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  نقاة النظاميةاللخ الحربي الحملة الفرنسية تحصين
 (م8111/ ه8181)القاهرةب بمنطقة الحطابة

 رية معماريةادراسة أث

محمد حمدي متولي سيد أحمد .د

 

 :ملخصال
، والتي تم استغاللها كتحصيي  حرييي   ة النظامية أحد المنشآت األثريةتعد الخانقا

، وقيد شييد الخانقياة    علي مصر (م8188-8971)خالل فترة الحملة الفرنسية 
وتقع  ،(م8551)ه959النظامية األمير نظام الدي  أحد أمراء المماليك اليحرية سنة 

لك الحي تحت قلعة صالح الدي  األييويي مي    ذويقع  ،تلك الخانقاة يحي الحطاية
منطقية  وتقع تلك الخانقاة يالتحديد في المكا  المرتفع ع  مستوي  ،الجهة الشمالية

ويعتيير   ،ياب الوزير حيث يقية النشز الذي أقيمت عليه قلعة صالح الدي  األيويي
وكيا    ،هذا المكا  ذا موقع ممتاز يشرف علي القاهرة السيما الجزء الشرقي منها

لقرب منطقة الحطاية التي شيد يها الخانقاة النظامية م  قلعة صالح الدي  األييويي  
ا كييرًا علي المنطقة لألحداث العسكرية والسياسية التي مقر الحكم أ  آثر ذلك تأثير

ه األحيداث  ذوكا  معظم هي  ،فقد تعرضت المنطقة للنهب والدمار ،حدثت يالمنطقة
خالل فترة حكم المماليك والعثمانيي  حيث شهدت هذه المنطقة مثلها في ذلك مثيل  

ء فيي العصير   سائر المناطق القريية والمجاورة لها حول القلعة منازعات األمرا
كما شهدت تلك المنطقة في العصر العثماني  ،يالمملوكي وخاصة العصر الجر كس

المنازعات يي  أمراء المماليك علي السلطة في مصر حيث أصيحت مصر واليية  
حيدث  ( م8188) ھ8185وم  الحوادث التي مرت يالمنطقة أنه في سنة  ،عثمانية

 ،وعيم الخيراب   ،لمظالم م  الفرنسيي م  الهدم والخراب وتغيير المعالم وتنويع ا
وأنشيآوا   ،وكذلك ياب اليرقية وياب المحروق ،وسد الفرنسيو  ياب الفتوح ياليناء

وناحية الصوه  ،وذلك م  ناحية ياب النصر إلي ياب الوزير ،عدة قالع فوق التالل
وما  ،وم  ضمنها الحطاية وياب الوزير تحت القلعة ،حيث هدموا أينية رأس الصوة

وهدموا منارة الخانقاة النظامية وجعلوها  ،يها م  المدارس القديمة والقياب المرتفعة
ويهدف اليحث إلي عمل دراسة تحليلية للتغيرات المعمارية التي طرأت علي  ،قلعة

 ةوكذلك عمل دراسة تحليلية لفتحات مزاغل الينادق والميدافع الموجيود   ،الخانقاة
                                                                    .يأسوار الخانقاة 

مزاغل  –قدم اليياده  –الدروة  -الموانع الطييعية   -قلعة  –خانقاه :الدالاةالكلماا  
  أصداغ المزغل –خط النار  –مزاغل الينادق  –المدافع 
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:مقدمة 
 
 

( قلعة الجيل)لك الحي الواقع أسفل قلعة صالح الدي  األيوييذهي  (8)الحطاية       
لك الحي المرتفع ع  مستوي منطقة ياب الوزير ذو ،الشمالية   يالقاهرة م  الجهة
            اليذي أقيميت علييه قلعية صيالح اليدي        ( 5)أو النشيز  (1)حيث يقية الصيوة 

فتوجد  ،سكنها كسارو الحطبوعرفت هذه المنطقة يهذا االسم حيث كا  ي ،األيويي
عطفة يالحطاية تعرف يعطفة الكسارة تتفرع م  شارع الحطاية كا  يسكنها كسارو 

ا موقع ممتاز يشرف علي القاهرة السيما الجزء الشرقي ذوتعد الحطاية  ،( )الحطب
  (5)وهي حي قديم كا  امتدادًا للمياني في منطقة ياب الوزير ،منها

                                                 
والمصدر  ،والحطب ما أغد م  الشجر وشيويًا للنار ،أصل كلمة الحطاية م  حطب: الحطاية ((8

جمعه له وأتاه يه  :وحطب فالنًا حطيًا يحطيه واحتطب له  ،واحتطب احتطايًا جمع الحطب ،حطيا
﴾ َحمَّاَلَة اْلَحَطب َواْمَرَأُتُه﴿ ووردت كلمة الحطب في اآلية القرآنية ،والحطاب جامع الحطب ويائعه

 ،لسا  العرب ،اي  منظور  جمال الدي  أيو الفضل محمد ي  مكرم ي  علي-  سورة المسد آية 
 ،دار المعارف طيعة ،هاشم محمد الشاذلي –محمد أحمد حسب اهلل  –تحقيق عيد اهلل علي الكيير 

 .785ص ، مج ،م8718القاهرة 
ويمتد شمال القلعة في  ،الصوة هي يقية النشز الصخري الذي ينيت عليه قلعه الجيل: الصوة  (1)

لمحجر عند دار المحفوظات عندها اآل  شارع ياب الوزير م  شارع ا المنطقة التي يتفرع 
فوزي . د تحقيق ،صيح  األعشى في صناعة االنشا ،أيي العياس أحمد ي  علي القلقشندى. الحالية

-519 ،5ج ،م1885-  188القاهرة ،الخديوية طيعة مصورة ع  طيعة دار الكتب ،محمد أمي 
  النجوم الزاهرة في ملوك مصر ،أيو المحاس  اي  تغري يردي يوسف جمال الدي  – 511

 ،88ج ،م8751-8717  القاهرة ،دار الكتب المصرية ،تحقيق األستاذ محمد رمزي ،والقاهرة
أسوار صالح الدي  وأثرها في امتداد القاهرة حتى  عيد النعيم، أسامه طلعت-8،5حاشية  ،19ص

 .  5حاشية  ،111ص ،م8771جامعة القاهرة  ،اآلثار كلية  ،رسالة ماجستير ،عصر المماليك
طيعة خاصة  ،المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العريية. ما ارتفع وظهر ع  األرض : النشز (5)

 .181ص ،م8775القاهرة  ،يوزارة التريية والتعليم
ويالدها   ومدنها الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ،ميارك علي ي  سليما  الروحي( )

 . 888ص ،1ج ،م8711 -ھ8581 القاهرة ،األميرية الكيري ييوالقالمطيعة  ،القديمة والشهيرة
ويقال  ،صالح الدي  ياب الوزير كا  احد األيواب التي شيدها قراقوش في أسوار :ياب الوزير (5)

أ  هذا الياب فتحه في السور الوزير نجم الدي  محمد ي  علي ي  شروي  المعروف يوزير يغداد 
 ،وقت أ  كا  وزيرًا للملك األشرف كجك ي  الناصر محمد ي  قالوو  ،(م8 85) ھ1 9سنة 

كا   ،فنسب إليه وعرف يياب الوزير ،لكي يمر الناس م  داخل المدينة إلي القرافة خارج الياب
وفيما  ،هذا الياب يقع في منتصف حارة ياب الطرية الحالية التي تتفرع م  شارع ياب الوزير

ويتفق هذا الموقع مع اتجاه األجزاء الياقية م   ،تمش اليجاسييي  مدرسة وحوض األمير اي
وأ  الجزء المتيقي إلي اآل  يحارة ياب الطرية هو جزء م  ياب  ،السور الشرقي يهذه الجهة

فيما يعد علي يواية األمير طراياي الشريفي ( ياب الوزير)وأطلقت تسمية  ،الوزر المذكور
أسوار صالح الدي  وأثرها في  ،مأسامه طلعت عيد النعي. يالطرف الشرقي لحارة ياب الطرية 
 . 1حاشية  ،111ص ،امتداد القاهرة حتى عصر المماليك



 81حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

555 

والتيي ييدأ    ،الهامة المحيطة يقلعة صالح الدي  األيويي تلك المنطقة (1)والمحجر
وقد ساعد علي االمتداد  ،(م8158)ھ1 1تعميرها منذ عصر المماليك اليحرية سنة 

العمراني لهذه المنطقة المنشآت التي قام يتشييدها األمراء والسالطي  مثل مجموعة 
وسيييل شييخو   ( م7 85)ھ958سنة ( الجامع والخانقاه والمدف )منجك المعمارية 

وخانقاه وقية يونس  ،(م8551)ھ959وخانقاة نظام الدي  سنة ( م 855)ھ955سنة
 (9)وسييييل وحييوض عيييد الييرحم  كتخييدا( م8511)ھ915الييدوادار سيينة 

 ( . م81)ھ81ق
ومنطقة الحطاية هي احدي المناطق المتطرفة القديمة التي ميا تيزال ياقيية        

-8185)يتخطيطها القديم ما عدا قطعة صغيرة منها اقتطعها محمد عليي ياشيا   
عند تعديله للسور الشمالي للساحة الشمالية الشرقية لقلعة صيالح اليدي    ( م1 81

وساقية جامع سليما  ( يرج األحمرال)األيويي في المنطقة الواقعة يي  يرج الصحرا 
        فإنه قيد زاد فيي مسياحة القلعية فيي هيذه       ،ياشا شرقًا إلي يرج الزاوية غريًا

 ،(1)هنياك   لذلك فقد أصيح السور القديم للقلعة يقع داخل سيور أحدثيه  و ،الناحية
حتيى النصيف   ( قرافة ياب الوزير) وكانت الحطاية هي الطرف الجنويي للقرافة

أل  الطرف الجنويي كا  ييدأ م  قلعة صالح اليدي   ( م87)ھ85  القر  الثاني م
األيويي عند الموضيع اليذي يييدأ مي  مييدا  السيلطا  الظياهر ييييرس         

وقد تغيرت الحطاية حالييًا حييث    ،(م8199-8151) ھ191-151(7)اليندقداري
 .   (88)وتشعيت شوارعها ودرويها وعطوفها ،امتألت يالعمرا 

كا  لقرب منطقة الحطاية م  قلعية صيالح   : لمنطقة الحطاباة األحداث التاريخية 
الدي  األيويي مقر الحكم أ  أثر ذلك تأثيرًا كييرًا علي المنطقة لألحداث العسيكرية  

                                                 
( م8515)ھ915شارع المحجر أوله م  الناحية الجنويية م  جامع أيتمش اليجاسي:المحجر (1)

 ،ميارك علي ي  سليما  الروحي. (م8511) ھ717تجاه درب الجيل وآخرة زاوية حس  الرومي
 .    88-885ص ص ،1ج ،الخطط التوفيقية

كلية  ،رسالة ماجستير ،اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة القاهرة ،ايراهيم سهير جميل(9)
 . 5-1ص ص ،م8778جامعة القاهرة  ،اآلثار

القاهرة  ،مكتية نهضة مصر ،قلعة صالح الدي  وقالع اسالمية معاصرة ،زكي عيد الرحم  (1)
جمال محرز . ترجمة د ،وصف قلعة الجيل ،ارشييالد كاميرو  كريزويل –75ص ،م8718

 . 15- 1ص  ،م 879القاهرة  ،للكتاب  الهيئة المصرية العامة ،عيد الرحم  زكي. ومراجعة د
لمزيد م  التفاصيل ع  التطور العمراني والمعماري لميدا  السلطا  الظاهر يييرس  (7)

ص ص  ،اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة القاهرة ،إيراهيم سهير جميلاليندقداري راجع 
 -1  . 
                سهير جميللمزيد م  التفاصيل ع  شوارع ودروب وعطوف حي الحطاية راجع  ( 88)

 . 89-85ص ص  ،اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة القاهرة ،إيراهيم
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وكيا  معظيم هيذه     ،فقد تعرضت المنطقة للنهب والدمار ،والسياسية التي حدثت
حيث شهدت هذه المنطقة مثلها في ذليك   ،األحداث خالل حكم المماليك والعثمانيي 

مثل سائر المناطق القريية والمجاورة لها حول القلعة منازعات األمراء في العصر 
أما في العصير العثمياني فقيد شيهدت      ،المملوكي وخاصة المملوكي الجركسي

علي السلطة في مصر حيث أصيحت مصر واليية  المنازعات يي  أمراء المماليك 
كما شهدت هذه المنطقة النزاع يي  طوائف العسكر العثمانيي  الذي  تولوا  ،عثمانية

 . (88)مناصب القيادة للحامية العثمانية في مصر
وشهدت منطقة الحطاية أحداثًا كثيرة في العصر المملوكي م  يينها واقعة يي        

فكانت  ،يينهما ياي ويي  األمير آقيردي قسمت خاللها القاهرةالسلطا  محمد ي  قايت
 ،ييد السلطا  محمد ي  قايتياي وأنصاره( منطقة الحطاية)م  ناحية الظاهر الشمالي

وصار ما يي  القرافة والصليية وقناطر السياع ومصر العتيقة حتيى ييوالق ميع    
   ضيمنها منطقية   وقد قاست القاهرة م  جراء هذه الواقعة الكثير ومي  ،آقيردي
وشهدت منطقة الحطاية أيضًا أحداثًا كثيرة في العصر العثماني مميا   ،(81)الحطاية

( م8988) ھ8815فقد حدثت فتنة كييري سينة   ،جعلها عرضة للتخريب والدمار
 ھ8887فقد تولي إفرنج أحمد منصب ياش أوده ياش سنة  ،سميت يفتنة إفرنج أحمد

نتيجة النزاع حيول فرصية   ( م8989) ھ8887ونفي إلي الطينة سنة ( م8179)
  وعاد يعد عدة شهور إلي القاهرة ودخل أوجاق ،االنكشارية  السيطرة علي أوجاق 

وعاد يعد عدة شهور إلي القاهرة ودخل أوجاقه ميرة أخيري سينة     ،االنكشارية
 ،القلعية   وهددت هذه الفتنة منطقة ،وتمك  م  نفي معارضيه ،(م8987) ھ8818

وأدي ذلك إلي أ  أخذ أهل القلعة وأهل  ،أحمد يضرب القلعة يالمدافعفقد أمر إفرنج 
 ،أنفسيهم    وتركوا ييوتهم خالية خوفيًا عليي   ،ياب العزب ما أمكنهم م  أمتعتهم

 ،أسيواقها  وحصل الخوف الشديد ألهل مصير، وأغلقيت   ،ونزلوا وسكنوا المدينة
عة مثل جهية الرميلية   ورحل غالب السكا  الذي  يجوار القل ،وخاناتها ،وحوانيتها

وذليك   ،حسيوه وكا  األمر كما ،والحطاية والمحجر خوفا م  هدم المنازل عليهم
وعرب اليسيار قيد    ،والحطاية ،العزب وياب ،القلعة أل  أكثر الييوت التي يقرب

 . (85)أحمد يالنار  وأحرقته جماعة إفرنج ،هدمته المدافع

                                                 
 .89ص ،اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة القاهرة ،سهير جميل إيراهيم (88)
محمد .يدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق د ،أيو اليركات محمد ي  أحمد اي  إياس(81)

-511ص ص  ،5ج ،م 871-8711الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  ،مصطفي زيادة
519 . 

عيد الرحيم . تحقيق د ،عجائب اآلثار في التراجم واألخيار ،الجيرتي عيد الرحم  ي  حس   (85) 
 ،م1885 القاهرة ،طيعة مكتية األسرة ،عيد العظيم رمضا . تقديم د ،عيد الرحيم عيد الرحم 

 أوضح اإلشارات فيم  ،المصري أحمد شليي ي  عيد الغني الحنفي  - 91-95ص ص  ،8ج
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وذليك للتخيوف مي      ،وتعرضت العديد م  المنشآت يمنطقة الحطاية للهدم      
فيذكر أ  السلطا  الناصر فيرج   ،استخدام تلك المنشآت كقواعد للهجوم علي القلعة

يالصوة تجاه الطيلخانية  (  8)ي  يرقوق قام يهدم مدرسة األشرف شعيا  ي  حسي 
ور الحريم السيلطانية ييالحوش   ونقل أحجارها وأخشايها إلي قاعات د ،السلطانية

لمدرسية   (81)ويرجع السيب في هدم الناصر فرج ي  يرقوق ،(85)السلطاني يالقلعة
وذلك ألنه يحكم موقع مدرسة األشرف شعيا  ي  حسي   ،األشرف شعيا  ي  حسي 
وتسيطر عليهيا مي     ،فكانت تشرف علي القلعة ،القلعة فوق الصوة تجاه طيلخاناة

فم  يعتلى سطحها في أوقات الفت  يمك   أ  يهدد القصيور   ،ةالناحية االستراتيجي
         كميا أ  كيل مي  أراد حصيار القلعية ينيزل لهيذه        ،السلطانية تهديدًا خطيرًا

وينصب عليها مدافع النفط والمكاحل  ،ويتخذها قاعدة للهجوم علي القلعة ،المدرسة
وكانت منطقة الحطاية احدي المراكز التي يمك  م  خاللها  ،(89)القلعة للرمي علي

أ  أحمد ياشيا  ( م8185) ھ8118فيذكر الجيرتي في حوادث سنة  ،حصار القلعة

                                                                                                                            
تولي مصر القاهرة م  الوزراء والياشات الملقب يالتاريخ العيني، تقديم وتحقيق وضيط وتصحيح 

ص ص  ،م8791 عيد الرحيم عيد الرحم  عيد الرحيم، مكتية الخانجي يمصر، القاهرة .د
158-151 . 

هو السلطا  :  حسي  ي  الناصر محمد ي  قالوو األشرف زي  الدي  شعيا  يالسلطا   ( 8)
 ھ991- 91وتولي الحكم في الفترة م  ،الرايع والعشري  م  سالطي  دولة المماليك اليحرية

 ولمزيد م  التفاصيل راجع  تقي الدي  أيو العياس أحمد ي  علي ي  عيد القادر( م8515-8591)
 ،م8771 القاهرة ،مطيعة مكتية اآلداب ،عتيار يذكر الخطط واآلثارالمواعظ واال ،المقريزي

 .   578ص  ،5ج،1مج
تقي  – 511ص ،5ج ،صيح األعشى في صناعة االنشا ،أيي العياس أحمد ي  علي القلقشندى (85)

أيو العياس أحمد ي  علي ي   ،تقي الدي  ،المقريزي الدي  أيو العياس أحمد ي  علي ي  عيد القادر
سعيد عيد الفتاح عاشور، مركز تحقيق . د  تحقيق ،عيد القادر، السلوك لمعرفة دول الملوك

نور الدي  علي ي  داود الصيرفي –815ص ،8ق ، ج ،م8795-8798التراث، القاهرة 
  الكتب ردا ،حس  حيشي. تحقيق د ،نزهة النفوس واأليدا  في تواريخ الزما  ،الجوهري الخطيب
 . 511ص ،5ج ،م 877-8798القاهرة  ،المصرية

تولي الحكم  ،هو ثاني سالطي  دولة المماليك الجراكسة: السلطا  الناصر فرج ي  يرقوق  (81)
-181والمرة الثانية م  سنة  ،(م85 8-8577) ھ181-188مرتي  المرة األولي م  سنة 

ولمزيد م  التفاصيل راجع  تقي الدي  أيو العياس أحمد ي  علي ي  ( م81 8-85 8) ھ185
-571ص ص ،5ج ،1مج ،، المواعظ واالعتيار يذكر الخطط واآلثارالمقريزي عيد القادر

575   . 
      تحقيق ،إنياء الغمر يأنياء العمر ،أحمد ي  علي ي  محمد الكتاني اي  حجر العسقالني (89)
 ،– 71 ص ،1ج  ،م8791- 8717القاهرة ،المجلس األعلى لآلثار االسالميه ،حس  حيشي.د

عيد الرحم  . جمال محرز ومراجعة د. ترجمة د ،القاهرة تاريخ ووصف قلعة   ،يول كازانوفا
 . 855ص ،م 879القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،زكي
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وذلك يسييب أفعاليه    ،والي مصر ثار عليه العامة والفالحي  والمشايخ والوجاقلية
 ،مسياكنهم وإخراجهم مي    ،السيئة فقد تعدي طوائف العسكر واإليذاء منهم للناس

 ،وغير ذلك ،ومصادرة أمالك الناس يالدعاوى الكاذية ،وقيض مال الميري المعجل
وتوجه الكثير م  العامة إلي محمد علي ياشا وطاليوة يعزل أحمد ياشا وأ  يكيو   

 ،الناس  ولما رفض أحمد ياشا االنصياع لعامة ،ذلك  فوافقهم علي ،هو واليًا عليهم
 ،يخ والعامة والوجاقلية ياألسلحة والعصي والنيايييت محمد علي ياشا والمشا  خرج

فأرسل  ،واتفقوا علي محاصرة القلعة ،والزموا السهر يالليل في الشوارع والحارات
 محمد علي ياشا عساكره في جهات الرميلة والحطاية والطرق النافذة مثيل يياب  

 ،يالمحموديية  وجلسوا ،وناحية ييت آقيردي ،وطرق الصليية ،والحصرية ،القرافة
ومنعوا م  يطلع وم  ينزل  ،في تلك الجهات (81)وعملوا متاريس ،حس  والسلطا 
 . (87)م  القلعة

 : التحصين الحربي للخانقاه النظامية   
وريميا   ،تحصي  القاهرة م  قيل مهندسي الحملة الفرنسية طايعًا خاصيا  ذاتخ    

وأييدي نيايليو  يونيايرت     ،المدينة وكير مساحتها ومحاولة ردع سكانها ألهمية
 ھ8185خاصة عقيب ثيورة القياهرة اكتيوير     يتحصينات القاهرة  اهتمامًا كييرًا

وضرب المدينة م  مرتفعات المقطم ييدأ نيايليو     ،وعقب إخماد الثورة،م8971/
 ،( 18)مشروعه في تحصي  القاهرة إلخضاعها وجعلها يمأم  م  وقوع ثورة أخري

م  خالل عدة محاور عامية منهيا    الحملة الفرنسيةزم   ( 18)تحصي  القاهرةويدأ 
ولم تنشيأ تحصيينات    ،تحصي  قلعة صالح الدي  األيويي والمنطقة المحيطة يها

وإنما تحصينات  ،كلها خالل فترة الحملة الفرنسية علي أيام نايليو  يونايرتالقاهرة 
أواخر ولي علي أيدي نايليو  األ ،القاهرة زم  الحملة الفرنسية كانت علي مرحلتي 

والمرحلة الثانيية   ،وتولي عملية التحصي  الجنرال كفارللي م8971/ ھ8185سنة 
وتووي  يهاوع ليةهو   ،م2012-2011/ ھ2121-8185الجنرال كليير والجنرال مينو 

                                                 
وكلمة  ،وخشية توضع خلف الياب ما يتستر يه م  حوائط ونحوه م  العدو،: المتراس ( 81)

معجم  ،السيد أدي شير وأصل معناه ال تخف ،متراس تعريب يوناني مأخوذة م  الفارسي مترس
 . 5 8ص ،م8718  ييروت ،مكتية لينا  ،األلفاظ الفارسية المعرية

 . 515-581ص ،1ج ،عجائب اآلثار في التراجم واألخيار ،الجيرتي عيد الرحم  ي  حس (87)
 ،المعارفدار  ،تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ،الرافعيعيد الرحم  (18)

 .119 ، ص8ج ،م8718القاهرة 
لمزيد م  التفاصيل ع  تحصينات القاهرة خالل الحملة الفرنسية راجع المصطفي محمد  (18)

وأثرها علي العمائر الحريية يمصر " المدافع والينادق"سلحة النارية تطور األ ،أحمد محمد الخراط
 ةرسال ،(م1 81-8589/ ھ8115-715)نهاية حكم محمد علي  وحتىفي العصر العثماني 

 . 91 -1  ص ص  ،م1888جامعة سوهاج  ،قسم اآلثار االسالميه – اآلدابكلية  ،دكتوراه
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وتووم تحصووها ايحيةوو  اي ماخووه  يةلعااووع  ايا عيهوو  لوو ن  ،( 11)ايتحصووها ايراوومان يهاووو

  .اييمحة  ايثعاه  
تعد منطقة الحطاية احدي المراكز التي يمك  م  خاللها مهاجمة قلعة صالح و     

وذليك   ،فقد كانت القلعة تتعرض دائمًا م  الناحية الشمالية للهجيوم  ،الدي  األيويي
نظرًا أل  النشز الصخري المقام عليه األسوار الشمالية للقلعة منخفض مما ييددي  

ولذلك اهتم الفرنسيو  يعمل تحصي  حرييي   ،سهولة تسلق األسوار واقتحام القلعة
واسيتغل الفرنسييو     ،يتقدم تلك األسوار ويكو  يمثاية خط دفاع أول ع  القلعية 

المقامة علي نهاية يقية النشز الصخري الممتد في الخانقاة النظامية يمنطقة الحطاية 
وذلك يهدف صد أي هجوم علي القلعة م   ،الجهة الشمالية للقلعة الستخدامها كقلعة

واالسيتفادة مي     ،م  تلك الخانقياه وقد هدم الفرنسيو  الجزء العلوي  ،تلك الجهة
دام تليك  جزء السفلي م  الخانقاه م  أجيل اسيتخ  ء العلوي في ردم الاحجار الجز

المسيتخدمة   الفرنسيية  والمدافع مع الينادقويما يتناسب  ،الخانقاه كتحصي  حريي
ذي الحجية   11فيذكر الجيرتي فيي حيوادث   ،الحرييذلك التحصي    ع  للدفاع
 ،وتنويع المظالم ،توالي الهدم والخراب وتغيير المعالم" م 8188مايو  81/ ھ8185

أينية رأس الصوة حيث الحطاية وياب اليوزير  ( الفرنسيو )وعم الخراب وهدموا 
 ،المرتفعية  وما يذلك م  المدارس القديمة المشيدة والقياب ،(15)تحت القلعة الكييرة

وكانت في غاية مي  الحسي     ،النظامية ومنارتها( الخانقاة)وهدوا أعالي المدرسة 
في تواييت مي  الخشيب    الموتىر فوجدوا ونيشوا ما يها م  القيو ،وجعلوها قية
فيأنزلوا تليك    ،الميوتى  فكسروا يعضها فوجدوا يها عظام ،دراهم  فظنوا داخلها

وعملوا لها مشهدًا  ،وحملوها فاجتمع أهل تلك الجهة ،ي الخارجالتواييت وألقوها إل

                                                 
ذكر تملك جمهور الفرنساوية اليالد المصرية والقطار الشامية أو الحملة  ،قوال التركن ( 11)

 7 11،8ص ،م8778ييروت  ،دار الفارايي ،ياسي  سويد/ تحقيق د ،الفرنسية علي مصر والشام
 . 1  -9  ص ص ،تطور األسلحة النارية ،محمد احمد محمد الخراط المصطفي -
أمر الفرنسيي  سكا  القلعة ( م8917سيتمير  11) ھ8185رييع ثاني  85يذكر الجيرتي في  (15)

واصعدوا إلي القلعة مدافع ركزوها يعدة  ،يالخروج م  منازلهم والنزول إلي المدينة ليسكنوا يها
وهدموا أينية عالية  ،وشرعوا في يناء حيطا  وكرانك وأسوار ،وهدموا يها أينية كثيرة ،مواضع

وغيروا معالم القلعة وأيدلوا  ،ياب العزب يالرميلة وينوا علي يدنات ،واعلوا مواضع منخفضة
وما كا  في األيواب  ،وآثار الحكماء والعظماء ،محاسنها ومحوا ما كا  يها م  معالم السالطي 

وهدموا  ،العظام يالقلعة م  األسلحة والدرق واليلط والحوادث والحرب الهندية واألكر الفداوية
     وك والسالطي  ذوات األركا  الشاهقة واألعمدةومحاس  المل ،قصر يوسف صالح الدي 

وازدحمت القلعة يالعسكر الفرنسيي  حتى أنهم سدوا أيواب الميدا  السلطاني تحت القلعة  ،الياسقة
               عجائب اآلثار في التراجم  ،الجيرتي عيد الرحم  ي  حس . وجعلوه م  جملة حقوقها 

 .    17 ص ،1؛ ج 7 55،1ص ص  ،5ج ،واألخيار
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وجعلوا تلك المدرسة  ،المدرج يجمع م  الناس ودفنوها داخل التكية المجاورة لياب
 . " ( 1)قلعة أيضًا يعد أ  هدموا منارتها أيضًا

 :المنشيء وتاريخ اإلنشاء والموقع  –الخانقاة النظامية 
أنشأ هذه الخانقاة الشيخ نظام الدي  اسحاق ي  مجد الدي  عاصم ي  سعد الدي       

وتقع هذه الخانقاة فوق يقية النشيز   ،(م8551)ھ959محمد األصيهاني الحنفي سنة 
ويمك  الوصول إليها ع  طرييق   ،يالقاهرة المشيد عليه قلعة صالح الدي  األيويي

وتعرضت الخانقاة النظامية إليي   ،(15)حارة النظامية المتفرعة م  شارع الدحديرة
( م8188-8971)فقد كانت ضم  المنشآت التي هدمها الفرنسيو   ،الهدم والتدمير

وكا  نتيجة لهدم الخانقاة أ  قررت لجنة حفظ اآلثار العريية إخراجها  ،(11)ايةيالحط
ولك  سجلت الخانقاه  ،(19)م  عداد اآلثار االسالميه نظرًا لتخريها وضياع معالمها

أعيدتها مصيلحة المسياحة     التيالنظامية يعد ذلك علي خريطة اآلثار اإلسالمية 
النص التأسيسي علي جانيي المدخل  ويشير ،8 8م يأثر رقم 8758المصرية سنة 

ولك  يجانب قييام المنشيأة يوظيفتهيا     ،(11)الرئيسي للخانقاة أ  هذه المنشأة خانقاة
فقد أشارت المصادر التاريخيية   ،الرئيسية كونها خانقاة فقد قامت يوظيفة المدرسة

عند ذكر وفاة الشيخ نظام الدي  اسحاق أنه دف  يمدرسته فوق الشرف يجيوار دار  
فيي   (58)يتعمير هذه الخانقاة وجعلها تكية (58)وقام محمد ياشا الصوفي ،(17)لضيافةا

 (   1،8شكل. )العصر العثماني 

                                                 
 . 157-151ص  ،5ج ،عجائب اآلثار في التراجم واألخيار ،الجيرتي عيد الرحم  ي  حس  ( 1)
 .  88-888ص ص  ،اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة القاهرة ،إيراهيمسهير جميل  (15)
 . 157-151ص  ،5ج ،عجائب اآلثار في التراجم واألخيار ،الجيرتي عيد الرحم  ي  حس ( 11)
كراسة  – 1 ص  ،1ملحق  ،م8755-1 87لسنة  8 كراسة لجنة حفظ اآلثار العريية رقم  (19)

 . 9 ص ،م8718 - 875لسنة  ،8 لجنة حفظ اآلثار العريية رقم 
وجعلت في ياديء األمر النقطاع الصوفية فيها للعيادة  ،كلمة فارسية معناها ييت: الخانقاة  (11)

      ومع تطور التصوف في العصر المملوكي وتطور العمارة أيضًا تطور مفهوم  ،والذكر
وم  دراسة وثائق األوقاف يمك  القول يأ  الخانقاة في عصر سالطي  المماليك  ،الخانقاة

يه الصوفية وكذلك أطلق لفظ خانقاة علي المكا  الذي يجتمع ف ،أصيحت مسجد وييت للصوفية
المصطلحات المعمارية في  ،إيراهيم ليلي علي ،أمي  محمد محمد. لممارسة وظيفة التصوف

 . 57ص ،م8778الجامعة األمريكية يالقاهرة  ،الوثائق المملوكية
       ، السلوك لمعرفة دولالمقريزي تقي الدي  أيو العياس أحمد ي  علي ي  عيد القادر (17)

يدائع الزهور في وقائع  ،أيو اليركات محمد ي  أحمد اي  إياس - 557ص ،8ق ،5ج ،الملوك
 . 588ص ،1ق ،8ج ،الدهور

 /م8188 –ھ 881رييع األول / 8818محمد ياشا الصوفي والي مصر كانت مدة واليته  ( 58)
أوضح  ،المصري م ولمزيد م  التفاصيل راجع أحمد شليي ي  عيد الغني الحنفي8185ايريل 9

 .855ص ،والياشات  فيم  تولي مصر القاهرة م  الوزراءاإلشارات 
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 :الوصف المعماري للخانقاة النظامية 
كا  لهذه الخانقاة أريع واجهات لم يتيق منها يحالة جيدة إال الواجهة الشيمالية       

وجيزء مي     ،وجزء م  الواجهة الشمالية الشرقية ،الغريية ويها المدخل الرئيسي
كما لم يتيق م  الخانقاة أيضًا سيوي يعيض الخيالوي     ،الواجهة الجنويية الغريية

، ويعد الرحالة أوليا جليي هو الرحالة الوحيد الذي (8،1لوحة()5شكل) (51)المتهدمة
ذي  جياءوا  سجل وصفًا للخانقاة النظامية م  يي  العديد م  الرحالة والمدرخي  ال

التكية النظامية أنشئت " فيذكر أوليا جليي ع  وصف الخانقاة النظامية  ،القاهرة  إلي
كا  الشيخ نظام الدي  سلطانًا عظيمًا في الطريقة الخلوتية ( م8551)(55)ھ955سنة 

أ  ييني يماله الخياص تكيية   (  5)واستأذ  م  السلطا  محمد ي  السلطا  قالوو 
فيني علي ريوة عالية خارج ياب الوزير دارًا عظيمة مشرفة علي  ،للفقراء فأذ  له

وحجر . فيها مسجد لطيف وحجر لنحو مائتي فقير . ال نظير لها في القاهرة  ،العالم
وتقام مراسم الذكر في ساحة عالية مفروشة . المتزوجي  منفصلة ع  حجر العزاب 

وقد قمت أنا الحقير . مطيخها ويقدم الطعام للمترددي  عليها م  . يالرخام األييض 
فجعلت  ،(55)ينظارتها مدة سنة في عهد موالنا حسي  ياشا اي  جانيالط( أوليا جليي)

                                                                                                                            
غامضة األصل وفيها  وكلمة تكية نفسها. كلمة تركية مسايرة للخانقاة وللزاوية:التكية (58)

استند أو اعتمد، وكلمة تكية يالتركية تعني  فكلمة تكية م   الفعل العريي اتكأ يمعنى. اجتهادات
الراحة  وم  هنا تكو  التكية يمعنى مكا . للراحة واالسترخاءأو االستناد إلى شيء  االتكاء

الدراري  ،األنسي محمد علي - 197ص ،المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العريية. واالعتكاف
 . 89ص ،م8785الالمعات في منتخيات اللغات، مطيعة جريد، ييروت 

 . 818-885ص ص  ،اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة القاهرة ،إيراهيمسهير جميل  (51)
مسجل على ال التأسيسيطيقا للنص ( م8551)ه 959تاريخ إنشاء الخانقاه النظامية هو سنة  (55)

 ،القاهرة اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة ،إيراهيمسهير جميل .عضادتى مدخل الخانقاة
 . 888ص

السلطا  الناصر محمد ي  قالوو  هو عاشر سالطي  : الناصر محمد ي  قالوو  السلطا   ( 5)
 -175األولي في سنة : دولة المماليك اليحرية وأطولهم حكمًا حيث ولي السلطنة ثالث مرات 

 -987والثالثة سنة  ،(م8587 -8171) ھ981 -171والثانية سنة  ،(م 817-8175) ھ 17
  التفاصيل راجع تقي الدي  أيو العياس أحمد ي  علي ي  ولمزيد م( . م8 85 -8588) ھ8 9

-511ص   ص  ،5ج،1مج ،المواعظ واالعتيار يذكر الخطط واآلثار ،المقريزي عيد القادر
517  . 

 –ھ8811غرة رجب /  881شوال 18حسي  ياشا جانيالط والي مصر كانت مده واليته  (55)
 راجع أحمد شليي ي  عيد الغني الحنفي م ولمزيد م  التفاصيل8195سيتمير 18/ 819يناير11

 . 895ص ،أوضح اإلشارات فيم  تولي مصر القاهرة م  الوزراء والياشات ،المصري
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وصيار   ،األوقياف  م  إييراد  (51)الجامع والتكية درة ييضاء يإنفاق كيس مصري
وهي . وإيراد أوقاف التكية سيعة أكياس ومصاريفها أريعة . الطعام يقدم في وقتي  

أريعي  سنة  ،ياستانيول وقد أقام عمر أفندي المصري الذي توفي. غنية أوقاف جد 
والشييخ   ،فهي تكية روحانيية . وتيحر في مختلف العلوم والفنو   ،في هذه التكية

 ".     (59)نظام الدي  األصفهاني يثوي فيها
 : التحصين الحربي للواجهة الشمالية الغربية للخانقاه النظامية 

وطول تليك   ،تعد الواجهة الشمالية الغريية الواجهة الرئيسية للخانقاه النظامية     
، واقتصير الفرنسييو  فيي    (م1.17)وارتفاعها حوالي( م17. 1)الواجهة حوالي

وييلغ ارتفاع ذلك الجزء  ،الواجهة تحصي  تلك الواجهة علي الجزء العلوي م  تلك
 (51)جيزء العليوي الحجيارة المنحوتية    واستخدم في يناء ذلك ال ،(م1.11)العلوي
وكيل   ،ويحتوي ذلك الجزء العلوي علي سيعة وعشرو  مزغل يندقيية  ،والديش

والفتحة الداخلية   ،مزغل يندقية عيارة ع  فتحة انفراجها الداخل أوسع م  الخارج
وعرضيها  ( سيم 91)لكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة طولها حيوالي  

والفتحة الخارجة لكيل   ،(سم18)حوالي  زغل يندقية وعمق كل م ،(سم15)حوالي
 1)وعرضها حيوالي  ( م8)مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة طولها حوالي 

ومي   ( سيم 8 )والمسافة يي  كل مزغل يندقية وأخري م  الداخل حيوالي  ،(سم
وكل  ،كما يحتوي ذلك الجزء العلوي علي مزغلي  مدافع ،(سم58)الخارج حوالي 

والفتحة الداخلية   ،ع عيارة ع  فتحة انفراجها الخارج أوسع م  الداخلمزغل مدف

                                                 
واليارة هو نقد مصري قليل  ،ألف يارة 815الكيس المصري يساوي : الكيس المصري  (51)

وعرف  ،واختلف سعره ياختالف السنوات ويجمع علي أنصاف ،الثم  عرف ياسم النصف فضة
وتسمية اليارة كانت شائعة كمرادف للنصف فضة في  ،العثمانيو  هذه العملة المصرية ياسم اليارة

ولمزيد م  (. م8511-8518)هي  79-719مصر مند عهد السلطا  سليما  القانوني 
الوجود العثماني في مصر في القرني  السادس عشر  ،محمد التفاصيل راجع  عراقي يوسف

 ،الصاوي أحمد السيد   -  88ص ،8ج ،م8771القاهرة  ، .د ،(اسة وثائقيةدر)والسايع عشر 
 .17- 1ص ص ،م1888القاهرة ،مركز الحضارة العريية ،العثمانية  النقود المتداولة في مصر

عيد الوهاب .سياحتنامة مصر، ترجمة محمد علي عوني، تحقيق د ،محمد ظلي ي  درويش (59)
أحمد فداد متولي، طيعة دار الكتب والوثائق .تقديم ومراجعة دسليما ،  أحمد السعيد.د –عزام 

 . 515ص ،م1885القومية، القاهرة 
اليناء يالحجارة المنحوتة أو اليناء الحجاري أي أنه تنحت أوجه الحجارة نحتًا جيدًا أو منتظمًا  (51)

وتكو   ،وتكو  األوجه الظاهرة منها مصقولة تقرييًا ،فتكو  ذات أسطح مستوية ومنتظمة
والحيطا   ،وهي غاليًا أقل سمكًا م  مثيالتها في اليناء ،اللحمات في هذا اليناء مخدومة جيدًا

حسي  .  المستعملة فيها حجارة النحت تكو  جميعها م  الخارج والداخل مينية م  حجر منحوت 
القاهرة  ،طيعة الهيئة العامة لشئو  المطايع األميرية ،8ج ،ف  اليناء ،أمي  وآخرو  محمد
 . 77،888ص ص  ،م8718
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طولهيا  ( موتيور )(57)لكل مزغل مدفع عيارة ع  فتحية معقيودة يعيد عياتق    
    وعمييق كييل مزغييل مييدفع  ،(سييم57)وعرضييها حييوالي( سييم 5)حييوالي
والفتحة الخارجة لكل مزغل مدفع عيارة ع  فتحة معقيودة يعقيد    ،(سم18)حوالي
وتميزت تلك الواجهية   ،(سم15)وعرضها حوالي( م8)طولها حوالي( موتور)عاتق

وذلك نظرًا  ،ياحتوائها علي مزغلي  مدافع يالطرفي  الشرقي والغريي لتلك الواجهة
وياقي الواجهات  ،أل  ياقي واجهات الخانقاة إحداها احتوت علي مزغل مدفع واحد

ويرجع زيادة تحصي  الواجهة الشيمالية الغرييية    ،مدافع  لم تحتوي علي مزاغل
للخانقاة ع  ياقي واجهاتها هو أ  تلك الواجهة تمثل حائط الصيد األميامي عنيد    

 ( 5، ،5لوحة) (5، ،5شكل ) .حدوث أي هجوم 
  :التحصين الحربي للواجهة الجنوبية الشرقية للخانقاة النظامية 

شيد الفرنسيو  سورا جديدا يالجهة الجنويية الشرقية للخانقاة النظامية يعد هدم       
وييلغ طول المسافة يي  السيور اليذي    ،الواجهة الجنويية الشرقية للخانقاة النظامية

، وطيول  (م1 . 8)شيده الفرنسيو  والواجهة الجنويية الشرقية للخانقاة حيوالي  
وارتفاع السور يعد ردم الخانقياة   ،(م15.19)  حوالي السور الذي شيده الفرنسيو

وييدأ السور مي  الجهية    ،(8 )والسور مشيد م  الديش ،(م1.18)النظامية حوالي 
 ،(م1.15)حيوالي  وطول ذلك الجزء م  السيور  ،الشرق  الغريية ممتدًا في جهة

 ،ويمتد السور في اتجاه الجنوب ،ويحتوي ذلك الجزء م  السور علي مزغلي يندقية
ويحتوي ذلك الجزء م  السور  ،(م1 .1)حوالي  وييلغ طول ذلك الجزء م  السور

وييلغ طول ذلك الجزء م   ،الشرق ويمتد السور في اتجاه ،علي مزغل يندقية واحد
ويحتوي ذلك الجزء م  السيور عليي أريعية مزاغيل      ،(م11. )السور حوالي 

 طول ذلك الجيزء مي  السيور    وييلغ  ،ويمتد السور في اتجاه الشمال ،(8 )يندقية

                                                 
ريده وتنفيخه قوس العقد العاتق أو الموتور هو العقد الذي يكو  تج(: الموتور)العقد العاتق  (57)

تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي الياقية  ،الكسياني مختار حسي  أحمد م  محيط دائرة
 ( . 8)حاشية ، 9ص  ،م8775جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،رسالة دكتوراه ،يمدينة القاهرة

وتسمي أسماء كثيرة حسب  ،حجارة الديش هي األقل مقاسًا م  حجارة اآللة:لديشياليناء ا ( 8 )
والديش الغشيم يكو  أما  ،الخ.. ثات العادية واليناوي واألريعاتفمنها الثال ،مقاساتها وتشكيلها

وهو ذو الحجم الكيير أو ديشًا حلوانيا وهو الديش الصغير الذي اليزيد مقاس أكير  ،ديشًا عجاليًا
وهو  ،ويطلق اليناء يحجارة الديش علي الحجارة المينية يهيئة غير منتظمة ،سم18جزء منه ع  

 ص ،اليناء ف  ،أمي  وآخرو  حسي  محمد. أقل مرتية وتكلفة م  اليناء يالحجارة المنحوتة
71،888، 881          . 

تتشايه مزاغل الينادق والمدافع يواجهات الخانقاة النظامية مع فتحات مزاغل الينادق والمدافع  (8 )
ويقع يرج كليير في السور الممتد م  ياب النصر إلي يرج الظفر  ،كليير  ياليرج المعروف ييرج

ويعد يرج كليير هو اليرج الوحيد الياقي الذي أنشأته الحملة  ،يالسور الشرقي لمدينة القاهرة
األعمال المعمارية للحملة الفرنسية  ،نوار ولمزيد م  التفاصيل راجع  سامي محمد. الفرنسية 
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ويمتد السور  ،ويحتوي ذلك الجزء م  السور علي ثالثة مزاغل يندقية ،(م )حوالي
ويحتيوي   ،(م51. )وييلغ طول ذلك الجزء م  السور حوالي ،الشرق  في اتجاه 

 ،ويمتد السور في اتجاه الشيمال  ،يندقية ذلك الجزء م  السور علي خمسة مزاغل
ويحتوي ذلك الجزء م  السور علي  ،(م )وييلغ طول ذلك الجزء م  السور حوالي

وييلغ طول ذلك الجيزء مي     ،ويمتد السور في اتجاه الشرق ،ثالثة مزاغل يندقية
 ،ويحتوي ذلك الجزء م  السور علي ست مزاغل يندقيية  ،(م9.95)السور حوالي

ويددي  ،(م8.55)م  السور علي فتحة ياب عرضها حوالي  كما يحتوي ذلك الجزء
ويذلك فيحتوي السيور   ،ذلك الياب إلي داخل الجزء المحص  م  الخانقاه النظامية

وكيل   ،الجنويي الشرقي للخانقاه النظامية ككل علي أريعة وعشرو  مزغل يندقية
والفتحة الداخلية   ،مزغل يندقية عيارة ع  فتحة انفراجها الداخل أوسع م  الخارج

وعرضيها  ( سيم 11)لكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة طولها حيوالي  
والفتحة الخارجية لكيل    ،(سم18)وعمق كل مزغل يندقية حوالي  ،(سم18)حوالي

وعرضيها حيوالي   ( م8)ولها حيوالي  مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة ط
لسور الجنويي الشيرقي للخانقياة   ، ويرجع السيب في االنكسارات العديدة يا(سم1)

النظامية هو إتاحة الحرية للعساكر الفرنسيي  في توجيه ينيادقهم فيي اتجاهيات    
. مما يحدث تشتت للعدو نتيجة ضرب الينيادق فيي اتجاهيات مختلفية      ،مختلفة

 (9،1لوحة()9،1،5شكل)
 :التحصين الحربي للواجهة الجنوبية الغربية للخانقاة النظامية 

                        وارتفاعها( م17)طول الواجهة الجنويية الغريية للخانقاة النظامية حوالي  ييلغ      
 ،واستخدم في يناء تلك الواجهية الحجيارة المنحوتية واليديش     ،(م9.81)حوالي 

واقتصر الفرنسيو  في تحصي  تلك الواجهة علي الجانب الشمالي م  تلك الواجهة 
ويالتحديد حص  الفرنسيو  الجزء العلوي مي    ،(م1.19)الذي ييلغ طوله حوالي 

واستخدم في ينياء ذليك    ،(م1.19)ذلك الجانب الشمالي الذي ييلغ ارتفاعه حوالي 
ويحتوي ذلك الجزء العلوي علي خمسية مزاغيل يندقيية     ،الجزء العلوي الديش

عيارة ع  فتحة انفراجهيا اليداخل    (1 )وكل مزغل يندقية ،واحد    ومزغل مدفع

                                                                                                                            
يحث يمجلة كلية اآلداب جامعة  ،يأسوار القاهرة يالجزء الممتد م  ياب النصر إلي ياب اليرقية

 .    578-591ص ص ،م 877يونيو  ،العدد السادس عشر ،أسيوط
اليندقية ويقال لها أيضًا يارودة وهي ياللغة العريية السيطانة يتشديد حرف السي  :اليندقية (1 )

ولقد كانت اليندقية أول ظهورها  ،كما تعرف أيضًا يالغدارة ،المكحلة  ويقال لها أيضًا ،وفتحه
وكانوا يضعو  مسورتها علي  ،وال يمك  حملها علي األذرع ثم خففت ،ثقيلة جدًا أو كييرة العيار

 ،والسهام والجند الذي  كانوا يستعملونها يقفو  في الصفوف الخلفية وراء حملة األقواس ،ركيزة
م أصيحت اليندقية سالحًا خفيفًا يسهل 8 81وفي سنة  ،وكانت تسمي في ذلك الوقت موسكيت

ولقد كا  لليندقية أنواع  ،لتقوم مقام الرمح( الحرية)ليندقية السونكي ويوجد في مقدمة ا ،التحرك يه
رسالة ميادي   ،مجدي  صالح. عديدة منها اليندقية المعتادة وينادق الششخانة وينادق الحصار 
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والفتحة الداخلة لكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحية مسيتطيلة    ،سع م  الخارجأو
وعمق كل مزغل يندقية حيوالي   ،(سم89)وعرضها حوالي( سم97)طولها حوالي 

والفتحة الخارجة لكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحية مسيتطيلة طولهيا     ،(سم18)
عيارة ع  فتحة انفراجها  (5 )ومزغل المدفع ،(سم1)وعرضها حوالي ( م8)حوالي 

والفتحة الداخلة لكل مزغل مدفع عيارة ع  فتحة معقودة  ،الخارج أوسع م  الداخل
وعمق مزغيل   ،(سم57)وعرضها حوالي( سم55)طولها حوالي( موتور)يعد عاتق

والفتحة الخارجة لمزغل المدفع عيارة ع  فتحة معقودة يعقد  ،(سم18)المدفع حوالي
(. سييم15)وعرضييها حييوالي ( م8)واليطولهييا حيي ( موتييور)عيياتق

 (   7،1لوحة()7،1،5شكل)
 :التحصين الحربي للواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية  

  وارتفاعه( م17. 5)نظامية حوالي ييلغ طول الواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه ال   
           واسييتخدم فييي ينيياء تلييك الواجهيية الحجييارة المنحوتيية  ،(م1.51)حييوالي 
واقتصر الفرنسيو  في تحصي  تلك الواجهة علي الجانب الشمالي م  تلك  ،والديش

ويالتحديد حصي  الفرنسييو  الجيزء     ،(م1.91)الواجهة الذي ييلغ طوله حوالي 
واستخدم فيي   ،(م1.11)العلوي م  ذلك الجانب الشمالي الذي ييلغ ارتفاعه حوالي 

ويحتوي ذلك الجزء العلوي علي عشيرة مزاغيل    ،يناء ذلك الجزء العلوي الديش
 ،الخيارج   وكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحة انفراجها الداخل أوسع مي   ،يندقية

عيارة ع  فتحة مسيتطيلة طولهيا حيوالي     (  )والفتحة الداخلة لكل مزغل يندقية
 ،(سيم 18)حيوالي   وعمق كل مزغل يندقيية  ،(سم18)وعرضها حوالي( سم91)

( م8)لكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة طولها حيوالي   والفتحة الخارجة
                                                                                                                            

مدرخ يسنة  ،الحريي مخطوط يمكتية المتحف ،والمقالعالحصو  والقالع ورمي القناير ياليد 
العمائر الحريية في عصر محمد علي  ،جمعة أمل محفوظ أحمد  – 51ص  ،(م8151) ھ8195

جامعة  ،كلية اآلثار ،رسالة ماجستير ،(م1 81-8185) ھ 811-8118 ،يمدينة القاهرة
 . 58 ص ،م877القاهرة

وهو اسطواني  ،وهو مصنوع م  الزهر أو الحديد ،المدفع هو أحد األفواه النارية: المدفع  ((5 
وتوصل إليه النار م  حوض قناة صغيرة يطلق عليه اسم الفونية أو  ،والكلل  الشكل يمأل ياليارود

رسالة ميادي   ،مجديصالح  ،وهي مثقوية يالقرب م  الجهة الخلفية م  نصف قطره ،الغالية
 .  18ص  ،الحصو  والقالع ورمي القناير ياليد والمقالع

مزاغل الينادق والمدافع يالخانقاة النظامية اتخذت يعد ذلك نموذجًا في يذكر أ  فتحات (  )
قلعة )صالح الدي  األيويي  التحصينات الحريية خالل عصر محمد علي ياشا كإضافاته يقلعة

 ،متولي محمد حمديولمزيد م  التفاصيل راجع . القاهرة وقلعة محمد علي يالقاهرةي( الجيل
لعة الجيل يالقاهرة منذ العصر األيويي حتى عهد الخديوي اسماعيل  الساحة الشمالية الشرقية لق
-171ص ص  ،م1888جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،رسالة دكتوراه ،دراسة آثارية وثائقية جديدة

ص ص  ،العمائر الحريية في عصر محمد علي يمدينة القاهرة ،جمعةأمل محفوظ أحمد   - 1 5
511 -558 . 



 81حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

555 

والمسافة يي  كل مزغل يندقية وأخري مي  اليداخل    ،(سم88)وعرضها حوالي 
 (88،88لوحة ()88،88،5شكل( . )سم58)وم  الخارج حوالي ( سم8 )حوالي

                                                     : السور الممتد بين برج الصحرا والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاة النظامية 
شيد الفرنسيو  سورًا يمتد يي  يرج الصحرا يالسور الشمالي للساحة الشمالية       

والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاة ( قلعة الجيل)الشرقية لقلعة صالح الدي  األيويي 
الشمالي للساحة الشمالية الشرقية  ويذلك يكو  قد حص  الفرنسيو  السور ،النظامية

وشيد  ،الحطاية  وكذلك تحصي  الجهة الشرقية لمنطقة ،لقلعة صالح الدي  األيويي
ذلك السور الممتد يي  يرج الصحرا والواجهة الشمالية الشرقية للخانقياه النظاميية   
      علي يقية النشز الصخري الممتد في الجهة الشمالية م  الساحة الشمالية الشيرقية  

ويعض أجزاء م   ،واستخدم في يناء ذلك السور الحجارة المنحوتة والديش ،للقلعة
فيمتيد   ،ويالنسية للوصف المعماري للسيور  ،غل يندقيةالسور مزود يفتحات مزا

ثيم ينحيرف   ( م89)م  يرج الصحرا في اتجاه الشمال يطول حيوالي  ( 8)السور
ويوجد خلف ذلك السور يقاييا   ،(م5.11)في اتجاه الشرق يطول حوالي ( 1)السور

ضيم  السيور    (5 )وياب الوزير( اليرج األحمر)السور الممتد يي  يرج الصحرا 
منكسرًا في اتجاه الشمال ( 5)، وينحرف السور(81لوحة)لمدينة القاهرة  (1 )يالشرق

وكل  ،ويحتوي ذلك السور علي واحد وعشرو  مزغل يندقية ،(م55)يطول حوالي
والفتحة الداخلية   ،مزغل يندقية عيارة ع  فتحة انفراجها الداخل أوسع م  الخارج

وعرضيها  ( سيم 91)والي لكل مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة طولها حي 
والفتحة الخارجية لكيل    ،(سم18)وعمق كل مزغل يندقية حوالي  ،(سم18)حوالي

وعرضيها حيوالي   ( م8)مزغل يندقية عيارة ع  فتحة مستطيلة طولها حيوالي  
ومي   ( سم8 )والمسافة يي  كل مزغل يندقية وأخري م  الداخل حوالي ،(سم88)

زاغل الينادق يذلك السور ليست في ويالحظ أ  فتحات م ،(سم58)الخارج حوالي 
وذلك نظرًا أل  األرض خلف تلك المزاغل التي يقف عليها الجنيود   ،مستوي واحد

في اتجياه الشيرق يطيول    (  )وينحرف السور ،(85، 8لوحة)منحدرة ومتعرجة
          وذليك السيور هيو الواجهية الجنوييية الشيرقية لمسيجد        ،(م 19.1)حوالي

                                                 
يالسور الشمالي للساحة الشمالية ( اليرج األحمر)طلعت أ  يرج الصحرايرجح الدكتور اسامه  (5 )

ويمك   ،الشرقية للقلعة هو نقطة اتصال السور الشمالي يالقلعة يالسور الشرقي لمدينة القاهرة
ي  فقد عثر علي يقايا لسور ضخم مشيد م  األحجار الجيرية المنحوتة ممتد ي ،تأكيد ذلك الترجيح

وذلك أثناء دراسة السور الذي شيدته الحملة الفرنسية والممتد يي   ،يرج الصحرا وياب الوزير
أسامه ولمزيد م  التفاصيل راجع .مالية الشرقية للخانقاة النظاميةيرج الصحرا والواجهة الش

 -111ص ،أسوار صالح الدي  وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك ،مطلعت عيد النعي
115   . 

أسوار  ،مأسامه طلعت عيد النعيلمزيد م  التفاصيل ع  السور الشرقي لمدينة القاهرة راجع  (1 )
 . 859-888ص ص  ،صالح الدي  وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك
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في اتجاه الشيمال  ( 5)وينحرف السور ،ا السور أي مزاغلوال يوجد يهذ ،الترايي
وذلك السور هو الواجهية الشيمالية الشيرقية لمسيجد      ،(م88.  )يطول حوالي 

وذلك السور  ،(م15.17)في اتجاه الغرب يطول حوالي( 1)وينحرف السور ،الترايي
لشمال في اتجاه ا( 9)وينحرف السور ،هو الواجهة الشمالية الغريية لمسجد الترايي

ويتصل ذلك السور يالواجهة الشمالية الشرقية للخانقياه   ،(م98. 1)يطول حوالي 
  (    85لوحة()85،81شكل . )النظامية 

دراسة تحليلية ألسوار ومزاغل البنادق والمدافع للتحصين الحربي للخانقاه 
 : النظامية 

م    النظامية لخانقاةأتناول الدراسة التحليلية للتحصينات الحريية الفرنسية  ل
ترتكيز  ف ،صينات الحريية في القر  التاسع عشر المييالدي خالل مصطلحات التح

الخانقاة النظامية علي نشز صخري، وعيرف النشيز الصيخري فيي     (9 )أسوار
دي يالموانع الطييعية مصطلحات التحصينات الحريية في القر  التاسع عشر الميال

يالموانع الطييعية هي الصخور واالنحدارات والمياه المرتفعة، ويقصد  أو المحالت
          والغايات والقرى والمنازل ونحيو ذليك مميا يترتيب علييه وجيود تعطييل       

، ويقصد يالمحالت المرتفعة أنها متي كانت تحت يد تصرف المستحفظي  (1 )العدو
مسافة يالقلعة يجعل لهم فوائد جمة عظيمة، فإنهم يكشفو  منها حركات العدو علي 

، ويقايلونه ينيرا  متضاعفة مدثرة السيما إذا كانت أسطحها وسيفحها غيير   ةيعيد
مستورة يأشجار، فتزيد محاسنها وفوائدها ع  ذلك، وفي يعض األحيا  قد يكيو   
سفح المحالت المرتفعة التي عمل فيها االستحكامات كثيرًا أو قلياًل واقفًا يحييث ال  

ر يالنيرا  الصادرة م  االستحكامات، ويسهل حينئذ يمك  المدافعة ع  السفح المذكو
علي العدو اتخاذ تلك المحال دروة يأوي إليها ويجمع هناك عساكره، ويرتيهم ثانية 
للحرب والهجوم علي المتاريس وم  ثم وجب علي المستحفظي  في مثل تلك الحالة 

لعدو أو يردمو  أ  ييذلوا غاية الجهد في إيجاد طريقة يها يوصلو  مقذوفاتهم إلي ا
تلك المحال يالتراب أو يقطعونها عمودية م  جهة إلي أخري كالحائط لمنع تسيلق  

 (  85،8شكل.)(7 )العدو

                                                 
هو المحيط أو الحائط الدائر يحص  أو قلعة أو مدينة محصنة، ويعلوه في الغالب : السور (9 )

رسالة ميادي  الحصو  والقالع ورمي  ،مجديصالح . مجسم دروة يتركب م  يستيونات ويردات
 .5 القناير ياليد والمقالع، ص 

اليذور  ،ميفه ، محمود.858مجدي، المطالب المنيفة في االستحكامات الخفيفة، ص صالح ( 1 )
 ھ 811مدرخ يسنة  ،مخطوط يمكتية المتحف الحريي ،االستحكامات السافرات في ف 

 .819-811ص ص   ،(م8111)
مدرخ  ،مذكرة لطيفة في االستحكامات الخفيفة، مخطوط يمكتية المتحف الحريي  ،الظ محمد (7 )

 .5 8-1 8ص ص  ،(م8191)  ھ8117يسنة 
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ويعلو النشز الصخري السور، وسواء كا  السور داخله ممير أو مصيمت   
فيعرف السور في مصطلحات التحصينات الحريية في القر  التاسع عشر الميالدي 

اليناء كياف لمقاومية الكليل     رة ع  مرتفع م دروة هي عياويقصد يال ،يالدروة
المحذوفة عليها م  مدافع العدو، وفائدتها أنها تستر ما خلفها م  األفيواه الناريية   

ولهدالء المحافظي  فيها أيضًا فائدة أخري أنه يتيسر لهم الرمي منهيا   ،والمحافظي 
ولما كا  م  الواجب أ  دروة جسم الخانقياة   ،علي عدوهم يحيث يرونه وال يراهم

تكو  مصنوعة علي وجه يحيث ال تدثر فيها كلل المدافع المحذوفية عليهيا، وا    
العساكر، ويتيسر لهم الرمي منها مي    يكو  خلفها قدمة ييادة مرتفعة ليقف عليها 

 ، وهناك تعريف آخير لليدورة  (58)فوقها علي عدوهم يما معهم م  األفواه النارية
 فيقصد يالدروة كل تحصي  يحدث عنه حماية م  نيرا  العدو، ومانع لمقاومة أنواع 
هجومه، ويتركب م  جسم ساتر يسمي دروة معد لستر المحافظي ، وأمامه حفير  
يسمي خندق معد لزيادة صعوية أنواع الهجوم، ويجب أ  يكو  للدروة سمك تقاوم 

فاعها يأ  تكو  العساكر المتوطنة في يه نار الطويجية زمنًا طوياًل، وأ  يكو  ارت
القلعة أو االستحكام يصفة عامة مستورة م  ردية العدو ونيرانه، ويجب أ  يجعل 
للدروة شكل يحيث يمك  للمدافعي  الكائني  خلفها م  إجراء حركيات اليييادة أو   

، والدروة تكو  مرتفعة ع  األرض يحيث أ  (58)الطويجية المتعلقة يالمدافع يسهولة
        لنفر الواقع خلفها يصير مستورًا م  أجل ذلك يلزم أ  يكيو  ارتفاعهيا ياألقيل    ا

مرتي ، ويحمل سمك الدورة يالنسية لجنس المقذوفات م  العدو ودرجة نفاذها، كما 
يذكر ع  سمك وارتفاع الدروة كناية ع  ارتفاع النار ع  سطح األرض، ويصير 

وة ميتدأ م  عرض سطح أعليي اليدروة أي   تعيي  مقدار االرتفاع يقدر سمك الدر
 .(  85،8شكل)(51)المسافة الكائنة يي  خط النار الداخل وخط النار الخارج

محيط يالتحصي  الدفاعي للخانقاه النظاميية مي    ( سور)ويتكو  كل دروة  
جداري  مينيي  متوازيي  يينهما فراغ ويمليء هذا الفراغ ياألترية أو الرمال وقطع 

والغرض منه صد قذائف المدفعية المضادة لمنع وصولها إليي   ،طوباألحجار وال
وعرف ذلك في مصطلحات التحصينات الحريية في  القر  التاسع عشير   ،الحص 
، وهذا السمك المعماري للمسيف يعتير قاعدة قوية لمنصيات  (55)يالمسيف الميالدي

                                                 
 .15الحصو  والقالع ورمي القناير ياليد والمقالع، ص مجدي، رسالة ميادي  صالح  (58)
 . فهمي، اليذور السافرات في ف  االستحكامات، صمحمود  (58) 
اليذور  ،فهميمحمود  -58،  1ي االستحكامات الخفيفة، ص الظ، مذكرة لطيفة فمحمد (51)

 . االستحكامات، ص  السافرات في ف 
55 وأول م  وضع  ،تصميم فرنسي األصل المسيف كعنصر معماري متطور هو:المسيف ((

تصورًا له يغرض صد مقذوفات المدافع مهندس فرنسي يطلق عليه نادي  أوائل القر  العاشر 
وكا  تنفيذه يالحصو  اإليطالية علي أيدي مهندس إيطالي  ،السادس عشر الميالدي/ الهجري 
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كانيت ميدافع ثقيلية     إ وخاصة  ،الحص  (سور) المدافع الموجودة أعاله يدروة
ليه وظيفتيي      والمسيف ،مسافات يعيدة إلييغرض زيادة مدي المقذوفات لتصل 

والثانية صيد مقيذوفات    ،أعاله الموجودةمعماريتي  األولي تحمل رد فعل المدافع 
المهاجمي  دو  أ  يقع أي تأثير علي الحص  وجدرانه، فالسمك يساعد علي متانة 

 ،تمكي  المهاجمي  م  ثقيه يسهولة م  ناحيية ثانيية   م  ناحية وعلي عدم اإلنشاء
 .( 5)وم  ناحية ثالثة فهو يقلل م  رد فعل القذائف المدفعية المهاجمة ويمتص قوتها

  ( ،88،88،7،1،5لوحة )
فيي مصيطلحات   ( السيور )اليدروة   خليف  وتعرف المصطية التي توجد

الييادة، ويقصيد يقدمية   التحصينات الحريية في القر  التاسع عشر الميالدي يقدمة 
، ومعيدة  (م8.58)ييادة هي مصطية خلف الدروة منخفضة ع  خط النار يمقيدار  

لوقوف صف واحد أو صفي  م  المشاة والشيشخانة يحيث تكيو  ينيادقهم عنيد    
االستعمال راكزة علي خط النار، فإ  كانت هذه القدمة معدة لوقوف صف ثالث م  

ييادة، وتكو  فائدته أنه يعمير ينادقيه، ويناولهيا    المشاة، فإنه يقف في ذيل قدمة ال
للصف الثاني للعساكر ع  ضرب النار في الخالء ألجل تيوالي النييرا  وعيدم    

، وهناك تعريف آخر لقدمة الييادة، فيقصد يقدمة الييادة أ  (55)انقطاعها علي الدوام
كي أ   (م8.58)أو ( م8.15)تجعل قدمة ييادة منخفضة ع  خط النار الداخل يقدر 

األنفار الذي  قامتهم قصيرة يمكنهم رك  أسلحتهم علي هذا الخط ألجيل ضيريهم   
النار، وأما عرض قدمة الييادة فيكو  له تعلق يأهمية االسيتحكام فيكيو  يقيدر    

فقط إذا كا  يلزم لحماية المتراس صف واحيد مي  أنفيار    ( سم18)إلي ( سم18)
ه يصفي  م  أنفار الييادة وال فائدة فيي  إذا كا  يلزم حمايت( م8.18)الييادة، ويقدر 

استعمال عرض أكير م  العرض المذكور، وإذا احتاج األمر لتوقيف ثالثة صفوف 
فيقف الصف الثالث حينئذ في ذيل شو ييادة قدمه أو أعلي درجة تعمل فيي الشيو   

ألجل جريا  مياه األمطيار  ( سم58)المذكور، ويجعل قدمة الييادة ميل خفيف قدره 
جعل شيو    ، ويجب(51)مكثها يضر المحافظي ، ويترتب عليه تلف قدمة الييادةالتي 

قدمة الييادة مالئمًا لطيفًا ألجل سهولة صعود ونزول األنفيار  ( الميل أو االنحدار)

                                                                                                                            

و  اإليطالية والفرنسية وانتشر يعد ذلك في معظم الحص ،م8519/ ھ795يدعي ياكوتو أريا  في 
واستخدم عنصر المسيف يكثرة يتحصينات مصر االسالميه علي أيدي مهندسي الحملة  ،وغيرها

الفرنسية كحص  القصير علي ساحل اليحر الحمر وحص  قايتياي يرشيد وأجزاء م  سور 
 ،تطور األسلحة النارية ،الخراط المصطفي محمد احمد محمد.قاهرة الشمالي م  ناحيته الغرييةال

 .  5ص
 .5 5-1 5ص ص ،تطور األسلحة النارية ،المصطفي محمد احمد محمد الخراط ( 5)
 .11مجدي، رسالة ميادي  الحصو  والقالع ورمي القناير ياليد والمقالع، ص صالح  (55)
 .88فهمي، اليذور السافرات في ف  االستحكامات، صمحمود  (51)
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، ويعرف الجزء العلوي م  اليدروة  (111شكل) (59)المستحفظي  فوق قدمة الييادة
التحصينات الحريية في القير   الذي يقف خلفه العسكري في مصطلحات ( السور)

التاسع عشر الميالدي يخط النار، ويقصد يخط النار هو أعلي خيط مي  اليدروة    
، وينقسم خط النار إلي خط النار الداخل وخط (51)وتخرج منه نيرا  الينادق والمدافع

النار الخارج، ويقصد يخط النار الداخل أي خط النار المشرف علي الخانقياة مي    
أ  يكو  خط النار الداخل للدروة ساتر للمحافظي  المتوطني  مي    الداخل، ويجب

حينما تكو  الخانقاة ( م1)داخل الخانقاة م  نيرا  الخال، فال يكو  ارتفاعه أقل م  
وقتما يكيو  مشيتمال عليي    ( م1.5)مشتملة علي عساكر ييادة وال يكو  أقل م  

د يخط النار الخيارج أي  عساكر سواري، وال يزيد ارتفاعه ع  أريعة أمتار ويقص
، ويعرف الجزء العلوي م  خط (57)الخارج    خط النار المشرف م  الخانقاة علي

النار في مصطلحات التحصينات الحريية في القر  التاسع عشر الميالدي يسيطح  
لليدروة، ويجيب     ويقصد يسطح أعلي الدروة هو المستوي األعلى ،أعلي الدروة

كر الواقفة علي قدمة الييادة يمكنها كشف جميع ما هو عمله منتظمًا يحيث أ  العسا
قريب م  الخانقاة، وتضرب يينادقها حافة الخندق، فحينئذ يلزم أ  يكو  سطح أعال 

ياألكثر حتيى ال  ( م8)الدروة متجها إلي حافة األستار الخارج أو مرتفعًا عنه يقدر 
يكو  ميل سطح أعلي  ينجو م  نار القلعة الواقفة علي حافة الخندق، وال يجب أ 

الدروة كثيرًا كي ال ينقص يمقدار كثير الزاوية الحادثة م  سطح أعليي اليدروة   
والشو الداخل، ألنه يترتب علي ذلك ضعف متانة الدروة ومقاومتها يالقرب م  خط 
النار الداخل، وعلي مقتضى م  ذلك اتفقوا علي أ  النهاية الصغرى لميل سيطح  

يقيدر سيدس سيمك     الكييرى مك اليدروة والنهايية   أعلي الدروة يقدر ريع سي 
 (  85،8شكل.)(18)الدروة

ويوجد يخط النار يالدروة مزاغل تعرف في مصطلحات التحصينات الحريية 
فع، ويقصد يالمزغيل  اغل مداومز ادقلتاسع عشر الميالدي يمزاغل ينفي القر  ا

       اليندقيية ألجيل دخيول   ( مجسيم اليدروة  )عمومًا هو فتحة تعمل في خط النار 
والمدفع، وخط دليل المزغل أي محوره هو المستقيم الذي يقسم المزغل إلي قسمي  
متساويي ، ويكو  المزغل عمودًا أو منحرفًا علي حسب ميا إذا كانيت المسيتقيم    
عمودًا علي خط النار الداخل أو مائاًل عليه، ويتكو  كل مزغل  م  الركية والقاع 

 ( 81،89،81،85،8شكل: )لة والفتحة الخارجة كالتالي واألصداغ والفتحة الداخ

                                                 
اليذور السافرات  ،فهميمحمود  -59لطيفة في االستحكامات الخفيفة، صالظ، مذكرة محمد  (59)

 .81االستحكامات، ص في ف  
 .15مجدي، رسالة ميادي  الحصو  والقالع ورمي القناير ياليد والمقالع، ص صالح   (51)
 .1-9اليذور السافرات في ف  االستحكامات،ص ص   ،فهميمحمود  (57)
 .7-1اليذور السافرات في ف  االستحكامات، ص ص ،فهميمحمود  (18)
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يقصد يالركية االرتفاع المحصور يي  فتحة المزغل وخط التقاء خط النيار  : الركية
الداخل يمصطية قدمة الييادة، ويجب أ  يجعل للركية ارتفاع يحييث يمكي  آللية    

األعليى  المدفع أ  تدخل في المزغل وتخرج م  غير أ  يمس آللة المدفع الجزء 
( سم18)مهما كا  ميل الرمي، ويكو  ارتفاع الركية حوالي ( قيارتمه سي)للركية 

، وتكتفي الطويجية في كونها 81أو  81علي حسا ما إذا كا  عيار المدفع ( م8)أو 
فوق أرض اليطرية أل  العساكر ال تتأخر خلف ( م1.58)تجعل ارتفاع الدروة يقدر 

 (.سم18)أو ( سم98)المدافع وقت ضرب الناس يقدر 
قاع المزغل إ  كا  عمودًا أو منحرفًا فهو دائمًا سطح مستو، ويتعي  : قاع المزغل 

ميله جهة الخالء يوضع النقطة التي يلزم إصايتها يحيث ال يزيد هذا المييل عي    
المدفع، وال يجعيل الفتحية الداخلية إال      الذي هو النهاية الكيري لميل رمي 8/1

المدفع، وذلك ألجل عدم كشف اليطرية م  الداخل وأ  يكو  العرض الالزم لوضع 
، وينيغي أ  يجعل للفتحة الخارجة العرض الالزم كي يكو  ميدا  (سم58)عرضها 

الرمي متسعا م  غير أ  يحصل لألصداغ تشطيف، وألجل الحصول عليي ذليك   
كا  تجعل هذه الفتحة مساوية لنصف طول قاع المزغل مقاسًا علي خط الدليل مهما 

 .ميله
أصداغ المزغل هي السطوح الدنيية التي ييتصل يها قاع المزغل : أصداغ المزغل
، واستحس  أ  تكو  هذه السطوح سيطوح شيمالية   (أعال الدروة)يسطح المزغل 

تقاطعها مع الشو الداخل والخارج خطوط مستقيمة، والسطح الشمالي هو السيطح  
  غير موجودي  في مستو واحد، فإ  الحادث م  تحرك مستقيم علي مستقيمي  ثايتي

كا  المستقيما  متوازيا ، فالسطح الحادث يكو  سطحًا مستويًا، والمستقيم المتحرك 
 ما  الثايتييا  يسييميا  دليلييي السييطح يسييمي راسييم السييطح والمسييتقي 

 (81،89شكل.)(18)الشمالي
ويقصد يالمزغل اليندقية أنه عيارة ع  فتحة في الدروة انفراجهيا اليداخل   

، ويذكر أ  نفر الييادة يمكنه أ  يطليق فيي   (87،89،81شكل)سع م  الخارجأو
الدقيقة ست أو ثما  ضريات وتكو  نار يندقيته خطرة علي يعد مائتي  وخمسيي   
متر، والمزغل المدفع عيارة ع  فتحة في الدروة انفراجها الخارج أوسد م  الداخل 

عرف المزغيل الميدفع   ، كما ي(18،18،81،81شكل)ألجل سهورة حركة المدفع 
الممزغلة، ويطلق اسم اليطرية في الطويجية علي فوة ناريية أو عيدة     ياليّطرية 

أفواه نارية مجتمع مع يعضها أما للضرب علي جيوش أو لتخريب متاريس العدو، 
ومتي كا  األفواه النارية موضوعة خلف دروة فيقال لليطرية يطرية ثايتة، أما ع  

التي أفواهها النارية ترمي مقذوفاتها م  فتحات تعمل فيي   اليطرية الممزغلة فهي

                                                 
 .851-851فهمي، اليذور السافرات في ف  االستحكامات، ص صمحمود ( 18)
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، ويالنسية لترتيب أنفار اليطرية يحسب ترتيب نمر الميدافع  (11)المحفوظة  الدروة 
يجوار يعضها علي صفي  يدو  مزاحمة ويكو  الركاب فيي الركياب، ويكيو     

النفر الوراني واحدة، ويكو   الصف الثاني متياعدًا ع  الصف األول يمقدار خطوة
خلف القدامى يغاية الضيط يحيث يستر أحدهما اآلخر، ويتكو  مي  كيل نفيري     
واقفي  خلف يعضهما علي هذا الوجه ما يسمي يالقطار، وكل صف يصير ترتيييه  
م  الجناح اليمي  إلي الجناح الشمال يحيث ال يقع اختالف في تقسيم أنفار أطقمية  

 .(15)المدافع
 ،تحصيي  حرييي   إليدينية  منشأهكيفية تحويل  ونستخلص م  ذلك اليحث

واالستفادة م  أحجار ذلك  ،وذلك م  خالل هدم الجزء العلوي م  الخانقاه النظامية
الستخدام الجزء السيفلي مي    وذلك  ،للخانقاه الجزء العلوي في ردم الجزء السفلي

 ،العيدو  تمقيذوفا   ذلك الجزء السفلي م  الخانقياه  ولمقاومة ،الخانقاه كقدم يياده
وكذلك قيام المعمار الحريي الفرنسي يعمل سور م  الحجارة والديش يحيط يالجزء 

وتعد  ،عنها دف الدفاعلينادق والمدافع يهزاغل لموعمل فتحات  ،العلوي م  الخانقاه
قته الحملية  هو التخريب الذي ألح: الخانقاه النظامية شاهد عيا  علي أمري  األول 

تعد الخانقياه النظاميية   : والثاني  ،وغيرهاة يمدينة القاهرة يالدينالفرنسية يالعمائر 
ضم  عدد قليل م  اآلثار االسالميه التي الزالت قائمة وتيم تحويلهيا لتحصيي     

 .حريي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تذكار أركا   ،الظمحمد  -855فهمي، اليذور السافرات في ف  االستحكامات، صمحمود  (11)

 .15حرب، ص
مخطوط يمكتية المتحف الحريي، مدرخ يسنة  ،(قانو  نامة الطويجية)ديوا  الجهادية  (15)

 . 151-158،ص ص(م8195)  هي8171
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 : قائمة المصادر والمراجع
 :المخطوطا  الحربية :  أوالا 

 هيي 8171الحريي، مدرخ يسينة   مخطوط يمكتية المتحف ،(قانو  نامة الطويجية)ديوا  الجهادية  -
 . (م8195)
مخطوط يمكتية المتحيف   ،رسالة ميادي  الحصو  والقالع ورمي القناير ياليد والمقالع ،مجدي صالح -

 .( م8151) ھ8195مدرخ يسنة  ،الحريي
ميدرخ يسينة    ،مذكرة لطيفة في االستحكامات الخفيفة، مخطوط يمكتية المتحف الحريي  ،الظمحمد  -

 (. م8191) ھ8117
مدرخ يسينة   ،مخطوط يمكتية المتحف الحريي ،اليذور السافرات في ف  االستحكامات ،فهمي محمود -

 ( .م8111)  ھ 811
 :المصادر العربية :  ثانياا 

تولي مصر القاهرة م  الوزراء  أوضح اإلشارات فيم  ،المصري أحمد شليي ي  عيد الغني الحنفي -
عيد الرحيم عيد الرحم  عيد الرحيم، .والياشات الملقب يالتاريخ العيني، تقديم وتحقيق وضيط وتصحيح د

 .م 8791مكتية الخانجي يمصر، القاهرة 
 ،حس  حيشي. تحقيق د ،إنياء الغمر يأنياء العمر ،ي  حجر العسقالنيأحمد ي  علي ي  محمد الكتاني  -

 . الجزء الثاني  ،م8791-8717القاهرة ،األعلى لآلثار االسالميهالمجلس 
 ،محمد مصطفي زيادة.، يدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق دي  اياس أيو اليركات محمد ي  أحمد -

 .  الجزء الثالث ،م 871-8711الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
  المقريزي القادرتقي الدي  أيو العياس أحمد ي  علي ي  عيد  -

المجليد   ،م8771القياهرة   ،اآلدابمطيعة مكتية ،المواعظ واالعتيار يذكر الخطط واآلثار  •             
 . الجزء الثالث،الثاني

عاشور، مركز تحقيق    سعيد عيد الفتاح. تحقيق د ،السلوك لمعرفة دول الملوك•                    
 . القسم األول ،الجزء الرايع ،م8795-8798التراث، القاهرة 

 –تحقيق عيد اهلل علي الكيير  ،العرب لسا  ،ي  منظور جمال الدي  أيو الفضل محمد ي  مكرم ي  علي -
 .ع المجلد الراي ،م8718القاهرة  ،طيعة دار المعارف ،هاشم محمد الشاذلي –محمد أحمد حسب اهلل 

تحقييق   ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ي  تغري يردي أيو المحاس  يوسف جمال الدي  -
 . الجزء الحادي عشر ،م8751-8717القاهرة  ،المصرية  دار الكتب ،األستاذ محمد رمزي

 ،فوزي محمد أمي . تحقيق د ،االنشا  صيح  األعشى في صناعة ،القلقشندى أيي العياس أحمد ي  علي -
 .الجزء الثالث  ،م1885- 188القاهرة ،طيعة مصورة ع  طيعة دار الكتب الخديوية

عييد اليرحيم عييد    . تحقيق د ،واألخيار عجائب اآلثار في التراجم ،الجيرتيعيد الرحم  ي  حس   -
  .الجزء األول  ،م1885القاهرة  ،طيعة مكتية األسرة ،عيد العظيم رمضا . تقديم د ،الرحم  عيد الرحيم

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وميدنها ويالدهيا القديمية     ،ميارك علي ي  سليما  الروحي  -
 . الجزء الثاني ،م8711  -ه 8581 القاهرة ،ييوالق الكيرى  المطيعة األميرية  ،والشهيرة

 –عيد الوهاب عيزام  .سياحتنامة مصر، ترجمة محمد علي عوني، تحقيق د ،محمد ظلي ي  درويش -
القومية، القياهرة    أحمد فداد متولي، طيعة دار الكتب والوثائق.أحمد السعيد سليما ، تقديم ومراجعة د.د

 .م 1885
 .م 8785الدراري الالمعات في منتخيات اللغات، مطيعة جريد، ييروت  ،األنسي محمد علي -
ذكر تملك جمهور الفرنساوية اليالد المصرية والقطار الشامية أو الحملة الفرنسية عليي   ،التركنقوال  -

 .م 8778ييروت  ،دار الفارايي ،ياسي  سويد/ تحقيق د ،مصر والشام
 ،نزهة النفوس واأليدا  في تيواريخ الزميا    ،الجوهري نور الدي  علي ي  داود الصيرفي الخطيب  -

 . الجزء الثالث،م 877-8798القاهرة  ،دار الكتب المصرية ،حس  حيشي. تحقيق د
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 : المراجع العربية :  ثالثاا 
 .م 1888القاهرة ،مركز الحضارة العريية ،النقود المتداولة في مصر العثمانية ،الصاوي أحمد السيد -
عيد اليرحم   . جمال محرز ومراجعة د. ترجمة د ،وصف قلعة الجيل ،ارشييالد كاميرو  كريزويل -

 .م  879القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،زكي
رسيالة   ،أسوار صالح الدي  وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك ،أسامه طلعت عيد النعيم -

 .م 8771جامعة القاهرة  ،كلية اآلثار ،ماجستير
وأثرها علي العمائر " المدافع والينادق " تطور األسلحة النارية  ،المصطفي محمد أحمد محمد الخراط -

 ،(م1 81-8589/ ھ8115-715)الحريية يمصر في العصر العثماني وحتى نهاية حكم محميد عليي   
   .م 1888جامعة سوهاج  ،االسالميه  قسم اآلثار –كلية اآلداب  ،دكتوراه ةرسال

 ھ 811-8118 ،العمائر الحريية في عصر محمد علي يمدينة القاهرة ،جمعه أمل محفوظ أحمد -
 . م 877جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،رسالة ماجستير ،(م1 8185-81)
 ،عيد الرحم  زكي. جمال محرز ومراجعة د. ترجمة د ،تاريخ ووصف قلعة القاهرة  ،كازانوفا يول -

 .  م   879القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ،م8718القاهرة  ،طيعة الهيئة العامة لشئو  المطايع األميرية ،ف  اليناء ،وآخرو  أمي  حسي  محمد -

 .الجزء األول 
األعمال المعمارية للحملة الفرنسية يأسوار القاهرة يالجزء الممتد م  ياب النصير   ،نوارسامي محمد  -

 .م  877يونيو  ،العدد السادس عشر ،يحث يمجلة كلية اآلداب جامعة أسيوط ،إلي ياب اليرقية
 . م8718ييروت ،لينا   مكتية ،معجم األلفاظ الفارسية المعرية ،السيد أدي شير -
 ،كلية اآلثيار  ،رسالة ماجستير ،القاهرة   اآلثار الياقية يمنطقة الحطاية في مدينة ،ايراهيمسهير جميل  -

 .م 8778جامعة القاهرة 
 ،المعيارف            دار ،تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ،الرافعيعيد الرحم   -

 .الجزء األول  ،م8718القاهرة 
 .م 8718القاهرة  ،مكتية نهضة مصر ،قلعة صالح الدي  وقالع اسالمية معاصرة ،زكي عيد الرحم  -
 .م 8775القاهرة  ،طيعة خاصة يوزارة التريية والتعليم ،المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العريية -
الساحة الشمالية الشرقية لقلعة الجيل يالقاهرة منذ العصر األيويي حتى عهد  ،متولي محمد حمدي -

 .م 1888ةجامعة القاهر ،كلية اآلثار ،رسالة دكتوراه ،الخديوي اسماعيل  دراسة آثارية وثائقية جديدة
الجامعة األمريكية  ،المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية ،ايراهيم ليلي علي ،أمي  مدمحمد مح -

  .م 8778يالقاهرة 
رسيالة   ،تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي الياقية يمدينة القاهرة ،الكسيانيمختار حسي  أحمد  -

  .م 8775جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،دكتوراه
دراسية  )السايع عشير  الوجود العثماني في مصر في القرني  السادس عشر و ،عراقي محمد يوسف  -

 .الجزء األول  ،م8771القاهرة  ، .د ،(وثائقية
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 قائمة األشكال واللوحا  
 األشكال :  أوالا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م موقع عليها الخانقاه النظامية والسور الممتد بين برج الصحرا والواجهة 8971خريطة الحملة الفرنسية لعام ( 8) شكل
 الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية وبقايا السور الممتد بين برج الصحرا وباب الوزير ضمن السور الشرقي لمدينة القاهرة     

 (عن وصف مصر)  

 

 

 م8718الخانقاه النظامية موقعة علي خريطة مصلحة المساحة المصرية لعام ( 1)شكل
 (مكتبة االسكندرية -عن مصلحة المساحة المصرية)

 

 

 مسقط أفقي للخانقاه النظامية( 3)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا)
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         التحصين الحربي للواجهة الشمالية الغربية للخانقاه النظامية من الخارج     ( 4)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا) 

 
 

 

 (حثرسم بمعرفة البا)التحصين الحربي للواجهة الشمالية الغربية للخانقاه النظامية من الداخل      ( 1)شكل

 (حثرسم بمعرفة البا) النظامية من الداخلالتحصين الحربي للواجهة الجنوبية الشرقية  للخانقاه ( 9) شكل

 

 (حثرسم بمعرفة البا)التحصين الحربي للواجهة الجنوبية الشرقية للخانقاه النظامية من الخارج      ( 6)شكل
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 (حثرسم بمعرفة البا)التحصين الحربي للواجهة الجنوبية الغربية للخانقاه النظامية من الخارج      ( 1) شكل

 
 

 

 (حثرسم بمعرفة البا)التحصين الحربي للواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية من الخارج      ( 81)شكل

 
 

 

 (حثرسم بمعرفة البا)للواجهة الجنوبية الغربية للخانقاه النظامية من الداخل     التحصين الحربي ( 7)شكل
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 (حثرسم بمعرفة البا)التحصين الحربي للواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية من الداخل     ( 88) شكل

 
 

 

( البرج األحمر)الصحرام موقع عليها السور الممتد بين برج  8718خريطة مصلحة المساحة المصرية لعام ( 81)شكل
بالسور الشمالي للساحة الشمالية الشرقية لقلعة صالح الدين األيوبي والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية وبقايا 

 السور الممتد بين برج الصحرا وباب الوزير ضمن السور الشرقي لمدينة القاهرة     
 (    مصلحة المساحة المصرية وتحقيق الباحث)                    
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بالسور الشمالي للساحة الشمالية الشرقية لقلعة ( البرج األحمر)الصحرا مسقط أفقي للسور الممتد بين برج ( 83)شكل
 صالح الدين األيوبي والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية                        

 (حثرسم بمعرفة البا)
 

 

 

 تحليل للتحصين الحربي ألحدي واجها  الخانقاه النظامية من الخارج     ( 84)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا)

 
 

 

 تحليل للتحصين الحربي ألحدي واجها  الخانقاه النظامية من الداخل     ( 81)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا)
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 مسقط أفقي تحليلي لجزء من احدي أسوار الخانقاه النظامية موضح عليه قدم بيادة ومزغل بندقية ومزغل مدفع  ( 86)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا)

 

 

 مسقط أفقي تحليلي لمزغل البندقية( 89)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا)

 

 

 تحليلي لمزغل المدفعمسقط أفقي ( 81)شكل
 (حثرسم بمعرفة البا)
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 مسقط أفقي وقطاع راسي لجزء من سور موضح علية مزاغل البنادق( 87)شكل
 (مكتبة المتحف الحربي -عن مخطوط المطالع القمرية في األبنية العسكرية)

 

 

 مسقط أفقي لمزغل مدفع مستقيم( 11)شكل 
 (مكتبة المتحف الحربي  –عن مخطوط البذور السافرا  في فن االستحكاما  )

 

 

 مسقط أفقي لمزغل مدفع مستقيم ومنحرف( 18)شكل
 (مكتبة المتحف الحربي –عن مخطوط البذور السافرا  في فن االستحكاما  )
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 اللوحا  : ثانيا 

 

 بقايا الخانقاه النظامية من الداخل( 1)لوحة 
 (وزارة الدولة لشئون اآلثار  –والقبطية مركز تسجيل اآلثار اإلسالمية ) 

 

 الواجهة الشمالية الغربية للخانقاه النظامية من الخارج( 3)لوحة 
 (اآلثار  وزارة الدولة لشئون –مركز تسجيل اآلثار اإلسالمية والقبطية )  

 

 منظر عام للخانقاه النظامية            ( 8)لوحة 
 (وزارة الدولة لشئون اآلثار  –ة مركز تسجيل اآلثار اإلسالمية والقبطي) 
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الجهة  الشرقية من الواجهة الشمالية الغربية ( 4)لوحة 
 (تصوير الباحث)من الداخل           للخانقاه النظامية 

 

الجهة الغربية من الواجهة الشمالية الغربية ( 1)لوحة 
 (تصوير الباحث)للخانقاه النظامية من الداخل           

 

الواجهة الجنوبية الشرقية  للخانقاه النظامية من الخارج    ( 6)لوحة 
 (تصوير الباحث)
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 الواجهة الجنوبية الشرقية  للخانقاه النظامية من الداخل   ( 9)لوحة 
 (تصوير الباحث) 

 

 الواجهة الجنوبية الغربية  للخانقاه النظامية من الخارج ( 1)لوحة 
 (وزارة الدولة لشئون اآلثار  –مركز تسجيل اآلثار اإلسالمية والقبطية )  

 

الواجهة الجنوبية الغربية  للخانقاه النظامية من الداخل    ( 7)لوحة 
 (تصوير الباحث)
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الواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية من الخارج    ( 81)لوحة 
 (تصوير الباحث)

 

الواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية من الداخل   ( 88)لوحة 
 (تصوير الباحث)

 

بالسور الشمالي للساحة الشمالية ( البرج األحمر)بقايا السور الممتد بين برج الصحرا( 81)لوحة 
  الشرقية لقلعة صالح الدين األيوبي وباب الوزير ضمن السور الشرقي لمدينة القاهرة          

 ( تصوير الباحث) 
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بالسور ( البرج األحمر)من الداخل ضمن السور الممتد بين برج الصحرا ( 3)مزاغل بنادق بالسور رقم ( 84)لوحة 
الشمالي للساحة الشمالية الشرقية لقلعة صالح الدين األيوبي والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية             

 (    تصوير الباحث)

 

الشمالي للساحة الشمالية الشرقية لقلعة صالح بالسور ( البرج األحمر)السور الممتد بين برج الصحرا ( 81)لوحة 
 الدين األيوبي والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية

 (تصوير الباحث)

 

بالسور ( البرج األحمر)من الخارج ضمن السور الممتد بين برج الصحرا ( 3)مزاغل بنادق بالسور رقم ( 83)لوحة 
الشمالي للساحة الشمالية الشرقية لقلعة صالح الدين األيوبي والواجهة الشمالية الشرقية للخانقاه النظامية             

 (تصوير الباحث)
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fortification of the French military campaign of El Khanqah 

El Nizamia in the Hattaba area in Cairo(1215 AH -1800 AD) 

Archaeological and Architectural study 

Dr. Mohamed hamdi metwalli sayed ahmed
 

Abstract: 

       The Khanaqah is an archaeological site that was used as a 

military fort  during the period of the French campaign (1798 – 

1805 on Egypt). It was built by Prince Nizamuddin, one of the 

Mamluk princes in the year 757 AH (1356 AD), Located in the 

Hatabah neighbourhood, the neighborhood is located under the 

citadel of Salah al-Din al-Ayoubi, from the north side, and that is 

precisely in the high place from the level of Bab al-Wazir area 

where the rest of the blotting of Salah Eddin al-Ayoubi was 

erected, this is an excellent location overlooking Cairo, especially 

the eastern part of it.The proximity of the Hutabah area, where 

the Nizamia Khanaqah was constructed from the citadel of 

Salahuddin al-Ayoubi, had a significant impact on the region of 

the military and political events that have taken place in the 

region, the area has been looted and destroyed, most of these 

events were during the reign of the Mamluk and the Ottomans 

rule where this area has experienced  as well as the nearby  and 

adjacent areas around the castle disputes the princes of the 

Mamluk era, especially at the Circassian era, as the region 

experienced in the Ottoman era disputes between the Mamluk 

princes On power in Egypt when Egypt became an Ottoman 

state. One of the incidents that occurred in the region was that in 

the year 1215 AH (1800 AD), there was destruction, demolition 

and change of monuments, diversification of grievances from the 

French and the destruction of the ruins. The French blocked Bab 

al-Fotouh with building, as well as bab al barkia and el bab el 

mahrouk door , and they established several castles over the hills, 

in terms of Bab al-Nasr to Bab al-Wazir, and the Sowah area 
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where they demolished Ras al-Sawa buildings, including the 

Hattaba area and  Bab al-Wazir  beneath the castle, and the old 

schools and tall domes, and destroyed the minaret of el Khanka 

el Nizamia and made it a fortress, the search aims to work out an 

analytical study of the architectural changes that have taken place 

on the Khanaqah, as well as an analytical study of the opening 

holes  of the guns and cannons in the walls of the Khanah. 
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