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 الضوء تسلط میدانیة دراسة خالل وذلك من" اإلسالمیة مصر حمامات"یهتم هذا البحث بموضوع 

. أهمیتها علي قدر السابقة األبحاث تركز لم في تكوین الحمامات والتي المهمة العناصر على

 من المیاة توصیل هو الثاني والعنصر" المستوقد" النار أو تسخین المیاة مكان هو األول العنصر

  .الحمام في األخرى لألقسام، البئر وهو همصدر 

  .الحمامات، المستوقد، األدوات، المباني، المیاة :الكلمات الدالة

Abstract:  
Public Hammams in Egypt, 

Field Study of the Location of the Fire Place and ItsWater Connection 
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Faculty of Arts, Ain-Shams University 

 

This paper is dealing with the Hammams of Islamic Egypt, by a field study 
to shed light on to important elements that the pervious researches did not 
care as much as its importance. The first element is the fire place 
“ALMOSTUAQAD” and the second element is the water connection from 
its source which is the well to the other sections of the Hammam. 
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یقوم هذا البحث على الدراسة المیدانیة لحمامات مصر اإلسالمیة، فعلى الرغم من كثرة البحوث التي تناولتها، 

إلى أجزاء الحمام لم تحظى بدراسة مستفیضة، إال " البئر"وتوزیع المیاه من مصدره " المستوقد"إال أن مكان التسخین 

القاهرة، وسنتناول هنا نموذجین من حمامات األقالیم  محمد سیف النصر أبو الفتوح عن حمامات. ما قام به د

  . الزالت معظم أجزائها باقیة

عرف المسلمون الحمامات العامة من الحضارات السابقة علیهم، فبنوا حمامات جدیدة في المدن التي أسسوها 

طابع التقشف في  إلى المحیط األطلنطي غربًا، ولكنها أخذت ات التي امتدت من حدود الصین شرقً بعد الفتوحا
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لصغر حجمه عن الحمامات  االفسطاط بحمام الفأر نظرً بدایة العصر اإلسالمي، حیث سمى المصریون حمام مدینة 

  )١(.مصر الرومانیةوالبیزنطیة التي بنیت في

كانت الحمامات تؤدي وظیفة صحیة كما كانت تؤدي في نفس الوقت وظیفة دینیة وأخرى ترفیهیة، حیث كانت 

فلم یخلو كتاب من  الصحة العامة والنظافة، كما كانت تستعمل في الطهارة وهى من الفروض الدینیة، تقوم على

  )٢(.كتب الفقه في العصر اإلسالمي من فتاوى الحمام، بل خصصت له كتب بعینها تحوى فتاوى وفوائد الحمام

لزواج والختان، كما كانت تجمع واأما من الناحیة االجتماعیة فقد كانت تتم بها بعض مراسم احتفاالت الخطبة 

في مكانه المخصص له، حیث كان هناك حمامات  صدقاء للترفیه عن أنفسهم، سواء منهم الرجال أو النساء، كلٌ األ

  )٣(.مخصصة لكل جنس، أو یعمل الحمام للنساء في النهار، وللرجال من المساء حتى الصباح

منتظمًا وفیرًا، ومن ثم فقد حرص أصحاب الثروات على  اا من المنشآت التي تدر ربحً تعتبر الحمامات أیضً 

على أغراض البر والتقوى، مثل الصرف على المساجد والمدارس وخانقاوات  اا أو خیریً ا أهلیً وقفً  إنشائها ووقفها

ستثناء ال الصوفیة، وعلى المستشفیات واألسبلة وكتاتیب تعلیم األیتام، فنجد األوقاف الكبیرة للسالطین واألمراء بال ا

تخلو من حمام على األقل للصرف على منشآتهم الدینیة واالجتماعیة، مما أعطانا تصور كامل عن مكوناتها 

  )٤(.وعناصرها ووظائفها، ومساهمتها في الحیاة االقتصادیة
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(3) Heinz Grotzfeld, Das Bad Imarabisch–islamischenMittelalter: EineKulturgeschichtlicheStudie, 
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970);  

  .٧٦-٧٥محمد سیف النصر أبو الفتوح، الحمامات بمنطقة بین القصرین وخان الخلیلي، 
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دینة في المدن على الطرق الرئیسیة وفي التجمعات السكانیة الكثیفة، فنجدها مثًال في م ابنیت الحمامات عمومً 

القاهرة موزعة على القصبة الرئیسیة للمدینة التي امتدت عبر العصور من باب الفتوح شماًال وحتى جامع السیدة 

نفیسة في الجنوب، مشتملة على شارع المعز الحالي وشوارع الخیامیة والمغربلین والسروجیة والسیوفیة والخلیفة، كما 

انة جهة القلعة، وشارع الصلیبة، وفي الغرب بشارع أمیر الجیوش امتدت بشارع الدرب األحمر وسوق السالح والتب

ومنطقة باب الشعریة وباب البحر وعابدین والسیدة زینب، كما انتشرت الحمامات في منطقة بوالق التي كانت میناء 

ها السكان م، حیث التجمعات السكنیة والتجاریة، حیث كان یرتاد١٩م وحتى القرن ١٤/ه٨القاهرة الرئیسي منذ القرن 

  )٢(.التي تتوسط تلك المدن" القیساریة"وفي مدن األقالیم كانت تبنى في المنطقة التجاریة )١(المحلیون والوافدون،

هى المسلخ والبیت األول وبیت الحرارة أو : ةعظم األحوال من ثالثة أجزاء رئیسفي م اتتكون الحمامات معماریً 

للحمام واجهة على الشارع الرئیسي بها باب منكسر یؤدي إلى الداخل، وباب البیت الثاني أو الحرارة فقط، فنجد 

یؤدي إلى المساكن التي تعلوه إن وجدت، وآخر یؤدي إلى المستوقد المعد للتسخین وبئر المیاه ویعلوه الساقیة وغیر 

ان الذي ینسلخ فیه اإلنسان من وهو المك - ذلك من الملحقات، ویؤدي باب الحمام إلى ممر یدخل منه إلى مسلخ

في الغالب من دورقاعة قد تتوسطها فسقیة تدر المیاه الباردة، یحیط بها أربعة أواوین،  ویتكون هذا المسلخ -مالبسه

بها في كثیر من األحیان حجرات الستراحة میسوري الناس، أما الطبقات الدنیا فكانت تستخدم األواوین لالستراحة، 

عادیة  سقف المسلخ من الخشب ویتوسطه شخشیخة لتجدید هواء المكان، حیث یكون هذا المكان في درجة حرارةوی

لتغطیة جسده _ األزر_لیستقبل المستحم عند قدومه لخلع مالبسه وتسلیم أماناته من مالبس ونقود، ویستلم الفوط 

من الراحة ویخرج إلى خارج  ااألول لیرتدي مالبسه ویأخذ قسطً  ثناء االستحمام، ثم بعد خروج المستحم من البیتأ

  ).١شكل رقم (الحمام 

، ویؤدي اآلخر إلى )حرارة أول بیت(ویوجد بالمسلخ بابان یؤدي أحدهما إلى ممر به دورات المیاه والبیت األول 

مستوقد الحمام، ویتكون البیت األول من إیوان واحد مخصص لالستراحة بعد االستحمام حتى ال یخرج المستحم 

أن ) ٢شكل رقم (الباقي إلى اآلن بمدینة رشید  دفعة واحدة إلى الهواء العادي بالمسلخ، وقد وجدنا في حمام عزوز

على األرض بجوارها حوض میاه یتضح منه ) ١لوحة رقم (بأحدهما لوحة رخامیة )٣(ول یتكون من إیوانین،البیت األ
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villed’Alexandrie au XVIIIe siècle : étudespatiale et typologique", Le Bain collectif en Égypte, 
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یؤدي إلى الجزء الثالث من الحمام أال  اائد وشطف الجلد، ونجد في هذا المكان بابً ز أنه كان یستخدم لنزع الشعر ال

المعتاد من دورقاعة مثمنة األضالع یتعامد علیها أربعة أواوین  ، ویتكون في)بیت حرارة ثاني( وهو بیت الحرارة

عبارة عن حجرة بها ) خلوات(یفتح منها في األركان األربعة األخرى المكملة للمثمن أبواب تؤدي إلى حجرات 

واحد في المعتاد، ومغاطس، والمغطس عبارة عن غرفة  وتستخدم لمستحمٍ  ،حوض له حنفیتان للماء البارد والساخن

لساخن ثم تنزلون إلى مستطیلة في المعتاد بها حوض للمیاه به ماء ساخن یلتف حوله المستحمون لیتشبعوا بالبخار ا

 للتكیف مع الماء الساخن، ویتوسط المثمن الرئیسي نافورة للماء الساخن على قاعدة مثمنة من اا رویدً الحوض رویدً 

الرخام تستخدم في عملیة التكییس، أو المساج الذي یستخدم فیه كیس من الصوف المغربي یرتدیه المكیساتي في 

  ).٢لوحة رقم (یده الیمنى 

وسقوف البیت األول والثاني كلها عبارة عن أقبیة وقباب یتخللها فتحات مستدیرة وعلى أشكال نجوم وأشكال 

تسمى مضاوي لإلضاءة مع حفظ الحرارة ،الملون على شكل قباب أیضً الزجاج اهندسیة أخرى، مغطاة بشرائح 

ویالحظ أن كل أرضیات الحمامات مكسوة بالرخام المزخرف بطریقة ). ٣لوحة رقم (وتكثیف البخار داخل المبنى 

  ).٤لوحة رقم (الفسیفساء 

ة، فهو عبارة عن مبنى مقسم أما المستوقد أو ما نجد تسمیته في وثائق العصرین المملوكي والعثماني بالدبكونی

بالطول إلى ثالثة أقسام، األعلى وبه أربعة دسوت أو قدور من الرصاص للماء، متدرجة الحرارة من الباردة إلى 

األخیر حیث درجة الغلیان وتخرج منه المیاه إلى أجزاء بیت الحرارة، واألوسط ویسمى بالجورة وتوضع به القمامة 

على، وبوسط أرضیة الجورة فتحة تسد طیلة فترة االیقاد حتى تسخن المیاه، تم تفتح وتوقد لتسخین المیاه في األ

بعد انطفائه  ؤخذ الرمادُ لینزل الرماد الساخن إلى الجزء األسفل حیث رصت قدور الفول المدمس لتسویته، وكان یُ 

  ).٣شكل رقم (القاهرة هذا بالنسبة لحمامات مدینة ،)١(ویستعمل في البناء قبل اكتشاف األسمنت" القصرومل"

وقد تبقى لنا حتى اآلن في حمام عزوز بمدینة رشید نظام ) ٢(وكان یلحق بالحمام في الغالب بئر إلمداده بالمیاه،

  ).١١- ٥، لوحات أرقام ٤شكل رقم (تجمیع المیاه من البئر حتى دخوله إلى الدسوت للتسخین 

  :ةالمستوقد وٕامداد الحمام بالمیا

على ما ذكره الرحالة عبد اللطیف البغدادي في القرن  االمستوقد بحمامات القاهرة معتمدً سیف النصر . وصف د

باب مستقل عن الحمام مالصقة لبیت الحرارة  ،م وعلى وثائق العصر المملوكي، بأنه وجدت مستقلة لها١٢/ ه٦

  :وصف المستوقد في الوثائق على النحو التالي )١(من الخارج،

                                                             

  .٩١- ٨٨الحمامات بمنطقة بین القصرین وخان الخلیلي،  ،محمد سیف النصر أبو الفتوح. هذا ما وجده د(١) 

قه عمارة ؛ محمد عبد الستار عثمان، ف٩٢-٩١محمد سیف النصر أبو الفتوح، الحمامات بمنطقة بین القصرین وخان الخلیلي، ص )(٢

  .٢٨٨-٢٨٧الحمامات، 
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ة والقدور الرصاص األربع والدبكونیة المعقودة بالجبس والطوب وذات المستوقد والجور "

  )٢(".ومجاري الماء الطاهر/ اآلجر

  :وفي وثیقة وقف السلطان أحمد بن إینال لمستوقد حمامي السلطان إینال ببین القصرین نجد

الثالث الموعود بذكرها أعاله / والباب الرابع مقنطر معقود بالحجر الفص النحیت یدخل منه إلى المستوقدات"

تحوي المستوقدات الثالثة المذكورة / ابكل مستوقد منها أربعة قدور رصاصً القدور ] برسم) [؟(وٕالى ثالث بیوت قیمة 

أیضًا إلى دار البقر والمخزن الذي هو سفل زالقة الساقیة  )/قطع... (اثنتى عشرة قدرة وثالث دبكونیات والشونة و 

عن یمنة الداخل من المجاز المذكور بابان معقودان مقنطران / اآلتي ذكر ذلك فیه وبالجنب الثاني وهو الذي

فردة باب أحدهما یدخل منه إلى المخزن الذي هو سفل الزالقة / بالحجر الفص النحیت یغلق على كل منهما

الثاني یدخل منه إلى الزالقة الموعود بذكرها المشتملة على حدرة بالقطع الحجر / والباب اأعاله مسقف عقدً المذكورة 

مدارین وساقیتین للحمامین المذكورین المركبتین على فوهتي البئر الماء المعین ذات الوجهین / یتوصل منها إلى

 ادة صالحة لإلدارة مسقف ذلك غشیمً ورتین بالعالنحیت مكملة كل من الساقیتین المذك/ المطویة بالحجر الفص

مكمل / ذلك إلى دار البقر المذكورة وٕالى نتبن وطبقة برسم السواق وٕالى حاصل برسم تحصیل المیاه/ ویتوصل من

  )٣(".بنا ذلك بالحجر والطوب

تدیر الساقیة ومكان على ذلك فمنطقة المستوقد تحوي ساقیة فوق بئر لمد المستوقد بالمیاه ومكان لألبقار التي 

سكن العامل الذي یدیرها وشونة للوقود، وأن المستوقد یحوي دبكونیة أربعة دسوت من الرصاص لتسخین الماء، وقد 

وحمام السكریة وحمام ) ١٣، ١٢لوحة رقم (اختفي كل ذلك في حمامات مدینة القاهرة المتبقیة، عدا حمام الشرایبي 

ن كانت بقایا فقط في حمام الشریبي إ ى فیهم فقط القبة التي تعلو الدبكونیة و الذي تبق) ١٤لوحة رقم (المالطیلي 

  .وحمام السكریة، ولكن یتبین منها فوهة الدسوت التي مألتها المخلفات

  :مستوقد حمام عزوز بمدینة رشید

 ١٠لحمام عزوز بمدینة رشید ترجع إلى  امحمود درویش وصفً . ا من مالكها دجاء بوثیقة وقف تحصل علیه

  :حیث جاء وصف المستوقد كالتالي )٤(.م١٨٥٤/ ه١٢٧٠جمادى اآلخر سنة 

وسبك المتوفى / وعلى المستوقد به دبكونیة مستجدة االنشا یعلوها أربعة دسوت من الرصاص معروفة بتجدید"

عرف بالمسبح مستجدة بمجراه من الرصاص تالمذكور ویتوصل من المستوقد المذكور إلى سطح الحمام المذكور 

كان أصلها قناة مبنیة بالطوب األحمر وعلى مجاري من الرصاص موصلة إلى الماء الساخن من  اأیضً / ءنشااإل

المذكورین أعاله ومن حاصل الحمام المذكور المعد لخزن الماء البارد إلى / الدسوت إلى الحنفیات والمغاطس

                                                                                                                                                                                   

؛ محمد عبد الستار عثمان، فقه عمارة ٩٢-٩١محمد سیف النصر أبو الفتوح، الحمامات بمنطقة بین القصرین وخان الخلیلي،  )(١

  .٢٨٨-٢٨٧الحمامات، 

إسماعیل، الخان الخلیلي، محمد حسام الدین : ، تحقیق٢١٣-٢١٢،  سطر ١٠١٠أرشیف وزارة األوقاف، وثیقة السلطان قالوون رقم  )(٢

  .١٤١، )م١٢٨٦إبریل  ٩/ ه٦٨٥صفر  ١٢( ٢ـ ج

محمد سیف النصر أبو الفتوح ومحمد حسام الدین إسماعیل، : ؛ تحقیق٦٠١- ٥٩١سطر ،٣٤٦أرشیف دار الوثائق القومیة، وثیقة رقم (٣) 

  .٣٦-٣٥،  )م١٤٦٠فبرایر ٢٥/ ه٨٦٥صفر  ١٠( الخان الخلیلي

درویش، عمائر مدینة رشید وما بها من التحف الخشبیة في العصر العثماني، رسالة ماجستیر، قسم اآلثار محمود أحمد محمود (٤) 

  . ٨٨، )م١٩٨٩( اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،
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وبجانب الحمام المذكور من الجهة القبلیة ساقیة مكملة بالعدة .../  انشاء أیضً تجدة اإلذكورة أعاله مسالدسوت الم

المعد لخزن الماء فیه ونقله إلى الدسوت المذكورة الكاین / معده لمأل الماء ونقله إلى حاصل الحمام المذكور

  "الحاصل المذكور بجانب الساقیة المذكورة

ربعة تعلو الدبكونیة، وأن الماء یصل إلیها من سطح الحمام، وبالمعاینة ن الوثیقة تذكر الدسوت األأنجد هنا 

لیس به شئ ولم یستطیع الباحث عمل صور واضحة له إلنعدام اإلضائة الكافیة، ولكن  اوجدنا مكان الدسوت فارغً 

شكل (كامًال  وجدنا أعلى سطح الحمام نظام توصیل الماء من الساقیة شق الحمام إلى المستوقد في الجهة الغربیة

وكذلك حاصل الماء الذي تصب فیه میاه الساقیة لیتوصل منها إلى المستوقد، وعلى ) ١١-٥، لوحات أرقام ٤رقم 

  .ذلك فالمكان مختلف عما وجدناه في حمامات القاهرة

قسم لمد الحمام بالماء البارد، وهو عبارة عن مستطیل م اصهریج ماء تحت أرضیة الحمام كان معدً  اوجدنا أیضً 

النزول  اوقد استطاع الباحث أیضً / لجرانیتإلى مربعات وسقفه من قباب ضحلة تعتمد عقودها على دعامات من ا

  ).١٥لوحة رقم . (إلى الصهریج أسفل حمام عزوز بمدینة رشید لمعرفة تخطیطه

  :مستوقد حمام علي بیك بجرجا

ن الحمام، وقمت المیاه ولهما باب منفصل عوجدت بالمعاینة لهذا الحمام المستوقد وبقایا الساقیة وحاصل 

  .اوفوتوغرافیً  )١(ابتسجیلها معماریً 

وجدت بعد فحص األساسات أن المستوقد من طابقین فقط هما الجورة یعلوها الدبكونیة، وبها ثالثة دسوت فقط 

بعة مداخن مبني كل یعلوها قبة ضحلة یتخللها أربعة فتحات في األركان إلخراج الدخان، ویعلوها قبة بأركانها أر 

وظهر ). ٢٢-١٦، لوحات أرقام ٧-٥شكل رقم . (ذلك بالطوب األحمر ویعلو المداخن األربعة بواقي أواني فخاریة

  .في أرضیة الدبكونیة بین الدسوت مكان صعود النار من أسفلها حیث الجورة

  

  :الخالصة

في األقالیم عن ما في مدینة القاهرة، فلم تكن الساقیة في مكان  اان مختلفً وعلى ذلك فان المستوقد بمحتویاته ك

بحمامات  ادینة جرجا على نظام ما كان متبعً قریب في حمام عزوز بمدینة رشید، بینما كانت في حمام علي بیك بم

  .القاهرة، أي المستوقد بمشتمالته من ساقیة وحاصل ماء في كان واحد

: محمد سیف النصر أنه مكون من ثالث طوابق. ینة القاهرة أثبت دأما المستوقد نفسه ففي حمامات مد

قود أسفلها مكان القدور المخصص الدبكونیة وما بها من دسوت لتسخین الماء، أسفلها الجورة المخصصة للو 

، ١٩٨٥بینما في حمام عزوز في مدینة رشید لم أستطع الكشف عما أسفل الدبكونیة بعد ترمیم  ،نضاج الفولإل

  .الجورة والدبكونیة: في حمام علي بیك بمدینة جرجا وجدنا طابقین فقطولكن 

براز نظم الحضارة اإلسالمیة كما نرى ذلك إولم تستغل في  ،ومن عجب الدهر أن أهملت الحمامات في مصر

میة، أحسن استغالل إلبراز نواحي الحضارة اإلسال اا وسوریا والذین استغلوها سیاحیً في بالد إسالمیة أخرى كتركی

  .وأصبحنا اآلن نبحث عن حمام هنا أو هناك في أرجاء القاهرة أو حتى في مصر كلها فال نجد إال النادر

  

                                                             

  .نجوى عثمان بكلیة التعلیم الصناعي جامعة سوهاج. م. قامت بعمل الرسومات المعماریة د )(١
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  األشكال واللوحات

  
  مسقط أفقي لحمام سنان باشا ببوالق، عن قطاع اآلثار اإلسالمیة) ١(شكل رقم 

  
  اإلسالمیةمسقط أفقي لحمام عزوز بمدینة رشید، عن قطاع اآلثار ) ٢(شكل رقم 
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  محمد سیف النصر أبو الفتوح. شكل تخیلي لمستوقد، عن د) ٣(شكل رقم 

  

  
من حاصل تجمیع المیاه من الساقیة  همسقط أفقي لسطح حمام عزوز، یظهر به نظام توصل المیا) ٤(شكل رقم 

  وقناة التوصیل إلى المستوقد عن قطاع اآلثار اإلسالمیة
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  مل بمعرفة الباحثعلي بیك بجرجا، عُ مسقط أفقي لحمام ) ٥(شكل رقم 

  
  مل بمعرفة الباحثأفقي لمنطقة مستوقد حمام علي بیك بجرجا، عُ قط مس) ٦(شكل رقم 



  

 دراسة میدانیة عن المستوقد وتوصیل المیاه - الحمامات العامة في مصر 

٤٦٨ 

 

  
  قطاع رأسي لحمام علي بیك بجرجا ویظهر به قطا للمستوقد، عمل بمعرفة الباحث) ٧(شكل رقم 

  
  .الباحثاللوحة الرخامیة بالبیت األول بحمام عزوز، عمل ) ١(لوحة رقم 
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منظر عام لبیت الحرارة بحمام عزوز بمدینة رشید، ویظهر به القاعة المثمنة وبوسطها نافورة الماء ) ٢(لوحة رقم 

  الساخن وحولها مسطبة التكییس، ویخرج منها أحد األواوین وأبواب الخالوي والمغطس، عمل الباحث

  

  
  بمدینة رشید ویظهر بها المضاوي، عمل الباحثة ببیت حرارة حمام عزوز یسالقبة الرئ) ٣(لوحة رقم 



  

 دراسة میدانیة عن المستوقد وتوصیل المیاه - الحمامات العامة في مصر 

٤٧٠ 

 

  
  أرضیة رخامیة من حمام مدینة سمنود بمحافظة الغربیة، عمل الباحث) ٤(لوحة رقم 

  

  
  قبة الدبكونیة بحمام زغلول، عمل الباحث) ٥(لوحة رقم 
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  حاصل الماء بحمام عزوز، وكان خلفه الساقیة، عمل الباحث) ٦(لوحة رقم 

  
  اصل الماء الثاني بحمام عزوز، عمل الباحثح) ٧(لوحة رقم 
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  توضح سطح منطقة بیت الحرارة بحمام عزوز ویظهر قناة المیاه التي تنقل ) ٨(لوحة رقم 

  بین الحاصل والدبكونیة أعلى السور المحیط، من عمل الباحث

  

  
  ثتوضح حاصل المیاه بحمام عزوز وخروج قناة المیاه منه، من عمل الباح) ٩(لوحة رقم 
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  توضح قناة الماء التي تعلو سور سطح الحمام، من عمل الباحث) ١٠(لوحة رقم 

  

  
  توضح نهایة قناة المیاه عند فتحتي دخول الماء للدسوت داخل الدبكونیة، من عمل الباحث) ١١(لوحة رقم 
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  توضح دسوت الماء في حمام الشرایبي بالقاهرة، من عمل الباحث) ١٢(لوحة رقم 

  

  
  مام الشرایبي بالقاهرة، من عمل الباحثبحتوضح بقایا حاصل المیاه ) ١٣(لوحة رقم 
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  یظهر بها القبة التي تعلو دسوت الماء وهى ممتلئة بالقمامة، من عمل الباحث) ١٤(لوحة رقم 

  

  
  منظر عام للصهریج أسفل حمام عزوز، من عمل الباحث) ١٥(لوحة رقم 
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  د حمام علي بیك بجرجا، من عمل الباحثدبكونیة مستوق) ١٦(لوحة رقم 

  

  
ة للمستوقد، وت قبة ضحلة یعلوها القبة الرئیسوتوضح الدسوت داخل الدبكونیة، ویظهر أعلى الدس) ١٧(لوحة رقم 

 من عمل الباحث



  

 دراسة میدانیة عن المستوقد وتوصیل المیاه - الحمامات العامة في مصر 

٤٧٧ 

 

  
  توضح فتحة صعود النار من الجورة إلى الدسوت في الدبكونیة، من عمل الباحث) ١٨(لوحة رقم 

  

  
  القبة أعلى الدبكونیة بحمام علي بیك بجرجا، من عمل الباحث )١٩(لوحة رقم 
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  مدخنة المستوقد بحمام علي بیك بجرجا، من عمل الباحث) ٢٠(لوحة رقم 

  

 
  فتحة تزوید الدسوت بالمیاه بحمام علي بیك بجرجا، من عمل الباحث) ٢١(لوحة رقم 
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التي تخرج منها، من عمل  ةناة المیاقأحد جدران ساقیة مستوقد حمام علي بیك بجرجا وبقایا ) ٢٢(لوحة رقم 

  الباحث
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  قائمة الكتب والمراجع

محمد حسام الدین : ، تحقیق٢١٣-٢١٢، سطر ١٠١٠أرشیف وزارة األوقاف، وثیقة السلطان قالوون رقم  - ١

  .)م١٢٨٦إبریل  ٩/ ه٦٨٥ صفر ١٢(٢ـ إسماعیل، الخان الخلیلي، ج

محمد سیف النصر أبو الفتوح ومحمد : ؛ تحقیق٦٠١-٥٩١، سطر٣٤٦أرشیف دار الوثائق القومیة، وثیقة رقم  - ٢

  .)م١٤٦٠فبرایر ٢٥/ ه٨٦٥صفر  ١٠(حسام الدین إسماعیل، الخان الخلیلي

رسالة دكتوراه، قسم اآلثار ، "دراسة أثریة معماریة"سعاد محمد حسن حسنین، الحمامات في مصر اإلسالمیة  - ٣

  ).م١٩٨٣(اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، 

محمد سیف النصر أبو الفتوح، الحمامات بمنطقة بین القصرین وخان الخلیلي من العصر الفاطمي حتى نهایة  - ٤

إلى القرن العشرین، الخان الخلیلي وما حوله، مركز تجاري وحرفي للقاهرة من القرن الثالث عشر ؛العصر المملوكي

  ).م١٩٩٩(المعهد العلمي لآلثار الشرقیة بالقاهرة 

دراسة تطبیقیة على ثالثة من الحمامات "محمد عبد الستار عثمان، فقه عمارة الحمامات في العصر العثماني  - ٥

األوروبیة على العمارة التأثیرات : ، أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمدونة اآلثار العثمانیة حول"في صعید مصر

  ).م٢٠٠١:زغوان( العثمانیة وآلیات الحفظ والترمیم، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات
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.)م١٩٨٩: هرةماجستیر، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القا  
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