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 الممخص:

 يتتناكؿ ىذه الدراسة ظاىرة انتشار المزكرة، أك ما عرؼ باألطعمة البديمة ف
، مع تحميؿ لمسببات الظاىرة، خاصة يالعصر المممكك يمصر كبالد الشاـ، ف

، يعقب ذلؾ االنتقاؿ إلى التأثير الى احدثتو ىذه الظاىرة عمى مالكضع االقتصاد
تباينت سماتيا مف طبقة إلى اخرل، مع عدـ اغفاؿ كشؼ  يالطبقات المجتمعية، كالت

ساعدت عمى تغمغؿ  يالمثاـ عف ماىية الظاىرة، كحدكدىا، كدارسة اآلليات الت
فنحف أماـ ظاىرة، ثرية باألبعاد االقتصادية لممنظكمة الغذائية، باعتبارىا  الظاىرة.

 تكجد عنيا المزيد مف ترتبط ارتباط كثيؽ الصمة بيا، مف ناحية، كمف ناحية أخرل، ال
فيما يتعمؽ  الدراسات، كعمى ذلؾ فنحف ىنا بجكرنا سنقكـ بطرح ىذه االشكاليات، أكالن 

 ،السياسي :ما عالقة الطعاـ المقمد بالمناخ العاـ بالتناكؿ الفكقي لمظاىرة،
كعمى الصعيد المجتمعي، لماذا لجأ الفقراء كاألغنياء في العصر  كاالقتصادم؟
كيؼ كاف التفاؼ القكل المختمفة داخؿ  ؟األطعمة المقمدة أك البديمة المممككي إلى

ىؿ دخؿ الطعاـ  ؟المجتمع عمى رغيؼ خبز الفقير كاإليياـ بتقديـ كجبات حقيقية
المقمد في نظاـ القيـ السائدة برمتيا كما نستشؼ مف ثنائية الجكع كالشبع المييمنة 

انت األطعمة المقمدة نكع مف عمى المجتمع يكمئذ؟ كمف المنظكر الطبي، ىؿ ك
العالج، أـ مف المكاجية ضد الجمكح كالييمنة كحالة المكت ما قبؿ المكت، التي 
عانى منيا قطاع عريض في المجتمع المصرم عصر سالطيف المماليؾ؟ فيؿ كاف 

 عمى حياة الفقير؟ ايتـ التآمر حقن 
 

 

 
  مسببات الظاىرة -االقتصادمالكضع  -األطعمة البديمة -المزكرة كممات افتتاحية:
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Abstract: 

This study is aimed to shed light on the ever increasing 

phenomenon of fake food, the alternatives, in Egypt and the Levant, in 

the Mamluki Era, considering the economic prospective of cause 

analyzed of the phenomenon, and highlighting its impact on the 

societal classes, in which fake food created a sort of 

classdiscremination. Not forgetting revealing the dark side, effects, 

giving and findings of the phenomenon, in addition to the mechanisms 

with witch this phenomenon became rampant. 

In fact, we economically face a rich phenomenon of food 

system as it had not received many studies.  

Thus, this study, by us, is aimed to pose the problems, firstly, 

addresses the epithelial approach of the phenomenon, which, in turn, 

makes us wonder:" what is relation connecting fake food and the 

general economical and political circumstances?" Regarding the 

societal level, we must ask:" why did all societal classes turn to fake 

food? How did the authority, in full power, gather to deceive the poor; 

giving them fake goods? Can we conclude that fake food mechanisms/ 

the duality of hunger and satiety was included in the societal values 

once dominated in that era? 

Was it, medically, useful for hygienic criteria: treatment, cure? 

Or was it a sort of facing death with death, from which a wide sector 

of the society, in Egypt and the Levant, suffered in the Mamluki Era? 

Was it a sort of conspiracy against the poor lives? 

 

 

 

 

 

Key words: Fake, alternative food- economical circumstances, causes if the 

phenomenon  
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عصر في  المجتمع أشربةالشعبي الخاص بأطعمة ك  ف يقرأ المكركث م 
ا غريبنا يمؤل الفكر كالكجداف المماليؾ  ا بالدىشة؛ ألنو سيدخؿ عالمن سيصاب حتمن

امتمكت ممكات ذىنية تصؿ  مجتمعية شريحةبكمضات كأفكار بديعة تدؿ عمى أف 
في  ، كأف طعاـ المجتمعألشربةتقميد األطعمة كاك  محاكاة إلى حد المكىبة في بيا

نما ىك كسيمة  ،فقط كغذاء كي لـ يكف كسيمة إشباعاليالعصر المم بداع عالج ك كا  ا 
الكاقع المأزكـ ليأتكا ببدائؿ تسد فراغ الجكع أمراض تحايؿ عمى ربما ك  ،كفكر كتأمؿ

كىذا الكاقع المرير كاقع المجتمع السمبي إزاء قضاياه المتعاقبة كالجامحة  ،تنتظـ
إلعادة صياغة أخرل ليذا الكاقع  ابزكايا منحرفة عف كؿ قيمة كأصؿ كجماؿ تمييدن 
كفى ىذا الصدد  ،كؿ األحكاؿ يالمعاش بما يتماثؿ كأىمية الكجكد اإلنساني ف
الطعاـ المقمد أك الكىمي محاكاة ة تبمكر الظرؼ التاريخي القتحاـ ممارسات صناع

أك مقدمات في  ،، كمف يطالع أغمب الخالصات الطبية الجامعة العامةفي المجتمع
أك عف عمـ األقراباذيف  ،أك مقاالت عف التغذية ،كتيبات في حفظ الصحة الطب أك

كىى أف أطباء العصكر  ،يجد قاعدة أساسية فيما يتعمؽ بتناكؿ الغذاء كالفاكية
ا غذائينا، لذلؾ حذركا  الكسطى اعتبركا المزاكر كالغذاء كالفاكية دكاءنا كليست طعامن
الناس مف أكميا لمجرد المتعة، كتعرض كتبيـ قكائـ تفصيمية عف الخصائص 

إلى النصائح كالمحاذير المتعمقة بكيفية  باإلضافةالمفيدة كالضارة لكؿ صنؼ، 
 األطعمة كأالفاكية  كأكر ارب مف ضركب الطعاـ المز كزمف استيالؾ كؿ ض

. كتخصص بعض األطباء في عمؿ مزٌكرات، فعمؿ الطبيب أبي (ُ)المصطنعة
في كتابيو "طب الفقراء كالمساكيف"، ككتاب "  (ِ)الحسيف الجٌزار منيا أنكاعا منٌكعة

نماذج . كشاع في المجتمع المصرم كما في الحكاضر المتكسطية (ّ)زاد المسافر"
تشابيت بمكاضيعيا كاختمفت بأسمائيا:  (ٓ)كاألغنياء (ْ)عدة مف كتب الطب لمفقراء

مف ال يحضره طبيب، طب المساكيف، تدبير المسافريف التي قدمت لنا مختمؼ 
أسماء األمراض، كطرؽ العالج التي كانت شائعة في الطب الشعبي، كتضـ أسماء 

األسكاؽ المتكسطية كالمحمية، كالتي كاف العقاقير كاألدكية التي كانت متكفرة في 
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 . (ٔ)يمكف أف يحصؿ عمييا الغني كالفقير في ظؿ غياب الطبيب
كىك أمر ال يعنى بالضركرة إجابة عمى سؤاؿ مدىش بقدر ما ينبغي عميو أف 
يؤكد عمى طرح السؤاؿ في لحظة إنسانية مشحكنة بما يشي بكشؼ الكاقع الغذائي 

عميو طبقات المجتمع في مصر كالشاـ عصر سالطيف البائس كتعريتو بما كانت 
كمف ىنا تستمد الدراسة أىميتيا كجدكاىا مف أف ىذا مكضكع ميـ في تاريخ المماليؾ. 

الغذاء كالطب العربي، كلـ ييكتب بعد؛ ألنو ليس مادة ) أنثركبكلكجية( ليا أىميتيا في 
طكر أساليب حياتيا تصكير كتقييـ حياة الشعكب، كالداللة عمى أسمكب معاشيا كت

فحسب، بؿ ىك تعبير صادؽ كدقيؽ عف تكامؿ اجتماعي كحضارم يمكف الكشؼ 
كلك أف المعمكمات حكلو متناثرة في بطكف المصادر  (ٕ)عنو كراء المأككالت نفسيا

 . (ٖ)المخطكطة كالمطبكعة
كعمى الرغـ مف أىمية كصعكبة ىذا الطرح، إال إنو عمى المستكل األكاديمي، 

تـ التركيز عمى "المنظكمة الغذائية"، بطابعيا اإلدارم كالرسمي، بدأ ذلؾ في  نجد أنو
سبعينيات القرف العشريف، مثؿ دراسة الحرؼ ك صناعات األطعمة ك األشربة في 

، حيث تناكلت نظـ ك تقاليد الطكائؼ الحرفية ك (ٗ)مصر في العصر المممككي
اعات األطعمة ك األشربة، الصناعية في مصر، مف حرؼ اإلنتاج ك الصيد ثـ صن

كالتقاليد ك العادات، التي تتعمؽ بيا، كحممت ىذه الدراسة التعمؽ داخؿ قائمو الطعاـ 
، كأسكاؽ الطعاـ كالسمع (َُ)المصرية، كدالالتيا في عصر سالطيف المماليؾ في مصر

دينية الغذائية المتكفرة بيا، باإلضافة إلى إنيا تناكلت األطعمة المرتبطة بالمناسبات ال
المتنكعة، مع دراسة البعد االجتماعي لقائمة الطعاـ المصرية، ككذلؾ األكضاع 

   السياسية المصاحبة ليا.
كاستمر ىذا المسار، حتى األعكاـ القميمة الماضية، فاستكممت نسيبة جاد 

، كقد (ُُ)سميماف دراسة الحرؼ كالصناعات في مصر في العصريف الفاطمي كاأليكبي 
ـ األكؿ بتسميط الضكء عمى الثركة الحيكانية كالداجنة في مصر، عنيت في المقا
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كتحدثت عف أنكاع الحيكانات كمراعييا كعمى رأسيا الخيكؿ، التي حظيت برعاية 
ا تربية المكاشي كاألغناـ، كييمنا منيا ما سمى الحرؼ "الحياتية"،  المماليؾ، كأيضن

الشرابيف كغيرىـ، ككذلؾ مثؿ: الحرؼ المتصمة باألطعمة كاألشربة كالطباخيف ك 
الحرؼ المتصمة بالخدمات الطبية مف األطباء كأصنافيـ كصناع األدكية 
بالبيمارستانات. كتتمثؿ أىمية الدراسة في أنيا ألقت الضكء عمى الصناعات كفنكنيا 

ـ (، مثؿ: ُِّٖ - َُِٓ/  ھْٖٕ - ْٖٔفي مصر في العصر المممككي األكؿ 
حؿ، كصناعة السكر، كصناعة الحمكيات، كعصر صناعة القصب، كصناعة عسؿ الن

الزيكت، كالخؿ،كما إنيا الممارسات االجتماعية في األسكاؽ المتنكعة، فظيرت جمينا 
بعض الجكانب المتعمقة بممارسات أرباب الحرؼ كالصناعات في األسكاؽ، كالخدمات 

 التي قدمتيا الدكلة لؤلسكاؽ كأربابيا.
يمية إلى التخصص في السمع الغذائية، كعقب ذلؾ لجأت الدراسات األكاد

، لما لو مف أىمية اقتصادية (ُِ)بدا ذلؾ في إطار عاـ في أكؿ األمر بدراسة الغالؿ 
كبرل لككنيا المصدر الرئيسي لمغذاء لجميع الطبقات عمى اختالؼ مستكياتيـ، كبعد 

الغذائية ذلؾ تـ التناكؿ المصغر ليذه السمع، مثؿ القمح، باعتباره أكثر المحاصيؿ 
كيمكف القكؿ بأف انشغاال معرفينا جديدنا قد  .(ُّ)أىمية في العالـ، كفى كؿ العصكر

بدأ في التبمكر خالؿ العقكد األخيرة يتعمؽ بالعادات كالغذائية كاستراتيجيات الطعاـ 
كالمائدة كالتي يمكف أف تشكؿ المدخؿ الرئيس لقراءة األنساؽ الثقافية ك اكتشاؼ 

  .(ُْ)كتحكالتيا تاريخ المجتمعات
كما ذكرناه آنفنا، يتعمؽ بالمجاؿ األكاديمي العربي المصرم، الذل اكتفى بيذا 
الجانب، كلممفارقات، أنو في كقت مبكر يرجع إلى ما قبؿ األلفية الجديدة، قاـ ديفيد 

ف (ُٓ)كاينز كمانكيال ماريف بدراسة ما اسماه بػ المزكر: أجر مزيؼ لمصياـ كالحمية ، كا 
لذا، فنحف أماـ كاف قد اكتفى بتأصيؿ البعد الديني، كالبعد الطبي فقط لمظاىرة، 

ظاىرة، ثرية باألبعاد االقتصادية لممنظكمة الغذائية، باعتبارىا ترتبط ارتباطنا كثيؽ 
الصمة بيا، مف ناحية، كمف ناحية أخرل، ال تكجد عنيا المزيد مف الدراسات، كعمى 
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سنقكـ بطرح ىذه اإلشكاليات، فيما يتعمؽ بالتناكؿ الفكقي  ذلؾ فنحف ىنا بدكرنا
ما عالقة الطعاـ المقمد بالمناخ العاـ: السياسي، كاالقتصادم؟ كعمى الصعيد لمظاىرة، 

المجتمعي، لماذا لجأ الفقراء كاألغنياء في العصر المممككي إلى األطعمة المقمدة أك 
ؿ المجتمع عمى رغيؼ خبز الفقير البديمة؟ كيؼ كاف التفاؼ القكل المختمفة داخ

كاإليياـ بتقديـ كجبات حقيقية؟ ىؿ دخؿ الطعاـ المقمد في نظاـ القيـ السائدة برمتيا 
كما نستشؼ مف ثنائية الجكع كالشبع المييمنة عمى المجتمع يكمئذ؟ كمف المنظكر 
ر الطبي، ىؿ كانت األطعمة المقمدة نكع مف العالج، أـ مف المكاجية ضد جمكح الفق

كالمرض كحالة المكت ما قبؿ المكت، التي عانى منيا قطاع عريض في المجتمع 
 المصرم عصر سالطيف المماليؾ؟ كىؿ كاف يتـ التآمر حقنا عمى حياة الفقير؟ 

 :متاحالوضع الغذائي بين الال ممكن والال 
في ظؿ تدىكر الكضع الغذائي لمسكاد األعظـ لممجتمع، كالذم ضـ صغار 

فييف ثـ األجراء بمختمؼ أصنافيـ ثـ اليامشييف مف حرافيش كمتسكليف التجار كالحر 
بالمدف، أما في األرياؼ كالذم ضـ أغمبية السكاف فشمؿ فئات المزارعيف، كال شؾ أف 
الكضع الغذائي ليذه الفئات متبايف تبعنا لتفاكت المداخيؿ. كقد كصؼ الرحالة عبد 

ـ فيك غذاء ُّىػ / ٕي مطمع القرف المطيؼ البغدادم غذاء عامة الناس في مصر ف
كيصؼ ابف بطكطة غذاء العامة مف أىؿ مصر (ُٔ)متكاضع القيمة ال يفي بالحاجة

مف أنكع اآلداـ ال يمتفت إليو بالمغرب:" إذ ىي أطعمة فقيرة، تعتمد باألساس عمى 
كيؤكد الشربيني المستكل الغذائي المتكاضع لممزارعيف، فالمزارع في  (ُٕ)المكاد النباتية".

.لذلؾ يمكف القكؿ (ُٖ)أفخر مأككالتو ال يأكؿ:" إال الشعير كالجبف القرشي، كالبصؿ"
كبشيء مف الحذر أف المستكل الغذائي العاـ متدف لدل " الفئات الشعبية" كأف الشرائح 

ي التغذية يجعؿ قدراتيـ الفيزيكلكجية عمى الدنيا منيا كانت تعاني مف نقص مزمف ف
الصمكد متدنية كغير مؤىمة لمقاكمة الجكع كشتى األمراض كاألكبئة، كىذا في الفترات 

 ؟.(ُٗ)العادية فكيؼ يبدك الكضع زمف الغالء كالمجاعة
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كفى خضـ ىذا الكضع، تيافتت أحالـ فقراء المجتمع في العصر المماليكي 
ات كالنكبات، كلطالما تردد صداىا في صفحات مصادرنا كطمت برأسيا في زمف األزم

األدبية كالتاريخية المختمفة مجسدة الحياة القاسية في ىامش كاف يضيؽ طكاؿ الكقت 
بالكتمة الفقيرة، التي تراكحت حياتيا ما بيف الالممكف كالالمتاح، ككاف مف البدييي أف 

زمات كطكؿ أمدىا غير أف ىذه يسجؿ الكضع الغذائي تقيقرنا مريعنا عند احتداد األ
الصكرة تخفي تباينات أكيدة تعكس التفاكت القائـ بيف فئات كطبقات المجتمع المختمفة 
كشرائحو كقدرات كؿ كاحد منيا عمى الصمكد، كمكاجية األزمة فإذا كاف بعضيا ميددنا 
ف مسَّ بعضيا في مستكل  باالستئصاؿ كاإلبادة فإف شرائح أخرل مف المجتمع كا 

 .(َِ)يا ربما كاف بعضيا اآلخر مستفيدنا مف مثؿ ىذه النكباتعيش
إف ىذه الفئات جميعا في حاؿ حدكث مجاعات تصبح مستيدفة في كجكدىا 
ذاتو إذ ينحك كضعيا الغذائي نحك مزيد التدىكر، كمما احتدت كطالت، كربما ساعد 

كقد الحظ  عمى ذلؾ انعداـ مدخرات غذائية لدل الفئات، كفي أحسف األحكاؿ قمتيا،
ابف خمدكف ذلؾ بالنسبة ألىؿ مصر كعزاه إلى عكامؿ طبيعية كىى المكقع كحرارة 

كلعؿ مرد ذلؾ ىك ضعؼ القكة الشرائية ألغمب ىذه الفئات بؿ كانعداميا لدل (ُِ)اليكاء
اليامشييف، كعمى كؿ فإف المجاعة تبدأ فعميا في ىذا الصنؼ األخير، ثـ تشمؿ 

 . (ِِ)شعبية" عند استفحاليا كانتشارىاتدريجينا بقية الشرائح "ال

 األطباء واألوضاع المتردية: داء أم دواء؟
إف أكؿ المظاىر شديدة الكطأة لممجاعة ىك التياب األسعار كندرة األقكات، 
ا الفئات الدنيا تضطر إلى استيالؾ األنكاع  كبسبب ذلؾ فإف عامة الناس خصكصن

ـ لـ يأكؿ الناس سكل الفكؿ  ُّّٓىػػ / ّٕٔالرديئة مف الخبز كما حدث ػػ في غالء 
ىػ عزت األقكات كقؿ كجكدىا كبمغ الفركج إلى مائة درىـ ٕٕٔ، كفي غالء (ِّ)كالشعير
كقد تدخؿ األزمة الغذائية أطكارنا جديدة بالمجكء إلى مصادر بديمة لمقكت  (ِْ)فما فكقيا

المحاصيؿ فقد أكؿ  كذلؾ باالقتيات مباشرة مف المزارع كالحقكؿ بالرغـ مف عدـ نضج
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ـ كرؽ المفت كالكرنب"، كما أف دقيؽ القمح ُِّٔىػ/ ِٔٔالناس في مجاعة 
كأصبحت بعض النباتات البرية مادة غنية لمفقراء  (ِٓ)يستبدلكف بو الفكؿ كالنخالة كالذرة

تندر ك  (ِٕ)، كما أكمكا الفكؿ في الحقكؿ قبؿ حصاده(ِٔ)مف الناس مثؿ البمكط الجبمي
ًصغىرىا "الشعراء عمى ال ما أيكمٍت المٍكزىه ًبقٍشًرىىا ًإالَّ لمطافىًتيىا كى جكع بقكليـ:" كى

" كأكؿي  (ِٖ)
الفار كىاألمزار دىأًبى"
ـ ػػ يستعممكف خبز َُْٕىػ/ ٕٖٓكبات الناس في مجاعة  (ِٗ)

ـ، كنظرنا الشتداد المسبغة " اكتفى َُُْىػ/ َُٖ، أما في عاـ (َّ)الذرة كالدخف
. كينحدر (ُّ)ء األخضر كطعاـ األرز كغيره مف سائر ما يطبخ"ضعفاء الناس بالباقال

ىذا المستكل الغذائي درجات أكبر لدل الشرائح السفمى "إذ صار أكثر الفقراء ال يقدر 
، في محاكلة مف الناس تعكيض نقص الطعاـ المعتاد باستيالؾ (ِّ)إال عمى النخالة

غير مستساغة، كربما كاف معنى أشياء ال يأكمكنيا في األحكاؿ العادية، بؿ يعدكنيا 
ىذا استبداؿ مكاد الطعاـ األقؿ سعرنا بالغالية
. كنجد إشارة القمقشندم:"ال يعتصر (ّّ)

منو..شيرج الستغنائيـ عنو بالٌزيت حٌتى مزكرات الضعفاء ككذلؾ يعممكف الحمكل 
نما يستعمؿ الٌشيرج عندىـ في األمكر الٌطٌبٌية." نما أكميـ ، (ّْ)بالعسؿ كالٌزيت.. كا  "كا 

بؿ، كيمكننا أف نضيؼ اتساعنا أكبر لمصكرة،  .(ّٓ)عكضو الزيت كمزكرات الضعفاء"
كنستشيد بما ذىب إليو حسف حبشي مف أف االحتكار المممككي، لـ يؤد إلى إفقار 
نما أدل إلى حرماف األىالي مف المكاد الغذائية  المجتمع المصرم، فحسب، كا 

كتزداد . (ّٔ)الصحية "المناعة الطبيعية" لؤلمراضالضركرية، كبالتالي، مقاكمتيـ 
األمكر تأزمنا خاصة:" ًفى أياـ الكباء كىالطكاعيف
 .(ّٖ)"بصكرة مفزعة(ّٕ)

كفي ظؿ المشيد القاتـ لممجتمع المصرم الذم تبدك معظـ طبقاتو، في حالة 
مف المياث كعدـ اليقيف اىتـ األطباء بعمـ التغذية لؤلصحاء كالمرضى كالفقراء 

في بدف  (ّٗ)كاألغنياء عمى السكاء، كاعتقدكا أف لؤلغذية قكل تغير مف تكازف األخالط
اإلنساف فتسبب المرض لدل الصحيح، أك تعدؿ الخمط المضطرب لدل المريض 
فتؤدم إلى شفائو، كتعد رسالة النجيب السمرقندم في أغذية المرضى ثاني كتاب طبي 

يط تناكؿ التغذية العالجية بعد كتاب شاع في الحكاضر المتكسطية في العصر الكس
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، كاتخذت األطعمة البديمة أك المقمدة )المزاكر( مكقعيا في مكمالت العالج (َْ)الزىراكم
كبدائؿ الغذاء، كالتي استخدميا األطباء ضمف طرؽ عالج الكزراء كالسالطيف كالعكاـ 

ت فجأة مثؿ ما فعؿ أحد األطباء مع قصاب:" فمما قيؿ لي اليكـ أف القصاب ما
البارحة، عممت أف السكتة قد لحقتو، فدخمت إليو.. كحركت نبضو، كسقيتو الدكاء ففتح 

َـّ مىا زىاؿى اٍلكىزير يتىرىدَّد ًإلىى كصنعيا األطباء لكزير (ُْ)عينيو، كأطعمتو مزٌكرة، " :" ث
ثىة أىيَّاـ مىاء مف بٍعدىىا غذاه بمزكرة كسقاه ثىالى اًلس عدَّة كى الٌشعير فبرأ  آخر النَّيىار مجى

، "فكانت المراسيـ (ّْ)كصنعيا األطباء مف قبؿ في عالج الممؾ الصالح (ِْ)برءنا تىاما"
تخرج كؿ يـك بعالمة السمطاف.. كيظيركف أف السمطاف مريض، ككانت األطباء تدخؿ 
، ككذلؾ طبؽ المزاكر يدخؿ في كؿ يكـ عمى  عمى جارم العادة في كؿ يـك

ل عف الممؾ الظاىر بيبرس:" قيؿ لما مات في أثناء ، كفي إشارة أخر (ْْ)العادة".
طريؽ الشاـ كيتـ األمر..كقصد التكجو إلى الديار المصرية، فكانت المحفة تمشي في 
المككب، كقداميا الجنائب، كيشيعكا أف السمطاف مريض.. ككانت األطباء تحضر 

مر عمى ذلؾ، عمى جارم العادة، كطبؽ المزاكر يدخؿ كؿ يـك إلى المحفة، كاستمر األ
 . (ْٓ)حتى دخؿ إلى القاىرة، كطمع القمعة"

كليس المغزل مف إشارة ابف إياس تقديـ األدلة عمى استخداـ األطباء )لطبؽ 
نما اليدؼ أكثر دنيكية كيتمركز حكؿ السؤاؿ  المزاكر( لعالج السالطيف أك تغذيتيـ كا 

كضعفائيـ؟" أك بطريقة "ما نكع الطبؽ الذم كاف األطباء يعدكنو ألغنيائيـ كفقرائيـ 
 أبسط مف ذلؾ "ما ىك طبؽ المزاكر؟ ".

 طبق المزاور: المزورة اصطالًحا ولغة.
كَّرات: طعاـ ال لحـ فيو يتخذ مف  كَّرة كجمعيا مزاًكر كميزى المزٌكرة: ميزكَّر كميزى
ا  البقكؿ فقط، ككذلؾ المسكر مف األشربة الحمكة، ككاف في بداية األمر ييعد خصيصن

، كفي محيط المحيط: كالمزكرة عند األطباء كؿ غذاء دبر لممرضى بدكف (ْٔ)لممرضى
المحـ، كفي ابف البيطار: كاتخذ منو مزكرة نفعت مف الحمى الحادة، كفي تذكرة األنطاكي: 
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الشعيرية في مزاكر المرضى. ككصفو البعض بقكليـ: طعاـ يحضر بال لحـ كتجعؿ فيو 
.المزكرات مف الطبيخ ىي ألكاف تتخذ (ْٕ)لممرضىكزبرة أك عقار مف ىذا القبيؿ، كيقدـ 
. "كدخؿ رجؿ عمى محمد بف يحيى كبيف يديو (ْٖ)مف الحبكب كمف البقكؿ بغير لحـ

مزكرات ككاف محمينا، فأكؿ معو كخرج مف عنده،..ك قاؿ: أكمت عند محمد بف يحيى 
أبك محمد  ، كأيطمقت ىذه التسمية عمى الطعاـ الخالي مف المحـ، قاؿ(ْٗ)بقكالن كثيرة"
كقكؿ أبي طالب المأمكني: قىاؿى ًفي  (ُٓ):"كطبيخ خال مف المٍَّحـ يدعى مزكرة"(َٓ)المطراني

 .(ِٓ)المزكرة "كـ تككف المزكرات غذائي... ًإف أكؿ المزكرات لزكر"
كلكف األمر ال يتكقؼ ىنا عمى المعنى االصطالحي، ففي المقاـ األكؿ ىناؾ 

عربية العصكر الكسطى لممزكرة كعالقتيا  تساؤؿ حكؿ المعنى المغكم في معاجـ
ىػ( ُُٕبعالج األمراض العضكية، عمى سبيؿ المثاؿ، يعرض ابف منظكر )المتكفى: 

: ًإصالح الشٍَّيًء. ككالـه  : أىم ىىيٍَّأتي كأىصمحت. كالتٍَّزًكيري كَّره استخداـ آخر لكممة ميزى
: تىٍزييف اٍلكىذً  ، كالتٍَّزًكيري سَّفه كَّره أىم ميحى : ًإصالح الشٍَّيءً ميزى ًب كالتٍَّزًكيري

كىى إشارة إلى  (ّٓ)
المعنى األصمي لمفظة "التزكير" أم تغيير الحالة المعتادة لشيء أفضؿ نكعنا ما. 
كالمعنى المفظي الشائع لمفظة "التزكير" يعطي المعنى المضاد لكممة "مزكر" كشيء 

إذف فإعداد الطعاـ الذم يقاؿ عنو "مزكر" يكحي بطريقة أك  (ْٓ)زائؼ. ممفؽ مقمد
بأخرل بأنو "زائؼ" أك باألحرل "محاكاة لشيء آخر". ربما ال يكجد عالقة مباشرة مع 
عالج ينصح بو األطباء عمى عكس ككنو طبقنا مف الخضركات خالي مف المحكـ الذم 

. كلو صمة مباشرة (ٓٓ)تةيبدك ىضمو أسيؿ لجسد ىزيؿ يعاني مف حالة عدـ اتزاف مؤق
كالمزكرات ذكرىا المصنفكف:"مف فركع  باستعادة الصحة أك التعافي مف كعكة صحية.

عمـ الطب كقاؿ: ىك عمـ باحث عف كيفية تركيب األطعمة المذيذة كالنافعة بحسب 
.ألىمية الغذاء، كدكره (ٔٓ)األمزجة كرأيت فيو تصنيفا، كال يخفى أنو مف صناعة الطبخ"

عمى الصحة العامة، اىتـ األطباء كالحكماء بالحديث عنو، ككاف الخمفاء  في الحفاظ
كاألمراء كالسالطيف يقيمكف في قصكرىـ مف يشرؼ عمى إعداد الطعاـ كالمزكرات، 

كىك األمير المسؤكؿ عف  (ٕٓ)ككاف يطمؽ عميو في العصر المممككي )األستادار(
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 .(ٖٓ)طبخو كالعامميف فيورعاية بيكت السمطاف كشؤكنو الخاصة كاإلشراؼ عمى م

 البعد الديني لممزورة لدى األقباط
 (ٗٓ)يعد الفصؿ المعنكف بػ "ما يأكؿ النصارل مف الطعاـ المزكر في الصياـ"

صالح األغذية المأككالت،  أحد أطكؿ الفصكؿ في كتاب ابف سيار الكراؽ "الطبيخ كا 
كطيبات األطعمة المصنكعات، مما استخرج مف كتب الطب كألفاظ الطياة، كأىؿ 

. كىنا (َٔ)المب"، كيميو فصؿ آخر بعنكاف "ما يتغذل بو المعمكؿ مف مزكرات البقكؿ"
المسيحييف ألطباؽ المزكر أثناء صياميـ، يظير سياقاف مختمفاف، أكليما استخداـ 

كالثاني ىك إعداد أطباؽ المزكر لممرضى كىك ما قد أشار إليو أبك محمد المطراني 
 .(ِٔ) . كثـ دكزم تكممة المعاجـ العربية(ُٔ)في كتاب الثعالبي

كمف المستحيؿ بالقطع تحديد أييما أستيخًدـ أكالن تاريخينا، إال أنو يمكف تقديـ 
ة تيرًجح أف المصطمح قد استيخًدـ أكالن بيف المجتمعات المسيحية مف أىؿ حيجة معقكل

أك  (ّٔ)البالد األصمييف سكاء في بالد الشاـ أك العراؽ القديـ أك المجتمع البيزنطي
المجتمع القبطي بمصر الذم حافظ عمى االلتزامات الدينية )التي كانت مطمكبة بشكؿ 

( خاص في الكنيسة األرثكذكسية كنظاميا . كلقد شمؿ السياؽ (ْٔ)الغذائي في الصـك
الديني، الذم تـ فيو إعداد كتناكؿ أطباؽ المزكرات فترات الصياـ المتعمقة 
بالمسيحييف؛ حيث يحريـ تناكؿ األطعمة التي تحتكم عمى لحكـ، كقد يككف ذلؾ ىك 
أفضؿ السيبؿ لشرح معنى المزكر، ككنو محاكاه لطبؽ آخر يحتكم في األصؿ عمى 

. كتعد الكصفات المسيحية لطيك أطباؽ المزكر في كتاب الكراؽ ىي الكحيدة (ٓٔ)ـالمح
 . (ٔٔ)مف نكعيا في كؿ كتب الطيك العربية

كعمى الرغـ أف طبؽ المزكرة ال ينتسب بشكؿ مباشر إلى المجتمع المسيحي 
أنماط صياـ  .Wassef W. C القبطي بمصر، إال أنو قد يعكس أصالن قبطينا. كيصؼ

: "يحـر أثناء الصياـ تناكؿ أم نكع مف الطعاـ لو أصؿ حيكاني، فال  األقباط قائالن
. كيسمح فقط بتناكؿ الخضركات  يمكف تناكؿ األلباف أك البيض أك الزبدة أك المحـك
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ا بتناكؿ  المطبكخة بالماء أك الزيكت النباتية كالفاكية كالخضركات. كما ال يسمح أيضن
كالمعركؼ  (ٕٔ)الصـك الكبير أك عيد الًغطاس أك صياـ "يكناف النبي" األسماؾ أثناء

".  (ٖٔ) أيضا بصكـ نينكل لكف يسمح بو أثناء بقية فترة الصـك
كتعد كصفات المزكرات التي ذكرىا الكراؽ كماحاكاة "ألطعمة المسيحييف"  

ـ بدائؿ مثيرة لالىتماـ في حد ذاتيا؛ ألنيا تظير درجة مف االبتكار في محاكلة تقدي
 (ٗٔ)مقبكلة لؤلطباؽ المعركفة كالمتداكلة في الكسط المسيحي، فالعجة مف غير بيض

عمى سبيؿ المثاؿ، كالتي تحتكم عمى حمص ميركس بدالن مف البيض كاف يتـ تتبيميا 
بالبصؿ كالتكابؿ كالدقة كالكزبرة كالفمفؿ األسكد، كماء الصمغ ثـ يتـ قمييا في 

كما أف الدىكف الميستخدمة في الطيك، أم الدسـ، لـ تكف دىكننا حيكانية بؿ  .(َٕ)الزيت
الذم ال يزاؿ محتفظنا بزيكتو  (ُٕ)كانت عباره عف مسحكؽ السمسـ أك المكز الميركس

كخصائصو األساسية؛ ككاف زيت السمسـ ييستخدـ في القمي بدالن مف الدىكف 
 . (ِٕ)الحيكانية. كيؤكد تجنب الدىف الحيكاني

 لوجه الصحي لممزورةا
أما الغرض اآلخر إلعداد أطباؽ المزكر، كىك الغرض الذم كاف ألجمو 

، كالذم لو صمة مباشرة باستعادة الصحة أك التعافي (ّٕ)األطباء يعدكنو لمظاىر بيبرس
مف كعكة صحية. كيحمؿ الفصؿ الذم يتناكؿ ىذا النكع مف األطباؽ في كتاب الكراؽ 

المعمكؿ مف مزكرات البقكؿ"، كآخر بعنكاف " ما يتغذل بو العميؿ عنكاف "ما يتغذل بو 
الجسـ مف األمراؽ كماء المحـ"، كآخر بعنكاف "عمؿ األمراؽ مف الحبكب لمعميؿ 

. كأكرد عدد ال بأس بيا مف الكصفات المزكرة التي تيصنع مف أجؿ (ْٕ)المكركب"
، " صفة مزكرة (ٕٓ)العالج مثؿ: "صفة مزكرة تصمح ألصحاب الحمى كالصفراء"

، " مرقة أخرل نافعة (ٕٕ)، " مرقة مزكرة مف قرع لعميؿ"(ٕٔ)زيرباج ألصحاب الصفراء"
كتينسب في الكاقع كصفتيف مف الكتاب إلى الطبيب  (ٕٗ)"(ٖٕ)ألصحاب البرساـ

كالذم ذكره الكراؽ عند الحديث  (َٖ)( ٕٖٓ/ِّْالمسيحي ابف ماسكيو )المتكفي عاـ 
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يؼ مف حاالت الحمى بعنكاف " صفة مزكرة لعميؿ عف إعداد عالج منزلي لمتخف
. كلقد كاف ابف ماسكيو كجزء مف (ُٖ)محمكـ تعمؿ مف قرعة مف نسخة ابف ماسكيو"

-مع غيره مف األطباء المسيحييف مف أبناء جيمو -أكلى مراحؿ تقميد العالج بالطيك 
ا في ترجمة الكتب الطبية اليكنانية إلى العربية  سار الذم تحكؿ الم-الذيف نشطكا ايضن

. ليصبح طبؽ (ِٖ)مف خاللو معنى المزكر مف السياؽ الديني إلى السياؽ العمماني
 .(ّٖ)خالي مف المحـ ييستخدـ لعالج األمراض الميختمفة

كمف ناحية أخرل، يمكننا أف نضع أيدينا عمى نماذج "ذىنية" بيذه الصكر  
راض في المجتمع المممككي، المرتبطة بالتعافي مف الكعكات الصحية أك المتعمقة باألم
عند األمير :تؤكؿ عمى أكجو التي تأتى عمى أشكاؿ أحالـ، منيا، أف رؤيا المزكرة

ىػ(: ًإذا كىانىت طيبىة ّٕٖالمممككي خميؿ بف شاىيف الظاىرم، غرس الديف )المتكفى: 
ذا كىانىت كر كىاٍلمىاؿ، كىاً  ٍنفىعىة كىالسُّري ٍير كىاٍلمى ًبالى طعـ فتعبر بضده  حمكة تؤكؿ ًبحيصيكؿ اٍلخى

ثىة أكجو لمضعيؼ بالعافية كلممتعافي (ْٖ)" ٍؤيا المزكرة تؤكؿ عمى ثىالى ، ك"بالمجمؿ فإف:" ري
، ضمف "فصؿ في المزكرة في رؤيا األطعمة كالمآكؿ كاألسمطة (ٖٓ)بالضعؼ كىاٍلحمية"
كرة ثـ جاء تأكيؿ النابمسي متفقنا مع ابف شاىيف بأف: "المز  ،(ٖٔ)كالمكائد كنحكىا"

كىذه الشكاىد، جميعنا، كفيمة بمعرفة مظاىر التحايؿ أك العالج في العقمية  " (ٕٖ)مرض
 الجمعية لقطاع عريض مف المجتمع، فترة العصر المممككي.

كظمت أكثر استخدامات أطباؽ المزكرة شيرة تمؾ الميتعمقة بعالج األمراض 
ا جعمت منيا كصفات مفيدة لممسافر المخ تمفة: فبساطة إعداد تمؾ األطباؽ أيضن

ىػ(:" أني لما رحمتي إلى الشرؽ، ُٓٔالمريض مثؿ شرؼ الديف التيفاشي )المتكفى: 
" كىًعٍكتي بحرَّافى في زمف الشتاء، كاحتجت إلى عمؿ مزٌكرة باسفاناخ كبيضو
كالذم  (ٖٖ)

ناتو أثناء تناكؿ طبؽ المزكر المكٌكف مف يبدك كأنو قد تعافى عمى الرغـ مف معا
 .(ٖٗ)السبانخ كبيضة نصؼ مجمدة

كيمدنا الزرخكني بكصفات ميمة لعمؿ مزكرة ) الخبيصة( كسط األصدقاء 
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أثناء االستراحة في حماـ البخار، دكف الحاجة إلى طحيف يتـ تحميصو ثـ غميو 
نما يتـ  االستغناء عنو كعف النار بكضع بالماء، كما في حالة الخبيصة العادية، كا 

كثيراء مع ماء كسكر داخؿ القدر، مع باقي المنكيات المككنة لمخبيصة، كبعد ساعة 
يكشؼ صاحب الحيمة عف القدر فيجد الكثيراء صارت مثؿ العجيف السائؿ الناضج 

ا عمؿ )مزكرة( كنافة، بدكف عجيف فبدالن  (َٗ)الذم يتككف منو الخبيصة كمف ذلؾ أيضن
ط العجيف الدقيقة التي تيعمؿ منيا الكنافة يستعمؿ المؤلؼ األلياؼ الرقيقة التي مف خيك 

 .(ُٗ)نجدىا في قشرة المكز مف الداخؿ
ـ( رسالة في ّٕٖىػ/ َِٔكضع أبك يكسؼ بف إسحؽ الكندم )تكسبؽ أف  

صنعة أطعمة مف غير عناصرىا، كأشار إلييا ابف بساـ المحتسب:" كقد كجدت في 
عرؼ بكيمياء الطبيخ، التي ألفيا يىٍعقيكبي بف إسحاؽ اٍلًكٍنًدمُّ إلى الرسالة التي تي 

ٍيًر ميخٍّ،  ميخٍّ ًمٍف غى ، كى ٍيًر كيبيكدو قىاليا كيبيكدو ًمٍف غى ، كى ٍيًر لىٍحـو المعتضد ألكاننا تيٍطبىخي ًمٍف غى
ٍيًر جب كذىابه ًمٍف غى ، كىجي ٍيًر بىٍيضو ةه ًمٍف غى نىقىاًنؽي مف غير لحـ، كىعيجَّ كىةه كى ، كىحىالى زٍّ ف كال أىري

يىا، كلىيس يىٍيتىًدم  ٍيًر عىنىاًصًرىىا يىطيكؿي شىٍرحي ، كىأىٍلكىاننا كىًثيرىة ًمٍف غى ، كىالى سيكَّرو ٍيًر عىسىؿو ًمٍف غى
إلىى دقة صناعتيا، كخشيت مف تدليس المتعيشيف في األسكاؽ، فأمسكت عف صفتيا 

 . (ِٗ)هلل تعالى"خكفنا مف التنبيو عمى عمميا، رجاءن لثكاب ا
كتعد كصفات المزكر التي ذكرىا الكراؽ في الباب الخامس كالمئة بعنكاف:"ما 

كمحاكاة كاستنساخ "لمشيء األصمي" مثيرة  (ّٗ)يتغذل بو المعمكؿ مف مزكرات البقكؿ"
لالىتماـ في حد ذاتيا ألنيا تظير درجة مف الممكات الذىنية التي تصؿ إلى حد 
المكىبة في االبتكار كمحاكلة تقديـ بدائؿ مقبكلة لؤلطباؽ المعركفة بالفعؿ في 

السائدة في كالعالجات المجتمعات المتكسطية الكسيطة، كيعكس أفكار التغذية 
. ككصفات الػػ"مزكرة" التي كردت في (ْٗ)لحكاضر المتكسطية في القركف الكسطىا

اؿ "كتاب الطبيخ في المغرب كاألندلس في عصر المكحديف" لمؤلؼ مجيكؿ خير مث
عمى التالقي الذىني بيف المشرؽ كالمغرب حكؿ أفكار المزكرات، الػػ"نافعة ألصحاب 

ألفكار الرائجة حكؿ نظرية القكل ، كتكشؼ عف ا(ٓٗ)حمى الغب كالحميات الحادة"
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الكامنة في األغذية كياجس سيطر عمى الطبقة المترفة فتمثمتو في تصكر نتائج كؿ 
مأككالتيا، ككاف ذلؾ جزء مف الثقافة الطبية المبسطة التي انتشرت في أكثر األكساط 

 .(ٔٗ)االجتماعية داخؿ الحكاضر المتكسطية
كصفة  َِٖبأكثر مف  (ٕٗ)مكائد"كيزخر كتاب "كنز الفكائد في تنكيع ال

لكصفات طبخ كانت تيعد في قاىرة القرف الرابع عشر الميالدم / الثامف اليجرم 
عصر سالطيف المماليؾ، كىى كصفات تشير إلى أف التغذية العالجية كاالعتناء 
الطبي باألمراض )التي ال تتطمب األدكية أك التدخؿ الجراحي( لـ تكف مقتصرة عمى 

، بؿ كانت جزءنا مف المعرفة العامة كاسعة التداكؿ التي يتمتع بيا (ٖٗ)ترؼالطبيب المح
كبعض الطبقات الشعبية. كيمنحنا لمحة نادرة عف المطبخ  (ٗٗ)النخبة المممككية المثقفة

المصرم كالتأثيرات الخارجية متعددة األطياؼ التي أضفت نكيتيا عمى الكثير مف 
، لتتبيف أىمية الذىنيات، مف حيث (ََُ)الطعاـ الذم لـ نزؿ نتناكلو حتى يكمنا ىذا

ف خالؿ األشكاؿ ككنيا أنسب الكسائؿ لمالمسة صدل حضكر التاريخ في الحاضر، م
 .(َُُ)الذىنية المخترقة لمزمف

ا فيما يتعمؽ بالتراث الغذائي المستمد  كرغـ أف كتاب الكراؽ كاف أكثر تخصصن
مف التراث الطبي كذلؾ عبر أبكاب الكتاب المئة كاثنيف كثالثيف، كالتي ندرؾ معيا 

ة كأشربة بسيكلة كيسر التنكع الكبير الذم اتسمت بو مائدة التراث العربي مف أطعم
كحمكل كفكاكو، كما بيا مف نظاـ غذائي، كاىتماـ صحي، يمتد إلى أطعمة المسيحييف 
، كأطعمة المرضى المساعدة عمى الشفاء كما يتبع  في صياميـ، كالخالية مف المحـك
ذلؾ مف تأنؽ كذكؽ عالييف في طريقة عمؿ كتقديـ ىذه األطعمة، غير أف الحديث 

نكع كمتطكر في القركف الكسطى ليك أمر يتجمى عف ظيكر مطبخ مممككي مصرم مت
أكثر ما يتجمى في كتاب "كنز الفكائد" مجيكؿ المؤلؼ. كالذم ييػػػعد حتى اآلف كتاب 
الطيي الكحيد المتبقي مف تمؾ الحقبة المممككية متعددة األطياؼ، كآخر كتب الطيي 

سمطة كانتقاؿ دائرة الرئيسية مف المنطقة العربية اإلسالمية قبؿ صعكد العثمانييف لم
 . (َُِ)الضكء إلى المطابخ اإلسطنبكلية كالغربية
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كيتضح مف عناكيف بعض تمؾ الكصفات الكاردة في " كنز الفكائد" فكرة  
ككنيا محاكاة ألطباؽ أخرل ممتزجة باليدؼ المذككر في األساس كىك العالج المنزلي 

)فيما يتغذل بو العميؿ كنجده يخصص الباب الثامف كامال، بعنكف بػػ  .(َُّ)لؤلمراض
إلطعاـ المريض، بكصفات  (َُْ)مف مزكرات البقكؿ(، كعنكانو، كفيؿ بتكضيح ىدفو

 كصفة(.  ِْالتي أقٌرىا األطباء حينئذ )« المزكرات»الطعاـ الخالية مف المحـ 
كما تعكس ىذه الكصفات "المقمدة" كالزائفة تحت اسـ "المزاكر" تطكرنا جديدنا  

الطبي الذم سعى اليكاة مف خاللو إلى "تزييؼ" أطباؽ لصالحيـ متأثرنا بالتراث 
 " ٍيًر ميخٍّ -كاستعراض مياراتيـ في التمكيو بالطبخ. فظيكر طبؽ معجكف " ميخٍّ ًمٍف غى

أم كاف المصدر - (َُٓ)الذم لـ يحتك عمى مخ فعمي بالرغـ أنو بدا كذلؾ بدكف شؾ
الديني كالطبي قد كجدت  األصمي يشير إلى أف إعداد أطباؽ المزكر ذات األصؿ

طريقيا إلى السياؽ االجتماعي لمطاىي الميحترؼ كالمنحرؼ، ك لـ يكف ىذا األمر 
غريبنا في حكاضر متكسطية غير القاىرة، في أزمنة، عرؼ المتكسط كيؼ يككف فييا 
بحر تالؽو، بأكثر مما يككف فضاء، فصؿ بيف الشعكب كأمميا ككاف حتمنا عمى أف 

ية كافرة األطياؼ كأف تثرم الذخيرة المطبخية المحمية لمًمنطقة تظير ىذه التعدد
كالحكاضر المتكسطية، كالتي يمكف أف نممس صدل حضكرىا المتكسطي في المطبخ 

في كتاب الطيي  (َُٔ)كأندلسية المصرم المممككي عبر رصد كصفات مغربية
الرابع عشر  المصرم "كنز الفكائد في تنكيع المكائد" الذم يعكد تاريخو إلى القرف

 (َُٕ)الميالدم / الثامف اليجرم، كما يعطي كصفات كردية كأخرل فارسية
كاألطعمة كيطكؼ بنا بيف مكائد القاىرة  (َُٗ)لممخمالت كالمزكرات (َُٖ)كبيزنطية

. كمثؿ ىذه (َُُ)كاإلسكندرية كالنكبة ك أسيكط كنابمس كالشاـ كالمكصؿ كاليمف
ابض بالحياة؛ حيث يستمتع الناس بطعاـ التنكيعات تيشير بكؿ تأكيد إلى جك مطبخي ن

، (ُُُ)بعضيـ البعض، مع تبادؿ المعرفة المطبخية، كيشتيكف الجديد كغير المألكؼ
 .(ُُِ)مع التشابؾ الحضارم في حياة المجتمعات المتكسطية مف خالؿ األطعمة

كمعيا أدرؾ األندلسيكف، كما أدرؾ القاىريكف، الحاجة إلى كضع قكاعد 
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العابثيف بحياة البشر، كتبطش عمى مف تسكؿ لو نفسو، أف يجعؿ صارمة، تبطؿ يد 
كلـ تغب ىذه الحقيقة عف محتسبي ، (ُُّ)النفس البشرية، أداة لمكسب، كالغنى

األندلس، حاليـ كحاؿ المشارقة في القاىرة، كالشاـ، كلذا، شددكا النكير عمى مزاكلة 
الطعاـ التي تطكرت في مصر عمؿ المزكرات. كنمحظ أف أحد الجكانب الحيكية لثقافة 

كقتئذ كاف تطكير نظاـ نشط لمتفتيش عمى السكؽ مع كجكد ضكابط تتعمؽ بالتداكؿ 
 .(ُُْ)اآلمف لمطعاـ ككشؼ الغشاشيف كالميدلِّسيف

فنجد أف ابف بساـ ىنا يعتبر كتاب الكندم كسيمة لمغش عند الطباخيف، فيك 
ء ليست بمشيكرة، قد ذكرىا يتحدث عنو في مكاف آخر قائال:" كقد أمسكت عف أشيا

صاحب "كيمياء العطر"، كما أمسكت عف أشياء كثيرة قد ذكرىا يعقكب بف إسحؽ 
الكندم في رسالتو المعركفة "بكيمياء الطبائخ" فرحـ اهلل مف كقع في يده ذلؾ الكتاب 

. كعبر ابف األخكة عف مخاكفو مف تعمـ ما أسماىـ بػػ" أكغاد الناس" ليذه (ُُٓ)فمزقو "
بيكًف: إنَّيىا ًبًقطىارىةو، المز  يىقيكؿي ًلمزَّ ًب، كى ًمٍنييـٍ مىٍف يىغيشُّ اٍلمييىمًَّبيَّة ًبعىسىًؿ اٍلقىصى كرات بقكلو:" كى

مىى ًغشِّ اأٍلىٍطًعمىًة  اؼي أىٍف أينىبِّوي كيؿَّ مىٍف الى ًديفى لىوي عى لىٍكالى أىنِّي أىخى ، كى كيؿُّ ىىذىا تىٍدًليسه كى
افىةى أىٍف  لىذىكىٍرت ًمٍف ذىًلؾى  لىًكنِّي أىٍعرىٍضت عىٍف ًذٍكًرىىا مىخى ًؼ أىٍشيىاءى، كى مىالن كىًثيرىةن ًفي اٍخًتالى جي

ادي النَّاًس" يىتىعىمَّمىيىا، أىٍكغى
(ُُٔ). 

كالكاقع أف الكتاب كاف ىدفو ىك عمؿ المزكرات لممرضى، كلمف يتبعكف  
كتاب رسالتو في الحمية، فقد ذكره مؤلؼ "الفيرست" ضمف كتب الكندم الطبية " 

، كليست الخضركات كالنباتات الطبية المذككرة (ُُٕ)صنعة أطعمة مف غير عناصرىا "
، كال ىى رخيصة الثمف، كبالتالي ال نخشى مف إساءة  فيو متاحة دائما مثؿ المحـك

كالمحتاليف الذيف الحظيـ الجكبرم ككضع نصب  (ُُٖ)استعمالو مف قبؿ الطباخيف
ميـ فكمما سمع بأحدىـ تتبعو، كعرؼ بطريقتو، عينيو فضح أسرارىـ ككشؼ حي

كسجميا كسجؿ الكسيمة التي يدلس بيا عمى الناس في كتابو "المختار في كشؼ 
األسرار" لكنو مف حيث ال يدرم أعطانا صكرة بمنتيى الصدؽ كالشفافية لمجتمع 

في كقت اعتاد  (ُُٗ)العكاـ البسطاء الذيف ىـ اليدؼ الرئيس لالحتياؿ كغش أطعمتيـ
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فيو العامة األكؿ خارج بيكتيـ خاصة كأف البسطاء كالشرائح الدنيا في عصر سالطيف 
المماليؾ؛ لـ تكف بيكتيـ مجيزة بالمياه كما تتطمبو المطابخ مف التجييزات 
كاالستعدادات مف ناحية، كما أف طبيعة عمميـ في الكرش كالحكانيت كاألسكاؽ، 

 . (َُِ)مف ناحية أخرل تفرض عمييـ تناكؿ كجبة الغذاء في المطاعـ
ككانت المطاعـ التي تبيع األطعمة الجاىزة كثيرة جدنا في القاىرة المممككية، 
لدرجة أف أحد الرحالة األكربييف الذيف زاركا المدينة في القرف الخامس عشر / التاسع 

، "حتى أف الطباخيف (ُُِ)اليجرم قدر عدد ىذه المطاعـ باثني عشر ألؼ مطعـ
كذىابنا في الشكارع حامميف المكاقد كالنيراف كأطباؽ المحشي المعدة ليغدكف جيئة 

قيف كبأصناؼو ال تيعىدُّ كال  (ُِّ)؛ "كذلؾ لكثرة الناس"(ُِِ)لمبيع" في أسكاؽ تىعجُّ بالمتسكِّ
 .(ُِْ)تيحصى مف الطعاـ كالشراب

ذكر المقريزم أف غالبية مستيمكي ىذه األطعمة في الشكارع كالطرقات، كانكا 
كانت المطابخ تقدـ ليـ الكجبات المطيية الساخنة أىؿ المدف كالفقراء الذيف مف عامة 

بأسعار رخيصة، ككذلؾ كانت عربات الباعة الجائميف تقدـ الطعاـ الساخف كتحتيا 
. بعد (ُِٓ)المكاقد مشتعمة لضماف بقائيا ساخف لمزبائف في األسكاؽ كالشكارع كالحكانيت

جمسكف عمى األرض في طكؿ القصبة بأطباؽ ما كانت مع سعتيا تضيؽ بالباعة، في
. ككاف إقباؿ العكاـ عمييـ (ُِٔ)الخبز كأصناؼ المعايش كيقاؿ ليـ أصحاب المقاعد "

قامتيـ مف  أكثر مف إقباليـ عمى أرباب الحكانيت "ككؿ قميؿ يتعٌرض الحكاـ لمنعيـ كا 
كىك ما .(ُِٕ)األسكاؽ لما يحصؿ بيـ مف تضييؽ الشكارع كقمة بيع أرباب الحكانيت"

اًف ًمٍف  أشار إليو ابف الحاج في المدخؿ بقكلو:"اعتاد بىٍعضي عىامًَّة النَّاًس ًفي ىىذىا الزَّمى
ًفي اأٍلىٍسكىاًؽ" مىى الطًَّريًؽ كى اأٍلىٍكًؿ عى
(ُِٖ)  

 الوجه األخر لممزورة: تصنع في سبيل التكسب
كفي كسط ىذا االزدحاـ تسمؿ الطياة الغشاشكف كنجحكا في استثمار ممىكاتيا 
الذىنية في االحتياؿ؛ ليشقكا طريقنا ليـ كلمأككالتيـ كركاجيا في المجتمع بيف الطبقات 
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قامتيـ مف الدنيا رغـ التحديات العديدة دينيِّا كاجتماعيِّا، " تعٌرض الحكاـ لمنعيـ كا 
بؿ الناس عمييـ مف الطبقػات كالشرائح االجتماعية كافة، كرغـ ذلؾ أق (ُِٗ)األسكاؽ"

عمى ما اصطنعتو ىذه الطائفة لمصطنع أغذيتيـ الزائفة كالمقمدة المستنسخة الكىمية 
التي حمت مكاف الغذاء الكاقعي الذل بدا تحت كطأة الفقر المدقع الذم عانت منو 

صطنع كاالصطناع" عف الطبقات الدنيا كىك ما قدمو جاف بكدريار في كتابو "الم
نظريتو عف مكت الكاقع كالتي شرح فييا كيؼ جعمت الدعاية المصطنع ىك الحقيقة 

، حيث بات كثير مف عكاـ المجتمع المممككي يعيشكف في (َُّ)التي تحجب الكاقع
، عالـ كٌيفتو دعاية Hyperreal، أك ما فكؽ الكاقع Simulacraعالـ المصطنع 

ألطعمتيـ في  (ُُّ)أسماىـ أبف األخكة " أكغاد الناس"الطياة الغشاشكف أك كما 
العصر المممككي كىك ما أشار الجكبرم إلي قكة كتأثير دعاية ىؤالء مرات 
بقكلو:"ككنت أتكمـ عميو بما يميؽ، فكنت أبيع القرص بدرىـ.. حتى كاف الناس يقعدكف 

مع الكاقع حيث ال مرجعية كاقعية بؿ صكرة/ رمز ابت (ُِّ)في انتظارم قبمما أبسط"
كصار ىك الكاقع، كغدت كظيفة الدعاية التي ركجيا ىؤالء الطياة ىي إلغاء المعنى 
الحقيقي لمطعاـ، بعد أف تحكلت إلى ثقب أسكد لمتعمية كالتالعب بالعقكؿ، بتعبير 
شيممر، كقكلبة مداركيا كسمككياتيا كمنظكماتيا القيمية كذلؾ كمو كفقا إلرادة 

. لدرجة أف الجكبرم أقر بأنو:"ال (ُّّ)ئؿ الدعاية كيتحكـ بياكأيديكلكجية مف يممؾ كسا
كلـ يستطع إال أف يذكر منيا:"ما  (ُّْ)يقدر أحد عمى إدراؾ زغميـ كال اإلحاطة بيا"

تيسر؛ ألف ىؤالء لـ يترككا شيئنا مف الطعاـ حتى يعممكنو ثـ يبمزكنو عمى المسمميف، 
 .(ُّٓ)كؿ كتدىش فييا األفكار"كليـ في ذلؾ أشياء عجيبة كأمكر غريبة تحير العق

، بتعبير ركزنكرلنز “جمالية القبح“إنو عمؿ يمكف أف ينطبؽ عميو مصطمح  
، أك ىكذا أراد أف (ُّٔ)ـ، إنو ذلؾ التصكير الجميؿ كالمبدع لمضمكف قبيحُٖٓٓعاـ 

يصػدؽ الناس في محاكلة لتجميؿ كاقعيـ بمرارتو، كحىٍجب صكر الظمـ كالفاقة التي 
في كنفيا، كتظير لنا المصادر فطنة الطياة الغشاشيف كدعاياتيـ، كقكة كانكا يعيشكف 

عبد الرحيـ بف كخداعيـ لمعكاـ في مصر المممككية، فالحظ عدد مف المؤلفيف كالكيتاب 
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كغيرىـ كثرة:"ىذه  (ُّٖ)كالزرخكني، (ُّٕ)كابف الدىاف ـ(،ُّىػ / ؽٕعمر الجكبرم )ؽ
الطائفة ممف يعممكف الطعاـ"، ككصفيـ بأنيـ:"أشد الناس زغؿ كأكثرىـ أكال لمحراـ 

، الذيف يتسممكف بيف الناس في (ُّٗ)كليـ أمكر ال تعد كال تحصى، كال يقع عمييا عيار"
زمانو، كيخدعكف بأفانيف الدجؿ كالدؾ، كالدعاية ألنفسيـ بحالكة المساف، كاإليياـ، 

صرخات فقراء عانكا الفاقة كالجكع:" لنا اليكـ يكميف لـ نطعـ طعاـ كقد مضنا فرأؼ ل
، ككضع نصب عينو فضحيـ، ككشؼ حيميـ كدعايتيـ المصطنعة، فكاف (َُْ)الفقر"

كمما سمع بأحدىـ تتبعو، كعرؼ طريقتو، كسجميا كسجؿ الكسيمة، التي يجذبكف بيا 
كاليـ، كدخؿ مصر، ليالحقيـ في الناس إليو، كي يتمكنكا مف خداعيـ، كابتزاز أم

القاىرة، كاألرياؼ كالصعيد، كيطيؿ المكث في مصر، لكثرة ىذه الطائفة، كالمنككبيف 
، لذا، نجده يخصص الفصؿ العشركف، المعنكف بػػ )في (ُُْ)بيـ أكثر مف غيرىـ

. كأعيتو السبؿ (ُِْ)كشؼ أسرار الذيف يعممكف الطعاـ(، كعنكانو، كفيؿ بتكضيح ىدفو
اإللماـ بكؿ األساليب التي اتبعيا ىؤالء الطياة فقاؿ: "كلك ذىبت أشرح لؾ جميع في 

أنكاع الطعاـ لما كسعيا مجمدات كثيرة، كلكف قصدنا االختصار، كىذا القدر كاؼ 
 . (ُّْ)لمعاقؿ المبيب"

لقد عالج الجكبرم مسألة تقميد كاستنساخ األطعمة في ىذا الكتاب لكف ىك 
سمبي، ألنو يمكف مثال استنساخ بعض األطعمة كاألشربة قد ركز فقط عمى الجانب ال

تفيد في عالجات المرضى كالتي أفرد ليا األطباء مكانا في كتاباتيـ العممية، أما في 
ىذا الكتاب يصكر لنا تقنية األطعمة كاستنساخيا كتقميدىا فقط مف جانب كاحد كىك 

الجانب اإليجابي الستنساخ  الجانب السمبي، كىذا ال يعني بتاتا أف الجكبرم يجيؿ
األطعمة )المزكرات(، كذلؾ لـ يقدـ حمكال حكؿ كيفية االستفادة مف ىذه التقنية في 
الجانب اإليجابي الذم يفيد اإلنساف بصفة عامة، ككيؼ يمكف منع اإلنساف مف 
استخداـ ىذه التقنية التي قد تؤدم إلى اإلضرار بالصحة، كاألمر نفسو يقاؿ عمى 

طياة، فالجكبرم كشؼ عبر ثمانية أبكاب عف أسرار استنساخ األطعمة احتياؿ ال
كاألشربة مثؿ: العسؿ الشقيفي، أك السمف الجيد مف دىف اإللية، أك سمف بقرم أك 
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الزبد الجيد أك الخؿ أك الخؿ الحاذؽ أك الزيت كالشيرج أك المبف مف غير ضرع أك 
حضاره كأنو جنينا ظياره في غير كقتو كا  جنى في كقتو بالمكف كالطعـ ثـ  "المشمش كا 

مثؿ:"  (ُْٓ)أك " إظيار األثمار في أكقات ال يمكف أف تكجد فييا" (ُْْ)الرائحة"
القراصيا كالخكخ كالتكت كالتيف األخضر كالعنب كجميع اجناس الفكاكو التي ال إقامة 

ه ، كما ترمي إليو ىذ(ُْٔ)ليا في غير أكانيا، كالكرد فيظيركنو فيبيت مف يراه كيتكىـ"
عامة قاىرة  -الحيؿ لكف لـ يقدـ الكسيمة التي تمكف العامة في مصر كالشاـ كخاصة 

 (ُْٕ)المثخنكف بجراحات الفساد -القرف الثالث عشر الميالدم / السابع اليجرم 
مف مكاجية مد مسار  (ُْٖ)كاالحتكار كالفقر كالمرض كاألكبئة كسكء التغذية

المصطنعات ألطعمة مقمدة بال أصؿ كبال كاقع: كاقع فكؽ ػػ كاقعي بتعبير جاف 
أك ىك ما يسميو بكدريار  (.ََِٕ/ُِٗٗ) Jean Baudrillardبكدريار 
، حيث يقكؿ: "المصطنع ليس إطالقا ىك ما يخفي الكاقع، بؿ إف (ُْٗ)االصطناع

 .(َُٓ)صطنع الحقيقي"الكاقع ىك الذم يخفي عدـ كجكد كاقع الم
ف كانت ليا جكانب  إف حيؿ اصطناع كاستنساخ األطعمة كاألشربة كتقميدىا، كا 
سمبية، فيذا ال يعني أنيا لـ تحمؿ جكانب إيجابية؛ مثؿ تطكير تقنية كميارة 
استنساخيا كصناعتيا بكثرة في المجتمع المممككي كعبر الجكبرم عف ىذه الكثرة في 

إضافة  (ُُٓ)ال خكؼ اإلطالة لذكرت مف ىذا المعنى مائي باب"أحد األنكاع بقكلو:" كلك 
إلى استخداميا في األغراض الدينية كالعالجية كدخكليا عمى مجاالت كثيرة، لتسيـ 
في تطكيرىا؛ ففي الجانب العممي مثال كبالضبط الجانب الطبي ىناؾ "مزكرات" 
يجاد األدكية ليا:" أف يجرم  سمحت بالتخفيؼ أك بالقضاء عمى أعراض األمراض كا 

، كأسيمت الكتابات (ُِٓ)رض مف المزكرة كغيرىا"أمره عمى التدبير الذم كاف في الم
)إيجابنا كسمبنا( حكؿ ىذه التقنية في تطكير المعارؼ حكؿ "المزكرات" كتبادؿ كنقؿ 
ميارات صناعتيا بسرعة كدقة بيف حكاضر العالـ المتكسطي في العصر الكسيطػ، مع 

ا؛ أف منيـ فئات، إثراء كتكسيع خبرة الطيياة المحترفيف كلممفارقة، ككما سبؽ كأف ذكرن
حظت بخبرة كبيرة في مجاؿ عمميا، أشاد بدقة كميارة عمميـ الجكبرم:"رأيتيـ يعممكف 

 . (ُّٓ)خال حاذقنا ييضـ الطعاـ.. يعمؿ عمال عظيمنا ال يككف شيئنا مثمو"
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لكؿ شيء جانب مظمـ، كالذم جعؿ لممزكرات أك األطعمة المقمدة المستنسخة 
ريزة حب السيطرة كالييمنة المكجكدة في القكة المعرفية ىذا الكجو الحالؾ السديـ ىك غ

لمف يعرؼ أسرار عمؿ كصناعة ىذه األطعمة المستنسخة المقمدة؛ تجعؿ مف صاحبيا 
االجتماعية الميييمنة  (ُْٓ)يحكـ قبضتو عمى الطبقات الدنيا كمعو تتككف الييراركية

كضح الجكبرم المعني التي تحتؿ القمة كدكنيا جماعات مرجعية سمبية في األسفؿ، كأ
في ىيمنة رجؿ ظير بدمشؽ عمى الكثير مف العكاـ، يقاؿ لو " الشيخ لمفقكد " لديو 
ظيار األثمار في غير أكقاتيا:"كاستجمب لو خمؽ كثير..  عمـ بعمؿ المزكرات كعمؿ كا 

 .(ُٓٓ)كادعى النبكة كعيرؼ في دمشؽ باسـ نبي الصفصاؼ"
لى االحتياؿ بالمزكرات، في سبيؿ كال يقتصر األمر عمى ذلؾ، إنما تعداه إ

كىك ما يتشابو مع ما أكرده السقطي، حينما رأل رجال، قد الحصكؿ عمى األمكاؿ، 
اعتـ كارتدل زم حاج كأخذ يغش الناس كىـ محيطكف بو كقد سمب ألبابيـ بشعره 
كحكاياتو، فأغفؿ عيكنيـ عف النظر إلى أساليبو المشينة، حينما خمط االنيسكف 

كضع العسؿ بعد تسخينو كباعو ليـ عمى أنو عقاقير ىندية، يماثؿ سعرىا بالسميد، ك 
في طيؼ الخياؿ  ،(ُٔٓ)سعر الطيب، المصنكع مف األنيسكف، الذم لـ يخمط فيو سميد

ذ بالعيييكف ال ينصرؼي القائميكف، كال القاعديكف»يقكؿ:  . كىى ذات الطرؽ (ُٕٓ)«خي
الجكبرم في حديثو عف أساليب الطرقية الخادعة كالمبيرة التي أكردىا باستفاضة 

كخصص ليا الفصؿ الرابع عشر تحت عنكاف ) في كشؼ أسرار أرباب أطباء 
كأكضح ما ليذه الطائفة مف عظيـ المكر كالحيؿ، كحمك المساف بالكذب  (ُٖٓ)الطرؽ(

ممف يأخذكف أمكاؿ الناس بالحيمة كيأكمكىـ  .(ُٗٓ)كالمحاؿ، كاألمكر العجيبة
ىػ( بقكلو:"مما رأيتو مف ّٕٔعمييـ ابف األثير الكاتب )المتكفى: كشيد  (َُٔ)بالمساف

المٌدعيف ليذا الفف الذيف حصمكا منو عمى القشكر، كقصركا معرفتيـ عمى األلفاظ 
، ككأنو نكع مف التأثير كاإليحاء النفسي (ُُٔ)المسجكعة الغثة التي ال حاصؿ كراءىا"

المعبرة عف تنكع ثقافتيـ، كذىنياتيـ، في تسكيؽ منتجاتيـ كخدماتيـ الطبية، بطريقتيـ 
 .(ُِٔ)التى ال تخمك مف إبداع، بما ينفى االتياـ الشائع، بجدب ثقافة العكاـ كالميمشيف



 «صناعة وممارسات»  م(0507ــ  0951هـ / 993ــ  648)  األطعمة البديمة في مصر والشام عصر سالطين المماليك 
 د. عمرو عبد العزيز منير

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 70 

 :وختاًما

إف قراءة تحكالت المجتمع تككف عف طريؽ األطعمة كاألشربة، فما يمس 
يعتمؿ في الممارسات كاالستراتيجيات الغذائية مف تغيرات يدؿ مف غير شؾ عمى ما 

باقي أنحاء المجتمع مف تفاعالت كتحكالت، فعف طريؽ " مراقبة السمكؾ الغذائي في 
ثباتو كتغيره يمكف أف نفيـ ما يعرفو المجتمع مف حركيات كتعقيدات اجتماعية كثقافية 

 . (ُّٔ)كمسمكيات اقتصادية

كعبر آليات المقاكمة الغذائية يمكف اكتشاؼ األزمات االجتماعية كالسياسية 
التي عرفتيا المجتمعات، كما يتأتى فيـ مستكيات التراتب كالتمايز االجتماعي، فمف 
ا مف  خالؿ اإلقباؿ عمى المحكـ أك مشتقاتيا أك بدائميا كالمزكرات نكتشؼ معيا بعضن
حقيقة األمراض كالمجاعات كالجكائح، التي عرفتيا قاىرة المماليؾ كالتي جعمت 

اكمة لمكاجية الجكع كالمرض كتأميف البقاء، كما المصرم يبحث عف آليات ترميؽ كمق
أنو مف خالؿ نكع الطعاـ كطرائؽ إعداده كتقديمو ) مزكرات أك بالمحـ أك بدكنو ( 

  .(ُْٔ)نتمكف مف تحديد التراتبات االجتماعية القائمة في المجتمع

 يقراءة مغايرة لما درس ف ةر ىكعمى الصعيد األخر، لقد قدمت ىذه الظا
مف خالليا التعمؽ داخؿ البنية المجتمعية، كما كاجيتيا مف حاكلنػػا ، يالعصر المممكك

(، أك م)الجانب السمطك  كبراأل يجتماعالمستكل االتحديات حقيقية، نجحت عمى 
حتى الطبقات المتمايزة اجتماعيا فى أف تصؿ بيـ إلى بر األماف، كلكف، مف ناحية 

مف الثراء االجتماعى، فطاحت بيـ األرجؿ  اقؿ حظن أخرل، تـ التحايؿ عمى الفئات األ
 إلى مصير مجيكؿ. ابعيدن 
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 الهوامش
 

ركزا ككىنو: الثمار في الطب العربي في القركف الكسطى، ضمف أبحاث الندكة العالمية  (ُ)
 . َِْـ، ص ُِٗٗ، ُالخامسة لتاريخ العمـك عند العرب، جامعة غرناطة، ج

ىػ(: ْٕٗالعمرم، أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشي العدكم العمرم، شياب الديف )المتكفى:  (ِ)
ألمصار، تحقيؽ أحمد عبد القادر الشاذلي، المجمع الثقافي، أبك مسالؾ األبصار في ممالؾ ا

 .َّّ/ُٗـ، ََِّظبي 
محمد زىير البابا: طب الفقراء كطب األغنياء، ضمف أبحاث المؤتمر السنكم الثامف لتاريخ  (ّ)

ـ، ص ُٕٖٗـ، معيد التراث العممي العربي، حمب ُْٖٗالعمـ عند العرب، جامعة حمب 
ُْٓ . 

اء: كىك يقتصر عمى تناكؿ األدكية المحمية كالكصفات الشعبية، دكف الرجكع إلى طب الفقر  (ْ)
 . ُّٓاستشارة الطبيب. محمد زىير البابا: طب الفقراء كطب األغنياء، ص 

طب األغنياء: كىك يعتمد عمى استعماؿ كصفات معقدة التركيب صعبة التحضير، كيدخؿ في  (ٓ)
دة كالغالية الثمف، كيقـك بكصفيا كتحضيرىا أطباء صنعيا عدد كبير مف العقاقير المستكر 

كصيادلة تفرغكا لخدمة الممكؾ كاألمراء كصحب الماؿ كالكجياء. محمد زىير البابا: طب الفقراء 
 . ُّٓكطب األغنياء، ص 

 .. ُّٔمحمد زىير البابا: طب الفقراء، ص  (ٔ)
صالح  إبراىيـ شبكح: المائدة في التراث العربي اإلسالمي ) ضمف (ٕ) مقدمة كتاب" الطبيخ كا 

األغذية المأككالت كطيبات األطعمة المصنكعات مما استخرج مف كتب الطب كألفاظ الطياة 
 ـ.ٔـ، َُِِكأىؿ المب، تحقيؽ: إحساف ذنكف الثامرم، كآخر، دار صادر، بيركت، 

 . ُُٕص  ـ،َُِِلطؼ اهلل قارم: نصكص نادرة مف التراث العممي، القاىرة، مكتبة البخارم  (ٖ)
حممي محمد سالـ: حرؼ ك صناعات األطعمة ك األشربة في مصر في العصر المممككي،  (ٗ)

 .َُٕٗجامعة اإلسكندرية. كمية اآلداب. قسـ التاريخ،  -أطركحة )دكتكراة( 
نيرميف شكقي عبد الحميد ركيشة قائمو الطعاـ كدالالتيا فى عصر سالطيف المماليؾ فى  (َُ)

جامعو المنكفية. كميو  -ىػ(،أطركحو )ماجستير( ُُٕٓ-َُِٓ -ىػِّٗ-ْٖٔمصر )
 .ََِٔاالداب. قسـ التاريخ،

نسيبة جاد سميماف جاد أرباب الحرؼ كالصناعات في المجتمع المصرم في العصر المممككي  (ُُ)
جامعة اإلسكندرية.  -ـ(، أطركحة )ماجستير(  ُِّٖ - َُِٓىػ /  ْٖٕ - ْٖٔاألكؿ )
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 .ْ.َُِتاريخ كاآلثار المصرية كاإلسالمية،كمية اآلداب. قسـ ال
دراسة ”جيياف فاركؽ عبدالعظيـ: الغالؿ في مصر كبالد الشاـ عصر سالطيف المماليؾ  (ُِ)

جامعة المنيا. كمية  -ـ(، أطركحة )دكتكراة( ُُٕٓ – َُِٔىػ / ِّٗ -ٖٓٔتاريخية )
 .َُِٕاآلداب. قسـ التاريخ، 

القمح في مصر في عصر سالطيف المماليؾ الجراكسة  آية كالء طاىر محمكد عبد الصمد: (ُّ)
ـ(، أطركحة ماجستير، جامعو القاىرة كميو اآلداب قسـ التاريخ، ُُٕٓ-ُِّٖق/ِّٗ-ْٖٕ)

؛ مصطفى كجيو: الغذاء في مصر عصر سالطيف المماليؾ، عيف لمدراسات، القاىرة َُِٖ
 ـ.َُِٔ

لمتفكير معمف / مضمر المجتمع، مجمة كمية  عبد الرحيـ العطرم: مف المائدة إلى الطعاـ أفقنا (ُْ)
ـ، ص َُِٔ، سايس ِاآلداب كالعمـك اإلنسانية سايس، جامعة سيدم محمد بف عبد اهلل، ع

َُٖ.  
(15) Waines, D.& Marín, M., "MUZAWWAR: counterfeit fare for fasts and 

fevers", Der Islam, Vol. 69: 289–301. 

أبك محمد: اإلفادة كاالعتبار في األمكر المشاىدة كالحكادث المعاينة البغدادم، مكفؽ الديف  (ُٔ)
 .ٕٓـ، ص ُٖٗٗ، القاىرة ُّْبأرض مصر، سمسمة األلؼ كتاب الثاني، العدد 

ىػ: رحمة ابف بطكطة، ٕٕٗابف بطكطة، محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي ت (ُٕ)
ار، الرباط، أكاديمية المممكة المغربية، تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسف

 .ٓٔـ، ص ُٔٗٗ

سعيد عبد الفتاح عاشكر: المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ، األنجمك، القاىرة،  (ُٖ)
 .ْٗ، ص ـُِٗٗ

بمغ الفساد ذركتو في مصر المممككية مع تفاقـ نظاـ االحتكار إباف عيد السمطاف برسبام  (ُٗ)
كترتب عميو آثار خطيرة أبرزىا ارتفاع أسعار حاجات المعيشة الضركرية ىػػ( ِْٖىػ ػػ ِٖٓ)

مما أدل إلى ضعؼ القدرة اإلنتاجية كضعؼ المقاكمة الصحية ككاف مف جراء ذلؾ تفشي 
األكبئة كالطكاعيف. لممزيد حسف حبشى: االحتكار المممككي كعالقتو بالحالة الصحية، مجمة 

 .ُٖٓ-ُِّ، صُْٔٗكمية اآلداب، جامعة عيف شمس، 
بمقاسـ الطبابي: المكت في مصر كالشاـ، النكبات الديمغرافية في العيد المممككي، تكنس،  (َِ)

 . ُْٔ/ُـ، َُِْالدار التكنسية لمكتاب 
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ىػ(: ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ َٖٖابف خمدكف، عبد الرحٰمف بف محمد بف محمد )ت (ُِ)
،بيركت، دار ِاألكبر، تحقيؽ: خميؿ شحاتة، طالعرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف 

 .ُْٖ/ُ؛ بمقاسـ: المكت في مصر كالشاـ، ُِٕ/ُـ، ُٖٖٗالفكر، 

 . ُْٗ/ُبمقاسـ، مرجع السابؽ،  (ِِ)
المقريزم: إغاثة األمة بكشؼ الغمرة )تحقيؽ: كـر حممي فرحات، القاىرة، عيف  (ِّ)

 . ُُّـ(، ص ََِٕلمدراسات،
 .ُُْالمصدر السابؽ، ص  (ِْ)
ىػ: السمكؾ لمعرفة دكؿ ْٖٓالمقريزم، تقي الديف أحمد بف عمى بف عبد القادر بف محمد، ت (ِٓ)

ـ، ُّٔٗالممكؾ، الجزء األكؿ، نشر: محمد مصطفى زيادة، دار الكتب المصرية، القاىرة 
ُ/َٕٓ. 

 .َُْ/ُ؛ أنباء الغمرُِّ/ٕالنجـك الزاىرة  (ِٔ)

 . َُُإغاثة األمة، ص  (ِٕ)

ًصمى الخيزىاعي، ت ابف دانياؿ،  (ِٖ) مَّد المكي ىػ: طيؼ الخياؿ، َُٕشمس الديف أبي عبد اهلل ميحى
 .ُٔـ، صُِٗٗتحقيؽ: مصطفى بدكم، أكسفكرد 

 َِالمصدر السابؽ، ص  (ِٗ)
ابف إياس، أحمد بف أحمد بف إياس الحنفي: بدائع الزىكر فى كقائع الدىكر، الييئة المصرية  (َّ)

 .ْْ/ّـ، ُْٖٗالعامة لمكتاب، القاىرة، 
ىػ: صبح األعشٰى في صناعة ُِٖالقمقشندم، شياب الديف أبك العباس أحمد بف عمي، ت (ُّ)

، ّْٔ، ّّْ/ّ، ُْْ، ُِْ، ََِ، ٗ/ِ، ـُٖٖٗاإلنشاء، بيركت، دار الكتب العممية، 
 . ُْٗ/ُبمقاسـ، المرجع السابؽ، ؛ َٗ/ْ

مآثر اإلنافة في معالـ ىػ: ُِٖالقمقشندم، شياب الديف أبك العباس أحمد بف عمي، ت (ِّ)
؛ ُِٖ/ِ، ـُٖٓٗالخالفة، تحقيؽ: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حككمة الككيت الككيت 
ىػ، إنباء الغمر ِٖٓابف حجر العسقالني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، ت

ث بأبناء العمر تحقيؽ: حسف حبشي، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، لجنة إحياء الترا
 .ُْٗ/ُ؛ بمقاسـ، مرجع سابؽ، ُٕ/ُ، ـُٗٔٗاإلسالمي، القاىرة، 

ـ، ترجمة ُُٕٓ – َُِٓآدـ صبرة، الفقر كاإلحساف في مصر عصر سالطيف المماليؾ  (ّّ)
 .ِِٔ، ص ـََِّقاسـ عبده قاسـ، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة 
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 .َُٕ/ٓالقمقشندم، صبح األعشى  (ّْ)
 . ُْٗ/ْفي ممالؾ األمصار، العمرم: مسالؾ األبصار  (ّٓ)
 .ُٖٓ-ُِّحسف حبشى: االحتكار، ص (ّٔ)
ال ريب أف األكبئة كالطكاعيف خمفت عددنا مف الضحايا، إال أنو يصعب تقديـ عدد في غياب  (ّٕ)

إحصاءات دقيقة، فبعض المصادر تقؼ عند حدكد أدبيات كصفية عف الخسائر البشرية ضمف 
عبارات "كمات بيا ألكؼ الناس" أك " كمات فيو خمؽ كثير" أك ابتدأ الطاعكف في الناس 

جماعة" كرغـ طابعيا األدبي فإنيا تؤكد حقيقة أف كباء الطاعكف أكدل بحياة بالقاىرة فمات منو 
عدد كبير مف الناس، كتدؿ عمى استفحاؿ ظاىرة النيب كالسمب، نتيجة فكضى كضعؼ 

؛ ابف تغرم بردم، ِٕٔ، ُِّ/ٔالسمطة المركزية النعداـ األمف. انظر: المقريزم، السمكؾ 
عمى إحصاءات األكبئة كالطكاعيف زمف سالطيف  ؛ كلالطالعِّّ/  َُالنجـك الزاىرة 

المماليؾ في مصر كالشاـ يراجع: طمعت عكاشة، الفتاكل الدينية كاثرىا في المجتمع مصر 
، ُِٓ، ِْٗ، ِْٖـ، ص َُِٖكالشاـ عصر سمطيف المماليؾ، عيف لمدراسات، القاىرة 

ِِٓ ،ِّٓ ،ِْٓ ،ِٓٓ ،ِٓٔ . 

خالؿ ثالثة أرباع قرف مف الزماف، أم بمعدؿ طاعكف  ضربت مصر بثمانية عشر طاعكننا في (ّٖ)
 .ُّٓكؿ أربع سنكات تقريبنا. انظر: حسف حبشي، االحتكار، ص

األخالط األربعة )األمزجة( يتككف جسـ اإلنساف مف أربعة أخالط ىي: الدـ كالبمغـ كالصفراء  (ّٗ)
كافة األمراض.  كالسكداء كىي التي تحدد صحة المرء كمزاجو، ثـ طكرىا العمماء كأصبحت

جكف إـ كيمكنز كشكف ىيؿ: الطعاـ في العالـ القديـ، ترجمة: ىبة عبد المكلى أحمد، مؤسسة 
 . ِٖٔ، َِِ، ُِٖ، ُِٓ، ُِْ، ُٕٓ، ُٗٔ، ُْـ، ص َُِٕىنداكم، القاىرة 

عالء الديف الصغير: التغذية العالجية في التراث الطبي العربي كاإلسالمي النجيب  - (َْ)
ا، ضمف أبحاث المؤتمر السنكم التاسع كالعشركف لتاريخ العمـ عند العرب، السمرقندم أ نمكذجن
 . ّٗٔـ، ص َُِٗـ، منشكرات معيد التراث العممي العربي، حمب ََِٗجامعة حمب 

 . ُْٖ/ٗابف فضؿ اهلل العمرم: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار  (ُْ)
 . ُّٖ/ُٔالصفدم:الكافي بالكفيات  (ِْ)
مٍ  (ّْ) ٍمطىاف اٍلممؾ اٍلعىاًدؿ السُّ مَّد بف السُّ ٍمطىاف اٍلممؾ اٍلكىاًمؿ ميحى الح نجـ الٌديف اٍبف السُّ طىاف اٍلممؾ الصَّ

تيكفِّي سنة سبع كىأىٍربىعيف كست  ث كست مائىة ًباٍلقىاًىرىًة كى مَّد بف أىيُّكب كلد سنة ثىالى أبي بكر ميحى
 . ّٓ/َُمائىة الصفدم: الكافي بالكفيات 
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 . ِٕٗ/ٔياس، بدائع الزىكر، ابف إ (ْْ)
 .ّّْ/ٔالمصدر السابؽ،  (ْٓ)
دكزم، رينيارت، تكممة المعاجـ العربية، تعريب: محمد سميـ النعيمي، كجماؿ الخياط، بغداد،  (ْٔ)

 .ّّٖ/ٓ، ََِّ-ُٖٕٗكزارة الثقافة العراقية، 

 .ّّٖ/ٓالمرجع السابؽ،  (ْٕ)
 .ّّٖ/ٓنفسو،  (ْٖ)

 . َّ/ُأبك إسحاؽ الحصرم، جمع الجكاىر في الممح كالنكادر،  (ْٗ)
مٌي بف مطراف انظر ترجمتو: يتيمة الدىر (َٓ) مَّد المطراني اٍلحسف بف عى  . ُِّ/ْأىبيك ميحى

ىػ: يتيمة الدىر في محاسف ِْٗالثعالبي، عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ أبك منصكر، ت  (ُٓ)
 . ُّٖ/ْـ، ُّٖٗية، دار الكتب العممية، بيركت أىؿ العصر، تحقيؽ: مفيد محمد قمح

 .َُٓ/ْالثعالبي، يتيمة الدىر،  (ِٓ)

 . ّّٕ/ ْلساف العرب  (ّٓ)
  .ّْٕ/ٔدكزم، تكممة المعاجـ العربية  (ْٓ)

(55) Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, Pp.289-301.  

الًقنَّكجي، بك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم،  (ٔٓ)
، القاىرة َُّٕت  ، دار ابف حـز  . ُِٖـ، ص ََِِىػ: أبجد العمـك

، ْٖ، ِّ/ْ -ْٔ، ُِ/ُعف األستادار )االستادارية( راجع القمقشندم، صبح األعشى:  (ٕٓ)
َٓ ،ٓٓ ،ِٔ- ٓ/ِْٗ ،َّْ- ٔ/ُِٗ ،َِِ ،ِّٓ- ٕ/ُٕٔ ،َِِ ،ِّٖ- ٖ/ُْٕ ،

ِِٖ ،ِّّ- ٗ/ِٓٓ- ُُ/ُٕٔ ،ّّٔ- ُّ/ُّٕ . 

زىير محمكد حمكم: الطِّػػبُّ كالطِّباخة التعريؼ بكتب الطِّبيخ، مقاؿ برابطة العمماء السكرييف،  (ٖٓ)
 . َِ، ص َُِٗدمشؽ 

يمارسو لـ يكضح الكراؽ عند استخدامو لمفظ الصياـ إف كاف يعني الصـك بكجو عاـ كما  (ٗٓ)
النصارل أك صياـ مكسـ بعينو مثؿ الصياـ الكبير الذم يستمر لمدة ستة أسابيع كيرمز إلى 

.  اعتزاؿ يسكع بالصحراء طكاؿ أربعيف يـك

صالح األغذية المأككالت كطيبات  (َٔ) الكراؽ، أبي مظفر بف نصر بف سيار: "كتاب" الطبيخ كا 
ظ الطياة كأىؿ المب، تحقيؽ: إحساف األطعمة المصنكعات مما استخرج مف كتب الطب كألفا
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 .ُْـ، َُِِذنكف الثامرم، كآخر، دار صادر، بيركت، 
 .ُّٖ/ْالثعالبي، يتيمة الدىر،  (ُٔ)

 .ّّٖ/ٓدكزم، تكممة المعاجـ،  (ِٔ)
(63)Lewicka, P. B., Food and Foodways of Medieval Cairenes: Aspects of Life in 

an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean, Islamic History and 

Civilization, Vol. 88, Brill, Leiden- Boston, 2011, P. 257. 

. أنظر:  (ْٔ)  عف الجكانب النباتية في النظاـ الغذائي البيزنطي كالتقاليد المسيحية الشرقية في الصـك
Parry, K., "Vegetarianism in Late Antiquity and Byzantium: The transmission of 

aregimen", In: Feast, Fast or Famine: Food and Drink in Byzantium, (eds.) Wendy 

Mayer& Silke Trzcionka Byzantina Australiensia, Vol. 15, Brill, Leiden- Boston,  

2005, Pp. 178-184. 

(65) Lewicka, P. B., Op.cit, P. 64. 

(66)Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P.290. 
(67)Leeder, S.H., Modern sons of the Pharoahs: A Study of the manners and 

customs of the Copts of Egypt, Hodder and Stoughton, London-New York- 

Toronto, 1917, P.227; Lane, E. W., Manners and Customs of the Modern 

Egyptians, London- New York, Dent& Dutton,  1966, P. 545; Wassef W. C., 

Pratiques rituelles et alimentaires des coptes, Institut franc  ais               

orientale du Caire,                       coptes, t. 9, Le Caire, 1988, P. 139. 

 .كيشار إلي أف أكؿ السمؾ غير مسمكح بو في صـك األربعاء كالجمعة طكاؿ العاـ
(68)Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P..289. 

 .ُٓٗالكراؽ، "كتاب" الطبيخ،  (ٗٔ)
 . ُٓٗالمصدر السابؽ،  (َٕ)
 .َُِـ،َِ،ص ُٓٗالمصدر السابؽ،  (ُٕ)

(72)Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P. 300. 

 . ّّْ/ٔابف إياس، بدائع الزىكر،  (ّٕ)
 .ّْْ، ُْالكراؽ، "كتاب" الطبيخ، ص (ْٕ)
 .ّْْـ، ص َُِِالمصدر السابؽ،  (ٕٓ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ، ص (ٕٔ)



 9199 يوليو –السبعون السابع و  العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 78 

 

 .ّْٔالمصدر السابؽ، ص (ٕٕ)
أصحاب البرساـ: التياب يعرض لمحجاب الذم بيف الكبد كالقمب، كيسمى ذات الجنب. ابف  (ٖٕ)

؛ ابف منظكر: لساف ْٓ؛ الجكاليقي: المعرب، ص ّٗٗ، صّْْ، ص ٕٔ/ِسينا: القانكف 
 . ْحاشية  ّْٔ؛ الكراؽ: كتاب الطبيخ، ص ْٔ/ُِالعرب 

 .ّْٔالكراؽ، "كتاب" الطبيخ، ص (ٕٗ)
(80) Ullmann, M., Die Medizin im Islam, Brill ,Leiden,1970, Pp.112-15.  

  .ّْْالكراؽ، "كتاب" الطبيخ،  (ُٖ)
(82) Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P.301. 

يمكف تصكر بطبيعة الحاؿ أف الغرضيف الرئيسييف استخداـ أطباؽ ترجع لممسيحييف كربما  (ّٖ)
انتشرت بكساطة الممارسات الغذائية اليكنانية، كلكف تظؿ أىميتيا كعالج منزلي كاضحة في 

 المجتمع العربي/اإلسالمي.
ـ العبارات، دار ىػ(: اإلشارات في عمّٕٖخميؿ بف شاىيف الظاىرم، غرس الديف )المتكفى:  (ْٖ)

 . ْٖٓـ، ص ُٔٗٗالفكر، بيركت 

 .ْٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ٖٓ)

 .ْٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ٖٔ)

 . ّّٖالنابمسي: تعطير األناـ في تعبير المناـ، ص  (ٕٖ)

 .ِْْ/ُالتيفاشي: سركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمس  (ٖٖ)
(89) Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P.301. 

ىػ: زىر البساتيف في عمـ المشاتيف )تحقيؽ: َٖٖالزرخكني، محمد بف أبي بكر بف عمر، ت (َٗ)
 . ُُٔـ(، صَُِِلطؼ اهلل قارم، مكتبة اإلماـ البخارم، القاىرة 

 .ِٕٗالزرخكني زىر البساتيف، ص  (ُٗ)
ابف بساـ المحتسب: نياية الرتبة في طمب الحسبة، تحقيؽ: حساـ السامرائي، بغداد، مطبعة  (ِٗ)

؛ الشيزرم، عبد الرحمف بف نصر بف عبد اهلل، أبك النجيب، ْٔ – ْٓ، ص ُٖٔٗالمعارؼ 
ابف األخكة، محمد ؛ ّٓ – ّْىػ: نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة، ص َٗٓت 

ىػ: معالـ القربة في طمب الحسبة، كمبردج، دار ِٕٗبف أبي زيد، تبف محمد بف أحمد 
 .َُٖ -َُٔ، ص الفنكف، د.ت
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 .ُْالكراؽ: مصدر سابؽ،  (ّٗ)
(94) Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, Pp. 284-301. 

مؤلؼ مجيكؿ: كتاب الطبيخ في المغرب كاألندلس في عصر المكحديف، تحقيؽ: امبركزيك  (ٓٗ) 
كزارة التعميـ العالي، اإلدارة العامة لمتمثيؿ الثقافي، مجمة المعيد المصرم  أكيثي ميراندا،

  .ُِٕـ، صُِٔٗ، مدريد َُ، ٗلمدراسات اإلسالمية، مجمد 
 ـ. ُٓإبراىيـ شبكح:  (ٔٗ)
مجيكؿ: كنز الفكائد في تنكيع المكائد، تحقيؽ: مانكيال ماريف، كديفيد كاينز، المعيد األلماني  (ٕٗ)

 . ُٖـ، ص ُّٗٗية، بيركت لؤلبحاث الشرق
(98) Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P.295. 

أسماء « الفيرست»ذكر أبك الفرج ابف الٌنديـ، محمد بف إسحاؽ الكٌراؽ البغدادم، في كتابو  (ٗٗ)
تسعة كتب أٌلفت في ذلؾ، فقاؿ: الكتب المؤلفة في الطبيخ كتاب الطبيخ لمحارث بف بسخر، 

بف الميدم، كتاب الطبيخ البف ماسكيو، كتاب الطبيخ إلبراىيـ بف  كتاب الطبيخ إلبراىيـ
العباس الصكلي، كتاب الطبيخ لعمي بف يحيى المنجـ، كتاب الطبيخ لمخبرة، كتاب الطبيخ 
ألحمد بف الطيب، كتاب الطبيخ لجحظة، ككتاب السكباج لو، كتاب أطعمة المرضى لمرازم، 

عداد الطعاـ ينتسبكف ككتاب الطبيخ لو، كيالحظ أف مصٌنفي ىذ ه الكتب في فٌف الٌطبخ كا 
لمطبقة المرمكقة كالمتعٌممة مف أبناء المجتمع، حيث تجد منيـ الكزراء، كالشعراء، كالفصحاء، 
كالٌندماء، كالٌظرفاء، كالمغٌنيف كاألطٌباء، كىذا تعريؼ بأشير الكتب التي ألفت في فف الطبيخ. 

كالطباخة، الطباخة كالطباخ في كتب المغة كالتاريخ، لممزيد انظر: زىير محمكد حمكم: الطب 
 .ٕٗمرجع سابؽ، ص

 .ِنكاؿ نصر اهلل: كنز الفكائد، ص  (ََُ)

شريؼ عبد الباسط: التديف كتاريخ الذىنيات في جزائر القرف التاسع عشر، دراسات مؤمنكف  (َُُ)
ي مصر ـ؛ عمرك منير: تحكالت الدراسات الشعبية المممككية فَُِْبال حدكد، إبريؿ 

 ـ.  َِِِ( ُْكمالمحيا، مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك االجتماعية، المجمد )
 .ِنكاؿ نصر اهلل: كنز الفكائد، ص  (َُِ)

(103) Waines, D.& Marín, M., Op. Cit, P.296. 

  . ُٖمجيكؿ: كنز الفكائد، ص  (َُْ)
 .ّٔالمصدر السابؽ، ص  (َُٓ)
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 .ُٔالمصدر السابؽ، ص  (َُٔ)
 . ِِٕنفسو، ص  (َُٕ)
 . ِٕٔ، ِِّنفسو، ص  (َُٖ)
 .ِّٖ، َِْ، ٖٖ، ٕٖ، ٖٓ، ْٖ، ِٖ، ُٖ، ّٔ، ِنفسو، ص  (َُٗ)
 ـ.َّإبراىيـ شبكح: المائدة،  (َُُ)
 .ِنكاؿ نصر اهلل: كنز الفكائد،  (ُُُ)
 ـ.َّإبراىيـ شبكح: المائدة،  (ُُِ)

نانسي فيصؿ الركاشدة، الحسبة في األندلس اإلسالمية مف الفتح كحتى السقكط، رسالة  (ُُّ)
 . ِٗ، ص ََِٓماجستير، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، عماف 

 . ِنكاؿ نصر اهلل: مرجع سابؽ، ص (ُُْ)
 .ُِٕ-ُُٕ؛ لطؼ اهلل قارم: مرجع سابؽ، ص ِٗابف بساـ، مصدر سابؽ، ص  (ُُٓ)

؛ ابف الحاج، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد َُٗابف األخكة، معالـ القربة، ص  (ُُٔ)
 . َُٕ/ ِالعبدرم الفاسي المالكي: المدخؿ، دار التراث، القاىرة، د.ت، 

ابف النديـ، أبك الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البغدادم المعتزلي الشيعي المعركؼ  (ُُٕ)
ـ، ُٕٗٗفيرست، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف، دار المعرفة، بيركت، ىػ: الّْٖبابف النديـ،ت 

ُ/ُِّ . 

 . ُِٕلطؼ اهلل قارم: مرجع سابؽ، ص  (ُُٖ)
منذر الحايؾ: تقديـ كتاب المختار في كشؼ األسرار كىتؾ األستار، دار صفحات، دمشؽ  (ُُٗ)

 . ِّـ، ص َُِْ
يؾ، عيف لمدراسات، القاىرة قاسـ عبده قاسـ: الحياة اليكمية في مصر عصر سالطيف الممال (َُِ)

 . ٕٓـ، ص َُِٗ
بيرك طافكر: رحمة طافكر في عالـ القرف الخامس عشر الميالدم، ترجمة حسف حبشي،  (ُُِ)

؛ قاسـ ٕٕـ، ص ََِّـ، كطبعة مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ُٖٔٗدار المعارؼ، القاىرة، 
 . ٕٓعبده قاسـ: الحياة اليكمية، ص 

 . ٖٗص المصدر السابؽ،  (ُِِ)
 . ٗٗ، ٖٗالمصدر السابؽ، ص  (ُِّ)
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نكاؿ نصر اهلل: كنز الفكائد في تنكيع المكائد، المطبخ المصرم في العصكر الكسطى، مجمة  (ُِْ)
 ـ. َُِٗ، َُراكم، ع

قاسـ عبده قاسـ: الحياة اليكمية في مصر عصر سالطيف المماليؾ، عيف لمدراسات، القاىرة  (ُِٓ)
  ٕٓـ، ص َُِٗ

 . ُّٕ/ ّخطط المقريزم: ال (ُِٔ)

 . ُّٕ/ ّالمقريزم: الخطط  (ُِٕ)

ابف الحاج، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي المالكي: المدخؿ، دار  (ُِٖ)
 . ُّْ/ ِالتراث، القاىرة، د.ت، 

 . ُّٕ/ ّالمقريزم: الخطط  (ُِٗ)

جكف بكديار، المصطنع كاالصطناع، ترجمة جكزيؼ عبد اهلل، المنظمة العربية لمترجمة،  (َُّ)
 . ْٓ، ص ََِٖبيركت، 

؛ ابف الحاج، المدخؿ، دار التراث، َُٗابف األخكة، معالـ القربة في طمب الحسبة، ص (ُُّ)
 .َُٕالقاىرة، د.ت، ص

 . ُِٕالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُِّ)

 midline-newsلنظاـ إلى شيطنة المجتمع، مقاؿ نقدم بػ إنصاؼ حمد: مف شيطنة ا (ُّّ)
 ـ.َِِِ/ ْ/  ِٖبتاريخ 

 . َِٓالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُّْ)
 . َِٓالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُّٓ)
مقاؿ نقدم بأنفاس مف أجؿ الثقافة كاإلنساف، « القبح الجسدم»حمكدة إسماعيمي: فمسفة  (ُّٔ)

 ـ. َُِٓمارس  َِبتاريخ 
ف، محمد بف محمد بف سميماف بف غالب: إرخاء الستكر كالكمؿ في كشؼ المدكات ابف الدىا (ُّٕ)

يضاح الجد منيا كاليزؿ، )مخطكط بمكتبة رضا رامبك باليند، برقـ)  (. ككتابى ُِّٓكالًحيىؿ كا 
، تأليؼ محمد بف محمد أبي حمة «إرخاء الستكر كالكيمىؿ، في كشؼ المدكَّات كالًحيىؿ»

ياًة المؤلؼ، إال أف المخطكطة المعركفة لىو الرىاركزم أىك ابف الد ىاف، كلـ يىصمنا شيء عف حى
ـ. كتىضمف مادةن عف حيؿ المزكرات. لممزيد انظر: عمرك عبد ُُٓٗىػ/ُٗٓمؤرخة سنة 

العزيز منير: أىؿ الحيؿ كاأللعاب السحرية في عصرم األيكبييف كالمماليؾ، مطبعة بكالؽ 
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 . ٕٗ، ٖٕـ، ص َُِٗاألميرية، القاىرة 

 .ُٗالزرخكني، زىر البساتيف، ص (ُّٖ)

 .َِٓالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُّٗ)

(140) ʻAbd al-       ibn ʻUmar Jawbari  , Al-G  awbari  und sein Kas f al-asra r : ein 

Sittenbild des Gauners im arabisch-islamischen Mittelalter (7./13. 

Jahrhundert): Einfu hrung, Edition und Kommentar, (ed.) Manuela Ho  glmeier,  

Klaus Schwarz, Berlin, 2006.P. 149. 

محمد التكنجي، مقدمة تحقيؽ كتاب المختار في كشؼ األسرار، دار الكتاب الجامعي،  (ُُْ)
 . ٓ – ّـ، ص ُٔٗٗالككيت 

 . َِٓالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُِْ)
 . َِٗالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُّْ)

(144) ʻA     -           ʻ             , Op. Cit, P. 106. 

(145) Ibid.  
(146)Ibid., P. 105. 

 .ُٖٓ-ُِّحسف حبشي: االحتكار المممككي، ص (ُْٕ)
 .ُٖٓ-ُِّالمرجع السابؽ، ص (ُْٖ)
جكف بكديار، المصطنع كاالصطناع، ترجمة جكزيؼ عبد اهلل، المنظمة العربية لمترجمة،  (ُْٗ)

 .ََِٖ بيركت،
 .ْٓالمرجع السابؽ، ص  (َُٓ)

(151) ʻA     -           ʻ             , Op. Cit, P. 106. 

 . ْْٓابف سينا: القانكف في الطب،  (ُِٓ)
(153) ʻA     -           ʻ             , Op. Cit, P. 295. 

 التسمسيؿ اليىرىمٌي. (ُْٓ)

(155) ʻA     -           ʻ             , Op. Cit, P. 106. 

السقطي، أبك عبد اهلل محمد بف أبي محمد السقطي المالقي األندلسي: في آداب الحسبة،  (ُٔٓ)
 . ُٔ – َٔ، ص ُُّٗباريس  -تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ، ككالف، مطبعة إرنست لكرك 
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 . ٗٔابف دانياؿ، مصدر سابؽ ص  (ُٕٓ)
 . ُٖٗ – ُٗٔالجكبرم، مصدر سابؽ، ص  (ُٖٓ)
 . ُٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ُٗٓ)
 .ُِِ/ ُُالقمقشندم، صبح األعشى  (َُٔ)
ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد،  (ُُٔ)

 . ّّٗ/ ُـ، ُٗٗٗالمكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت 

ليات نظرية كتطبيقية في محمكد إسماعيؿ، الميمشكف في تاريخ المغرب اإلسالمي، إشكا (ُِٔ)
 بتصرؼ.  ُِٔـ، ص َُِْالتاريخ المنظكر إليو مف أسفؿ، رؤية لمنشر، القاىرة 

عبد الرحيـ العطرم: مف المائدة إلى الطعاـ أفقنا لمتفكير معمف / مضمر المجتمع، مجمة  (ُّٔ)
ـ، َُِٔ، سايس ِكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية سايس، جامعة سيدم محمد بف عبد اهلل، ع

 . ُٕٗص 

 بتصرؼ. ُٕٗالمرجع السابؽ، ص  (ُْٔ)
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 المصادر والمراجع
 أوال: المصادر العربية.

ق: المثؿ السائر في أدب  َّٔابف األثير، عز الديف أبي الحسف الجزرم المكصمي، ت .ُ
الكاتب كالشاعر، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، 

 ـُٗٗٗبيركت 
ىػ: معالـ القربة في طمب الحسبة، ِٕٗابف األخكة، محمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد، ت .ِ

 كمبردج، دار الفنكف، د.ت.
ىػ: ّٕٕابف الحاج، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي المالكي، ت  .ّ

 المدخؿ، دار التراث، القاىرة، د.ت.
ىػ: إرخاء الستكر كالكمؿ في كشؼ ٔف سميماف بف غالب، ت ؽابف الدىاف، محمد بف محمد ب .ْ

يضاح الجد منيا كاليزؿ، )مخطكط بمكتبة رضا رامبك باليند، برقـ)  المدكات كالًحيىؿ كا 
ُِّٓ.) 

بدائع الزىكر فى كقائع الدىكر، الييئة  ىػ:َِٗابف إياس، أحمد بف أحمد بف إياس الحنفي، ت .ٓ
 ـ.ُْٖٗالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

ىػ: نياية الرتبة في طمب ِٔٔابف بساـ المحتسب، محمد بف أحمد بف بساـ المجتسب، ت  .ٔ
 ـ. ُٖٔٗالحسبة، تحقيؽ: حساـ السامرائي، بغداد، مطبعة المعارؼ 

ىػ: رحمة ابف بطكطة، ٕٕٗابف بطكطة، محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي ت .ٕ
ئب األسفار، الرباط، أكاديمية المممكة المغربية، تحفة النظار في غرائب األمصار كعجا

 ـ. ُٔٗٗ

ىػ، إنباء الغمر ِٖٓابف حجر العسقالني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، ت .ٖ
بأبناء العمر تحقيؽ: حسف حبشي، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، لجنة إحياء التراث 

 ـ. ُٗٔٗاإلسالمي، القاىرة، 
ىػ(: ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ َٖٖلرحٰمف بف محمد بف محمد )تابف خمدكف، عبد ا .ٗ

،بيركت، دار ِالعرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر، تحقيؽ: خميؿ شحاتة، ط
 ـ.ُٖٖٗالفكر، 

ًصمى الخيزىاعي، ت  .َُ مَّد المكي ىػ: طيؼ الخياؿ، َُٕابف دانياؿ، شمس الديف أبي عبد اهلل ميحى
 ـ ُِٗٗدكم، أكسفكرد تحقيؽ: مصطفى ب
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 ىػ.ُِْٗق، القانكف في الطب، بكالؽ، القاىرة ِْٖابف سينا، أبك الحسف بف عبد اهلل، ت  .ُُ
ابف عبد الرؤكؼ، أحمد بف عبد اهلل: رسالة في الحسبة، ضمف كتاب ثالث رسائؿ أندلسية في  .ُِ

الفرنسي لآلثار آداب الحسبة كالمحتسب، تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ، القاىرة، المعيد العممي 
 ـ.ُٓٓٗالشرقية، 

ىػ: لساف العرب، ُُٕابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمٰى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف، ت .ُّ
 ىػ(.ُُْْ، دار صادر، بيركت ّ)ط

ىػ، البدر المنير في عمـ التعبير، ٕٗٔابف نعمة النابمسي، أبك العباس، شياب الديف، ت  .ُْ
 ـ.َََِالرياف،بيركت تحقيؽ: حسيف بف محمد جمعة، مؤسسة 

ىػ: جمع الجكاىر في الممح ّْٓأبك إسحاؽ الحصرم، إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصارم، ت  .ُٓ
 ـ. ََِّكالنكادر،دار صادر، بيركت 

ىػ(: النجـك الزاىرة في ْٕٖ، يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم )تأبك المحاسف .ُٔ
 ـ.َُٔٗىرة، ممكؾ مصر كالقاىرة، دار الكتب كالكثائؽ، القا

البغدادم، مكفؽ الديف أبك محمد: اإلفادة كاالعتبار في األمكر المشاىدة كالحكادث المعاينة  .ُٕ
 ـ. ُٖٗٗ، القاىرة ُّْبأرض مصر، سمسمة األلؼ كتاب الثاني، العدد 

ىػ: يتيمة الدىر في محاسف ِْٗالثعالبي، عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ أبك منصكر، ت  .ُٖ
 ـ.ُّٖٗ: مفيد محمد قمحية، دار الكتب العممية، بيركت أىؿ العصر، تحقيؽ

الجكاليقي، مكىكب بف أحمد بف محمد بف الخضر الجكاليقي أبك منصكر: المعرب مف الكالـ  .ُٗ
 ـ. ُٖٗٗأحمد محمد شاكر، دار الكتب، القاىرة  :األعجمي عمى حركؼ المعجـ، تحقيؽ

األسرار كىتؾ األستار، تحقيؽ: ىػ(: المختار في كشؼ ٕالجكبرم، عبد الرحيـ بف عمر )ؽ .َِ
 ـ.َُِْمنذر الحايؾ، دار صفحات، دمشؽ 

ىػ(: اإلشارات في عمـ العبارات، دار ّٕٖخميؿ بف شاىيف الظاىرم، غرس الديف )المتكفى:  .ُِ
 ـ.ُٔٗٗالفكر، بيركت 

دكزم، رينيارت، تكممة المعاجـ العربية، تعريب: محمد سميـ النعيمي، كجماؿ الخياط، بغداد،  .ِِ
 .ََِّ-ُٖٕٗالثقافة العراقية،  كزارة

ىػ: زىر البساتيف في عمـ المشاتيف، تحقيؽ: َٖٖالزرخكني، محمد بف أبي بكر بف عمر، ت .ِّ
 ـ.َُِِلطؼ اهلل قارم، مكتبة اإلماـ البخارم، القاىرة 
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السقطي، أبك عبد اهلل محمد بف أبي محمد السقطي المالقي األندلسي: في آداب الحسبة،  .ِْ
 ـ. ُُّٗباريس  -نساؿ، ككالف، مطبعة إرنست لكرك تحقيؽ: ليفي بركف

الشيزرم، عبد الرحمف بف نصر بف عبد اهلل، أبك النجيب، جالؿ الديف العدكم الشيزرم  .ِٓ
ىػ: نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة، مطبعة المعارؼ، بغداد، َٗٓالشافعي، ت 

 ـ. ُٖٔٗ

ىػ:الكافي بالكفيات، ْٕٔهلل الصفدم، ت الصفدم، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا .ِٔ
 ـ. َََِتحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيركت 

طافكر، بيرك: رحمة طافكر في عالـ القرف الخامس عشر الميالدم، ترجمة حسف حبشي، دار  .ِٕ
 ـ.ََِّـ، كطبعة مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ُٖٔٗالمعارؼ، القاىرة، 

مرم، أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشي العدكم العمرم، شياب الديف )المتكفى: الع .ِٖ
ىػ(: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، تحقيؽ أحمد عبد القادر الشاذلي، المجمع ْٕٗ

 ـ.ََِّالثقافي، أبك ظبي 

ىػ: صبح األعشٰى في صناعة ُِٖالقمقشندم، شياب الديف أبك العباس أحمد بف عمي، ت .ِٗ
 ـ.ُٖٖٗء، بيركت، دار الكتب العممية، اإلنشا

ىػ: مآثر اإلنافة في معالـ الخالفة، ُِٖالقمقشندم، شياب الديف أبك العباس أحمد بف عمي، ت .َّ
 ـ. ُٖٓٗتحقيؽ: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حككمة الككيت الككيت 

بخارم، ت الًقنَّكجي، بك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني ال .ُّ
، القاىرة َُّٕ ، دار ابف حـز  ـ.ََِِىػ: أبجد العمـك

مجيكؿ: كنز الفكائد في تنكيع المكائد، تحقيؽ: مانكيال ماريف، كديفيد كاينز، المعيد األلماني  .ِّ
 ـ. ُّٗٗلؤلبحاث الشرقية، بيركت 

كؿ ىػ: السمكؾ لمعرفة دْٖٓالمقريزم، تقي الديف أحمد بف عمى بف عبد القادر بف محمد، ت .ّّ
 ـ.ُّٔٗالممكؾ، الجزء األكؿ، نشر: محمد مصطفى زيادة، دار الكتب المصرية، القاىرة 

ىػ: السُّمكؾ في مىعرفة ْٖٓالمقريزم، تىقي الديف أىبك العباس أحمد بف عمٰى بف عبد القادر، ت .ّْ
  ـ. ُٕٗٗدكؿ الممكؾ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية

ىػ: الخطط المقريزية ْٖٓالديف أحمد بف عمى بف عبد القادر بف محمد، تالمقريزم، تقي  .ّٓ
المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار،أربعة أجزاء ، طبعة سمسمة الذخائر مف طبعة بكالؽ 

 ـ.ُٗٗٗ، القاىرة  ْٓ-ُٓ،األعداد
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كشؼ ىػ: إغاثة األمة بْٖٓالمقريزم، تقي الديف أحمد بف عمى بف عبد القادر بف محمد، ت .ّٔ
 ـ.ََِٕالغمة، تحقيؽ: كـر حممي فرحات، القاىرة، عيف لمدراسات،

ىػ: تعطير األناـ في ُُّْالنابمسي، عبد الغني بف إسماعيؿ بف عبد الغني النابمسي، ت  .ّٕ
 . ُٖٗٗتعبير المناـ، دار الفكر، بيركت 

صالح األغذية المأككالت كطي .ّٖ بات الكراؽ، أبي مظفر بف نصر بف سيار: "كتاب" الطبيخ كا 
األطعمة المصنكعات مما استخرج مف كتب الطب كألفاظ الطياة كأىؿ المب، تحقيؽ: إحساف 

 ـ.َُِِذنكف الثامرم، كآخر، دار صادر، بيركت، 

 ثانيا: المراجع العربية والمعربة.
صالح  .ُ إبراىيـ شبكح: المائدة في التراث العربي اإلسالمي ) ضمف مقدمة كتاب" الطبيخ كا 

المأككالت كطيبات األطعمة المصنكعات مما استخرج مف كتب الطب كألفاظ الطياة األغذية 
 ـ.َُِِكأىؿ المب (، تحقيؽ: إحساف ذنكف الثامرم، كآخر، دار صادر، بيركت، 

ـ، ترجمة ُُٕٓ – َُِٓآدـ صبرة، الفقر كاإلحساف في مصر عصر سالطيف المماليؾ  .ِ
 ـ.ََِّاىرة قاسـ عبده قاسـ، المجمس األعمى لمثقافة، الق

بتاريخ  midline-newsإنصاؼ حمد: مف شيطنة النظاـ إلى شيطنة المجتمع، مقاؿ نقدم بػ  .ّ
 ـ.َِِِ/ ْ/  ِٖ

آيو كالء طاىر محمكد عبد الصمد: القمح فى مصر فى عصر سالطيف المماليؾ الجراكسو  .ْ
يخ، ـ(، اطركحة ماجستير، جامعو القاىره كميو االداب قسـ التار ُُٕٓ-ُِّٖق/ِّٗ-ْٖٕ)

َُِٖ. 

بمقاسـ الطبابي: المكت في مصر كالشاـ، النكبات الديمغرافية في العيد المممككي، تكنس،  .ٓ
 ـ. َُِْالدار التكنسية لمكتاب 

جكف إـ كيمكنز كشكف ىيؿ: الطعاـ في العالـ القديـ، ترجمة: ىبة عبد المكلى أحمد، مؤسسة  .ٔ
 ـ.َُِٕىنداكم، القاىرة 

ع، ترجمة جكزيؼ عبد اهلل، المنظمة العربية لمترجمة، جكف بكديار، المصطنع كاالصطنا .ٕ
 ـ.ََِٖبيركت، 
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دراسة ”جيياف فاركؽ عبدالعظيـ: الغالؿ في مصر كبالد الشاـ عصر سالطيف المماليؾ  .ٖ
جامعة المنيا. كمية  -ـ(، أطركحة )دكتكراة( ُُٕٓ – َُِٔىػ / ِّٗ -ٖٓٔتاريخية )

 .َُِٕاآلداب. قسـ التاريخ، 
حسف حبشى: االحتكار المممككي كعالقتو بالحالة الصحية، مجمة كمية اآلداب، جامعة عيف  .ٗ

 ـ. ُْٔٗشمس، 

حممى محمد سالـ: حرؼ ك صناعات األطعمة ك األشربة فى مصر فى العصر المممككى،  .َُ
 .َُٕٗجامعة اإلسكندرية. كمية اآلداب. قسـ التاريخ،  -أطركحة )دكتكراة( 

مقاؿ نقدم بأنفاس مف أجؿ الثقافة كاإلنساف، بتاريخ « القبح الجسدم» حمكدة إسماعيمي: فمسفة .ُُ
 ـ. َُِٓمارس  َِ

ركزا ككىنو: الثمار في الطب العربي في القركف الكسطى، ضمف أبحاث الندكة العالمية  .ُِ
 ـ. ُِٗٗ، ُالخامسة لتاريخ العمـك عند العرب، جامعة غرناطة، ج

التعريؼ بكتب الطِّبيخ، مقاؿ برابطة العمماء السكرييف،  زىير محمكد حمكم: الطِّػػبُّ كالطِّباخة .ُّ
 . َُِٗدمشؽ 

سعيد عبد الفتاح عاشكر: المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ، األنجمك، القاىرة،  .ُْ
 ـ. ُِٗٗ

شريؼ عبد الباسط: التديف كتاريخ الذىنيات في جزائر القرف التاسع عشر، دراسات مؤمنكف بال  .ُٓ
 ـَُِْحدكد، إبريؿ 

طمعت عكاشة، الفتاكل الدينية كاثرىا في المجتمع مصر كالشاـ عصر سمطيف المماليؾ، عيف  .ُٔ
 ـ.َُِٖلمدراسات، القاىرة 

عبد الرحيـ العطرم: مف المائدة إلى الطعاـ أفقنا لمتفكير معمف / مضمر المجتمع، مجمة كمية  .ُٕ
  ـ.َُِٔسايس  ،ِاآلداب كالعمـك اإلنسانية سايس، جامعة سيدم محمد بف عبد اهلل، ع

عالء الديف الصغير: التغذية العالجية في التراث الطبي العربي كاإلسالمي النجيب السمرقندم  .ُٖ
ا، ضمف أبحاث المؤتمر السنكم التاسع كالعشركف لتاريخ العمـ عند العرب، جامعة حمب  أنمكذجن

 ـ.َُِٗـ، منشكرات معيد التراث العممي العربي، حمب ََِٗ
ير: أىؿ الحيؿ كاأللعاب السحرية في عصرم األيكبييف كالمماليؾ، مطبعة عمرك عبد العزيز من .ُٗ

 ـ.َُِٗبكالؽ األميرية، القاىرة 



 «صناعة وممارسات»  م(0507ــ  0951هـ / 993ــ  648)  األطعمة البديمة في مصر والشام عصر سالطين المماليك 
 د. عمرو عبد العزيز منير
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عمرك عبد العزيز منير: تحكالت الدراسات الشعبية المممككية في مصر كمالمحيا، مجمة  .َِ
 ـ.  َِِِ( ُْجامعة أـ القرل لمعمـك االجتماعية، المجمد )

كمية في مصر عصر سالطيف المماليؾ، عيف لمدراسات، القاىرة قاسـ عبده قاسـ: الحياة الي .ُِ
 ـ.َُِٗ

 . ِٕٗـ، ص َُِِلطؼ اهلل قارم: نصكص نادرة مف التراث، مكتبة البخارم، القاىرة  .ِِ
محمد التكنجي، مقدمة تحقيؽ كتاب المختار في كشؼ األسرار، دار الكتاب الجامعي، الككيت  .ِّ

 ـ. ُٔٗٗ

كطب األغنياء، ضمف أبحاث المؤتمر السنكم الثامف لتاريخ محمد زىير البابا: طب الفقراء  .ِْ
 ـ. ُٕٖٗـ، معيد التراث العممي العربي، حمب ُْٖٗالعمـ عند العرب، جامعة حمب 

محمكد إسماعيؿ، الميمشكف في تاريخ المغرب اإلسالمي، إشكاليات نظرية كتطبيقية في  .ِٓ
 ـ. َُِْالتاريخ المنظكر إليو مف أسفؿ، رؤية لمنشر، القاىرة 

 ـ.َُِٔمصطفى كجيو: الغذاء في مصر عصر سالطيف المماليؾ، عيف لمدراسات، القاىرة  .ِٔ
منذر الحايؾ: تقديـ كتاب المختار في كشؼ األسرار كىتؾ األستار، دار صفحات، دمشؽ  .ِٕ

 ـ. َُِْ
نانسي فيصؿ الركاشدة، الحسبة في األندلس اإلسالمية مف الفتح كحتى السقكط، رسالة  .ِٖ

 ـ.ََِٓالدراسات العميا، الجامعة األردنية، عماف  ماجستير، كمية

نسيبة جاد سميماف جاد أرباب الحرؼ كالصناعات فى المجتمع المصرل فى العصر المممككى  .ِٗ
جامعة اإلسكندرية.  -ـ(، أطركحة )ماجستير(  ُِّٖ - َُِٓىػ /  ْٖٕ - ْٖٔاألكؿ )

 .ْ.َُِكاإلسالمية،كمية اآلداب. قسـ التاريخ كاآلثار المصرية 
نكاؿ نصر اهلل: كنز الفكائد في تنكيع المكائد، المطبخ المصرم في العصكر الكسطى، مجمة  .َّ

 ـ.َُِٗ، َُراكم، ع

نيرميف شكقى عبد الحميد ركيشو قائمو الطعاـ كدالالتيا فى عصر سالطيف المماليؾ فى  .ُّ
فية. كميو جامعو المنك  -ىػ(،أطركحو ) ماجستير( ُُٕٓ-َُِٓ -ىػِّٗ-ْٖٔمصر )

 .ََِٔاالداب. قسـ التاريخ،
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