القبلة )الحرم(، هناك باب يؤديإ إلى ونوه لينبول

واالبواب الداخلية  .تتوجه قبه ارتفاعها مائة وثمانون قدما ،ولكن بنيته رائعة ،وهو في حالة متهدمة نوعا ما .مؤسس المسجد

وكلها محفورة  ،وتحدها وتتقاطع معها حزمة متشابكة من البرونز الصلب ،المتصلة بهذا الجناح مغطاة بصفائح البرونز

هناك  ،وذكر لينبول في حجرة الضريح .بتصميمات غاية في االتقان والروعة ومرضعة بخطوط رفيعة من الذهب والفضة

والحوائط الخارجية لهذا المسجد المهيب يقترب ارتفاعها  .توضخ تاريخ بناء هذا الصرح الضخم ،كتابة محفورة في الخشب

أو  ،من الحجر الجيري المتدلي ويتكون ،أقدامويبرز لمسافة ست  ،ويتوجها افرايز ارتفاعه ثاث عشر قدما ،من مائة قدم

)ستانلي لين بول،  يةساموقد اصبح ذلك االفريز منذ ذلك عامة بارزة ومميزة للعمارة اإل ،زخارف متدلية و بارزة

 .(141-140، الصفحات 2014
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 ،االعمدة التي شيدت في الزوايا الخارجية للحوائطوحتى تيجان  ،واالورقة ذات النوافذ المتعددة ،وان اروقة المداخل

ويعد تصميم  ،والمدخل الكبير في الجانب الشمالي عبارة عن فجوة ارتفاعها ست وستون قدما .تعج بزخارف متماثلة

 ،اتتخذ القاعدة شكا مثمن ،بصعودها في شكل مثلث مقلوب ،فقواعدها مربعة ،االعمدة التي تدعم هذا الرواق شديد التميز

شكل مثمن الزوايا في  إلى ،وكذلك تحولت المئذنة على نحو بديع من مربع في قاعدتها ،ومنها يرتفع العمود االسطوني

ويقول لينبول ان بالرغم من حجمه الكبير  .اذا يبلغ ارتفاعها مائتين وثمانين قدما ،انها اطول مئذنة في العالم ،جزئها االعلى

حيث يذكر فحوائطه  ،زخارف إلى مباني القاهرة ومساجدها، اال ان هذا المسجد يفتقرى بين كافة األوليحتل المرتبة 

اما الزخارف  ،ومئذنته الضخمة سيئة في نسبها المعمارية ،وقبته قصيرة وعريضة ،الخارجية خالية من الزخارف وقبيحة

دقيقة حول مسجد  أصيل. ياحظ ان لينبول قدم تف(141، صفحة 2014، )ستانلي لين بول الداخلية فهزيلة وغير مصقولة

  .السلطان حسن ويبدو انه زاره وشاهده من القريب

وذكر ان من مظاهر الزخرفة الرئيسية في  ،وتحدث لين بول عن الزخرفة واجزاء مختلفة من مسجد السلطان حسن

ونادرا  ،واحيانا تزخرف الحوائط ،والمصابيح ،والنوافذ ،بوابواال ،قبلة المسجدأو  المحراب الشرقي ،مساجد القاهرة

التصميم توضع باطات من الرخام  أكثرلكن احيانا بالصدفة  ،تصنع االخيرة عامة من الحجر االبيض المسطح .االعتاب

االجزاء التي يعتني بها  أخر والحوائط هي ،(264، صفحة Stanley Lane Pool ،1888) المنقوش في اعتاب المساجد

المصلين يقنعون باللون فإن  ،باستثناء اولئك المعنيين بالفن ،فمجرد طبقة من الطاء االبيض تفي بالغرض ،في المسجد

زين جزؤه والذي يشبه الهيكل في كنائسنا(، غالبا ما ي –المحراب القبلة الشرقي )كما يذكر لينبول أو  ،لكن االيوان ،االبيض

 هذه الفسيفساء .واحيانا يغطى برقائق قاشاني زرقاء و بيضاء على الحائط الئيسي ،( بالفسيفساء والرخامdadoاالسفل )الداد 

ال همولكن عوامل الزمن واأل ،يعتبر الفسيفساء جميا من ناحية التصميم والصنعة .الرخام كثيرا ما تكون فائقة الجمالأو 

فإن  ،مع ذلك .اختفت جزئياأو  يةرضوفي العديد من المساجد نرى بقاياه مبعثرة على األ .لرائعةتركت القليل من قطعة ا

)ستانلي لين بول، ال يزال يحتفظ بزخارفه و نقوشه المثيرة لاعجاب  ى،األخرمسجد وضريح قاوون على خاف المساجد 

 . (144-143، الصفحات 2014

 وذكر ان هناك عمل شديد الروعة ينسب ،وكان لين بول شديد االعجاب بمسجد السلطان حسن واستمر في وصفه

 ،القاهرة اال واندهش من جمال االبواب ذات الصفائح البرونزية لمسجد السلطان حسن أحد ولم يزر ،ابواب المساجد إلى

وجردا هذه االبواب  ،يةساماإل ثارساعدا على دمار اآلال واالستهاك اللذين همعلى الرغم من األ ىاألخروالمساجد 

وصاغت المفصات المصنوعة  ،حد ما إلى والكثير من صفائح البرونز قد تلفت .الرائعة من الكثير من جمالها واتقانها

مستخدمة وهناك شكل مشابه للزاخارف ال .هما في كل مكانآثاروتركت القاذورات و سوء االستخدام  ،ببراعة حرفية جميلة

 .(145، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  منبر مسجد السلطان حسن فمصنوع من الرخام ،في المنابر

فتوضع عادة في  ،كما ذكر )القمريات( كما تسمى في اللغة العربيةأو  نوافذ المساجد إلى لينبول كذلك أشاروقد 

وليس لهذه النوافذ  .نباتياأو  بحيث تكون شكا هندسيا ،قطع صغيرة من الزجاج الملونوتطعم ب ،وتعمل بالجص ،االعلى

وهذا االخير ال يماثل ابدا جمال زجاجنا  .في جودة الزجاجأو  سواء في تصميمها ،خصائص فنية متجانسة على االطاق

 وكذلك .انون المعاصرون في ابداع نظائر لهااخفق الفن .قدما تظهر الوانا غنية ولطيفة كثرلكن القطع األ ،المصبوغ القديم

)ستانلي لين بول،  تاثير العام للضوء المنبعث من خال الواجهة الزجاجية ذات اللون الغامق جميل بدرجة ليس لها مثيلفإن 

 .(146، صفحة 2014

القطع تميزا في منتجات الفن  أكثرالكبرى ويرى انها من  المصابيح التي كانت تضاء بها المساجد إلى لينبول أشارو

مثل أو  ،مع شريط يتوسطها من النحاس الامع ،فاحيانا تتكون من قناديل كبيرة كبيرة والتي تصنع من الحديد ،يساماإل

للمساجد كان من ولكن المصباح االعتيادي  .المساجد التي بنيت في العصر المملوكي أكثرالمصابيح النحاسية الجميلة في 

ولقد اصبحت هذه المصابيح نادرة  .وقطره تسع بوصات ،وكان ارتفاعهه نحو قدم ،الزجاج المزخرف ذي األلوان النتعددة

ويمكن ان نرى القليل من نماذجها الجميلة في مجموعة  ،جنيه استرليني ثمنا لقطعة واحدة منها 200وقد تم دفع مبلغ  .جدا

  .(146، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  وكذا في متحف ساوث كينسنجتون ،يطانيفي المتحف لبر sladeسليد 

مشكاة من العصر المملوكي مموهة بزخارف كتابية من آيات القرآن العظيم. "هللا نور السموات  إلى ونوه لين بول

من "سورة النور"، كما حليت بأشرطة كتابية منفذة بخط  35 مثل نوره كمشكاة فيها مصباح "وهي جزء من اآلية رضواأل

وسائل اإلضاءة التي ابتكرها المسلمون، وتعني  إحدى كانت المشكاة هي ،النسخ، كما نقش عليها رنك وألقاب السلطان حسن

ضوء ينتشر في  إلى وذلك للحفاظ على نار المصباح من الهواء وتحويلها ،المصباح القنديل الذي كان يوضع فيهأو  الزجاجة

يثبت داخل المشكاة بواسطة أساك تُربط  -والذي كان يوضع به زيت طيب الرائحة  -أرجاء المكان. وكان المصباح 
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ستة مقابض تلتف حول البدن، وتعلق  إلى وكان لكل مشكاة من ثاثة بحافتها، أما جسم المشكاة فكان يصنع من الزجاج،

أو  الخزفأو  الفضة تتجمع من أعلى داخل كرة بيضاوية عادة ما تكون من الزجاج أو منها بساسل من النحاس األصفر

 إلى وتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الزهور، فهي ذات بدن منتفخ ينساب .الخشب تُعرف بالثقل لحفظ اتزان المشكاة

أما عن طريقة التذهيب فتتم في المرحلة  بالمينا والتذهيب، أسفل وينتهي بقاعدة ورقبة على هيئة قمع متسع، ويتم زخرفتها

ها الكتابة أهماألخيرة من الزخرفة بعد طائها بالمينا. وقد استخدمت في زخرفة المشكاوات أنواع مختلفة من الزخارف 

نوعين: كتابة ذات طابع ديني  إلى العربية التي لعبت الدور األساسي في هذا المجال. وتنقسم الكتابة على المشكاوات

ضمن بعض اآليات القرآنية، وكتابة ذات طابع تذكاري وتاريخي وتتضمن حقائق تاريخية واجتماعية. وتتم الكتابة على وتت

 .(263، صفحة Stanley Lane Pool ،1888) ية من الزخارف النباتيةأرضالمشكاة بخط النسخ على 

 

 (131، صفحة 2014)لستانلي لين بول،  ن)ميضاة في صحن مسجد السلطان حس

ويرون ان العصر المملوكي امدنا بمجموعة فريدة من  ،لين بول في هذا المجال أراءية سامويؤيد المصادر اإل  

 ا مثلها من العصور السابقةوالتي تشتمل على زخارف هندسية ونباتية وكتابة لم يصلن ،المشكاوات الزجاجية المموهة بالمينا

المشكاوات المجموعة المكونة من تسع عشرة مشكاة التي تحمل اسم السلطان حسن بن الناصر محمد  أهممن  .الاحقةأو 

 .(58، صفحة 2007)شوبرت،  ابن قاوون

أسفل وينتهي بقاعدة ورقبة على هيئة  إلى تفخ ينسابوتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الزهور، فهي ذات بدن من

بالمينا والتذهيب، أما عن طريقة التذهيب فتتم في المرحلة األخيرة من الزخرفة بعد طائها  زخرفتها قمع متسع، ويتم

ر األساسي ها الكتابة العربية التي لعبت الدوأهمبالمينا. وقد استخدمت في زخرفة المشكاوات أنواع مختلفة من الزخارف 

نوعين: كتابة ذات طابع ديني وتتضمن بعض اآليات القرآنية، وكتابة  إلى في هذا المجال. وتنقسم الكتابة على المشكاوات

ية من أرضذات طابع تذكاري وتاريخي وتتضمن حقائق تاريخية واجتماعية. وتتم الكتابة على المشكاة بخط النسخ على 

مشكاة من العصر المملوكي مموهة بزخارف كتابية من  .(261-256، الصفحات 1999)حسن الباشا،  الزخارف النباتية

من "سورة  35مثل نوره كمشكاة فيها مصباح "وهي جزء من اآلية  رضآيات القرآن العظيم. "هللا نور السموات واأل

 إحدى ، كما نقش عليها رنك وألقاب السلطان حسن.كانت المشكاة هيالنور"، كما حليت بأشرطة كتابية منفذة بخط النسخ

وذلك للحفاظ على نار  ،المصباح القنديل الذي كان يوضع فيهأو  وسائل اإلضاءة التي ابتكرها المسلمون، وتعني الزجاجة

به زيت طيب الرائحة  والذي كان يوضع -ضوء ينتشر في أرجاء المكان. وكان المصباح  إلى المصباح من الهواء وتحويلها

 وكان لكل مشكاة من ثاثة .الزجاج يثبت داخل المشكاة بواسطة أساك تُربط بحافتها، أما جسم المشكاة فكان يصنع من -

الفضة تتجمع من أعلى داخل كرة بيضاوية أو  ستة مقابض تلتف حول البدن، وتعلق منها بساسل من النحاس األصفر إلى

 .(8-6، الصفحات 2009)مكس هرتس،  الخشب تُعرف بالثقل لحفظ اتزان المشكاةأو  الخزفأو  عادة ما تكون من الزجاج

ية كانت وال تزال معرضة للسرقة ساماإل ثارية وهي كيف ان التحف واآلهمغاية في األأمر  إلى ويشير لينبول

فاخفوها بعيدا عن  ،ذكر لقد ادرك خدام المساجد قيمة هذه المصابيح المزخرفةوي ،والنهب من قبل جامعي التحف االوروبيين

فلقد اختفت تلك  ،وعلى أي حال .ية من االوروبيينساموالتحف الفنية اإل ثاراعين الناظرين ليطرحوها للبيع لجامعي اآل

باسمه مخافة ان تستولي على بعض  سأحتفظ ،اال في مسجد واحد –انه لم يرى  -)ويذكر لين بول( ،المصابيح من المساجد
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هياكل حوامل المصابيح الخشبية التي  إلى أي مصابيح من الطراز القديم ال تزال معلقة باساكها ،المخربين الرغبة في نهبه

  .(146، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  ركبت حول مدخل كل مسجد بغرض االضاءة

ية قد كشفت النقاب عن مخزون من بعض ساماإل ثارلجنة المختصة بحفظ اآلفإن  ،ان لحسن الحظ إلى ولونوه لينب

حيث تنتصب االن في خزائن زجاجية تجلب البهجة  ،وامرت بايداعها بمتحف جامع الحاكم بامر هللا ،تلك المصابيح المخبأة

لكن غالبيتها العظمى من  ،ازرقأو  ولونها اخضر شاحب ،وغير شفافة ،نقوشأو  لمن يشاهدها، والقليل منها با كتابات

 وذلك اضافة ،والقاب صاحب المسجد الذي علقت فيه أسماءتسجل  ،ومطلية بزخارف ارابيسك و نباتية ،الزجاج الشفاف

منها  ركبولكن العدد األ ،جمعت هذه المصابيح من حوالي اثني عشر مسجدا .اية من القران مكتوبة بخط النسخ العربي إلى

 .(147، صفحة 2014)ستانلي لين بول، من مسجدي السلطان حسن وبرقوق  أخذ

ويذكر لينبول هناك صورة ملونة جميلة الحد تلك المصابيح موجودة في الصفحة المقابلة لصفحة عنوان في كتاب 

اوث كينسنجتون(. وقد كنت محظوظا جدا ابان وجودي مستر نيسبيت )كتالوج لوصف االواني الزجاجية في متحف س

 ،ة من المصابيح الموجودة ضمن المجموعة العربيةربعاذا اعارني الخديوي نسخة طبق االصل أل ،بالقاهرة في تلك السنة

 ،وواحدة تحمل القاب السلطان برقوق ،ثاثة منها تحمل اسم السلطان حسن ،وذلك لعرضها بمتحف ساوث كينسنجتون

 . (147، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  ا سلطانان من ساطين المماليك في اواخر القرن الرابع عشر المياديهموكأل

على الرغم من انه بصفة عامة يتخذ  ،يعتبر المسجد مبدئيا مكانا القامة الصاة ،ويتحدث لينبول عن المسجد ويقول 

ولم يتخذ قط كمكان للتباهي  ،البقعة الرطبة الهادئة لاسترخاء والوقاية من حرارة النهارأو  ،ملجا أو ،هيئة المدرسة

 ،وليس هناك ايجار للمقاعد ،المسجد مباح ومجاني للجميع إلى فالدخول .البتزاز االموالأو  ،الجيران إلى النظرأو  ،باالزياء

مثل  ،فليس المسجد مكانا للمواكب الدينية .الدينيةأو  الخيرية عمالألوال مبالغ من المال تجنى ل ،وال عروض لعيد الفصح

تلك المواكب الكهنوتية التي كانت تمشي الهونى في الردهات المهيبة لمعبد الكرنك حيث كان يخدم الطائر ابو منجل المقدس 

هي الشعائر الوحيدة التي تقام في  والصلوات .ال يوجد في الدين المحمدي كهنة وال مواكب كهنوتية .)آيبيس( كمعبود ديني

وانه لمشهد فريد ان ترى جماعات الناس .الشعائر خطبة دينية قصيرة إلى الذي تضاف فيه ،ما عدا يوم الجمعة ،المساجد

ويخرجهم من اداء مهنهم واشغالهم  ،عندما يستدعيهم االذان الصادر من المئذنة في الوقت المحدد للصاة ،وقت الصاة

اال ان اداء المصلين لها ال يستلزم االعتماد  ،وتحكمها شعائر ذات ضوابط دقيقة ،وان الصلوات المحمدية متكررة .المختلفة

 وتعاليمها. ساموهذا يدل على عمق تفهم هذا المستشرق عن اإل.(148، صفحة 2014)ستانلي لين بول،  على ذاكرتهم

فنون الزينة التي استخدمها بناة المساجد هي نحت الخشب وتلوين الرخام على الطراز  أهم ان إلى نوه لينبول

وتزيين منابر المساجد و ابوابها بالصفائح الماطورة التي اوحت بها دون شك ضرورة وجود اسطح صغيرة في  ،المزاييكي

كذلك استخدام الرخام الملون في  .لى االطاقما يميز زينة القاهرة ع أهمويعتبر من  ،الجو الحار حتى ال تتلوى وتفسده

 .(229، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  المحاريب المساجد كان يكسبها روعة وبهاء و يجعلها تبدو ساطعة

 ،الزخرفة حيث تقدمت فنون ،ويؤيد الكتاب الشرقيين ما ذكره لين بول عن فنون الزخرفة في المساجد في مصر

الماط، وشمل ذلك القباب التي أو  ونفذت في معظم االحيان على الجص ،واصبحت غطى معظم العمائر والتحف التطبيقية

وشملت خط الثلث، الذي استخدم على العمائر  ،ذلك تنوعت طرز الكتابة إلى باالضافة ،غطيت بالزخارف النباتية والهندسية

وهناك من العصر المملوكي المثال  ،المربع الذي استخدم منذ بداية العصر المملوكيوالخط الكوفي  ،والتحف التطبيقية

وذلك في الزخارف التي تعلو محراب قبة احمد ابن سليمان الرفاعي عام  ،الستخدام الزجاج في الزخرفة الجصية ،الوحيد

 . (60-59، الصفحات 2007)شوبرت،  م1291هـ/691

 أصيليرى لينبول من خال عرض المساجد في العصر المملوكي هناك تنوع واختاف في الشكل العام والتف

حتى ان الوصف هنا ال يمكن ان يعبر تعبيرا صادقا يستغنى به عن مشاهدة هذه المساجد. والواقع ان كا من هذه  ،والنقوش

فيقول اننا  ،خصائص المساجد في العصر المملوكي إلى ونوه ايضا .حدة المباني جدير بالبحث الدقيق والدراسة الثاقبة على

كان الجدران ، إذ فالمساجد القديمة لم يكن بها نقوش من الخارج ،نستطيع ان نذكر هنا ثاثة حصائص تتميز بها تلك االبنية

العهد الفاطمي في )مسجد االقمر(. ذلك ان واجهة المساجد لم تظهر اال في اواخر  .المحيطة بها خلوا من الزخارف والرسوم

فانها تحتوي في العادة  ،اما مساجد المماليك التي اقتسبت من غير شك )كما يذكر لينبول( من مباني الصليبيين في فلسطين

والخاصية الثانية هي تطور الماذن التي  .وافاريز مزينة ،وابواب جانبية ،و نقوش غائرة ،على واجهات انيقة و جميلة

اما  .دقيقة وزخارف مختلفة أصيلوتحتوي على تف ،كما بدأت تبني بحجارة جميلة الشكل ،رونقا و جماال أكثراصبحت 

هي  ،فوق المدخلأو  كانت اللقبة الصغيرة فوق المحراب ،فحتى ذلك الوقت ،الخصية الثالثة واالخيرة فهي بناء القباب

ون وال سيما خلفاء صاح الدين اوجدوا القباب يوبيايضا ان األ اقصى ما استطاعت هندسة البناء القديمة ان تنجزه. ويذكر
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 ،وكان جانب غير من مساجدهم ومدارسهم بمثابة اضرحة لمؤسيسها .على ان المماليك كانوا بحق سادة بناة القباب ،الكبيرة

المدينة منذ عهد وهكذا بدأت  ،وكانت القباب شيء يختص باالضرحة قبل كل شيء ،فكان القبر ياصق البناء الرئيسي

ولقد جاءت بعد القباب  .المماليك تزان بتلك القباب الجميلة التي ما زالت حتى اليوم تضفي على مبانيها صبغة خاصة

 ،والنقوش العربية ،ثم القباب المغطاة بالزخارف الهندسية المختلفة ،تلك القباب المنقوشة ،الصغيرة القديمة التي سلف ذكرها

ما  أهمجميعها منقوشة على االحجار. القباب في القرن الرابع عشر كانت قد احتلت مكانها الائق بين و ،والرسوم الدقيقة

  .(194، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  يميز فن البناء العربي
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 :في كتابات المستشرق لستانلين بول : المؤلسسات التعليمية والخدميةالرابعالمبحث 

المؤسسات الخدمية ان المستشرق لينبول تناول تلك المؤسسات بشكل مختصر و مبعثر وحاول الباحث  إلى بالنسبة

و توجهات المستشرق عن المؤسسات الخدمية، نركز في البداية على المؤسسات التعليمية  أراءقدر االمكان جمع وتنظيم 

 ،يذكر ان المدرسة كانت تتكون من غرفة واحدة ،المدارس بانه تلحق بالمسجد إلى يث يشير لينبولوال سيما المدارس ح

وهو  ،في صفوف ،معلمهم جالسين القرفصاء أمام ،القليلو العدد لدرجة ال تصل لتكون فصل واحد ،حيث يتجمع الطاب

والقراءة هي  ،يم القران الوظيفة االساسية للمدرسةيعد تعل .بذلك يزودهم بقدركاف مما يمكن القول انه تعليم مهذب في مصر

 ،جامع االزهر كمؤسسة علمية مؤثرة في المحتمع المصري إلى لينبول أشار. وتلك الغاية المقصودة إلى السبيل المباشر

لغة اقسام مختلفة تسمى بال إلى كل منها مقسم ،فهو مسجد تحيط بصحنه الكبير المفتوح اروقة مسقوفة ،مؤسسة محترمة

االروقة  أحد ان ،فعلى سبيل المثال .وهي مخصصة لاستعمال المنفصل للطاب من االمم المختلفة ،العربية )رواقا(

، 2014)ستانلي لين بول،  وهكذا ،ورابع لاتراك ،والثالث للشوام ،واخر للطلبة المكيين ،مخصص لطلبة المغرب

 . (116-115الصفحات 

المدارس  ،يةسامويظهر ذلك جليا في المصادر اإل ،ببناء بالمدارس مراءاهتم الخلفاء والساطين والحكام واأل

 (192، صفحة 1968)حمزة، م( 1066هـ/459ظهرت في القرن الخامس للهجرة حيث اول من بناها نظام الملك عام )

العلم والعلماء وقد كانت المدارس  إلى ية وتوسعها والحاجة الملحةسامسيطة ثم تطورت بتطور الدولة اإلوبدايتها كانت ب

بمثابة جامعات تقوم بتعليم اللغة وتاوة القرآن الكريم واآلداب والفلسفة والطب والهندسة والفلك والموسيقى والغناء 

. (344)عمر فروخ، صفحة من علم  أكثرس كانت تقوم بتدريس والرياضيات وسواها من العلوم مع العلم أن بعض المدار

مما يدل على (390، صفحة 1979)مناهل فخر الدين فليح، سار المماليك على سنة سلفهم في اإلكثار من بناء المدارس 

د تنافس كبار العلماء لينالوا حظوة التدريس في هذه المدارس وجرت العادة ان يوقف للطلبة راتب وق ،ازدهار النشاط العلمي

وللمعيد عشرون درهماً وللمدرس ثمانون درهما وكانت وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القدر  أهمشهري مقداره عشرة در

لم تقتصر على إنشاء مدارس جديدة بل امتدت لتشمل والماحظ أن عناية المماليك بالمدارس  ،بخلع السلطان على صاحبها

يعتبر قلة  .(144، صفحة 1962)سعيد عبد الفتاح عاشور،  الرعاية واالصاح بالمدارس القديمة التي أنشأها السابقون

  .سلبيأمر  اهتمام المستشرق بالحديث عن المدارس في العصر المملوكي

مدرسة من بناء  إلى لين بول بشكل ضئيل جدا عن دور السلطان ظاهر بيبرس في بناء المدارس، ونوهتحدث 

بالرغم من انه  ،المدرسة باقية آثارو ال يزال  (من القصريسمى )قاعة الخيمة أخر م في مكان1262بيبرس في عام 

المهمة تثير الدهشة اذا علمنا ان ساطين  أمورمن  إلى يشير لينبول .(184صفحة  ،2011)ستانلي لينبول،  اصبحت خرابا

 أكثر ،المعمارية والهندسية الشهيرة التي تميز حكمهم عمالة في العديد من األأهمالمماليك وجدوا وقت الفراغ الازم للمس

 . (469، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  التاريخ المصري منذ العصر القبطي()من أي فترة من فترات.

جدوال مفصا عن المؤسسات الدينية والخدمية في  (سيرة القاهرة) لين بول قدم في نهاية كتابهفإن  ىأخر ومن ناحية

اء الساطين المدارس من بن أسماء( ب5والذي يهمنا فانه قدم في الجدول ) ،يةسامالعصور المختلفة في الحضارة اإل

السلطان معز ايبك  إلى أشارمثا  ،، حيث ذكر اسم المؤسسة وبانيها وسنة البناءاألول المملوكي والشخصيات في العصر

 ،ذكره المدرسة الظاهريةأو  م.،1257هـ/ 654ومدرسة الصحابية في عام  ،م1250هـ/ 648بنى مدرسة القطبية في عام 

م، المدرسة المنصورية من بناء السلطان قاوون في عام 1264ه/6660من بناء السلطان ظاهر بيبرس في عام 

هـ و 698 –هـ و مدرسة منجو تمرية 698 –وعدة مدارس من بناء السلطان الناصر )مدرسة طفجية  ،م1286هـ/684

.. .هـ709 - هـ و مدرسة طيبرسية703-هـ و مدرسة الجمالية 700 -هـ و مدرسة كراسنقرية703-699-مدرسة الناصرية 

  .(257-255، الصفحات 2011)ستانلي لينبول،  (2016)االمام البخاري، الخ 

شهرة ونشاطا بين الساطين البحرية )كما يذكر لينبول(، نظاما جيدا للبريد، يربط كل  كثربيبرس وهو األ أسسلقد 

حيث يستقبل السلطان ويرسل التقارير مرتين اسبوعيا من والى كافة  .ضي الواسعة تحت سلطانه بالعاصمةجزء من االرا

لقد احتفظ بالحمام .الذي لم تحظ ادارته بعناية اقل .كان هناك ايضا بريد الحمام الزاجل ،و بجانب البريد العادي .انحاء الباد

وقد تم تدريب الطائر على ان يقف في اول  .ابعد من تلك الخاصة بالجيادكانت  .متعددة ىأخر في ابراج القلعة وفي محطات

خدمية للبيبرس منها بناء  أعمال إلى لينبول أشارللمحطة التالية. و ىأخر حيث يرفق الخطاب بجناح حمامة .منزل للبريد

، فقد عمل (469-468، الصفحات 2018)ستانلي لين بول،  وحفر القنوات في مناطق عديدة في مصر ،ممرات والجسور

وبنى  ،كما مد الطرق ،(Stanley Lane Pool, 1888, p. 27) جديدة ىأخر على توسيع قنوات الري القديمة وحفر
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)ستانلي  ي النيل من خطر الغزو االجنبيكذلك عمل على حماية مص ،وحصن مدينة االسكندرية واصلح المنارة ،الكباري

 . (180، صفحة 2011لينبول، 

ان  ،ومن خال رواية المؤرخ الفرنسي جوانفيل يروي لنا لينبول انشاء االبراج ومعسكرات من قبل المماليك

وفي  ،اب من خشب التنوب مغطى باشياء ملونةمعسكر السلطان في دمياط كان يتم دخوله من خال برج مصنوع من اقط

كان خلف هذه الخيمة مدخا مماثا  ،الداخل كانت الخيمة التي يترك بها الموظفون اسلحتهم عند ذهابهم لمقابلة السلطان

 لدخولمن خاله يمكن ا ،مامخلف هذه القاعة برج مشابه لاول الذي في األ ،خيمة كبيرة هي قاعة السلطان إلى يقود ،لاول

وفي وسط هذا السياج يوجد برج يعلو االبراج  ،وخلف حجرة السلطان توجد مساحة محاطة بسياج ،حجرة السلطان إلى

فيها السلطان  بقعة التي تبسط إلى ،النهر إلى يراقب منه السلطان المعسكر وسائر البلد، ينزل من السياج طريق ى،األخر

وفي الجانب الخارجي بسطت التعريشات  ،هذا المخيم بتعريشات خشبيةاحيط كل  ،على الماء بغرض االستحمام خيمة

  .(475، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  ة بنفس القماشربعالمغطاة بالكاليكو االرزق، وغطت ايضا االبراج األ

المباني روعة في  أكثر أحد المشفى هو ،م1284/هـ683الذي اتم بناؤه عام  ،بناء قاوون مارستان إلى ونوه لينبول

هذه  أكبر بينما تفتح عدد من الحجرات على ،اثنين منها محاطين بحجرات صغيرة ،انه يحتوي على ثاثة مجالس .القاهرة

وطاقم طبي  ،والذي يوجد به صف من االعمدة على كل جانب كان هناك في االصل قسم لكل مرض معروف ،المجالس

 .فضا عن جميع االجهزة المعروفة في ذلك الوقت ،فة محاضرات ومختبرات ومستوصف و حمامات ومطابخوغر ،منتظم

بينما قام خمسون من قارئي القرآن مقابل اجر بتعليم المواساة الدينية في  ،لقد قام الموسيقيون بتلطيف ساعات ارق المرضى

عدين تحوي مجموعة رائعة من الكتب الطبية والدينية هذا غير مكتبة يترأسها امين مع خمسة مسا ،الجامع المجاور

لقد كان هذا مارستان اول مارستان يتم  ،تعليمهم في المدرسة المجاورة إلى وقد تم اعالة ستين ينيما باالضافة ،والقانونية

 ،ا على قدم المساواةلقد تمت معالجة الغني والفقير مجان .لذلك سرعان ما تم تقديره ،بناؤه على االطاق في مدينة القاهرة

الن الصدقة عند المسلمين تمحو الكثير من  ،هكذا اصبح اسم قاوون بسبب هذا العمل العظيم مكرما بين ساطين مصر

  .(528-527، الصفحات 2018)ستانلي لين بول،  الخطايا

مرضه الشديد في  أثناءحيث يذكر" لقد نذر قاوون  ،رويروي لين بول قصة بناء قاوون مارستان في مص

 ،وكانت النتيجة هي المارستان المعروف ،مارستان نور الدين في دمشق انه اذا تعافى سيقوم ببناء مارستان مماثل بالقاهرة"

المدفن بزخرفة وضريح المؤسس. زين  ،ومشفى ،جامع :م. لقد كان في الواقع ثاثة مبان1284هـ/ 683الذي اتم بناؤه عام 

وثياب  ،مع فسيفساء رخامية جميلة ؛ وحفظت هناك اعمدة الجرانيت االحمر ،ونقوش بارزة في الجص ،االرابيسك الرائعة

 التي كان يمسها المرضى فضا عن النساء العقارات واالطفال البكم لقرون اعتقادا منهم بتاثيرها العاجي" ،السلطان وابنه

  .(528-527، الصفحات 2018)ستانلي لين بول، 

 ،ية مارستان قاوون حيث كانت العلوم الطبية تدرس في االماكن المختلفةأهم إلى ويشير المؤرخون الشرقيين

شهورون ساطين المماليك يطلبون منهم اطباء الم إلى ارسال الوفود ىأخر وبلغت شهرة االطباء المصريين جعل من الدول

 .اول من اكتشف الدورة الدموية وحدد مسارها ،م(13هـ/ 7ومن اشهر اطباء العصر المملوكي ابن النفيس) ،وبعض االدوية

وابن العفيف طبيب السلطان  ،الذي يدرس الطب في بيمارستان قاوون ،ومنهم ايضا مهذب الدين المعروف بابي حليقة

ويرتبط بالعلوم الطبية  .وبها وصفات للعاج من امراض البطن ،اكرة الطبيةتذ إحدىي بساممتحف الفن اإل ،الذي يحتفظ

وقد وصف الرحالة البلوي الذي  .التي اطلق عليها البيمارستان بمركز العاج ،االهتمام الكبير من جانب ساطين المماليك

وكان به قسم للعاج  .والخلفاء مراءاثاث بيمارستان قاوون بانه ينافس ما يزين قصور األ ،م14هـ / 7زار مصر في القرن 

ة يضربون بالعود أربعاالالت  أربابانه في كل ليلة يحضر من  ،بالموسيقى حيث اشترط السلطان قاوون في وثيقة وقفه

ليا من فوق المئذنة للتخفيف عمن اتبعهم المرض  ذكاردعية واألكما كان المنشدون يرددون األ ،حتى يساهروا الضعفاء

 .(131-130، الصفحات 2007)شوبرت،  األرقم ونال منه

مارستان قاوون ووصفه كما راه " ونحن ال نزال نرى مارستان قاوون حتى االن في جهة  إلى لين بول أشارو

قرن ماضي،  إلى ماوى للمجانيينذلك انه كان  ،"النحاسيين"، على الرغم من انه لم يعد يستعمل للغرض الذي بنى من اجله

 . (184، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  وهو يقع بالقرب من مسجد "قاوون وضريحه"

عصرا ذهبيا لفن البناء  ،وذكر ان حكم الناصر الذي دام طويا ،تحدث لين بول عن السلطان محمد الناصر

اال ان جلوسه  ،بنظام الوراثة خذن هذا السلطان استفاد كثيرا من االستقرار الذي اوجده األالمملوكي. وعلى الرغم من ا

رجال العصر الوسيط ومن اشهر  أبرزصفاته الشخصية. هذا الرجل واحد من  إلى حد كبير إلى يرجع ،طويا على عرشه
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اقصى مراحل  إلى قافة والمدنية المصريةالساطين المماليك. وما من شك في ان عصره كان الذروة التي وصلت فيها الث

 .(185، صفحة 2011)ستانلي لينبول،  الرقي

عدم  فيذكر اما الفنون الصغرى على الرغم من ،ي في عصر السلطان الناصر في مصرساميشيد لينبول بالفن اإل

 ،وعلب جواهر ،وحافظات العطور ،لقد صنعت اوعية جميلة ،لجانبتشجيعها بشكل كبير اال ان كان هناك تطور في هذا ا

وكثيرا ما تم صنعها خال ايام بتصاميم فنية  ،النحاسأو  من البرونز ،المناضد الصغيرةأو  ،وعلب المصاحف والكراسي

واح خشبية وال ،و مصاحف مزخرفة ،صنعت مصابيح زجاجية مطلية بالميناء .باهرة وطعمت بالفضة بشكل يثير االعجاب

فعندما نجد  .وكل انواع الزخرفة في ذلك العصر بصورة تفوق كل ما قبله وما بعده جماال وروعة ،واسققف مطلية ،منقوشة

 .مملوك الملك الناصرأو  الملكي الناصري)والكثير منها منقوشة بكلمات  ،يسامفي متاحفنا مثاال من اروع امثلة الفن اإل

، 2018)ستانلي لين بول،  لقد تم الحفاظ على بعض اثاثه الشخصي ،ذلك الفن المتحضر لقد قاد السلطان نفسه مسيرة

 .(570-569الصفحات 

بناء المؤسسات الدينية أو  سخاء الساطين و الطبقة الحاكمة في صرف مبالغ ضخمة لترميم إلى لينبول أشارو

من االنفاق بسخاء على بناء المدرسة  ،م1304هـ/703يذكر ان الحكومة انتهت في عام  حيث ،والتعليمية والخدمية

هدم المدينة باوامر من  أثناءوالتي جلبت بوابتها القوطية من كاتدرائية عكا  ،الواقعة في سوق النحاسين ،الناصرية الجديدة

  .(554-553، الصفحات 2018ين بول، )ستانلي ل السلطان اشرف خليل

الذي اطلق عليه ذلك االسم  ،وهو قصر االبلق ،قصره الفخم في القلعة وابدى اسفه لمل حل بها إلى ونوه لينبول

هـ/ 713)تم تاسيسه عام  ،وقد تكلف خمسمائة مليون درهم ،والسوداء في بنائه ،بسبب تناوب طبقات الحجارة البيضاء

وقد اعيد بناء القلعة بالفعل على نحو واسع عام  .عدة االعمدة( الخاصة به قائمة حتى اوائل هذا القرنوظلت )قا ،م(1313

لقد انفق ذات مرة ثمانية االف درهم )حواي  .وتم اضافة عدد من المباني الجديدة ،وفي االعوام التالية ،م1312هـ / 712

 ،العامة التي تم انشاؤها خال حكمه قناة االسكندرية عمالاأل كان ضمن .ثبثمائة جنيه انجليزي( على بناء في يوم واحد

فضا عن احياء اليونانية  ،واسهمت بصورة كبيرة في تجارة وخصوبة البلد ،والتي عملت على ربط الميناء بالنيل في فوة

قنطرة الماء التي تصل وكانت  .وقت الفيضان أثناءوعمل الممر الكبير الذي انشأه بجوار النيل كطريق وسد معا  .المهملة

 فقد احتاج ،م(، ومن اجل تنفيذ خططه واالستمتاع بذوقه1311هـ/ 711قلعة القاهرة من عمل هذا السلطان ) إلى من النيل

  .(571، صفحة 2018)ستانلي لين بول،  في وقت توفر فيه المال ،دخل هائل إلى

كانوا ينقشون كل صفيحة من ،النقش على صحيفة من الفضة في عصر السلطان الناصرفن  إلى لين بول أشارو

بمزيج اسود خمري كان يضفي على النقش رونقا  ،الفضة مهما صغرت، فكانوا يغطون الشقوق حيث كان يظهر النحاس

وانه لمن الصعب  .القديم ولقد تلف جانب كبير من الطاء كما يلي جزء غير قليل من الفضة، وذلك بفعل االستعمال ،خاصا

 .علينا ان نتخيل الصورة الجميلة )كما يذكر لين بول( الجميلة التي كانت عليها اغلب االواني والصواني التي وصلت الينا

تلك االشياء التي  ،والصناعة المتقنة ،والعناية الكبيرة ،االن ان الفحص الدقيق من شانه ان يكشف لنا عن المهارة الفائقة

ومن نقش الفضة هذا شانه في ذلك شان هندسة البناء ونحت الخشب والعاج وسائر وسائل  ،هاأثرللزمن ان يمحو  اليمكن

من القرن الرابع  األولازدهار عجيب للفن والثقافة في عهد الناصر بن قاوون في النصف  إلى انتهى ،التعبير عن الجمال

 البد ان نجد في العادة اسم ،لصناعة المعادن في متحف من المتاحفويذكر ايضا كلما وقع بصرنا على انموذج بديع  ،عشر

رواية لمقريزي  إلى لين بول أشاروقد  ،وفي بعض االحيان قد نجد اسم السلطان نفسه ،الناصريين منقوشا عليه مراءاأل أحد

راينا ، إذ ح شيئا محببافقد اصب ،بانه تحدث عن عصرة أي القرن الخامس عشر ان اصبح هذا الفن الجميل من سقط المتاع

في مصر من بعض النماذج النحاسية أو  ومن النادر ان يخلو منزل في القاهرة ،من االشياء المنحوتة ماال يحصرها عد

 . (228-227، الصفحات 2011)ستانلي لينبول،  المنحوتة
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 االلستنتاجات:

تشرقون المواد الخاصة بالعصر المملوكي والكثير من المواضيع التي تخص مختلف العصور في البداية كتب المس -

 ومن ثم تطور االمر ،ية وكانوا مصدرا وحيدا لقرائهم في الغربسامية من خال الترجمة مباشرة من المصادر اإلساماإل

حيث ظهر الكثير من المؤلفات عن التاريخ ،بعدهوالسيما في القرن التاسع عشر وما  ،الكتابة عن المماليك بشكل مستقل إلى

 س بها في هذه المؤلفات. أحيزا ال ب أخذالدراسات المملوكية ،ي وحضارتهاساماإل

المدرسة االستشراقية البريطانية في مقدمة المدارس االستشراقية في تناول العصر المملوكي، المستشرقين البريطانيين  -

وا دراسات متنوعة عن المماليك بصورة عامة وعن الجانب العمراني بصورة أفرد ،كيتناولوا بشكل كبير العصر المملو

 .خاصة، تمحورت حول المدن والقاع والمدارس والمساجد واالضحية

حيث قدم طروحاته  ،ي و حضارتهاسامالمستشرق ستانلين بول من المستشرقين المعتدلين في توجهاته عن التاريخ اإل -

وظهر للباحث ان لينبول من اشد المعجبين بالحضارة  .ا سلسا في كتاباتهأسلوباتبع منهجا واضحا وبشكل علمي واكاديمي، 

  .تحريف الحقائقأو  ية، ولم يعمد في تغيرساماإل

والرجوع المصادر االصلية في تناوله تلك  ،حيادية المستشرق لينبول في حديثه عن العمار الدينية والخدمية والتعليمية -

ا عن انه يروي مشاهدته أي انه زار تلك العمائر والمسه من القريب وهذا اعطى مكانة متميزة لدراسته عن فض ،العمائر

 إلى انه كان يمثل موظفا اداريا تابعا لحكومته هذا سهل على المستشرق الوصول فضا عن .المعالم الحضارية في مصر

  .اماكن كلن يرغب في زيارته

لهذا اهتم المستشرق لينبول اهتماما خاصا بهذا النوع من  ،يةسامتمتاز بها العمارة اإل يعد المسجد أهو المنشآت التي -

 .والنظريات التي تهم مصدره وتصميمه راءالعمائر و أفرز له العديد من مساحات في البحوث ومؤلفاته ومن األ

ل عابر وموجز أي انه اعطى بشك ()يقصد الخدمية والتعليمية ىاألخرظهر للباحث ان المستشرق تناول المؤسسات  -

 .للحديث عن الجامع والمسجد وبالغ كثيرا في الحديث عن هذا المؤسسة الدينية أكبرمساحة 

 

 :التوصيات

بيزنطية النها نشأت في دولة أو  عجميةأأو  ةأصيلية تلك الفنون حتى لو كانت عربية إسامتشكيك في أو  ال يجوز الشك -

  .صيغ واشكال ال تساير اغراضهأو  ه تقاليد وعاداتأرضتقام على أو  تمادىال يسمح بأن ت سامواإل ساماإل

ية مع متابعة التحاليل الموضوعية سامال بد من ان نركز في المستقبل على بحث هذا الوجه المميز من وجوه الفنون اإل -

ة كبيرة في تطوير الجانب مأهالذي اسهم مس ة الشعوب في بناء صرح هذا الحضارةأهمابراز مس إلى المعهودة الهادفة

 .موجها نموها نحو اتجاهات حديثة ال نعتقد انها عرفت مثيا لها في سباق الحضارت ،المعماري والفني

و أن ال يكون دورنا هو الرفض لكل ما أتى به المستشرقون  ،إن دور الباحثين الشرقيين هو كتابة الحقيقةمن التوصيات  -

وأن نفرق بين الغث  ،والنظريات راءفعلينا إذن وقبل كل شيء أن نغربل كل األ ،اطفةوأن ال يكون ردنا مبنيا على الع

 .المغلوطة عمالونعيد النظر في األ ،وأن نقول للمحسن أحسنت ،والسمين
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