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  )م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨(

  سند أحمد عبد الفتاح. د

  جامعة عین شمس، مصر
أحــد المــوارد الغذائیــة البروتینیــة  فــي العصــر المملــوكيتعــد الطیــور الداجنــة فــي مصــر 

وحظیـت ، آنـذاك باهظـة الـثمن -غالباً  –الرخیصة البدیلة عن لحوم الحیوانات التي كانت أسعارها 
 تلك الطیور بأهمیة بالغة وقتذاك في ظـل متغیـرات مناخیـة وبیئیـة كانـت تضـرب العـالم اإلسـالمي

كونهـا أحـد العناصــر الضـروریة الطبیـة للشـفاء مـن كثیـر مــن ؛ مـن أوبئـة وطـواعین وزالزل وغیرهـا
درتها وهـو مـا یـؤدي إلـي نـ، األمراض التي تصیب البدن بصفة خاصة وقـت حـدوث تلـك األزمـات

ناهیــك عــن ســهولة اقتنائهــا وتربیتهــا حیــث ، مــن ناحیــة مبــالغ فیــهوشــحها وارتفــاع أســعارها بشــكل 
  .تعیش علي ما تقتات به األرض داخل وخارج المنزل دون أن تشكل عبئًا علي مربیها

الطیــور المحــدثین أیــة دراســة مســتقلة عــن  مــؤرخیناللــم یفــرد أحــد مــن  جــدیر بالــذكر أنــه
ن لم یغفـل عظـیم دورهـم ؛ في العصر المملوكيالداجنة في مصر  خاصـة فـیمن تنـاول الحیـاة  –وإ

دون الخـــوض فـــي فـــي اإلشـــارة إلـــي الحـــدیث عنـــه بصـــفة عامـــة  -االقتصـــادیة فـــي ذلـــك العصـــر
وهــو مــا جعـل الباحــث یأخـذ علــي عاتقــه جمـع المــادة العلمیـة مــن خــالل تفاصـیل ذلــك الموضـوع؛ 

  . ة المتنوعة ومراجع المحدثین لتشكیل هیكل دراستهالشذرات الواردة في المصادر اإلسالمی

وز  والثابـــت أن المصـــادر اإلســـالمیة التـــي تناولـــت الطیـــور الداجنـــة مـــن دجـــاج وبـــط وإ
فعلـي حـین ي حسب أهمیته االقتصادیة والطبیة؛ تعرضت لها بصور متباینة كل عل ١وحمام أهلي

حیاء توجز في الحـدیث عـن لي استنراها ع، غصت بشذرات جد ثریة عن الدجاج وأنواعه وأهمیته
بغـض النظــر عـن الحمـام الرســائلي الـذي غصــت كتابـات المــؤرخین ، وز والحمـام األهلــيالـبط واأل

القـدامي والمحـدثین بالحـدیث عنـه نظـرًا ألهمیتـه البالغـة فـي التـاریخ اإلسـالمي، بحیـث نجـد بعـض 
، الــخ...ه وتدریبــه وأنســابهالدراســات المتخصصــة التــي أفــردت للحــدیث عــن الحمــام الزاجــل وتربیتــ

  . دون التعرض للحمام األهلي الذي یربي في بیوت العامة وغیرهم

                                                
دون الخوض في الحدیث ، من الطیور ةسیعرض الباحث بعد قلیل لماذا اقتصرت دراسته علي تلك األنواع األربع ١

 . عن بقیة األنواع األخري
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ومــن خــالل النصــوص الــواردة فــي المصــادر والمراجــع قــام الباحــث بتكــوین بنیــة دراســته 
إلـي بعـض العناصـر بــدأها بـالتعریف بـالطیور الداجنـة ومصــطلحاتها ومردودهـا الـدیني عنـد عامــة 

ثــم عــرج علــي معامــل التفــریخ لتلــك ، ث عــن أنواعهــا كــل علــي حســب أهمیتهــاثــم الحــدی، الشــعب
الطیــور ووصــفها مــن خــالل المصــادر اإلســالمیة ومصــادر الرحالــة األوربیــین الــذین زاروا مصــر 
ـــم تنـــاول إشـــراف الدولـــة علـــي تلـــك الطیـــور وأســـواقها وبیـــان أهـــم أســـعارها فـــي  إبـــان تلـــك الفتـــرة، ث

وأوجــه مناســبات اســتهالك تلــك الطیــور فـــي ، زمــات والكــوارثاألوقــات العادیــة ووقــت حــدوث األ
ثــم تنــاول ، ثــم تحــدث عــن طــرق الطــبخ وأهمیتهــا الغذائیــة والطبیــة، فــي العصــر المملــوكي مصــر

وأخیــرًا اختــتم ، باعتبــاره مــن مخلفــات تلــك الطیــور" البــیض " باختصــار األهمیــة الغذائیــة لعنصــر 
  .  لمنامیة لتلك الطیور عند عامة الشعبالباحث الدراسة باإلشارة إلي الدالالت ا

لـذا فـالطیور الداجنــة هـي التـي تغـدو وتــروح ، ٢فالـداجن هـو الـذي ألـف المكــان وأقـام بـه 
یابـــًا وتعتـــاد المنـــازل وتعـــایش النـــاس واأللیفـــة تمییـــزًا لهـــا عـــن  ٣وعرفـــت أیضـــًا باألهلیـــة ، ذهابـــًا وإ
یــة التــي یصــعب الســیطرة علیهــا ذا التعریــف الــذي أورده ابــن دریــد نطــاق وقــد حــدد هــ؛ الطیــور البرّ

الطیور التي سوف یخـتص البحـث بالحـدیث عنهـا وهـي الـدجاج والـبط واإلوز والحمـام التـي كانـت 
نظــرًا لــورود فــي المصــادر مــا یفیــد تربیتهــا وســهولة ، ٤منتشــرة فــي ربــوع الــدیار المصــریة آنــذاك 

یقتــات مــن حشــاش األرض وعلــي  اقتنائهــا والســیطرة علیهــا لدرجــة أن بعضــها كــان یخــرج صــباحاً 
عكس بقیة أنواع الطیور األخـري والتـي ، مصارف المیاه ثم یعود إلي أماكن مبیته في آخرة النهار

  . السمان والعصفور والدراج وغیرها: یصعب علي اإلنسان السیطرة علیها في المنازل من قبیل 

عهـدون بـدواجنهم إلـي وفضًال عن تربیة هذه الطیور في البیـوت فقـد كـان بعـض النـاس ی
البط كان یرعي بمصـر كمـا " فقد ذكر ابن الفقیه أن ؛ رعاة متخصصین لرعیها كما ترعي األغنام

ولهـا ، یرعي بمصر كما ترعي الغنم" كما ذكر الجاحظ أن الدجاج كان أیضًا ، ٥"  ترعي األغنام

                                                
 . ٦٩ ص، هـ١٣٤٥حیدر آباد ، ٢جـ، جمهرة اللغة، ابن درید ٢
 القــاهرة، ١جـــ، القــانون فــي الطــب، ابــن ســینا؛ ٢٩٨ص ، هـــ١٣٠٩القــاهرة ، ١جـــ، حیــاة الحیــوان الكبــري، الــدمیري ٣

؛ ١٣٦ ص، هـــــ١٢٨٥، القــــاهرة ٢، جـــــالمســــتطرف مــــن كــــل فــــن مســــتظرف، األبشــــیهي؛ ٢٧٣ص ، هـــــ١٢٩٤
محاضـرات ، الراغـب األصـفهاني؛ ٦٩ ، ص١٩١٤، القـاهرة ٢جــ، صبح األعشي في صناعة األنشـا، القلقشندي

 . ٤٦٣ص ، ١٩٨٦ بیروت، ٢جـ ،األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء
، ١٩٩٨محمـد أبــو الفضـل إبـراهیم ،القــاهرة  :، تحقیـق٢جــ، حسـن المحاضـرة فــي تـاریخ مصـر والقــاهرة، السـیوطي ٤

 . ١٩٢هـ، ص ١٣٠٨ القاهرة ،هز القحوف في شرح قصیدة أبي شادوفالشربیني، ؛ ٢٩٥ص
  . ٦٠ ص، هـ١٣٠٢لیدن ، إصدار فؤاد سزكین، مختصر كتاب البلدان ٥
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الـذي یرعـي وسـماه  م إلي هـذا الـدجاج١٤٠٣/هـ٨٠٦كما أشار ابن دقماق في عام ، ٦"  راع وقیم
  . ٧ "الدجاج المرعاوي" 

ویبــدو واضــحًا أن أنــواع الطیــور والحیوانــات األهلیــة وغیرهــا مــن مختلــف أنــواع الــزروع 
والثمار والسلع فتح الباب علي مصراعیه لظهـور األحادیـث الموضـوعة والمدسوسـة المنسـوبة إلـي 

ب الفقـه والتـاریخ  لـیس ببعیـد مـن ومـا ورد بكتـ، والتي تروج لسلعة مـا داخـل األسـواق؛ الرسول 
الـدجاج غـنم : " قولـه فقـد نسـب إلـي الرسـول ، ٨ولم تسلم الطیـور الداجنـة منهـا ، تلك األحادیث

نعـم : " وكـذا أیضـًا قولـه، ١٠" أنـه كـان یأكـل لحـم الـدجاج " كما أثر عنه أیضـًا ، ٩.." .فقراء أمتي

                                                
  . ٣٣٣ ، ص١٩٣٨القاهرة ، تحقیق عبد السالم محمد هارون، ٢جـ، الحیوان ٦
 . ٢٧٦ورقة ، تاریخ ١٥٢٢مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقم ، الجوهر الثمین في سیر الملوك والسالطین ٧
لهـا مخلـب لـذا هذا بالرغم من أن اهللا سبحانه وتعالي أحل أكل تلك الطیور باعتبارها من لحـوم الطیـور التـي لـیس  ٨

 . ٧، ص١٨٨٠باریس ، انس المال بوحش الفال، ابن منكلي:انظر ، فلحمها طیب
، تــاریخ دمشــق، ابــن عســاكر؛ ٢٠٦ص، )ت.دكراتشــي ، الجــواهر المضــیة فــي طبقــات الحنفیــة، ابــن أبــي الوفــاء ٩

المجـالس بهجـة ابـن عبـد البـر، ؛ ٩٠، ص١٩٩٥دار الفكـر بیـروت ، محب الدین أبـي سـعید عمـر، تحقیق ٤٣جـ
القـاهرة ، مراجعـة عبـد القـادر القـط، تحقیـق محمـد مرسـي الخـولي، ١مجـ، وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس

حیــاة الحیــوان ، الــدمیري؛ ١٥، ص١٩٤٨القــاهرة ، تحقیــق طــه الحــاجري، الــبخالء، الجــاحظ؛ ٤١٥، ص١٩٦٢
تحقیــق ، ١٠جـــ، الم النــبالءســیر أعــ، الــذهبي؛ ١٣٦، ص٢جـــ، المســتطرف، األبشــیهي؛ ٢٩٨ص، ١جـــ، الكبــري

؛ ٢٥٦ص، ١٩١٤، حیدر آباد ٢مجـ، تذكرة الحفاظ ؛ ٤٤٧ص، هـ١٤١٣بیروت ، شعیب األرناؤوط ،محمد نعیم
القاهرة ، خلیل بن محمد العربي تحقیق، ٦جـ، لسان المیزان، ابن حجر؛ ٧٠، ص٢جـ، صبح األعشي، القلقشندي

، ٢،جـــــ المســــتطرف، األبشــــیهي؛ ١٨٧، ص ١٩٠٧حیــــدر آبــــاد ، ٤، مجـــــتهــــذیب التهــــذیب؛ ٣٤٥ص ، ١٩٩٥
، التـــدوین فـــي أخبـــار قـــزوین، القزوینـــي؛ ١٦٩ص، ١٤٠٣بیـــروت ، ١جــــ، طبقـــات الحفـــاظ، الســـیوطي؛ ٣٤٩ص
  . ٢٠٤، ص١٩٨٧بیروت ، ، تحقیق عزیز اهللا عطاردي٤جـ

، خشـــريالزم؛ ٣٨٩، ص١٩٩٦القـــاهرة ، ســـید إبـــراهیم، تحقیـــق الســـید محمـــد ســـید، صـــید الخـــاطر، ابـــن الجـــوزي ١٠
 ٣٣٤ص، ٢٠٠٤القـاهرة ، یوسـف الحمـادي:شرح ، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل

، ١جـــ، الــوافي بالوفیــات، الصــفدي؛ ٥٠، ٤٩ص، هـــ١٤١٣، القــاهرة ١جـــ، مــرآة الجنــان وعبــرة الیقظــان، الیــافعي
 بیـروت، ١٠مجــ، كتـاب المبسـوط، السرخسـي؛ ٧٣، ص٢٠٠٠بیـروت ، تركـي مصـطفي، أحمد األرناؤوط تحقیق
وبالرغم من حالل لحم الدجاج كونه من الطیبـات لمـا ورد فـي الترمـذي والنسـائي والشـیخان ، ؛١٢٦، ص ١٩٨٩

هلموا فإني رأیت رسول اهللا : من أن أبي موسي األشعري دعي بعضًا من رفاقه إلي ولیمة علیها دجاج وقال لهم
فـإن الـبعض تـردد وذكـر أنـه صـلي اهللا علیـه وسـلم ، "یأكـل دجاجـة" یـة  وفـي روا، صلي اهللا علیه وسلم یأكل منه

، ٣جـ، الفائق، الزمخشري؛ ٣٠١ص، ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري:كان قاذورة ال یأكل الدجاج حتي یعلف انظر 
النهایة في غریب ، ابن األثیر؛ ١٦٨، ص)ت.دبیروت (  محمد أبو الفضل إبراهیم،، تحقیق علي محمد البجاوي

  . باب القاف مع الذال ٤٧ص، ١٩٠٤، القاهرة ٢جـ، الحدیث واألثر
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أن رجــًال " ونسـب إلیـه أیضـًا ، ١١" هر یقـرین الضـیف ویعـن علـي نوائـب الـد؛ متـاع البیـت الـدجاج
، ومـــن المـــرجح أن الــدعوة باتـــت ملحـــة لظهـــور تلـــك ١٢"شــكا إلیـــه قلـــة النســـل فــأمره بأكـــل البـــیض

، لــم یعتــادوا أكــل الــدجاج ١٣األحادیــث الموضــوعة خاصــة وأن العــرب علــي حــد قــول ابــن خلــدون 
؛ جزیــرة العربیــة ومــا حولهــاكــونهم اعتــادوا علــي لحــوم اإلبــل والغــنم التــي كانــت منتشــرة فــي شــبة ال

مفســحة المجــال أمــام شــعوب الــبالد المفتوحــة وعلــي رأســها مصــر لتربیــة هــذا النــوع مــن الطیــور 
" لدرجة أن المصادر التي تتحـدث عـن فضـائل مصـر لـم تغفـل اإلشـارة إلـي شـهرتها ، والبراعة فیه

  . ١٦" ةالفراریج السرمكی" أو  ١٥" بالفراریج الزبلیة" أو  ١٤" بالدجاج الحبشیة

والثابــت مــن خــالل المصـــادر المملوكیــة أن مصــطلحات الطیـــور الداجنــة لــم تشـــهد أي 
" فالـدجاج بـالفتح مفـرده     ، تغییر عدا بعض المسمیات البسیطة التي یجب علي الباحـث ذكرهـا

  :بدلیل قول جریر، وقد یأتي الدجاج لیشیر إلي الدیك، ١٧"الدیك " وذكره ، لألنثي" دجاجة

  ١٨الدیرین أرقني صوت               الدجاج وضرب النواقیس لما تذكرت ب

                                                
  . ٣١٨ ، ص٢،جـ محاضرات األدباء، الراغب األصفهاني ١١
، ٢٠٠٤الریــاض ، تحقیــق أبـي عمــار یاسـر، اآلثــار المرویـة فــي األطعمـة الســریة واآلالت العطریـة، ابـن بشـكوال ١٢

 . ١٤٢ص
الــذین " تجــار الــدجاج" بیــد أننــا نجــد الجــاحظ یحــدثنا عــن  ؛٢٠٤ص، ١٩٨٤بیــروت  ٥ط، المقدمــة، ابــن خلــدون ١٣

، ٢، جــالحیـوان: انظـر، كانوا منتشرین آنذاك وهو ما یعنـي اعتمـاد العـرب علیـه كأحـد الوجبـات الغذائیـة الرئیسـیة
لدرجـة أن جمیـع ، كما تذكر بعض المصادر أن شعوب العجم كان الدجاج واإلوز منتشرًا بین ربوعهـا؛ ٣٣٢ص

، رحلـة ابـن بطوطـة، ابـن بطوطـة:كانـت تحتـوي علـي كمیـات كبیـرة منهـا نظیـر الضـیافة انظـر" الفنادق " الخانات
، بــدائع الســلك فــي طبــائع الملــك، ابــن األزرق؛ ٧٢١ص، هـــ١٤٠٥بیــروت  تحقیــق علــي منتصــر الكنــاني،، ٢جـــ

 . ٩٧ص، ١٩٧٧تونس ، تحقیق محمد بن عبد الكریم
 . ٢٨٨ص، ٢جـ، حسن المحاضرةالسیوطي ، ١٤
السـیوطي، ؛ ١٠١ص، ١٩٩٩القـاهرة ، تحقیـق علـي محمـد عمـر، فضـائل مصـر وأخبارهـا وخواصـها، ابـن زوالق ١٥

وزاد ابن زوالق أن ما یباع منها في كل سنة بخراج إقلیم كبیر وهي من أقوات ، ٢٩١ص، ٢جـ، حسن المحاضرة
 . مصر

  .٥٠، ص١٩٩٧القاهرة، تحقیق علي محمد عمر، فضائل مصر المحروسة، ابن الكندي ١٦
المزهــر فـي علــوم ، السـیوطي؛ ٨٣ص، هــ١٤١٥بیــروت ، تحقیـق محمــود خـاطر، ١جــ، مختـار الصــحاح، الـرازي ١٧

  . ٣٠٥ص، ١٩٠٧القاهرة ، ١، مجـاللغة
، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، ابن الجوزي؛ ٢٠٥ص، هـ١٤٠٧بیروت ، ٥جـ، تاریخ الرسل والملوك، الطبري ١٨

إبــراهیم ، أحمــد الــزین، أحمــد أمــین: شــرحه، ٥جـــ، العقــد الفریــد، ابــن عبــد ربــه؛ ١٤٧هـــ، ص١٤١٢بیــروت ، ٧جـــ
؛ ٥٢٥ص، )ت.ب(بیــــروت ، ٢، جــــمعجـــم البلــــدان، یـــاقوت؛ ٣٨٨، ص٢٠٠٤القــــاهرة  ١١٥الـــذخائر، اإلبیـــاري
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وهو یقصد هنا زقاء الدیوك نظرًا لكونه كـان علـي سـفر فأصـابه األرق مـن زقـاء الـدیوك 
  . في وقت السحر

ـــد الدجاجـــة فیطلـــق علیـــه  ـــّي أو "  الفـــروج" أمـــا ول ان ، ١٩وهـــو الفتـــّي مـــن الـــدجاج "  البرّ
ذا ما صاح الفروج الصغیر أطلـق علیـه حینئـذ و ، فروجةواألنثي منها یطلق علیها   فـروخ واخـط" إ

ونـادرًا مـا یطلـق علـي الـدجاج فـي المصـادر ، ٢٠أي جـاوز حـد الفـراریج وصـار فـي تبعـة الـدیوك " 
البط : ، أما عن بقیة مسمیات الطیور الداجنة فكما هي دون تغییر من قبیـل ٢١" الضغادر" لفظة 
ــام ٢٣أو الــوز  ٢٢واألوز ذا مــا، والحم عــادت تلــك الطیــور إلــي منازلهــا فــي آخــرة النهــار كانــت  وإ

  . ٢٤"  الخم " اسم توضع في أقفاص أطلق علیها في المصادر

                                                                                                                   
ابـــن ؛ ٥٧٢ص، ٢جــــ؛ ٩٦هــــ، ص١٤٠٣بیـــروت ، تحقیـــق مصـــطفي الســـقا ١جــــ ، معجـــم مـــا اســـتعجم، البكـــري

، ص ٢٠٠٤القــاهرة ، الكامــل فــي اللغــة واألدب، المبــرد؛ ٢٦٤ ص، )ت.دبیــروت ، ٢جـــ، لســان العــربمنظــور، 
؛ ٥٧٤ص، ١٩٥٣القـاهرة ، عبد السالم هارون، تحقیق أحمد أمین، ٣،مجـ شرح دیوان الحماسة، المرزوقي؛ ٦٥

 .٢٥٩، ص١٩٥٧القاهرة ، تحقیق صالح الدین المنجد، ٣، مجـ، شرح كتاب السیر الكبیرالسرخسي
، ابن سیده؛ ٤٧٧، ص١٩٨٨، تحقیق مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، بیروت ٦جـ، كتاب العین، راهیديالف ١٩

رشـید : ضبط ، فقه اللغة وسر العربیة، الثعالبي؛ ١٦٧ص، هـ١٣١٩المطبعة األمیریة ببوالق ، ٨، جـالمخصص
خزانــة األدب ولــب ، البغــدادي؛ ٣٤٤، ص٢، جـــلســان العــرب، ابــن منظــور؛ ١٢٦، ص١٨٦١ بــاریسالــدحاح، 

دیـوان ، أبـو إبـراهیم الفـارابي؛ ٥٩٢ص، ١٩٦٧القـاهرة ،  ٢، تحقیـق عبـد السـالم هـارون، مجــ لباب لسان العـرب
، ویقـال لطـرح الطیـور ٨٣، ص١٩٧٤إبراهیم أنیس ،القاهرة : مراجعة، أحمد مختار عمر: تحقیق، ١مجـ، األدب

، كتـاب الفـرق، ثابت بن أبي ثابـت: انظر، یج ومفردها الفروجعدا الدجاجة یقال عن طرحها الفرار  الفراخجمیعها 
هــي مــا قــارب "  الفــراخ" غیــر أن داود األنطــاكي جعــل ؛ ٨٦، ص ١٩٨٧القــاهرة ، تحقیـق حــاتم صــالح الضــامن

تــذكرة أولــي األلبــاب الجــامع : النهـوض مــن الطیــر وأعــدلها الفـراریج ســواء بالجنــاح أو بالصــناعة المصــریة انظـر
  . ٢٨٤، ص١٩٩٢القاهرة ، ١جـ، للعجب العجاب

، ١، مجـــالمحكــم والمحــیط األعظــم؛ ١٦٧ص، هـــ١٣١٨المطبعــة األمیریــة ببــوالق ، ٨، جـــالمخصــص، ابــن ســیده ٢٠
؛ ٤٢٥، ص٧جــ، لسـان العـرب، ابـن منظـور؛ ٣١٨، ص٢٠٠٣القاهرة ، فیصل الحفیان، عبد الفتاح السید: نشر

 الفــراریجوكلمــة ، ٣٣٠، ص١٩٧٨ بغـداد، فیــر محمـد حســن ، تحقیــقالعبــاب الزاخـر واللبــاب الفـاخر، الصـاغاني
انظـــر " الملبـــق" تنـــور أفـــراخ الـــدجاج، كمـــا یطلـــق علـــي الفـــروج عنـــد الفـــرس : مثـــل، فارســـیة معربـــة جمـــع فـــروج

 . ١٦٧ ، ص٢٠٠٤تقدیم محمد حسن عبد العزیز، القاهرة ، فان فلوتن تحقیق، مفاتیح العلوم، الخوارزمي
  . ٢٨٧ ص، ٧جـ؛ ٤٨٩ ص، ٤جـ ،لسان العرب، ابن منظور ٢١
، ٤١٧هـــ، ص١٤٠٣بیـروت ، تحقیـق مفیــد محمـد قمحیـة، ١جــ، یتیمـة الـدهر فـي محاســن أهـل العصـر، الثعـالبي ٢٢

: انظـــر" إوزون" وجمعـــه  ، بكســـر الهمـــزة وفــتح الـــواو" اإلوز" هــذا فـــي الوقـــت الــذي أكـــد فیـــه الـــبعض علــي أنـــه 
 . ٦٨، ص٢جـ، صبح األعشي ،القلقشندي؛ ٤٣ص، ١، جـحیاة الحیوانالدمیري، 
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أمــا بالنســبة لمصــطلحات األشــخاص القــائمین علــي الطیــور الداجنــة فقــد أوردتهــا كتــب 
 وجمیعهـا، ٢٧ والحیـواني، والفرارجـي، ٢٦والـدّجاجي، والصـیادي ٢٥الطیوري :  األنساب من قبیل

ـــبط واإلوز كـــذا أوردت كتـــب األنســـاب ، تخـــص باعـــة الطیـــور والحیوانـــات ومـــن بینهـــا الـــدجاج وال
  .لیعبر عن الشخص المكلف تحدیدًا ببیع قوانص وكبد الدجاج ٢٨"  التبوذجي" مصطلح 

وســوف نتنــاول اآلن كــل نــوع علــي حــدة مــن تلــك الطیــور تبعــًا ألهمیتــه فــي المصــادر 
  .بصفة خاصة المملوكيفي العصر اإلسالمیة عامة ومصر 

   ٢٩ :الدجاج

، ًا فــي مصـر منـذ الفـتح اإلســالمينتشـر هـو أشـهر أنـواع الـدواجن علــي اإلطـالق وكـان م
سـوق " یشهد بذلك ما أوردته المصادر عن مقابلـة حـدثت لإلمـام الشـافعي مـع أحـد أصـدقائه فـي 

إلـي أوج ازدهـاره  ثـم وصـل، ، ثم زادت أهمیته رویدًا رویدًا في العصر الفاطمي٣٠" الدجاج بمصر
كونـه أحـد المـوارد الرخیصـة التـي تسـد حاجـة النـاس مـن اللحـوم ؛ في العصرین األیوبي والمملوكي

بـل نجـد أحیانـًا ، بدیًال عن لحوم الماشیة واإلبل والغنم والتي كانت تكفي بالكاد االستهالك المحلي
لــذا كــان البــد مــن ، ٣١لمثــالمــا تلجــأ مصــر إلــي اســتیراد اإلبــل والغــنم مــن إقلــیم برقــة علــي ســبیل ا

                                                                                                                   
، تحقیـق عبـد الحلـیم منتصــر، "الحیـوان" ٨جــ، "الطبیعیـات"الشـفاء ؛ ٢٧٤، ص١جــ، القـانون فـي الطـب، ابـن سـینا ٢٣

كتــاب العمــدة فــي ، ابــن القــف؛ ٧٩ص ،١٩٧٠ القــاهرة، ســعید زایــد، عبــد اهللا إســماعیل، مراجعــة إبــراهیم مــدكور
 . ١١٦ ص، هـ١٤١١، بیروت ٣جـ، معجم األدباء، اقوتی؛ ١١٦ص، )ت.حیدر آباد د(، ٢جـ، الجراحة

 . ١٩٠ ص، ١٢جـ، لسان العرب، ابن منظور؛ ٣٨٩ص، ٢جـ، معجم البلدان، یاقوت ٢٤
  . ٢١٥، ص ٢٠٠٢القاهرة ، تحقیق السید الجمیلي، تهذیب اإلشارات في علم  العبارات، ابن شاهین ٢٥
لــب ، الســیوطي؛ ٢٨٢، ص١٩٨٠القــاهرة ، ي الیمــانيعبــد الــرحمن بــن یحیــ ، تحقیــق٥جـــ، األنســاب، الســمعاني ٢٦

 .٣١٣ص ،١٩٩١بیروت، محمد أحمد عبد العزیز ، تحقیق١، جـاللباب في تحریر األنساب
 .٢٦٦ص، ١جـ، لب اللباب، السیوطي؛ ٢٩٤ص، ٤جـ، األنساب، السمعاني ٢٧
النســــبة إلــــي ، مــــةبامخر ؛ ٣٦٣ص، ١٠جــــ، ســــیر أعــــالم النــــبالء، الـــذهبي؛ ٢٣ص، ٣جـــــ، األنســــاب، الســـمعاني ٢٨

  . ١٦٦، ص١جـ، لب اللباب، السیوطي؛ ١٠٥ص، ١٩٨٠بیروت ، المواضع والبلدان
، ابن سیده؛ وما بعدها ٢٩٨ص، ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري: انظر عن خصائص الدجاج وصفاته تفصیالً في ٢٩

وعـن تغنـي ، ٦٦ص، ١٩٥٠القـاهرة ، الطیور المصـریة، عبد اهللا النجومي وآخرون؛ ١٦٧ص، ٨جـ، المخصص
 .٣٤٤ص، ٣، جـیتیمة الدهر، الشعراء بالدجاج انظر الثعالبي

 . ١١٢ ص، هـ١٤٠٥بیروت  ٤ ، ط٩جـ، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصفهاني ٣٠
؛ ١٤٣، ص١٩٥٨اإلســـكندریة ، نشـــر ســـعد زغلـــول عبـــد الحمیـــد ،االستبصـــار فـــي عجایـــب األمصـــار، مجهـــول ٣١

رسالة دكتوراة غیر منشورة بجامعة ، خلیل شحادة ، تحقیقالهادي إلي صناعة اإلنشا المقصد الرفیع المنشا، الخالدي
 .١٨٢،ص ١٩٨٨القدیس یوسف بیروت 
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االعتماد علي هذا النوع من الطیور لسد الحاجة إلي البروتینات الناجمة عن شـحة اللحـوم بالنسـبة 
ناهیك عن أن الطیور الداجنة كانت من المواد الهامة التي تزید الحاجة إلیها وقـت ؛ لعامة الشعب

كبیـــرة للشـــفاء مـــن كثیـــر مـــن تلـــك  انتشـــار األوبئـــة واألمـــراض نظـــرًا لمـــا لهـــا مـــن فوائـــد طبیـــة جـــد
" حیـــث اســـتخدمت شـــحومها ودهونهـــا فـــي  مـــن الناحیـــة الجمالیـــةفضـــًال عـــن أهمیتهـــا ، األمـــراض

زالـة مـا بالوجـه مـن كلـف ونمـش وغیـره  لـذا كـان طبیعیـًا أن ؛ " تصفیة اللون واعتدال القوام وإ
ان علـي سـبیل المثــال لدرجـة أن األشـرف شـعب، یصـیر اقتنائهـا وقـت تفشـي الكـوارث كعـزة الیــاقوت

أرسل رسـله إلـي سـائر البلـدان المصـریة للحصـول علـي الـدجاج ألوالده النعـدامها بالقـاهرة وارتفـاع 
وهــذا مــا جعــل أهــل مصــر یعكفــون علــي اإلكثــار مــن تربیتــه وطــرق . ٣٢أســعارها بدرجــة باهظــة 

  . ٣٣تفریخه 

بمصــر بكثــرة  وقـد أفاضــت المصــادر المعاصــرة فــي الحــدیث عـن تربیــة الــدجاج وانتشــاره
أنهـم یربـون :" ، فأشار الحسن الوزان إلي تربیة الدواجن في بالد الریـف المصـري بقولـه ٣٤آنذاك 

ـــدیهم أعـــداد ال تحصـــي مـــن الحمـــام، الـــدجاج واإلوز ـــة األلمـــان ، ٣٥"  ول كمـــا ذكـــر أحـــد الرحال
ا بـــأن ضـــواحي القـــاهرة تزخـــر بـــالكثیر مـــن مـــزارع الـــدجاج والتـــي كانـــت توجـــد فیهـــ ٣٦المعاصـــرین 

  .بأعداد ال تحصي

وهــو مــا یتخــذ فــي  نبطــي؛ والثابــت أن مصــر عرفــت وقتئــذ ثالثــة أصــناف مــن الــدواجن  
وهو عظیم الخلقة ویتخذ لحسـن  هنديوهو نوع عظیم الحجم یماثل حجم اإلوز، و؛ القري والبیوت

  .٣٧نقطة سوداء ونقطة بیضاء ؛ وهو نوع بدیع الحسن أرقط حبشيو، شكله
                                                

؛ ٢٣٦، ص١٩٧٠ القـاهرة، تحقیق سعید عبد الفتـاح عاشـور ، ١ق، ٣جـ، السلوك لمعرفة دول الملوك، المقریزي ٣٢
بــدائع ، ابــن إیــاس؛ ٧٢، ص ١٩٩٨القــاهرة ،ي، تحقیــق حســن حبشــ١، جـــإنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــرابــن حجــر، 

  . ١٤١، ص١٩٧٤القاهرة ، ، تحقیق محمد مصطفي٢ق، ١، جـالزهور في وقائع الدهور
داوود ؛ ٣١٥ص ، ١٩٨٨بیروت ، محمد حسین شمس الدین: تحقیق، التعریف بالمصطلح الشریف، العمري ٣٣

  . ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، األنطاكي
، القلقشندي؛ ٨٣، ص١٩٨٦بیروت ، دوروتیا كرافولسكي تحقیق، الك األمصارمسالك األبصار في مم، العمري ٣٤

 . ٣١٠ص، ٣جـ، صبح األعشي
  . ٦١٤، ص١٩٧٩الریاض ، عبد الرحمن حمیدة: ت، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ٣٥
٣٦ Hans Tucher, "Die Reise ins Gelobte Land ", Randall Herz  (Wiesbaden 2002), p. 

340.                                                                                                                                    
، ١٧٢ص، ١جــ، تـذكرة، داود؛ ٢١٨ -٢١٧، ص١٩٣٣القـاهرة ، ١٠جــ، نهایـة األرب فـي فنـون األدب، النویري ٣٧

وال خیـر فیمـا ، ال إلـي اللـون األحمـر خاصـة العـرف والوجـهوذكرت ذات المصادر أن أفضل أنواع الدجاج ما مـ
 . ضرب إلي األزرق واألصفر
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تصــیب الــدجاج  كانــت بعــض األمــراض التــي ذكــرتالمصــادر  نوتجــدر اإلشــارة إلــى أ  
، القمـل نتیجــة العفونــة وعـدم نظافــة مكــان إقامتــه: إلـي هالكــه ســریعًا مثــل أدتأثنـاء تربیتــه والتــي 

ونبهــت المصــادر إلــي ضــرورة عالجهــا بــأن ، ومــرض الخنــاق وعســر الــنفس جــراء حــبس البــیض
  . ٣٨ا یسحق قشر البیض المشوي مع الزبیب ثم یلقي إلیه

جدیر بالذكر أن المصریین قـد اعتمـدوا فـي إنتـاج الـدواجن علـي التفـریخ الطبیعـي بترقیـد   
وذلــك بــأن تقــوم الدجاجــة ، ٣٩الطیــور بالطریقــة الطبیعیــة علــي البــیض لحــین خــروج الفــراریج منــه 

ثم یتعهـدها الشـخص بالرعایـة والتقلیـب ، ٤٠بالحضن علي تسعة عشر إلي خمسة وعشرین بیضة 
مع مراعـاة عـدم ، وترك ما بدت فیه البزرة، ل أربعة أیام باستمرار الستبعاد البیض الفاسدوالفرز ك

، وأن یفـرش تحـت الدجاجـة تـبن لضـمان عملیـة الـدفء، وصول ضوء الشمس إلیه حتي ال یفسـده
وتسـتمر ، مع إكراهها علي عملیة الحضن وذلك بوضع غطاء علیهـا إذا مـا امتنعـت عـن الحضـن

  . ٤١وقد یقل إلي عشرین یومًا صیفًا تخرج بعده الفراریج ، ي شهر قمري شتاءً تلك العملیة حوال

" وباإلضافة إلي عملیة التفریخ الطبیعـي عـرف المصـریون طریقـة الترقیـد الصـناعي أو  
والتي برعوا فیها منذ أیام الفراعنة بحیث صارت مصـدر إعجـاب ودهشـة ؛ ٤٢" الطریقة الصناعیة 

                                                
  . ٧٦ص، ٢جـ، تذكرة، داود ٣٨
، ٨جــــ، المخصــص، ابـــن ســیده: تعــرف تلــك الطریقــة بالحضـــن أي یحضــن الطــائر بیضـــه حضــنًا للتفــریخ انظــر ٣٩

لفراریج وأهمیتهـا كقـول بعضـهم ، وهذا وبالغ العلماء في وصف محاسن ا١٠٢ص، ١جـ، تذكرة، داوود؛ ١٢٦ص
هذا واهللا أرخص لحما  الفراریجما طعم من طعام للطیر وال ریح من الروائح العذبة إال وقد خیل لي أنه في هذه " 

عمـر بـن غرامـة العمـروي، بیـروت  ، تحقیـق٢جــ، تـاریخ مدینـة دمشـق، ابـن عسـاكر: انظـر"  وأطیب طعمًا وریحاً 
 . ٣٩٣، ص١٩٩٥

، "الطبیعیات"الشفاء : لي أن البیض قد یتحضن من تلقاء نفسه إذا وجد مدفأ تفقأ عن فرخه انظرذهب ابن سینا إ ٤٠
 .٧٨، ص٨جـ

والجـدیر بالـذكر أن الحمامـة بإمكانهـا حضــن بـیض الـدجاج وفـي تلـك الحالـة تخــرج ، ٧٥ص، ٢جــ، تـذكرة، داوود ٤١
ســة انظــر ، ربیــع األبــرار وفصــوص األخبــار ،الزمخشــري؛ ٣٤٧ص، ٢جـــ، الحیــوان، الجــاحظ: الفــراریج زكیــة كیّ

  .٤٧٨، ص١٩٩٢القاهرة ، رمضان عبد التواب، عبد المجید دیاب: ، تحقیق٢مجـ
داود : انظـــر، هـــذا واعتبـــرت بعـــض المصـــادر المعاصـــرة أن صـــناعة الكیمیـــاء لهـــا دور كبیـــر فـــي تلـــك الطریقـــة ٤٢

الربانیـة فـي النباتـات والمعــادن  تبیـان األسـرار، اإلسـكندراني؛ ٢٨٤ص، ٢جــ ؛ ١٠٢ص، ١جــ، تـذكرة، األنطـاكي
وأهـــل مصـــر " كمـــا عبـــر ابـــن ســـینا عـــن تلـــك الطریقـــة بقولـــه؛ ٢٨٤ص، هــــ١٣٠٠، ســـوریة والخـــواص الحیوانیـــة
الفـرخ یخـرج مـن " وأیـده الـبعض فـي ذلـك بقـولهم ؛ ٧٨، ص٨جــ، "الطبیعیـات"الشـفاء : انظـر" یحضنون في الزبل

؛ ٢٩٨ص، ١جـــــ، حیـــاة الحیـــوان، الـــدمیري: انظـــر" ونحـــوه وتـــارة بـــأن یـــدفن فـــي الزبـــل، البیضـــة تـــارة بالحضـــن
  . ٦٩ص، ٢جـ، صبح األعشي، القلقشندي



-٢٣- 
 

وقد انفردوا في هـذه الطریقـة عـن غیـرهم مـن األمـم علـي ، یین المعاصرینالرحالة المسلمین واألورب
واتخذ في كل بلد من بالدهـم مواضـع " حد قول عبد اللطیف البغدادي الذي أشار إلي ذلك بقوله 

وال تختلـــف ، ٤٤"  بیــت  الترقیــد" أو  ٤٣" معمــل الفــروج" ویســمي الموضـــع ، عــدة تعمــل ذلــك
، ٤٥ة عـن التـي یحصـلون علیهـا بالطریقـة الطبیعیـة فـي شـيء أبـدًا الفراریج الناتجـة مـن تلـك العملیـ

  . ٤٦غیر أن الفائدة الطبیة للفراریج الناتجة بالتحضین أكثر من التي تخرج من تلك المعامل 

وتؤكــد المصــادر المعاصـــرة أن العمــل فـــي تلــك المعامــل كـــان یــتم وفـــق أســالیب وخبـــرة   
 ٤٧هـل مصـر تحدیــدًا نظـرًا لحساســیة تلـك الصــناعة لـذا صــارت علمـًا علــي أ، ودرایـة ومهـارة فائقــة

ألهل مصـر عمـل إن : " فیبرز أحد مؤرخي عالم الحیوان إعجابه ببراعة المصریین في ذلك قائًال 
ظریف وتدبیر لطیف یقوم لهم مقام الحضن یخرجون به ألوفًا من البیض في زمان واحد مدته 

یعمــل بهـا البــیض "المعامـل بأنـه  ویصــف أخـرون سـر تلــك الصـنعة داخـل تلــك، ٤٨"مـدة الحضـن
ویخرج من تلك المعامل ، ویوقد علیه فیحاكي نار الطبیعة في حضن الدجاجة لبیضها، بصنعة

وكـان یـتم ترقیـد البـیض فـي ، ٤٩"  الفراریج وهي معظم دجاج مصر وال یتم عمل هذا بغیر مصر

                                                
تقدیم عبد الرحمن عبد اهللا الشیخ، األلف ، اإلفادة واالعتبار في األمور المشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مصر ٤٣

بـي والعـالم الموسـوعي عبـد أضـواء علـي الطبیـب العر ، عبـد الكـریم شـحادة؛ ٨٠، ص ١٩٩٨، القـاهرة ٣١٤كتـاب
 . ٧١٢ص، ١٩٧٧حلب ، ١جـ، أبحاث الندوة الدولیة، اللطیف البغدادي

، ١٩٧٧القـاهرة ، ضمن كتاب ابن إیاس دراسات وبحـوث، التعبیرات الحضاریة عند ابن إیاس، عبد المنعم ماجد ٤٤
  . ٩٦ص

 . ١٧٢ص، ١،جـ تذكرة، داود ٤٥
ا أن جل الفراریج ال تحتاج إلي تعلیم من اآلبـاء أو األمهـات حیـث یري إخوان الصف؛ ٧٥ص، ٢جـ، تذكرة، داوود ٤٦

أنها بمجرد أن تخرج من البیض تعدو من وقتها وتلتقط الحب وتهرب ممـن یطلبهـا وربمـا ال یسـتطیع اللحـاق بهـا 
، ٧الـــذخائر، "الجســمانیات الطبیعیــات" ٢،مجـــ رســـائل إخــوان الصــفاوهــي حكمــة مــن اهللا ســبحانه وتعــالي انظــر 

 .٣٤٨، ص١٩٩٦اهرة الق
المعهـد الفرنسـي لآلثـار الشـرقیة بالقـاهرة ، أیمن فؤاد سـید ،  تحقیقمسالك األبصار في ممالك األمصار، العمري ٤٧

  .١٨ص، ١٩٨٥
  . ٤٨٨ ، ص٢٠٠٠بیروت ، تحقیق عبد الرزاق أحمد الحربي، مباهج الفكر ومناهج العبر، الوطواط ٤٨
، القلقشــندى؛ ١٨ ص، ایمــن فــؤاد ســید: تحقیــق؛ ٨٤كرافوســكي، ص تحقیــق دوروتیــا، مســالك األبصــارالعمــري،  ٤٩

، ١جـ، "المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار" الخطط المقریزیة أو ، المقریزي؛ ٦٩ص ، ٢جـ، صبح األعشى
-١٩٢٩، القــاهرة ١١جــ، النجـوم الزاهــرة فـي ملــوك مصـر والقــاهرة، ابــن تغـري بــردي؛ ٤٠ص، هــ١٣٢٦القـاهرة 
؛ ٤٤ص ، ١ق١جــ، بـدائع الزهـور، ابـن إیـاس؛ ٢٩٥ص، ٢جــ، حسن المحاضـرةالسیوطي،   ؛٢٩٠، ص١٩٥٦

  . ٩٦ص، التعبیرات الحضاریة عند ابن إیاس، عبد المنعم ماجد
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ألن البـیض فـي  ٥٠)مـارس ومـا بعـده( معامل الفروج فـي أشـهر أمشـیر وبرمهـات وبرمـودة وبشـنس
  . تلك الفترة یكون غزیر الماء كثیر البذرة صحیح المزاج والزمان معتدل صالح النشأة والتكوین

هــذا وأشــار بعــض البــاحثین المحــدثین إلــي أن الــبالد األوروبیــة قــد عرفــت طریقــة الترقیــد   
صــر مصــر مــن خــالل بعــض الرحالــة األوربیــین الــذین زاروا مصــر إبــان الع نقــال عــنالصــناعي 
ومما یرجح هـذا الـرأي أن هـؤالء الرحالـة . ووصفوا تلك المعامل بدقة كما سوف نبین ٥١المملوكي 

األجانب من خالل وصفهم لتلـك المعامـل المصـریة لـم تضـمن كتابـاتهم أیـة إشـارة واحـدة تؤكـد أن 
ال كانوا قد عقدوا المقارنة بین بعضها البعض   . بأوروبا واحدة من تلك المعامل وإ

حیـث ؛ الرحالـة المسـلمین الـذین زاروا مصـربعـض د أثـارت معامـل التفـریخ انتبـاه هذا وقـ  
الـذي أمـدنا بتفصـیالت جـد  عبـد اللطیـف البغـداديمن قبیل ؛ أمدونا بوصف كامل لعملیة التفریخ

م ١٢٠٠/هـــ٥٩٧ثریـة ودقیقـة عـن عملیــة تفـریخ الـدجاج داخــل المعامـل خـالل زیارتــه لمصـر سـنة 
رة عـن ســاحة كبیـرة تصـطف بـداخلها بیـوت التفــریخ وهـي مـا بـین عشــرة ، فـذكر أن المعمـل عبـا٥٢

، ٥٣وكـل بیـت یتسـع أللفـي بیضـة ، "بیـت الترقیـد" بیوت إلـي عشـرین بیتـًا ویسـمي كـل واحـد منهـا 
وهـو علـي هیئـة متـوازي مسـتطیالت لـه أربعـة جوانـب ، ومّطین بالطین تمامًا لحفظ الحـرارة بداخلـه

، ه باب صغیر في عرضه یكفي لدخول العامل وخروجـه منـهول، وطوله أكبر من عرضه، وسقف
ـین بـالطین أیضـاً ، وفوق هذا الباب طاقة مستدیرة صغیرة بحیـث ، أما سـقفه فهـو مـن الخشـب المّط

                                                
نزهة األمم ، ابن إیاس؛ ٢٤٦-٢٤٥، ص١٩٤٣القاهرة ، تحقیق عزیز سولایر عطیة، قوانین الدواوین، ابن مماتي ٥٠

أمـا أشـهر أمشـیر وبرمهـات وبرمـودة ، ٢٤٨، ص١٩٩٥القـاهرة ، د زینهم عزبتحقیق محم، في العجایب والحكم
  فهي تعادل الفترة من شهر فبرایر إلي شهر مایو 

Wright, Early Travelers in Palestine , London 1948 , p.152.                                               
، ١٩٤٦القـاهرة ، فـؤاد حسـنین علـي رجمـةت، لعصـور الوسـطيأثر الشـرق فـي الغـرب خاصـة فـي ا، جورج یعقوب ٥١

 . ١٠٢ص
جغرافیــة مصــر فــي كتــب موفــق الــدین عبــد ، دولــت صــادق؛ ٨٠ ص، اإلفــادة واالعتبــارعبــد اللطیــف البغــدادي ، ٥٢

، "موفـق الـدین عبـد اللطیـف البغـدادي فـي الـذكري المئویـة الثامنـة لمـیالده"بحـث ضـمن كتـاب ، اللطیف البغدادي
، موفق الدین عبد اللطیف البغدادي وجغرافیة مصر االقتصادیة، محمد محمود الصیاد؛ ٣٩ ، ص١٩٦٤القاهرة 

 . ٦١ ص، موفق الدین عبد اللطیف البغدادي" ضمن كتاب 
ألـف بیضـة إذا كـان یتكـون مـن عشـرة بیـوت أو  ٢٠طبقًا لروایة عبد اللطیف البغدادي فإن المعمل یحتوي علي   ٥٣

بینما یذكر الوطواط أنهم یضعون في كل بیت حوالي ثالثمائة ، یحتوي علي عشرین بیتاً ألف بیضة إذا كان  ٤٠
آالف بیضة أو ستة آالف بیضة  ٣فإذا كان المعمل من عشرة بیوت فإن إجمالي عدد البیض یصل إلي ، بیضة

ظـــر فــي حــال إذا مــا ـكـان یتكـــون مــن عشــرین بیتــًا وهـــو مــا یوضــح اخــتالف ســعة المعمـــل مــن مكــان لمكــان ان
 . ٤٨٨ ، صمباهج الفكر ؛ ٨٠ص  ، اإلفادة واالعتبار: بالتفصیل
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ویتوســـطه شـــباك مربـــع صـــغیر ویعتلـــي الســـقف حوضـــان مـــن الطـــین ، ال یـــدخل إلیـــه نفـــس هـــواء
ویعتلـي ، "طـاجن" مي كـل حـوض منهـا ویسـ، الممتزج بالقش مسـتطیال الشـكل لوضـع الوقـود بهمـا

بصـدر البیـت " ویعتلیه الثاني فوق الضلع المقابل للباب والذي یعرف ، أحدهما السقف فوق الباب
جناحـا " بینمـا الحوضـان أو الطاجنـان یحاكیـان ، "یحاكي صـدر الدجاجـة" والسقف بهذا الشكل ، "

  . ٥٤" الدجاجة

وفـوق الحصـیر ، ق التـبن یفـرش الحصـیرثم تفرش أرضـیة البیـت مـن الـداخل بـالتبن وفـو 
یـرص البــیض رصــًا دقیقــًا منتظمـًا بحیــث یتمــاس مــع بعضــه وال یركـب فــوق بعضــه الــبعض وهــذا 

  . ٥٥" الترقید" العمل یسمي 

فیسـدل علـي بابـه ، وتبدأ عملیة التفریخ في وقت مبكر بأن یحكم سـد جمیـع منافـذ البیـت
ثم یوضع فـي الطـاجنین مـلء ، شباك السقف بالقشكما تسد الطاقة التي فوقه وكذلك ، ساتر ثقیل

وطـــوال فتـــرة ، ویوقـــد هــذا الزبـــل بالنـــار فتنــزل حرارتـــه إلـــي البــیض، قفتــین مـــن زبـــل البقــر الجـــاف
اشــتعاله یتفقــد العامــل البــیض بــین وقــت وآخــر الختبــار مــدي ارتفــاع درجــة حرارتــه وذلــك بوضــعه 

به علي دفعات ثـالث مـرات فإن لذعت ح ٥٦" الذواق" علي عینیه ویسمي هذا العمل  رارته عینه قّل
بحیــث یجعــل أســفله أعـــاله والعكــس وهــذا یحـــاكي تقلیــب الدجاجــة للبـــیض بمنقارهــا وتفقــدها إیـــاه 

، فــإذا خمــدت نــار الزبــل وتحــول إلــي رمــاد یــزال ویبقــي ٥٧"  الســماع األول" وهــذا یســمي ، بعینهــا
فـي الطـاجنین مـع تقلیـل كمیتـه هــذه البیـت بـال نـار إلـي نصـف النهـار حیـث یعـاد إیقــاد زبـل جدیـد 

  . المرة ثم تكرر هذه العملیة وقت العشاء 

وفــي أثنــاء اشــتعال الزبــل فــي كــل مــرة یتفقــد العامــل البــیض ویذوقــه بعینــه ویقلبــه كــالمرة 
ویســتمر تجدیـد الوقــود وتفقـد البــیض بهـذه الكیفیــة لمـدة عشــر أیـام مــع تقلیـل كمیــة الوقــود ، األولـي

" وهــو مــا یعــرف بعملیــة  ، عامــل أن حــرارة البــیض قــد زادت عــن الحــد الــالزمبالتــدریج إن وجــد ال

                                                
-٧١٢ ص، أضواء علي الطبیب العربي، عبد الكریم شحادة؛ ٨٠ ص، ،اإلفادة واالعتبار البغدادي عبد اللطیف ٥٤

٧١٣ .  
  . ٨١ ص، اإلفادة واالعتبار، عبد اللطیف البغدادي ٥٥
 . ٨١ ص، اإلفادة واالعتبار، عبد اللطیف البغدادي ٥٦
وصــف " عبــد اللطیـف البغــدادي فـي مصــر، ســالمة مهـدي؛  ٨١ ص، اإلفــادة واالعتبـار، عبـد اللطیــف البغـدادي ٥٧

 . ٣٠ص ، )ت.القاهرة د(، " للمیالد١٢٠٠مصر حوالي 
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ــار فــالبیض إذا لــم یكــن لــه الحــرارة مــا ، حتــي تكــون فــي وزن حــرارة الطیــر فــي الحضــن" وزن الن
ذا زادت شوي وتجمد، فإذا نقصت تلف وتعفن، تعادل حرارة الحضن فسد ببرد الهواء   . ٥٨"وإ

ویعـزل الـذي ، تیار البیض الذي نجح تّكون الفـروج فیـهبعد ذلك یفرز العامل البیض الخ
وأهـل الخبـرة فـي تلـك المعامـل یطلقـون ، فلـیس حتمـًا أن ینـتج كـل البـیض فراریجـاً ، لم یتم فیـه ذلـك

بـأن یـدخل العامـل ؛ ٥٩وتتم هذه العملیة فـي الیـوم الثالـث ، "الح" علي البیض الخالي من الفراریج 
بیضة بأصابعه ویضعها متوسطة بین عینیه والسراج فینفذ ضـوء إلي داخل البیت بسراج، ویرفع ال

فــالتي یراهــا معتمــة ســوداء أو بهــا بــذرة حمــراء  تكــون قــد افلــح تّكــون ؛ الســراج إلــي داخــل البیضــة
أمــا التــي یراهــا شــفافة أو أشــبه بشــراب أصــفر ال ســواد بــداخلها فهــذه لــم یفلــح تّكــون ، الفــروج بهــا

  . ٦٠" التلویح" فیخرجها من البیت وهذا العمل یسمي  " األرملة" الفروج بها وتسمي 

تمــام فــرز البــیض یعیــد العامــل إیقــاد النــار فــي الطــاجنین مــرة أخــري مــع  بعــد التلــویح وإ
فیطفيء العامل النار عندئذ نهائیًا الن الفـروج یكـون ، إنقاص مقداره حتي انتهاء الیوم الرابع عشر

وجــد حرارتــه مرتفعـــة أكثــر مــن الــالزم عمــل علـــي  ویــذوق البـــیض بعینــه فــإن، قــد اكتمــل تكوینــه
وذلـك بـأن یفـتح الطاقـة التـي علـي البـاب ونصـف شـباك ؛ ٦١تخفیف حرارتـه إلـي المعـدل المناسـب 

السقف مع استمرار تقلیب البیض وتغییر أماكنه فینقل المرصوص ناحیـة صـدر البیـت إلـي ناحیـة 
، حـه الهـواء الرطـب الـداخل مـن البـابالبـاب والعكـس لیـتح للبـیض كلـه فرصـة متسـاویة فـي أن یلف

وهــو یماثــل مــا تفعلـه الدجاجــة بــالبیض تمامـًا عنــدما تغیــر أماكنــه " الحضـانة" وهـذا العمــل یســمي 
ویستمر العامل في تكرار هذا العمل دفعتین في النهـار ودفعـة فـي اللیـل بصـفة مسـتمرة . ٦٢تحتها 

فیكسـر قشـرة ، د اكتمل خلـق الفـروج تمامـاً وفي الیوم العشرین یكون ق، إلي تمام الیوم التاسع عشر

                                                
حیــث ، یبــدو واضــحًا فــي تلــك المرحلــة مــن عملیــة التفــریخ خبــرة أهــل مصــر، ٤٨٨ ، صمبــاهج الفكــر، الوطــواط ٥٨

وهذا الشعور كان سر صناعتهم وقوامها وال ، ورًا ال یخطيء في تقدیر درجة الحرارة الضروریةأكسبتهم العادة شع
لذا كانوا ال یطلعون أحدًا علي سر هذه ، یكسبونه إال بعد المران الطویل المتواصل علي هذا العمل سنوات طوال

 . الصناعة إال إذا كان من أبنائهم أو أقاربهم
  .٤٨٨ص، مباهج الفكر، الوطواط ٥٩
عبــد ، ســالمة موســي؛ ٤٨٥ ، صمبــاهج الفكــر، الوطــواط؛  ٨٢ ص، اإلفــادة واالعتبــارعبــد اللطیــف البغــدادي ، ٦٠

  . ٣١ ، صاللطیف البغدادي
 . ٣٢ ص ،عبد اللطیف البغدادي، سالمة موسي؛ ٨٣-٨٢، صاإلفادة واالعتبار عبد اللطیف البغدادي ، ٦١
  . ٨١ ص، اإلفادة واالعتبارعبد اللطیف البغدادي ، ٦٢
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ویســتمر خــروج الفــراریج مــن البــیض حتــي یــتم خروجهــا جمیعــا بتمــام الیــوم ، بیضــته ویخــرج منهــا
  . ٦٣" بالتطریح " الثاني والعشرین وهذا ما یعرف 

لهـــؤالء النــاس أســـلوب " بــأن  الحســن الـــوزانویؤكــد تلــك العملیـــة أیضــًا مـــا أشــار إلیـــه 
ویضـعونها جمیعـًا فـي فـرن ذو طـابقین ، وهـم یأخـذون ألـف بیضـة أو أكثـر، اخمدهش لتفقیس الفـر 

ومـزود بصــفوف طویلـة صــممت وكأنهـا معــالف للحیوانـات، ویكــون الطـابق العلــوي مثقوبـًا بفتحــة، 
ویوقـدون نــار هادئــة تحــت هـذه األجهــزة ،علــي أن یغطــي البـیض بــالتبن وقــش األرز، وبعــد ســبعة 

  . ٦٤" وتجمع هذه الفراخ في أوعیة كبیرة، أعداد كبیرةأیام تبدأ الفراخ بالتفقیس ب

فضــًال عــن ذلــك فقــد لفتــت طریقــة التفــریخ الصــناعي أنظــار كثیــر مــن الرحالــة األجانــب 
الـذي زار مصـر فـي أوائــل  بیلـوتي الكریتــيفقـد أشـار الرحالـة ؛ الـذین زاروا مصـر إبـان تلـك الفتــرة

معامــل التفــریخ الموجــودة بــالبالد المصــریة  الخــامس عشــر المــیالدي إلــي/ القــرن التاســع الهجــري 
إضـافة إلـي ، ٦٥" مصـر العتیقـة"وذكر أنها كانت موجـودة بكثـرة فـي المنطقـة الواقعـة بـین القـاهرة و

النسـاء قـد " كما أشار الرحالة جون ماندفیل إلـي أن ، ٦٦انتشارها في بلبیس واإلسكندریة والغربیة 
من بیض الدجاج والبط واإلوز حیث یوضع ذلك  اعتدن أن یحضرن إلي تلك المعامل ما لدیهن

حیث یقومون بتغطیة البیض بروث ؛ البیض في أفران خاصة یعملون علي جعلها دائمًا موقدة
ویقمـن بتربیتهـا مـن ، ثم تحضر النساء بعد ثالثة أسابیع أو شهر ویتسـلمن الفـراریج، البهائم

 لبالد ملیئة بالدجاج واإلوز والبطولهذا فإن ا، جدید ثم یحضرن بیضها بعد ذلك لنفس الغرض

                                                
والمثیــر ؛ ٧١٣ ص، أضــواء علــي الطبیــب العربــي، شــحادة؛ ٨٣ عبــد اللطیــف البغــدادي ،اإلفــادة واالعتبــار، ص ٦٣

للعجب أن خبرة المصریین وصلت إلـي الـذروة فـي هـذا المجـال لدرجـة جعلـتهم یعرفـون جـنس الـدجاج سـواء كـان 
علــي أن یوضــع فــي تلــك المعامــل لمــدة ، الً فمــن أراد إنــاث الــدجاج علیــه أن یختــار بیضــًا مســتطی؛ ذكــرًا أم أنثــي
: انظــر، فتخــرج اإلنــاث وتظــل عامــًا ثــم تبــیض مــع تعهــدها الــدائم بالغــذاء مــن األرز والقمــح وغیرهــا، أســبوع فقــط

  . ٧٥ ، ص٢جـ، تذكرة، داود؛ ٢٩٨ ص، ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري
  . ٥٩٣-٥٩٢ص، وصف أفریقیا  ٦٤
  ؛ ٧٥ص  ، ١٩٨٨أكتوبر ، ١٣العدد ، مجلة فكر، لة األوروبیینالقاهرة في عیون الرحا، علي السید ٦٥

Dopp, L' Egypt du commencement du 15 siécle  d'après le traité de Emmanuel Piloti de 
Crete  1420 , Le Caire 1950, pp. 38-40.                                                                                 

٦٦ Wright, Early Travelers , p. 152; Baumgarten , The Travel of Martin Baumgarten 
through Egypt, Syria, Palestine, London n.d., p. 465; Schefer, Le voyage de Jean 
Thenaud et Dominico Trevisani, Paris 1864, p. 211; Wolff, How Many Miles to 
Babylon?, Liverpool  2003, p. 101.                                                                                       
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وفــي كــل مــرة مــن مــرات تفــریخ الفــراریج یقــوم صــاحب الفــرن بأخــذ البــیض مــن كــل شــخص ، ٦٧" 
  . ٦٨علي حدة علي أن یقوم بتسجیل اسم الشخص وعدد ما أحضره من البیض 

ـــــة  ـــــت معامـــــل التفـــــریخ نظـــــر الرحال ـــــابريكمـــــا لفت ـــــیلكس ف الـــــذي زار مصـــــر ســـــنة  ف
جموعــة مــن الحجــاج األلمــان بیــد أن الحــظ لــم یســعدهم ألن الوقــت لــم م بصــحبة م١٤٨٣/هـــ٨٨٨

فاعتمـد فـي وصـفه علـي أحـد الشـیوخ المسـنین مـن المسـلمین الـذي أخبـرهم بـأن ، یكن أوان التفریخ
النسـاء یحضـرن البـیض إلـي ذلـك المعمـل وكـان " وأنه في شـهور الصـیف فـإن ، الوقت وقت راحة

فــي الطــابق العلــوي یــتم ، وهــذا المعمــل عبــارة عــن طــابقین ،٦٩یشــترط فیــه أن یكــون جیــدًا وطریــًا 
وفـي الطـابق السـفلي مـن ، ویغطي جیدًا بـالروث، وضع البیض في فتحات صغیرة مستدیرة الشكل
بحیـث یعمـل كـل مـن الـروث والنیـران مـع حـرارة ، الفرن كان یوجـد بـه النیـران المتدرجـة فـي الحـرارة

ایــة فتـرة تتــراوح مــا بــین اثنــي عشــر یومــًا إلــي خمســة وفــي نه، جـو الــبالد علــي تفــریخ ذلــك البــیض
النسـاء المسـنات لترعاهـا وتغـذیها حیـث  ىإلحـدعشر یومًا تخـرج الفـراریج والتـي كـان یـتم تسـلیمها 

كن یعشن علي تلك المهنـة ولـیس لـدیهم وسـائل أخـري للعـیش سـوي تربیـة األفـراخ الصـغیرة خـالل 
بأنه قد تم الفقس وسیتم تفریغ المعمل مما به في یـوم محـدد ثم تتم المناداة ، تلك المرحلة االنتقالیة

  . ٧٠حیث تأتي النساء لتستلم ما لهن من الفراریج 

ــون هــارفكــذلك لفتــت معامــل التفــریخ أیضــًا أنظــار الرحالــة  ــد ف الــذي زار مصــر  أرنول
وذلــك بوضــع البــیض فــي ، م إذ أشــار إلــي وجــود العدیــد مــن معامــل التفــریخ١٤٩٦/هـــ ٩٠٢ســنة
والثابـت عقـب انتهـاء مرحلـة ؛ ٧١ذات حرارة خاصة وبعد مدة تفقس الكتاكیت وتعرض للبیـع  أفران

                                                
  ؛ ٧٥ ص، القاهرة في عیون الرحالة، علي السید علي ٦٧

Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville, New York 1895, p. 39.                           
٦٨ R. B, Two Journey to Jerusalem , London 1685, p. 18.                                                    
  . ٨٣ ص، ،اإلفادة واالعتبار البغدادي عبد اللطیف ٦٩
  ؛ ٧٦-٧٥ ص، القاهرة في عیون الرحالة، علي السید ٧٠

Prescott, Once to Sinia, The Further Pilgrimage of Felix Fabri, London 1957, pp. 146-
147; Ludolph , Description of the Holy land and The way thither, trans. Aubrey Stewart, 
London 1895 , p. 67.                                                                                                              

٧١ Harff, The Pilgrimage of Arnold von Harff , trans. Lettes Malcolm , London 1946, p. 
114.                                                                                                                                        
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تخــرج الفــراریج كاســیة ظریفــة ملیحــة  "التفــریخ أن خبــرة المصــریین بــدت واضــحة المعــالم حیــث 
  . ٧٢" وتتبع من یطعمها ویألفها، تدعي فتجیب، مقبولة محبوبة حادة الصوت سریعة الحركة

وصف الرحالة المسلمین واألوربیین لتلـك المعامـل بعـض المالحظـات ویبدو واضحًا من 
الهامــة حیــث نجــد أن أقــوالهم ووصــفهم لتلــك المعامــل جــاءت متطابقــة فــي كثیــر مــن األحیــان لمــا 

والثابـت أن بعضـهم قـد تـابع عملیـة التفقـیس خطـوة ، ومختلفـة أحـایین أخـري، یحدث بتلك المعامـل
یأتي علي رأس األمور المتفق علیهـا اسـتخدام ؛ مرور الكرام  في حین مرّ علیها اآلخرون، بخطوة

األزبال بكافة أنواعها من روث البهائم والسباخ والرسمال وقش األرز في عملیة التفریخ بعیـدًا عـن 
؛ استخدام األخشاب نظرًا ألن الـروث بأنواعـه یشـتعل بسـهولة ودافـئ أمـا الخشـب فنـاره أقـوي وأشـد

أمـا األمـور التـي اختلفـوا علیهـا فشـملت وصـف ، ٧٣ال مدقوقـة ومنخولـة مع مراعـاة أن تكـون األزبـ
، الشكل الهندسي لتلك البیـوت التـي تحتضـن البیـت هـل هـي مربعـة أو دائریـة أو مسـتطیلة الشـكل

وأخیـرًا اخـتالفهم فـي المـدة ، ٧٤وكذا اختالفهم فـي أعـداد البـیض داخـل كـل بیـت فـي تلـك المعامـل 
  . وطرح الفراریج الزمنیة المحددة لفقس البیض 

ومـن نافلـة القــول بـأن تلــك الفـراریج الصــغیرة كانـت تبـاع فــي األسـواق حیــث كـان یجلــس 
ومـــن ، أحـــد األشـــخاص ویضـــع أمامـــه كمیـــة كبیـــرة منهـــا تصـــل إلـــي ثالثـــة أو أربعـــة آالف فـــروج

 وأحیانًا كـان یعـرض صـاحب الفـرن أو المعمـل علـي التـاجر، یشتریها یقوم بدوره ببیعها أمام منزله
ذا ما تم االتفاق بین الطرفین كان األول یقـوم بتحمیـل ، شراء كمیة منها فیذهب التاجر لمعاینتها وإ

علــي أن تبــاع تلـــك ، ٧٥الفــراریج فــي األقفــاص ویوردهــا للطـــرف الثــاني وهكــذا یــتم البیـــع والشــراء 
ع فـي ســلة ففـي مرحلـة البیـع كــان البـائع یضـع مكیـاًال لــیس لـه قـا؛ الفـراریج بالمكیـال ولـیس بالعــدد

                                                
هــذا ودللــت المصــادر ذاتهــا علــي ، ٢٩٨ص، ١جـــ، الحیــوانحیــاة ، الــدمیري؛ ٣٣٣ص، ٢جـــ، الحیــوان، الجــاحظ ٧٢

ذا مــا  ع فــي منــزل مــع الحمــام والســنانیر فإنــه یبتعــد عــن الســنانیر ویــألف الحمــام، وإ كیاســة الفــروج بأنــه إذا وضــ
ذا ما وضعنا دجاجة الزمها ، وضعنا طائر الدراج الزمه وترك الحمام ذا ما وضعنا دیكًا الزمه وترك الدراج، وإ وإ

  . لبقیةوترك ا
  . ٤٨٨، ص مباهج الفكر، الوطواط ٧٣
آالف  ١٠ذكر بعض الرحالة أن عدد البیض داخل تلك البیوت كان بكمیات ضخمة بلغت من سـبعة آالف إلـي  ٧٤

  : انظر، وأحیانًا أخري تصل من خمس وثالثون إلي أربعین ألف بیضة، بیضة
R. B, Two Journey to Jerusalem, p. 19;                                                                                 
Harff , The Pilgrimage of Arnold von Harff, p. 110 ,Larrivaz , Le Saints Peregrinations 
de Bernard de Breydenpah 1483, Le Caire 1904 ,  p.  61, Ghistele , Le voyage en Egypte 
(1842-1483) , trans. Bauwens Preaux , Bruxelles 1975 , pp. 55-56.                                     

٧٥                                                                     Dopp , Le  Egypte , pp. 39 – 40 .  
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فإذا امـتأل تمامـًا رفـع المكیـال فتبقـي الفـراریج التـي مـألت ، ثم یمأل هذا المكیال بالفراریج، المشتري
  . ٧٦هذا المكیال بسلة المشتري 

بیــد أنــه مــن خــالل ، لــم تــذكر لنــا المصــادر المعاصــرة كیفیــة محاســبة أصــحاب البــیضو 
ح أن صـاحب المعمـل كـان یحـتفظ عرض صاحب الفرن علي التجار شراء كمیة من الفـراریج نـرج

إضـافة إلـي طریقـة التعامـل النقـدي بـاألموال نظیـر ؛ بكمیة من الفـراریج نظیـر القیـام بعملیـة الفقـس
كمـــا یجرنـــا الحـــدیث هنـــا إلـــي إشـــكالیة مــا إذا تقـــدم أحـــد األشـــخاص بـــالبیض إلـــي صـــاحب ، ذلــك

؟  ویبــدو واضــحًا أن المعمــل هــل مــن الممكــن أن یتلــف ویعــود بخــف حنــین دون أن یأخــذ فــراریج 
المصریین صار لهم الثقة في خبرة أصحاب المعامـل فـي التعامـل مـع البـیض بحیـث صـارت تلـك 

وهـو مـا بـذاهم عـن سـائر األمـم فـي تلـك ، الصنعة أمرًا عادیًا وخطواته باتـت لهـم خطـوات روتینیـة
ســوف لــذا كانــت ثقــة أهــل مصــر فــي أصــحاب تلــك المعامــل ال یقارعهــا شــك فــي أنهــم ، الصــنعة

  .  یتقنون عملهم في إخراج الفراریج ما لم یكن البیض فاسدًا أو ال تتوافر فیه صفات خلق الفراریج

والجدیر بالذكر أنه بدون تلـك المعامـل لـم یكـن مـن الممكـن تـوفیر كـل الكمیـات الالزمـة 
وقــت لــذا نجــد الفالحــین والرعــاة فــي ؛ وز وبقیــة الطیــورأللســكان القــاهرة وضــواحیها مــن الــدجاج وا

طرح الفراریج یسوقون أكثر من ستة أو سبعة آالف دجاجة لبیعها في األسواق علي حد قـول أحـد 
حیث عدت القاهرة مركز السلطة ومقر الحكم ومركز الكثافة السـكانیة للمصـریین  الرحالة األجانب

  .٧٧  والممالیك علي حد سواء

حتــي مجــئ الحملــة  هــذا وقــد اســتمرت طریقــة التفــریخ مــن خــالل معامــل طــرح الفــراریج
  . حتى اآلن بل ما زالت موجودة في بعض البلدان المصریة، ٧٨الفرنسیة 

ـــة حیـــث ؛ والثابـــت مـــن خـــالل المصـــادر أن معامـــل التفـــریخ قـــد خضـــعت إلشـــراف الدول
وأصــبحت معامــل التفــریخ فــي ســائر البلــدان المصــریة یســیطر علیهــا ، ٧٩فرضــت علیهــا المكــوس 

                                                
 Dopp , Le Egypte , p. 39; Souriano , Treaties on the ؛ ٥٩٣ص ، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ٧٦

Holy Land, trans. fr. Theophilus Bellorini, Jerusalem 1948, p. 192.                               
٧٧ Ghistele, Le voyage , p. 56; Souriano, Treaties on the Holy Land,  p. 192; Ludolph, 

Description of the Holy Land, p. 67                                                                                      
الحیـــاة ، جیـــرار؛ ٢٨١-٢٧٩، ص١٩٧٧القـــاهرة ، مصـــطفي مـــاهر رجمـــةت، رحلـــة إلـــي مصـــر، كارســـتن نیبـــور  ٧٨

 ص، ١٩٧٩القــاهرة ، زهیــر الشــایب رجمــةت، ١جـــ، االقتصــادیة فــي القــرن الثــامن عشــر كتــاب وصــف مصــر
، ١٩٧٩ القـاهرة، زهیر الشایب رجمةت، المجلد الخامس، وصف مصر، معامل التفریخ، روزبیر؛ ٢٠٨-٢٠٧
 . ٢٨٨-٢٦٥ ص
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وأصــبحت علــي هــذه الجهــة عــدة مقطعــین بحیــث ال ، ها للدولــةالضـامنین فــي مقابــل أمــوال یــدفعون
ومــن ، یمكـّـن أحــدًا مــن النــاس فــي جمیــع األقــالیم مــن أن یشــتري فروجــًا فمــا فــوق إال مــن الضــامن

عثر علیه أنه اشتري أو باع فروجًا من غیر الضامن جاءه الموت من كـل مكـان ومـا هـو بمیـت، 
، وقاسـت األرامـل مـن العسـف والظلـم شـيء كثیـر ،فمر بضـعفاء النـاس مـن وراء ذلـك بـالء عظـیم

 ٨٠م ١٣١٥/هــ٧١٥وقد قام السلطان الناصر محمد بن قالوون بإبطاله بعـد الـروك الناصـري عـام 
،ولعـل أمـراء الســوء قـد أعــادوا هـذا الظلــم مـرة ثانیـة حیــث نجـد أن الظــاهر برقـوق قــد أبطـل مكــس 

ولكـن ذلـك لـم ، ٨١ م١٣٨٨/هــ٧٩١عـام فـي  معمل الفراریج بالنحریریة وما معهـا مـن بـالد الغربیـة
بــدلیل مــا ، یســتمر طــویًال إذ ســرعان مــا عــادت الدولــة إلــي فــرض الضــرائب علــي معامــل التفــریخ

                                                                                                                   
كـان الناصــر صــالح الــدین األیــوبي أول مـن نســب إلیــه إبطــال بعــض المكـوس عــن مصــر والقــاهرة والتــي بلغــت  ٧٩

: دینــارًا انظـــر حــوالي مائــة ألـــف دینــار كـــان مــن بینهــا المكـــس الــذي أســـقط عــن بیــوت الفـــروج ومقــداره ثالثـــون 
 . ١٦٩ص ، ١جـ، الخطط، المقریزي؛ ٦٣ص ، ٢٩جـ، الوافي بالوفیات، الصفدي

القـاهرة ، سـعید عاشـور، عبـد العزیـز األهـواني: مراجعة، تحقیق فهیم محمد شلتوت، ٣٢جـ، نهایة األرب، النویري ٨٠
القـاهرة ، حمـد محمـد أمـینم: تحقیـق، ٢جــ، تذكرة النبیـه فـي أیـام المنصـور وبنیـه، ابن حبیب؛ ٢٣٠، ص ٢٠٠٢
" الدر الفاخر في سیرة الملك الناصر" الموسوم بـ ٩جـ، كنز الدرر وجامع الغررابن الدواداري ،؛ ١٩، ص١٩٧٦
، الســـلوك؛ ١٤٤-١٤٣، ص١جــــ، الخطـــط، المقریـــزي؛ ٨٦، ص١٩٦٠هـــانس روبـــرت رویمـــر، القـــاهرة : تحقیـــق

ص ، ٩جــ، ، النجـوم الزاهـرةابـن تغـري بـردي؛ ١٥١، ص١٩٣٤القـاهرة ، محمد مصـطفي زیـادة: ، تحقیق١ق٢جـ
-٢٥٥ص، ١٩٣١اإلســـكندریة ، مالیـــة مصـــر مـــن عهـــد الفراعنـــة إلـــي اآلن، عمـــر طوســـون؛ ٤٥٧-٤٥٦، ٤٦

، إبراهیم طرخان؛ ٧٢٥، ص١٩٦٦القاهرة ، ٢جـ، الفنون اإلسالمیة والوظائف علي اآلثار العربیة، الباشا؛ ٢٥٦
النظم المالیة في مصر والشـام ، البیومي الشربیني؛ ٧٩، ص١٩٦٨قاهرة ال، النظم اإلقطاعیة في الشرق األوسط

  ؛ ١٩٣، ص ١٩٩٨القاهرة ، ١١٨تاریخ المصریین ، زمن سالطین الممالیك
Lane-Pool, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925 , p. 312 ; H. Rabie, 
The Financial System of Egypt A.H. 564-741/A.D.1169- 1341, London 1972 , p. 103;    
Hayat Al-Hajji , The Internal Affairs in Egypt during the Third Reign of Sultan Al-Nasir 
Muhammad B. Qalawun(709-741/1309-1341), Kuwait 2000, p. 252.                                 

ابــن تغــري ؛ ٦٩ص، ٢جـــ، إنبــاء الغمــر، ابــن حجــر؛ ٩٤٥، ص٢ق، ٣جـــ، الســلوك؛ ١٧٢جـــ، الخطــط، المقریــزي ٨١
: تحقیق، ٣جـ، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي؛ ١١١ص، ١٢جـ؛ ٢٩٠، ص ١١جـ، النجوم الزاهرة، بردي

، ٣جــــ١مجــــ، تـــاریخ ابــن قاضـــي شــهبة، ابـــن قاضـــي شــهبة؛ ٣٣٩، ص١٩٨٥القــاهرة ، نبیــل محمـــد عبــد العزیـــز
قســطنطین :تحقیــق، ١جــ٩مجـــ، تـاریخ ابــن الفـرات، ابـن الفــرات؛ ٢٧٥، ص١٩٧٧دمشــق، عــدنان درویـش: تحقیـق
، )ت.بیــروت د، ٣جـــ، الضــوء الالمــع فــي أعیــان أهــل القــرن التاســع، الســخاوي؛ ٨٥، ص١٩٣٦ بیــروت، زریــق
، ١٩٧٠حسـن حبشـي، القـاهرة : ، تحقیـق١جــ، نزهـة النفـوس واألبـدان فـي تـواریخ الزمـان، ابـن الصـیرفي؛ ١٢ص
هذا في الوقـت الـذي ذكـر فیـه ابـن شـاهین بـأن المكـوس ، ٥٣٢ص، ٢ق١، جـبدائع الزهورابن إیاس،  ؛٢١١ص

، تحقیق عمر عبد السالم تدمري، ٢جـ، نیل األمل في ذیل الدول: انظر، أبطلت في تلك السنة وأعیدت في وقتها
 . ٢٧٢، ص٢٠٠٢بیروت 
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أشــار إلیــه الحســن الــوزان مــن أن المختصــین بتفقــیس هــذه الفــراریج كــانوا یــدفعون ضــریبة عالیــة 
  . ٨٢للسلطان 

إقلـیم الفیـوم الـذي انتشـرت فـي جمیـع ومن البالد المصـریة التـي اشـتهرت بإنتـاج الـدجاج 
وكـان یـتم تربیـة أعـداد كبیـرة ، وكثـرة لحمـه، واشـتهر الـدجاج الفیـومي ببدانتـه؛ نواحیه تربیة الـدجاج

فیذكر النابلسي أن الدجاج المربي بالفیوم كان ینقسـم إلـي ، منه من أجل تمویل المطابخ السلطانیة
أمـــا القســم الثالــث واألخیــر فیـــذهب ، مقطــع الناحیــةوالثــاني ل، األول ویــذهب للدولـــة؛ ثالثــة أقســام

  . ٨٣وذلك مقابل اعتنائه بالتربیة وعرف بأجرة التربیة وهو ما یساوي ثلث الدجاج؛ للفالح

، حیـث ٨٥وكـذا منیـة صـرد ، ٨٤كما اشتهرت النحریریة باألعمـال الغربیـة بإنتـاج الـدجاج 
ي ضـمن األراضـي الموقوفـة علـي ذكرت وثیقة وقف السلطان حسن معامل التفریخ بمنیة صرد وه

ــاء " مدرســته إذ أشــارت إلــي أن  ــت الثالثــة وبن ــاء الحوانی ــة منیــة صــرد وبن ــع أراضــي ناحی جمی
كما اشتهرت مدینة رشید ، ٨٦"  المعمل المرصد بها لتربیة الفروج وهي بشاطئ الخلیج الناصري

ض منهــا إلــي مــدینتي بــل كانــت تصــدر الفــائ، أیضــًا بإنتــاج الــدجاج والطیــور الداجنــة بصــفة عامــة

                                                
  . ٥٩٣ص ، وصف أفریقیا ٨٢
، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٥، ٣٣-٣١، ٢٨، ٢٢،  ص ١٨٩٨القــاهرة ، نشــر مــورتیز، هتــاریخ الفیــوم وبــالد، النابلســي ٨٣

١٢٩، ١٢٥، ١١٩، ١١٦، ١١٣، ١٠٥، ١٠٠، ٩٦، ٩٣، ٩٠، ٧٤، ٦١، ٥٩، ٥٥، ٥٠، ٤٨، ٤٦، ٤٤ ،
الفیوم في العصور الوسـطي بـین القـرنین الثـاني عشـر ، لیلي القاسمي؛ ١٧٤، ١٦٥، ١٦١، ١٥٦، ١٤٦، ١٣٣

إبـراهیم أحمـد ؛ ١٣٨-١٣٧ص ، ١٩٧٩سالة ماجستیر بكلیة اآلداب جامعـة القـاهرة ر ، والسادس عشر المیالدي
رسالة ماجستیر بكلیة اآلثار جامعة ، مدینة الفیوم في العصرین المملوكي والعثماني دراسة حضاریة أثریة، عامر

                                .EB, Art. Fayoum , vol. 9 , p. 125؛٩٤ص، ١٩٨٩القاهرة 
  . ٩٤٥ص ، ٢ق، ٣جـ، السلوك؛ ١٧٢ص ، ١جـ، الخطط، المقریزي ٨٤
وقــد تغیــر اســمها فــي العصــر ، منیــة صــرد هــي مســطرد احــدي نــواحي ضــواحي القــاهرة فــي العصــر المملــوكي ٨٥

، فولرز: ، تحقیق٥ق، االنتصار لواسطة عقد األمصار، ابن دقماق: انظر ، العثماني إلي مسطرد لسهولة النطق
محمـــد ؛ ٧، ص١٨٩٨بـــوالق ، التحفـــة الســـنیة بأســـماء الـــبالد المصـــریة، ابـــن الجیعـــان؛ ٤٧، ص١٨٩٣ القـــاهرة
 . ١٤ص، ،١٩٩٤ القاهرة، ١جـ،  ٢ق، القاموس الجغرافي للبالد المصریة، رمزي

دار الوثــائق القومیــة، وبهــا  ٦محفظــة  ٤٠هـــ رقــم ٧٦٠علــي المدرســة مؤرخــة بتـاریخ  وثیقـة وقــف الســلطان حســن ٨٦
علي : وقد قام علي مبارك بنشر جزء من هذه الوثیقة، انظر، أوقاف قدیم ٨٨١رة األوقاف رقم نسخة بأرشیف وزا

  . ١٧٦، ص ١٨٨٥القاهرة ، ٤جـ، الخطط التوفیقیة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها الشهیرة، مبارك
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وأسـیوط  ٨٨كذلك اشتهرت بلـدة الخیـام ، ٨٧اإلسكندریة والقاهرة علي حد قول أحد الرحالة األجانب 
  .بإنتاج أعداد كبیرة من الدجاج والفراریج ٩٠وقوص ، ٨٩

   ٩١ :الدیوك
ـــدیوك أو الدیكـــة هـــي مـــن أكثـــر ، إذا مـــا صـــار الفـــروج قویـــًا صـــار فـــي حكـــم الـــدیوك وال

حیـث عـد معرفـة أوقـات اللیـل مـن ، ارتبط اسـمه بالبشـارة بطلـوع الفجـر، لنفسه الطیور عجبًا وفخراً 
ویـوالي ، فیقوم بتقسیط أصواته علیها تقسیطًا ال یكاد یغادر منه شیئًا سواء طال أم قصر؛ عجائبه

صــیاحه قبــل الفجــر وبعـــده حتــي أفتــي بعـــض القضــاة بجــواز اعتمــاد الـــدیك المجــرب فــي أوقـــات 
كــان یقــوم یصــلي باللیــل حــین یســمع صــیاح الــدیك  مصــادر أن الرســول وأوردت ال، ٩٢الصــالة 

  . مستشهدین بقول جریر كما سبق ذكره" دجاج" ونادرًا ما یقال للدیوك ، ٩٣

أبلـه بطبیعتــه ، ال یحنـو علـي أوالده وال یـألف زوجــة واحـدة، والـدیك هـو األنـیس المــؤانس
ومـن خصـاله الحمیـدة أنـه یعـدل بـین ، رهكونه إذا سقط مـن حـائط بیتـه ال یسـتطع االهتـداء إلـي دا

                                                
٨٧ Frescobaldi, Gucci , Sigoli , A Visit to the Holy Places, trans. by Theophilus 

Bellorini, Jerusalem , 1948, p. 162.                                                                                       
الطـالع السـعید ، األدفـوي: انظـر، الخیام ذكرها األدفوي والوطواط ضمن األعمال القوصیة فـي العصـر المملـوكي ٨٨

، مبـــاهج الفكـــر، الوطـــواط؛ ٩ص، ١٩٦٦القـــاهرة ، د محمـــد حســـنســـع: تحقیـــق ، الجـــامع أســـماء نجبـــاء الصـــعید
 . ٩٧ص، ٤جـ٢ق، القاموس الجغرافي، محمد رمزي؛ ٩٧ص

  . ٦١٤، ٦١٢، ٦١١ص ، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ٨٩
-٧٨٤(صـعید مصـر فـي عهـد الممالیـك الجراكسـة ، مـاهر مصـطفي؛ ١٦٣، ص ٢ق، ١جــ، السلوك، المقریزي ٩٠

 . ١٠٨ ص، ٢٠٠٤ هرةالقا، )م١٥١٧-١٣٨٢/هـ٩٢٢
كشــف األســرار فــي ، ابــن غـانم؛ ٣٢٥ ، ص٢جـــ، الحیـوان، الجــاحظ: انظـر عــن وصــف الـدیك ومــا قیــل فیـه فــي  ٩١

؛ ٣١٤ ، صالتعریـف، العمـري؛ ٩٤-٩٢ ص، ١٩٩٥القاهرة ، عالء عبد الوهاب ، تحقیقحكم الطیور واألزهار
، الراغــب األصــفهاني؛ ١٣٧-١٣٦ ص، ٢جــ، المســتطرفاألبشــیهي، ؛ ٢١٩ص، ١٠جــ، نهایــة األرب، النـویري

 . ٢٣٥ ص، ٣جـ، محاضرات األدباء
، األبشـــــیهي؛ ٦٠٧ ص ،١٩٦٥ ، القـــــاهرة١جـــــ، حیـــــاة الحیـــــوان، الــــدمیري ؛٤٩٢ص، مبـــــاهج الفكـــــر، الوطــــواط ٩٢

؛ ٣٤٨ ، ص٢٠٠٦ القــاهرة، عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات، القزوینــي؛ ٢٤٤ ، ص٢،جـــ المســتطرف
  . ٩٢ ص، كشف األسرار، ابن غانم؛ ٧٠، ص٢جـ، عشيصبح األ، القلقشندي

  . ٥١٧ ، ص١٩٩٨القاهرة ، حمزة النشربي وآخران تحقیق ، ١جـ، نزهة المجالس ومنتخب النفائس، الصفوري ٩٣
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إال أنـه ، ٩٤ورغـم أنـه ال یعـاون فـي تربیـة أوالده أو حضـانتهم ، دجاجه وال یؤثر واحدة علـي أخـري
  . ٩٥نادرًا ما یتشبه بالدجاجة إذا ما ماتت عن فراریج فیعولها ویتجنب السفاد ویتركه

دده أحادیـث منسـوبة إلـي من أكثر الطیور الداجنة التي ورد بص -كالدجاج -ویعد الدیك
" ال تسبوا الدیكة فإنها تدعو إلي الصالة: " منها قوله ؛ ٩٦تنهي عن سبه بل تمدحه  الرسول 

إذا سـمعتم صـیاح الـدیك فـاذكروا اهللا تعـالي فإنـه یصـیح بصـیاح دیـك : " ، ومنها أیضـًا قولـه٩٧
والـذي ، عـدوه عـدويال تسبوا الدیك األبیض فإنه صـدیقي وأنـا صـدیقه و : " وقوله ،٩٨" العرش 

نـه لیطـرد ، بعثني بالحق لو یعلم بنو آدم ما في قربه الشتروا ریشه ولحمه بالـذهب والفضـة وإ
 ثالثــة : "وقولــه، أي أن الجــن تفــر مــن المكــان الــذي یصــل إلیـه صــوته، ٩٩." مــدي صــوته الجــن

   .١٠٠" باألسحار المستغفر وصوت القرآن قارئ وصوت الدیك صوت تعالى اهللا یحبها أصوات

وواضح للعیان ما في تلك األحادیث من صبغة دینیة باحترام ذلك النوع من الطیور مـن 
  .والترویج لها حتي یقبل الناس علي شرائها وبكثرة داخل األسواق من ناحیة أخري، ناحیة

ویبدو واضحًا من خـالل المصـادر هـو اسـتخدام الـدیوك فـي أعمـال اللهـو والتسـلیة زمـن 
ن شــغف بعضــهم بمســابقات منــاقرة الــدیوك بعضــها الــبعض ،حیــث كــانوا الــذی؛ ســالطین الممالیــك
وقـد وصـف ابـن دانیـال بعضـًا مـن تلـك المسـابقات ، ویزینونها بألوان مـن الحلـي، یكسونها بالحریر

١٠١ .  

                                                
 . ١٩٨، ص٢جـ، رسائل اخوان الصفا ٩٤
؛ ٢٤٣، صرفالمسـتط، األبشـیهي؛ ١٤٠ ص، "الطبیعیات"الشفاء ، ابن سینا؛ ٤٩٢ص، مباهج الفكر، الوطواط ٩٥

 . ٧١، ص٢جـ، صبح األعشي، القلقشندي
 . ٧١ ، ص٢جـ، صبح األعشي، القلقشندي؛ ٢٥٨ص، ٢جـ، الحیوان، الجاحظ ٩٦
 . ٣٤٦ ص، ٦جـ؛ حلیة األولیاء، األصفهاني ٩٧
 . ١٣٧ ص، ٢جـ، المستطرف، األبشیهي ٩٨
المدینــة المنــورة ، بـن ســالمصــالح  ، تحقیــق١جــ، معجــم الصــحابة، ابـن قــانع؛ ٢٥٩ ص، ٢جـــ، الحیــوان، الجـاحظ ٩٩

نزهــة ، الصــفوري؛ ٣٠ص، )ت.دبیــروت (، ١جـــ، اإلصــابة فــي تمییــز الصــحابةابــن حجــر، ؛ ٥٩ ص، هـــ١٤١٨
  . ٣٣٦ص ، اآلثار المرویة، ابن بشكوال؛ ٥١٦ص، ١جـ، المجالس

  . ٢٤٤، ص٢،جـ المستطرف، األبشیهي ١٠٠
المجتمع المصـري فـي ، فوزي أمین؛ ٢٤١، ص ١٩٦١القاهرة ، إبراهیم حمادة: تحقیق، خیال الظلابن دانیال،  ١٠١

  . ٣٢٥ ص، ١٩٨٢القاهرة ، "هـ٧٨٤-٦٤٨"أدب العصر المملوكي األول 
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   ١٠٢ :وزأل ا
عرفــت الــبالد المصــریة تربیــة اإلوز بأعــداد كبیـــرة ال تحصــي، حیــث كــان یعــد مصـــدرًا 

، ١٠٣بــل وعــد األوز البلــدي مــن أطیــب المــأكوالت المصــریة ، للحــومإلنتــاج ا -كمــا ســبق –مهمــًا 
والتـي كـان ، وكان الممالیك یستهلكون كمیات كبیرة منه في حفالتهم من قبیـل األسـمطة الریاضـیة

؛ وربمـا قـام السـلطان عنـه بـذلك تخفیفـًا علیــه، یلـزم فیهـا المهـزوم بعمـل مهـم حافـل أو ولیمـة كبــري
لظاهر برقوق األمیر أیتمش البجاسي أتابك الجـیش فألزمـه بعمـل م هزم ا١٣٩٦/هـ ٨٠٠ففي عام 

فأقام ولیمة في االصطبل السلطاني بعد لعب الكرة وكان بها مـائتي زوج إوز وألـف ، سماط ضخم
  . ١٠٤طائر من الدجاج 

والــذي ، ١٠٥وقــد أشــارت المصــادر المعاصــرة إلــي اشــتهار الــبالد المصــریة بتربیــة اإلوز 
وربمــا كــان وزن الطــائر الواحــد ، فــي خلقتــه وال وزنــه مثــیًال لــه يال یــر  بأنــه" وصــفه ابــن ظهیــرة 

  . ١٠٦" أربعین رطًال 

ـــًا أن یهـــتم بعـــض ســـالطین الممالیـــك بتربیـــة اإلوز مـــن قبیـــل  الناصـــر : لـــذا كـــان طبیعی
وجلبهــا مــن األمــاكن التــي كانــت تجــود تربیتهــا ، محمــد بــن قــالوون الــذي اقتنــي أعــدادًا كثیــرة منهــا

  . ١٠٧وأقام لها حظائر وخصص لها العدید من الخدم والجواري ، اوتكاثرها به
                                                

؛ ٣١٠-٣٠٩ص، التعریـف، العمـري: وذكر خصائصه تفصیالً في ، انظر ما ورد في وصف اإلوز نثرًا وشعراً  ١٠٢
ــــــاهج الفكــــــر، الوطــــــواط ــــــي؛ ١٢٢ص، ٢جـــــــ، المســــــتطرف، األبشــــــیهي؛ ٥٠٩ -٥٠٦، صمب عجائــــــب ، القزوین
هذا وتذكر بعض المصادر أن العرب قـد اخـتلط ، ٢٢٤ص، الطیور المصریة، النجومي؛ ٣٤٠ص ، المخلوقات

ابــن ؛ ١١٣ص، ١جـــ، حیــاة الحیـوان، الــدمیري: علـیهم حیــث یـذكرون اســم اإلوز علــي الـبط والعكــس أیضــًا انظـر
، ابــــن ســــیده؛ ٦٩، ص ٢، جـــــصــــبح األعشــــي، القلقشــــندي؛ ٣ص، ت.د بیــــروت، ٨جـــــ، البدایــــة والنهایــــة، كثیــــر

 . ١٦٦ ص، ٨جـ، المخصص
وقیـل أن الخلیفـة المـأمون حینمـا قـدم مصـر أكـل منـه واسـتطاب ، ٤٤، ص ١ق، ١جــ، بـدائع الزهـور، ابن إیـاس ١٠٣

 . لحمه دونًا عن بقیة الطیور
تـاریخ ابـن ، بةابـن قاضـي شـه؛ ٨١ص، ١٢جــ، النجوم ابن تغري بردي،؛ ١٥ص، ٢جـ، إنباء الغمر، ابن حجر ١٠٤

  . هـ٨٠٠، حوادث سنة ٩٠٢ ، ص٢ق، ٣جـ، السلوك، المقریزي: وانظر؛ ٦٦٢ص، ٣جـ، ١مجـ، قاضي شهبة
، القلقشندي؛ ٨٣ص، تحقیق دوروتیا كرافولسكي، مسالك األبصار، العمري؛ ٦٤ص، فضائل مصر، ابن زوالق ١٠٥

قـــول أن األوز عـــرف عنـــد ومـــن نافلـــة ال، ٣٣٣ص، ٢جــــ، حســـن المحاضـــرةالســـیوطي، ؛ ٣١٠ص، ٣جــــ، صـــبح
المصــریین القــدماء، كمــا تــدل الشــواهد األثریــة علــي أن رعاتــه كانــت لهــم مكانــة خاصــة عنــد الحكــام فــي عصــر 

 . البطالمة
القـــاهرة ، تحقیـــق مصــطفي الســـقا، كامـــل المهنـــدس، الفضـــائل البـــاهرة فــي محاســـن مصـــر والقـــاهرةابــن ظهیـــرة،  ١٠٦

 . ٥٦، ص ١٩٦٩
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وخیـر شـاهد علـي ذلـك ، والثابت أن إنتاج اإلوز كان یتم في معامل التفریخ مثل الـدجاج
اعتـادت النسـاء أن یحضـرن إلـي تلـك المعامـل مـا لـدیهن " ما أشار إلیه الرحالة مانـدفیل بقولـه 

فـإن الـبالد ملیئـة بالـدجاج واإلوز : " ق بعـد ذلـك بقولـهثم یعلـ، " من بیض الدجاج والبط واإلوز
وباإلضـــافة إلـــي معامـــل التفـــریخ الصـــناعي كانـــت اإلوزة تقـــوم بالحضـــانة الطبیعیـــة ، ١٠٨"  والـــبط

ولنــا أن نتخیـل مــدي براعــة المصــریین فــي عملیــات التفــریخ ، ١٠٩لبیضـها وذلــك لمــدة ثالثــین یومــًا 
وهـو مـا یسـتدعي ، ج والتـي تزیـد إلـي ثالثـین یومـاً الختالف فتـرة حضـانة البـیض لـإلوز عـن الـدجا

، ومراعـاة وزن النـار مـن حـین آلخـر، خطوات أخري خاصة فیما یتعلق بمدة بقـاء األزبـال مشـتعلة
والثابــت أن المصــریین كــانوا علــي معرفــة تامــة بخطــوات التفــریخ لكــل صــنف علــي حــده وهــو مــا 

لیئـة باألصـناف الثالثـة مـن دجـاج د المصـریة مجعل الرحالة المسلمین واألوربیین یعقبون بأن البال
  . وز وبط وأ

األول البطـــائحي وهـــو ؛ وقـــد انقســـم اإلوز المربـــي بـــالبالد المصـــریة إلـــي ثالثـــة أصـــناف
ـــي وهـــو ، والثـــاني التركـــي وهـــو المـــدور المائـــل إلـــي البیـــاض، الطویـــل األســـود بزنقـــه والثالـــث الخبّ

ـــي فـــي ، بمصـــر بـــالعراقيواإلوز البطـــائحي هـــو الـــذي یعـــرف ، الضـــخم الكبیـــر ویختلـــف عـــن الخبّ
  . ١١٠وذلك ألن الخبي تصیح ذكورها وال تصیح إناثها بعكس البطائحي ، الصیاح

ومن البالد المصریة التي اشتهرت بإنتـاج اإلوز المحلـة والتـي كـان أهلهـا یربـون كمیـات 
أهلهـا "  ذي ذكـر أنر إلیه الحسـن الـوزان الـكبیرة منه ویقومون ببیعها في القاهرة یؤید ذلك ما أشا

                                                                                                                   
محمـد جمـال الــدین ؛ ١٧١ص، ٩جــ، النجـوم الزاهـرةابـن تغـري بــردي، ؛ ٥٣١ص ، ٢ق٢جــ، السـلوك، المقریـزي ١٠٧

  . ٢٩٤، ص١٩٤٧القاهرة ، دولة بني قالوون في مصرسرور، 
١٠٨                                                                   Mandeville , The Travels , p. 39.  
  . ٤٣ص، ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري ؛٢٣٦ص، ١٠جـ، نهایة األرب، النویري ١٠٩
صــعید ، مـاهر مصــطفي؛ ٥٠٥ص ، مبـاهج الفكــر، الوطــواط؛ ٢٣٦ -٢٣٥ص، ١٠جــ، نهایــة األرب، النـویري ١١٠

  :، وقد وصف ابن رشیق فحل إوز بقوله ١٠٧، مصر
  نظرت إلي فحل اإلوز فخلته               من الثقل في وحل وما هو في وحل            
  ینقل رجلیه علي حین فتـرة                  كمنتعل ال یحسن المشي في النعل             

  له عنق كالصولجان ومخطم               حكي طرف العرجون من یانع النخل             
  یداخله زهر فیلحظ من عل                 جوانبه ألحــاظ متهم العقــــل             
 رداء جدیدًا من بني البدو ذو الجهل      احیه إلیه كما ارتدي            یضم جن             
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" كذا أشار إلـي بلـدة الخیـام بـأن ، ١١١" لدیهم كمیات كبیرة من اإلوز یقومون ببیعها في القاهرة 
  . ١١٣كما اشتهرت مدینة أسیوط بتربیته ، ١١٢"  أهلها یربون الدجاج واإلوز

المخـــالیف التـــي كـــادت أن " وأجـــود أنـــواع اإلوز مـــا هـــو صـــغیر منهـــا ویطلـــق علیـــه 
نـــاث اإلوز إذا مــا أفرخـــت عــن حضـــانة قامــت أخـــري ١١٤ا جــاوز الســنتین وأردؤه مـــ، "تــنهض ، وإ

عكـس الـذكور التـي تحنـو ، فربتهن وعالتهن فتكون حاضنة ومربیـة تسوسـهن وتشـفق علـیهن كـاألم
  . ١١٥علي الفراخ 

  ١١٦:البط
ي وداجـــن   ـــداجن أكبـــر مـــن البـــري، الـــبط نوعـــان بـــرّ وال ، ویتخـــذه النـــاس فـــي البیـــوت، وال

یقـال ، ١١٨وهو أعجمي معرب ، ١١٧ربیته إال إذا توافرت له المیاه ألنها روحه یستطیعون إحسان ت
، منــه أنــواع كثیــرة، ، وهــو مــن الطیــور األهلیــة البرمائیــة١٢٠، أو الصــین ١١٩أن أصــله مــن الهنــد 

حیــث ؛ وأجــوده المتوســط مــا بــین الكبیــر والصــغیر، وینطبــق علیــه مــا ینطبــق علــي الــدجاج واإلوز
باعتبـاره مــن المصــادر الهامــة ، ١٢١قتئــذ، ویفــرخ فـي معامــل التفــریخ كـان یربــي بــالریف المصـري و 

  . باإلضافة أیضًا إلي طریقة الحضن الطبیعیة، ١٢٢إلنتاج اللحوم 

                                                
  . ٦١٤ص ، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ١١١
  . ٥٧٧، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ١١٢
 . ١٠٧ص، صعید مصر، ماهر مصطفي؛ ٥٦ص، الفضائل الباهرة، ابن ظهیرة ١١٣
 . ٧١ص ، ١جـ، تذكرة، داود ١١٤
  .٥٠٥ص، مباهج الفكر، الوطواط ١١٥
، العمــري ؛ ٩٥ص، كشــف األســرار، ابــن غــانم: ن النثــر والشــعر تبــین محاســنه انظــرعــن الــبط ومــا قیــل فیــه مــ ١١٦

  :ومن أمثلة ذلك قول أحدهم ٥١٠ -٥٠٩، صمباهج الفكر، الوطواط؛ ٣١٤ص، التعریف بالمصطلح الشریف
  البط صنو الدجاج         من مدیة غیر ناج                         

 وهبه في طیب لحم       لم یحكه أو نتاج                         
  . ٩٥ص، كشف األسرار، بن غانم ١١٧
 . ١٦٦ص، ٨جـ، المخصص، ابن سیده؛ ٣٤ص، ١جـ، جمهرة اللغة، ابن درید ١١٨
  . ٩٠ص، تذكرة، داوود األنطاكي ١١٩
 . ٥٠٩ص، مباهج الفكر، الوطواط ١٢٠
١٢١                                                                   .Mandeville , The Travels , p. 39  
  . ٣١٤ص ، التعریف، العمري؛ ٢٣٧ -٢٣٦ص ، ١٠جـ، نهایة األرب، النویري ١٢٢
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    ١٢٣ :الحمام
حیـث ، ١٢٤واآلخر أهلي وهو ما یربـي بـالبیوت ، أحدهما بري :انقسم الحمام إلي قسمین

جـد بهـا قـوادیس فخاریـة یـأوي إلیهـا الحمـام تو ، اعتاد الناس في منـازلهم بنـاء أبـراج مسـتدیرة الشـكل
ویقـوم أهــل مصـر بأخــذ مـا یفرخــه الحمـام فیبیعــون ، ویســمون إفـرازه رســماالً ، للمبیـت والتفــریخ فیهـا

  . ١٢٥منه ویذبحون  وهكذا دوالیك 

ومــن ، ویبـدو واضـحًا مـن المصـادر أن أبـراج الحمــام انتشـرت فـي سـائر الـبالد المصـریة
جــــدت أبــــراج فـــي نــــواحي الماللیــــة ومنشــــأة الصفصــــاف ومنشــــأة أوالد بینهـــا إقلــــیم الفیــــوم حیــــث و 

وأن الحمــام كـــان ، كمــا انتشــرت فــي بـــالد الوجــه البحــري وأنهــا كانـــت مملوكــة لألفــراد، ١٢٦زیــدان
ممــا یجعــل الفالحــین یطیرونــه ، جــرانیحصــل علــي غذائــه مــن خــالل التقــاط حــب الغــالل مــن األ

  . ١٢٧الجرون أو یعملون لها أشیاء تجفلها من ، بالمقالع

هـذا وأشــارت المصــادر المملوكیــة إلــي أن الحمــام كــان مــن ضــمن الطیــور الداجنــة التــي 
وقـد لفتـت أعـداد ، وترجع أهمیته إلي اعتباره مصـدرًا هامـًا للحـوم، ١٢٨تربي بالبالد المصریة وقتئذ 

لـوزان عنـد حدیثـه فیذكر ا، الحمام الكبیرة أنظار الرحالة األجانب الذین زاروا القاهرة إبان تلك الفترة
حتـي أنـك لـو قـدمت لهـم قطعـة ، أهلها لدیهم أعداد ال تحصي مـن الحمـام"عن بلدة الخیام بأن 

وذكـر أیضـًا أن رهبـان أحـد األدیـرة ، ١٢٩"  نقد قیمتها حوالي درهمین ألعطـوك عشـرة مـن الطیـر

                                                
 . ٧٨ص، كشف األسرار، بن غانم: وما قیل فیه شعرًا ونثرًا من إبراز محاسنه انظر ، عن الحمام  بكافة أنواعه ١٢٣
-١٦٨ص ، ٨جــ، المخصـصابـن سـیده، ؛ ٧٤ص، ٢جــ، تـذكرة، داود؛ ٣١٤ص، ١جـ، انحیاة الحیو ، الدمیري ١٢٤

، نبیــل محمــد عبــد العزیــز؛ ٣١٣ص، التعریــف، العمــري؛ ٢٧٧-٢٦٨ص، ١٠جـــ، نهایــة األرب، النــویري؛ ١٦٩
 . ٤٢، ص١٩٧٥، ٢٢المجلة التاریخیة المصریة، مجـ، الحمام الزاجل وأهمیته في عصر سالطین

التـــي تحتـــاج إلـــي " هـــذا وذكــرت المصـــادر أن الحمـــام األهلـــي مــن الطیـــور، ٢٩٨ص، وفهـــز القحـــ، الشــربیني ١٢٥
لي میاه لالغتسال بها ال حبس عنها البـیض وتوقفـت ، الشمس وإ كما تحتاج أن تكون بیوتها مكنوسة ومرشوشة وإ

  . ٣٣٥ص، ٢جـ، الحیوان، الجاحظ: انظر، بالتالي عملیة التفریخ
  . ١٧٥، ١٧٤، ٣١ص ، تاریخ الفیوم، النابلسي ١٢٦
  . ١١٠-١٠٩، ص ١٩٨٨، بیروت ٢جـ، الطبقات الكبري، الشعراني ١٢٧
، حســن، الســیوطي؛ ٣١٠، ص٣جـــ، صــبح، القلقشــندي؛ ٨٣ص، تحقیــق دوروتیــا كرافولســكي، مســالك، العمــري ١٢٨

  . ٢٩٥، ص٢جـ
 . ٦١٤ص، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ١٢٩
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ولهـذا ، أیـامبأسیوط كانوا یقدمون الطعام لكل غریب عابر سبیل وذلك لتحقیق الضیافة مـدة ثالثـة 
  .   ١٣٠الغرض یربون الحمام 

وذكـر أنـه ، وجود أعداد ضخمة منـه" سیجولي " كذا كان أول ما استرعي انتباه الرحالة 
فلیس هنـاك شـباك إال وتجـد بـه عشـًا ، یعیش في المنازل وفي كل شباك من شبابیك منازل القاهرة

كــذلك یعتقــدون ، یــأكلون لحومهــا كمــا جــرت عــادة المســلمین أال یصــیدونها ألنهــم ال، لتلـك الطیــور
كمـا نالحـظ ، ١٣١ألنها ال تضر أحدًا لذا فهي كثیـرة العـدد ، أنه من اإلثم العظیم إیذاء تلك الطیور

أن الرحالة األجانب الذین تحدثوا عن أنواع األطعمة التي شـاهدوها مـن الطیـور لـم یـدرجوا الحمـام 
حیـث لـم تـذكر المصـادر أیـة إشـارة عـن  ،بیـد أن تلـك اآلراء غیـر صـحیحة؛ من بین تلك الوجبات

عـزوف النــاس عــن أكــل الحمــام بــدلیل المصــادر الطبیـة المــألي بالفوائــد الناجمــة عــن أكــل الحمــام 
والثابت أن الناس تبنوا بصفة عامة اقتنـاء تلـك الطیـور ، ١٣٢لدوره الكبیر في شفاء تلك األمراض  

بـار إلــي أذهـانهم بأحادیـث رویــت عـن الرســول بأعـداد كبیـرة وتربیتهــا فـي منـازلهم نظــرًا لتـواتر األخ
  كما امتدح صـلي ، ١٣٣" اتخذوا الحمام المقاصیص فإنها تلهي الجن عن صبیانكم : " قوله

اتخـذ زوجـًا مـن الحمـام تؤنسـك وتوقظـك للصـالة : " اهللا علیه وسلم اقتنائه لعذوبـة صـوته بقولـه 
، والتــــدلیس مـــن باعــــة الحمــــام ومــــن ناحیـــة أخــــري علــــق بأذهـــانهم كثــــرة الغـــش، ١٣٤"  بتغریـــدها

م حیـث قـام المحتسـب ١٣٤١/ هــ٧٤٢مستشهدین بحادثة فریدة أوردها المقریزي فـي حـوادث سـنة 
بالتجول في أسواق القاهر فقام بالقبض علي أحد البواردیة حیث وجد لدیه آالفـًا مؤلفـة مـن الحمـام 

جرسـه، وتــم إعـدام تلـك الطیــور طـائرًا فاسـدًا منتنــة فأدبـه و  ٣٤١٩٦والزرازیـر بلغـت عـدتها حــوالي 
؛ لذا لم یكن غریبًا أن یـروج باعـة الحمـام لصـحة تلـك األحادیـث المنسـوبة للرسـول  ١٣٥الفاسدة 

  . فداللته واضحة للعیان بالترویج لشراء تلك الطیور واإلقبال علي اقتنائها

                                                
 . ٦١٢ -٦١١ص ، وصف أفریقیا، الحسن الوزان ١٣٠
  . ٧٤-٧٣ ص، القاهرة، سیدعلي ال ١٣١
 . حیث یذكر أنها أعظم تفتیتًا للحصي إذا أكلت بدون ملح ٢٨٤ص، ١جـ، تذكرة، داود ١٣٢
؛ ١٣٢ ص، ٢جــــ، المســـتطرف، األبشـــیهي؛ ٢٧٩ص، )ت.بیـــروت د( ،٥جــــ، تـــاریخ بغـــداد، الخطیـــب البغـــدادي ١٣٣

علـــي  ، تحقیـــق٤مجــــ، لرجـــالمیـــزان االعتـــدال فـــي نقـــد ا، الـــذهبي؛ ٥١٧ ص، ١جــــ، نزهـــة المجـــالسالصـــفوري، 
  . ٥٥٦٤، ص١٩٦٣القاهرة ، البجاوي

 . ٥١٨ ص، ١جـ، نزهة المجالس، الصفوري ١٣٤
، القـاهرة "عصـر سـالطین الممالیـك" دراسات في تاریخ مصر االجتمـاعي؛ قاسم عبده، ١٥٨ ، ص٣الخطط، جـ ١٣٥

 Raymond, Andre , Les marches du Caire, traduction annotée du texte؛ ٤٠ ، ص١٩٩٤
de Maqrizi de Andre Raymond et Gaston Wiet. IFAO, Le Caire 1979, p. 157.       
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 ومما یؤسف لـه أن المصـادر المملوكیـة خاصـة واإلسـالمیة بصـفة عامـة لـم تحـدثنا عـن  
طریقة التفریخ لتلك األعداد الضخمة من الحمام مثلمـا تحـدثت عـن بقیـة الطیـور الداجنـة األخـري، 

فــي حیــاتهم  ىاألخــر والمــرجح أنــه نظــرًا الســتهالك الدولــة المملوكیــة بدرجــة كبیــرة للطیــور الداجنــة 
ریقـة الحضـن وتفریخه عـن ط، قد أعطي هذا للناس قدرًا كبیرًا لتربیة الحمام داخل منازلهم، الیومیة

فیـذكر ؛ الطبیعیة بترقید الحمام علي البیض ثم یأخـذ دورتـه االعتیادیـة قبـل أن تخـرج أفـراخ الحمـام
  . ١٣٦داود األنطاكي أن مدة حضن الحمام للبیض كانت تصل إلي عشرین یومًا 

باإلضـافة ، ١٣٧وتحدثنا المصادر المملوكیة عن ارتباط الحمام ببعض األلعاب الترفیهیـة   
حیـث یعتبـر ؛ ام زبل الحمـام لتخصـیب األراضـي الزراعیـة وداخـل معامـل طـرح الفـراریجإلي استخد

  . ١٣٨من أفضل الزبول 

كما یفهم من المصادر المملوكیة أن سالطین الممالیك وأمرائهم قد اهتموا بتربیة الحمـام   
قـرب " فقـد كـان السـلطان الكامـل شـعبان یعشـق اللعـب بالحمـام حیـث ؛ وشغفوا به وتغالوا في ذلـك
بل وأمر بأن ینـادي فـي القـاهرة بـأال یعـارض أحـد لعـاب الحمـام أو ، إلیه من أرباب هذا الشأن
  . ١٣٩"  غیرهم من أرباب المالعیب

بلعـب الحمـام حتـي أنشـأ لـه   -م١٣٤٦/هــ٧٤٧تسلطن سـنة–كما شغف المظفر حاجي   
حیث یقومـون ، كافة ومأله بأنواع الحمام، ركبه علي صوار وأخشاب عالیة، مكانًا بأعلي الدهیشة

                                                                                                                   
وفــي ، ١ ـهــ ٦١٣،، ص٢جـــ، السـلوك، المقریــزي: والبـواردي هــو تــاجر الطیـور المحفوظــة بالتبریــد أو التملـیح انظــر 

تصـحیح روبـن ، فـي أحكـام الحسـبةمعـالم القربـة ، ابـن األخـوة) الطرشـي(كتب الحسـبة البواردیـة بـائعو المشـهیات 
وتعني كل المـواد الغذائیـة التـي ، بمعني حامض) ترشي(ولطرشي كلمة فارسیة ، ١٥٩، ص)ت.دالقاهرة (لیوي، 

: وتســتخدم األحمــاض كمــذاق للغــذاء انظــر، لهـا طعــم حــامض وتوجــد كمیــة مــن األحمــاض المختلفـة فــي تركیبهــا
  . ١٠٦٨، ص ٣ةهـ، شمار ١٣٦٤، تهران فرهنك فارسي، محمد معین

  . ٧٤ص، ٢جـ، تذكرة، داود ١٣٦
، ١٩٨٥القـــاهرة ، ٣جــــ، ، نـــدوة التـــاریخ اإلســـالمي والوســـیطوســـائل التســـلیة عنـــد المســـلمین، أحمـــد عبـــد الـــرازق ١٣٧

وسـائل لطفـي أحمـد نصـار، ؛ ٩٧-٩٦، ص١٩٩٠القـاهرة ، ١جــ، دراسات في الحضارة اإلسـالمیة؛ ٦٦-٦٥ص
 . ٢٧٢-٣٦٩، ص١٩٩٩ ، القاهرة١٤١ریخ المصریین، تاالترفیه في عصر سالطین الممالیك

الحیـــاة الزراعیـــة فـــي مصـــر فـــي العصـــر ، أحمـــد عبـــد الكـــریم: تحقیـــق ، ، الفـــن الرابـــعمبـــاهج الفكـــر، الوطـــواط ١٣٨
مختصـــر الفالحـــة ، ابـــن الصــوام األندلســـي؛ ١٩ص. ١٩٧٢، ماجســـتیر بكلیـــة اآلداب جامعــة القـــاهرة المملــوكي
  . ١١ص، )ت.ب(تونس، األفریقیة

أحمـــد عبـــد ؛ ١٢٤، ص ١٠جــــ، النجـــوم، ابـــن تغـــري بـــردي؛ ٦٩٧، ٦١٥، ٦٨٣، ص٢جــــ، الســـلوك، المقریـــزي ١٣٩
الحمـام نبیـل محمـد عبـد العزیـز، ؛ ٢٦٩ص، وسـائل الترفیـه، لطفـي نصـار؛ ٦٥ص، ٣جـ، وسائل التسلیة، الرازق
  .٤٤ص، الزاجل



-٤١- 
 

، بـإطالق أسـرابه منهـا والتمتـع بمنظرهـا وهـي تحـوم فـي السـماء فـي مجموعـات كبیـرة فـوق المنـازل
وبخاصة قبل الغروب في أحیاء القاهرة القدیمة ،وأنفقوا في ذلك أمواًال طائلة بلغـت حـوالي سـبعین 

وبـاش وأراذل النـاس أنـه صـار لـه اجتمـاع باأل " ، ، باإلضـافة لـذلك ذكـر المقریـزي١٤٠ألف درهم 
بـل وصـل بـه ، الفالنیـة ومطیري الحمام فكان یقف معهـم ویـراهن علـي الطیـر الفالنـي والطیـرة

فأرسـل ، األمر أنه كان ذات یوم مع الحمام عند آذان العصر فطار الحمام عند سماعها اآلذان
ــاآلذان إذا رأوا الحمــام ــع أصــواتهم ب ، ألمــراءممــا أدي إلــي غضــب ا ١٤١"إلــي المــؤذنین بعــدم رف

  .١٤٢وأجبروه علي ذبح الحمام بیده 

  :أسواق الطیور الداجنة وأسعارها 
أما فیما یخص أسواق الدجاج فمن الثابت من خالل المصادر اإلسالمیة أنه وجـد سـوقًا 

وقــد اســتمر هــذا ، ١٤٣للــدجاج بمصــر منــذ بــواكیر الفــتح اإلســالمي وهــو مــا یعنــي انتشــاره آنــذاك 
سـوق " و" سـوق الـدّجاجین" حیث أورد المقریزي الحدیث عـن ، يالسوق إلي وقت العصر المملوك

 كـان الخرشـتف، قبـو سوق إلى الشماعین سوق یلي مما كان السوق هذا "قوله  ١٤٤" الوزازین
:" ویعقـب قـائًال ، ١٤٥وبكمیات ضخمة الغایة إلى جلیل كثیر شيء واألوز الدجاج من فیه عایب

                                                
: ، تحقیـقلخلفـاء والملـوك والسـالطینالجـوهر الثمـین فـي سـیر ا، ابـن دقمـاق؛ ٧٢٦، ص٢جــ، السلوك، المقریزي ١٤٠

، في حـین ذكـرت بعـض المصـادر أن مصـروفه بلـغ ١٦٤-١٦٣ص، ١٩٨٦ الریاض، سعید عبد الفتاح عاشور
محمـد سـید جـاد : تحقیـق، ٢، جــالدرر الكامنة في أعیان المائـة الثامنـة، ابن حجر: انظر، سبعة آالف درهم فقط

، الـدلیل الشـافي علـي المنهـل الشـافي؛ ١٥٧ ، ص١٠جـ، لنجوماابن تغري بردي، ؛ ٤ص، ١٩٦٦الحق، القاهرة 
 . ٧٤ ص، القاهرة، علي السید؛ ٢٥٧ ، ص١٩٨٤القاهرة ، تحقیق فهیم محمد شلتوت، ١جـ

، أحمد عبد الرازق؛ ٤٥ ، صالحمام الزاجل، نبیل محمد عبد العزیز؛ ٧٤٠-٧٣٩ ، ص٢جـ، السلوك، المقریزي ١٤١
 . ٢٦٩ ص، وسائل الترفیه ،لطفي نصار؛ ٦٥ ص، وسائل التسلیة

، القـاهرة البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، الشـوكاني؛ ٢٣٧ص، ١١جــ، الـوافي بالوفیـات، الصـفدي ١٤٢
المنهـــل ؛ ١٥٨ص، ١٠جــــ، النجـــوم، ابـــن تغـــري بـــردي؛ ٨٣ص، ٢، جــــالـــدرر، ابـــن حجـــر؛ ١٨٧ص، هــــ١٣٤١

بــدائع ابــن إیــاس، ؛  ٢٥٧ ص، ١جـــ، ل الشــافيالــدلی؛ ٥٤نبیــل محمــد عبــد العزیــز، ص: ، تحقیــق٥، جـــالصــافي
 . ١٥٢ص، )ت.القاهرة د، ٦جـ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد؛ ٥١٨ص، ٢ق،  ١جـ، الزهور

 . ١١٢ ص، ٩جـ، حلیة األولیاء، األصفهاني ١٤٣
 . ٢٠١ ، ص٢جـ، الخطط، المقریزي ١٤٤
، قطـــف األزهـــار مـــن الخطـــط واآلثـــار، ورابـــن أبـــي الســـر ؛ ١٥٧، ص٣جــــ؛ ٢٠١، ص٢جــــ، الخطـــط، المقریــزي ١٤٥

أسـواق مصـر ، قاسم عبـده قاسـم :انظر أیضا. ١٣٢جغرافیا ورقة  ٤٥٧مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقم 
ــانین كمــا  .٨، ص١٩٧٨القــاهرة، فـي عصــر سـالطین الممالیــك وذكـر المقریــزي أن هـذا الســوق قــدیمًا عـرف بالتبّ
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ار فـي موضـع آخـر أن الطیـور الداجنـة كانـت تبـاع فـي كمـا أشـ، ١٤٦" وأدركناه عامرًا سوقًا كبیرًا 
كمــا یبــدو واضــحًا أن هــؤالء الــدجاجین كانــت لهــم ســكني بجــوار ، ١٤٧ســوق الــدجاج بحــراج حــراج 

ا سـوق" تلك األسـواق أطلـق علیهـا المقریـزي  هـذا ، ١٤٨"سـكنى الـدجاجین المتعیشـین وكـان قـدیمً
المؤسســات التعلیمیــة مثــل خانقــاة فضــًال عــن األســواق األســبوعیة التــي كانــت تقــوم علــي بعــض 

كان یقام حولها في یـوم الجمعـة سـوق عظـیم تـرد النـاس إلیـه مـن مختلـف األمـاكن سریاقوس التي 
خــط " إضــافة إلــي الســوق األســبوعي فـي ، ١٤٩البعیـدة لبیــع الحیوانــات والطیــور مــن الـدجاج واألوز

یـوم الجمعـة ویبـاع فیـه مـن  خارج باب الفتـوح وهـو غایـة فـي العمـارة كـان یعقـد فـي"  خان السبیل
وهو ما یعكس ازدهار معامل التفریخ التي كانـت تمـد تلـك  ، ١٥٠" األوز والدجاج ما ال یقدر قدره 

  . األسواق بتلك اآلالف من مختلف أنواع الطیور

وتمــدنا المصــادر بإشــارة ذات دالالت هامــة وهــي أن عملیــة بیــع الــدجاج لــم تكــن حكــرًا 
حیــث تشـــیر ، ىالنصـــار بـــل تعــدتها إلــي ؛ ولــم تكـــن بصــفة جماعیــةعلــي الباعــة المســـلمین فقــط، 

المصادر إلي أن أحد النصاري ویدعي سویدًا كان یحمل قفصًا من الفـراریج علـي رأسـه ویـدور بـه 
كمـــا أورد المقریـــزي ازدهـــار باعـــة األطعمـــة والمـــأكوالت مـــن لحـــوم ، ١٥١فـــي ســـوق شـــنودة لبیعـــه 

، تقلــى التــي الطیــور بمختلــف لحــوم الباعــة یجلــس حیــث، "خــط بــین القصــرین " الــدجاج فــي   صــفًا
 األوز ولحـم المطجـن، الـدجاج لحـم فیبـاع الناصـریة، المدرسـة بـاب إلـى الكاملیـة المدرسة باب من

  . ١٥٢ وربع بدرهم وتارة بدرهم، رطل كلُّ  المطجن،

ومن المرجح أن نظام البیع والشراء إبان ذلك العصـر كـان قائمـًا علـي التعامـل النقـدي   
خاصــة فـي المنــاطق الریفیــة والتــي اســتمرت ، وعلــي نظــام المقایضـة مــن ناحیــة أخــري، ناحیــةمـن 

                                                                                                                   
كمـا أن أعـداد الباعـة مـن الـدجاجین قـد ، لصنادیق كـان سـكنًا للـدجاجینذكر أن سوق الصنادقیین الذین یبیعون ا

  . قلت تدریجیًا بمجرد أن هدمت قیساریة وسوق الكتبیین المتاخمة للدجاجین وحلت محلها حوانیت أخري
  ؛ ٢٠١ص ، ٢جـ، الخطط، المقریزي ١٤٦

Raymond, Les marches du Caire, p. 157.                                                                             
وینــادي علــي الشــيء بحــراج حــراج أي عــن طریــق المزایــدة والداللــة،  ١١٢٤،ص ٣ق، ٣،جـــ الســلوكالمقریــزي ، ١٤٧

  . وسوق الحراج هو سوق الداللة
 . ١٩٩ص ، ٢جـ، الخططالمقریزي ، ١٤٨
 . ٢٨٥،ص ٤جـ، الخطط، المقریزي ١٤٩
  . ٥٧ص، ٣جـ، الخطط، المقریزي ١٥٠
؛ ١٠١ص، ٣،جـــالضــوء الالمــع ، الســخاوي؛ ١٧١ -١٧٠ص، ٤جـــ؛ ٣٧٥ص، ٣جـــ، إنبــاء الغمــر، ابــن حجــر ١٥١

  . ٧٤ ، ص٤جـ
  . ٤٥ ص، ٣جـ، الخطط، المقریزي ١٥٢
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فیهــا طریقــة مقایضــة البضــائع إلــي وقــت قریــب العهــد نســبیًا بمــا یــوحي تأصــلها فــي المجتمعــات 
  . المحلیة منذ القدم

هـــذا وأفاضـــت المصــــادر علـــي فتـــرات متباعــــدة بیـــان بأســـعار بعــــض الطیـــور الداجنــــة 
والثابــت أن  -كمــا سـوف نتبــین–دجاج الـذي تمتــع بمكانـة خاصــة لعظـم فوائــده الطبیـة وبخاصـة الــ

تلــك األســعار قــد تفاوتــت مــن حــین آلخــر تبعــًا للعوامــل البیئیــة والمناخیــة والكــوارث الطبیعیــة التــي 
والتــي تــؤدي بأســعار الــدجاج إلــي القمــة بحیــث أن ؛ ١٥٣تضــرب العــالم اإلســالمي مــن حــین آلخــر

ممــا ، فــي إنتاجــه كانــت تلجــأ الســتیراده أحیانــًا مــن بــالد الشــام النعدامــه بهــا مصــر علــي ازدهارهــا
  . جعل اقتنائه آنذاك كعزة الیاقوت

إذا لــم  –ویبــدو واضــحًا مــن خــالل المصــادر أن أســعار الــدواجن فــي األوقــات العادیــة 
حــدثنا فی، أســعارهاكانــت فــي متنــاول األفــراد نظــرًا لــرخص  -تتــدخل عوامــل بیئیــة وكــوراث طبیعیــة

خـط بـین " المقریزي من أن تقـي الـدین عبـد الوهـاب نـاظر الخـواص الشـریفة كـان ینـزل إلـي سـوق 
فیبتــاع مــن الــدجاج المطجــن وفــراخ الحمــام وغیرهــا مــن الطیــور بمبلــغ مــائتي وخمســین " القصــرین

هـــذا دأبـــه فـــي كـــل لیلـــة وال یكـــاد مثـــل هـــذا مـــع كثرتـــه لرخـــاء " ویعقـــب قـــائًال بـــأن ، درهمـــًا فضـــة
؛ ،كمـا تباینـت أسـعارها تبعـًا لحالتهـا ١٥٤" لعظم ما كان یوضع فیه من هذا النـوع وغیـره ، سعاراأل

كما أن الطیـور الداجنـة ، ١٥٥وأقلها بدرهم واحد ، والجید منها بدرهمین، فالممتاز منها بثالثة دراهم
اره أمـا اإلوز فكانـت أسـع، في بالد الشـام كانـت أسـعارها مقاربـة لمـا بـأرض مصـر خاصـة الـدجاج

  . ١٥٦بمصر أقل من بالد الشام 

وفیـه یـتم رصـد ؛ وفیما یلي جدول بأهم أسعار الدواجن التي وردت بالمصـادر اإلسـالمیة
تلك األسعار في فترة ما قبیل العصر المملوكي وطوال العصر المملوكي مصحوبًا بالتعقیـب بـأهم 

  :المالحظات علیه

                                                
، ابـن إیــاس؛ ٥٥، ص٢جــ، الســلوك، المقریـزي: انظـر بالتفصـیل عــن أسـباب حـدوث الغــالء فـي كافـة الســلع فـي ١٥٣

دراسات في تـاریخ ، قاسم عبده قاسم؛ وما بعدها ٧٤، ص١٩٩٢فرانكفورت  ،فؤاد سزكین: إصدار، نشق األزهار
ومــا  ٥٣، ص١٩٧٨ القــاهرة،النیــل والمجتمــع المصــري فــي عصــر ســالطین الممالیك؛ ومــا بعــدها ١٦٠، مصــر
  . وما بعدها ٣٣ص، أسواق مصر في عصر سالطین الممالیك؛ بعدها

  . ٤٥ص، ٣جـ، الخطط، المقریزي ١٥٤
  ؛ ٤٤٧، ص٣جـ، صبح، القلقشندي؛ ١٧ص، أیمن فؤاد: حقیقت، مسالك، العمري ١٥٥

Ashtor ," L'evolution des prix dans le proche orient à la basse époque", JESHO, IV 
(1961) , p. 19.                                                                                                                         

  . ١٨٢ص، ٤جـ، صبح األعشي، ٢٦تحقیق أیمن فؤاد، ص، مسالك، العمري ١٥٦
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  السعر  السنة

  ١٥٧كثر الوباء في الدجاج   هـ٥٨١

ثــم جلبــت الفــراریج مــن ، صــار الفــروج ال یقــدر علیــه النعدامــه بــأرض مصــر  هـ٥٩٢
قوص وبیع كل عشرة فراریج بسبعة دنانیر وهذا لم یسمع بمثله في مصر قبـل 

  ١٥٨"ذلك 

 ١٠٠"  ـعــدمت الفــراریج فــي مصــر فجلبهــا رجــل مــن الشــام وبــاع كــل فــروج بــ  هـ٥٩٧
دم الـدجاج فاسـتغل أحـد كمـا عـ، درهم، ثم وصل سعره إلـي دینـار فتـرة محـدودة

ثــم باعـــه ، اً دینــار  ٦٠ التجــار هــذا األمــر وجلـــب مــن بــالد الشــام دجـــاج بقیمــة
  ١٥٩ دینار ٨٠٠ بمصر بقیمة

 ووصـل سـعر بیضــة الدجاجـة فـي حصـار مدینـة دمیــاط، دینـاراً  ٣٠=الدجاجـة   هـ٦١٦
  ١٦٠عدة دنانیر=  من قبل الصلیبیین

ثـــم بیـــع فروجـــان ، فشـــي األمـــراضثـــم عـــز وجـــوده نظـــرًا لت، درهـــم ٣= الفــروج   هـ٦٥٦
   ١٦١درهم  ٧٠٠بحوالي 

  . ١٦٣درهمًا  ٢٠ثم وصل سعرها إلي ، ١٦٢دراهم  ٥= الدجاجة   هـ٦٥٩

                                                
 . ٩١، ص ١ق١جـ، السلوكالمقریزي ، ١٥٧
  . ١٣٤-١٣٣ ١٣١، ص ١ق، ١جـ، السلوك، المقریزي ١٥٨
تحقیـق عمـر ، ٤٢جــ، ووفیات المشـاهیر واألعـالم تاریخ اإلسالم، الذهبي؛ ٤٨٨ص ،٣،جـ مرآة الجنان، الیافعي ١٥٩

، تحقیــق صـــالح الـــدین المنجـــد، ٤جــــ، العبـــر فـــي خبـــر مــن غبـــر؛ ٣٥، ص١٩٩٧الســـالم تـــدمري، بیــروت  عبــد
، ٢جـــــــ، حســــــن المحاضــــــرة، الســــــیوطي؛ ١٥٨، ص١ق، ١جـــــــ، الســــــلوك، المقریــــــزي؛ ٢٩٦ص، ١٩٤٨الكویـــــت

ابــن : وعــن الغــالء الــذي حــدث آنــذاك انظــر. هـــ٥٩٨غیــر أن إشــارة الــذهبي كانــت فــي حــوادث ســنة ، ٢٥٦ص
  . ١٦٩، ص١٩٦٣ لوس انجلوس، نشر ولیم برینر، لدرة المضیة في الدولة الظاهریةا، صصري

  . ٢٠١، ص١ق، ١جـ، السلوك؛ ٣٥١ص ، ١جـ، الخططالمقریزي ، ١٦٠
، ١٩٧٨دمشــق ، تحقیــق یحیــي عبــارة، ٢ق، ٣جـــ، األعــالق الخطیــرة فــي ذكــر أمــراء الشــام والجزیــرة، ابــن شــداد ١٦١

، ٤٨جـــ، تـاریخ اإلسـالم، الـذهبي؛ ٩١، ص١٩٥٤، حیـدر آبـاد الهنــد ١ـجـ، ذیـل مـرآة الزمــان، الیـونیني؛ ٥٠٧ص
  . ١٦٩ص، الدرة المضیة، ابن صصري: وانظر أیضاً ؛ ٤٢ص

  . ٤٣، ص١٩٩٠ القاهرة ،٣٠جـ، تحقیق محمد عبد الهادي شعیرة، نهایة األرب، النویري ١٦٢
، نشـره الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمیدتاریخ سالطین الممالیك أو النهج السدید والدر ، مفضل ابن أبي الفضائل ١٦٣

 :وترجمه للفرنسیة وعلق علیه 
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، ادرهمــــ ٣٦=اإلســــكندریةفــــي بلــــغ ، هــــمادر  ٣= بعــــد أن كــــان ثمــــن الفــــروج   هـ٦٩٥
ـــــي ١٦٤ ادرهمـــــ ٢٠و  ١٩= والقـــــاهرة  ١٦٥درهمـــــًا  ٣٠، ثـــــم وصـــــل بالقـــــاهرة إل
قم األمـــر فـــذبح ألحـــد المرضـــي فـــراریج ثـــم وزن درهمـــا، ثـــم تفـــا ٣٠=والصـــعید

  . ١٦٦لحمها فوقف علي كل وزن منها بدرهم 

  . ١٦٧درهمًا  ١٥بلغ سعر الفروج حوالي   هـ٦٩٦

  . ١٦٨همادر  ٥= الفروج   هـ٧٠٩

، ثــم فقــدت حتــي خــرج البریــد بطلبهــا للســلطان ،ثــم ١٦٩  ادرهمــ ٤٥= الفــروج   هـ٧٧٦
زوج  ١٧١أربعــة دراهـــم = اجــة ،والدج ١٧٠" مائــة درهــم فمــا فوقهــا" وصــل إلــي 

  ١٧٢درهماً  ٢٠=اإلوز

                                                                                                                   
E. Blouchet, Patrologia Orientalis, , vol. 1, Paris, 1919,  p. 419. 

، الــذهبي؛ ٢٩١م، ص١٩٨٩الریـاض ، ، تحقیـق زبیــدة عطـا٩جـــ، زبـدة الفكــرة فـى تـاریخ الهجــرة، بیبـرس الـدوادار ١٦٤
بیـــروت ، تحقیــق عمــر عبــد الســالم تــدمري، ١جـــ، تــاریخ ابــن الجــزري، الجــزري؛ ٤١، ص٥٢جـــ، تــاریخ اإلســالم

منتخـــب ، ابـــن الحریـــري ؛٢٨٦، ص)ت.بیـــروت د، ١٣جــــ، البدایـــة والنهایـــة، ابـــن كثیـــر؛ ٢٨١،٢٨٢، ص١٩٩٨
عقــد ، العینــي؛ ٣٧١،ص١٩٩٣بیــروت ، ، تحقیــق عبــده خلیفــة٢،جـــ الزمــان فــي تــاریخ الخلفــاء والعلمــاء واألعیــان

، ابــن الفــرات؛ ٣٠٠-٢٩٩، ص١٩٩٠القــاهرة ، محمــد محمــد أمــین ، تحقیــق٣جـــ، فــي تــاریخ أهــل الزمــان الجمــان
حسـن ، السـیوطي؛ ٢٠٨ص، ١٩٣٩بیـروت ، نجالء عز الـدین، تحقیق قسطنطین زریق، ٨مجـ، تاریخ ابن الفرات

 .  ٢٦٢ص ، ٢جـ، المحاضرة
، م١٩٧١القاهرة ، ، تحقیق أولرخ هارمان"الدولة التركیةالدرة الزكیة في اخبار "  ٨جـ، كنز الدرر، ابن الدواداري ١٦٥

العیني، ؛ ٨١٣ص، ٣ق، ١جـ، السلوك؛ ٣٣، ص١٩٥٦القاهرة ، إغاثة األمة بكشف الغمة، المقریزي؛ ٣٦٤ص
هــ مـن ٦٩٥حـوادث سـنة ، نزهة الناظر في سیرة الملك الناصـر، نقالً عن الیوسفي ٣٠٠، ص ٣، جـعقد الجمان

، ١٩٨٥الطبعـــة األولـــي الكویـــت ، دراســـات فـــي تـــاریخ ســـلطنة الممالیـــك، ناصـــر الحجـــيحیـــاة ؛ الجـــزء المفقـــود
 . ١٠١ص

، الســـلوك، المقریـــزي؛ ٢٩٣، ص١٩٩٢القـــاهرة، الســـید البـــاز العرینـــي: تحقیـــق، ٣١جــــ، نهایـــة اإلرب، النـــویري ١٦٦
 . ٢٠٨ص، ٨مجـ، تاریخ ابن الفرات، ابن الفرات؛ ٨١٣، ص٣ق١جـ

  هـ٦٩٦حوادث سنة ، ٣٩١، ص١ق١ـج، بدائع الزهور، ابن إیاس ١٦٧
  . ٥٥ص، ١ق٢جـ، السلوك، المقریزي ١٦٨
ابن ، ٤٤٨، ص١٩٩٤دمشق ، ، تحقیق عدنان درویش٢جـ،  ٣مجـ، تاریخ ابن قاضي شهبة، ابن قاضي شهبة ١٦٩

 . ٨٣ص ، ٢جـ، نیل األمل، شاهین
  . ٨٣ص ، ٢جـ، نیل األمل، ابن شاهین، ٤٠ص ، إغاثة األمة، المقریزي ١٧٠
نیــل ، ابـن شـاهین الظـاهري ؛٢٣٦، ٢٣٣ص ، ١ق، ٣جــ، الســلوك؛ ٧٢، ٧١ص، ١جــ، إنبـاء الغمـرابـن حجر، ١٧١

، ١٩٨١رجــــاء محمــــود الســــامرائي، العــــراق:تحقیــــق، النقــــود والمكاییــــل واألوزان، المنــــاوي؛ ٧٩ص، ٢جـــــ، األمــــل
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  .١٧٣غال سعر الدجاج حتي بیعت الواحدة بخمسة دراهم    هـ٧٩٨

، والدجاجــــة ١٧٥ ادرهمــــ١٠٥٠=دجاجــــات ســــمان١٠، ١٧٤ ادرهمــــ٧٠= الفــــروج  هـ٨٠٦
، درهـــــم٥٠٠=دجاجـــــات عادیـــــة ١٠، ١٧٦درهمـــــًا  ٢٠إلـــــي  ١٥الواحـــــدة مـــــن 

ثــم بلــغ الصــیرفي عــن طریــق ، ١٧٧ویریــد التــاجر المزایــدة  ادرهمــ ٣٧= الفــروج
ثــم وصــل ســعر ، درهمــاً  ٥٥٠= فروجــًا اشــتري  ٢٠أحــد ثقاتــه مــن الــرواة أن 

  .١٧٨درهماً  ٧٠=الفروج في شوال إلي 

 ٢٠=الدجاجـــة ، ١٧٩درهـــم  ٣٠٠=ثـــم زوج أوز معلـــوف ، درهمـــاً  ٧٠= األوز   هـ٨٠٧
 ٥٠ثم وصل سعر الدجاجـة العادیـة إلـي ، درهماً  ٤٠=درهمًا والدجاجة الممتازة

  ١٨١درهم ١٢٠٠= ثم وصل زوج أوز عادي إلي ، ١٨٠درهمًا  ٥٥أو

ارتفاع أسعار الدجاج جراء الكوارث المناخیة التـي ألمـت بمصـر ممـا أدي إلـي   هـ٨٣٢
  هالك أعداد ال تحصي منها

عـــدم الـــدجاج واإلوز بالقـــاهرة ولـــم یوجـــد إال نـــادرًا فوصـــلت أســـعاره إلـــي درجـــة   هـ٨٧٥
  ١٨٢غالیة جدًا 

                                                                                                                   
م فـارس، عصا، بشار عواد معروف تحقیق، ١جـ، وجیز الكالم في الذیل علي دول اإلسالم، السخاوي؛ ١٠٩ص

 . ١٤٣، ص١٩٩٥ بیروت، أحمد الخطیمي
 . ٢٣٣ص، ١ق، ٣جـ، السلوك، المقریزي ١٧٢

؛ ٢٨٣ص، ١٩٩٩بیـروت ، عمـر عبـد السـالم تـدمري: تحقیـق، النفحـة المسـكیة فـي الدولـة التركیـة، ابن دقمـاق  ١٧٣
  . ٣٢١،ص  ١جـ، وجیز الكالم، السخاوي

درهمــًا  ٤٠ضــي شــهبة یــذكر أن ســعر الفــروج كــان غیــر أن ابــن قا؛ ٢٦١، ص ٢جـــ، إنبــاء الغمــر، ابــن حجــر ١٧٤
 . ٣٦٠ص، ٤جـ، ٤مجـ، تاریخ ابن قاضي شهبة: انظر

بیـد أن الصـیرفي ذكـر ؛ ٣٦٠ص، ٤جــ٤مجــ، تـاریخ: درهمـًا انظـر ١٥٠٠ذكر ابن قاضي شهبة أن ثمنهم كـان  ١٧٥
 .١٨٨ص، ٢جـ، وسنزهة النف، الصیرفي :انظر" لكنهم معلوفات سمان " أن ثمنهم كان ألف درهمًا معلقًا 

  .٣٦٠ص، ١٩٩٧دمشق ، عدنان درویش: تحقیق، ٤جـ٤مجـ، تاریخ ابن قاضي شهبة، ابن قاضي شهبة ١٧٦
 . ١١٢٤ص، ٣ق، ٣جـ، السلوك، المقریزي ١٧٧
  هـ٨٠٦، حوادث سنة ١٨٦ص ، ٢جـ، نزهة النفوس، ابن الصیرفي ١٧٨
حـــوادث ، ١٩٦، ص٢جــــ ، النفـــوسنزهـــة : درهمـــًا انظـــر  ٣٥٠ذكـــر الصـــیرفي أن زوج اإلوز المعلـــوف بیـــع بــــ ١٧٩

 . هـ٨٠٧سنة
 . ١٩٦، ص٢،جـ نزهة النفوس، الصیرفي؛ ١١٤٥، ١١٣٤، ١١٣٣ص، ٣ق، ٣جـ، السلوك ١٨٠
  . ١١٤٥، ص ٣ق٣جـ، السلوك؛ ٢٨٩ص ، ٢جـ، إنباء الغمر، ابن حجر ١٨١
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  ١٨٣بل لم یوجد أصًال ، عر اإلوز والدجاج بدرجة عالیة جداً ارتفع س  هـ٨٩١
 

یتضــح مــن الجــدول الســـابق عــدة أمــور لعــل أهمهـــا اهتمــام المصــادر بأســعار الفـــراریج 
ولعـل مرجعـه إلـي ؛ بصفة خاصة ثم الدجاج دون االهتمـام ببقیـة عناصـر الطیـور الداجنـة األخـري

اء من الكثیر من األمراض التي تصـیب البـدن وقـت األهمیة الطبیة لتلك الفراریج وأمراقها في الشف
  . ١٨٤األزمات والكوارث البیئیة 

أضـف إلــي ذلـك أن المصــادر ذاتهـا لــم تهــتم بأسـعار الفــراریج والـدجاج إال وقــت تعــرض 
والتــي یتبــین منهــا أنهــا كانــت ؛ الــبالد للطــواعین واألوبئــة ســواء خــالل العصــر المملــوكي أو قبلــه

فبعـد أن كـان الفــروج الواحـد ذو الحالـة الممتـازة یبــاع بثالثـة دراهـم فــي   ؛ترتفـع إلـي أسـعار خیالیــة
األوقــات العادیــة نجــده وقــت انتشــار األوبئــة واألمــراض یصــل إلــي عشــرین درهــم، ثــم إلــي ثالثــین 

ثـم إلـي ، ثـم إلـي نیـف وسـبعین درهمـا، ثـم إلـي خمسـین درهمـا، ثم إلـي نیـف وأربعـین درهمـا، درهم
بــل أننــا أحیانــًا مــا ؛ ثــم إلــي دینــار مــن الــذهب الخــالص، ة وخمــس دراهــمثــم إلــي مائــ، مائــة درهــم

عــدم ذكــر أســعار محــددة  -خاصــة فیمــا یتعلــق بــأواخر العصــر الجركســي-نالحــظ فــي المصــادر
منـوهین فقـط بانعـدامها ونـدرتها ممـا یـؤدي إلـي ارتفـاع  -خاصـة اإلوز والـدجاج -للطیور الداجنـة 

ي أســعار الـدواجن یرجـع إلــي شـدة الوبـاء وتفشــي األمـراض مــن والتبـاین فـ، أسـعارها بدرجـة خیالیــة
لـي نـدرة أعــدادها مـن ناحیـة أخــري، ناحیـة إذ أنهـا تتبـاین تبعـًا لقــوانین العـرض والطلـب الســائدة ؛ وإ

  . ولنشاط الكوارث المناخیة واألوبئة من جهة أخري ، في مصر والدولة المملوكیة من جهة

راریج والدجاج قد تباینت في السـنة الواحـدة مـن بلـد كذا نالحظ من الجدول أن أسعار الف
ومـن المـرجح ، فنجد أن أسعارها في اإلسكندریة وبالد الصـعید أعلـي سـعرًا مـن القـاهرة، إلي أخري

أن لــذلك عالقــة بمعامــل طــرح الفــراریج التــي كانــت منتشــرة فــي القــاهرة بكثــرة وهــو مــا یعنــي زیــادة 
اإلسكندریة والصعید التي كانت تلك المعامـل منتشـرة بهـا أعدادها عن أطراف الدولة المصریة في 

زد علـي ذلـك أن اإلسـكندریة دأبـت علـي اسـتیراد األغنـام مـن ؛ علـي اسـتحیاء وتكـاد تكـون معـدودة
بــالد برقــة إلمــدادها بهــذا البــروتین الحیــواني والــذي كــان یغنیهــا بدرجــة كبیــرة عــن لحــوم الطیــور 

  . الداجنة

                                                                                                                   
  . هـ ٨٧٥حوادث سنة  ٤٢٢ص، ٦جـ، نیل األمل ١٨٢
  . هـ٨٩١حوادث سنة  ٤٢ص، ٨جـ، نیل األمل ١٨٣
 . ٩١، ص١جـ، ذیل مرآة الزمانونیني ،الی ١٨٤
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المصادر اإلسالمیة بصدد ذكر أسعار الفراریج وقت انتشـار ثمة مالحظة هامة أوردتها 
حیــث ؛ وهــي اســتغالل بعــض التجــار لحاجــة الشــعب لتلــك الفــراریج مــع انتشــار األمــراض؛ األوبئــة

عمـدوا خــالل انتشــار األمـراض ومــع انعــدام الفــراریج مـن الــدیار المصــریة إلـي اســتیرادها مــن بــالد 
فنــري أحــدهم یجلــب فراریجــًا مــن الشــام لیبیــع ؛ التجــاروقــد نجــم مــن وراء ذلــك ثــراء بعــض ، الشــام

ونجــد آخـر یجلــب دجاجـًا أیضــًا مـن الشــام ؛ الواحـد منهـا بمائــة درهـم مســتغًال حاجـة المرضــي إلیـه
بل من الطریف أننا نجـد العكـس حیـث ؛ ١٨٥بقیمة ستین دینارًا لیبیعه بمصر بقیمة ثمانمائة دینار 

بنقـل أسـرارها إلـي بـالد  -طـرح الفـراریج -تلـك الصـناعة  نري أحـد التجـار المصـریین أراد اسـتثمار
بیـد ، معمـًال إلنتـاج الفـراریج" حاضرة العقیبـة " وبالفعل سافر إلي بالد الشام وشید في بلدة ، الشام

فخســر ، أنــه كــان الخــتالف الظــروف المناخیــة أكبــر األثــر فــي كســاد ذلــك المعمــل وتلــف البــیض
  . ١٨٦الجلد والسقط وعاد من حیث أتي 

ــم بــه المــرض خــرج إلــي الســوق لیشــتري  ومــن الطریــف أیضــًا أن المقریــزي نفســه حــین أّل
یریـد ربحـًا " بـأن البـائع : فاشـتراهما مـن البـائع بـأربع وسـبعین درهمـًا ویعقـب قـائًال ، لنفسه فروجین

  . ١٨٧" علي ذلك 

ومما یالحـظ أخیـرًا علـي جـدول األسـعار الخـاص بـالطیور الداجنـة هـو تـأثر أسـعار تلـك 
إضـافة إلــي األمــراض -الطیـور بالعوامــل المناخیـة التــي تضــرب العـالم اإلســالمي مـن حــین آلخــر 

فتـأتي علیـه جمیعـه حتـي ال یبقـي منـه شـيء  -المعروفة التي كانت تصیب الـدجاج فـي أي وقـت 
كانـت شـدیدة التـأثر " ذوات الجنـاح" فالثابـت أن ، ١٨٨وهو األمر الذي تكرر كثیرًا في ذلـك العصـر

ـــبالد مـــن ظـــروف جویـــة مضـــطربة بمـــا یصـــیب فتمـــوت بســـبب ، خصوصـــًا فـــي فصـــل الشـــتاء، ال
م فــي بعــض نــواحي الوجــه القبلــي، وكــذا فــي ســنة ١٤٢٩/هـــ٨٣٢األمطــار والبــرد كمــا حــدث ســنة 

                                                
  . من تلك الدراسة ١٦٠انظر هامش رقم  ١٨٥
بیــد أن هــذا ال یعنــي أن مــزارع ، ٨٨ص، ٤جـــ، صــبح األعشـي، القلقشــندي؛ ٢٦ص، مســالك األبصــار، العمـري ١٨٦

، مصـر بل تحدثنا المصادر عن وجودها بید أنها لیست علي الكثرة كما فـي؛ الدجاج لم تكن موجودة ببالد الشام
یحـدثنا امتالكـه لبســتان كبیـر یربـي فیـه الــدجاج بأعـداد كبیـرة یبیــع منهـا، ویهـدي كثیــر " ابـن طــوق" فنـري المـؤرخ 

: منها في المناسبات الخاصة للقضاة والفقهاء مستفیدًا من صالته بهم أو سـاعیًا إلـي تعزیـز تلـك الصـفات انظـر
  . ١٠ص، ٢٠٠٠دمشق ، تحقیق جعفر المهاجر، ١جـ، التعلیق، ابن طوق

  هـ ٨٠٦حوادث . ١١٢٤ص، ٣ق، ٣جـ ، السلوك، المقریزي ١٨٧
 . ١٤٩، ص ٤جـ، بدائع الزهور، ابن إیاس ١٨٨
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؛ ١٨٩.وفـي قلیـل مـن قـري البحیـرة، م في قري الشرقیة وبعض قري المنوفیة والغربیـة١٤٦١/هـ٨٦٥
  . ١٩٠وا ال یأكلون اللحوم إال من العام للعاموتبعًا لذلك نجد أن بعض األهالي كان

فقــد شــملت أوجــه  فــي العصــر المملــوكيأمــا عــن طبیعــة اســتهالك الــدجاج فــي مصــر  
فلـــم تكـــن تربیـــة تلـــك الطیـــور وتفریخهـــا ضـــرورة تحتمهـــا احتیاجـــات طعـــام الشـــعب وســـد ؛ عدیـــدة

حیـث ؛ لیـك وأمـرائهمبل كانت ضرورة أیضًا یحتمها بذخ سالطین المما؛ احتیاجاته من اللحوم فقط
أمدنا المؤرخون المعاصرون بـالكثیر مـن الوصـف المسـتفیض لبـذخ هـؤالء السـالطین واألمـراء فـي 

وقـــد ، وكـــرم ضــیافتهم مـــع ســـفرائهم مــن المســـلمین واألجانـــب علــي حـــد ســـواء، والئمهــم وحفالتهـــم
فـالحوائج خانـاة ؛ علي تلك العملیة" ومن بینها الحوائج خاناة والمطبخ" البیوت السلطانیة" أشرفت  

مهمتهــا صــرف اللحــوم للمطــبخ الســلطاني والــدور الســلطانیة ورواتــب األمــراء والممالیــك الســلطانیة 
وحالمـا ، ١٩١وسائر الجند والمعممین وغیرهم من أرباب الرواتب المقیدة أسماؤهم فـي دفـاتر الدولـة 

ء والطـاريء واألسـمطة تصل تلك الكمیات إلي المطبخ یقوم بطبخها للسلطان برسـم الغـداء والعشـا
ویســتهلك فیــه كــل یــوم قنـــاطیر ، التــي كانــت تمــد بــاإلیوان الكبیــر بــدار العــدل فـــي أیــام المواكــب

ویـتم ذلـك تحـت إشـراف أسـتادار الصـحبة ، ١٩٢مقنطرة من لحوم الدجاج واإلوز واألطعمـة الفـاخرة 
  . ١٩٣وهو المشرف علیه 

وكیـة والتــي تبــین األوجــه وسـوف نعــرض لــبعض األمثلـة التــي وردت فــي المصــادر الممل
منهـــا علـــي ســـبیل المثـــال حفـــالت الـــزواج لـــدي ســـالطین ؛ المتعـــددة الســـتهالك الطیـــور الداجنـــة

                                                
ابـن ؛ ١٤٤ص، ٣، جــنزهـة النفـوس، الصـیرفي ؛ هــ٨٣٢، حوادث سـنة ٧٩٠، ص٢ق، ٤جـ، السلوك، المقریزي ١٨٩

كمـا ، ٢٢٨، ص ١٩٧٣القـاهرة ، وتفهـیم شـلت، جمـال الـدین الشـیال ، تحقیـق١٦جــ، النجوم الزاهـرة، تغري بردي
هــ فـي عهـد الدولـة األیوبیـة أن الوبـاء حـدث فـي ٥٨١أن المقریزي  یذكر في وقت سابق وفي سیاق حوادث سـنة 

الدجاج بكثرة دون حدوثه في األشخاص وفي تلك الحالة كانت الدولة تلجأ الستیراده من المناطق التـي لـم یصـل 
  .هـ٥٨١، حوادث سنة ٩١ص ، ١ق١جـ، السلوك :انظر، إلیها الوباء

  . ٩٤ص، هز القحوف، الشربیني ١٩٠
التیسیر واالعتبار والتحریر واالختبـار فیمـا یجـب مـن حسـن األسدي، ؛ ١٢ص، ٤جـ، صبح األعشي، القلقشندي ١٩١

  . ١٨٧،١٩١ ، ص١٩٦٧عبد القادر طلیمات، القاهرة  ، تحقیقالتدبیر والتصرف واالختیار
اعتنــي ، زبــدة كشــف الممالــك وبیــان الطــرق والمســالك، ابــن شــاهین؛ ١٣،ص ٤جـــ، صــبح األعشــي، القلقشــندي ١٩٢

نبیــل محمــد ؛ ٢٠٢-٢٠١ص، التیســیر واالعتبــار، األسـدي؛ ١٢٥، ص١٨٩٤بتصـحیحه بــولس راویــس، بــاریس 
  . ٢٣-٥، ص١٩٨٩القاهرة ، المطبخ السلطاني زمن األیوبیین والممالیك، عبد العزیز

  . ١٣، ص٤جـ، صبح، القلقشندي ١٩٣
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م أقـام الناصــر محمـد بــن قــالوون عـرس ابنــه األمیــر ١٣٣١/هـــ٧٣٢ففـي ســنة ؛ الممالیـك وأمــرائهم
  . ١٩٤ألف رأس  ٢٠آنوك، وذبح فیه من اإلوز والدجاج وغیرها ما یزید علي 

أقــام عرســًا ، حینمــا دخــل األمیــر قوصــون علــي ابنــة الناصــر محمــد بــن قــالوونأیضــًا 
استمر لمدة سبعة أیام ذبح فیه من سائر أصناف اللحوم والطیور الداجنة من الـدجاج واإلوز مـاال 

  . ١٩٥یحصي عدده 

كانـت مهـاداة الســفراء بالهـدایا أیضــًا مـن األمـور الشــائعة فـي العصــر المملـوكي ســواء و  
بل وصلت المهـاداة مـن السـالطین واألمـراء للرحالـة ؛ اء من قبل دول إسالمیة أم أجنبیةأكانوا سفر 

، وبـالطبع لـم تكـن الطیـور الداجنـة هـي محـور الهدیـة، األجانـب الـذین زاروا مصـر إبـان تلـك الفتـرة
وممـا ، بید أنها كانت تشكل عنصرًا ضروریًا فیهـا باعتبارهـا مـن العناصـر األساسـیة لكـرم الضـیافة

شــك فیــه أن الدولــة قــد وضــعت فــي دیــوان مصــروفاتها بنــدًا خاصــًا بكلــف الرســل القاصــدین إلــي ال
ـــة المملوكیـــة برســـم ضـــیافتهم  فقـــد أجـــري الناصـــر فـــرج علـــي رســـل تیمورلنـــك فـــي ســـنة ، ١٩٦الدول

ـــــــر ذلـــــــك ١٤٠٣/هــــــــ٨٠٦ ـــــــي ، ١٩٧م حـــــــق الضـــــــیافة مـــــــن لحـــــــوم الـــــــدجاج واإلوز وغی أیضـــــــًا ف
إلــي مصــر بقیــادة الســفیر دومنیكــو تریفیزانــي وحطــت  م توجهــت ســفارة أجنبیــة١٥١٢/هـــ٩١٩ســنة

التـي أعــد نائبهـا لهــم قصـرًا للضــیافة وأرسـل لهــم هدیـة فخمــة كـان مــن ؛ رحالهـا بمدینـة اإلســكندریة
وغــداة وصــول تریفزانـي إلــي القــاهرة لمقابلــة الســلطان وصــلت . ١٩٨بینهـا عشــرة أزواج مــن الــدجاج 

  . ١٩٩وزة ، وعشرون أخمسون زوجًا من الدجاج إلیه هدیة من بینها

كــان الســلطان ، وحینمــا كانــت تحــط الســفارة رحالهــا فــي القــاهرة مقــر الســلطة المملوكیــة
فقـــد قـــدم متـــرجم ، حیـــث كـــان یهـــتم برفاهیـــة الســـفراء األجانـــب؛ المملـــوكي یولیهـــا االهتمـــام الكـــافي

                                                
، تـاریخ ابـن الجـزري، الجـزري؛ ١٢٣ص، ١٩٦١بیـروت ، ٧جــ،  ٢مجــ، المختصـر فـي أخبـار البشـر، و الفـداأب ١٩٤

  . ٣٤٦،ص ٢ق، ٢، جـالسلوك، المقریزي؛ ٥٢٥،ص ٢جـ
  . ٥٨٠، ص٢جـ، السلوك، المقریزي ١٩٥
 . ٧٣ص، التیسیر واالعتبار، األسدي ١٩٦
  هـ ٨٠٦حوادث ، ١١١٢-١١١١، ص٣ق٣،جـ السلوك ١٩٧
١٩٨                 Schefer , Le voyage de Jean Thenaud, pp. 179 -180.                                

   
١٩٩            Schefer , Le voyage de Jean Thenaud , pp. 181-182.                                         
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الي حــوالي ثــم قــدم لــه الــو ، بالــدجاج ئــاً قفصــا ممتل الســلطان للســفیر برانكاشــي هدیــة كــان مــن بینهــا
  . ٢٠٠دجاجة  ٥٠وزة وأ ٢٠٠

قــدمت الحــرة بنــت الســلطان علــي بــن عثمــان المرینــي صــاحب فــاس مــن بــالد  وعنــدما
م فـأكرم وفادتهـا الناصـر محمـد ١٣٣٧/هــ٧٣٨نزلت مصر للراحة في سـنة ، المغرب قاصدة الحج

. ٢٠١فة بــن قــالوون، ورتــب لهــا مــن ســائر األصــناف ومــن بینهــا الــدجاج بكــرة وعشــیًا برســم الضــیا
الــذي كــان یؤخــذ مــن كبــار األمــراء والفالحــین علــي " بحــق الضــیافة " أضــف إلــي ذلــك مــا یعــرف 

حیـــث جـــرت العــادة إذا مـــر الســـلطان ، ٢٠٢ســبیل الهدیـــة وهــو مـــن ضـــمن أقســام المـــال الخراجــي 
بإقطـــاع أحـــد كبـــار األمـــراء فعلیـــه أن یقـــدم لـــه واجبـــات الضـــیافة مـــن اإلوز والـــدجاج وغیرهـــا مـــن 

كمـا كـان علـي مقـدمي قبائـل ؛ ٢٠٣فیقبلها منه ویـنعم علیـه بـالخلع واألمـوال ، الطیور مختلف أنواع
العربــان ترتیــب اإلقامــات للســالطین فــي حــال مــرورهم داخــل دركهــم كمــا حــدث مــع األمیــر یلبغــا 

م حین بعث بخطاب إلي شـرف الـدین عیسـي العایـدي أمیـر العربـان ١٣٨٨/هـ٧٩١الناصري سنة 
فحملـوا إلیـه مـن اإلوز والـدجاج وغیـر ذلـك مـا فیـه " ، مات علي طول الطریقیأمره باستقباله باإلقا

  . ٢٠٤" كفایة

من أوجه استهالك الطیور الداجنة كذلك األسمطة التي كانـت تزخـر بـالكثیر مـن تلـك و  
الطیور، فقد كان من عادة الدولة رصد متعلقات األسمطة السـلطانیة مـن اللحـوم بمختلـف أنواعهـا 

وعــادة األســمطة الملیئــة بــالطیور الداجنــة لیســت ولیــدة العصــر ، ٢٠٥ألصــناف وغیرهــا مــن ســائر ا
ویكفي أن الخلفاء الفاطمیین كان سـماطهم یحـوي مـن ، بل وجدت في العصر الفاطمي، المملوكي

                                                
٢٠٠ Dopp, Le Caire vu par les voyageurs accident du moyen âges , Le Caire 1951, p.125.   

  هـ٧٣٨، حوادث ٤٤٨-٤٤٧، ص ٢ق، ٢جـ، السلوك، المقریزي ٢٠١
 . ١٦٦ص ، ١جـ، الخطط، المقریزي ٢٠٢
، أبـــو الفـــدا؛ ٣٢٤، ص٣جــــ، الخطـــط، المقریـــزي؛ ٦٣ص، ٤جــــ، صـــبح، القلقشـــندي؛ ٣١ص، مســـالك العمـــري، ٢٠٣

  . ١٠١، صالمختصر
  . ٧٨ص، ١جـ٩مجـ، تاریخ ابن الفرات، ابن الفرات ٢٠٤
والوارد أن بزج األمـراء فـي إقامـة األسـمطة لـم یكـن حكـرًا علـي مصـر بـل تعـداه إلـي ، ٧٣ص، التیسیر، األسدي ٢٠٥

بـالد الشــام فـأورد الیــونیني سـماطًا لألمیــر حســام الـدین الجــین الجوكنـدار احتــوي علــي مائـة زبدیــة فـي كــل زبدیــة 
، ١٩٥٥الهند ، ٢جـ، ذیل مرآة الزمان: انظر، اجوثالثمائة زبدیة بكل واحدة منها ثالث طیور دج، خروفًا صغیراً 

 . ٣٠١ص
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أمــا الناصــر یوســف . ٢٠٦بــین أصــنافه ثالثمائــة وخمســون طــائرًا مــن الــدجاج ومــثلهم مــن الفــراریج 
ایة في الكثرة حیث شمل من بین أصنافه مـن الـدجاج وفـراخ فكان سماطه غ) م١٢٦١/هـ٦٥٩ت(

لدرجــة أن الســماط فــي حــال الفــراغ منــه كــان الفراشــون والطبــاخون ، یحصــيیعــد وال ال  الحمــام مــا
ویوضــح المقریــزي أســباب كثــرة األصــناف مــن األطعمــة كافــة ، ٢٠٧یبیعــون بقایــاه بــأبخس األثمــان 

الجبـــل بالقـــاهرة لــیًال ونهـــارًا حتـــي یقــوم أربـــاب النـــوب  ومــن بینهـــا الطیــور الداجنـــة وتوافرهـــا بقلعــة
بالســهر حــول الســلطان فیتشــاغلوا بالمــأكول والمشــروب عــن النــوم فیتقاســمون ســاعات اللیــل فیمــا 

وقد بلغ المطبخ السلطاني حدا زاهرًا مـن مختلـف المـأكوالت فـي عصـر األشـرف خلیـل ، ٢٠٨بینهم 
ة فخمـة ضـمت مـن محتویاتهـا خمسـة عشـر رطـًال بن قالوون فقد اشتري جماعة من األعیان وجب

كمـا تطالعنـا المصـادر عـن سـماط ، ٢٠٩من اللحم وعشرة أطیار دجاج سمان بمبلغ عشرین درهمًا 
الناصــر محمــد بــن قــالوون الــذي كــان یحــوي ســائر أصــناف الطیــور الداجنــة مــن الــدجاج واإلوز 

م ١٣٣٨/هــ٧٣٩فـي سـنة وخیر شـاهد علـي فخامتـه مـا یرویـه النشـو مـن أن سـماط الناصـر ، ٢١٠
، كذا یعد سـماط الظـاهر برقـوق ٢١١وما كان یرسله لألمراء كان یحوي سبعمائة طائر من الدجاج 
م كان بـه مـائتي زوج ١٣٩٦/هـ٧٩٩من أفخر األسمطة فقد أقام واحدًا علي سبیل المثال في سنة 

ولمـا ، ٢١٣ألوز ناهیك عما كان یقیمـه یومیـًا مـن لحـوم الـدجاج وا، ٢١٢إوز وألف طیر من الدجاج 

                                                
وتفــــیض المصــــادر ، ٩٧، ص٤،جـــــ النجــــوم الزاهــــرة، ابــــن تغــــري بــــردي؛ ٢٢١، ص ٢جـــــ، الخطــــط، المقریــــزي ٢٠٦

وتغزلـوا فـي وصـفها بأسـلوب أدبـي ، المعاصرة في وجود أصناف الدجاج والفـراریج علـي موائـد الخلفـاء الفـاطمیین
المعهـد الفرنسـي لآلثـار الشـرقیة  ، منشـورات٤٠جــ،  ،تحقیق حسین نصار، خبار مصرأ، المسبحي: منمق انظر

  . ٨٥، ٨١، ٥١ص، ١٩٨٤ بالقاهرة
؛ ٦٦٧، ص٢٠٠٠بیـــروت ، علـــي محمـــد بـــن عـــوض اهللا:تحقیـــق، ٢جــــ، فـــوات الوفیـــات والـــذیل علیهـــا، الكتبـــي ٢٠٧

، ابـــن كثیـــر؛ ١٤١-١٤٠، ص٢، جـــذیــل مـــرآة الزمـــان، الیـــونیني؛ ١٣٧ص، ٢٩جــــ، الـــوافي بالوفیــات، الصــفدي
  . ٢٤٠ص، ١٣جـ، البدایة والنهایة

  .٣٤٢، ص٣جـ، الخطط، المقریزي ٢٠٨
  . ٢١٢ص، ٣،جـ عقد الجمان، العیني؛ ٣٧٤، ص ٣، جـالخطط، المقریزي ٢٠٩
  .٣٦٤الجوهر الثمین، ص، ابن دقماق؛ في وفاة الناصر محمد ١٧٧ص، ٩جـ، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي ٢١٠
  . ٣٧٥، ص٣، جـلخططا، المقریزي ٢١١
  . ١٣٦ص، ١، جـإنباء الغمرابن حجر،  ٢١٢
 . ٢٢٨، ص ٣جـ، المنهل الصافي، ابن تغري بردي؛ ٣٤٢ص ، ٣جـ، الخطط، المقریزي ٢١٣
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ال وقد كان وزیره شمس الدین المعروف بكاتب أرنان الذي استطاع ضـبط متحصـالت الدولـة مـن 
  . ٢١٤"  مائة ألف طائر من الدجاج واإلوز" الطیور الداجنة حتي وصلت إلي  

كمـــا خصـــص األشـــرف برســـباي ســـماطًا خاصـــًا ألربـــاب الخدمـــة عـــن وجبتـــي الغـــداء  
ناهیــك عــن ســماط ، ٢١٥لحـوم ســت وعشــرین طــائرًا مـن الــدجاج والعشـاء وزاد علــي حصــتهم مــن ال

م كـان مـن ١٥٠٩/هــ٩١٥فقـد أقـام واحـدًا فـي سـنة  -رغـم معانـاة الدولـة–السلطان قنصوه الغـوري 
ومــن اإلوز خمســمائة ، ال یحصــي عــدده، فكــان مــن الــدجاج ألــف طیــر الــدجاج واإلوز مــا" بینــه 
  ٢١٦.." .طیر

وكبار القادة العسكریین فنري سماط األمیر بشتك وامتدت تلك األسمطة لتشمل األمراء  
في سلطنة المنصور أبو بكر الذي كان یذبح فیـه مـن سـائر أصـناف اللحـوم والطیـور الداجنـة مـن 
الدجاج واإلوز ماال یحصي لكثرته كما حدث في السماط الذي عقـده ألوالد الناصـر محمـد بمدینـة 

یختلــف ســماط األمیــر قوصــون عــن األمیــر  ولــم، ٢١٧دمیــاط والــذي كــان خارجــًا عــن نطــاق العقــل 
وكــــذا ســـماط األمیـــر جــــركس الخلیلـــي فــــي ، ٢١٨بشـــتك فـــي كثــــرة الطیـــور الداجنـــة علــــي مائدتـــه 

م مــن اإلوز والــدجاج وســائر األصــناف حــین قــام بافتتــاح المدرســة الظاهریـــة ١٣٨٦/هـــ٧٨٨ســنة
بــه مــا ال  یضــاف إلــیهم ســماط األمیــر ســودون طــاز الظــاهري الــذي كــان ســماطه، ٢١٩المســتجدة 

  . ٢٢٠یحصي من الدجاج واإلوز 

مــن أوجــه اســتهالك الطیــور الداجنــة رواتــب الجنــود العینیــة التــي كــانوا یأخــذونها مــن و  
فتطالعنـــا المصــادر المملوكیـــة ، اللحــوم وغیرهــا مـــن ســائر األصـــناف األخــري ومــن بینهـــا الــدجاج

                                                
، المنهـل الصـافي؛ ٣١٢ص، ١١جــ، النجـوم الزاهـرة، ابن تغـري بـردي؛ ٥٦٩، ص٢ق، ٣جـ، السلوك، المقریزي ٢١٤

نزهـة ، الصـیرفي؛ ٧٦-٧٥، ص١٩٨٥القـاهرة ، ید عبـد الفتـاح عاشـورتقـدیم سـع، ، تحقیق محمد محمد أمین١جـ
  . ١٦١، ص ٢جـ، النفوس

 . ٣٤٢ص ، ٣جـ، الخطط، المقریزي ٢١٥ 
  . هـ٩١٥حوادث سنة ، ١٥١، ص٤جـ، بدائع الزهور، ابن إیاس ٢١٦
، ١٠جــ، النجـومابن تغري بـردي، ؛ ٥٥، ص٣جـ، الخطط المقریزي،؛ ٩٠ص، ١٠جـ، الوافي بالوفیات، الصفدي ٢١٧

  . ٢٠ص
 . ٣٢، ص١٠،جـ النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي ٢١٨
إنبـاء ، ابـن حجـر؛ ٢٤٣، ص١١جــ، النجـوم الزاهـرة، ابن تغري بردي؛ ٥٤٧ص، ٢ق،  ٣جـ، السلوك، المقریزي ٢١٩

  . هـ٧٨٨حوادث ، ٤٦٠ص ، الجوهر الثمین، ابن دقماق؛ ٣١٤-٣١٣ص ، ١، جـالغمر
 . ٢٨٠ص، ٣جـ، الضوء الالمع، السخاوي ٢٢٠
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فة إلـي رواتـب أربـاب إضـا؛ ٢٢١م ١٣١٥/هــ٧١٥بكثیر من األمثلة من قبیل الروك الناصـري سـنة 
غیـر أنـه فـي بعـض األحیـان قـد یسـبب ، ٢٢٢األقالم الشهریة والتـي كانـت لحـوم الـدجاج مـن بینهـا 

االســــتهالك الزائــــد لســـــائر أصــــناف الطعــــام عجـــــزًا فــــي میزانیـــــة الدولــــة مثلمــــا حـــــدث فــــي ســـــنة 
لتـي وا، وهو ما جعل الناصر محمد یوفر من الدجاج المقـرر لألسـمطة واألمـراء، م١٣٣٨/هـ٧٣٩

لدرجة أن الناصر نفسه طلب أربعة طیور مـن الـدجاج ؛ طائر یومیاً  ٧٠٠كانت تصل إلي حوالي 
  . ٢٢٣فاستقبح الناس ذلك ، فكتب بها وصول من بیت المال

حـــج  فـــي العصـــر المملـــوكيمـــن أوجـــه اســـتهالك الطیـــور الداجنـــة أیضـــًا فـــي مصـــر و  
م ١٣١٩/هـــ٧١٩ففــي ســنة ، لطویلــةســالطین الممالیــك ومــا یصــاحبه مــن االســتعداد لتلــك الرحلــة ا

عهد الناصر محمد بن قالوون إلـي األمیـر كـریم الـدین الكبیـر بتجهیـز مـا یلزمـه خـالل سـفره لحـج 
حیـث جهـز حـوالي ألـف ؛ فكانت الطیور الداجنة من بین األصناف التي اصطحبها معـه، بیت اهللا

  . ٢٢٤وثالثة آالف طائر من الدجاج ، طائر إوز

مــا كــان مصــر فــي العصــر المملــوكي الك الطیــور الداجنــة فــي أخیــرًا فمــن أوجــه اســته
یقدمـه ســالطین الممالیــك لألســري األجانــب الــذین كـانوا یقعــون فــي أیــدیهم عقــب المعــارك الحربیــة 

فتــروي المصــادر أن األشــرف برســباي رســم ألســیره جینــوس ملــك قبــرص بعشــرین ، الطاحنــة بیــنهم
  . ٢٢٥ائج الطعام رطل لحم في كل یوم وستة أطیار دجاج برسم حو 

وهنا یتبادر إلي أذهاننا تساؤل ما الذي یدعو إلي ارتفـاع أسـعار الطیـور الداجنـة بصـورة 
  ؟ بین الفینة واألخرىمصر في العصر المملوكي في  مبالغ فیها

حیـث غصـت تلــك ؛ نجـد صـدي لإلجابـة عـن تلـك التسـاؤالت بـین ثانیـا المصـادر الطبیـة
وم الطیور الداجنة أو لمجرد شـرب أمراقهـا أو تنـاول منتجاتهـا المصادر بفوائد جمة جراء تناول لح

والحــدیث عــن الفوائــد الطبیــة للشــفاء مــن األمــراض التــي تصــیب البــدن جــد عســیر ، مــن البــیض

                                                
علـي ؛ ٤٣، ص٩جــ، النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ؛ هـ٧١٥، حوادث ١٤٩ص، ١ق، ٢،جـ السلوك، المقریزي ٢٢١

القـاهرة ، دراسات في تاریخ الممالیـك البحریـة وفـي عصـر الناصـر محمـد بـن قـالوون بوجـه خـاص، إبراهیم حسن
  . ٣٤٤، ص١٩٤٤

 . ٤٩ص ، تحقیق أیمن فؤاد سید، مسالكالعمري،  ٢٢٢
 هـ٧٣٩، حوادث ٤٦٨، ص٢ق، ٢،جـ السلوك ،المقریزي ٢٢٣
  . ٥٨، ص٩جـ، النجومابن تغري بردي، ؛ هـ٧١٩حوادث  ١٩٦، ص١ق، ٢،جـ السلوك المقریزي، ٢٢٤
  . هـ٨٢٩حوادث سنة  ٣٠٣ص، ١٤جـ، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي ٢٢٥
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وبیــان الخریطــة ، وحســبنا أن نــذكر بعضــًا ممــا تناولتــه كتــب الطــب لمــن أصــابته علــة مــا، لكثرتهــا
  . بصفة خاصةالعالجیة له والتي تخص الطیور الداجنة 

فــاألمراق ؛ ویجــدر اإلشــارة قبــل الحــدیث عــن لحــوم تلــك الطیــور أن نتحــدث عــن أمراقهــا
وتنقسـم إلـي ، یضـاف إلیهـا بعـض الحشـائش والبقولیـات، هي محالیل مائیة قاعدتها اللحم الحیواني

فـــاألولي تصــنع مــن لحــوم الحیوانـــات والطیــور التــي وصــلت لســـن ؛ أمــراق غذائیــة وأمــراق دوائیــة
ومــن هنــا عظمــت ، أمــا النــوع الثــاني فتصــنع مــن لحــوم الفــراریج الصــغار الفتیــة، )العتیقــة ( لــوغالب

: " علـي تناولهـا بقولـه زد علـي ذلـك حـث الرسـول ، ٢٢٦مكانتها وقت انتشار األمراض واألوبئة 
فمرقــة الــدجاج " ، ٢٢٧"فــإن لــم یصـب أحــدكم لحمــًا أصــاب مرقــاً ، إذا طبخـتم لحمــًا فزیــدوا فــي المــاء

، ومرقــة الــدیوك العتیقــة ٢٢٩ونــافع ألمــراض حرقــان البــول ٢٢٨"بــوخ فیــه قــوة ومصــلحة للمــزاج المط
ونافعــة إللتهـــاب القولـــون إذا طبخــت بالمـــاء وتركـــت حتــي تصـــل لحومهـــا ، نافعــة إلســـهال الـــبطن

" فقـد حـازت النصـیب األكبـر مـن الفوائـد حیـث تسـتخدم  ٢٣١أما أمراق الفـراریج ، ٢٣٠لدرجة الهري 
التــي " للســكتة " كمــا تصــلح ، ٢٣٢" واألبــدان الســقیمة ونافعــة إللتهــاب المعــدة  فــي تعــدیل األمزجــة

                                                
  . ٢٦٦ص، تبیان األسرار، اإلسكندراني ٢٢٦
  . ١١ص، البخالء، الجاحظ ٢٢٧
  . ٨٨هـ، ص١٢٩١، بغداد ١جـ، الجامع لمفردات األدویة، ابن البیطار ٢٢٨
 . ٢٩، ص١٩٨٦عمان ، سیف بن حنظل البوسعیدي: كتبه، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٢٩
، ابــن البیطــار؛ ١٥٠، ص١٩٨٢بیــروت ، تصــحیح مصــطفي الســقا، المعتمــد فــي األدویــة المفــردة، ابــن رســول ٢٣٠

طت بعــض المصــادر أن یســتخرج مــا فــي بطــون تلــك الــدیوك وقــد اشــتر ، ٨٨ص، ١جـــ، الجــامع لمفــردات األدویــة
كمـا ، ثـم تطـبخ بالمـاء علـي أن یضـاف إلیـه الكرنـب، ویوضع بدالً منهـا الملـح بمقـادیر معلومـة ثـم تخـاط بطونهـا

نما لها فائدة طبیة فقط مـن خـالل أمراقهـا وحـذرت مـن  نبهت إلي أن لحوم الدیوك العتیقة لیس لها قیمة غذائیة وإ
ترجمـة ، وهـو هیـولي الطـب فـي الحشـائش والسـموم المقاالت السبع من كتاب دیاسـقوریدوس: كثرة  انظرتناولها ب

، نزهــة المجــالس، الصــفوري؛ ١٤٣-١٤٢ص، ١٩٥٢المغــرب ، أصــلحه حنــین بــن اســحق، أصــطفن بــن باســیل
  . ١٨٥، ص٢مجـ

 . ١٤٢ص  ،هـ١٣٠٠القاهرة ، ١في منازل السرور، جـ مطالع البدور، الغزولي ٢٣١
لكـن ، وضحت المصادر أن مرق الفروج الفتي نـافع لألمـراض مـن مـرق الـدجاج، ١٥٠ص، المعتمد، ن رسولب ٢٣٢

 . وما بعدها ٢٩١ص، ١جـ، القانون، ابن سینا :مرق الدجاج نافع للغذاء من مرق الفروج انظر
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وكم من األمثلة ضـربتها المصـادر لـبعض األشـخاص الـذین تـداوا بتنـاول ، ٢٣٣تصیب الجسم كله 
  . ٢٣٤ أمراق الفراریج

ویشــترط فــي األمــراق الجیــدة أن توضــع لحــوم الطیــور الداجنــة فــي المــاء البــارد وتســخن 
ألنــه إذا غمســت اللحــوم مباشــرة فــي المــاء المغلــي فــال ، تصــل إلــي درجــة الغلیــانبــبطء إلــي أن 

تتكون منه رغوة ویتجمـد مـن وقتـه مشـكًال غالفـًا صـلبًا یحـیط بـاللحوم ویمنـع خـروج المـواد المفیـدة 
لـذا یحـذر غمـس اللحـوم فـي المـاء المغلـي فتكـون مرقتـه أقـل  ٢٣٥من اللحوم إلي میاه تلك األمراق 

كمــا یراعــي أن تكــون كمیــة المــاء المضــافة ، وتــؤدي إلــي نقــص القیمــة الغذائیــة، مجــودة فــي الطعــ
للحـــوم علـــي قـــدر حجـــم تلـــك الطیـــور بحیـــث ال تكـــون مـــن الكثـــرة فتـــذهب فائـــدتها ســـدي علـــي أن 
یضــاف إلیهــا بعــض المــواد المســاعدة التــي تظهــر طعمهــا مثــل البقولیــات والجــزر واللفــت والبصــل 

كما ینبغي أن تحفظ تلك األمراق في طنـاجیر مـن الفخـار ولـیس ؛ غیرهاوالكرنب والكراث واللوبیا و 
  . ٢٣٦من المعدن ألنها أقل تحمًال للحرارة 

ولنأتي اآلن إلي فوائد لحوم الطیور الداجنة حیث ثبت من خالل األطبـاء المسـلمین بعـد 
غم مـــن أن وبـــالر ؛ معـــاینتهم بالتجربـــة فائـــدة كـــل جـــزء مـــن أجزائهـــا فـــي النـــواحي الطبیـــة والجمالیـــة

والمخلیـة ، ٢٣٨والمشـویة علـي السـفود ، ٢٣٧المصادر حدثتنا عن لحوم الطیور المشویة علي الجمر
، وأن تناولهـا ٢٤١"أجود اللحـوم لحـم الـدجاج" إال أنها أكدت علي أن ؛ ٢٤٠والمقلیة ، ٢٣٩من العظم 

                                                
 . ١٢٣ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٣٣
، الصــفدي؛ ١٩٦٦ص، ١٩٨٨بیــروت  ،٤جـــ یل زكــار،تحقیــق ســه، بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــب، ابــن العــدیم  ٢٣٤

  . ١٩٤ص، ٤جـ، الوافي بالوفیات
ویفصل منهـا العنـق ، جرت العادة أن تؤخذ الطیور بعد ذبحها وتنظف تنظیفًا جیدًا ویخرج جمیع ما في أحشائها ٢٣٥

: انظــر ، وهرهــافیأخــذ المــاء منهـا الهــالم الموجــود فـي ج، واألجـزاء الشــحمیة ثـم تطــبخ فــي المـاء علــي نــار هادیـة
  . ٢٦٩، ٢٦٦ص، تبیان األسرار، اإلسكندراني

  . ٢٦٧ص، تبیان، اإلسكندراني ٢٣٦
، هـذا وأطلـق الغزولـي ٤٠٣، ص١جــ، رحلـة ابـن بطوطـة، ابـن بطوطـة؛ ١٢٧ص، ٤، جــالمخصـص، ابن سـیده ٢٣٧

في وقتنا الحاضر  وهي التسمیة المتداولة" الكباب" علي اللحوم المشروحة التي یتم تسویتها علي جمر النار اسم 
  .٥٥، ص٢، جـمطالع البدور: انظر

 . ١٣٠ص، ٤جـ، المخصص، ابن سیده ٢٣٨
  . ١٣٧ص، ٤، جـالمخصص، ابن سیده ٢٣٩
 . ٩١ص، هـ١٤٠٧قطر ، تحقیق یوسف حسین، سیاست نامة أو سیر الملوك، الطوسي ٢٤٠



-٥٧- 
 

ناهیـك عـن أن بعـض الـوزراء اعتـادوا علـي  ، ٢٤٢مشویة أو غیر مشویة یعمل علي توازن الـبطن 
مثـل الصــاحب بهـاء الـدین بــن حنـا وزیـر الظـاهر بیبــرس الـذي داوم علـي تنــاول " مصـلوقة" أكلهـا 

غیر أن المصادر تحذرنا في الوقت نفسـه بـأن مالزمـة ، ٢٤٣زوجین من الدجاج طلیعة كل صباح 
لــذا یجــب أن یســتعاض عنهــا مــن ؛ األشــخاص للحــوم الــدجاج بصــفة دائمــة تســبب شــحوب اللــون

  . ٢٤٤أن وقت آلخر بلحوم الض

كذا ذكرت المصادر أن أدمغة الـدجاج إذا طبخـت بشـراب وتـم تناولهـا تعمـل علـي وقـف 
ذا وضــعت علــي لدغــة ، وتصــلح حــال مــن خــف عقلــه، كمــا تغــذي الــرأس كثیــراً ، ٢٤٥نزیـف الــدم  وإ

، وأجنحــة الـــدجاج واإلوز مــن أعظـــم اللحـــوم غــذاء ألنهـــا ســهلة الهضـــم كونهـــا ٢٤٦الحیــات أبرأتهـــا
  . ٢٤٧ولكثرة اللحم فیها ، لطیورخفیفة لكثرة حركة ا

أمــا ، كمـا بینــت المصــادر أن لحــوم الـدجاج األهلیــة المســمنة جیــدة الغـذاء وتســمن البــدن
الـدجاج األهلــي غیــر المســمن فأنــه یحســن اللــون ویزیــد المنــي ویقــوي الشــهوة ویلــذذ الجمــاع للرجــل 

كــل لحومهــا ویشــرب بشــرط أن تطــبخ بالبصــل والسمســم بمقــادیر معلومــة حتــي تنهــري فتؤ ، والمــرأة
ونهــت المصــادر عــن إخصــاء  ،٢٤٩كمــا ثبــت معالجتهــا لإلنســان مــن أمــراض الفــالج ، ٢٤٨ مرقهــا

  .٢٥٠الدجاج حتي یكبر ویسمن ألنه حال ذلك یصیر أردأ األنواع 

                                                                                                                   
الـــدجاج مــــن وعـــدت لحــــوم ، ٣٢٦ص، ٢جـــــ، نزهــــة المجـــالس، الصـــفوري؛ ٢٤٩ص، ٢جـــــ، الحیـــوان، الجـــاحظ ٢٤١

الوحیـد فـي ، ابـن نـوح األقصـري: األكالت المفضلة عند أهل صعید مصر حیث كانت تطبخ مـع الملوخیـة انظـر
  . ١٠٣ورقة، تصوف ٢٢٦، مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقم ٢جـ، سلوك التوحید

هـو مـا شـوي كما یـري أحـد أطبـاء المسـلمین أن خیـر الـدجاج المشـوي ، ٤٢ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٤٢
ابـن سـتار : في بطن جدي أو حمـل مـع قطـع لحـم وأرز وغیرهـا مـن األبـزار ثـم یخـیط ویتـرك بـالفرن لیطـبخ انظـر

مخطوط مصور بمعهد المخطوطات ، كتاب الطبائخ أو الوصلة إلي الحبیب لیعتني به عن جهل الطبیب، الوراق
  . أ٥٣ورقة ، صناعة ١٠رقم ، العربیة

  . ٢٢ص، ٢٢جـ، تالوافي بالوفیا، الصفدي ٢٤٣
  . ٦٧٥، ص١جـ، عیون األنباء في طبقات األطباء، ابن أبي أصیبعة؛ ٣٧٢ص، ٢٢جـ، سیر أعالم، الذهبي ٢٤٤
 . ١٥٠ص، المعتمد، ابن رسول ٢٤٥
 . ٣٠٢ص، ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري ٢٤٦
  . ٢٧٤ص، ١جـ، القانون، ابن سینا ٢٤٧
هــــــ ١٣٠٢القـــــاهرة ، وفریـــــدة الغرائــــب عجائــــبخریـــــدة ال، ابـــــن الــــوردي؛ ١٥١-١٥٠ص، المعتمــــد، ابــــن رســـــول ٢٤٨

نزهــة ، الصــفوري؛ ١٣٦ص، ٢جـــ، المسـتطرف، األبشــیهي؛ ٣٤٩ص، عجائــب المخلوقــاتالقزوینـي ،؛ ١٠٧،ص
وحــذرت المصــادر فــي نفــس الوقــت مــن تنــاول لحــوم الــدجاج مــع الجــبن حیــث یســبب ، ٣٢٦ص، ٢، جـــالمجـالس

 . عسر الهضم
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حیـث یسـهل طلــوع ؛ ٢٥١أمـا عـن شـحم الـدجاج فلــه فوائـد جمـة وهـو مـن أعــذب الشـحوم 
وینفـع ، ا یزیل الكلف األحمر الذي یصـیب الوجـه، كم٢٥٢أسنان الطفل الصغیر إذا دلكت لثته به 

ویمنــع نزیــف الـــدم ویســكن آالم البواســـیر، ، ٢٥٣مــن الشــقاق العـــارض فــي أســفل القـــدم مــن البـــرد 
ذا طبخ بـدون ملـح وتناولتـه المـرأة كـان نافعـًا لهـا مـن ، ٢٥٤ویشفي من مرض المالیخولیا والجنون وإ

لعــین حیــث تمنـع نــزول المــاء فــي العــین إذا ،  كمــا تنفـع مــرارة الــدجاج ا٢٥٥أوجـاع الــرحم والعكــس 
ناهیــك عــن عظــیم فوائــدها فــي ، ٢٥٦كمــا تعمــل علــي تحریــك اإلســهال لــدي األطفــال، اكتحلــت بهــا

ـــة األورام البلغمیـــة  ـــذین یبولـــون فـــي ، ٢٥٧إزال أمـــا قـــوانص الـــدجاج إذا شـــویت وتناولهـــا األطفـــال ال
ــــك  ــــدجاج ح، ٢٥٨الفــــراش منعــــت ذل ــــي وزعمــــت بعــــض المصــــادر أن بقــــوانص ال جــــرًا إذا شــــد عل

ذا علــق علــي اإلنســان أذهــب عنــه الحســد، المصــروع یــزول عنــه الوجــع ذا تــرك تحــت رأس ، وإ وإ
  . ٢٥٩الصبي أذهب عنه فزع النوم 

ن اقتصـــرت لحومهـــا علـــي  أمــا عـــن لحـــوم الـــدیوك العتیقـــة فهـــي قلیلـــة القیمـــة الغذائیـــة وإ
ذا طبخـــت ، ٢٦٠المعـــدة  حیـــث تنفـــع اإلنســـان مـــن مـــرض الرعشـــة وآالم، الناحیــة العالجیـــة فقـــط وإ

أما إذا شوي طریًا وأكـل نفـع مـن مـرض  ،إنها تقوي الذاكرة وتنعش التفكیرلحومه مع المصطكي ف
كمـا ذكـرت ، ٢٦١كمـا یسـتخدم زبلـه مضـافًا مـع الخـل والخـردل فـي إزالـة الكلـف ، البول فـي الفـراش

المجنـون نفعـه وقربـت مـن أنـف "أن عرف الدیوك إذا قطعت منـه أجـزاء وشـویت علـي جمـر النـار 

                                                                                                                   
 . ١٢٧ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٤٩
 . ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، داود؛ ٢٤٨ص، ٢جـ، الحیوان، الجاحظ ٢٥٠
 . ٢٩٥ص، ١٩٠٨القاهرة ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، الثعالبي ٢٥١
 . ٣٢٧ص، ٢جـ، نزهة المجالس، الصفوري ٢٥٢
 . ١٠٧ص، خریدة العجائب، ابن الوردي ٢٥٣
  . ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، داود ٢٥٤
 . ١٥٧ص، المقاالت السبع ٢٥٥
 . ١٦٥ص، السبعالمقاالت  ٢٥٦
 . ١٤٤ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٥٧
  . ١٠٧ص، خریدة العجائب، ابن الوردي ٢٥٨
  . ١٩٢ص ، عجائب المخلوقات، القزویني ٢٥٩
  . ٢٢١ص، ١٠جـ، نهایة األرب، النویري؛ ١٣٤ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٦٠
  . ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، داود ٢٦١
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وكثـرة ، غیر أنهـا حـذرت مـن مداومـة أكـل لحومـه ألنهـا تـورث النقـرس ووجـع المفاصـل، ٢٦٢"وبرئ
  . ٢٦٣تناول قوانصه تولد الحصي 

أو كمـا أطلـق  ٢٦٤أما عن لحوم الفراریج فحدث وال حـرج فأجودهـا حـین تبتـدئ بالصـیاح 
للـون وتزیـد فـي المنـي وتقـیم تزید فـي العقـل وتصـفي ا" ، حیث أنها ٢٦٥" الفراریج النواهض" علیها 
، وتعـالج أمـراض ٢٦٧كما تنفع اإلنسان مـن مـرض الرعشـة شـأن لحـوم الـدیوك العتیقـة ، ٢٦٦" الباه 

وتذهب عن اإلنسـان الكـوابیس شـأن ، ٢٦٩وتفتت الحصي التي تصیب الكلي ، ٢٦٨البواسیر الحارة 
، ٢٧١والجنــــون ، وشــــحم الفـــراریج یمنـــع نزیـــف الــــدم ویســـكن المالیخولیـــا ٢٧٠لحـــوم الـــدجاج أیضـــًا 

النشـو : واألمثلة كثیرة في المصـادر المملوكیـة توضـح معالجـة المرضـي بلحـوم الفـراریج مـن قبیـل 
نـاظر الخـاص ووزیـر الناصـر محمـد بـن قـالوون والــذي عوقـب مـن قبـل السـلطان حتـي صـار فــي 

یعیـة  حالة یرثي لها إلي أن شمله عفو السلطان فرتب له لحوم الفـراریج حتـي یعـود إلـي حالتـه الطب
" وبالجملـة فقــد اتفقــت المصـادر علــي أن الشــخص الـذي یــداوم علــي أكـل لحــوم الفــراریج بأنــه، ٢٧٢

  . ٢٧٣" وتلطیف مزاجه ما یفید عقله قوة وذهنه حدة ، یراعي حفظ صحته

                                                
  . ١١٧ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٦٢
  . ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، داود؛ ١٠٧ص ، خریدة العجائب، ابن الوردي ٢٦٣
 . ٣٥٩ص، المعتمد، ابن رسول ٢٦٤
مفردهـا النـاهض وهـو الفـروج الـذي قـد وفـر جناحـاه ونهـض  والنـواهض، ٥٥،  ص٢جـ، مطالع البدور، الغزولي ٢٦٥

 . ید وكثیفیلیه العاتق وهو الذي ینبت له ریش شد، للطیران ویعرف عند عامة مصر بالزغالیل
 ٢٤٢ص، المستطرف، األبشیهي؛ ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، داود؛ ٣٠٢-٣٠١،ص  ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري ٢٦٦

رغـم أن الــدمیري یتعجـب ممــن ، بیـد أنهـا حــذرت مـن أن المداومـة علــي تناولهـا تـورث النقــرس والبواسـیر، ٢٤٣-
" مــار علـي مضـرتها بــالنقرس وتولیـدها لــه ؟ وال أعلـم مــن أیـن أجمعـت العلمــاء واألطبـاء األغ: " ذكـر ذلـك بقولــه

 ".بأن هذا قول جاهل بالطب" معقبًا 
 . ١٣٤ ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٦٧
 . ٥٣ ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٦٨
 . ٣٣ ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٦٩
 . ١٢٣ ص، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر ٢٧٠
  . ١٧٢ص، ١جـ، تذكرة، داود ٢٧١
 . ٢١٧ ص ،١٩، جـالوافي بالوفیات، الصفدي ٢٧٢
، لبنــان ٢،مجـــكتــاب الــذیل علــي طبقــات الحنابلــة ، ابــن رجــب؛ ٣٧٨ ص، ٢١جـــ، ســیر أعــالم النــبالء، الــذهبي ٢٧٣

 . ٦٨ ص، ١٩٨١
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علي أنه یالحظ ظهور بعـض الحـاالت التـي تـدعو إلـي مـداواة بعـض األمـراض بطریقـة 
بـدلیل مـا یـذكره ، ا دأب في االحتیال علـي عامـة الشـعبیبدو أن من استخدمه؛ خارج نطاق العقل

م مـن أن رجـًال ظهـرت لدیـه بثـرة فـي قدمـه فوصـف لـه ١٤٠٦/هــ ٨٠٩المقریزي في حـوادث سـنة 
شخص أن یأخذ فروجًا ویضع دبره علي تلك البثرة فإن مات الفروج وضـع دبـر فـروج آخـر وهكـذا 

جراء ذلك العمـل، وهـو مـا یوضـح رواج  ففعل الرجل كما قال فمات عشرون فروجاً ، حتي تتالشي
كمـا زعـم علمـاء الطـب باسـتخدام لحـوم الفـراریج ، ٢٧٤بعض األمور الخرافیة داخـل طبقـات العامـة 
  . ٢٧٥الصغار في عالج لدغات الحیات والثعابین 

؛ أما لحوم اإلوز فهي من اللحـوم الثقیلـة لإلنسـان نافعـة جـدا لـه إذا مـا تـم هضـمها جیـداً 
، فهـي تسـمن كثیـرًا وتصـلح ألصـحاب الكـّد والریاضـة، ٢٧٦ف الصغار مـن أحسـنها لذا تعد المخالی

غیــر أنهـــا إذا باتــت مطبوخـــة تطرقــت إلیهـــا الســموم خاصـــة ، وتهــیج البـــاه، وتفتــت حصــي الكلـــي
حیث یستخدم فـي تحلیـل  -كالدجاج والبط  –ویعد شحمها من أفضل الشحوم ، ٢٧٧بأرض مصر 

وزعمــت المصـــادر أن ، ٢٧٨ثــدیین مــن ســـائر أمراضــهما األورام وتســكین األوجــاع حیــث یصـــلح ال
  . ٢٧٩ومخه یداوي صداع الرأس ، لسانه ینفع من تقطیر البول

فهي غنیة من الناحیـة الغذائیـة  ٢٨٠ -صهماانظرًا لتشابه خو  -أما عن لحوم البط واإلوز
غیـر أنــه مــن الناحیــة ، ٢٨١ویســتخدم زبلــه فــي إزالـة الكلــف والــنمش ، حیـث تســمن وتخصــب البـدن

ذا ، حیـث یتكتـل فـي المعـدة ویثقلهـا" الكثیر الغـذاء الـرديء" حیة یصنف لحمه علي أنه من الص وإ
مــا تــم هضــم لحمــه كــان أغــذي مــن جمیــع لحــوم الطیــور، كمــا یســتخدم فــي الناحیــة الجمالیــة فــي 

ناهیك عن دوره الكبیـر فـي إكثـار المنـي لـدي الرجـال ، وتقویة األحبال الصوتیة، صفاء لون البشرة
٢٨٢ .  

                                                
  هـ٨٠٩، حوادث ٤٤، ص ١ق٤جـ، السلوك، المقریزي ٢٧٤
  . ١٢٠ ص، ٢جـ، كتاب العمدة، ابن القف ٢٧٥
  . ١١ص، المعتمد، ابن رسول ٢٧٦
  . ٧٢ ص، ١جـ، تذكرة، داود ٢٧٧
  . ٩٠، ٧٢ص ، ١جـ، تذكرة داود، داود ٢٧٨
  . ٣٤٠ص، عجائب المخلوقات، القزویني ٢٧٩
 . ١١٣ ص، ١جـ، حیاة الحیوان، الدمیري ٢٨٠
 . ٩٠ ص، ٢جـ، تذكرة، داود ٢٨١
 . ٢٧ص ، المعتمد، ابن رسول؛ ٢٧٤، ٩٧ص، ١جـ، القانون، ابن سینا ٢٨٢
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ن لحــوم الحمــام وفوائــدها الغذائیــة والطبیــة فقــد أفاضــت المصــادر فــي ذكــر أهمیتــه وعــ
مفتتــًا ، ٢٨٣نافعــًا لإلنســان مــن أمــراض الفــالج واالستســقاء والرعشــة وعســر البــول ، كمســمن للبــدن

ویسـتخدم زبلــه فــي إزالــة ، كمــا یحســن الصــوت مـن الناحیــة الجمالیــة، للحصـي التــي تصــیب الكلـي
كمــا عــدت المصــادر أن مجــاورة الحمــام جلهــا فوائــد كونــه یصــلح ، الــنمشآثــار الكلــف والبــرص و 

بل ذهبت إلي أن تربیته في البیوت تمنع الطـاعون ، ویدفع بحركة جناحه العفونات، الهواء والوباء
   ٢٨٤ .والخدر والوحشة لما ورد في حدیث عن الرسول 

الغذائیـة لـدورها الكبیـر صفوة القول أن لحوم الطیور الداجنـة عظیمـة الفائـدة مـن الناحیـة 
وّجــد مفیــدة مــن الناحیــة الطبیــة لــدورها وأمراقهــا فــي الشــفاء مــن ، فــي بنــاء الجســم وتشــكیل البــدن

الكثیـــر مـــن األمـــراض التـــي تصـــیب اإلنســـان فـــي عصـــر تمیـــز باشـــتداد وطـــأة الكـــوارث البیئیـــة 
الطــب فـي العصــر وحسـبنا الرجــوع لكتـب ؛ والمناخیـة علیـه كانتشــار الطـواعین واألوبئــة واألمـراض

  . اإلسالمي لنعرف عظم فائدتها

كأحـــد المخلفـــات الناتجـــة عـــن الطیـــور الداجنـــة فقـــد أفاضــــت  ٢٨٥أمـــا بالنســـبة للبـــیض 
 ، المصادر في ذكر أهمیته فبینت أن أجود أنواعه وأطیبه إذا نتج من الدجاج بعـد علفـه علفـًا وافیـًا

والبــیض مــع قلــة حجمــه كثیــر ، ٢٨٦جاج وأكثــره قیمــة مــن الناحیــة الغذائیــة المتولــد لیومــه مــن الــد
وأكثــره اســتهالكًا بــیض الــدجاج مقارنــة بــاإلوز والــبط ، وتــأثیره ألطــف وأنفــع، التغذیــة ســهل الهضــم

كمـا أنـه إذا نقـع ، وله العدید من الفوائد الطبیة حیث یستخدم بیاضه في تسـكین آالم النقـرس، ٢٨٧
، یـدهن لمـریض البهـق كـان نافعـًا لـه ثـم، ثم ترك لیجف تحـت حـرارة الشـمس ثالثـة أیـام، في الخل

أمـا عـن ، ٢٨٨فضًال عـن أهمیتـه مـن الناحیـة الجنسـیة حیـث یزیـد الشـهوة ویكثـر المنـي لـدي الرجـل
ذا دلـك بـه ، "تكلموا سـریعًا " بیض الحمام فأوردت المصادر أنه إذا خلط بالعسل وأكله األطفال  وإ

ن شرب نیئًا أزا، اللثة أورث الفصاحة والذكاء لدیهم   . ٢٨٩ل خشونة الصدر وأخصب البدن وإ

                                                
 ص، ١جــــ، نزهــة المجــالس، الصــفوري؛ ١٤٧ص، ١جــــ، تــذكرة ،داود؛ ١٣٣ص، ٢جـــ، المســتطرف، األبشــیهي ٢٨٣

٥١٨ . 
  . ٧٤ ص، ٢جـ؛ ١٤٧ص، ١جـ، تذكرة، داود ٢٨٤
 ، ١جــ، تـذكرة، داود؛ ١٤٣ ص، المقـاالت السـبع؛ ٣٤٧ص، ٢جــ، الحیـوان، الجـاحظ: انظر تفصیالت عنه فـي ٢٨٥

  . ١٢٧-١٢٦، ١٢٤ ص، ٨جـ، المخصص، ابن سیده؛ ١٠٢-١٠١ص
  . ٢٨٤ ص، األسرار تبیان، اإلسكندراني ٢٨٦
  . ٢٨٥ ص، تبیان األسرار، اإلسكندراني ٢٨٧
  . ١٠٧ ص، خریدة العجائب، ابن الوردي ٢٨٨
  . ١٤٧ ص، ١جـ، تذكرة، داود ٢٨٩



-٦٢- 
 

مــن وراء تلــك الطیــور وهــو تأویــل  بــین المصــریین بقــي أن نتحــدث عــن الجانــب النفســي
والتـي امـتألت بهـا مصـادر تفاسـیر األحـالم كـل یـدلي بـدلوه ؛ رؤیا تلك الطیور في المنام واألحـالم

ن ؛ یج والـبط وغیرهـافعجـت كتابـاتهم عـن تأویـل رؤیـا الدجاجـة والـدیك والفـرار ؛ في هذا المضمار وإ
لم تثبت علي حالة معینة بحیث أنه عند تفسیرهم لرؤیا أحد الطیور فـي المنـام فـإنهم یؤلونهـا علـي 

فرؤیـا الـدیك مـثًال فـي المنـام تـدل علـي ؛ أكثر من تفسیر إال إذا وقع لهم االتفاق من القرآن والسـنة
أو الرجـل الـذي ، لرجـل كثیـر النكـاحأو الرجـل شـجاع كـریم ،أو ا، أو الـرزق بغـالم، ظفر باألعـاجم

أو مصــاحبة العلمـاء واالنتفــاع ، أو مصـاحبة مــؤذن أو خطیـب أو قـارئ، أمـر بـالمعروف وال یأتیــه
  . ٢٩٠وغیرها ، بهم

ومــن ذبــح ، أمــا الدجاجــة فرؤیتهــا فــي المنــام تعبــر عــن امــرأة رعنــاء حمقــاء ذات جمــال
وتســعي لهــم ألجــل الصــدقات، ومــن أكــل دجاجــة فقــد افــتض جاریــة عــذراء ،أو امــرأة تربــي األیتــام 

كمــا تــدل رؤیــة الــدّجاجي فــي المنــام علــي تفریــغ . ٢٩١لحمهــا فإنــه یــرزق مــاًال مــن ســبي األعــاجم 
  .  ٢٩٢أو علي الشفاء من األمراض ، الهموم واألحزان أو نخاس الجواري والممالیك

اســتمع  ومــن ســمع أصــواتها فقــد، أمــا رؤیــة الفــراریج فــي المنــام فتــدل علــي أوالد الســبي
كما تدل علـي أمـرًا عـاجًال سـیحدث ، ومن أكل لحمها فقد أكل ماًال من رجل كریم، لكالم الفاسقین

  . ٢٩٣ألنها ال تحتاج إلي كلفة التربیة ، بدون تعب

ویبدو واضحًا أن علماء تفسیر األحالم قـد اسـتندوا فـي تفاسـیرهم إلـي الصـفات الطبیعیـة 
التفاسـیر بنـاء علـي طـرق معیشـتها وأطوارهـا وصـفاتها،  التي تتحلي بهـا تلـك الطیـور إلعطـاء تلـك

فلــیس بالضــرورة أن مــن رأي دجاجــة أنــه ، بحیــث أن تأویــل الرؤیــا قــد یحتمــل الصــواب أو الخطــأ
خاصة وأن طبیعة العصر اإلسـالمي كانـت تعـج بـالجواري والممالیـك وسـبایا العجـم ، یمتلك جاریة

  .والتي انقرضت في عالمنا المعاصر، الذین یقعون في األسر عقب الحروب والمنازعات
  

  
                                                

، النابلسـي؛ ١٣٠١، القـاهرة ١جــ، " تعطیـر األنـام" منتخب الكالم في تفسیر األحالم بهامش كتـاب ، ابن سیرین ٢٩٠
  . ٣٢٩ص، تهذیب اإلشاراتابن شاهین، ؛ ٢٥٦ص، هـ١٣٠١القاهرة  ،١جـ، تعطیر األنام في تعبیر المنام

تعطیـــر النابلســـي، ؛ ٣٠٣ -٣٠٢ ص، ١جــــ، حیـــاة الحیـــوان، الـــدمیري؛ ١٨٢ص، منتخـــب الكـــالم، ابـــن ســـیرین ٢٩١
  . ٣٣٠-٣٢٩ ، صتهذیب اإلشاراتابن شاهین، ؛ ٢٥٧-٢٥٦ ص، األنام

  . ٢٥٩ ص، ١جـ، تعطیر المنام، النابلسي ٢٩٢
    . ٢٥٦ ص، ١جـ، عطیر األنامت، النابلسي ٢٩٣
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  :الخاتمة
  

صــفوة القــول أن الطیــور الداجنــة شــكلت أحـــد العناصــر الغذائیــة الضــروریة فــي مصـــر 
بـــل أنهـــا عـــدت مـــن أهمهـــا علـــي اإلطـــالق خاصـــة وقـــت حـــدوث األزمـــات والكـــوارث ، المملوكیـــة

كما كشفت الدراسـة بجـالء عـن ، ضواألوبئة لما لها من عظیم الفوائد الطبیة لدرء كثیر من األمرا
مدي براعة المصریین بصفة خاصة دونًا عن بقیة الشعوب األخري في معامـل التفـریخ الصـناعیة 
لتلك الطیور بما لهم من خبرة ودرایة بتلك الصنعة بشهادة الرحالة المسلمین واألوروبیین علـي حـد 

  . سواء

ارث واألزمات بصـفة خاصـة ؛ زد علي ذلك تعاظم أسعار تلك الطیور وقت حدوث الكو 
بحیث وصلت إلي درجة باهظة نظـرًا لـدورها الهـام مـن الناحیـة الطبیـة والتـي أفاضـت كتـب الطـب 

  .في الحدیث عنه إضافة إلي دوره الغذائي في بناء الجسم من الناحیة العضویة 

كمـا كشـفت الدراسـة بجــالء عـن اختصـاص مصــر دونـًا عـن غیرهــا مـن البلـدان بمعامــل  
لفراریج لسد احتیاجات سالطین الممالیك من الطیور في شتي المناسـبات ، هـذا فضـًال عـن طرح ا

  الجانب النفسي من رؤیة دالالت تلك الطیور في الرؤي والمنامات
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  قائمة المصادر والمراجع
 :الوثائق المنشورة : أوًال 

دار  ٦محفظـة  ٤٠رقـم هــ ٧٦٠وثیقة وقف السلطان حسن علي المدرسة مؤرخة بتاریخ  -
وقــام علــي ، أوقــاف قــدیم ٨٨١وبهــا نســخة بأرشــیف وزارة األوقــاف رقــم ، الوثــائق القومیــة
، لمصــر والقـاهرة ومــدنها وبالدهـا الشــهیرةالخطــط التوفیقیـة ، منهـاجــزء مبـارك بنشـر 

 .١٨٨٥القاهرة ، ٤جـ

 :المخطوطات : ثانیًا 
ر، مخطـوط بـدار الكتـب المصـریة قطـف األزهـار مـن الخطـط واآلثـا، ابن أبي السـرور - -

 . جغرافیا ٤٥٧تحت رقم 

مخطـوط بـدار الكتـب المصـریة ، الجوهر الثمین في سیر الملوك والسالطین، ابن دقماق -
 .تاریخ ١٥٢٢تحت رقم 

، كتاب الطبائخ أو الوصـلة إلـي الحبیـب لیعتنـي بـه عـن جهـل الطبیـب، ابن ستار الوراق -
 .صناعة ١٠رقم  ،مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربیة

، مخطــوط بــدار الكتــب المصــریة ٢جـــ، الوحیــد فــي ســلوك التوحیــد، ابــن نــوح األقصــري -
 .تصوف ٢٢٦تحت رقم 

 :المصادر المطبوعة : ثالثا

 . )ت.دكراتشي ، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ابن أبي الوفاء -
 .١٩٠٤القاهرة ، ٢جـ، النهایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر -

 .)ت.دروبن لیوي، القاهرة : تصحیح ، معالم القربة في أحكام الحسبة، بن األخوةا -

تـــونس ، محمـــد بــن عبــد الكــریم: تحقیــق ، بــدائع الســلك فـــي طبــائع الملــك، ابــن األزرق -
١٩٧٧. 

القـاهرة ، محمـد مصـطفي: تحقیق، ٢ق، ١بدائع الزهور في وقائع الدهور، جـ، ابن إیاس -
١٩٧٤. 

القـــاهرة ، محمـــد زیـــنهم عـــزب: تحقیـــق، فـــي العجایـــب والحكـــمنزهـــة األمـــم ، ابـــن إیـــاس -
١٩٩٥ . 

 . ١٩٩٢فرانكفورت ، فؤاد سزكین: إصدار، نشق األزهار، ابن إیاس -
أبـي عمـار : تحقیـق، اآلثـار المرویـة فـي األطعمـة السـریة واآلالت العطریـة، ابن بشكوال -

 .٢٠٠٤الریاض  ، یاسر
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 . هـ١٤٠٥منتصر الكناني ،بیروت  علي: تحقیق، ٢جـ، رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة -

 .هـ١٢٩١، بغداد ١جـ، الجامع لمفردات األدویة، ابن البیطار -

-١٩٢٩، القـــاهرة ١١جــــ، النجـــوم الزاهـــرة فــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة، ابــن تغـــري بـــردي -
 .١٩٧٣القاهرة ، فهیم شلتوت، جمال الدین الشیال:، تحقیق١٦جـ  ؛١٩٥٦

نبیـل محمـد عبـد : تحقیـق، ٣جـ، توفي بعد الوافيالمنهل الصافي والمس، ابن تغري بردي -
 . ١٩٨٥القاهرة ، العزیز

، فهیم محمـد شـلتوت: تحقیق، ١الدلیل الشافي علي المنهل الشافي، جـ، ابن تغري بردي -
 .١٩٨٤القاهرة 

 . ١٩٩٨بیروت ، عمر عبد السالم تدمري: تحقیق، تاریخ ابن الجزري، ابن الجزري -

 .١٩٩٦القاهرة ، سید إبراهیم، السید محمد سید: یقتحق، صید الخاطر، ابن الجوزي -

 .هـ١٤١٢بیروت ، ٧جـ، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، ابن الجوزي -

 .١٨٩٨بوالق ، التحفة السنیة بأسماء البالد المصریة، ابن الجیعان -

، محمــد محمــد أمــین: تحقیــق، ٢جـــ، تــذكرة النبیــه فــي أیــام المنصــور وبنیــه، ابــن حبیــب -
 .١٩٧٦القاهرة 

 . )ت.دبیروت ، ١جـ، ابن حجر، اإلصابة في تمییز الصحابة -

محمد سـید جـاد الحـق، : تحقیق، ٢جـ، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ابن حجر -
 .١٩٦٦القاهرة 

 .١٩٩٥القاهرة ، خلیل بن محمد العربي:تحقیق، ٦جـ، لسان المیزان، ابن حجر -

 .١٩٠٧ دحیدرآبا، ٤تهذیب التهذیب، مجـ، ابن حجر -

المجلــس األعلــى ، حســن حبشــي: ، تحقیــق١ابــن حجــر، إنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــر، جـــ -
 .١٩٩٨ للشئون اإلسالمیة القاهرة

 .١٩٨٤بیروت  ٥ط، المقدمة، ابن خلدون -

 .١٩٦١القاهرة ، إبراهیم حمادة: تحقیق، ابن دانیال، خیال الظل -

  . ٦٩ص، هـ١٣٤٥حیدر آباد ، ٢جـ، جمهرة اللغة، ابن درید -
 .١٨٩٣ القاهرة، فولرز: ، تحقیق٥ق، االنتصار لواسطة عقد األمصار، ابن دقماق -
ســعید عبــد : تحقیــق، الجــوهر الثمــین فــي ســیر الخلفــاء والملــوك والســالطین، ابــن دقمــاق -

 .١٩٨٦ الریاض، الفتاح عاشور

ـــة التركیـــة، ابـــن دقمـــاق - ، عمـــر عبـــد الســـالم تـــدمري: تحقیـــق، النفحـــة المســـكیة فـــي الدول
 . ١٩٩٩بیروت 
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الجــزء الثــامن الــدرة الزكیــة فــى أخبــار الدولــة ، ابــن الــدواداري ،كنــز الــدرر وجــامع الغــرر -
الـدر الفـاخر فـي سـیرة " الموسـوم بــ ٩جــ؛ م١٩٧١القاهرة ، تحقیق أولرخ هارمان، التركیة

 . ١٩٦٠هانس روبرت رویمر، القاهرة : تحقیق" الملك الناصر

 .١٩٨١ بیروت، ٢كتاب الذیل علي طبقات الحنابلة ،مجـ، ابن رجب -

 .١٩٨٢بیروت ، مصطفي السقا: تصحیح، المعتمد في األدویة المفردة، ابن رسول -

القـــاهرة ، علـــي محمـــد عمـــر: تحقیـــق، فضـــائل مصـــر وأخبارهـــا وخواصـــها، بـــن زوالقا -
١٩٩٩. 

 .هـ١٣١٩المطبعة األمیریة ببوالق ، ٨المخصص، جـ، ابن سیده -
، فیصـل الحفیـان، عبـد الفتـاح السـید: ، نشـر١مجــ، المحكـم والمحـیط األعظـم، ابـن سـیده -

 .٢٠٠٣القاهرة 

، ١جـــ، "تعطیــر األنــام " منتخــب الكــالم فــي تفســیر األحــالم بهــامش كتــاب ، ابــن ســیرین -
 .هـ١٣٠١القاهرة 

 .هـ١٢٩٤بوالق ، ١جـ، القانون في الطب، ابن سینا -

، عبـد الحلـیم منتصـر، سـعید زایـد: تحقیق، "حیوانال" ٨جـ، "الطبیعیات"الشفاء ، ابن سینا -
 .١٩٧٠القاهرة، إبراهیم مدكور: عبد اهللا إسماعیل، مراجعة

ـــم  العبـــارات، ابـــن شـــاهین - القـــاهرة ، الســـید الجمیلـــي: تحقیـــق، تهـــذیب اإلشـــارات فـــي عل
٢٠٠٢. 

بــولس : اعتنــي بتصــحیحه ، زبــدة كشــف الممالــك وبیــان الطــرق والمســالك، ابــن شــاهین -
 .١٨٩٤باریس راویس، 

القـــاهرة ، الســـید الجمیلـــي: تحقیـــق، ابـــن شـــاهین، تهـــذیب اإلشـــارات فـــي علـــم العبـــارات -
١٩٩٤. 

، عمــر عبــد الســالم تــدمري: تحقیــق، نیــل األمــل فــي ذیــل الــدول، ابــن شــاهین الظــاهري -
 . ٢٠٠٢بیروت 

یحیــي : تحقیـق، ٢ق، ٣جــ، األعــالق الخطیـرة فـي ذكــر أمـراء الشـام والجزیــرة، ابـن شـداد -
 .١٩٧٨دمشق ، ةعبار 

لــــــوس ، ولــــــیم برینــــــر: نشـــــر، الــــــدرة المضـــــیة فــــــي الدولــــــة الظاهریــــــة، ابـــــن صصــــــري -
 .١٩٦٣انجلوس

 . )ت.د تونس، مختصر الفالحة األفریقیة، ابن الصوام األندلسي -
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حســن حبشــي، : ، تحقیـق١جـــ، نزهــة النفـوس واألبــدان فــي تـواریخ الزمــان، ابـن الصــیرفي -
 .١٩٧٠القاهرة 

 .٢٠٠٠دمشق ، جعفر المهاجر: تحقیق، ١جـ، التعلیق، ابن طوق -

مصـطفي السـقا، كامـل : تحقیـق، ابن ظهیرة، الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة -
 .١٩٦٩القاهرة ، المهندس

: تحقیـق، ١مجــ، بهجة المجالس وأنـس المجـالس وشـحذ الـذاهن والهـاجس، ابن عبد البر -
 .١٩٦٢ة القاهر ، عبد القادر القط: مراجعة، محمد مرسي الخولي

، إبــراهیم اإلبیــاري، أحمــد الــزین، أحمــد أمــین: شــرحه، ٥جـــ، العقــد الفریــد، ابــن عبــد ربــه -
 .٢٠٠٤القاهرة  ١١٥الذخائر

 .١٩٨٨سهیل زكار، بیروت : تحقیق، ٤جـ، بغیة الطلب في تاریخ حلب، ابن العدیم -

؛ ١٩٩٥عمــر بــن غرامــة العمــروي، بیــروت :، تحقیــق٢جـــ، تــاریخ دمشــق، ابــن عســاكر -
 .١٩٩٥دار الفكر بیروت ، محب الدین أبي سعید عمر:تحقیق ، ٤٣جـ

 . )ت.د القاهرة، ٦جـ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد -

القـاهرة ، عالء عبد الوهـاب: تحقیق، كشف األسرار في حكم الطیور واألزهار، ابن غانم -
١٩٩٥. 

، نجــالء عــز الــدین ،قســطنطین زریــق: تحقیــق، ٨مجـــ، تــاریخ ابــن الفــرات، ابــن الفــرات -
 .١٩٣٦ بیروت، قسطنطین زریق :تحقیق، ١ج٩مجـ؛ ١٩٣٩بیروت 

 . )ت.حیدر آباد د، كتاب العمدة في الجراحة، ابن القف -

 .هـ١٣٠٢لیدن ، مختصر كتاب البلدان، ابن الفقیه -

، عـــدنان درویـــش: تحقیـــق، ٣جــــ، ١مجــــ، تـــاریخ ابـــن قاضـــي شـــهبة، ابـــن قاضـــي شـــهبة -
 .١٩٧٧دمشق

 .هـ١٤١٨المدینة المنورة ، صالح بن سالم: تحقیق ، ١جـ، م الصحابةمعج، ابن قانع -

 . ت .دبیروت ، ١٣جـ، البدایة والنهایة، ابن كثیر -

 .١٩٩٧القاهرة، علي محمد عمر: تحقیق، فضائل مصر المحروسة، ابن الكندي -

 .١٩٤٣القاهرة ، عزیز سولایر عطیة: تحقیق، قوانین الدواوین، ابن مماتي -
 . )ت.دبیروت ، ٢جـ، ن العربابن منظور، لسا -

 . ١٨٨٠باریس ، انس المال بوحش الفال، ابن منكلي -

 . هـ ١٣٠٢القاهرة ، خریدة العجائب وفریدة الغرائب، ابن الوردي -
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إبـراهیم : مراجعـة، أحمـد مختـار عمـر: تحقیـق، ١مجــ، دیوان األدب، أبو إبراهیم الفارابي -
 .١٩٧٤القاهرة  أنیس ،

 .١٩٦١بیروت ، ٧جـ ٢مجـ، أخبار البشرالمختصر في ، أبو الفدا -

 .هـ١٢٨٥، القاهرة ٢جـ، المستطرف من كل فن مستظرف، األبشیهي -

القـاهرة ، ٧الـذخائر، "الجسـمانیات الطبیعیـات" ٢رسائل اخوان الصـفا ،مجــ، إخوان الصفا -
١٩٩٦. 

، ســعد محمــد حســن: تحقیــق ، الطــالع الســعید الجــامع أســماء نجبــاء الصــعید، األدفــوي -
 .١٩٦٦ القاهرة

التیسیر واالعتبار والتحریـر واالختبـار فیمـا یجـب مـن حسـن التـدبیر والتصـرف ، األسدي -
 .١٩٦٧القاهرة ، عبد القادر طلیمات: تحقیق، واالختیار

تبیــان األسـرار الربانیــة فــي النباتـات والمعــادن والخـواص الحیوانیــة، ســوریة ، اإلسـكندراني -
 .هـ١٣٠٠

 . هـ١٤٠٥بیروت  ٤، ط٩جـ، األصفیاء حلیة األولیاء وطبقات، األصفهاني -

 .١٩٨٠بیروت ، النسبة إلي المواضع والبلدان، بامخرمة -

، عبــد الســالم هــارون: تحقیــق، ٢خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، مجـــ، البغــدادي -
 .١٩٦٧القاهرة 

 .هـ١٤٠٣بیروت ، مصطفي السقا: تحقیق ١جـ ، معجم ما استعجم، البكري -
ــــ، الفكـــرة فـــى تـــاریخ الهجـــرةزبـــدة ، بیبـــرس الـــدوادار - الریـــاض ، زبیـــدة عطـــا: ، تحقیـــق٩جـ

 .م١٩٨٩

 .١٩٨٧القاهرة ، حاتم صالح الضامن: تحقیق، كتاب الفرق، ثابت بن أبي ثابت -

، مفیــد محمــد قمحیــة: تحقیــق ، ١جـــ، یتیمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العصــر، الثعــالبي -
 .هـ١٤٠٣بیروت 

 .١٩٠٨القاهرة ، بثمار القلوب في المضاف والمنسو ، الثعالبي -

 .١٨٦١ باریس، رشید الدحاح: ضبط ، فقه اللغة وسر العربیة، الثعالبي -

 .١٩٤٨القاهرة ، طه الحاجري: تحقیق، البخالء، الجاحظ -
 .١٩٣٨القاهرة ، عبد السالم محمد هارون: تحقیق، ٢جـ، الحیوان، الجاحظ -

 .١٩٧٩الریاض ، عبد الرحمن حمیدة: ت، وصف أفریقیا، الحسن الوزان -

، خلیـــل شـــحادة: المقصـــد الرفیــع المنشـــا الهــادي إلـــي صــناعة اإلنشـــا، تحقیــق، الخالــدي -
 . ١٩٨٨رسالة دكتوراة غیر منشورة بجامعة القدیس یوسف بیروت 
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 . )ت.بیروت د، ٥جـ، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي -

محمــــد حســـن عبـــد العزیــــز، : تقـــدیم، فـــان فلـــوتن :تحقیــــق، مفـــاتیح العلـــوم، الخـــوارزمي -
 .٢٠٠٤اهرةالق

 .١٩٩٢القاهرة ، ١جـ، تذكرة أولي األلباب الجامع للعجب العجاب، داود األنطاكي -

 .١٩٦٥ القاهرة ؛ إعادة طبعهـ١٣٠٩القاهرة ، ١جـ، حیاة الحیوان الكبري، الدمیري -

المقــــاالت الســــبع مــــن كتــــاب دیاســــقوریدوس وهــــو هیــــولي الطــــب فــــي ، دیاســــقوریدوس -
المغــرب ، حنــین بــن اســحق: أصــلحه، بــن باســیلأصــطفن : ترجمــة ، الحشــائش والســموم

١٩٥٢. 
شــعیب األرنــاؤوط ،محمــد : تحقیــق ،٢٢جـــ، ٢١جـــ، ١٠جـــ، ســیر أعــالم النــبالء، الــذهبي -

 .هـ١٤١٣نعیم، بیروت 

 .١٩٤٨ الكویت، صالح الدین المنجد تحقیق، ٤جـ، العبر في خبر من غبر، الذهبي -

 .١٩١٤، حیدر آباد ٢مجـ، تذكرة الحفاظ، الذهبي -

 .١٩٦٣القاهرة ، علي البجاوي :تحقیق، ٤مجـ، میزان االعتدال في نقد الرجال، هبيالذ -

، عمـــر عبـــد الســـالم تـــدمري: تحقیـــق ، ٥٢جــــ، ٤٨جــــ، ٤٢تـــاریخ اإلســـالم ،جــــ، الــذهبي -
 . ١٩٩٧بیروت 

 .هـ١٤١٥بیروت ، محمود خاطر تحقیق، ١جـ، مختار الصحاح، الرازي -

لبنــــان ، ٢جـــــ، ورات الشــــعراء والبلغــــاءمحاضــــرات األدبــــاء ومحــــا، الراغــــب األصــــفهاني -
١٩٨٦. 

 :شـــرح ، الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون األقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل، الزمخشـــري -
 .٢٠٠٤القاهرة ، یوسف الحمادي

محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، علـــي محمـــد البجـــاوي: تحقیـــق، ٣جــــ، الفـــائق، الزمخشـــري -
 . )ت.د،بیروت 

رمضـان ، عبد المجید دیـاب: ، تحقیق٢مجـ، خبارربیع األبرار وفصوص األ، الزمخشري -
 .١٩٩٢القاهرة ، عبد التواب

 . )ت.بیروت د، ٣جـ، الضوء الالمع في أعیان أهل القرن التاسع، السخاوي -
، بشــار عــواد معـــروف: تحقیــق، وجیــز الكــالم فــي الــذیل علـــي دول اإلســالم، الســخاوي -

 . ٢٠٠٢ بیروت

 .١٩٨٩ بیروت، ١٠مجـ، كتاب المبسوط، السرخسي -
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القـــاهرة ، صــالح الـــدین المنجـــد: تحقیـــق، ٣مجــــ، شـــرح كتـــاب الســیر الكبیـــر، السرخســي -
١٩٥٧. 

 .١٩٨٠القاهرة ، عبد الرحمن بن یحیي الیماني: تحقیق ، ٥جـ، األنساب، السمعاني -

، محمــد أحمــد عبــد العزیــز: ، تحقیــق١جـــ، لــب اللبــاب فــي تحریــر األنســاب، الســیوطي -
 .١٩٩١بیروت

محمـد أبــو الفضــل :، تحقیــق٢جــ، حاضـرة فــي تـاریخ مصــر والقــاهرةحســن الم، السـیوطي -
 .١٩٩٨إبراهیم ،القاهرة 

 .١٤٠٣بیروت ، ١جـ، طبقات الحفاظ، السیوطي -
 .١٩٠٧القاهرة ، ١المزهر في علوم اللغة، مجـ، السیوطي -

 .هـ١٣٠٨بوالق ، هز القحوف في شرح قصیدة أبي شادوف، الشربیني -

 .١٩٨٨، بیروت ٢جـ، الطبقات الكبري، الشعراني -

 .هـ١٣٤١القاهرة ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني -

 .١٩٧٨ بغداد، فیر محمد حسن: العباب الزاخر واللباب الفاخر، تحقیق، الصاغاني -

بیـــروت ، أحمــد األرنــاؤوط، تركـــي مصــطفي :، تحقیـــق١جـــ، الــوافي بالوفیـــات، الصــفدي -
٢٠٠٠. 

 . هـ١٤٠٧بیروت ، ٥جـ، وكتاریخ الرسل والمل، الطبري -

اإلفادة واالعتبار في األمور المشاهدة والحوادث المعاینـة بـأرض عبد اللطیف البغدادي ، -
 . ١٩٩٨، القاهرة ٣١٤األلف كتاب، عبد الرحمن عبد اهللا الشیخ: تقدیم، مصر

بیـــروت ، محمـــد حســـین شـــمس الـــدین: تحقیـــق، التعریـــف بالمصـــطلح الشـــریف، العمـــري -
١٩٨٨ . 

بیــروت ، دوروتیــا كرافولســكي :تحقیــق، مســالك األبصــار فــي ممالــك األمصــار، العمــري -
 . ١٩٨٥المعهد الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاهرة ، أیمن فؤاد سید: تحقیقو ؛ ١٩٨٦

القــاهرة ، محمـد محمــد أمـین :، تحقیـق٣جـــ، عقـد الجمــان فـي تـاریخ أهــل الزمـان، العینـي -
١٩٩٠. 

مهــدي المخزومــي، إبــراهیم الســامرائي، بیــروت : ، تحقیــق٦جـــ، كتــاب العــین، الفراهیــدي -
١٩٨٨. 

 . ٢٠٠٦القاهرة، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، القزویني -

عزیــز اهللا : ، تحقیــق٤جـــ، التــدوین فــي أخبــار قــزوین، )عبــد الكــریم بــن محمــد( القزوینــي -
 . ١٩٨٧بیروت ، عطاردي
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 . ١٩١٤، القاهرة ٢جـ، صبح األعشي في صناعة األنشا، القلقشندي -

بیــروت ، علــي محمـد بــن عـوض اهللا:تحقیـق، ٢جـــ، فــوات الوفیـات والــذیل علیهـا، الكتبـي -
٢٠٠٠ . 

 . ٢٠٠٤القاهرة ، الكامل في اللغة واألدب، المبرد -

اإلسـكندریة ، سعد زغلول عبـد الحمیـد: نشر االستبصار في عجایب األمصار،، مجهول -
١٩٥٨  . 

 . ١٩٨٦عمان ، ظل البوسعیديسیف بن حن: كتبه، ٢جـ، األزرق، محمد بن ناصر -

، عبـــد الســـالم هـــارون، أحمـــد أمـــین: تحقیـــق، ٣شـــرح دیـــوان الحماســـة ،مجــــ، المرزوقـــي -
 . ١٩٥٣القاهرة 

المعهـد الفرنسـي لآلثـار الشـرقیة ، حسین نصـار: تحقیق، ٤٠جـ، أخبار مصر، المسبحي -
 . ١٩٨٤بالقاهرة

ســدید والــدر الفریــد فیمــا تــاریخ ســالطین الممالیــك أو الــنهج ال، مفضـل ابــن أبــي الفضــائل -
 :بعد تاریخ ابن العمید، نشره وترجمه للفرنسیة وعلق علیه

E.Blouchet, Patrologia Orientalis, , vol.1, Paris, 1919                           
 . ١٩٥٦القاهرة ، إغاثة األمة بكشف الغمة، المقریزي -

محمــد مصــطفي زیــادة  القــاهرة : تحقیــق، ١جـــالســلوك لمعرفــة دول الملــوك ،، المقریــزي -
 . ١٩٧٠ القاهرة، سعید عبد الفتاح عاشور: ،تحقیق ١ق٣جـو  ،١٩٣٤

ـــــة او  - ـــــار بـــــذكر الخطـــــط واآلثـــــار" الخطـــــط المقریزی القـــــاهرة ، ١جــــــ، "المـــــواعظ واالعتب
 . هـ١٣٢٦

 .١٨٩٨القاهرة  ،مورتیز: نشر، تاریخ الفیوم وبالده، النابلسي -

 .هـ١٣٠١القاهرة ، ١جـ، المنام تعطیر األنام في تعبیر، النابلسي -

محمـد : تحقیـق، ٣٠جــو ،  ١٩٣٣ةالقـاهر ، ١٠جــ، نهایة األرب فـي فنـون األدب، النویري -
، ١٩٩٢القـاهرة، السید الباز العرینـي: تحقیق، ٣١جـو ، ١٩٩٠القاهرة، عبد الهادي شعیرة

، ســعید عاشــور، عبــد العزیــز األهــواني: مراجعــة، تحقیــق فهــیم محمــد شــلتوت، ٣٢جـــو 
 .٢٠٠٢لقاهرة ا

بیـــروت ، عبـــد الـــرزاق أحمـــد الحربـــي: تحقیـــق، مبـــاهج الفكـــر ومنـــاهج العبـــر، الوطـــواط -
٢٠٠٠. 

الحیــاة الزراعیــة فــي ، أحمــد عبــد الكــریم: تحقیــق، مبــاهج الفكــر، الفــن الرابــع، الوطــواط -
 .١٩٧٢مصر في العصر المملوكي، ماجستیر بكلیة اآلداب جامعة القاهرة 
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 .هـ١٤١٣، القاهرة ١جـ، برة الیقظانمرآة الجنان وع، الیافعي -

 . )ت.دبیروت ، ٢جـ، معجم البلدان، یاقوت -

 .هـ١٤١١، بیروت ٣جـ، معجم األدباء، یاقوت -

 .هـ من الجزء المفقود٦٩٥حوادث سنة ، نزهة الناظر في سیرة الملك الناصر، الیوسفي -

  . ١٩٥٤، حیدر آباد الهند ١جـ، ذیل مرآة الزمان الیونیني، -
 لمصادر األجنبیةا: ًا رابع
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Theophilus Bellorini , Jerusalem , 1948.                                          

-  Ghistele , Le voyage en Egypte (1842-1483) , trans. Bauwens Preaux, 
Bruxelles 1975.                                                                    

-  Hans Tucher , "Die Reise ins Gelobte Land ", Randall Herz , 
Wiesbaden 2002.                                                                               

-  Harff, The Pilgrimage of Arnold von Harff , trans. Lettes Malcolm, 
London 1946.                                                                    

-  Larrivaz , Le Saints Peregrinations de Bernard de Breydenpah 1483, 
Le Caire 1904.                                                                         

-  Ludolph , Description of the Holy Land and the way thither ,trans. 
Aubrey Stewart, London 1895.                                              

- Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville, New York 1895.  
- R. B,  Two Journey to Jerusalem, London 1685.                              
- Schefer, Le voyage de Jean Thenaud et Dominico Trevisani , Paris 

1864.                                                                                         
-  Souriano, Treaties on the Holy Land, trans. fr. Theophilus Bellorini, 
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- Wright, Early Travelers in Palestine, London 1948.                                       

 :المراجع العربیة :  خامساً 
 .١٩٦٨القاهرة ، النظم اإلقطاعیة في الشرق األوسط، إبراهیم طرخان -

مدینــة الفیــوم فــي العصــرین المملــوكي والعثمــاني دراســة حضــاریة ، إبــراهیم أحمــد عــامر -
 .١٩٨٩كلیة اآلثار جامعة القاهرة رسالة ماجستیر ب، أثریة

، ٣جــ، وسائل التسلیة عند المسلمین، ندوة التاریخ اإلسـالمي والوسـیط، أحمد عبد الرازق -
 ١٩٨٥القاهرة 

 .١٩٩٠القاهرة ، ١جـ، دراسات في الحضارة اإلسالمیة أحمد عبد الرازق، -
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تـــاریخ ، الـــنظم المالیـــة فـــي مصـــر والشـــام زمـــن ســـالطین الممالیـــك، البیـــومي الشـــربیني -
 .١٩٩٨القاهرة ، ١١٨المصریین 

فـؤاد حســنین : ت، أثــر الشـرق فــي الغـرب خاصـة فــي العصـور الوســطي، جـورج یعقـوب -
 .١٩٤٦القاهرة ، علي

 ترجمــة، ١جـــ، الحیــاة االقتصــادیة فــي القــرن الثــامن عشــر كتــاب وصــف مصــر، جیــرار -
 .١٩٧٩القاهرة ، زهیر الشایب

 .١٩٦٦القاهرة ، ٢جـ، ف علي اآلثار العربیةالفنون اإلسالمیة والوظائ، الباشاحسن  -

ـــــــي ، دراســـــــات فـــــــي تـــــــاریخ ســـــــلطنة الممالیـــــــك، حیـــــــاة ناصـــــــر الحجـــــــي - الطبعـــــــة األول
 .١٩٨٥الكویت

بحـــث ، جغرافیـــة مصـــر فـــي كتـــب موفـــق الـــدین عبـــد اللطیـــف البغـــدادي، دولـــت صـــادق -
، "موفـق الــدین عبـد اللطیــف البغــدادي فـي الــذكري المئویـة الثامنــة لمــیالده"ضـمن كتــاب 

 .١٩٦٤القاهرة 

 القـاهرة، زهیـر الشـایب ترجمـة، المجلـد الخـامس، وصـف مصـر، معامل التفریخ، روزبیر -
١٩٧٩. 

للمـیالد ١٢٠٠وصـف مصـر حـوالي " عبـد اللطیـف البغـدادي فـي مصـر ، سالمة مهدي -
 . )ت.القاهرة د، "

أضـــواء علـــي الطبیـــب العربـــي والعـــالم الموســـوعي عبـــد اللطیــــف ، عبـــد الكـــریم شـــحادة -
 .١٩٧٧حلب ، ١جـ، أبحاث الندوة الدولیة، داديالبغ

 .١٩٥٠القاهرة ، الطیور المصریة، عبد اهللا النجومي وآخرون -

ضـمن كتـاب ابـن إیـاس دراسـات ، التعبیرات الحضاریة عند ابن إیـاس، عبد المنعم ماجد -
 .١٩٧٧وبحوث، القاهرة 

صـر محمـد بـن دراسات في تـاریخ الممالیـك البحریـة وفـي عصـر النا، علي إبراهیم حسن -
 .١٩٤٤القاهرة ، قالوون بوجه خاص

أكتـــوبر ، ١٣العـــدد ، مجلـــة فكـــر، القـــاهرة فـــي عیـــون الرحالـــة األوروبیـــین، علـــي الســـید -
١٩٨٨. 

القــاهرة ، ٤جـــ، الخطــط التوفیقیــة لمصــر والقــاهرة ومــدنها وبالدهــا الشــهیرة، علــي مبــارك -
١٨٨٥. 

 .١٩٣١سكندریة اإل، مالیة مصر من عهد الفراعنة إلي اآلن، عمر طوسون -



-٧٤- 
 

دار ، "هـــ٧٨٤-٦٤٨"المجتمـع المصـري فـي أدب العصـر المملـوكي األول ، فـوزي أمـین -
 .١٩٨٢المعارف القاهرة 

 .١٩٧٨القاهرة، أسواق مصر في عصر سالطین الممالیك، قاسم عبده قاسم -

، "عصــر ســالطین الممالیـــك" دراســات فــي تــاریخ مصــر االجتمــاعي، قاســم عبــده قاســم -
 .١٩٩٤القاهرة 

دار المعـارف ، النیل والمجتمع المصري فـي عصـر سـالطین الممالیـك ،م عبده قاسمقاس -
١٩٧٨. 

 .١٩٧٧القاهرة ، مصطفي ماهر ترجمة، رحلة إلي مصر، كارستن نیبور -
 تـــاریخ المصـــریین لطفـــي أحمـــد نصـــار، وســـائل الترفیـــه فـــي عصـــر ســـالطین الممالیـــك، -

 .١٩٩٩، القاهرة١٤١

لوســطي بــین القــرنین الثــاني عشــر والســادس عشــر الفیــوم فــي العصــور ا، لیلــي القاســمي -
 .١٩٧٩رسالة ماجستیر بكلیة اآلداب جامعة القاهرة ، المیالدي

-١٣٨٢/هـــ٩٢٢-٧٨٤(صــعید مصــر فــي عهــد الممالیــك الجراكســة ، مــاهر مصــطفي -
 .٢٠٠٤القاهرة، )م١٥١٧

 ١٩٤٧. القاهرة، محمد جمال الدین سرور، دولة بني قالوون في مصر -

 .١٩٩٤ القاهرة، ١جـ،  ٢ق، موس الجغرافي للبالد المصریةالقا، محمد رمزي -

، موفق الدین عبد اللطیـف البغـدادي وجغرافیـة مصـر االقتصـادیة، محمد محمود الصیاد -
 .موفق الدین عبد اللطیف البغدادي" ضمن كتاب 

 .هـ١٣٦٤تهران ، فرهنك فارسي، محمد معین -

 .١٩٨١بغداد ، محمود السامرائي رجاء :تحقیق، النقود والمكاییل واألوزان، المناوي -

 .١٩٨٩القاهرة ، المطبخ السلطاني زمن األیوبیین والممالیك، نبیل محمد عبد العزیز -

المجلـة التاریخیـة ، الحمـام الزاجـل وأهمیتـه فـي عصـر سـالطین، نبیـل محمـد عبـد العزیـز -
 .١٩٧٥، ٢٢المصریة، مجـ

  :المراجع األجنبیة : سادسًا 
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