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َبراهيمَبالزمالكإمروَاألميرَعَ َرايسَ 

َديدةَت نشرَألولَمرةثيقةَجَ وءَوَ فيَضَ َثائقيةوَ ثاريةَراسةَآ َدَ 

محمدَأحمدَعبدَالرحمنَعنبَ.د


َ

َ

َلخص:َالمَ 

ُقُ يُ  ُعُ عتبر ُاألمير ُصر ُمن ُبالزمالك ُإبراهيم ُتُ مرو ُالتي ُالقصور ُللربعُأروع رجع
حمدُعليُأحفادُمُ أبرزُنُمُ حدُامروُإبراهيمُوُ واألميرُعُ شرين،ُرنُالعُ األولُمنُالقُ 

رازُلىُالطُ صرهُعُ نونُاإلسالمية؛ُلذاُجاءُقُ بيرُبالعمارةُوالف ُباشا،ُوكانُلهُاهتمامُكُ 
صرُلقُ اُرُ ثيرة،ُوقدُمُ ندلسيةُكُ غربيةُوأ ُأثيراتُمُ ملوكيُوبهُتُ ابعُالمُ لىُالطُ عُ اإلسالميُ

ُمُ  اريخية ُت  ُأبمراحل ُاإل ُتُ ختلفة ُتُ ن ُم ُاإلُا ُتحفمُ حويله ُويُ للخزف ُهذاُسالمي، هدف
ُالقُ  ُلدراسة ُوُ البحث ُضوء ُفي ُجُ صر ُتُ ثيقة ُمرةديدة ُألول ثمينُنشر ُت  ُوثيقة ُوهي ،

ُعُ يثُعُ حُ ُ؛يعوبُ  ُهُ رضُاألمير ُالقُ مرو ُللبُ ذا ُوكُ صر ُالمُ يع ُعمهُدُ ُشتريُهوان ائرة
ببُاختيارُصرُوسُ ريخُإنشاءُالقُ إشكاليةُتأُتناولُالدراسة،ُوتُ األميرُأحمدُسيفُالدين

ُالزمالك ُمُ األ ُُحي ُالقُ ُوقعا ُرستقراطي ُوانعكاسُذلكُعلىُطُ إلنشاء ُالقُ صر ُصرراز
ُالمُ  ُوأثر ُعُ المُ جاورة ُشُ كانية ُالقُ لى ُوتُ كل ُوُ خطيطهصر ُو، ُاتُ وصف رازُلطُ حليل

ُ.نيةُلهعماريةُوالفُ ميزاتُالمُ والمُ صرُللقُ ُنيوالفُ ُعماريالمُ 

ُُ:لدالةكلماتَاال

رايمروُإبراهيم،ُعُ ُستحدث،اإلسالميُالمُ رازُ،ُالطُ مالكالزُ  أحمدُسيفُزيرة،ُالجُ ُس 
ُُ.الدين

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

َ

َ

                                                           

َََََجامعةَالفيومَ-كليةَاآلثارقسمَاآلثارَاإلسالميةَبمدرسَب     maa25@fayoum.edu.eg 
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ُ(1)بيلصرُإلىُالنُ نسبُهذاُالقُ يُ َ:نشئالمَ 
وفيُمُوتُ 1903املدُعُ مروُإبراهيمُالذيُوُ عُ 

َ(1)لوحةَُبسويسرا.ُرانوزُ ل ُدينةُمُ مُفي1977ُامُعُ 

َُ

ُمروَإبراهيم.بيلَعَ النَ (1ُلوحة)

ُالمصدر،

http://www.egyptedantan.com/famille_souveraine/fa

mille_souveraine35.htmَ

َ

ُوُ  أحمُدُميُرُاأل ُبُنُاُ(3)بُنُاألميُرُإبُراهيمُأحمُداُ(2)حيُدُالُدينحمُدُوُ وُاألميُرُمُ الدهُه 

ووالُدةُُ،5))بيُرالكُ ُاشُالُيُبُ حمُدُعُ ابُنُمُ ُمصُراشُاُوالُيُبُنُإبُراهيمُبُ اُ(4)اشافعتُبُ رُ 
ُبيلُعمروُإبُراهيمُالنُ  ُاأل ُيُه  جُلُالخُديويُالحةُابنُةُاألميُرُإبُراهيمُحلمُيُنُ ميُرةُص 

ُ.(6)اسماعيل

                                                           
ُنُ أبيلُطلقُلقبُنُ يُ ُ(1) ُعُ و ُواأل ُاأل ُلىُبيلة ُذُ ميراتُمُ مراء ُمُ ن ُعُ رية ُبُ ليُحمد ،ُهموجاتلىُزُ وعُ اشا

وجةُنُزُ ولدواُمُ نُيُ أ ُبالءُشترطُفيُالنُ ويُ لكي،ُالمُ ُجداحبةُالمُ وُصُ أاحبُصُ بيلةُبُ وُنُ أبيلُلُنُ لقبُكُ ويُ 
للمزيدُ.ُلويةرفُاإلنتسابُلألسرةُالعُ لىُشُ قبُي دلُعُ ،ُوهوُل ُسلمينمُ وصريينُكونواُمُ يُ ُنُ رعيةُوأ ُشُ 

أحمدُشفيقُباشا،ُحولياتُمصرُم،1922ُيونيو26ُبتاريخ59ُانظر،ُملحقُالوقائعُالمصرية،ُعدد
 222ُ:229ُص،ُم2ُ،2012السياسية،ُالتمهيد،ُجزءُثالث،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُط

امينُحيدُالدُ حمدُوُ لدُاألميرُمُ وُ ُ(2) ةُارادثُسيُ مُفيُحُ 1906هـ/1324وفىم،ُوتُ 1879هـ/1296ع 

ُبفرنسا ُبمُ ودُ ، ُكارفن ُشيوه ُُدافن ُباإلمام ُالعلويةُ بالقاهرة.قادن ُاألسرة ُنساء ُحسين، ُعلي مروه
ُ.225،226ص(،2ُملحقُ)ُم،1ُ،2015ودورهنُفيُالمجتمعُالمصري،ُدارُالشروق،ُالقاهرة،ُط

3 ))ُ ُباشا ُوُ اإبراهيم ُرفعت، ُأحمد ُاألمير ُبن املد ُوكُ 1825هـ/1241ع  ُالقاهرة، ُفي ُوزيراُ م ان

سماعيل،ُاديويُانمُبنتُالخُ ميرةُزينبُهُ نُاأل ُولىُمُ رتينُاأل ُزوجُمُ مومية،ُتُ ألشغالُالعُ اللزراعةُو
ُمُ الثُ و ُاأل ُانية ُنُ ن ُهُ ميرة ُأ ُجوان ُوالتي ُكال ُانم ُمُ ُنجبتُله ُاألمير ُوأن ُسيفُالدين ُوُ مُ حمد حيدُحمد

ُم،2009ُول،ددُاأل ُ،ُالعُ راثجلةُتُ يتي،ُمُ اردنُسُ ازيلُجُ زمُ مُ ُعمروُسميحُطلعت،ُنقال ُعن،ُالدين.
ُ.22-18ص

ميرلوا،ُتبةُاألالُرُ بير،ُنُ اشاُالكُ لىُبُ حمدُعُ اشاُبنُمُ وُأكبرُأنجالُإبراهيمُبُ حمدُرفعتُباشاُهُ أُ(4)

ُرفعتُأانُاألميرُكُ و ُبُ ُصبحُوليا ُيُ سحمد ُعُ للعهد ُلوالُحُ عد ُباشا ُسعيد .ُفرُالزياتكُ ُطارادثُقُ مه
ياةُرجمةُحُ تُ ،ُتفرقةوضوعاتُمُ مُ ُحافظُاألبحاث،،ُمُ 135محفظةُرقمدارُالوثائقُالقومية،ُللمزيد،ُ

ُ.298ص،1ُجُ،ثمانيُالتركيجلُعُ تابُسُ نُكُ عُ ُقال ُحمدُرفعتُباشاُنُ أ
(5)ُ

ُم.1932يناير1ُ،4ُددصرية،ُعُ قائعُالمُ ريدةُالوُ جُ 
لدتُاألميرةُصالحةُعامُ((6 وفاتهُبعدُتزوجتُم،ُوت زوجتُمنُاألميرُمحمدُوحيدُالدين،ُو1878و 

ُمنُالدبلوماسيُالروسي1906ُفي ُوانتقلتُللعيشُبفرنسا)فالديميرُيم ُوكانُنتيجةُوركوفيتش(، ،
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ُُىولرتينُاأل ُمُ بيلُعمروُزوجُالنُ تُ  ُم  ُروتُيُ نُث  ُُانمسُريُه  ُهُنهُاُمننُاتُالثُبُ ولُهُث 
ُ(7)سلطان ةالل ُُبةهُ جالءُنُنُ مُ ُانيواجُالثُ والزُ ،ُمينةُوإنجيعمتُهللاُوأ ُبيالتُنُ النُ 

فيُدةُحُ 

ُلُىُل ُعُ ُعمُروُإبُراهيمُصُلآخرُالسالطينُالعثمانيينُفيُتركيا؛ُولذلكُحُ  احبُقُبُص 
عُيشُيُ الُذيُاألميرُعثمانُإبُراهيمُحيدُلدهُالوُ وُ ُمنهاُجد،ُوأنجباحبُالمُ موُأوُصُ الس
ُُةُمُ فُُيُ ُُدين ُُلُعُ وللنُ ،ُ(8)سويسُُراانُبُ وزُ ل  ُُراهيمُبي ُُالعُ مُُروُإب ُُدُم  ُُاداأل ُنُدي عضُُهمُبُ ُحف

يُحديدُفيبالتُ ُمصرُعيشونُفييُ  ُغلبهمُيُ ،ُلكنُأ ُالزمالكُح  اصُةُخُ صُرُارجُمُ عُيشُخ 
ُ.(9)سويسرا،ُوباريسُوإيطالياب

ُُ ُُانُعُ ك  ُُوالكُُةُسُُرةُالمُ عضُُاءُاأل ُبُُرزُأ ُنُأ ُمُُروُإبُُراهيمُم  ُُانُمُ ك  ش  بُُالقراءةُثقفُُاُ  غوفاُ 
ُ(10)اريختبُالتُ اصةُفيُكُ واإلطالعُخُ  ُانُيُ ،ُوك  ،ُروسُيةجيُدُالف ُيدُويُ حُبُالسُفرُوالص 

ريُةُكُونُالقُ رصُأنُتُ لدهُوحُ انُلهُاهتمامُبأهلُبُ ،ُوكُ صريةشكالتُالمُ هتمُبالمُ انُمُ وكُ 
ُُزقُُعُبهُُاُعُ التُُيُتُ  ُُلُُهُالعُ ،ُو(11)ُوذجيُُةمُ ريُُةُنُ نهُُاُقُ نُبُ بتُُهُبُُالقربُم  عمُُالُنُاأل ُديُُدُم 

ُم1952ورةثَ بُقُ جيبُعُ حمدُنُ الهُلهُاللواءُمُ ماُقُ خصيتهُنُشُ ولُعُ كفيُالقُ ويُ يرية،ُالخُ 
وإحساسهُبالف قراءُبهُللخيرُحُ لىُدلُعُ وهذاُيُ ؛ُ(12)"ناَاليومهَ َحنَ ناَنَ اكَ لكاًَمَ نتَمَ كَ َول َ"
ُُرُمُ تُ اهتمامُُهُبو ُُعمي ُُبُُرعُدُتُ صُُر،ُوق  ُُهُلُُيُإبُُراهيمُحمُُدُعُ خُُوهُاألميُُرُمُ أ ُوُوه  بيخت

ُ.(13)نشائهاُلأليتامصدرُالملكُأمرهُبإيةُالذيُأ ُالبحرُعروفُ)سقاريا(ُللمدرسةالمُ 

،ُفقُدُكُانُهُوُوابُنُعمُهُحُفُاألثريُةواقتنائُهُللتُ ُهُللفنونُاإلسُالميةهرُعنهُحبُ واشتُ 

لُكُ،ُوقُدُانعكُسُذُ مصريُنيةُفُ جموعاتُالفُ صحابُالمُ كبرُأ ُمنُأ ُُمالوسفَكَ األميرَيَ 
قتنياتُلىُمُ عُ ُ،ُواحتوىرازُاإلسالميفقُالطُ اءُوُ الذيُجُ لقصرُصميمهُلبوضوحُفيُتُ 

ُ.(14)ثيلُلهاثريةُالُمُ حفُأ ُنيةُوتُ فُ 

                                                                                                                                                    

دهاُالخديويُعباسُحلميُالثانيُمنُلقبهاُوقامُبتوقيعُالحجرُعليها؛ُألنهاُأس تُلألسرةُآذلكُأنُجر 
ُعلىُغيرُديانتها،ُوت وفيتُعام ساءُاألسرةُهُعليُحسين،ُنمروم.ُللمزيد،1953ُالمالكةُبتزوجها

ُ.65صُ،العلوية
ُالسالطينُالعثمانين؛ُهيُ(7) لدتُفيُإحدىُأحفاد ُإبراهيم1926ُو  ُوت زوجتُعمرو ُفيُبفرنسا، م

ُالسراي،ُوت وفيتُفي1943عام ُنقالُ 2006م،ُوانتقلتُللعيشُفيُمصرُبهذه مُفيُمدريدُبأسبانيا.
 .226(،ُص2)ُملحق،ُ،ُنساءُاألسرةُالعلويةمروهُعليعن،ُ

(8)
 Samir Raafat, the palace of Prince Amr Ibrahim, Cairo Times, February 4, 1999. 

(9)
 https://www.faroukmisr.net/report27.htm 

تابُبانُاديدُمُ مروُإبراهيمُالعُ كانُلعُ ُ(10) همُتابُمُ صر(ُوهوُكُ عنوانُ)مُ رنسيةُبُ لفُ لم ؤلفات؛ُأهمهاُك 

ُصر.اريخُمُ نُتُ عُ 

(11) 
Samir Raafat, the palace of prince amr ibrahim, Cairo Times, February 4, 1999 

( 12 ُعُ األميُ( ُكورخانر ُكارولين ُإبراهيم، ُخُ مُ ُ،ثمان ُعلي ُمُ حمد ُ"مُ صوصيات ذكراتُلكية

ُهُ م"تُ 1805/2005ميمةحُ  ُكُ رجمة ُالمُ دى ُللثقافةشرود، ُالمُ جلسُاألعلى ُالقُ ، ُللتُ شروع رجمة،ُومي

 .96-95،ُصم2005سنة960ُددالعُ 
(13)

 https://www.pinterest.com/pin/460563499370946959/ 
 .96-95،ُصاألميرُعثمانُإبراهيم،ُمحمدُعليُ(14)
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َالنَ عَ  َعَ القة َأ َبيل َباألمير َإبراهيم َالدين:مرو َسيف ُالدينُسيفُحمدأُاألميرَحمد

حيدُحمدُوُ قيقُلألميرُمُ خُشُ أ ُُهوفُ مروُإبراهيم؛ُمُعُ هوُعُ م1877ُهـ/1294فيولودُالمُ 

ُعُ الدينُوُ  ُواأل ُالد ُإبراهيم، ُقُ شهورُعُ سيفُالدينُمُ ُميرمرو ُالشُ نه ُبإطالقُصته هيرة
ُ ار ُاأل ُعُ الن  ُف ُلى ُأحمد 1898ُ/هـ1316فيُديويبُالخُ لوبالكُ بُاألولُؤادمير بضُوق ُم

،ُقليا ُنهُم ختلُعُ عوىُأ ُدُ بُ هُجُعنفرمُأ ُثُ ُ،نواتبعُسُ بالسجنُسُ ُليهكمُعُ درُالحُ وصُ ليهُعُ 

ُميُ قُ عيينُ،ُوتُ متلكاتهمُ ُلىوعُ يهُلجرُعُ ضىُبالحُ قصريُيُ سبيُمُ جلسُحُ درُمُ صُ ُمُ نُثُ ومُ 
ُلىُأموالهعُ  ُالمُ األميرُسيفُاُوظلُ ، ُبإاتُالنُ صحُ لدينُبين ُوتُ فسية ُحُ نجلترا تىُركيا
فناستانبولُبم1937ُهـ/1356عامُوفىتُ  َ(2)لوحةَُ.(15)مصربُود 

ُُ

َاألميرَأحمدَسيفَالدينَ(2لوحةُ)

صورة،ُعددُطائفُالمُ جلةُالل ُالمصدر،ُمُ 
ُم1937نوفمبر29ُ

بيرةُمنُي متلكُألميرُأحمدُسيفُالدينُاكانُو قاراتُفيُعُ الوزراعيةُالطيانُاألث روةُك 
فاتهُركتهُتُ ُوزعتوتُ ،ُ(16)اهرةُواإلسكندريةالقُ  ردُلُفُ حقيةُكُ أ ُسبُسرتهُحُ بينُأ ُبعدُو 
بيلُُرعيينُابنُأخيهرثةُالشُ ينُالوُ نُبُ انُمُ وكُ ،ُ(17)هرابتهُبُ لةُقُ وصُ  ُمروُإبراهيمعُ الن 

ُالسرايُإليهُهُ لتُالذيُآ ُ ُاألميرُسيفُنُقُ بقُوأالتيُسُ وذه ُعمه ُإلىُدائرة ُببيعها ام
ُ(1)ملحقَ .جنيها 28600ُُمبلغُيعُبُ ثيقةُالبُ فقُوُ مُوُ 1935الدينُفي

َيعَببَبَ سَ  بيل َلقَ عَ الن  َإبراهيم َلمرو َدَ صره َعمه َائرة َسيفَالديناألمير ُأرادُ:أحمد
ُإبراهيم رةُمُ ُإليهُؤوليُ وفُصرُسُ القُ ُنُ أ ُُول علمهُصرالقُ ُعيثمنُبُ بُ ُي ستفيدُنُ أ ُُعمرو

ُطُ عُ ُیخرأ ُ ُُترکةل ُُرعيالشُ ُراثيالمُ ُقيرن ُاأل ُعمه ُالدينمير ُيُ سيف ُوالذي ؤكدُ،

لىُمروُإبراهيمُعُ بيلُعُ النُ ُح رصنُمُ صرُبيعُهذاُالقُ ُثيقةوُ كرتهُذُ اأيُمُ ذاُالرُ حةُهُ صُ 
ُينسيفُالدُ ميرُمهُاأل ُائرةُعُ دُ كونُتُ ُنُ أ ُُوإصرارهائلةُفرادُالعُ نُأ ُمُ ُشترىكونُالمُ يُ ُنُ أ ُ
ُ(1)ملحقَ انب.جُ مالكهُبينُاأل ُداولُأ ُمُتُ دغبتهُفيُعُ لكُرُ ذُ ُعلال ُمُ 

                                                           
ُالهيئةُ،م1928-1882المصريةُالحياةُفيُودورهمُالمالكةُاألسرةُأمراءُفهمي،ُمحمدُأملُ(15)

 .167صم،2006ُُللكتاب،ُالعامةُالمصرية
(16)ُُ ُسيفُوثيقة ُأحمد ُاألمير ُممتلكات ُبعنوانُُالدينبيان ُوثيقة ُالقومية، ُالوثائق ُدار ُعن، نقال 

 (2)ملحقَ.3ص،ُمحفظةُمجلسُالبالطُالملكيُسيفُالدين"،ُ"قضاياُاألميرُأحمد
نقال ُعن،ُدارُالوثائقُالقومية،ُوثيقةُ،ُعالنُالوراثةُلألميرُأحمدُسيفُالدينإلنصُمستخرجُُ(17)

ُ.3ص،ُالبالطُالملكيُسيفُالدين"،ُمحفظةُمجلسُبعنوانُ"قضاياُاألميرُأحمد
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،ُصرلقُ أريخُاتيُاريخيةُف ُراجعُالتُ المُ اختلفتُ:َنشورةثيقةَالمَ فقاًَللوَ صرَوَ اريخَالقَ تَ 
ُ،(20)م1923،ُوإلى(19)م1921امعُ ل،ُوالبعضُأرجعهُ(18)م1920عاملعضُالبُ ُهعأرجفُ 
ُالبعضُإلىُعامُ،(21)م1924عاملو ُأرجعه ُ(22)م1943فيما ُوُ وقُ ، ُأسيسيتُ ُصُ نُ ُردد
ُيُ  ُالتُ للق ُؤرخ ُتُ بة ُالبُ ي ُالرُ علو ُالدُ هو ُفي ُاأل ُئيسي ُور ُوهو ُكُ شُ رضي؛ نفذُريط ُم  تابي

راغَمنَ)وكانَالفَ يُآخرهُورةُالعصرُوفُ ةُوسُ لسمضمونهُالبُ ورقُمُ وفيُالمُ طُالكُ الخُ بُ 
َ َالقبة َهجرية(هذه َوألف َوثلثماية َوأربعين َثالث ُالتُ وبمُ َالمباركة*سنة اريخُعادلة

َ(3)لوحةَ.ُم1925-1924امي وافقُعُ يالديُبالمُ ُـه1343جريالهُ 

ُُ

ُمروَإبراهيم.صرَعَ ورَاألولَلقَ الدَ ئيسيَبهوَالرَ بةَالبَ ربعَق َولَمَ تابيَحَ ريطَالكَ (َالشَ 3)لوحة
ُتصويرُالباحث

ُالي:ناءَكالتَ مرَالب َقديرَعَ ريقَتَ نَطَ صرَعَ القَ ريخَأنشورةَتَ المَ ثيقةَوضحتَالوَ دَأ َوقَ 
سابيةُعادلةُحُ عملُمُ لىُاألكثر،ُوبُ بنىُبنحوُإثنتيُعشرُسنةُعُ مرُالمُ ثيقةُعُ رتُالوُ دُ قُ 

اريخُاإلنشاءُمُي صبحُتُ 1935هوالوثيقةُوُ اريخُنُتُ شرُسنةُمُ سيطةُبطرحُاإلثنتيُعُ بُ 
ُم1923هو ُحُ وعُ ، ُأية ُلى ُفإن ُيُ القُ ال ُلصر ُاأل ُلرُ رجع ُمُ بع ُالقُ ول ُالعُ ن َ.شرينرن

ُ(1)ملحقَ

َموقعَالقصرَ َحددتهوحدوده حديداُ تُ ُاهرةبالقُ ُ(23)مالكزيرةُالزُ قعُبجُ يُ ُالوثيقة:َاكما
ُالجُ بشُ 16ُرقمفيُ ُارع ُحُ دتُالوُ وحدُ زيرة، ُكُ ثيقة ُاألربعة ُالحُ التُ دوده ُالبُ الي؛ حريُد

                                                           
( 18 )

 Jonathan M. Bloom, Sheila S. Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and 

Architecture, Oxford University press, 2009, p49. 

(19) http://communitytimes.me/heritage-buildings-in-alexandria-and-cairo/ 
م،2002ُراءُالشرق،ُالقاهرة،ُ،ُمكتبةُزه2األمراءُوالباشوات،ُجعبدُالمنصفُنجم،ُقصورُُ(20)

ُمحمودُعباس226ص ُتاريخُمصرُالحديثةُوالمعاصرة،، ُمعالم ُللنشرُوالتوزيع،ُ، ُالدارُالعالمية
ُ.317م،ُص2006ُالقاهرة،

(21 ُطُ( ُاللبنانية، ُالمصرية ُالدار ُالمتاحف، ُفن ُإلى ُمدخل ُمحمد، ُموسى 2ُرفعت م،2008ُ،

ُ.152ص
(22)

 http://www.icm.gov.eg/fatemi_room.html 
ُكُ الزُ ُ(23) ُأ ُمالك ُمُ لمة ُاأل ُعجمية ُبُخصاصُأوعناها شش ُع  لمة ُوك  شش، ُزملكُالع  ُت عني التركية

منُحكمُالملكُالكاملُشعبانُبنُمحمدُبنُقالوونُمابينُمعهاُزُ وجُ  هرتُهذهُالجزيرةُز  مالك،ُوظ 
تهاُالعامةُجزي واُبنُ وعلىُسكناهاُهـ،ُوأقبلُالناس747ُرةُحليمةُعامُبوالقُوالجزيرةُالوسطيُوسم 

للنزهة،ُوي قالُأنُمحمدُعليُهوُأولُمنُعمُ  رهاُبهاُاألخصاصُوزرعواُالزهورُوأصبحتُمكاناُ 

كواخُدةُأ ُصرُعُ نُالقُ ربُمُ قيمُبالق ُإلبنهُابراهيمُباشاُوأ ُُا ُصرمُقُ 1830/هـ1246امعندماُب نىُبهاُعُ 
ُ اشيته. ُح  ُرجال ُفيها ُمنطقةي صطاف ُنشأة ُعن ُانظرُللمزيد ُوت طورها ُريمون،ُُ،الزمالك أندريه



  العام لآلثاريني العربجملة االحتاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

281 

طفُهللا،ُارعُل ُرقيُشُ الشُ وزيرة،ُارعُالجُ بليُشُ الق ُدهُميل،ُوحُ ارعُاألميرُجُ يدانُوشُ مُ 
ُومُ ربيُالغُ و ُطُ شُ يدان ُاألمير ُالقُ ويُ ُوسون،ارع ُفُ قع ُالجُ صر ُالي ُمُ بُ هة ُنُ حرية اديُن

ُالمُ  ُويُ عروفُ)األلعاب ُشُ اسبورتنج( ُعنه ُعُ فصله 20ُرضهارع ُبُ ويُ متر، ُمُ حيط نُه

ُ(1)خريطةَُمتر.12ُو10ينرضهاُماُبُ تراوحُعُ وارعُيُ خرىُشُ الثةُاأل ُهاتهُالثُ جُ 

ُُ

ُ(1)ُخريطة

الموقعَالعامََ–قصرَعمروَإبراهيمَ
َ.فيَجزيرةَالزمالك

وزارةُالثقافة،ُمتحفُُ،المصدر
اإلسالمي،ُالقاهرة:ُصندوقُُفالخز

التنميةُالثقافية،ُمركزُالجزيرةُ
 م.1998للفنون،ُ

ُالوُ ووُ  ُمُ صفت ُالقُ ثيقة ُب ُوقع ُهُ مُ ُأنهصر ُويُ ادينطقة ُالكُ ة ُرغب ُسُ فُ ثير ُوهُ كنهاي ذاُ،

ُمُ بُ  ُكُ الفعل ُانتُعُ ا نطقة ُم  ُخُ الزُ ليه ُتُ مالك ُالفُ الل ُتُ لك ُحيث ُومُ ترة؛ ُحُ ازُ عتبر يُالت
ُوقُ ارُ  ُستقراطي، ُد ُاإلهتمام ُعُ بدأ ُفي ُالخُ بالزمالك ُحيثُ هد ُاسماعيل فُكل ُُديوي
ُبتُ هندسُدُ المُ  ُالجُ ليشيفاليري ُوتُ صميم ُوشيُ خطيطهازيرة ُالتيُ، ُالجزيرة ُسراي ُبها د

ُأ ُ ُاإلمبراطورة ُإلقامة ُحُ خصصت ُأثناء ُوجيني ُقُ ضورها ُالسويسافتتاح ُناة
اعدتُيثُسُ ي؛ُحُ ذاُالحُ اريخُهُ فيُتُ حولُقطةُتُ رايُنُ ذهُالسُ عدُإنشاءُهُ ،ُويُ (24)م1869

ُالعُ نُأ ُثيرُمُ واجتذبتُكُ ُعميرهرعةُتُ لىُسُ عُ  اعدُعلىُ،ُوسُ لويةُللسكنُبهفرادُاألسرة
دهاُالخ ديويُاسماعيلهمةُالتيُشيُ باريُالمُ ذلكُالكُ 

(25).ُ

نطقةفُ  ُن ُمالكُجُ الزُ ُأصبحتُم  ُتُ زيرة ُُلىطلُعُ يلية ُوتُ النيل، ليُتوسطُفإمُ تمتعُبموقع
لىُسيتيُوغربا ُُاردنجُ وُدينةسطُالمُ والقُووُ لىُبُ طلُعُ الشرقُتُ  يزة،ُإمبابةُوالجُ ع 

                                                                                                                                                    

ُالقاهرة،ُ ُوالتوزيع، ُوالنشر ُللدراسات ُالفكر ُدار ُفرج، ُلطيف ُترجمة ُوحضارة، ُتاريخ القاهرة
الفُسنة،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُالقاهرة،50ُ،ُسيدُكريم،ُالقاهرةُعمرها275م،ُص1994
ُص1999 ُمُ،104م، ُالششتاوي، ُدارُمحمد ُوالعثمانى، ُالمملوكى ُالعصرين ُفى تنزهاتُالقاهرة

ُ ُالقاهرة، ُالعربية، ُص1999اآلفاق ُخالدُ،88م، ُالحضريةُأحمد ُللتجمعات ُالعمراني ُالطابع ،
ُالزمالك(،ُرسالةُماجستير،ُكليةُالفنونُالجميلة،ُ بالجزرُفيُمدينةُالقاهرة)منطقةُالدراسةُجزيرة

ُ.15م،ُص2004جامعةُحلوان،ُ
ُ.104يم،ُالقاهرة،ُصسيدُكرُ(24)
 .502حمديُأبوُجليل،ُالقاهرةُشوارعُوحكايات،ُصُ(25)
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اعدوالتيُ ائعةتنزهاتهاُالرُ حدائقهاُالغن اءُومُ ميزتُبُ وتُ  هيئةُالمُ لىُعُ ُتس  حيُناخُالصُ ت 
انُلكذُ بها،ُك لُللسكنُ جموعةُدواُبهاُمُ فشيُ ُيهالإنتقالُإللستقراطيةُرللطبقةُاأل ُُا ُافعدُ ُك 

ُ(2)خريطةََ.(26)ضراءساحاتُالخُ سطُالمُ وُ ُميزةيالتُالمُ صورُوالفنُالق ُمُ 

ُ

ُ(2)ُخريطة

َ.مروَإبراهيمصرَعَ نشاءَقَ لَإ َبقَ مالكَالزَ زيرةَلجَ رشيفيةَريطةَأ َخَ 

http://kanetayam.comُ  ُالمصدر،

ُذُ كُ  ُدُ لكُكُ ل ُان ُأ ُعُ لافعا  ُإبراهيم ُقُ يُ ُنُ مرو ُفُ نشأ ُيُهُ صره ي، ُالح  ُمُ ذا ُله ُوقعا ُواختار
ُسُ بُ ُتميزا ُمُ  ُالجُ ُرايجوار ُمُ ف ُ)زيرة ُونُ اليا (حُ ُاريوتندق ُ)الجُ ، ُسبورتنج زيرةُادي

ُ.(27)ديويُالرياضيالخُ ُاديرفُبالنُ مُوعُ 1883دهُاإلنجليزُسنةُياضي(ُالذيُشيُ الرُ 

َالقَ تَ  َحَ اريخ َالوَ صر َالحَ تى ُالنُ بُ ُ:اليقت ُعُ نى ُالقُ بيل ُابراهيم ُعُ مرو م1923ُامصر

ر1935ُاصُلهُوألسرته،ُوفيُعامكنُخُ سُ كونُليُ  طلبُقدمُبُ يثُتُ ؛ُحُ يعُالقصربُ مُقر 
ُاأل ُوُ ل ُيُ زارة ُبُ وقاف ُفيه ُويُ عرض ُالقصر ُأ ُيع ُيُ رغب ُالمُ ن ُهُ كون ُجُ شترى هةُي
ُاألعُ ُ(28)ائرةدُ  ُالدُ مه ُسيف ُأحمد ُمير ُتُ ين، ُتُ بُ ُ(29)بالفعلُيعالبُ ُمُ وقد ُالمُ عد بنىُقدير

                                                           
،ُرسالةُماجستير،ُكليةُاآلداب،ُالعمرانُةجزيرةُالزمالكُدراسةُفيُجغرافيُ،دالياُمحمدُصالح(26) 

ُ.107،ُالطابعُالعمراني،ُصأحمدُخالد،180ُم،ُص2003جامعةُالقاهرة،ُ
(27)ُُ ُدراساتُفي ُالحديدي، ُحافظ ُالعامةُفتحي ُالمصرية ُالهيئة ُالقاهرة، ُلمدينة ُالعمراني التطور

ُ.269ُ:271،ُصم2009للكتاب،ُالقاهرة،ُ
ت طلقُكلمةُدائرةُعلىُاألمالكُواألراضيُالتيُي متلكهاُشخصُبعينه،ُوعلىُالمكانُالذيُي تخدُُ(28)

المصطلحاتُالمعماريةُفيُوثائقُعصرُُكمقرُإلدارةُهذهُاألمالك.ُللمزيد،ُمحمدُعليُعبدُالحفيظ،
ُ.89م،ُص1ُ،2005،ُالقاهرة،ُطدارُالجريسي،ُم1879-1805محمدُعليُوخلفائهُ

ُاألميرُأُ(29) ُاتمامُشراءُدائرة ُيؤكد ُجاءُفيُوثيقةُحمدُسيفُالدينُلقصرُعمروُإبراهيممما ،ُما

ُالقصرُذانُهُ وكُ فاته،ُقبُوُ درتُعُ والتيُصُ ُممتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدينُحصر ذهُمنُهُ ضُ ا
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هُنوكُ لُمهُسيفُالدينفاةُعُ عمروُإبراهيمُبعدُوُ انيةُإلىُرةُثُ صرُمُ ثمُآلُالقُ ُ،ثمينهوتُ 

متلكاتُمنُالمُ ولةُضُ لدُ صرُلتىُآلُالقُ صرُحُ قيمُبالقُ يُ ُوظلُ ،ُرعيينُلهرثةُالشُ أحدُالوُ 
،ُ(31)م1952لعام598ُانونوجبُالقُ بمُ ُ(30)م1952يوليو23َ ورةقبُثُ عُ ُصادرةالمُ 

م1964ُاميُعُ ،ُوفُ م1955امحريرُعُ لتُ يئةُااديُهُ إالُأنُاستأجرهُنُ ُغلقا ُصرُمُ القُ ُوظلُ 
ُصرُزراءُمُ ئيسُوُ بريُرُ لىُصُ عُ ُلبناءُعلىُطُ وبُ  نطقةُالقصرُوالمُ ُإعتبارآنذاكُتم 
ُأ ُالمُ  ُمن ُبه ُالمُ حيطة ُالعُ موال ُوفيُعامامةنفعة ،1971ُ ابعا ُم ُت  ُالثُ لوُ ُأصبح قافةُزارة

لته ،ُالكائنُبالجيزةُليلحمودُخُ دُمُ حمتحفُمُ مُ قتنياتُمُ ليهُإقلتُتحفُونُ مُ لُوالتيُحو 
جديدُمُتمُتُ 1998اموفيُعُ ،ُتحفَالجزيرةمَ حتُاسمُفتتاحهُتُ اداتُبإالسُ الرئيسُامُوقُ 

م1999ُفيتحفُالخزفُإلىُمُ لُالقصرُحوُ تُ أفتُوليُرُ هندسُعُ بلُالمُ نُقُ القصرُمُ 
ُوأ ُليُ  ُأكبر ُمُ صبح ُفُ ُتحفُم خصصول ُللخزف ُاأل ُالشُ ي ُوقُ وسطرق ُأهُ ؛ يمةُق ُُلتد
كونُيُ ُنُ أ ُزفيةُالخُ ُاشانيكسوةُببالطاتُالقُ المُ ُدرانهوجُ اخليةُالدُ ُتهمارعُ والفنيةُُصرالقُ 
للخزفمُ  َ.(32)اإلسالميُتحفاُ 

َالمَ المَ  َللقَ هندس ُتُ يُ ُصر:عماري ُلرجع ُالق صر َبَ جَ ُاآلرمنيُهندسلمُ صميم ُاليانارو
Garo Balianُ ُُأ ُوه ُبُ و ُأسرة ُأعضاء ُالمُ حد ُوالتُ اليان ُكُ شهورة ُتُ ي ُفيُانت عمل

هُالدانُوُ كُ ؛ُحيثُثمانيولمابهجةُالعُ صرُدُ شييدُقُ يُتُ فُ ُتكإشترو؛ُ(33)ثمانيالطُالعُ البُ 

عُ مُ  جوارُديميتريُاهرةُب ُيُالقُ للعملُفُ ُاروانتقلُجُ و،ُوكوكوخارفُالرُ ملُزُ نُعُ سئوالُ 
ُالمُ لمُ اDimitri Fabricius Beyُ ابريسيوسفُ  ُبوُ هندس ُاأل ُعماري شغالُزارة

دينةُثيرةُفيُعمالُكُ أ ُُاليانجاروُبُ ،ُولامةُبالقاهرةالعُ  َ.(34)اهرةالقُ م 

                                                                                                                                                    

ُنقال ُاألمالك .ُُ ُعن،ُدارُالوثائقُالقوميةُ.نوثيقةُممتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالديعن، ،ُوثيقةُنقال 
 (2ملحقَ).3ُصُمحفظةُمجلسُالبالطُالملكي.ُضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدين"،بعنوانُ"قُ 

ُ.152حويلُالمبانيُالتاريخية،ُص،ُتُ نجوىُمحمدُمنيرُ(30)
الصادرُبشأنُأموالُأسرةُمحمدُعليُالمصادرةُمن1952ُُلسنة598ُقانونُرقمُمن16ُالمادةُ(31)

ُبتاريخ ُالثورة ُقيادة ُقرار1952ُنوفمبر8ُُمجلس ُشملهم ُاألشحاصُالذين ُأسماء ُذكر اء ُوج  م،
منهمُاألميرُعمروُإبرا مكررُ)غير98ُُ،ُالعدد(.ُانظر،ُالوقائعُالمصرية44)هيمُالمصادرةُومنُض 

ُم.1953ديسمبر9ُ/ـه1373ربيعُالثاني2مُاألربعاءاعتيادي(ُالصادرُفيُيو
 .318-317محمودُعباس،ُمعالمُتاريخُمصرُالحديثة،ُصُ(32)

(33) 
http://communitytimes.me/heritage-buildings-in-alexandria-and-cairo/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Amr_Ibrahim_Palace 
تبقيةُ((34 ُالم  ُأعمالة ُأشهر ُمن ُسميال؛ Chemlaُُمتجر ُسيكوريل ُفؤادCicurelُُومتجر بشرع

 Matossianم،ُمبنىُماتوسيان1910ُبشارعُالتوفيقيةُوتاريخهM.Greenbldgeُمبنى،ُبالقاهرة
Bldgُُوقدُجمعُفيُتصميمُعمائرهُبينُأكثرُمنُم1904وتاريخهُباشاُويقعُبشارعُطلعتُحرب،

القاهرةُالخديوية:ُرصدُوتوثيقُعمارةُوعمرانُمنطقةُانظر،ُسهيرُذكيُحواس،ُُطرازُمعماري.
ُ.183م،ُص2002ُ،1القاهرة،ُطُمركزُالتصميماتُالمعمارية،ُ،وسطُالمدينة

Samir Raafat, Cairo's belle époque architects 1900 – 195,  http://www.egy.com/people/98-

10-01.php#balyan 

http://communitytimes.me/heritage-buildings-in-alexandria-and-cairo/
http://communitytimes.me/heritage-buildings-in-alexandria-and-cairo/
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ُیالتصورُکثرُالق ُنُأ ُمُ ُصرذاُالقُ هُ ُعتبريُ :ُثيقةوءَالوَ يَضَ صرَف َصفيةَللقَ سةَالوَ راالدَ 
ُالفُ هُ ُیفُ ُدتيشُ  ُثُ ذه زارةَوَ ُراساتُأهمها؛نُالدُ ثيرُمُ كُ ناولتهُدُتُ قُ ،ُوخرفةوزُ ُراءا ُترة
َالثَ  َف َمَ قافة َمثلة َالف َق َي َالتَ طاع ُامتُبُ قُ وُةيليشکنون ُمُ شرحه ُل ُساقطُحُ ورسم هُديثة

ُوُ ووُ  ُطُ ک لُامال ُكُ ُصفا ُصفه ُل ُولجُ ابق ُالمُ عُ الوُجراتالحُ ميع عماريةُناصر
ُ(35)خرفيةوالزُ  َدَ ستَ َذاول َ؛ َالوَ قتصر َراستي لىصفية ََع  َبالوَ وَ َامَ ت حليل َمَ رد عَثيقة
ُوجزة:قاطُمُ فيُنُ ُرصلقَ لَاليضعَالحَ الوَ وَبالوثيقةاءَاجَ قارنةَمَ ليهاَومَ عليقَعَ التَ 

َالمَ َ-1 ُالمُ ساحة: كرت ُأ ُذ  ُمُ راجع ُالقُ ن ُاإلجماليساحة ُوأ 12800ُةصر ُمُ م، ساحةُن
ُالمُ القُ  ُقُ وبُ ُ(36)م420بنيةصر ُوقُ (37)م850العضهم ُحدُ ، ُأ ُدتُالوُ د ُمُ القُ ُنُ ثيقة قامُصر

ُ(3)خريطةَُ:اليالتُ حدهُأربعةُشوارعُأبعادهاُكُ ،ُويُ م4750ساحةُإجماليةُلىُمُ عُ 

ُوالمُ 38.80ولهميلُطُ ارعُاألميرُجُ هوُشُ وُ ُحري:البَ  ُم زيرةُارعُالجُ شُ ُبلي:الق َيدان.
51.50ُولهوطُ  ُل ُشُ ُرقي:الشَ م. 99.50ُولهطفُهللاُوطُ ارع ُاألميرُشُ ُربي:الغَ م. ارع
ُيدان.مُوالمُ 77.80ولهوسونُوطُ طُ 

ُهُ مُ  ُالمُ ن ُمُ 860ساحةذه ُم ُفي ُالق صر اني ب  ُب م  ُالق ُالجُ شغولة ُهة ُالجهة600بلية، ُفي ُم

ُقريبا .تُ 2ُم3290ساحةُمُ ديقةُلحقات،ُوت شغلُالحُ شغولةُبمبانيُالمُ البحريةُمُ 

                                                           
ُُناولتَالقصرَبالتفصيل؛منَأهمَالدراساتَالتيَتَ ُ((35

وزارةُالثقافة،ُمتحفُالخزفُاإلسالمي،ُالقاهرة،ُصندوقُالتنميةُالثقافية،ُمركزُالجزيرةُللفنون،ُُ-
ُ.م1998

،216ُعالمُالبناء،ُالعددُعليُرأفت،ُمتحفُالخزفُاإلسالميُقصرُاألميرُعمروُإبراهيم،ُمجلةُ
ُ.19ُ:22صُص م.2003مركزُالدراساتُالتخطيطيةُوالمعمارية،ُالقاهرة،ُ

ُتحقيقُُ- ُعن ُالتجربة ُقصور ُمتاحف ُإلى ُالتاريخية ُالمباني ُتحويل ُالبدري، ُمنير ُمحمد نجوى
 م.2004أهدافها،ُرسالةُماجستير،ُكليةُالهندسة،ُجامعةُحلوان،ُ

ُ.لىُاإلنترنتالموقعُاإللكترونيُللمتحفُعُ(36)
ُصُ((37 ُالحديثة، ُمصر ُتاريخ ُمعالم ُعباس، 318ُ-317محمود ُالخزفُ، ُمتحف ُرأفت، علي

ُ.20ص،ُاإلسالميُقصرُاألميرُعمروُإبراهيم،ُمجلةُعالمُالبناء
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Amr_Ibrahim_Palace 
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ُُ

ُ

ُ(3)ُخريطة

امَالموقعَالعَ َ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ 

َ.صردودَالقَ وحَ 

،ُوزارةُالثقافة،ُمتحفُالمصدر
 .الخزفُاإلسالمي

ُ

ديقةُهماُحُ حيطُبُ ويُ لحق،ُرايُوالمُ بنىُالسُ لىُمُ صرُعُ شتملُالقُ يُ َ:صرشتمالتَالقَ مَ َ-2
بارةُعربعةُالجهاتُاأل ُبارجيُخُ ُورسُ ُذابكلُهُ حيطُويُ ُلفيةماميةُوخُ أ ُ بانيُاعدةُمُ نُقُ ع 

علوُالتيُتُ ُكلُاألهلةأخذُشُ حلياتُتُ ورُبُ ذاُالسُ نتهيُهُ يُ وُيةديدأسياخُحُ نُمُ ورُعلوهاُسُ يُ 

َ(4)لوحةَُديدة.واباتُالحُ نُالبُ ددُمُ فتحُبهُعُ آذن،ُويُ المُ 

ُ

ُالباحث.تصويرُُ.ارجنَالخَ امَمَ نظرَعَ مَ َ-مروَإبراهيمَصرَعَ قَ ُ(4)لوحةُ

َالمَ مَ َ-أ ُالبُ يُالجُ قعُف ُيُ ُلحق:بنى ُبما600ساحتهالقصرُومُ رضُنُأ ُحريةُمُ هة يهاُف ُُم

ُمُ مُ  ُالحُ ن ُالدُ ساحة ُوُ اخليوش ُعُ هُ ، ُعُ و ُدُ بارة ُن ُبُ سُ ور ُمُ طحي ُللسيُ ه اراتُأوي

ُالدُ علوُهُ ستعملةُكمخازن،ُويُ غيرةُمُ رفُصُ مسُغُ لخيلُوخُ لُإسطبلوراج(ُ)جُ  ورُذا
ُ.وقلةُالزخارفُلحقُبالبساطةذاُالمُ بانيُهُ تميزُمُ دم،ُوتُ للخُ وازمهاُول ُرفُمانيةُغُ ثُ 

َ.ولرضيُوأ ُورُأ ُودُ ،ُ(38)(درومفليُ)بُ ورُسُ نُدُ تكونُمُ وتُ ُراي:السَ َ-ب

                                                           
،ُمخزنرضُي ستخدمُكُ ابقُأسفلُاأل ُرفةُأوُطُ عناهاُغُ ركية؛ُومُ خلتُللغةُالتُ ونانيةُدُ لمةُيُ درومُكُ بُ ُ(38)

ُالطُ لىُهُ محمدُعليُباشاُعُ صورُق ُعظمُوالي ستخدمُللسكن،ُواشتملتُمُ  ابق.ُللمزيد،ُمحمدُعلي،ُذا
 .29صطلحاتُالمعمارية،ُصالمُ 
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َدرومالبَ َ-أ-ب ُالدُ تكونُهُ ويُ : ُمُ ذا ُمُ نُمُ ور ُوساحة ُكُ صُ ُلىشتملُعُ يُ ستطيلة، بيرةُالة

ُوصُ ومُ  ُلإلنتظاركتبين ُومُ وحُ ُالون ُومامين ُمُ رحاض ُكُ طبخ ُتُ وحُ بير ُلهجرة ،ُابعة

ُغسلُوحُ ومُ  ُالدُ جرتينُلللتخديمُوحُ جرة ُولهذا اقيُببُ تصلُاص،ُويُ دخلُخُ ورُمُ لخدم،
ستوىُنُمُ نخفضُعُ نسوبُهذاُالدورُمُ ومُ ،ُخاصُبالخدمُاخليلمُدُ اسطةُسُ دوارُبوُ أل ُا

ُبُ الحُ  ُنُ دمقديقة ُتُ ُصفار ُوحُ متر ُون جارته ُوأقريبا ، ُالصُ دائده ُوأ ُعماله رضياتهُحية

ُأ ُيموجُ  ُمُ ع ُالنُ عماله ُالعُ ن ُوع ُبالبُ يُ وادي، ُفُ تميز ُويُزُ ساطة ُخارفه، ُحُ مُ هو الياُ ستغل
زيرمُ لُرضاعاتُعُ مكاتبُوقُ كُ  تحتُف ُُعديلُحيثُ تُ ُجريُعليهةُللفنون،ُوقدُأ ُركزُالج 

َ(1َ،2)َشكالُ.درانعضُالجُ زيلتُبُ ماُأ ُعضها،ُكُ لىُبُ جراتُعُ عضُالحُ بُ 

َ

َ

مروَصرَعَ درومَفيَقَ بَ للفقيَسقطَاأل َالمَ ُ(1)شكلُ
:1َمقياسَرسمََ–تحفلهَلمَ يحوبلَتَ قَ َمإبراهي
نجوىُمحمد،ُتحويلُالمبانيُُالمصدر،.500َ

154ُ،ُصالتاريخية

عدَبَ مروَإبراهيمَصرَعَ يَقَ درومَف َبَ الُ(2)شكلُ
:1َمقياسَرسمََ–تحفَحويلهَلمَ عديالتَلتَ إجراءَالتَ 
،ُتحويلُالمبانيُالمصدر،ُنجوىُمحمد.500ََ

192ُص،ُالتاريخية

وُوهُ بلية،ُهةُالقُ فيُالجُ ُللقصرُئيسيدخلُالرُ لىُالمُ شتملُعُ ويُ ُرضي:ورَاأل َالدَ َ-2-ب

ُمُ  ُتُ دخل ُويُ بُ ذكاري ُهُ ارز، ُالدُ شتمل ُعُ ذا ُحُ ور ُسبع ُواإلستقلى ُلألكل بالُجرات
ُوالنُ والتُ  ُب ُدخين ُووم ُعُ تُ حماماتها، ُعُ خطيطه ُصُ بارة ُكُ ن ُ)بُ الة ُاإل ُبيرة ستقبالُهو

ُالرُ  ُعُ فتُ وئيسي( ُعُ تح ُمُ ليه ُالحُ دد ُحُ مُ ُجراتن ُالصُ نها ُالكُ جرة ُالمُ الون خصصُبير

جرةغيرُللتُ الونُصُ ليهُصُ لإلستقباالتُيُ  ُللمُ كُ ُدخين،ُوح  لُومُلكُ جريتنُنُ ائدة،ُوحُ بيرة
هاُائدةُوبُ الةُالمُ حريُصُ خديمُبُ جرةُتُ ،ُوحُ اصُبهمامُخُ البسُوحُ جرةُلخلعُالمُ هاُحُ نمُ 
ُدُ سُ  ُيُ لم ُللبُ اخلي ُأ ُوصل ُهُ دروم ُالدُ سفل ُذا ُور ُالمُ لكالبُ وإلى ُدُ ون ُالصُ وجودة الةُائر
ُوالكُ  ُبيرة، ُحُ انبيُالمُ لىُجُ عُ ت وجد ُللتُ إغيرتانُجرتانُصُ دخل خرىُليفونُواأل ُحداهما
ُ(3َ،4)َشكالُمخزن.كُ ُستخدمانتُ جرتانُعلوهماُحُ سيل،ُويُ واليتُللغُ تُ 
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َ

 

صرَيَقَ رضيَف َورَاأل َفقيَللدَ سقطَاأل َالمَ ُ(3)شكلُ

المصدر،ُُ.احبههدَصَ يَعَ ف َانَماَكَ مروَإبراهيمَكَ عَ 
نجوىُمحمدُمنير،ُتحويلُالمبانيُالتاريخية،ُ

ُ.155ص

صرَيَقَ رضيَف َورَاأل َفقيَللدَ سقطَاأل َالمَ ُ(4)شكلُ
فُحالمصدر،ُمت.َعمروَإبراهيمَبعدَتحويلهَلمتحف

الخزفُاإلسالمي،ُقطاعُالفنونُالتشكيلية،ُوزارةُ
ُالثقافة.

عضُمروُإبراهيم،ُوبُ بيلُعُ اصةُبالنُ ومُالخُ النُ ُرفغُ لىُشتملُعُ ويُ ول:َورَاأل َالدَ َ-3-ب
َ(6-5)شکالَُدميةُاألخرى.جراتُالخُ الحُ 

َ

 

ُ(5)شكلُ

مروَصرَعَ ولَفيَقَ ورَاأل َفقيَللدَ سقطَاأل َالمَ 
المصدر،َُ–احبههدَصَ انَفيَعَ ماَكَ براهيمَكَ إ

ُ.155نجوىُمحمد،ُتحويلُالمبانيُالتاريخية،ُص

ُ(6)شكلُ

مروَصرَعَ ولَفيَقَ األ َورَفقيَللدَ سقطَاأل َالمَ 

َ.تحفحويلهَلمَ عدَتَ إبراهيمَبَ 

المصدر،ُمتخفُالخزفُاإلسالمي،ُقطاعُ
ُ،ُوزارةُالثقافة.الفنونُالتشكيلية

ُُحليليةَللقصر:راسةَالتَ الدَ 

َالب َمَ  ُالسُ أ ُناء:واد ُوالمُ ساسيات ُعُ راي ُبالطُ لحق ُالمُ ملت ُاأل ُريقة ُلدك ساساتُيكانيكة
ساساتُواآلجرُفيُناءُاأل ُيُب ُحجارُوالدبشُفُ خدمتُاأل ُبالكومبروسول،ُواستُ ُسماةالمُ 
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خامُالرُ خدمُواستُ سقف،ُناءُاأل ُفيُبُ ُ(39)سلحةرسانةُالمُ خدمتُالخُ ماُاستُ دران،ُكُ ناءُالجُ بُ 
اشانيُالطاتُالقُ بُ ُلحقات،ُواست خدمتعضُالمُ هوُوبُ درانُالبُ سوةُجُ يُكُ كثرةُفُ خامُبُ الرُ 
صفتُدُوُ ،ُوقُ سقفواأل ُدرانُسوةُالجُ كُ ُفيصيةُشغوالتُالجُ والمُ ُدرانالجُ ُكسيةتُ يُفُ 

ُوعُالجيد.ُالنُ ايُببانيُالسرمُ ثيقةُالوُ 

َالمَ الطَ  ُوالف ُللعُ براهيمُمروُإ ُعُ ُبكانُلحُ ُصر:عماريَللقَ راز ثرهُسالميةُأ ُنونُاإل ُمارة

ُعُ الوُ  ُتُ اضح ُالقُ لى ُجُ صميم ُالذي ُصر؛ ُالطُ عُ اء ُالعُ لى ُالجُ راز فتهُ-ميلربي ُعر  كما

ُ.Neo-Islamic styleستحدثُسالميُالمُ رازُاإل ُالطُ ي عرفُبوالذيُُ-ثيقةالوُ 

َعَ نَ  َفاسبابَأصرَوقَ الَهيلعَ َديشَ َیالذَثدحسترازَاإلسالميَالمَ الطَ نَبذة َینتشاره
أتُف ُُ:مالکالزَ  ختلفة،ُوربيةُالمُ رزُاأل ُقليدُالطُ مُتُ 19هـ/13رنوائلُالقُ نذُأ ُمُ ُم صريُن ش 
عماريونُمُاتجهُالمُ 19هـ/13هايةُقيُنُ سالمي،ُوفُ رازُاإل ُلىُالطُ الهاُعُ غىُاستعمُ وطُ 

ُاإل ُ رز
ُالط  ُالعُ إلحياء ُواتجهت ُوالف ُسالمية، ُف ُمارة ُمُ نون ُالتُ ي ُإحياء ُإلى راثُصر

ُشُ حلي؛ُكُ سالميُالمُ وميُاإل ُالقُ  عُأ ُما ُأ ُج  ُمُ فراد اشاُليحمدُعُ سرة ُالطُ حياءُهُ إ ُُب  رازُذا
ُأ ُ صوا ر  ُبُ ُنُ وح  ُق صورهم ُالعُ ف ُت حتفظ ُاإل ُنون ُسالميةمارة ُ؛ ُاتجه نُوهندسالمُ ُلذلك

ُبُ وصريالمُ  ُوُ ن ُالتُ دوافع ُإلحياء ُالعُ طنية ُواستُ راث ُمُ ربي ُالعُ خدام مارةُفردات
ُوكُ اإل ُ ُلعُ سالمية، ُالمُ ان ُاأل ُمل ُبُ هندسين ُحُ ل ُجانب ُالعُ جنة ُاآلثار ُفظ ُفيربية ُتأثيره

ُبالطُ  ُاإل ُإعجابهم ُوالعُ راز ُعُ سالمي ُإحيامل ُإعادة ُومُ  ،هءلي ُالمُ ن عماريينُأشهر
ُال ُ ُهُ األجانب ُطب قوا ُالطُ ذين ُال ُذا ُأنطونيو ُاإليطالي ُومُ راز ُرُ شياك، ُوسياريو ولمُ،

ناصرُينُعُ ةُبُ احدنشأةُالوُ جمعُفيُالمُ يُ عين،ُبلُعماريُمُ طرازُمُ رازُب ُذاُالطُ رتبطُهُ يُ 
(40)ةتراتُمختلففُ نتميُل ُتُ ُخرفيةعماريةُوزُ مُ 

ممُصُ ُالذيُصرذاُالقُ هُ يُ،ُواتضحُذلكُفُ 

ُالطُ عُ  ُويُ لى ُاإلسالمي ُراز ُبأنه ُعُ يُ متاز ُمُ جمع ُوفُ ناصر ُمُ عمارية ُختلفةنية دُنجفُ ؛

ُالعُ عُ  ُالمُ ناصر ُواأل ُمارة ُغربية ُبُ استُ ندلسية ُبكثرة ُعُ الُجانبخدمت ُةملوكيالمُ ناصر
ُكُ ؛ُورُ ةثمانيوالعُ  ُالناصرُالعُ ثرةُعُ بُكُ بانُسُ بما ي رجعُلف كرةُُندلسيةغربيةُواأل ُمُ مارة
ُالمُ المُ  ُقُ يثُحُ ُ؛كانيةجاورة ُالتيُرايُالجُ سُ رازُلىُطُ مروُإبراهيمُعُ صرُعُ ش يد زيرة
قع ُُمنهاُالغربُإلىُت  ُجُ والتي ُغُ عُ اءت ُقُ لى ُالحُ رار ُبغرناطةصر ُمراء ُشُ وقُ ، يدُد

ُسُ  ُالجزيرة ُالنمساوىمُ الراي ُفُ يُ ُهندس ُعُ وليوس ُوانتهى1863ُ/هـ1283امرانس م

                                                           
ينُالذيُي صنعُمنُالخزفُوالكلس،ُوت تكونُمنُقطعُصغيرةُعناهاُالطُ ركيةُمُ لمةُتُ راسانُكُ الخُ ُ((39

بانيُمُف19،ُوت دعمُبحديدُالتسليح،ُواستخدمتُبكثرةُفيُقارةُوالرملُوالجيرمنُالحج يُتأسيسُالم 
ُمنُ ُبه تميز ُت  ُل ما ُالم ختلفة، ُومتانة، ُعبدُوقوة ُتوفيقُأحمد ُانظر، ُللمزيد ُالضغط. ُإلجهاد لها حم  ت 

،ُم1972ة،ُ،ُالقاهر2الجواد،ُتاريخُالعمارةُالحديثةُفيُالقرنُالعشرين،ُمكتبةُاألنجلوُالمصرية،ُط
 .77،ُمحمدُعلي،ُالمصطلحاتُالمعمارية،ُص471ص

(40) Sakr, Tarek Mohamed Reffat, Early Twenty-Century Islamic Architecture in Cairo, the 

American university in Cairo press, 1992.  
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ُعاممُ  ُ(41)م1868هـ/1285نها علتأسبابُعُ ُناكهُ و، ُج  رايتُ ُديدة ُس  زيرةُالجُ ُصميم

ُمُ رازُاإل ُلىُالطُ عُ  ُحُ سالمي؛ ماُكُ ُ،سالميرازُاإل ُوليوسُفرانسُللطُ هندسُيُ مُ بُالنها
ُكُ األ ُُنُ أ ُ ُف ُلماني ُدُ ارل ُقُ ون ُوالذي ُبُ يبتش، ُالقُ زُ ام ُخرفة ُكُ صر ُللطُ عُ ان رازُاشقا 

لهمُفُ مُ ُوانُهُ غرناطة،ُوكُ مراءُبُ قصرُالحُ ،ُوأ عجبُبُ ربيغالمُ  َُ صدرهُالم  نُثيرُمُ يُك 
اءتُعُ التُ وزيرةُرايُالجُ عدُسُ نيةُبُ مالهُالفُ عُ أ ُ ذهُهُ ُنُ ماُأ ُكُ ُ،(42)سالميرازُاإل ُلىُالطُ يُج 

ُكُ السُ  ُمُ راي ُانت ُكُ خصصة ُأ ُُوإقامةُستقبالإلمقر ُاإلمبراطورة اشيتهاُوحُ وجيني
شكلُصرُبُ امُولمُ شكلُعُ قُبُ للشرُابهنهاُحُ هرُعُ اشتُ ُدناةُالسويس،ُوقُ إفتتاحُقُ ضورُلحُ 
ُسالمية،مارةُاإل ُرقيُللعُ ابعُالشُ الطُ ُصرصميمُالقُ تُ عكسُيُ ُنُ أ ُوليوسُصُيُ رُ حُ ؛ُفُ اصةخُ 

ُ.(43)سالميةربيةُاإل ُبانيُالعُ مطُالمُ لىُنُ كونُعُ يُ ُنُ يُأ ُواجتهدُف ُ

ُمُ وسُ  ُسُ رعان ُأصبحت ُا ُالجُ راي ُوالطُ النُ زيرة ُالذُ موذج ُنُ راز ُعُ ي ُالمُ فذت نشآتُليه
ُفُ المُ  يختلفة ُح  ُومُ الزُ ُي ُهُ مالك؛ ُيُ ن ُنا َف َتضح َالمَ المَ كرة َوأ َجاورة َعَ ثرَ كانية لىَها

َالطَ  َالمَ ت شكيل َراز يلمَ عماري َح  َالزَ َنشآت ُمُ مالك؛ أثر ُقُ فت  ُالنُ وقع ُعُ صر مروُبيل
ُوق ُ ُمُ إبراهيم ُرايُالجُ نُسُ ربه لكُوُ،سالميرازُاإل ُالطُ بُ زيرة ُذ  ُأ ن  قيقة ي وافقُُاءجُ الح 

للعُ غبةُعُ رُ  انُم حباُ  بُفُ ونونُاإلسالمية،ُمارةُوالف ُمروُإبراهيمُالذيُك  غ  ُنُ يُأ ُالذيُر 
راز،ُوكل فُخارفُوالطُ يُالزُ ف ُُهديويُاسماعيلُوي شبهدهُالخُ صرُجُ صرهُقُ ي ضاهيُقُ 

فقُالطُ القُ ُت صميماليانُبهندسهُج.ُبُ مُ  اليانُت صميمُالقُ سالميُوأ ُرازُاإل ُصرُو  صرُتقنُب 

غربيةُثمانيةُومُ ملوكيةُوعُ عماريةُمُ رزُمُ دةُطُ ينُعُ أسلوبُإسالميُي جمعُبُ اءُبُ الذيُجُ 
ُصر.خرفةُالقُ هاُالنصيبُاألكبرُفيُزُ انُل ُالتيُكُ وندلسيةُأ ُ

ُضُ  ُأ ُومن ُالمُ من ُاأل ُشهر مالكُخرىنشآت ُالز  ي ُح  ُتُ ُف ي ُبُ التي ُالجُ سُ أثرت زيرةُراي

ُعُ وجُ  ُالطُ اءت ُاإل ُلى َسَ قَ ُسالميراز َاألميرة َصر َكَ حَ ميحة ُالسُ ُاملسين لطانُابنة
ُكُ حُ  ُسين ُوُم1902هـ/1321امل ُبُ يُ الذي ُشُ قع ُصُ حُ ارع ُبرىسن ُوق د ُتُ ، ل هذاُحو 

ُ ُبُ الق صر ُإلىفيما ُالقُ مُ ُعد ُالكُ كتبة ُعُ بُ ُبرىاهرة ُوُ ناء ُاأللى ُسُ صية ُكُ ميرة ُاملميحة

ُعُ  ُاشت هر ُحُ والتي ُوالعُ للف ُُبهانها ُوالثُ نون ُانعكسمارة ُالذي ُاألمر ُُقافة؛ طرازُعلى
ُ.غربيةسيةُوالمُ ندل ُاأل ُناصرُاصةُالعُ خُ سالميُرازُاإل ُالطُ المحُمُ يهُفُ تضحُويُ ُ،الق صر

                                                           
ُاللبنانية،ُ((41 ُالمصرية ُالدار ُإسماعيل، ُعصر ُفى ُالقاهرة ُعلى، ُعبده م،1998ُُالقاهرة،ُعرفه

ُ.159ص،ُدورُالجاليات،ُمحمدُعلي،66ُص
42))ُُ ُالرحمن، ُعباسُعبد ُمحمود ُتاريخُوحضارة، ُفيُمصر: ُالملكية م،1952ُ-1805القصور

ُ.97م،ُص2005ُالقاهرة،ُلدارُالعالميةُللنشرُوالتوزيع،ا
Shirley Johnston, Sherif Sonbol, Egyptian Palaces and Villas: Pashas, Khedives, and Kings, 

Abrams, May 1, 2006. P.46 
ُجُ((43 ُوالشهيرة، ُالقديمة ُوبالدها ُالقاهرة ُلمصر ُالجديدة ُالتوفيقية ُالخطط ُمبارك، ُباشا ،1ُعلي

 80ُ،84،ُص1م،ُج1970ُ،3ط مطبعةُدارُالكتب،ُالقاهرة،
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ُقُ ويُ  ُعُ تشابه ُمُ صر ُإبراهيم ُالعُ مرو ُمُ ع ُق ُديد ُالقُ مُ ُصورن ُتُ دينة ُالتي ُإلىاهرة ُرجع
ُقُ ُمنها؛ُم20-19هـ/14-13ق ُالشُ )واربيالشُ صر ُلور ُدي ارعُشُ بُ ُ(رقيديجليون
مروُإبراهيمُبُ ُصرقُ رُفيُوالذيُأثُ ُم1887/ـه1305ريفشُ  عهدُمُ ،ُو(44)درجةُكبيرةع 
 وغيرها.ُارعُرمسيسشُ بقعُمُالذيُيُ 1920/ـه1339وسيقيُالعربيةالمُ 

ُعمارية:ناصرَالمَ العَ 

ُوجُ البُ صرُبُ اجهاتُالقُ اتسمتُوُ ُاجهات:الوَ  نشآتُاجهاتُالمُ سقُوُ لىُنُ اءتُعُ ساطة،

ُالمُ  ؛ُقرنصاتنُالمُ حطاتُمُ نتهيُبُ تُ ُأسيةرُ انوهاتُبُ لاجهاتُسمتُالوُ ق ُُحيثُ ملوكية؛

ُالدُ هُ  ُذه ُالوُ عرُ خالت ُالمُ فتها ُبـثائق ُالمُ )الصُ ُملوكية ُ(45)رنصة(قُ دور ذهُهُ ُشتملتُ و،
وشتيُكُ ُانبيجُ ُلىعُ وجدُيُ وُ،رسدوةُالفُ حُ عقودُعقودةُبمُ زدوجةُوافذُمُ نُ ُلىخالتُعُ الدُ 
عضُبُ ت شتملُوُ،(46)رابيسكوامهاُاأل ُباتيةُق ُخارفُنُ زُ ُهابُ نتظمةُيرُمُ ساحاتُغُ قدُمُ العُ 
ُنُ خالتُعُ الدُ  ُوُ لى ُمُ افذة ُمُ احدة ُبُ ستطيلة ُحُ عقودة ُفُ عقد ُغُ جُ ُعلوهارسُويُ دوة ائرةُامة
َ(5َ،6لوحةَ).(47)فتُالالعبجُ خرفةُالزُ حيطُبهاُزخرفةُباألرابيسكُويُ مُ 

                                                           
 .263ُ:265،ُص2جُللمزيد،ُعبدُالمنصفُنجم،ُقصورُاألمراءُوالباشوات،ُ((44
هذهُالدخالتُتضمُنتهيُمنُأعليُإماُبصدرُمقرنص،ُأوُبشطفُمائل،ُوجاويفُرأسيةُتُ تُ هيُُ((45

ُأوُ ُالحديد ُمن ُبحجاب ُالخارج ُمن ُمغشاة ُمستطيلة ُنافذة ُعن ُعبارة ُالسفلي ُمستويين ُمن نوافذ
ُبسيطةُالمستويُالعلويوالنحاسُ ُقندلية ُعن ُمركبة.ُعبارة ُُأو ُنظيفللمزيد، ُأحمد ُالسالم ُ،عبد

 .360،ُصم1989،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُالعمارةُاإلسالميةدراساتُفيُ
أنواعُالزخارفُالنباتيةُالتيُانتشرتُفيُفنونُالحضاراتُالسابقةُعليُهوُأشهرُاألرابيسكُُ((46

مدينةُُىتهُإلأرجعُتاريخُنشإذُيُ ُالعربيُعليهُلفظُالتوريقوأطلقتُُوتطورتُبعدُاإلسالماإلسالمُ
ُطورُفيُالعصرُالفاطميتُ ومُثمُانتقلُإليُمصرُفيُالعصرُالطولوني9ُـ/ه3سامراءُفيُبدايةُق

ُلقُ و ُووصل ُمتشابكةُاأليوبي، ُنباتية ُفروع ُعن ُعبارة ُوهو ُالمملوكي، ُالعصر ُفي ُنضوجه مة
ُبأسلوبُمحورُعنُالطبيع ُانظر،ُمرسومة ُللمزيد ُللنشرُة. ُدارُالرائد ُفنونُاإلسالم، ذكيُحسن،

،ُالفنونُالزخرفيةُاإلسالميةُفيُالعصرُاأليوبي،ُالناصرُياسين،ُعبد250ُصم،1981ُوالتوزيع،ُ
ُ.376،377م،ُص2002ُ،1ط دارُالوفاُلدنياُالطباعةُوالنشر،ُاإلسكندرية،

ُوُ((47 ُمتشابهان، ُاثنان ُبمعنى ُوأيضا  ُمنحني ُبمعني ُفارسية ُكلمة ُ الجفت ُعليُتدل ُالعمارة في

ُىُشكلُإطارُمنُخطينُمتوازيينُيتشابكانمتدةُمنحوتةُفيُالحجرُأوُغيرهُمنُالموادُعلزخرفةُمُ 
محمدُأمين،ُليلىُللمزيد،ُ.ُالزخارفوفتحاتُالنوافذُواألبوابُوجدُحولُيُ عليُمسافاتُمنتظمة،ُو

ُبالقاهرة،ُ ُاألمريكية ُبالجامعة ُالنشر ُدار ُالمملوكية، ُالوثائق ُفي ُالمعمارية ُالمصطلحات إبراهيم،
 .208العمارةُاإلسالمية،ُص،ُعبدُالسالمُنظيف،ُدراساتُفي29ُصم،1990ُ
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ُُ

امَنظرَعَ مَ َ-مروَإبراهيمَصرَعَ قَ (5)لوحةُ

دخلَتوسطهاَالمَ ويَ نوبيةَاجهةَالجَ للوَ 

ُالباحث.ُ–ئيسيالرَ 

امَنظرَعَ مَ َ-مروَإبراهيمَصرَعَ قَ (6)لوحةُ

انويَدخلَالثَ هاَالمَ رقيةَوب َاجهةَالشَ للوَ 

ُالباحث.ُ–ُستحدثالمَ 

ُبُ ويُ  ُهُ علو ُالنُ عض ُأ ُذه ُكُ وافذ ُمُ شرطة ُمُ تابية ُختلفة ُالشُ حُ ن ُونُ يث ُالخُ كل طُوع

ُ:اليالتُ ضمونهاُكُ ومُ 

ُ:اليالتُ صهماُكُ ئيسيُنُ دخلُالرُ ارُالمُ سمينُويُ ليُيُ افذتينُعُ النُ 

ل ٰىَُ:مينيُ اللىُافذةُعُ النُ  ع  َو  ل يه َع  ْمت  َالهت يَأ ْنع  ت ك  َن ْعم  ر  ْعن يَأ ْنَأ ْشك  ْوز 
َأ  بِّ َر  ََّللاه  "ب ْسم 
اه " ال ًحاَت ْرض  ل َص  أ ْنَأ ْعم  َو  يه ال د  و 
تعيشَاعملَلدنياكَكأنكَ"ُ:ساريُ اللىُافذةُعُ النُ ُ(48)

ُ(49)أبداًَواعملَآلخرتكَكأنكَتموتَغداً"

ُ:التاليصهُكُ تابيُنُ ريطُكُ نهماُشُ لُمُ كُ ُعلويُ ورقيةُاجهةُالشُ الوُ افذتينُبُ النُ 

اءَ "ُ:ولىافذةُاأل ُالنُ  ْنَي ش  َم  َي ْؤت يه  َف ْضل ََّللاه  ل ك 
يمَ *ذ ٰ ظ  َاْلع  ْضل 

وَاْلف   َذ 
َّللاه :ُالنافذة،ُ(50)"و 

ُ ُالشرقيةوالتيُأصبحتُالمدخل ُالجهة اهَ ُالمستحدثُللقصرُمن ْمن  َأ ْلز  اٍن َإ ْنس  له ك  "و 
ْنش وراًَ م  ْلق اهَ  اباًَي  ت  ة َك  ام  َاْلق ي  ْوم  َي  َل ه  ج  ن ْخر  ن ق ه َو  ف يَع  هَ  ائ ر  ْيمَط  ظ  َاْلع  قََّللْاه د  ُ(51)"ص 

َالرَ المَ  ُبُ يُ وُئيسي:دخل ُالوُ قع ُالجُ اجهة ُمُ وهُ نوبية، ُتُ و ُعُ يُ ُذكاريدخل ُالقُ برز صرُن
لىُعُ ُةحمولمُ ُةدببقودُمُ اتُعُ الثيةُذُ ائكةُثُ لىُبُ إؤديُخاميةُتُ رجاتُرُ دُ ليهُبُ إصعدُويُ 

                                                           
ُ(15)َالقرآنَالكريم،َسورةَاألحقاف،َآيةُ(48)
ُالعبارةُحديثُعنُُ(49) ُالبعضُأنُهذه النبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُقالُالشيخُاأللبانيُرحمهُي عتقد

وقالُابنُعثيمينُرحمهُُ،ُوإنُاشتهرُعلىُاأللسنةُفيُاألزمنةُالمتأخرة"الُأصلُلهُمرفوعا ُُهللا:
،ُ،ُفهوُمنُاألحاديثُالموضوعةىُهللاُعليهُوسلم،ُالُيصحُعنُالنبيُصلالقولُالمشهور"هذاُُهللا:

ُوقيلُأنهُمنُحكمُاإلمامُعليُبنُأبيُطالب.ُوإنماُثبتُمنُكالمُعبدُهللاُبنُعمروُبنُالعاص،
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11395 

ُ(4)َآيةالجمعة،ََسورةَم،يالکرالقرآنَُ((50
 (13القرآنَالکريم،َسورةَاإلسراء،َآيةَ)(51) 
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ُأ ُ ُرُ ُعمدةأربعة ُائلشبيُمُ خُ (52)رفرفُعلوهايُ خامية ُهُ تُ و، ُالبُ برز ُلتُ ذه ورُؤديُدُ ائكة
لىُوربيةُعُ أثيراتُاأل ُحدُالتُ أصرُكـديقةُالقُ لىُحُ طلُعُ التيُتُ ُوُالفرندةألويةُرفةُالعُ الشُ 
ُ(7)لوحةَ.(53)م20-19قُهـ/14-13اهرةُخاللُقدينةُالقُ مُ ُصورق ُمارةُعُ 

صيُريطُجُ زخرفهُشُ ستطيلُيُ تبُمُ عُ ُوي علوهخولُالدُ ُاببُ ئيسيُدخلُالرُ توسطُالمُ يُ و
اٍنَأ ْلزَ ُرانيةيةُالق ُبهُاآل إ نس  لَه ك  ن ق هَ "و  ه َف يَع  آئ ر  اه َط  لىُعُ ميلُلثُالجُ طُالثُ خُ نفذةُبُ مُ ُ"ْمن 

ُمُ مُ  ُزُ هاد ُاأل ُن ُويُ خارف ُعُ رابيسك، ُالدُ فُ ُلىغلق ُمُ تحة ُاأل ُمُ ُنصراعيخول بوابُن
ُرآنية.تابيةُالق ُزخرفُبالزخارفُالكُ حاسُالمُ نُالن ُشرطةُمُ بأ ُُةصفحشبيةُالمُ الخُ 

ُ

ُ(7)لوحةُ

ُالباحث.ُ–ئيسيدخلَالرَ توسطهاَالمَ نوبيةَويَ اجهةَالجَ امَللوَ نظرَعَ مَ َ-مروَإبراهيمصرَعَ قَ 

ُالتاليُ:كُ ُهاتالثُالجُ نُالثُ تابيةُمُ حيطُبهاُأشرطةُكُ يُ و

ُ(54)ربَأنزلنيَمنزالًَمباركاًَوأنتَخيرَالمنزلين"بسمََّللاَ":ُربيةهةُالغُ الجُ 

ُالجنوبيةالجُ  واَ"ُ:هة أْن س  ْست  َت  تهى َح  ْم َب ي وت ك  ْير  َغ  َب ي وًتا ل وا ْدخ  َت  َال  ن وا َآم  ين  َالهذ  ا ه  َأ يُّ ا ي 
ونَ  ر  كه ذ  ْمَت  لهك  ْمَل ع  ْيٌرَل ك  ْمَخ  ل ك  ل ىَأ ْهل ه اَذ  واَع  لِّم  ت س  ًدا*و  اَأ ح  واَف يه  ج د  ُ(55)"ف إ ْنَل ْمَت 

                                                           

كثرُوجودهُفوقُالمقاعدُُالرفرفُهو(52)  ثبتةُفيُالحائط،ُي  سقفُخشبيُمائلُمحمولُعلىُكوابيلُم 

 .55وفيُالكتاتيب.ُانظر،ُمحمدُأمين،ُالمصطلحاتُالمعمارية،ُص
ُظُ ُ(53) ُهرت ُالفرندة ُكأحد ُأوربا ُالبيئةُفي ُبسبب ُالمعمار ُإليها ُلجأ ُالتي ُالمعمارية اإلبتكارات

ُي م ُبحيث ُالبارد ُوالطقس ُبالشمساألوربية ُواإلستمتاع ُبها ُالجلوس ُكن ُكمكانُو، خ صصت
ُوتُ  ُلإلستقبال، ُالفرندة ُوت شبه ُعلىُحدائق، ُي تخذهاُُ)المنظرة(طل ُالتيُكان ُاإلسالمية ُالعمارة في

براهيمُصبحىُالسيدُغندر،ُأعمالُيجُالمصري.ُللمزيدُانظر،ُإاألمراءُوالسالطينُوت طلُعلىُالخل
ُدراساتُ ُالعشرين، ُالقرن ُمنتصف ُوحتى ُعشر ُالتاسع ُالقرن ُبداية ُمنذ ُبالقاهرة ُالعامة المنافع

ُ.927،ُصم2004حضاريةُأثرية،ُرسالةُدكتوراه،ُكليةُاآلثار،ُجامعةُالقاهرة،ُ
ُ(29القرآنَالکريم،َسورةَالمؤمنون،َآيةَ)(54) 
(55)َُ َسورة َالکريم، َ)النورالقرآن َآية ُاآليةُمنُاآلياتُالتيُاستخدمتُبكثرةُهُ ُ،ُوت عتبر(27، ذه

ُاإلسالمية ُوتُ بالمنازل ُخُ ، ُعكس ُفي ُالبيت ُمُ ُالف كرصوصية ُعلى ُوظهورها ُاإلسالمي، هذاُدخل
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وا"ُ:هةُالشرقيةالجُ  واَف اْرج ع  م َاْرج ع  ل ك  إ ْنَق يلَ  ْمَو  َل ك  ن  تهىَي ْؤذ  اَح  ل وه  ْدخ  َت  "ف ال 
(56)ُ

ُتُ و لىوجد ُالمُ جُ ُع  ُالرُ انبي ُدُ دخل ُمُ ئيسي ُتُ خلتان ُبُ ستطيلتان ُمُ نتهيان نُحطات
ُويُ المُ  ُفُ قرنصات ُكُ فتح ُدُ ي ُل ُحُ خلة ُبالمُ نية ُأشبه ُبُ مُ حاريب ُمُ عقودة ُمُ عقد لئُدبب
ُبالمُ  ُتُ قرنصات ُوالمُ مُ لاُماما ُت شبه ُالسُ داخل ُوالعُ حاريب (57)ثمانيةلجوقية

ُويُ  توسطُ،
ُالثُ الدُ  ُنُ خلة ُمُ انية ُبُ افذة ُمُ عقودة ُويُ عقد ُالوُ قُ توجُفصص، ُالتيُتُ والبُ ُاجهاتمة تقدمُائكة

ُماسية.كلُاألوراقُالنباتيةُالخُ أخذُشُ افاتُتُ رُ شُ ُئيسيدخلُالرُ المُ 

ُ ما ُمُ يُ ك  ُفُ وجد ُدخل ُالشرقية؛ ُالجهة ُمُ هُ وي ُالمدخل ُذا ُولهُوُ ُبطرفستحدث احد
ُحدُالدخالتألىُفتحُعُ ،ُويُ كيةملوُ اباواتُالمُ نتهيُبأشكالُالبُ فرغُيُ جريُمُ رابزينُحُ دُ 

ُذاُالمدخل.هُ صبحُحدُالنوافذُلتُ دلتُأ ُدُعُ اجهةُالشرقيةُوقُ بالوُ 

َاخل:نَالدَ حليليةَللقصرَمَ راسةَالتَ الدَ 

َورَاألرضيأوالًَ/َالدَ 

جراتُحُ ُاليهفتحُعُ تُ ُم12×6أبعادهاسطىُوُ الةُنُصُ صرُمُ رضيُللقُ ابقُاأل ُتكونُالطُ يُ 
َُالم ختلفةُلحقاتهومُ ُصرالقُ  ُ(8)لوحة انُ، ُللعُ ُمروبُعُ لحُ وك  ُإبراهيم سالميةُاإل ُمارة
ُعُ أثرُ  اضح ُالو  ُتُ ه ُالقُ لى ُوهُ صميم ُمُ صر، ُبُ ذا ثيقة ُالو  ُت أكده ُالق صرُا راز ُط  وصف

ربيُالجُ  رازُالع  هََهرظَ َوالذيُميلبالط  مروَإبراهيمَصرحَ َوضوحَفيبَ أ ثر  إضفاءَبَع 
ُبالتالي:بإضافةَبعضَالعناصرَالمعماريةَفقامََعلىَالقصرَروحَالمنزلَاإلسالمي

ُثُ حيطُبُ يُ خامية،ُورُ افورةُإضافةُنُ ُ-1 هيُُخاميةعمدةُرُ مانيةُأ ُها أشكالُماما ُت شبهُتُ و 
ُ.(58)افورةالنُ الف سقيةُأوُتوسطهاُثمانيةُوالتيُيُ ملوكيةُوالعُ يوتُالمُ يُالبُ اعاتُفُ القُ 

                                                                                                                                                    
ُللمُ القصرُتُ  اإلسالميةُزيد،ُتوفيقُأحمدُتوفيقُعبدُالجواد،ُالعمارةُأثرُواضحُبالطرازُاإلسالمي.

ُ.94م،ُص1987مكتبةُاألنجلوُالمصرية،ُُفكرُوحضارة،
 (28،َآيةَ)النورالقرآنَالکريم،َسورةَ(56) 
ت ميزتُمداخلُالعمائرُفيُالعصرُالسلجوقيُبأنهاُتأخذُشكلُالفتحةُالمدببةُداخلُحجرُعميق،ُُ(57)

ُالمحاريبُوالمداخل ُفيُأشكال ُالعثمانيُحيثُظهر ُالعصر ُالشكلُخالل ُهذا وي زخرفهُُواستمر
ُ ُللمزيد، ُالمقرنصات. ُمن ُمتدرجة ُشافعيحطات ُماضيهاُُ،فريد ُاإلسالمية ُالعربية العمارة

أثرُالحضارةُالسلجوقيةُفيُ،ُمنىُمحمدُبدر،198ُ،ُصم1982ُ،وحاضرهاُومستقبلها،ُالسعودية
ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُ،2،جيوبيةُوالمملوكيةُبمصردولُشرقُالعالمُاالسالميُعلىُالحضارتينُاأل

 .154م،ُص2002ُ،1ط
ُعلىُالقاعاتُُ(58) ُوالعثمانية ُلتلطيفُالجوُوقتُواشتملتُالمنازلُالمملوكية ُمياه ُفسقية يتوسطها

ُ ُالسحيمي ُمنزل ُفي ُكما ُوالوكالتوالصيف ُالبيوت ُموسي، ُرفعت ُعن، ُنقال  ُوسيلة. ُ،الست
 .459ص
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ُ

ُ(8لوحةُ)

ُالباحث.ُ–ابقَاألولسطىَبالطَ الةَالوَ للصَ امَنظرَعَ مَ َ-مروَإبراهيمصرَعَ قَ 

ُق ُُناءب ُُُ-2 ُقفُالصُ علوُسُ تُ ُم رتفعةبة ُالشكلُالمفصص سطىالوُ الة أخذ علىُن سقُُت 
ندسيةُتيةباخارفُالنُ الزُ بُ ُزينةائعةُمُ بةُرُ يُق ُوهُ ُ؛(59)القبابُالفاطمية ،ُمنُالخارجُواله 

ُتُ و ُالق ُهُ قوم ُعُ ذه ُحُ بة ُبينهالمُ ُنمُ ُطاتلى ُنُ قرنصات ُجُ ا ُوافذ زجاجُبالُةعشقمُ صية
ُمُ ال ُالنُ مُ ُددعُ ُتهابرقبُفتحويُ لون، ُذُ ن ُ(60)لونجاجُالمُ اتُالزُ وافذ ربعُولُمُ لتفُحُ ويُ ،
ُالعُ رآنيةُلسُ الكتاباتُالق ُزخرفُبُ صيُمُ ريطُجُ ناطقُاإلنتقالُشُ بةُأسفلُمُ الق ُ صرُورة
ُالكُ مُ  ُبالخط ُالمُ نفذة ُالجُ وفي ُفي ُوانبُاأل ُزهر ُظُ وقُ ربعة، ُالق ُهُ ُةمثلأهرتُد ُفيُذه بة

ُالمُ مُ  ُالعُ عهد ُرمسيسبُربيةوسيقي ُوكُ م1920/ـه1339شارع ُفُ ، صرُقُ ُيذلك
َ(9)لوحةَُ.م1887/ـه1305)ديجليونُديُلورُالشرقي(ُبشارعُشريفُواربيالشُ 

                                                           
ُالاعُاسلوبُالتُ شُ ُ(59) ُالفاطميضليعُخالل ُعصر ُاألسلوبُباإلُويتميز، منحُيقاعُالزخرفيُويُ هذا

الهيكلُقدرا ُمنُالتوازنُوالثبات،ُوت عدُقبةُحمامُالصرخُأقدمُمثلُللقبابُذاتُالضلوعُفيُالعمارةُ

ُيُ  ُانظر، ُللمزيد ُاألخيضر. ُقصر ُالدينُسامحليها ُنشرُُ،كمال ُاإلسالمية، ُالعمارة ُفي ُالقبة تطور
،ُالقبابُفيُالعمارةُالمصريةُ،ُمحمدُحمزهُالحداد16-15،ُصالقاهرةُ،مطبعةُجامعةُفؤادُاألول

ُالمملوكىُاإلسالمية ُالعصر ُنهاية ُحتى ُوتطورها ُنشأتها ُالمدفن: ُالدينية،ُالقبة ُالثقافة ُمكتبة ،
 .161-160م،ُص1993

علوُسقفُالقاعاتُانتُتُ خيشخةُالتيُكُ سقُالشُ جاءُاستخدامُالقبةُالتيُتعلوُالبهوُالرئيسيُعلىُنُ ُ(60)

ُ ُوالعثمانية ُالمملوكية ُاإلضاءة.ُبالبيوت ُوتوفير ُالتهوية ُفي ُالوظيفي ُالغرض ُفي ُمعها واتفقت
ُ ُرفعتُموسي، ُالعثمانيةللمزيد، ُفىُمصر ُالوكاالتُوالبيوتُاالسالمية ُاللبنانيةُ، ُالمصرية الدار

ُ.459م،ُص1993للطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُ
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ُ(9لوحةُ)

َالتيَت علوَسقفَبةالق ََ-مروَإبراهيمصرَعَ قَ 
الة سطىَبَالص   الباحث.ُ–األرضيالدورَالو 

ُمُ ُ-3 ُ(61)دفأةإضافة
ُفُ رُ  ُائعة ُصُ ي ُالصُ در ُالوُ الة ُ(62)اشانيببالطاتُالقُ سيتُكُ سطى

ُالرُ  (63)(ةوتاهيكُ )رازُطُ نُمُ ُائعةالخزفية
ُوجُ  ُعُ اءتُفيُشُ ، ُُسقنُ ُلىكلها آذنُالمُ ق مم

زخرفُ،ُويُ صاصلمُالرُ نُالقُ عرفُبطرازُسُ فيماُيُ دببُكلُالمُ تخذُالشُ التيُتُ ُثمانيةالعُ 

ُالمُ  ُزُ ق ُُزرقاللونُاألزفيةُبخُ الطاتُبُ دفأة ُوام جلتُ،ُوسُ تنوعةمُ ُةباتينُ ُهورزُ خرفتها

ُلفظُالجُ تاباتُكُ عضُالكُ بُ  ُهللاُواللة ُملسو هيلع هللا ىلص محمدسيدنا َغَ »ُعائيةالدُ ُبارةعُ الو، َاالَال الب
ُدرانلىُجُ ثرةُعُ نتشرُبكُ وتُ علوُالمدفأة،ُتُ ورناطةُلوكُغُ صرُمُ نيُنُ عارُبُ وهيُشُ ُ«َّللا
ُالتُ كُ ُصرالقُ  ُالبُ أحد ُاألندلسية ُأثيرات ُالقصربارزة ُكُ ، ُما ُاشتملت ُعكُ المدفاة ُلىذلك

                                                           
(61)ُ

ُالمُ  ُالعناصر ُمن ُالمدفأة ُالمُ ت عتبر ُالقديعمارية ُاإلسالمية ُالبيوت ُفي ُكُ همة ُتُ مة، ُفيُما وجد

ببُانتشارهاُفيُأورباُالطقسُالبارد،ُوالمدفأةُهيُموقدُسُ ورُاألوربيةُفيُعصرُالنهضة،ُوالقص
ُمعينة،ُ ُخام ُشروطُومواد ُويراعىُفيُتصميمها ُداخلُالحائط، ُويكونُمبنية ُالتدفئة الغرضُمنه

ُالبارد ُالمناخ ُلطبيعة ُنظرا  ُبتركيا؛ ُالقصور ُالمدافئُفي ُوكانُاعاتُالمتسعةوالقُوانتشرتُهذه ،
مصرُفيُالعصرُالعثمانيُوانتشرتُفيُعددُمنُالقصورُلم،ُوانتقلت16ُبدايةُظهورهاُأواخرُق

ُاليُق ُقصورُاألمراءُ،ج20-19التيُت رجع ُالمنصف، ُعبد ُللمزيد، ُهزاع،81ُ،ُص2م. ُحسام ،
ُ.91صُ،م2009،ُدارُالكتابُالحديث،ُالعثمانيةُالقصورالتحفُالخزفيةُالتركيةُوالمدافئُفيُ

رفتُالبالطاتُالخزفيةُباسمُالقاشانيُ((62 عمالهُالتيُأكثرتُمنُاستاإليرانيةُمدينةُقاشانُلسبةُنُ ُع 
،ُوت عتبرُزخرفةُأسطحُالقبابُوالمآذنُبهذهُالبالطاتُإحديُالتأثيراتُكسيةُالعمائرُوزخرفتهافيُتُ 

ُللمزيد،ُ.فيُالعصرُالمملوكيُواستمرتُخاللُالعصرُالعثمانيُاإليرانيةُعليُالعمارةُفيُمصر
-19صم،2001ُربيعُحامدُخليفة،ُالفنونُاإلسالميةُفيُالعصرُالعثماني،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُ

ُ.102-101،ُص3،ُمنيُمحمدُبدر،ُأثرُالحضارةُالسلجوقية،ُج20
ُكُ تُ ُ(63) ُالعثمانعتبر ُالدولة ُفي ُالخزف ُصناعة ُمراكز ُأهم ُمن ُقوتاهية ُخالل ُويصف18ُية م،

ُعام ُللمدينة ُزيارته ُأثناء ُكوتاهية ُجلبيُمدينة ُايليا ُتتكونُمن1670الرحالة ُبأنها ُمن34ُُم حي،
تميزُ ُوي  ُالخزفية، ُمنُالقطع ُحيُخاصُبصناعُالصينيُمنُاألرمنُالذينُينتجونُأنواعا ضمنهم

متازُخزفُطمي،ُويُ مالكوتاهيةُباللونُاألبيضُواألزرقُبدرجاتهُواألرجوانيُواألحمرُالطُ خزفُ
ُبعُ كُ  ُالشفُ وتاهية ُالبيضاء ُسعادُجينته ُللمزيد، ُونصاعته. ُلشفافيته ُ)الصيني( ُعليه ُأطلق ُولذل افة

 .62ُ:65م،ُصُص1961،ُالقاهرة،ُللكتبُالجامعيةماهر،ُالخزفُالتركي،ُالجهازُالمركزيُ
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ُتُ كُ  ُإلتابات ُسجيلية ُالصانع َف َمَ »سم َلطيفحمد ُالصُ ومُ ُ«ؤاد ُكان نةَديمَ »نع
ُ(10لوحةَ)ُ.(64)«وتاهيةكَ 

ُ

ُ

ُ

ُ

 (10)لوحةُ

وجدَدفاةَالتيَتَ المَ َ–قصرَعمروَإبراهيم
الةَالوسطىب َ ُ–األرضيالدورََ–صدرَالص 

ُالباحث.

يجانُواعدُوتُ اتُقُ خاميةُذُ عمدةُرُ ربعةُأقومُعلىُأ ُالمدفأةُوتُ علوُائكةُالتيُتُ كلُالبُ شُ ُ-4

قيةُستندُبُ وتُ ُ،سطىالوُ ُالةنُالصُ نوبيُمُ ماليُوالجُ زءُالشُ نُالجُ لُمُ يُكُ فُ ُكلصليةُالشُ بُ 

ُالبُ  ُعُ ائكة ُلى ُكُ أشكال ُقُ يُ وابيل ُمُ زخرفها ُصُ باب ُضلعة ُوغيرة، ُالبائكةُت شبه هذه
ُُ(65)المقعد ُاإلسالميةفي نازل ُهُ تُ وُ،الم  ُدور ُاُائكةالبُ ذه ُاألوللدُ في بالكامل،ُُور

،ُوهذهُائعةندسيةُالرُ فرغُباألشكالُالهُ لمُ خامُاألواحُالرُ نُتكونُمُ يُ رابزينُدُ ُتقدمهاويُ 

الةُلىُالصُ طلُعُ ويُ ُورُاألولجراتُالدُ حُ ولُدورُحُ يُ مشىُمُ أوُمرُلىُمُ إاُهيُائكةُمُ البُ 
ُرضي.ورُاأل ُطيُللدُ سالوُ 

ُويُ  ُعلى ُالوُ الصُ فتح ُعُ الة ُمُ سطى ُالحُ دد خرفتُاعاتوالقُ ُجراتن ُز  ناصرُبالعُ ُالتي
تنوعةُاإلسالميةُخرفيةُعماريةُوالزُ المُ  ُ:اليوهيُكالتُ الم 

زخرفةَأنهاَمَ سقفهَب َوأ َاألولَورَالدَ جراتَحَ عظمَمَ َوائطسوةَحَ كَ ثيقةَصفتَالوَ وَ ُ-1

َالعَ  َالجَ باألشكال ُحُ ُ؛ميلةربية ُجُ كُ يث ُمُ سيت ُدران ُحُ الحُ عظم ُالمُ جرات نتصفُتى

ُيالق ُُالطالبُ بُ  ُصُ الفُ شاني ُكُ اخر ُالبرُ يُ ُوالذيُوتاهيةنع ُباأللوان ُمُ متاز ُاأل ُاقة زرقُثل

                                                           
التركيةُوالمدافئُفيُحسامُهزاع،ُالتحفُالخزفيةُ؛ُانظر،ُللمزيدُعنُشرحُالمدفأةُبالتفصيلُ((64

 98ُ:101،ُصم2009،ُدارُالكتابُالحديث،ُدراسةُأثريةُحضاريةُُالقصورُالعثمانية
المقعدُهوُالمكانُالمخصصُللجلوس؛ُفهوُوحدةُمعماريةُمعدةُلجلوسُالرجال،ُويكونُمكانهُُ(65)

التركيُاويُوهُأنواعُعديدةُكالمقعدُالسمفيُالطابقُاألول،ُويطلُعلىُالفناءُعبرُبائكةُمعقودة،ُول
ُالوثائقُ ُفي ُالمعمارية ُالمصطلحات ُأمين، ُمحمد ُانظر، ُالمقاعد. ُعن ُللمزيد ُوغيرها. والقبطي

ُصُصا 114ُ-113لمملوكية، ُياغي، ُمصطفي ُغزوان ُالعصرينُ، ُفي ُومقاعدها ُالقاهرة منازل
ُم.2004،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُالقاهرة،ُالمملوكيُوالعثمانيُدراسةُأثريةُحضارية
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ُاكسوهفيُ ُدرانالجُ اقيُبُ أماُ،ُركيابعُالتُ اتُالطُ يرهاُذُ وبىُوغُ الطُ حمرُخضرُواأل ُواأل ُ

ُجُ حُ  ُمُ شوات ُبالصُ صية ُالقُ نفذة ُفي ُنُ حُ ُالبب ُسُ تى ُالقُ هاية ُقف رازُاعة ُالط  لى ع 
ُ ُكُ تُ واأل ندلسي ُبشريط ُيُ نتهي ُحُ تابي ُسُ دور ُالحُ ول ُقف ُجرات، ُالجُ تُ كما درانُنتهي

ُويُ نُالمُ حطاتُمُ بُ  ُب ُقرنصات، ُشُ لجُ شواتُااشانيُوالحُ تُالقُ االطينُبُ فصل ريطُصية
تابيُ ُ(11)لوحةَتنوعة.ُصيةُالمُ شواتُالجُ ذلكُبالحُ فُكُ قسيُالسُ صي،ُوكُ جُ ك 

ُ

َ(11)لوحةُ
ُ-البَإالََّللا(بارةَ)والغَ عَ ولَوابقَاأل َالطَ بَ ائدةَجرةَالمَ درانَحَ ارفَجَ خَ زَ َ–مروَإبراهيمَعَ صرَقَ 

ُالباحث
ُ

ُخارفُالمُ نوعتُالزُ تُ ُ-2 ُزُ ابُ جراتُمُ الحُ بوجودة ُق ُخارفُنُ ين ُباتية األرابيسكُوامها
ُنُ وزُ  ُكُ هور ُالق ُباتية ُواستُ رنفلزهرة ُالكُ ، ُالعُ خدمت ُبُ تابات ُوكُ ربية ُكُ ثرة بارةُلعُ ان

دورُصيُيُ ريطُجُ يُشُ نتظمُفُ شكلُمُ رتُبُ كرُ يثُتُ حُ كبر؛ُصيبُاأل ُالنُ ُالبَإالََّللا()والغَ 
ُمُ  ُجُ في ُمُ نتصف ُالحُ دران ُجراتعظم ُواستُ ، ُالق ُاآل ُخدمت ُبُ يات ُشُ رآنية ُفي كلُكثرة

خارفُخدمتُالزُ واستُ ،ُ(12،13)َتالوحُعلىنُأ ُدرانُمُ هاياتُالجُ ولُنُ دورُحُ ريطُيُ شُ 

ُالهُ  ُفُ بُ ندسية ُاأل ُخرفةُيُزُ كثرة ُالطُ زُ ُتخدميثُاستُ حُ سقف؛ جلُجميُوسُ بقُالنُ خرفة

ُ(14)ةلوحُائدة.جرةُالمُ حُ سقفُيُماُفُ كُ عمروَإبراهيمَداخلهاُاسمُبُ 

ُُ

خارفَالزَ َ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ (12)لوحةُ

َجراتحَ أحدَدرانَلىَجَ عَ تنوعةَالمَ صيةَالجَ 
ورَاألول ُالباحث.ُ–الد 

خارفَزَ َ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ (13)لوحةُ

طاتَحَ وَعلىنَأ َمَ جراتَحَ الأحدَدرانَجَ 

ُالباحثُ-ذهبةقرنصاتَالمَ المَ 
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ُُ

 (14)لوحةُ

ائدةَجرقفَحَ سَ َ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ  ةَالم 
مروَاسمَ)عَ َتوسطهيَ جميَبقَالنَ خرفةَالطَ زَ و

ُالباحث.ُ–ُإبراهيم(

وجودةُشبهُالمُ تُ واشانيُببالطاتُالقُ وةُكسُ خروطيةُالمُ المُ ُاياتفُ الدُ نصرُانتشرتُعُ ُ-3

ُالكُ ويُ ،ُسطىالةُالوُ درُالصُ فيُصُ  َ)ن َُباراتاعُ ربيةُتاباتُالعُ زخرفها ركةَبَ َ-املةكَ عمه
ُ(15)لوحةَُ.(66)املة(شَ 

ُجُ ُ-4 ُوأ ُُوافذنُ اءت ُبُ مُ ُجراتالحُ بواب ُزُ زخرفة ُإسالمية ُهُ خارف زخرفةُكُ ندسية
خدمتُحيثُاستُ العقود؛ُعماريةُاإلسالميةُكُ ناصرُالمُ خدمتُالعُ ماُاستُ ،ُكُ جمىبقُالنُ الطُ 

ُمُ  ُنُ العقود ُالفُ حُ ُوعن ُرسدوة ُفُ وزُ ، ُمُ خرفت ُاتحات ُبُ لحُ داخل ُمُ عُ جرات زخرفُتب
ُتنوعة.طوطُالمُ الخُ نفذةُب ُتاباتُمُ كُ وصيةُخارفُالجُ بالزُ 

قتنياتُومُ ُتنقلابتُوالمُ الثُ ُثاثعضُاأل ُلىُبُ عُ ُرضيابقُاألجراتُالطُ ملتُحُ اشتُ ُ-5
دةُرستومُ خامُنُالرُ مُ ُللطعامُنضدةائدةُمُ جرةُالمُ يُحُ ففُ؛روُإبراهيممبيلُعُ اصةُبالنُ خُ 
ُأ ُمُ  ُعُ مُ وُوربان ُحمولة ُمُ ألى ُالرُ عمدة ُن ُكذلك ُواشتملت ُبُ عُ خام، ُناضدالمُ عضُلى

ائدةُجرةحُ وائطُجاورةُلحُ خاميةُالمُ الرُ  ُ.الم 

                                                           
حسامُهزاع،ُالتحفُالخزفيةُالتركيةُوالمدافئُبالتفصيل؛ُانظر،ُُافئالمدهذهُنُشرحُللمزيدُعُ((66

ُ.98ُ:101،ُصم2009فيُالقصورُالعثمانيةُدراسةُأثريةُحضارية،ُدارُالكتابُالحديث،ُ

ُُ

 (15)لوحةُ

ُالباحثُ-ُاشانيبالطاتَالقَ كسوةَب َخروطيةَالمَ فاياتَالمَ الدَ ََ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ 
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َاألول:َور/َالدَ َانياًَثَ 

ورُتكون،ُويُ اخليغيرُدُ لمُصُ سُ برُورُعُ ذاُالدُ هُ لُصولتمُالوُ يُ  جراتُحُ ربعُأ ُمنُُهذاُالد 

ورُذوهُ ُ،األرضيُورالدُ هوُلىُبُ طلُعُ يُ ُمرمُ مشىُأوُتقدمهاُمُ يُ  ُجراتلحُ خصصُمُ اُالد 
اصةُباالنومُ ُُجراتَهي:وأهمَهذهَالحَ مروُإبراهيمُعُ ُبيللنُ الخ 

سطىُوُ المُارجيةُثُ خُ الجرةُحُ الالثةُأقسام؛ُنُثُ جرةُمُ ذهُالحُ هُ تكونُتُ ُ:ميرجرةَنومَاألحَ 
ُثُ  ُحُ الم ُبالحُ المُ مام ُلحق ُتُ وجرة، ُالخُ الحُ أخذ ُشُ جرة ُارجية ُويُ مُ الكل ُبأحدُربع وجد

وجدُماُيُ كُ ،ُدفالصُ طعمُب ُالمُ شبُنُالخُ مُ ُائطيوالبُحُ دُ ُاخلمينُالدُ يُ ُىلأضالعهاُعُ 
ُنُ نُالحُ يسرُمُ كنُاأل ُفىُالرُ  ائعةُافورةُجرة غيرةُصُ ُةتبيباإلضافةُإلىُكُ ُخامنُالرُ مُ ر 

ُالخُ مُ  ُالمُ ن ُوكذشب ُُلكطعم ُالخُ مُ ُتانتيبكُ على ُالمُ ن ُبُ شب ُبُ الصُ طعم زخارفُدف

ُوحُ هُ  ُأ ُيوانيةندسية ُالوُ الحُ ُما، ُ)قُ ف هيُسطىُجرة ُإبراهيمُميراأل ُاعة مرو ُ(ع  أخــذُتُ ف؛
تحاتُزخرفةُبهاُفُ مُ ُبابُتحةفُ ب ُارجيةُجرةُالخُ تصلةُبالحُ وهىُمُ ،ُربعنـدسىُمُ كـلُهُ شُ 

ُويُ  ُق ُزُ ُهاعلولإلضاءة ُالشُ خرفة ُالمُ رص ُتُ ُةشعمس ُالتي ُمن ُل ُدُ خرج ُبها فظُائرة
سرةُلأل ُعارا ُخذتُشُ لىُواتُ حمدُعُ مُ ُصرعُ ُاللخرفةُالتيُانتشرتُخُ لكُالزُ تُ ُ؛الجاللة

ذهُت عرفُهُ ،ُولذاُحالهُبالصدفائطيةُمُ وااليبُحُ راياُودُ وجدُبالجدرانُمُ ويُ ُلوية،العُ 
ُبالحُ  ُالمُ قُ جرة ُ(67)رايااعة ُسُ مُ أ ُ، ُالحُ ا ُمُ قفُهذه ُفهو ُالخُ جرة ُوالمُ شبُالمُ ن ذهبُجلد
ُأ ُيُ و ُالمُ سقفُالمُ شبه ُوالعُ نازل ُ(68)ثمانيةملوكية ُو، ان ُدرانُجُ ُزخرفيُ ك  جرةُالحُ هذه
ُل ُ ُمُ زُ وحات ُمُ يتية ُن ُإبراهيمعُ قتنيات ُل ُُمرو لوحتاَُ.ستشرقينالمُ ُصورينالمُ كبار
(16،17)ُ

                                                           
م،1987ُ،ُالقاهرة،2نجلو،ُطنةُالقاهرةُفيُألفُعام،ُمكتبةُاألعبدُالرحمنُذكي،ُموسوعةُمديُ(67)

ُ.29ص
ُاألُ((68 ُالسببُذلكُشاعت ُوكان ُالجركسي، ُالعصر ُخاصة ُالمملوكي ُالعصر ُفي سقفُالخشبية

ُ ُالسيطرة ُتحت ُباألخشاب ُالغنية ُالشام ُمنطقة ُخاللُالمملوكيةوجود ُالنجارين ُعبقرية ُوتجلت ،
وقدُوصلتناُأسماءُالعديدُمنُاألسقفُ،ُالعصرُالمملوكيُفيُتنويعُأشكالُاألسقفُفيُالبناءُالواحد

الحقاقُُ،ُسقفُنقيُلوحُوفسقية،ُوالقصعُأوفُنقيُمغرقُبالذهبُوالالزوردالخشبيةُمنُبينهاُسق
ُللمزيد،ُالخشبية ُُوغيرها. ُمحمد ُمصرحسني ُفي ُاإلسالمية ُالعمارة ُاأليوبينُنويصر، )عصر

ُ.246-245م،ُص1ُ،1996والمماليك(،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُط



 العدد األول  -اجمللد العشرون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

300 

ُُ

 (16)لوحةُ

ًَحجرةَ-ورَاألولَالدَ َ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ 
ُ–ذهيبتَ البجلدَشبَالمَ الخَ قفهاَمنَوسَ َاألمير

ُالباحث.

 (17)لوحةُ

جرةَحَ َ-ورَاألولَالدَ َ–مروَإبراهيمَعَ َصرقَ 
قعدََاألمير ميقةَبهاَم  خلةَع  ويت صدرهاَد 

لوس ُالباحث.ُ–ج 

ُحُ أمُ  ُفُ ذهُالحُ مامُهُ ا تمُالوُ عمارية؛ُحفةُمُ هوُتُ جرة جرةُحُ ابُبُ اللُبُ نُخُ لُإليهُمُ وصوي 
ُالوُ  ُاألمير ُعُ وُ سطى، ُعُ هو ُمُ بارة ُكُ غطسُرُ ن ُالمُ مُ ُبيرخامي ُوُ رمرن ياهُوضُمُ حُ ،

ُهُ عُ  ُمُ لى ُتُ يئة ُسُ حارة ُعلوه ُزُ شُ ُزخرفهايُ اعة ُمُ كل ُالرُ خرفي ُطُ ن ُبينها ُائرانخام
ُقابالنتمُ  ُدرانُالحُ جُ ُسيتوكُ ، قفُالحمامُائعةالرُ اشانيُبالطاتُالقُ بُ مام ُس  ُي علو ما ُك  ،

جاجُالملونُت شبهُش كلُالحماماتُاإلسالمية. ُ(18،19)تاَلوحُق بةُضحلةُم فرغةُبالز 

ُُ

َمامحَ الَ–مروَإبراهيمَصرَعَ قَ (18)لوحةُ

ورَاألولالملحقَبحجرةَخاميَالرَ  ُ–األميرَبالد 
ُالباحث.

ياهَمَ وضَالحَ مروَإبراهيمَصرَعَ قَ (19)لوحةُ

ُالباحث.ُ-َرجرةَاألميلحقَبحَ مامَالمَ بالحَ 

َ

َ

َ
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َالنتائجَ:

فقُالطرازُاإلسالميُدةُوُ شيصورُالمُ همُالق ُحدُأ ُأ ُُمروُإبراهيمعُ بيلُصرُالنُ عتبرُقُ يُ ُ-
ُُستحدثالمُ  ُفي دينة ُوالق اهرةم  ُالقُ ؛ ُعُ اشتمل ُالعُ صر ُمُ لى ُديد ُالعُ عُ ن مارةُناصر

ُمُ  ُالمُ اإلسالمية ُأشكال ُوالعُ ن ُوالق ُقرنصات ُوالنُ قود ُوزُ باب ُاأل ُوافذ رابيسكُخارف
ُوبُ طباقُالنُ واأل ُ ُوالكُ شُ الطاتُالق اجمية ُالتُ تاباتُالعُ اني، ُعُ خدمتُبُ يُاستُ ربية لىُكثرة
ائقيةُت حليلارج،ُوق امُاخلُوالخُ الدُ صرُبدرانُالقُ جُ  راسةُوث  ةُيالب احثُبدراسةُالقصرُد 

تائج: نُالن  ددُم  ُوت وصلُلع 

ختُالوُ ُ- ُالمُ أر  ُتُ ثيقة ُالقُ نشورة ُجاءُم،1923ُهـ/1342لعامُصراريخُإنشاء وهوُما
وافقا ُمعُالنُ  نُاإلنتهاءُمُ ُؤرخأسيسيُيُ صُتُ ردُنُ حيثُوُ ؛ُأسيسيةُبالقصرصوصُالتُ مت 

سطىبةُق ُ الةُالو  اريخ1925ُ-4هـ/1343بالدورُاألولُُالص  م،ُوي ستنتجُمنُذلكُأنُت 

ُالبُ  ُفي ُكُ الب دء ُعُ ناء ُانت ُعامُُم1923هـ/1342ام ُحتى ُالقصر ُفي ُالعمل واستمر
ُ.م1925-4هـ/1343

ثيقةوضحتُأ ُُ- بيلُنُأ ُُالو  ُبعُ الن  ُق ام ُإبراهيم ُالقُ يعُهُ بُ مرو ُعُ ُصرذا ُاألميرُلدائرة مه
انُم1935فبراير20ُألفُجنيهُفي28600ُُأحمدُسيفُالدينُبمبلغ ببُالذيُ،ُوك  الس 

ذاُالق صر يعُه  مروُإبراهيمُبب  فعُع  ُدرکيُ بثمنُالقصرُوهوُُغبتهُفيُاإلستفادةهوُرُ ؛ُد 
ُأ ُمُ ُهيإلُؤوليُ صرُسُ القُ ُنُ أ ُ ُاألمرکةُعُ نُتُ مُ ُراثيالمُ ُقيرنُطُ عُ ُیخررة حمدُأ ُُريمه
ُ.لهُأوالدُسيولُتزوجيُ لمُُیالذُنيالدُفيسُ 

ُالمُ المُ ُ- ُوجاورة ُكانية ُالمُ رطُ الُعلىأثرها ُالنُ از ُلقصر ُعُ عماري ُإبراهيمُبيل ُمرو
رازُاإلسالميُعلىُعلىُالطُ الق صرُجاءُ؛ُفقدُختلفةُبالزمالكنشآتُالمُ نُالمُ يرهُمُ وغُ 

ُحيُالزمالك.ُواهُاألولىُفيُنشأةانتُالنُ زيرةُالتيُكُ رايُالجُ سُ رازُن سقُطُ 

-ُُ ُالباحث ُقام ُالقصر ُوثائقيةدُ بدراسة ُت حليلية ُضُ ُراسة ُفي ُبُ وُ وء ُالقُ ثيقة ،ُصريع
ُبها.ادرةُعلوماتُالوُ حليلُالمُ تُ و

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ-لمصادرَوالمراجع:ا
َالوثائقَ:َ-1
محفظةُُ-5/115ملفُ-ميرُأحمدُسيفُالدينُقضاياُاأل–مجلسُبالطُالملكُ،ُدارُالوثائقُالقوميةُ-

إدارةُأموالُاألميرُأحمدُسيفُالدينُللنظرُفيُالطلبُالقضيةُالمدعيُفيهاُوزارةُاألوقافُ،27ُرقم
ُالمرفوعُمنُالنبيلُعمروُابراهيمُبرغبتهُفيُبيعُسراياهُبالجزيرةُلدائرةُاألميرُأحمدُسيفُالدين.

،ُبيان57ُمحفظةُرقمُ-قضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدين–كُدارُالوثائقُالقومية،ُمجلسُبالطُالملُ-
ُ.ممتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدين

،ُمحافظُاألبحاث،ُموضوعاتُمتفرقة،ُترجمةُحياةُأحمد135ُدارُالوثائقُالقومية،ُمحفظةُرقمُ-
عنُكتابُسجلُعثمانيُالتركي،ُج ُ.1رفعتُباشاُنقالُ 

ُالمصريةُ- ُالوقائع ُعدُ،جريدة 59ُُدملحق 1922ُيونيو26بتاريخ ُم ُرقم، لكي ُالم  في55ُُاألمر
بيلة.1922ُيونيوُُلسنة26 بيلُأوُالن  ُمُبحصرُأعضاءُاألسرةُالمالكةُالذينُي طلقُعليهمُلقبُالن 
ُم.1932يناير1ُ،4جريدةُالوقائعُالمصرية،ُعددُ-
-ُُ ُالمصريةجريدة ُالعددالوقائع ،98ُُ ُاألربعاء ُيوم ُفي ُالصادر ُاعتيادي( ُ)غير ربيع2ُمكرر

ُ.م1953رديسمب9/ـه1373الثاني
ُم.1937نوفمبر29ُمجلةُاللطائفُالمصورة،ُعددُ-
َالمراجعَوالرسايلَالعربيةَ-2
إبراهيمُصبحىُغندر،ُأعمالُالمنافعُالعامةُبالقاهرةُمنذُبدايةُالقرنُالتاسعُعشرُوحتىُمنتصفُُ-

ُم.2004القرنُالعشرين،ُدراساتُحضاريةُأثرية،ُرسالةُدكتوراه،ُكليةُاآلثار،ُجامعةُالقاهرة،ُ
أحمدُخالدُعليوه،ُالطابعُالعمرانيُللتجمعاتُالحضريةُبالجزرُفيُمدينةُالقاهرة)منطقةُالدراسةُُ-

ُم.2004جزيرةُالزمالك(،ُرسالةُماجستير،ُكليةُالفنونُالجميلة،ُجامعةُحلوان،ُ
ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُُ- ُالتمهيد،ُجزءُثالث، أحمدُشفيقُباشا،ُحولياتُمصرُالسياسية،
ُم.2ُ،2012ُُط
-ُُ ُالمصرية ُالحياة ُفي ُودورهم ُالمالكة ُاألسرة ُأمراء ُفهمي، ُمحمد ُالهيئة1928ُ-1882أمل م،

ُم.2006المصريةُالعامةُللكتاب،ُ
ُوالنشرُُ- ُللدراسات ُالفكر ُدار ُفرج، ُلطيف ُترجمة ُوحضارة، ُتاريخ ُالقاهرة ُريمون، اندريه

ُم.1994والتوزيع،ُالقاهرة،ُ
ُم.1987اإلسالميةُفكرُوحضارة،ُمكتبةُاألنجلوُالمصرية،ُحمدُعبدُالجواد،ُالعمارةُأتوفيقُُ-
ُط................ُ- ُالمصرية، ُاألنجلو ُمكتبة ُالعشرين، ُالقرن ُفي ُالحديثة ُالعمارة ُتاريخ ،2ُ،

ُم.1972
ُالتركُ- ُالخزفية ُالتحف ُهزاع، ُالعثمانيةحسام ُالقصور ُفي ُوالمدافئ ُالحديث،ُية ُالكتاب ُدار ،

ُم.2009
-ُُ ُنويصر، ُزهراءُحسنيُمحمد ُمكتبة ُفيُمصرُ)عصرُاأليوبينُوالمماليك(، ُاإلسالمية العمارة

ُم.1ُ،1996الشرق،ُط
ُاُ- ُجزيرة ُصالح، ُمحمد ُمحمد ُالعمرانداليا ُفيُجغرافية ُكليةُلزمالكُدراسة ُماجستير، ُرسالة ،

ُم2003اآلداب،ُجامعةُالقاهرة،ُ
ُم.1981ُرة،القاهُذكيُمحمدُحسن،ُفنونُاإلسالم،ُدارُالرائدُللنشرُوالتوزيع،ُ-
ُم.2001ربيعُحامدُخليفة،ُالفنونُاإلسالميةُفيُالعصرُالعثمانيُ،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُُ-
رفعتُموسي،ُالوكاالتُوالبيوتُاالسالميةُفىُمصرُالعثمانية،ُالدارُالمصريةُاللبنانيةُللطباعةُُ-

ُم.1993والنشرُوالتوزيع،ُ
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ُ.م2008،ُـ2ريةُاللبنانية،ُطرفعتُموسىُمحمد،ُمدخلُإلىُفنُالمتاحف،ُالدارُالمصُ-
ُم.1961،ُالجهازُالمركزيُللكتبُالجامعية،ُالقاهرة،ُسعادُماهر،ُالخزفُالتركيُ-
سهيرُذكيُحواس،ُالقاهرةُالخديوية:ُرصدُوتوثيقُعمارةُوعمرانُمنطقةُوسطُالمدينة،ُمركزُُ-

ُ.م1ُ،2002التصميماتُالمعمارية،القاهرة،ُط
ُم.1999سنة،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُالقاهرة،ُالف50ُُسيدُكريم،ُالقاهرةُعمرهاُ-
ُم.1987،ُالقاهرة،2عبدُالرحمنُذكي،ُموسوعةُمدينةُالقاهرةُفيُألفُعام،ُمكتبةُاالنجلو،ُطُ-
ُاإلسالميةُ- ُالعمارة ُفي ُدراسات ُنظيف: ُأحمد ُالسالم ُللكتاب،22ُعبد ُالعامة ُالمصرية ُالهيئة ،

ُم.1989
ُنجم،ُقصورُُ- ُالمنصفُسالم ُفيُالقرنُالتاسعُعشر،ُعبد ُالقاهرة األمراءُوالباشاواتُفيُمدينة

ُمُ.2002الجزءُالثاني،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُالقاهرةُ،ُ
ُياسينُ- ُالناصر ُعبد ُلدنيا ُالوفا ُدار ُاأليوبي، ُالعصر ُفي ُاإلسالمية ُالزخرفية ُالفنون الطباعةُ،

ُم.2002ُ،1والنشر،ُاإلسكندرية،ُط
-ُُ ُكارولين ُإبراهيم، ُ"مذكراتُعثمان ُملكية ُخصوصيات ُعلي ُمحمد ُعلى، كورخان

م"ُترجمةُهدىُكشرود،ُالمجلسُاألعلىُللثقافةُ،ُالمشروعُالقوميُللترجمة،1805/2005ُحميمة
ُم.2005سنة960ُالعددُ

عرفهُعبدهُعلى،ُالقاهرةُفىُعصرُإسماعيل،ُالدارُالمصريةُاللبنانيةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُُ-
ُ.م1998القاهرة،ُ

ُم.2009،ُالعددُاألول،ُوُسميحُطلعت،ُمزمازيلُجاردنُسيتي،ُمجلةُتراثعمرُ-
،216ُالعددُ، عليُرأفت،ُمتحفُالخزفُاإلسالميُقصرُاألميرُعمروُإبراهيم،ُمجلةُعالمُالبناءُ-

19ُ:22ُصُص،ُُم2003،ُمركزُالدراساتُالتخطيطيةُوالمعمارية،ُالقاهرة،ُ
- ُ ُالجديدة ُالتوفيقية ُمبارك،الخطط ُباشا ُعلي ُوالشهيرة، ُالقديمة ُوبالدها ُالقاهرة جزء،20ُلمصر

ُ.م3ُ،1970ط مطبعةُدارُالكتب،ُالقاهرة،
غزوانُمصطفيُياغي،ُمنازلُالقاهرةُومقاعدهاُفيُالعصرينُالمملوكيُوالعثمانيُدراسةُأثريةُُ-

ُم.2004حضاريةُ،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُالقاهرة،ُ
ُالعمراُ- ُالتطور ُفي ُدراسات ُالحديدي، ُحافظ ُالعامةُفتحي ُالمصرية ُالهيئة ُالقاهرة، ُلمدينة ني

ُ.م2009للكتاب،ُالقاهرة،ُ
ُمُ.1982العمارةُالعربيةُاإلسالميةُماضيهاُوحاضرهاُومستقبلها،ُالسعوديةُُ،فريدُشافعيُ-
ُكمالُالدينُسامح،ُتطورُالقبةُفيُالعمارةُاإلسالمية،ُنشرُمطبعةُجامعةُفؤادُاألول،ُالقاهرة.-
-ُُ ُعبد ُأحمد ُفيالرحمنمحمد ُاإلسالمي ُالطراز ُإحياء ُإعادة ُالفترةُُ، ُبين ُما مصر

ُالثانيُم(1920/ـه1863 ُالعدد ُاإلسالمية، ُوالفنون ُوالعمارة ُللحضارة ُالعربية ُالجمعية ُمجلة ،
ُ.160ُ:184صُصُم.2015

ُالحداد،ُالقبابُفيُالعمارةُالمصريةُاإلسالميةُالقبةُالمدفن:ُنشأتهاُوتطورهاُحتىُُ- محمدُحمزه
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َالمالحق

َ(1لحقَ)مَ 

َالوثيقة: ُالمُ القُ ُاسم ُوُ ضية ُفيها ُأ ُدعي ُاألوقافُإدارة ُسيفُزارة ُأحمد ُاألمير موال
ُالطُ  ُفي ُللنظر ُالمُ الدين ُمُ لب ُالنُ رفوع ُعُ ن ُبُ بيل ُابراهيم ُبُ مرو ُفي ُسُ رغبته ُاهراييع

 .دائرةُاألميرُأحمدُسيفُالدينزيرةُل ُبالجُ 

ُ–32رفقاتالمُ ُ–17ددُاألوراقعُ ُ-م1935فبراير28مُإلى1935ُيناير5ُمنُ:التاريخ

 .49جموعالمُ 

ُبُ مُ ُحفظة:مَ  ُالمُ جلس ُالط ُالدينقُ ُ–لك ُسيف ُأحمد ُاألمير ودُكُ ُ-ضايا
ثائقُارُالوُ دُ ُفظ:كانَالحَ مَ 27ُرقمُحفظةمُ ُ-5/115ملفُ-0072-000265أرشيفي

ُوميةُبالقاهرة.القُ 

َالوَ مَ  ُوُ هُ ُثيقة:ضمون ُب ُي ثمينُيعثيقة ُعُ سُ لُوت  ائنةراي ُالك  ُإبراهيم زيرةُبجُ ُمرو
يوانُلىُدُ مرُعُ رضُاأل ُمهُاألميرُأحمدُسيفُالدينُوعُ ائرةُعُ شتريُهوُدُ المُ ومالكُالزُ 
بُباألمرُوقُ وقاف،ُالذيُرُ األ ُ ندسةُسمُالهُ ديريُقُ ضراتُمُ نُحُ جنةُمُ ل ُشكيلُامتُبتُ ح 

موميةُوزارةُاألشغالُالعُ امُب ُبانيُالعُ ديرُالمُ مُ ،ُواليالمُ ُبيرالخُ وابقاُ وقافُسُ وزارةُاأل ُبُ 
يمةُالتيُوالق ُُاشتمالتهومُ ُاالتهحُ ُنعُ ؛ُعاينةذهُالمُ قريرُبنتيجةُهُ قديمُتُ وتُ ُرايالسُ اينةُعُ لمُ 
ُلهتُ  ُومُ الحُ ُاالتهبحسبُحُ ُاقدرها ُاألرضُالقُ اضرة ُعُ ساحة ُمُ ائمة ُاللجنةليها ُإبداء ُع

ُ.اهيفيةُاستغالل ُفيُكُ ُرأيها

جنيها28600ُُمبلغُبُثمينهاوتُ ُمروُابراهيمبيلُعُ النُ ُرايعاينةُسُ مُ ُنقريرُعُ تُ ملُمُعُ وتُ 
ُ ُثُ تُ وي شمل ُقدير ُالمُ ألرضُوالمُ امن ُالمُ باني ُعُ ختلفة ُحُ قامة ُبحسب ُالرُ ليها ُاهنةالتها

ُحرُ تُ و ُر ُالت قرير ُاألربعاءيُ ُبالقاهرةذلك ُسنة16ُوم ُالقعدة 2ُوافقالمُ /هـ1353ذي
ُ.م1935برايرُسنةفُ 

ُ

ُ
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 متلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدينيانُمُ بُ ُاسمَالوثيقة:

ُاألميرُأحمدُسيفُالدينقُ ُ–لكالطُالمُ جلسُبُ مُ ُحفظة:مَ  ُأرشيفيُ-ضايا -0072كود
ُالقاهرةوميةُب ُثائقُالقُ ارُالوُ دُ ُفظ:كانَالحَ مَ 59َََََََََََََََََُرقمُحفظةمُ ُ-000885

لسُجبلُمُ نُقُ مُ متلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدينُمُ صرُثيقةُحُ يُوُ هُ ُثيقة:الوَ ضمونَمَ 

ُالمُ البُ  ُلتُ الط ُعُ لكي ُوزيعها ُوتُ ُتهرثوُ لى ُالشريعيين، ُتضمن ُمُ عُ ت ركته ُاأل ُدد طيانُن

ُ.صرذاُالقُ هُ منهاُنُضُ انُمُ اإلسكندرية،ُوكُ واهرةُالقُ وجودةُبُ قاراتُالمُ يةُوالعُ راعالزُ 

َالعقاراتَبالقاهرةأوالً/ََََََََََََ

ُعمارةُبشارعُالبواكيُباألزبكية1َ
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ُسالملكُومنزلُصغيرُبقصرُالدوبارة2َ

ُأجزاخانهُبقصرُالعيني1َ

ُقطعةُأرضُفضاءُبجاردنُسيتي3َ

ُمنزلينُبجهةُالماوردي2َ

ُعمارةُسافوايُشامبرز1َ

ُعماراتُأ،ب،جُبجاردنُسيتي3َ

ُالنوابُاشتريتُمنُاألميرةُشيوهُكارعمارةُبشارعُمجلس1َُ

َسرايَبالجزيرةَاشتريتَمنَالنبيلَعمروَإبراهيم1َ

ُسرايُبالزمالكُاشتريتُمنُمحمدُعليُإبراهيم1َ

َالعقاراتَباإلسكندريةَثانياً/َََََََََََ

ُعمارتانُبشارعُأديبُبالقربُمنُالمنشية2َ

ُنصفُعمارةُبالمنشيةُبميدانُمحمدُعلي1َ

ُبجهةُمحرمُبكمنزال14َُ

ُم1930شونةُبالقباريُتمُبناؤهاُعلىُالطرازُالحديثُفيُسنة1َُ
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Saray( palace) of Prince Amr Ibrahim in Zamalek 

Archaeological and documental study in the light of a 

new document published for the first time 

Dr.Mohamed Ahmed Abdelrahman Ibrahim Enab


 

Abstract:  

palace of Prince Amr Ibrahim in Zamalek is considered one of 

the finest palaces of the beginning of the twentieth century. 

Prince Amr Ibrahim is one of the most prominent descendants of 

Mohamed Ali Pasha. He had a great interest in Islamic 

architecture and art so; His palace came in the Neo-Islamic style 

with many Moroccan and Andalusian influences. The palace has 

undergone various historical stages, and finally it has been 

converted into a museum of Islamic ceramics. This research aims 

to study this palace in the light of a new document published for 

the first time. The study deals with an analysis of the 

architectural style of the palace and its architectural and artistic 

features. 

Key words:  

Zamalek, the new Islamic style, Amr Ibrahim, Geizra palace, 

Ahmed Saif Eddin. 
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