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سَرايَاألميرَعَمروَإبراهيمَبالزمالك َ
دَراسةَآَثاريةَوَثائقيةَفيَضَوءَوَثيقةَجَديدةَتنشرَألولَمرة َ
دَ.محمدَأحمدَعبدَالرحمنَعنبَ 
َ
المَلخصَ َ:
يُعتبر ُقُصر ُاألمير ُعُمرو ُإبراهيم ُبالزمالك ُمن ُأروع ُالقصور ُالتي ُتُرجع ُللربعُ
األولُمنُالقُرنُالعُشرينُ،واألميرُعُمروُإبراهيمُوُاحدُمُنُأبرزُأحفادُمُحمدُعليُ
باشاُ،وكانُلهُاهتمامُكُبيرُبالعمارةُوالفُنونُاإلسالمية؛ُلذاُجاءُقُصرهُعُلىُالطُرازُ
اإلسالميُعُلىُالطُابعُالمُملوكيُوبهُتُأثيراتُمُغربيةُوأُندلسيةُكُثيرةُ،وقدُمُرُُالقُصرُ
بمراحل ُتاريخية ُمُختلفة ُاإل ُأن ُتُم ُتُحويله ُمُتحفاُ ُللخزف ُاإلسالميُ ،ويُهدف ُهذاُ
البحث ُلدراسة ُالقُصر ُفي ُضوء ُوُثيقة ُجُديدة ُتُنشر ُألول ُمرةُ ،وهي ُوثيقة ُتثمينُ
وبُيع؛ ُحُيث ُعُرض ُاألمير ُعُمرو ُهُذا ُالقُصر ُللبُيع ُوكُان ُالمُشتري ُهو ُدُائرة ُعمهُ
األميرُأحمدُسيفُالدينُ،وتُتناولُالدراسة ُإشكاليةُتأريخُإنشاءُالقُصرُوسُببُاختيارُ
حي ُالزمالك ُاألُرستقراطي ُمُوقعاُ ُإلنشاء ُالقُصر ُوانعكاس ُذلك ُعلى ُطُراز ُالقُصرُ
وأثر ُالمُجاورة ُالمُكانية ُعُلى ُشُكل ُالقُصر ُوتُخطيطهُ ،وُوصف ُوتُحليل ُالطُرازُ
المُعماريُوالفُنيُللقُصرُوالمُميزاتُالمُعماريةُوالفُنيةُلهُ .
الكلماتَالدالةُ ُ:
الزُمالكُ،الطُرازُاإلسالميُالمُستحدثُ ،عُمروُإبراهيمُ،سراي ُالجُزيرةُ،أحمدُسيفُ
الدينُ ُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ََمدرسَبقسمَاآلثارَاإلسالميةَبكليةَاآلثارَ-جامعةَالفيومَََmaa25@fayoum.edu.eg
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المَنشئَ :يُنسبُهذاُالقُصرُإلىُالنُبيل(ُ)1عُمروُإبراهيمُالذيُوُلدُعُام1903مُوتُوفيُ
عُامُ1977مُفيُمُدينةُلُوزُرانُبسويسراُ.لوحةَ(َ )1
َ

ُ
لوحة(ُ)1النَبيلَعَمروَإبراهيمُ .
المصدرُ ،
http://www.egyptedantan.com/famille_souveraine/fa
َ mille_souveraine35.htm

َ
وُالدهُهُوُاألميُرُمُحمُدُوُحيُدُالُدين(ُ)2ابُنُاألميُرُإبُراهيمُأحمُد(ُ)3ابُنُاألُميُرُأحمُدُ
رُفعتُبُاشا(ُ)4ابُنُإبُراهيمُبُاشُاُوالُيُمصُرُابُنُمُحمُدُعُلُيُبُاشُاُالكُبيُر(ُ،(5ووالُدةُ
النُبيلُعمروُإبُراهيمُهُيُاألُميُرةُصُالحةُابنُةُاألميُرُإبُراهيمُحلمُيُنُجُلُالخُديويُ
اسماعيل(ُ .)6
)ُ (1يُطلق ُلقب ُنُبيل ُأو ُنُبيلة ُعُلى ُاألُمراء ُواألُميرات ُمُن ُذُرية ُمُحمد ُعُلي ُبُاشا ُوعُلى ُزُوجاتهمُ،
ويُلقبُكُلُنُبيلُأوُنُبيلةُبُصُاحبُأوُصُاحبةُالمُجدُالمُلكيُ،ويُشترطُفيُالنُبالءُأُنُيُولدواُمُنُزُوجةُ
شُرعيةُوأُنُُيُكونواُمُصريينُومُسلمينُ،وهوُلُقبُيدلُعُلىُشُرفُاإلنتسابُلألسرةُالعُلويةُ.للمزيدُ
انظرُ،ملحقُالوقائعُالمصريةُ،عددُ 59بتاريخُ 26يونيو1922مُ،أحمدُشفيقُباشاُ،حولياتُمصرُ
السياسيةُ،التمهيدُ،جزءُثالثُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،ط2012ُ،2مُ،صُ229ُ:222
)ُ (2وُلدُاألميرُمُحمدُوُحيدُالدُينُعام1296هـ1879/مُ،وتُوفى1324هـ1906/مُفيُحُادثُسيُارةُ
بفرنساُ ،ودُفن ُبمُدافن ُشيوه ُكار ُقادن ُباإلمام ُبالقاهرة .مروه ُعلي ُحسينُ ،نساء ُاألسرة ُالعلويةُ
ودورهنُفيُالمجتمعُالمصريُ،دارُالشروقُ،القاهرةُ،ط2015ُ،1مُ،ملحقُ(ُ،)2صُ .225،226
) )3إبراهيم ُباشا ُابن ُاألمير ُأحمد ُرفعتُ ،وُلد ُعام1241هـ1825/م ُفي ُالقاهرةُ ،وكُان ُوزيراُ
للزراعةُواألشغالُالعُموميةُ،تُزوجُمُرتينُاألُولىُمُنُاألُميرةُزينبُهُانمُبنتُالخُديويُاسماعيلُ،
والثُانية ُمُن ُاألُميرة ُنُجوان ُهُانم ُوالتي ُأُنجبت ُله ُكالُ ُمُن ُاألمير ُأحمد ُسيف ُالدين ُومُحمد ُوُحيدُ
الدينُ .نقال ُعنُ ،عمروُسميحُطلعتُ ،مُزمُازيلُجُاردنُسُيتيُ،مُجلةُتُراثُ،العُددُاألُول2009ُ ،مُ،
صُ .22-18
)ُ (4أحمدُرفعتُباشاُهُوُأكبرُأنجالُإبراهيمُبُاشاُبنُمُحمدُعُلىُبُاشاُالكُبيرُ،نُالُرُتبةُاألميرلواُ،
وكُان ُاألمير ُأحمد ُرفعت ُسيُصبح ُولياُ ُللعهد ُبُعد ُعُمه ُسعيد ُباشا ُلوال ُحُادث ُقُطار ُكُفر ُالزياتُ.
للمزيدُ،دارُالوثائقُالقوميةُ،محفظةُرقمُ،135مُحافظُاألبحاثُ ،مُوضوعاتُمُتفرقةُ،تُرجمةُحُياةُ
أحمدُرفعتُباشاُنُقالُُعُنُكُتابُسُجلُعُثمانيُالتركيُ،جُ،1صُ .298
)ُ(5جُريدةُالوُقائعُالمُصريةُ،عُددُ4ُ،1يناير1932مُ .
)ُ )6ولدتُاألميرةُصالحةُعام1878مُ،وتزوجتُمنُاألميرُمحمدُوحيدُالدينُ،وتزوجتُبعدُوفاتهُ
في1906م ُمن ُالدبلوماسي ُالروسي ُ(فالديمير ُيوركوفيتش)ُ ،وانتقلت ُللعيش ُبفرنساُ،وكان ُنتيجةُ
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تُزوجُالنُبيلُعمروُمُرتينُاألُولىُمُنُثُروتُيُسُريُهُانمُولُهُثُالثُبُنُاتُمنهُاُهُنُ
النُبيالتُنُعمتُهللاُوأُمينةُوإنجيُ،والزُواجُالثُانيُمُنُنُجالءُهُبةُاللُة سلطان(ُ)7حُفيُدةُ
آخرُالسالطينُالعثمانيينُفيُتركيا؛ُولذلكُحُصُلُعمُروُإبُراهيمُعُلُىُلُقُبُصُاحبُ
السموُأوُصُاحبُالمُجدُ،وأنجبُمنهاُوُلدهُالوُحيدُاألميرُعثمانُإبُراهيمُالُذيُيُعُيشُ
فُُيُمُدينُُةُل ُوزُانُبُسويسُُرا(ُ،)8وللنُبيُُلُعُمُُروُإبُُراهيمُالعُديُُدُم ُنُاألُحفُُادُبُعضُُهمُ
يُعيشونُفيُمصرُبالتُحديدُفيُحيُالزمالكُ،لكنُأُغلبهمُيُعُيشُخُارجُمُصُرُخُاصُةُ
بسويسراُ،وباريسُوإيطاليا(ُ .)9
ك ُانُعُمُُروُإبُُراهيمُم ُنُأُبُُرزُأُعضُُاءُاألُسُُرةُالمُالكُُةُوك ُانُمُثقفُُاُش ُغوفاُبُُالقراءةُ
واإلطالعُخُاصةُفيُكُتبُالتُاريخ(ُ،)10وكُانُيُحُبُالسُفرُوالصُيدُويُجيُدُالفُروسُيةُ،
وكُانُمُهتمُبالمُشكالتُالمُصريةُ،وكُانُلهُاهتمامُبأهلُبُلدهُوحُرصُأنُتُكُونُالقُريُةُ
التُُيُتُقُُعُبهُُاُعُزبتُُهُبُُالقربُم ُنُبُنهُُاُقُريُُةُنُمُوذجيُُةُ(ُ،)11ولُُهُالعُديُُدُم ُنُاألُعمُُالُ
الخُيريةُ،ويُكفيُالقُولُعُنُشُخصيتهُماُقُالهُلهُاللواءُمُحمدُنُجيبُعُقُبُثَورة1952مُ
"لَوَكَنتَمَلكاًَمَاكَناَنَحنََهَناَاليوم"()12؛ُوهذاُيُدلُعُلىُحُبهُللخيرُوإحساسهُبالفقراءُ
واهتمامُُهُبتُعميُُرُمُصُُرُ،وق ُدُتُبُُرعُه ُوُوأُخُُوهُاألميُُرُمُحمُُدُعُلُُيُإبُُراهيمُبيختُُهُ
المُعروفُ(سقاريا)ُللمدرسةُالبحريةُالذيُأُصدرُالملكُأمرهُبإنشائهاُلأليتام(ُ .)13
واشتُهرُعنهُحبُهُللفنونُاإلسُالميةُواقتنائُهُللتُحُفُاألثريُةُ،فقُدُكُانُهُوُوابُنُعمُهُ
األميرَيَوسفَكَمالُمنُأُكبرُأُصحابُالمُجموعاتُالفُنيةُفُيُمصرُ،وقُدُانعكُسُذُلُكُ
بوضوحُفيُتُصميمهُللقصرُالذيُجُاءُوُفقُالطُرازُاإلسالميُ،واحتوىُعُلىُمُقتنياتُ
فُنيةُوتُحفُأُثريةُالُمُثيلُلها(ُ .)14
ذلكُأنُجردهاُالخديويُعباسُحلميُالثانيُمنُلقبهاُوقامُبتوقيعُالحجرُعليها؛ُألنهاُأسآتُلألسرةُ
المالكةُبتزوجهاُعلىُغيرُديانتهاُ،وتوفيتُعام1953مُ.للمزيدُ،مروهُعليُحسينُ،نساءُاألسرةُ
العلويةُ،صُ .65
)ُ (7هي ُإحدى ُأحفاد ُالسالطين ُالعثمانين؛ ُولدت ُفي1926م ُفي ُبفرنساُ ،وتزوجت ُعمرو ُإبراهيمُ
عام1943مُ،وانتقلتُللعيشُفيُمصرُبهذهُالسرايُ،وتوفيتُفي2006مُفيُمدريدُبأسبانياُ.نقالُ
عنُ،مروهُعليُ،نساءُاألسرةُالعلويةُ،ملحقُ(ُ،)2ص.226
Samir Raafat, the palace of Prince Amr Ibrahim, Cairo Times, February 4, 1999.
https://www.faroukmisr.net/report27.htm

)(8
)(9

)ُ(10كانُلعُمروُإبراهيمُالعُديدُمُنُالمؤلفات؛ُأهمهاُكتابُبالفُرنسيةُبُعنوانُ(مُصر)ُوهوُكُتابُمُهمُ
ُ
عُنُتُاريخُمُصر.
Samir Raafat, the palace of prince amr ibrahim, Cairo Times, February 4, 1999

)(11

) ُ ( 12األمير ُعُثمان ُإبراهيمُ ،كارولين ُكورخانُ ،مُحمد ُعلي ُخُصوصيات ُمُلكية ُ"مُذكراتُ
حُميمة2005/1805م"تُرجمة ُهُدى ُكُشرودُ ،المُجلس ُاألعلى ُللثقافةُ ،المُشروع ُالقُومي ُللتُرجمةُ،
العُدد960سنةُ2005مُ،ص.96-95
https://www.pinterest.com/pin/460563499370946959/

)ُ(14األميرُعثمانُإبراهيمُ،محمدُعليُ،ص.96-95
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عَالقة َالنَبيل َعَمرو َإبراهيم َباألمير َأَحمد َسيف َالدينَ :األمير ُأحمد ُسيف ُالدينُ
المُولودُفي1294هـ1877/مُهوُعُمُعُمروُإبراهيم؛ُفُهوُأُخُشُقيقُلألميرُمُحمدُوُحيدُ
الدينُوُالدُعُمرو ُإبراهيمُ،واألُمير ُسيف ُالدين ُمُشهور ُعُنه ُقُصته ُالشُهيرةُبإطالقُ
النار ُعُلى ُاألُمير ُأحمد ُفُؤاد ُاألول ُبالكُلوبب ُالخُديوي ُفي1316هـ1898/م ُوقُبضُ
عُليهُوصُدرُالحُكمُعُليه ُبالسجنُسُبعُسُنواتُ ،ثُمُأُفرجُعنهُبُدُعوىُأُنهُمختلُعُقلياُُ،
ومُنُثُمُُصُدرُمُجلسُحُسبيُمُصريُيُقضىُبالحُجرُعُليهُوعُلىُمُمتلكاتهُ،وتُعيينُقُيُمُ
عُلى ُأموالهُ ،وظلُ ُاألمير ُسيف ُالدين ُبين ُالمُصحُات ُالنُفسية ُبإنجلترا ُوتُركيا ُحُتىُ
تُوفىُعام1356هـ1937/مُباستانبولُودفنُبمصر(ُ.)15لوحةَ(َ )2
ُ

ُ
لوحةُ(َ)2األميرَأحمدَسيفَالدين َ
المصدرُ،مُجلةُاللُطائفُالمُصورةُ،عددُ
ُ29نوفمبر1937م ُ

وكانُاألميرُأحمدُسيفُالدينُيمتلكُثروةُكبيرةُمنُاألطيانُالزراعيةُوالعُقاراتُفيُ
القُاهرةُواإلسكندرية(ُ،)16وتُوزعت ُتُركتهُبعدُوفاتهُبينُأُسرتهُحُسبُأُحقيةُكُلُفُردُ
وصُلةُقُرابتهُبُه(ُ،)17وكُانُمُنُبُينُالوُرثةُالشُرعيينُابنُأخيه ُالنبيلُعُمروُإبراهيمُ
الذي ُآُلت ُإليهُهُذه ُالسراي ُوالتي ُسُبقُوأن ُقُام ُببيعها ُإلى ُدائرة ُعمه ُاألمير ُسيفُ
الدينُفي1935مُوُفقُوُثيقةُالبُيعُبُمبلغُُ28600جنيهاُ( .ملحقَُ )1
سَبب َبَيع َالنبيل َعَمرو َإبراهيم َلقَصره َلدَائرة َعمه َاألمير َأحمد َسيف َالدينُ :أرادُ
عمرو ُإبراهيم ُأُنُ ُيستفيد ُبُثمن ُبُيع ُالقُصر ُولعلمه ُأُنُ ُالقُصر ُسُوف ُيُؤول ُإليه ُمُرةُ
أُخری ُعُن ُطُريق ُالمُيراث ُالشُرعي ُلُترکة ُعمه ُاألُمير ُسيف ُالدينُ ،والذي ُيُؤكدُ
صُحةُهُذاُالرُأيُمُاذُكرتهُوُثيقةُبيعُهذاُالقُصرُمُنُحرصُالنُبيلُعُمروُإبراهيمُعُلىُ
أُنُُيُكونُالمُشترىُمُنُأُفرادُالعُائلةُوإصراره ُأُنُُتُكونُدُائرةُعُمهُاألُميرُسيفُالدُينُ
مُعلالُُذُلكُرُغبتهُفيُعُدمُتُداولُأُمالكهُبينُاألُجُانب( .ملحقَُ )1

(ُ )15أمل ُمحمد ُفهميُ ،أمراء ُاألسرة ُالمالكة ُودورهم ُفي ُالحياة ُالمصرية1928-1882مُ ،الهيئةُ
المصريةُالعامةُللكتاب2006ُ،مُ،ص.167
)ُ (16وثيقة ُبيان ُممتلكات ُاألمير ُأحمد ُسيف ُالدين ُنقال ُعنُ ،دار ُالوثائق ُالقوميةُ ،وثيقة ُبعنوانُ
"قضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدين"ُ،محفظةُمجلسُالبالطُالملكيُ،ص(.3ملحقَ)2
)ُ(17نصُمستخرجُإلعالنُالوراثةُلألميرُأحمدُسيفُالدينُ،نقال ُعنُ،دارُالوثائقُالقوميةُ،وثيقةُ
بعنوانُ"قضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدين"ُ،محفظةُمجلسُالبالطُالملكيُ،صُ .3
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تَاريخَالقَصرَوَفقا ً َللوَثيقةَالمَنشورةَ:اختلفتُالمُراجعُالتُاريخيةُفُيُتأريخُالقُصرُ،
فُأرجعه ُالبُعضُلعام1920م(ُ،)18والبعضُأرجعهُلعُام1921م(ُ،)19وإلى1923م(ُ،)20
ولعام1924م(ُ ،)21فيما ُأرجعه ُالبعض ُإلى ُعام1943م(ُ ،)22وقُد ُوُرد ُنُصُ ُتُأسيسيُ
يُؤرخ ُللقُبة ُالتُي ُتُعلو ُالبُهو ُالرُئيسي ُفي ُالدُور ُاألُرضي؛ ُوهو ُشُريط ُكُتابي ُمنفذُ
بُالخُطُالكُوفيُالمُورقُمُضمونهُالبُسملةُوسُورةُالعصرُوفُيُآخرهُ(وكانَالفَراغَمنَ
هذه َالقبة َالمباركة*سنة َثالث َوأربعين َوثلثماية َوألف َهجرية) َوبمُعادلة ُالتُاريخُ
الهُجري1343هـُبالمُيالديُيوافقُعُام1925-1924مُ.لوحةَ(َ )3

ُ

ُ
لوحة(َ)3الشَريطَالكَتابيَحَولَمَربعَقَبةَالبَهوَالرَئيسيَبالدَورَاألولَلقَصرَعَمروَإبراهيمُ.
تصويرُالباحث ُ

وقَدَأَوضحتَالوَثيقةَالمَنشورةَتَأريخَالقَصرَعَنَطَريقَتَقديرَعَمرَالبَناءَكالتَاليُ:
قُدُرتُالوُثيقةُعُمرُالمُبنىُبنحوُإثنتيُعشرُسنةُعُلىُاألكثرُ،وبُعملُمُعادلةُحُسابيةُ
بُسيطةُبطرحُاإلثنتيُعُشرُسنةُمُنُتُاريخُالوثيقةُوُهو1935مُيصبحُتُاريخُاإلنشاءُ
هو1923مُ ،وعُلى ُأية ُحُال ُفإن ُالقُصر ُيُرجع ُللرُبع ُاألُول ُمُن ُالقُرن ُالعُشرينَ.
(ملحقَُ )1
موقع َالقصرَوحدوده َكماَحددتها َالوثيقةُ :يُقعُبجُزيرةُالزُمالك(ُ )23بالقُاهرة ُتُحديداُ
في ُرقمُ 16بشُارع ُالجُزيرةُ ،وحدُدت ُالوُثيقة ُحُدوده ُاألربعة ُكُالتُالي؛ ُالحُد ُالبُحريُ
) ( 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/

)ُ(20عبدُالمنصفُنجمُ،قصورُاألمراءُوالباشواتُ،جُ،2مكتبةُزهراءُالشرقُ،القاهرة2002ُ،مُ،
صُ ،226محمود ُعباسُ ،معالمُتاريخ ُمصر ُالحديثةُوالمعاصرةُ ،الدارُالعالمية ُللنشرُوالتوزيعُ،
القاهرة2006ُ،مُ،صُ .317
)  ُ ( 21رفعت ُموسى ُمحمدُ ،مدخل ُإلى ُفن ُالمتاحفُ ،الدار ُالمصرية ُاللبنانيةُ ،ط2008ُ ،2مُ،
صُ .152
http://www.icm.gov.eg/fatemi_room.html

)(22

)ُ (23الزُمالك ُكُلمة ُأُعجمية ُمُعناها ُاألُخصاص ُأو ُالعششُ ،وكلمة ُعشش ُبالتركية ُتعني ُزملكُ
وجُمعهاُزُمالكُ،وظهرتُهذهُالجزيرةُزمنُحكمُالملكُالكاملُشعبانُبنُمحمدُبنُقالوونُمابينُ
بوالقُوالجزيرةُالوسطيُوسمتهاُالعامةُجزيرةُحليمةُعامُ747هـُ،وأقبلُالناسُعلىُسكناهاُوبنُواُ
بهاُاألخصاصُوزرعواُالزهورُوأصبحتُمكانا ُللنزهةُ،ويقالُأنُمحمدُعليُهوُأولُمنُعمُرهاُ
عندماُبنىُبهاُعُام1246هـ1830/مُقُصراُ ُإلبنهُابراهيمُباشاُوأُقيمُبالقُربُمُنُالقُصرُعُدةُأُكواخُ
يصطاف ُفيها ُرجال ُحاشيتهُ .للمزيد ُعن ُنشأة ُمنطقة ُالزمالك ُوتطورها ُانظرُ ،أندريه ُريمونُ،
280

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب

مُيدانُوشُارعُاألميرُجُميلُ،وحُدهُالقُبليُشُارعُالجُزيرةُ،والشُرقيُشُارعُلُطفُهللاُ،
والغُربي ُمُيدان ُوشُارع ُاألمير ُطُوسونُ ،ويُقع ُالقُصر ُفُي ُالجُهة ُالبُحرية ُمُن ُنُاديُ
األلعاب ُالمُعروف ُ(اسبورتنج) ُويُفصله ُعنه ُشُارع ُعُرضه20مترُ ،ويُحيط ُبُه ُمُنُ
جُهاتهُالثُالثةُاألُخرىُشُوارعُيُتراوحُعُرضهاُماُبُين10وُ12مترُ.خريطةَ(ُ )1
ُ

ُ

خريطةُ(ُ )1
قصرَعمروَإبراهيمَ–َالموقعَالعامَ
فيَجزيرةَالزمالكَ .
المصدرُ،وزارةُالثقافةُ،متحفُ
الخزفُاإلسالميُ،القاهرةُ:صندوقُ
التنميةُالثقافيةُ،مركزُالجزيرةُ
للفنون1998ُ،م.

ووُصفت ُالوُثيقة ُمُوقع ُالقُصر ُبُأنه ُمُنطقة ُهُادية ُويُرغب ُالكُثير ُفُي ُسُكنهاُ ،وهُذاُ
بُالفعل ُمُا ُكُانت ُعُليه ُمنطقة ُالزُمالك ُخُالل ُتُلك ُالفُترة؛ ُحيث ُتُعتبر ُومُازُالت ُحُيُ
ارُستقراطيُ ،وقُد ُبدأ ُاإلهتمام ُبالزمالك ُفي ُعُهد ُالخُديوي ُاسماعيل ُحيثُ ُكلُفُ
المُهندس ُدُليشيفاليري ُبتُصميم ُالجُزيرة ُوتُخطيطهاُ ،وشيُد ُبها ُسراي ُالجزيرة ُالتيُ
خصصت ُإلقامة ُاإلمبراطورة ُأُوجيني ُأثناء ُحُضورها ُافتتاح ُقُناة ُالسويسُ
1869م(ُ،)24ويُعدُإنشاءُهُذهُالسُرايُنُقطةُتُحولُفيُتُاريخُهُذاُالحُي؛ُحُيثُسُاعدتُ
عُلىُسُرعةُتُعميره ُواجتذبتُكُثيرُمُنُأُفرادُاألسرةُالعُلويةُللسكنُبهُ،وسُاعدُعلىُ
ذلكُالكُباريُالمُهمةُالتيُشيُدهاُالخديويُاسماعيل(ُ .)25
فُأصبحت ُمنطقة ُالزُمالك ُجُزيرة ُنُيلية ُتُطل ُعُلى ُالنيلُ ،وتُتمتع ُبموقع ُمُتوسط ُفإليُ
الشرقُتُطلُعُلىُبُوالقُووُسطُالمُدينة ُوجُاردن ُسيتيُوغربا ُعلىُإمبابةُوالجُيزةُ،
القاهرة ُتاريخ ُوحضارةُ ،ترجمة ُلطيف ُفرجُ ،دار ُالفكر ُللدراسات ُوالنشر ُوالتوزيعُ ،القاهرةُ،
1994مُ،صُ،275سيدُكريمُ،القاهرةُعمرها50الفُسنةُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،القاهرةُ،
1999مُ ،صُ ،104محمد ُالششتاويُ ،متنزهات ُالقاهرة ُفى ُالعصرين ُالمملوكى ُوالعثمانىُ ،دارُ
اآلفاق ُالعربيةُ ،القاهرة1999ُ ،مُ ،صُ ،88أحمد ُخالدُ ،الطابع ُالعمراني ُللتجمعات ُالحضريةُ
بالجزرُفيُمدينةُالقاهرة(منطقةُالدراسةُجزيرةُالزمالك)ُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالفنونُالجميلةُ،
جامعةُحلوان2004ُ،مُ،صُ .15
)ُ(24سيدُكريمُ،القاهرةُ،صُ .104
)ُ(25حمديُأبوُجليلُ،القاهرةُشوارعُوحكاياتُ،ص.502
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وتُميزتُبُحدائقهاُالغناءُومُتنزهاتهاُالرُائعة والتيُساعدت ُعُلىُتهيئةُالمُناخُالصُحيُ
للسكنُبهاُ،كلُذُلكُكانُدُافعاُُللطبقةُاألُرستقراطيةُلإلنتقالُإليهاُفشيُدواُبهاُمُجموعةُ
مُنُالقُصورُوالفيالتُالمُميزةُوُسطُالمُساحاتُالخُضراء(َ.)26خريطةَ(ُ )2

ُ
خريطةُ(ُ )2
خَريطةَأَرشيفيةَلجَزيرةَالزَمالكَقَبلَإَنشاءَقَصرَعَمروَإبراهيمَ .
المصدرhttp://kanetayam.com ُ،

ُ

كُل ُذُلك ُكُان ُدُافعا ُلعُمرو ُإبراهيم ُأُنُ ُيُنشأ ُقُصره ُفُي ُهُذا ُالحيُ ،واختار ُله ُمُوقعاُُ
مُتميزاُ ُبُجوار ُسُراي ُالجُزيرة ُ(فُندق ُمُاريوت ُحُاليا)ُ ،ونُادي ُسبورتنج ُ(الجُزيرةُ
الرُياضي)ُالذيُشيُدهُاإلنجليزُسنةُ1883مُوعُرفُبالنُاديُالخُديويُالرياضي(ُ .)27
تَاريخ َالقَصر َحَتى َالوَقت َالحَاليُ :بُنى ُالنُبيل ُعُمرو ُابراهيم ُالقُصر ُعُام1923مُ
ليُكونُسُكنُخُاصُلهُوألسرتهُ،وفيُعام1935مُقررُبُيعُالقصر؛ُحُيثُتُقدمُبُطلبُ
لوُزارة ُاألُوقاف ُيُعرض ُفيه ُبُيع ُالقصر ُويُرغب ُأُن ُيُكون ُالمُشترى ُهُي ُجُهةُ
دُائرة(ُ )28عُمه ُاألمير ُأحمد ُسيف ُالدُينُ ،وقد ُتُمُ ُالبُيع ُبالفعل(ُ )29بُعد ُتُقدير ُالمُبنىُ
) (26دالياُمحمدُصالحُ ،جزيرةُالزمالكُدراسةُفيُجغرافيةُالعمرانُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُاآلدابُ،
جامعةُالقاهرة2003ُ،مُ،صُ،180أحمدُخالدُ،الطابعُالعمرانيُ،صُ .107
)ُ (27فتحي ُحافظ ُالحديديُ ،دراسات ُفي ُالتطور ُالعمراني ُلمدينة ُالقاهرةُ ،الهيئة ُالمصرية ُالعامةُ
للكتابُ،القاهرة2009ُ،مُ،صُ .271ُ:269
)ُ (28تطلقُكلمةُدائرةُعلىُاألمالكُواألراضيُالتيُيمتلكهاُشخصُبعينهُ،وعلىُالمكانُالذيُيتخدُ
كمقرُإلدارةُهذهُاألمالكُ.للمزيدُ،محمدُعليُعبدُالحفيظُ،المصطلحاتُالمعماريةُفيُوثائقُعصرُ
محمدُعليُوخلفائهُ1879-1805مُ،دارُالجريسيُ،القاهرةُ،ط2005ُ،1مُ،صُ .89
)ُ (29مماُيؤكدُاتمامُشراءُدائرةُاألميرُأحمدُسيفُالدينُلقصرُعمروُإبراهيمُ،ماُجاءُفيُوثيقةُ
حصر ُممتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدين ُوالتيُصُدرتُعُقبُوُفاتهُ،وكُانُهُذاُالقصرُضُمنُهُذهُ
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وتُثمينهُ ،ثمُآلُالقُصرُمُرةُثُانيةُإلىُعمروُإبراهيمُبعدُوُفاةُعُمهُسيفُالدين ُلكُونهُ
أحدُالوُرثةُالشُرعيينُلهُ،وظلُ ُيُقيمُبالقُصرُحُتىُآلُالقُصرُللدُولةُضُمنُالمُمتلكاتُ
المُصادرة ُعُقب ُثُورة َ 23يوليو1952م(ُ )30بمُوجب ُالقُانونُ 598لعام1952م(ُ،)31
وظلُ ُالقُصرُمُغلقاُ ُإالُأنُاستأجرهُنُاديُهُيئةُالتُحريرُعُام1955مُ،وفُيُعُام1964مُ
وبُناءُعلىُطُلب ُعُلىُصُبريُرُئيسُوُزراءُمُصرُآنذاكُتم ُإعتبار ُالقصرُوالمُنطقةُ
المُحيطة ُبه ُمن ُأُموال ُالمُنفعة ُالعُامةُ ،وفي ُعام1971م ُأصبح ُتابعاُ ُلوُزارة ُالثُقافةُ
والتيُحولته ُلمُتحفُونُقلتُإليهُمُقتنياتُمُتحفُمُحمدُمُحمودُخُليل ُالكائنُبالجيزةُ،
وقُامُالرئيسُالسُاداتُبإفتتاحهُتُحتُاسمُمَتحفَالجزيرةُ،وفيُعُام1998مُتمُتُجديدُ
القصرُمُنُقُبلُالمُهندسُعُليُرُأفتُوتُحوُلُالقصرُإلىُمُتحفُالخزفُفي1999مُ
ليُصبح ُأكبر ُوأُول ُمُتحف ُمخصص ُللخزف ُفُي ُالشُرق ُاألُوسط؛ ُوقُد ُأهُلت ُقُيمةُ
القُصرُالفنيةُوعُمارتهُالدُاخليةُوجُدرانهُالمُكسوةُببالطاتُالقُاشانيُالخُزفيةُأُنُُيُكونُ
مُتحفاُللخزفُاإلسالمي(َ .)32
المَهندس َالمَعماري َللقَصرُ :يُرجع ُتُصميم ُالقصر ُللمُهندس ُاآلرمني ُجَارو َبَاليانُ
ُ Garo Balianوهُو ُأُحد ُأعضاء ُأسرة ُبُاليان ُالمُشهورة ُوالتُي ُكُانت ُتُعمل ُفيُ
البُالطُالعُثماني()33؛ُوإشتركت ُفُيُتُشييدُقُصرُدُولمابهجةُالعُثماني؛ُحيثُكُانُوُالدهُ
مُسئوالُعُنُعُملُزُخارفُالرُوكوكوُ،وانتقلُجُاروُللعملُفُيُالقُاهرةُبُجوارُديميتريُ
فُابريسيوسُ Dimitri Fabricius Beyالمُهندس ُالمُعماري ُبوُزارة ُاألُشغالُ
العُامةُبالقاهرةُ،ولجاروُبُاليانُأُعمالُكُثيرةُفيُمدينةُالقُاهرة(َ .)34
األمالكُ.نقالُ ُعنُ،وثيقةُممتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدينُ .نقال ُعنُ،دارُالوثائقُالقوميةُ،وثيقةُ
بعنوانُ"قُضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدين"ُ،محفظةُمجلسُالبالطُالملكيُ.صُ.3ملحقَ()2
)ُ(30نجوىُمحمدُمنيرُ،تُحويلُالمبانيُالتاريخيةُ،صُ .152
)ُ (31المادةُ 16من ُقانونُرقمُ 598لسنةُ 1952الصادرُبشأنُأموالُأسرةُمحمدُعليُالمصادرةُمنُ
مجلس ُقيادة ُالثورة ُبتاريخ ُُ 8نوفمبر1952مُ ،وجاء ُذكر ُأسماء ُاألشحاص ُالذين ُشملهم ُقرارُ
المصادرةُومنُضمنهمُاألميرُعمروُإبراهيمُ(ُ.)44انظرُ،الوقائعُالمصريةُ،العددُ98مكررُ(غيرُ
اعتيادي)ُالصادرُفيُيومُاألربعاء2ربيعُالثاني1373هـُ9/ديسمبر1953مُ .
)ُ(32محمودُعباسُ،معالمُتاريخُمصرُالحديثةُ،ص.318-317
)(33

http://communitytimes.me/heritage-buildings-in-alexandria-and-cairo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Amr_Ibrahim_Palace

)ُ )34من ُأشهر ُأعمالة ُالمتبقية؛ ُمتجر ُسميالُ Chemlaومتجر ُسيكوريل ُُ Cicurelبشرع ُفؤادُ
بالقاهرةُ،مبنىُM.Greenbldgeبشارعُالتوفيقيةُوتاريخه1910مُ،مبنىُماتوسيانُ Matossian
ُ Bldgويقعُبشارعُطلعتُحرب ُباشا ُوتاريخه1904مُ،وقدُجمعُفيُتصميمُعمائرهُبينُأكثرُمنُ
طرازُمعماريُ .انظرُ،سهيرُذكيُحواسُ،القاهرةُالخديويةُ:رصدُوتوثيقُعمارةُوعمرانُمنطقةُ
وسطُالمدينةُ،مركزُالتصميماتُالمعماريةُ،القاهرةُ،ط2002ُ،1مُ،صُ .183
Samir Raafat, Cairo's belle époque architects 1900 – 195, http://www.egy.com/people/9810-01.php#balyan
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الدَراسةَالوَصفيةَللقَصرَفَيَضَوءَالوَثيقةُ:يُعتبرُهُذاُالقُصرُمُنُأُکثرُالقُصورُالتیُ
شُيدت ُفُی ُهُذهُالفُترةُثُراءاُ ُوزُخرفةُ،وقُدُتُناولتهُكُثيرُمُنُالدُراساتُأهمها؛ ُوَزارةَ
الثَقافة َمَمثلة َفَي َقَطاع َالفَنون َالتَشکيلية ُوقُامت ُبُشرحه ُورسم ُمُساقط ُحُديثة ُلُهُ
ووُصفه ُوُصفاُ ُكُامالُ ُلکل ُطُابق ُولجُميع ُالحُجرات ُوالعُناصر ُالمُعماريةُ
والزُخرفية()35؛ ُولَذا َستَقتصر َدَراستي َالوَصفية َعلى َتحليل َمَا َوَرد َبالوَثيقة َمَعَ
التَعليقَعَليهاَومَقارنةَمَاجَاءَبالوثيقةَوالوَضعَالحَاليَللقَصرُفيُنُقاطُمُوجزةُ :
َ -1المَساحةَ :ذكرت ُالمُراجع ُأُن ُمُساحة ُالقُصر ُاإلجمالية12800مُ ،وأُن ُمُساحةُ
القُصر ُالمُبنية420م(ُ )36وبُعضهم ُقُال850م(ُ ،)37وقُد ُحدُدت ُالوُثيقة ُأُنُ ُالقُصر ُمُقامُ
عُلىُمُساحةُإجماليةُ4750مُ،ويُحدهُأربعةُشوارعُأبعادهاُكُالتُاليُ:خريطةَ(ُ )3
البَحريُ :وُهو ُشُارع ُاألمير ُجُميل ُطُوله38.80مُوالمُيدانُ .القَبليُ :شُارع ُالجُزيرةُ
وطُوله51.50مُ .الشَرقيُ :شُارع ُلُطف ُهللا ُوطُوله99.50مُ .الغَربيُ :شُارع ُاألميرُ
طُوسونُوطُوله77.80مُوالمُيدانُ .
مُن ُهُذه ُالمُساحة860م ُمُشغولة ُبمباني ُالقصر ُفي ُالجُهة ُالقُبلية600ُ ،م ُفي ُالجهةُ
البحريةُمُشغولةُبمبانيُالمُلحقاتُ،وتشغلُالحُديقةُمُساحةُ3290مُ2تُقريباُ .

)ُ)35منَأهمَالدراساتَالتيَتَناولتَالقصرَبالتفصيل؛ُ ُ
ُوزارةُالثقافةُ،متحفُالخزفُاإلسالميُ،القاهرةُ،صندوقُالتنميةُالثقافيةُ،مركزُالجزيرةُللفنونُ،1998مُ .
عليُرأفتُ،متحفُالخزفُاإلسالميُقصرُاألميرُعمروُإبراهيمُ،مجلةُعالمُالبناءُ،العددُُ،216
مركزُالدراساتُالتخطيطيةُوالمعماريةُ،القاهرة2003ُ،م .صُصُ .22ُ:19
 ُنجوى ُمحمد ُمنير ُالبدريُ ،تحويل ُالمباني ُالتاريخية ُإلى ُمتاحف ُقصور ُالتجربة ُعن ُتحقيقُأهدافهاُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالهندسةُ،جامعةُحلوان2004ُ،م.
)ُ(36الموقعُاإللكترونيُللمتحفُعلىُاإلنترنتُ .
)ُ )37محمود ُعباسُ ،معالم ُتاريخ ُمصر ُالحديثةُ ،صُ ،318-317علي ُرأفتُ ،متحف ُالخزفُ
اإلسالميُقصرُاألميرُعمروُإبراهيمُ،مجلةُعالمُالبناءُ،صُ .20
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Amr_Ibrahim_Palace
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ُ

ُ

ُ
خريطةُ(ُ )3
قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َالموقعَالعَامَ
وحَدودَالقَصرَ .
المصدرُ،وزارةُالثقافةُ،متحفُ
الخزفُاإلسالمي.

ُ
َ -2مَشتمالتَالقَصرَ :يُشتملُالقُصرُعُلىُمُبنىُالسُرايُوالمُلحقُ،ويُحيطُبُهماُحُديقةُ
أُماميةُوخُلفيةُويُحيطُبكلُهُذاُسُورُخُارجيُبالجهاتُاألُربعةُعبارةُعنُقُاعدةُمُبانيُ
يُعلوهاُسُورُمُنُأسياخُحُديديةُويُنتهيُهُذاُالسُورُبُحلياتُتُأخذُشُكلُاألهلةُالتيُتُعلوُ
المُآذنُ،ويُفتحُبهُعُددُمُنُالبُواباتُالحُديدةُ.لوحةَ(َ )4
ُ

لوحةُ(ُ)4قَصرَعَمروَإبراهيمََ-مَنظرَعَامَمَنَالخَارجُ.تصويرُالباحثُ .
أَ -مَبنى َالمَلحقُ :يُقعُفُيُالجُهةُالبُحريةُمُنُأُرضُالقصرُومُساحته600مُبما ُفُيهاُ
مُن ُمُساحة ُالحُوش ُالدُاخليُ ،وُهُو ُعُبارة ُعُن ُدُور ُسُطحي ُبُه ُمُأوي ُللسيُاراتُ
(جُراج)ُوإسطبل ُللخيلُوخُمسُغُرفُصُغيرةُمُستعملةُكمخازنُ،ويُعلوُهُذاُالدُورُ
ثُمانيةُغُرفُولُوازمهاُللخُدمُ،وتُتميزُمُبانيُهُذاُالمُلحقُبالبساطةُوقلةُالزخارفُ .
بَ-السَرايُ:وتُتكونُمُنُدُورُسُفليُ(بُدروم)(ُ،)38ودُورُأُرضيُوأُولَ .
)ُ(38بُدرومُكُلمةُيُونانيةُدُخلتُللغةُالتُركية؛ُومُعناهاُغُرفةُأوُطُابقُأسفلُاألُرضُيستخدمُكُمخزنُ،
واليستخدمُللسكنُ،واشتملتُمُعظمُقُصورُمحمدُعليُباشاُعُلىُهُذاُالطُابقُ.للمزيدُ،محمدُعليُ،
المُصطلحاتُالمعماريةُ،ص.29
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ب-أَ -البَدرومَ :ويُتكون ُهُذا ُالدُور ُمُن ُمُساحة ُمُستطيلةُ ،ويُشتمل ُعُلى ُصُالة ُكُبيرةُ
ومُكتبين ُوصُالون ُلإلنتظار ُوحُمامين ُومُرحاض ُومُطبخ ُكُبير ُوحُجرة ُتُابعة ُلهُ،
ومُغسلُوحُجرةُللتخديمُوحُجرتينُللخدمُ،ولهذاُالدُورُمُدخلُخُاصُ،ويُتصلُببُاقيُ
األُدوارُبوُاسطةُسُلمُدُاخلي ُخاصُبالخدمُ،ومُنسوبُهذاُالدورُمُنخفضُعُنُمُستوىُ
الحُديقة ُبُمقدار ُنُصف ُمتر ُتُقريباُ ،ونجارته ُوحُدائده ُوأعماله ُالصُحية ُوأُرضياتهُ
وجُميع ُأُعماله ُمُن ُالنُوع ُالعُاديُ ،ويُتميز ُبالبُساطة ُفُي ُزُخارفهُ ،وهو ُمُستغل ُحُالياُ
كُمكاتبُوقُاعاتُعُرض ُلمُركزُالجزيرةُللفنونُ،وقدُأُجريُعليه ُتُعديلُحيثُ ُفُتحتُ
بُعضُالحُجراتُعُلىُبُعضهاُ،كُماُأُزيلتُبُعضُالجُدرانُ.شكالَ(َ )2َ،1
َ

َ

شكلُ(ُ)1المَسقطَاألَفقيَللبَدرومَفيَقَصرَعَمروَ
إبراهيمَقَبلَتَحويلهَلمَتحف–َمقياسَرسمََ:1
َ.500المصدرُ،نجوىُمحمدُ،تحويلُالمبانيُ
التاريخيةُ،صُ 154

شكلُ(ُ)2البَدرومَفَيَقَصرَعَمروَإبراهيمَبَعدَ
إجراءَالتَعديالتَلتَحويلهَلمَتحفَ–َمقياسَرسمََ:1
َ.َ500المصدرُ،نجوىُمحمدُ،تحويلُالمبانيُ
التاريخيةُ،صُ 192

بَ -2-الدَورَاألَرضيُ :ويُشتملُعُلىُالمُدخلُالرُئيسي ُللقصر ُفيُالجُهةُالقُبليةُ،وهُوُ
مُدخل ُتُذكاري ُبُارزُ ،ويُشتمل ُهُذا ُالدُور ُعُلى ُسبع ُحُجرات ُلألكل ُواإلستقبالُ
والتُدخين ُوالنُوم ُبُحماماتهاُ ،وتُخطيطه ُعُبارة ُعُن ُصُالة ُكُبيرة ُ(بُهو ُاإلُستقبالُ
الرُئيسي) ُوتُفتح ُعُليه ُعُدد ُمُن ُالحُجرات ُمُنها ُحُجرة ُالصُالون ُالكُبير ُالمُخصصُ
لإلستقباالتُيُليهُصُالونُصُغيرُللتُدخينُ،وحجرة ُكُبيرةُللمُائدةُ،وحُجريتنُنُومُلكُلُ
مُنهاُحُجرةُلخلعُالمُالبسُوحُمامُخُاصُبهُ،وحُجرةُتُخديمُبُحريُصُالةُالمُائدةُوبُهاُ
سُلم ُدُاخلي ُيُوصل ُللبُدروم ُأُسفل ُهُذا ُالدُور ُوإلى ُالبُلكون ُالمُوجودة ُدُائر ُالصُالةُ
الكُبيرةُ ،وتوجد ُعُلى ُجُانبي ُالمُدخل ُحُجرتان ُصُغيرتان ُإحداهما ُللتُليفون ُواألُخرىُ
تُواليتُللغُسيلُ،ويُعلوهماُحُجرتانُتُستخدمانُكُمخزنُ.شكالَ(ُ )4َ،3
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َ

شكلُ(ُ)3المَسقطَاألَفقيَللدَورَاألَرضيَفَيَقَصرَ
عَمروَإبراهيمَكَماَكَانَفَيَعَهدَصَاحبهُ.المصدرُ،
نجوىُمحمدُمنيرُ،تحويلُالمبانيُالتاريخيةُ،
صُ .155

شكلُ(ُ)4المَسقطَاألَفقيَللدَورَاألَرضيَفَيَقَصرَ
عمروَإبراهيمَبعدَتحويلهَلمتحفَ.المصدرُ،متحفُ
الخزفُاإلسالميُ،قطاعُالفنونُالتشكيليةُ،وزارةُ
الثقافةُ .

بَ-3-الدَورَاألَولَ:ويُشتملُعُلىُغُرفُالنُومُالخُاصةُبالنُبيلُعُمروُإبراهيمُ،وبُعضُ
الحُجراتُالخُدميةُاألخرىُ.شکالَ(َ )6-5
َ

شكلُ(ُ )5

شكلُ(ُ )6

المَسقطَاألَفقيَللدَورَاألَولَفيَقَصرَعَمروَ
إبراهيمَكَماَكَانَفيَعَهدَصَاحبه–َالمصدرُ،
نجوىُمحمدُ،تحويلُالمبانيُالتاريخيةُ،صُ .155

المَسقطَاألَفقيَللدَورَاألَولَفيَقَصرَعَمروَ
إبراهيمَبَعدَتَحويلهَلمَتحفَ .
المصدرُ،متخفُالخزفُاإلسالميُ،قطاعُ
الفنونُالتشكيليةُ،وزارةُالثقافةُ .

الدَراسةَالتَحليليةَللقصرُ ُ:
مَواد َالبَناء:أُساسيات ُالسُراي ُوالمُلحق ُعُملت ُبالطُريقة ُالمُيكانيكة ُلدك ُاألُساساتُ
المُسماة ُبالكومبروسولُ،واستُخدمتُاألُحجارُوالدبشُفُيُبُناءُاألُساساتُواآلجرُفيُ
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بُناءُالجُدرانُ،كُماُاستُخدمتُالخُرسانةُالمُسلحة(ُ)39فيُبُناءُاألُسقفُ،واستُخدمُالرُخامُ
الرُخامُبُكثرةُفُيُكُسوةُجُدرانُالبُهوُوبُعضُالمُلحقاتُ،واستخدمتُبُالطاتُالقُاشانيُ
فُيُتُكسية ُالجُدران ُوالمُشغوالتُالجُصيةُفي ُكُسوةُالجُدرانُواألُسقفُ،وقُدُوُصفتُ
الوُثيقةُمُبانيُالسرايُبالنُوعُالجيدُ ُ.
الطَراز َالمَعماري َللقَصرُ :كانُلحُب ُعُمروُإُبراهيمُللعُمارةُوالفُنونُاإلُسالميةُأُثرهُ
الوُاضح ُعُلى ُتُصميم ُالقُصر؛ ُالذي ُجُاء ُعُلى ُالطُراز ُالعُربي ُالجُميل-كما ُعرفتهُ
الوُثيقةُ-والذيُيعرفُبالطُرازُاإلُسالميُالمُستحدثُُ .Neo-Islamic style
نَبذةَعَنَالطَرازَاإلسالميَالمَستحدث َالذی َشَيد َعَليه َالقَصرَوأسبابَانتشارهَفیَ
الزَمالکُ:نشأتُفُيُمصرُمُنذُأُوائلُالقُرن13هـ19/مُتُقليدُالطُرزُاألُوربيةُالمُختلفةُ،
وطُغىُاستعمُالهاُعُلىُالطُرازُاإلُسالميُ،وفُيُنُهايةُق13هـ19/مُاتجهُالمُعماريونُ
إلحياء ُالطرز ُاإلُسالميةُ ،واتجهت ُالعُمارة ُوالفُنون ُفُي ُمُصر ُإلى ُإحياء ُالتُراثُ
القُوميُاإلُسالميُالمُحلي؛ُكُماُشُجعُأُفرادُأُسرةُمُحمدُعُلي ُباشا ُإُحياءُهُذاُالطُرازُ
وحرصوا ُأُنُ ُتحتفظ ُقصورهم ُبُفُنون ُالعُمارة ُاإلُسالمية؛ ُلذلك ُاتجه ُ ُالمُهندسونُ
ُمفردات ُالعُمارةُ
المُصريون ُبُدوافع ُوُطنية ُإلحياء ُالتُراث ُالعُربي ُواستُخدام ُ
اإلُسالميةُ ،وكُان ُلعُمل ُالمُهندسين ُاألُجانب ُبُلُجنة ُحُفظ ُاآلثار ُالعُربية ُتأثيره ُفيُ
إعجابهم ُبالطُراز ُاإلُسالمي ُوالعُمل ُعُلي ُإعادة ُإحياءه ،ومُن ُأشهر ُالمُعماريينُ
األجانب ُالُذين ُطبقوا ُهُذا ُالطُراز ُاإليطالي ُأنطونيو ُالُشياكُ ،ومُاريو ُرُوسيُ ،ولمُ
يُرتبطُهُذاُالطُرازُبُطرازُمُعماريُمُعينُ،بلُيُجمعُفيُالمُنشأةُالوُاحدةُبُينُعُناصرُ
مُعماريةُوزُخرفيةُتُنتميُلُفُتراتُمختلفة(ُ،)40واتضحُذلكُفُيُهُذاُالقُصر ُالذي ُصُممُ
عُلى ُالطُراز ُاإلسالمي ُويُمتاز ُبأنه ُيُجمع ُعُناصر ُمُعمارية ُوفُنية ُمُختلفة؛ ُفُنجدُ
عُناصر ُالعُمارة ُالمُغربية ُواألُندلسية ُاستُخدمت ُبكثرة ُبُجانب ُالعُناصر ُالمُملوكيةُ
والعُثمانية؛ُورُبماُكُانُسُببُكُثرةُعُناصرُالعُمارةُالمُغربيةُواألُندلسية ُيرجعُلفكرةُ
المُجاورةُالمُكانية؛ ُحُيثُشيدُقُصرُعُمروُإبراهيمُعُلىُطُرازُسُرايُالجُزيرةُالتيُ
تقع ُإلى ُالغرب ُمنها ُوالتي ُجُاءت ُعُلى ُغُرار ُقُصر ُالحُمراء ُبغرناطةُ ،وقُد ُشُيدُ
سُراي ُالجزيرة ُالمُهندس ُالنمساوى ُيُوليوس ُفُرانس ُعُام1283هـ1863/م ُوانتهىُ

)ُ)39الخُراسانُكُلمةُتُركيةُمُعناهاُالطُينُالذيُيصنعُمنُالخزفُوالكلسُ،وتتكونُمنُقطعُصغيرةُ
منُالحجارةُوالرملُوالجيرُ،وتدعمُبحديدُالتسليحُ،واستخدمتُبكثرةُفيُق19مُفيُتأسيسُالمبانيُ
المختلفةُ ،لما ُتتميز ُبه ُمن ُقوة ُومتانةُ ،وتحملها ُإلجهاد ُالضغطُ .للمزيد ُانظرُ ،توفيق ُأحمد ُعبدُ
الجوادُ،تاريخُالعمارةُالحديثةُفيُالقرنُالعشرينُ،مكتبةُاألنجلوُالمصريةُ،طُ،2القاهرة1972ُ،مُ،
صُ،471محمدُعليُ،المصطلحاتُالمعماريةُ،ص.77
)(40

Sakr, Tarek Mohamed Reffat, Early Twenty-Century Islamic Architecture in Cairo, the
American university in Cairo press, 1992.
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مُنها ُعام1285هـ1868/م(ُ ،)41وهُناك ُأسباب ُعُديدة ُجعلت ُتُصميم ُسراي ُالجُزيرةُ
عُلىُالطُرازُاإلُسالمي؛ُمُنهاُحُبُالمُهندسُيُوليوسُفرانسُللطُرازُاإلُسالميُ ،كُماُ
أُنُ ُاألُلماني ُكُارل ُفُون ُدُيبتشُ ،والذي ُقُام ُبُزُخرفة ُالقُصر ُكُان ُعُاشقا ُللطُرازُ
المُغربيُ،وأعجبُبُقصرُالحُمراءُبُغرناطةُ،وكُانُهُوُمُصدرهُالملهمُفُيُكَُثيرُمُنُ
أُعُمالهُالفُنيةُبُعدُسُرايُالجُزيرةُوالتُيُجاءتُعُلىُالطُرازُاإلُسالمي(ُ،)42كُماُأُنُُهُذهُ
السُراي ُكُانت ُمُخصصة ُكُمقر ُإلستقبال ُوإقامة ُاإلمبراطورة ُأُوجيني ُوحُاشيتهاُ
لحُضورُإفتتاحُقُناةُالسويسُ،وقُد ُاشتُهرُعُنهاُحُبها ُللشرقُبُشكلُعُامُولمُصرُبُشكلُ
خُاصة؛ُفُحُرُصُيُوليوسُأُنُُيُعكسُتُصميمُالقُصرُالطُابعُالشُرقيُللعُمارةُاإلُسالميةُ،
واجتهدُفُيُأُنُُيُكونُعُلىُنُمطُالمُبانيُالعُربيةُاإلُسالمية(ُ .)43
وسُرعان ُمُا ُأصبحت ُسُراي ُالجُزيرة ُالنُموذج ُوالطُراز ُالذُي ُنُفذت ُعُليه ُالمُنشآتُ
المُختلفة ُفُي ُحي ُالزُمالك؛ ُومُن ُهُنا ُيُتضح ُفَكرة َالمَجاورة َالمَكانية َوأَثرَها َعَلىَ
تشكيل َالطَراز َالمَعماري َلمَنشآت َحي َالزَمالك؛ َفتأثر ُمُوقع ُقُصر ُالنُبيل ُعُمروُ
إبراهيم ُوقُربه ُمُن ُسُراي ُالجُزيرةُبُالطُراز ُاإلُسالميُ ،والحقيقة ُأن ُذلك ُجُاء ُيوافقُ
رُغبةُعُمروُإبراهيمُالذيُكانُمحبا ُللعُمارةُوالفُنونُاإلسالميةُ،والذيُرغبُفُيُأُنُُ
يضاهيُقُصرهُقُصرُجُدهُالخُديويُاسماعيلُويشبهه ُفُيُالزُخارفُوالطُرازُ،وكلفُ
مُهندسهُجُ.بُاليانُبتصميم ُالقُصرُوفقُالطُرازُاإلُسالميُوأُتقنُباليانُتصميمُالقُصرُ
الذيُجُاءُبُأسلوبُإسالميُيجمعُبُينُعُدةُطُرزُمُعماريةُمُملوكيةُوعُثمانيةُومُغربيةُ
أُندلسيةُوالتيُكُانُلُهاُالنصيبُاألكبرُفيُزُخرفةُالقُصرُ .
ومن ُضُمن ُأُشهر ُالمُنشآت ُاألُخرى ُفي ُحي ُالزمالك ُالتي ُتُأثرت ُبُسُراي ُالجُزيرةُ
وجُاءت ُعُلى ُالطُراز ُاإلُسالمي ُقَصر َاألميرة َسَميحة َحَسين َكَامل ُابنة ُالسُلطانُ
حُسين ُكُامل ُ1321هـ1902/م ُوالذي ُيُقع ُبُشُارع ُحُسن ُصُبرىُ ،وقد ُتُحول ُهذاُ
القصر ُفيما ُبُعد ُإلى ُمُكتبة ُالقُاهرة ُالكُبرى ُبُناء ُعُلى ُوُصية ُاألميرة ُسُميحة ُكُاملُ
والتي ُاشتهر ُعُنها ُحُبها ُللفُنون ُوالعُمارة ُوالثُقافة؛ ُاألمر ُالذي ُانعكس ُعلى ُطرازُ
القصرُ،ويُتضحُفُيهُمُالمحُالطُرازُاإلُسالميُخُاصةُالعُناصرُاألُندلُسيةُوالمُغربيةُ .

) ُ )41عرفه ُعبده ُعلىُ ،القاهرة ُفى ُعصر ُإسماعيلُ ،الدار ُالمصرية ُاللبنانيةُ ،القاهرة1998ُ ،مُ،
صُ،66محمدُعليُ،دورُالجالياتُ،صُ .159
)ُ )42محمود ُعباس ُعبد ُالرحمنُ ،القصور ُالملكية ُفي ُمصرُ :تاريخ ُوحضارة1952-1805ُ ،مُ،
الدارُالعالميةُللنشرُوالتوزيعُ،القاهرة2005ُ،مُ،صُ .97
Shirley Johnston, Sherif Sonbol, Egyptian Palaces and Villas: Pashas, Khedives, and Kings,
Abrams, May 1, 2006. P.46

) ُ )43علي ُباشا ُمباركُ ،الخطط ُالتوفيقية ُالجديدة ُلمصر ُالقاهرة ُوبالدها ُالقديمة ُوالشهيرةُ ،جُ،1
مطبعةُدارُالكتبُ،القاهرة ،ط1970ُ،3مُ،جُ،1ص84،ُ80
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ويُتشابه ُقُصر ُعُمرو ُإبراهيم ُمُع ُالعُديد ُمُن ُقُصور ُمُدينة ُالقُاهرة ُالتي ُتُرجع ُإلىُ
ق14-13هـ20-19/م ُمنها؛ ُقُصر ُالشُواربي(ديجليون ُدي ُلور ُالشُرقي) ُبُشُارعُ
شُريف1305هـ1887/مُوالذيُأثُرُفيُقُصرُعمروُإبراهيمُبُدرجةُكبيرة(ُ،)44ومُعهدُ
المُوسيقيُالعربية1339هـ1920/مُالذيُيُقعُبشُارعُرمسيسُوغيرها.
العَناصرَالمَعماريةُ :
الوَاجهاتُ :اتسمت ُوُاجهات ُالقُصرُبُالبُساطةُ ،وجُاءت ُعُلىُنُسقُوُاجهات ُالمُنشآتُ
المُملوكية؛ ُحيثُ ُقُسمت ُالوُاجهات ُلبُانوهات ُرُأسية ُتُنتهيُبُحطات ُمُن ُالمُقرنصات؛ُ
هُذه ُالدُخالت ُعرُفتها ُالوُثائق ُالمُملوكية ُبـ ُ(الصُدور ُالمُقُرنصة)(ُ ،)45وتُشتمل ُهُذهُ
الدُخالتُعُلىُنُوافذُمُزدوجةُمُعقودةُبعقودُحُدوةُالفُرسُ،ويُوجدُعُلىُجُانبيُكُوشتيُ
العُقدُمُساحاتُغُيرُمُنتظمةُبُها ُزُخارفُنُباتيةُقُوامهاُاألُرابيسك(ُ ،)46وتشتملُبُعضُ
الدُخالت ُعُلى ُنُافذة ُوُاحدة ُمُستطيلة ُمُعقودة ُبُعقد ُحُدوة ُفُرس ُويُعلوها ُجُامة ُغُائرةُ
َ
مُزخرفةُباألرابيسكُويُحيطُبهاُزُخرفةُالجُفتُالالعب(.)47لوحةَ()6َ،5

)ُ)44للمزيدُ،عبدُالمنصفُنجمُ،قصورُاألمراءُوالباشواتُ،جُ،2ص.265ُ:263
)ُ)45هيُتُجاويفُرأسيةُتُنتهيُمنُأعليُإماُبصدرُمقرنصُ،أوُبشطفُمائلُ،وتضمُهذهُالدخالتُ
نوافذ ُمن ُمستويين ُالسفلي ُعبارة ُعن ُنافذة ُمستطيلة ُمغشاة ُمن ُالخارج ُبحجاب ُمن ُالحديد ُأوُ
النحاس ُوالمستوي ُالعلوي ُعبارة ُعن ُقندلية ُبسيطة ُأو ُمركبةُ .للمزيدُ ،عبد ُالسالم ُأحمد ُنظيفُ،
دراساتُفيُالعمارةُاإلسالميةُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب1989ُ،مُ،ص.360
)ُ )46األرابيسكُهوُأشهرُأنواعُالزخارفُالنباتيةُالتيُانتشرتُفيُفنونُالحضاراتُالسابقةُعليُ
اإلسالمُوتطورتُبعدُاإلسالم ُوأطلقتُعليهُلفظُالتوريق ُالعربي ُإذُيُرجعُتاريخُنشأتهُإلى ُمدينةُ
سامراءُفيُبدايةُق3هـ9/مُثمُانتقلُإليُمصرُفيُالعصرُالطولونيُوتُطورُفيُالعصرُالفاطميُ
واأليوبيُ ،ووصل ُلقُمة ُنضوجه ُفي ُالعصر ُالمملوكيُ ،وهو ُعبارة ُعن ُفروع ُنباتية ُمتشابكةُ
مرسومة ُبأسلوب ُمحور ُعن ُالطبيعةُ .للمزيد ُانظرُ ،ذكي ُحسنُ ،فنون ُاإلسالمُ ،دار ُالرائد ُللنشرُ
والتوزيع1981ُ،مُ،صُ،250عبدُالناصرُياسينُ،الفنونُالزخرفيةُاإلسالميةُفيُالعصرُاأليوبيُ،
دارُالوفاُلدنياُالطباعةُوالنشرُ،اإلسكندرية ،ط2002ُ،1مُ،صُ .377،376
)ُ )47الجفت ُكلمة ُفارسية ُبمعني ُمنحني ُوأيضا ُبمعنى ُاثنان ُمتشابهانُ ،و تدل ُفي ُالعمارة ُعليُ
زخرفةُمُمتدةُمنحوتةُفيُالحجرُأوُغيرهُمنُالموادُعلىُشكلُإطارُمنُخطينُمتوازيينُيتشابكانُ
عليُمسافاتُمنتظمةُ،ويُوجدُحولُفتحاتُالنوافذُواألبوابُوالزخارفُ.للمزيدُ،محمدُأمينُ،ليلىُ
إبراهيمُ ،المصطلحات ُالمعمارية ُفي ُالوثائق ُالمملوكيةُ ،دار ُالنشر ُبالجامعة ُاألمريكية ُبالقاهرةُ،
1990مُ،صُ،29عبدُالسالمُنظيفُ،دراساتُفيُالعمارةُاإلسالميةُ،ص.208
290

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب

ُ

ُ

لوحةُ()6قَصرَعَمروَإبراهيمََ-مَنظرَعَامَ
للوَاجهةَالشَرقيةَوبَهاَالمَدخلَالثَانويَ
المَستحدثُ–ُالباحثُ .

لوحةُ()5قَصرَعَمروَإبراهيمََ-مَنظرَعَامَ
للوَاجهةَالجَنوبيةَويَتوسطهاَالمَدخلَ
الرَئيسي–ُالباحثُ .

ويُعلو ُبُعض ُهُذه ُالنُوافذ ُأُشرطة ُكُتابية ُمُختلفة ُمُن ُحُيث ُالشُكل ُونُوع ُالخُطُ
ومُضمونهاُكُالتُاليُ :
النُافذتينُعُليُيُمينُويُسارُالمُدخلُالرُئيسيُنُصهماُكُالتُاليُ :
النُافذةُعُلىُاليُمين"ُ :ب ْسم ه
ب َأ ْوز ْعنيَأنْ َأ ْ
شكر َن ْعمتك َالهتيَأ ْنع ْمت َعل هي َوعل ٰىَ
ََّللا َر ِّ
()48
ي َوأنْ َأ ْعمل َصال ًحاَت ْرضاه" ُالنُافذةُعُلىُاليُسار"ُ:اعملَلدنياكَكأنكَتعيشَ
والد ه
()49
أبداًَواعملَآلخرتكَكأنكَتموتَغداً" ُ
النُافذتينُبُالوُاجهةُالشُرقيةُويُعلوُكُلُمُنهماُشُريطُكُتابيُنُصهُكُالتاليُ :
ٰ
ََّللا َي ْؤتيه َمنْ َيشاءَ*و ه
ضل ه
ضل َا ْلعظيمَ"(ُ،)50النافذةُ:
َّللا َذوَا ْلف ْ
النُافذةُاألُولى"ُ:ذلك َف ْ
ان َأ ْلز ْمناهَ
والتي ُأصبحت ُالمدخل ُالمستحدث ُللقصر ُمن ُالجهة ُالشرقية ُ"وكل ه َإ ْنس ٍ
()51
طائرهَفيَعنقهَون ْخرجَلهَي ْومَا ْلقيامةَكتاباًَي ْلقاهَم ْنشورَاًَصد ْ ه
قََّللاَا ْلعظ ْيم" ُ
المَدخل َالرَئيسيُ :ويُقع ُبُالوُاجهة ُالجُنوبيةُ ،وهُو ُمُدخل ُتُذكاري ُيُبرز ُعُن ُالقُصرُ
ويُصعدُإليهُبُدُرجاتُرُخاميةُتُؤديُإلىُبُائكةُثُالثيةُذُاتُعُقودُمُدببة ُمُحمولة ُعُلىُ
)ُ(48القرآنَالكريمَ،سورةَاألحقافَ،آيةَ(ُ )15
)ُ (49يعتقدُالبعضُأنُهذهُالعبارةُحديثُعنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُقالُالشيخُاأللبانيُرحمهُ
هللا"ُ :الُأصلُلهُمرفوعاُُ،وإنُاشتهرُعلىُاأللسنةُفيُاألزمنةُالمتأخرة ُوقالُابنُعثيمينُرحمهُ
هللا"ُ :هذاُالقولُالمشهورُ،الُيصحُعنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُ،فهوُمنُاألحاديثُالموضوعةُ،
وإنماُثبتُمنُكالمُعبدُهللاُبنُعمروُبنُالعاصُ،وقيلُأنهُمنُحكمُاإلمامُعليُبنُأبيُطالبُ .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11395

)ُ)50القرآنَالکريمَ،سورةَالجمعةَ،آيةَ(ُ )4
) (51القرآنَالکريمَ،سورةَاإلسراءَ،آيةَ()13
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أربعة ُأُعمدة ُرُخامية ُيُعلوها ُرفرف()52خُشبي ُمُائلُ ،وتُبرز ُهُذه ُالبُائكة ُلتُؤدي ُدُورُ
الشُرفةُالعُلويةُأوُالفرندةُالتيُتُطلُعُلىُحُديقةُالقُصرُكـأحدُالتُأثيراتُاألُوربيةُعُلىُ
عُمارةُقُصورُمُدينةُالقُاهرةُخاللُق14-13هـُ/ق20-19م(.)53لوحةَ(ُ )7
ويُتوسطُالمُدخلُالرُئيسيُبُاب ُالدُخولُويعلوه ُعُتبُمُستطيلُيُزخرفهُشُريطُجُصيُ
ان َأ ْلزَ ْمناه َطآئرهَفيَعنقهَ"ُمُنفذةُبُخُطُالثُلثُالجُميلُعُلىُ
بهُاآليةُالقُرانيةُ"وكل هَإنس ٍ
مُهاد ُمُن ُزُخارف ُاألُرابيسكُ ،ويُغلق ُعُلى ُفُتحة ُالدُخول ُمُصراعين ُمُن ُاألُبوابُ
الخُشبيةُالمُصفحةُبأُشرطةُمُنُالنُحاسُالمُزخرفُبالزخارفُالكُتابيةُالقُرآنيةُ .
ُ

لوحةُ(ُ )7

قَصرَعَمروَإبراهيمَ-مَنظرَعَامَللوَاجهةَالجَنوبيةَويَتوسطهاَالمَدخلَالرَئيسي–ُالباحثُ .
ويُحيطُبهاُأشرطةُكُتابيةُمُنُالثُالثُالجُهاتُكُالتاليُُ :
الجُهةُالغُربية"ُ:بسمََّللاَربَأنزلنيَمنزالًَمباركاًَوأنتَخيرَالمنزلين"

()54

ُ

الجُهة ُالجنوبية"ُ :يا َأ ُّيها َالهذين َآمنوا َال َتدْ خلوا َبيو ًتا َغ ْير َبيوتك ْم َح هتى َت ْستأْنسواَ
وتسلِّمواَعلىَأهْ لهاَذلك ْمَخ ْي ٌرَلك ْمَلعلهك ْمَتذ هكرونَ*فإنْ َل ْمَتجدواَفيهاَأحدًا"(ُ )55
) (52الرفرفُهوُسقفُخشبيُمائلُمحمولُعلىُكوابيلُمثبتةُفيُالحائطُ،يكثرُوجودهُفوقُالمقاعدُ
وفيُالكتاتيبُ.انظرُ،محمدُأمينُ،المصطلحاتُالمعماريةُ،ص.55
)ُ (53ظُهرت ُالفرندة ُفي ُأوربا ُكأحد ُاإلبتكارات ُالمعمارية ُالتي ُلجأ ُإليها ُالمعمار ُبسبب ُالبيئةُ
األوربية ُوالطقس ُالبارد ُبحيث ُيمكن ُالجلوس ُبها ُواإلستمتاع ُبالشمسُ ،وخصصت ُكمكانُ
لإلستقبالُ ،وتُطل ُعلى ُحدائقُ ،وتشبه ُالفرندة ُ(المنظرة) ُفي ُالعمارة ُاإلسالمية ُالتي ُكان ُيتخذهاُ
األمراءُوالسالطينُوتطلُعلىُالخليجُالمصريُ.للمزيدُانظرُ،إبراهيمُصبحىُالسيدُغندرُ،أعمالُ
المنافع ُالعامة ُبالقاهرة ُمنذ ُبداية ُالقرن ُالتاسع ُعشر ُوحتى ُمنتصف ُالقرن ُالعشرينُ ،دراساتُ
حضاريةُأثريةُ،رسالةُدكتوراهُ،كليةُاآلثارُ،جامعةُالقاهرة2004ُ،مُ،صُ .927
) (54القرآنَالکريمَ،سورةَالمؤمنونَ،آيةَ(ُ )29
)ُ (55القرآن َالکريمَ ،سورة َالنورَ ،آية َ(ُ،)27وتعتبر ُهُذهُاآليةُمنُاآلياتُالتيُاستخدمت ُبكثرةُ
بالمنازل ُاإلسالميةُ ،وتُعكس ُخُصوصية ُالبيت ُفي ُالفكر ُاإلسالميُ ،وظهورها ُعلى ُمُدخل ُهذاُ
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ارجعوا"(ُ )56
َارجعواَف ْ
الجُهةُالشرقية"ُ:فالَتدْ خلوهاَح هتىَي ْؤذنَلك ْمَوإنْ َقيلَلكم ْ
وتُوجد ُعلى ُجُانبي ُالمُدخل ُالرُئيسي ُدُخلتان ُمُستطيلتان ُتُنتهيان ُبُحطات ُمُنُ
المُقرنصات ُويُفتح ُفُي ُكُل ُدُخلة ُحُنية ُأشبه ُبالمُحاريب ُمُعقودة ُبُعقد ُمُدبب ُمُلئُ
بالمُقرنصات ُتشبه ُتُماماُ ُالمُداخل ُوالمُحاريب ُالسُلجوقية ُوالعُثمانية (ُ ،) 57ويُتوسطُ
الدُخلة ُالثُانيةُنُافذة ُمُعقودةُبُعقد ُمُفصصُ،ويُتوج ُقُمةُالوُاجهات ُوالبُائكة ُالتي ُتُتقدمُ
المُدخلُالرُئيسيُشُرُافاتُتُأخذُشُكلُاألوراقُالنباتيةُالخُماسيةُ .
كما ُيُوجد ُمُدخل ُفُي ُالجهة ُالشرقية؛ ُوهُذا ُالمدخل ُمُستحدث ُبطرف ُوُاحد ُولهُ
دُرابزينُحُجريُمُفرغُيُنتهيُبأشكالُالبُاباواتُالمُملوُكيةُ،ويُفتحُعُلىُأحدُالدخالتُ
بالوُاجهةُالشرقيةُوقُدُعُدلتُأُحدُالنوافذُلتُصبحُهُذاُالمدخلُ .
الدَراسةَالتَحليليةَللقصرَمَنَالدَاخلَ :
أوالًََ/الدَورَاألرضي َ
يُتكونُالطُابقُاألُرضيُللقُصرُمُنُصُالةُوُسطىُأبعادها12×6مُتُفتحُعُليهاُحُجراتُ
القُصر ُومُلحقاته ُالمختلفة ُلوحة َ(ُ ،)8وكان ُلحُب ُعُمرو ُإبراهيم ُللعُمارة ُاإلُسالميةُ
أثرُه ُالواضح ُعُلى ُتُصميم ُالقُصرُ ،وهُذا ُمُا ُتأكده ُالوثيقة ُبُوصف ُطراز ُالقصرُ
بالطرازُالعربيُالجُميلُوالذي َظَهر َأثرهَبَوضوحَفيَحَرص َعمروَإبراهيم َبإضفاءَ
روحَالمنزلَاإلسالميَعلىَالقصرَبإضافةَبعضَالعناصرَالمعماريةَفقامَبالتاليُ :
ُ -1إضافةُنُافورةُرُخاميةُ،ويُحيطُبُهاُثُمانيةُأُعمدةُرُخامية ُوهيُتشبهُتُماما ُأشكالُ
القُاعاتُفُيُالبُيوتُالمُملوكيةُوالعُثمانيةُوالتيُيُتوسطهاُالفسقيةُأوُالنُافورة(ُ .)58

القصرُتُأثرُواضحُبالطرازُاإلسالميُ.للمُزيدُ،توفيقُأحمدُتوفيقُعبدُالجوادُ،العمارةُاإلسالميةُ
فكرُوحضارةُ،مكتبةُاألنجلوُالمصرية1987ُ،مُ،صُ .94
) (56القرآنَالکريمَ،سورةَالنورَ،آيةَ()28
)ُ(57تميزتُمداخلُالعمائرُفيُالعصرُالسلجوقيُبأنهاُتأخذُشكلُالفتحةُالمدببةُداخلُحجرُعميقُ،
واستمر ُهذا ُالشكل ُخالل ُالعصر ُالعثماني ُحيث ُظهر ُفي ُأشكال ُالمحاريب ُوالمداخل ُويزخرفهُ
حطات ُمتدرجة ُمن ُالمقرنصاتُ .للمزيدُ ،فريد ُشافعيُ ،العمارة ُالعربية ُاإلسالمية ُماضيهاُ
وحاضرهاُومستقبلهاُ،السعودية1982ُ ،مُ،صُ،198منىُمحمدُبدرُ،أثرُالحضارةُالسلجوقيةُفيُ
دولُشرقُالعالمُاالسالميُعلىُالحضارتينُاأليوبيةُوالمملوكيةُبمصر،جُ،2مكتبةُزهراءُالشرقُ،
ط2002ُ،1مُ،ص.154
)ُ (58اشتملت ُالمنازل ُالمملوكية ُوالعثمانية ُعلى ُالقاعات ُويتوسطها ُفسقية ُمياه ُلتلطيف ُالجو ُوقتُ
الصيف ُكما ُفي ُمنزل ُالسحيمي ُوالست ُوسيلةُ .نقال ُعنُ ،رفعت ُموسيُ ،البيوت ُوالوكالتُ،
ص.459
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ُ
لوحةُ(ُ )8

قَصرَعَمروَإبراهيمَ-مَنظرَعَامَللصَالةَالوَسطىَبالطَابقَاألول–ُالباحثُ .
ُ ُ -2بُناء ُقُبة ُمرتفعة ُتُعلو ُسُقف ُالصُالة ُالوُسطى تأخذ ُالشكل ُالمفصص ُعلى ُنسقُ
القبابُالفاطمية()59؛ ُوهُيُقُبةُرُائعةُمُزينة ُبُالزُخارفُالنُباتيةُوالهندسية ُمنُالخارجُ،
وتُقوم ُهُذه ُالقُبة ُعُلى ُحُطات ُمُن ُالمُقرنصات ُبينها ُنُوافذ ُجُصية ُمُعشقة ُبالزجاجُ
المُلونُ ،ويُفتح ُبرقبتها ُعُدد ُمُن ُالنُوافذ ُذُات ُالزُجاج ُالمُلون(ُ ،)60ويُلتف ُحُول ُمُربعُ
القُبةُأسفلُمُناطقُاإلنتقالُشُريطُجُصيُمُزخرفُبُالكتاباتُالقُرآنيةُلسُورةُالعُصرُ
مُنفذة ُبالخط ُالكُوفي ُالمُزهر ُفي ُالجُوانب ُاألُربعةُ ،وقُد ُظُهرت ُأمثلة ُهُذه ُالقُبة ُفيُ
مُعهد ُالمُوسيقي ُالعُربية ُبشارع ُرمسيس1339هـ1920/مُ ،وكُذلك ُفُي ُقُصرُ
الشُواربي(ديجليونُديُلورُالشرقي)ُبشارعُشريفُ1305هـ1887/مُ.لوحةَ(َ )9

)ُ (59شُاع ُاسلوب ُالتُضليع ُخالل ُالعصر ُالفاطميُ ،ويتميز ُهذا ُاألسلوب ُباإليقاع ُالزخرفي ُويُمنحُ
الهيكلُقدرا ُمنُالتوازنُوالثباتُ،وتعدُقبةُحمامُالصرخُأقدمُمثلُللقبابُذاتُالضلوعُفيُالعمارةُ
يُليها ُقصر ُاألخيضرُ .للمزيد ُانظرُ ،كمال ُالدين ُسامحُ ،تطور ُالقبة ُفي ُالعمارة ُاإلسالميةُ ،نشرُ
مطبعةُجامعةُفؤادُاألولُ ،القاهرةُ،صُ،16-15محمدُحمزهُالحدادُ،القبابُفيُالعمارةُالمصريةُ
اإلسالمية ُالقبة ُالمدفنُ :نشأتها ُوتطورها ُحتى ُنهاية ُالعصر ُالمملوكىُ ،مكتبة ُالثقافة ُالدينيةُ،
1993مُ،ص.161-160
)ُ(60جاءُاستخدامُالقبةُالتيُتعلوُالبهوُالرئيسيُعلىُنُسقُالشُخيشخةُالتيُكُانتُتُعلوُسقفُالقاعاتُ
بالبيوت ُالمملوكية ُوالعثمانية ُ واتفقت ُمعها ُفي ُالغرض ُالوظيفي ُفي ُالتهوية ُوتوفير ُاإلضاءةُ.
للمزيدُ ،رفعت ُموسيُ ،الوكاالت ُوالبيوت ُاالسالمية ُفى ُمصر ُالعثمانيةُ ،الدار ُالمصرية ُاللبنانيةُ
للطباعةُوالنشرُوالتوزيع1993ُ،مُ،صُ .459
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ُ

ُ

ُ
لوحةُ(ُ )9
قَصرَعَمروَإبراهيمَ-القَبةَالتيَتعلوَسقفَ
الصالةَالوسطىَبالدورَاألرضي–ُالباحث.

ُ -3إضافة ُمُدفأة(ُ )61رُائعة ُفُي ُصُدر ُالصُالة ُالوُسطى ُكُسيت ُببالطات ُالقُاشاني(ُ)62
الخزفية ُالرُائعة ُمُن ُطُراز ُ(كُوتاهية)(ُ ،)63وجُاءت ُفي ُشُكلها ُعُلى ُنُسق ُقمم ُالمُآذنُ
العُثمانية ُالتيُتُتخذُالشُكلُالمُدببُفيماُيُعرفُبطرازُسُنُالقُلمُالرُصاصُ،ويُزخرفُ
المُدفأةُبُالطاتُخُزفيةُباللونُاألزرق ُقُوامُزُخرفتهاُزُهور ُنُباتية ُمُتنوعةُ،وسُجلتُ
بُعض ُالكُتابات ُكُلفظ ُالجُاللة ُهللا ُوسيدنا ُمحمد ﷺُ ،والعُبارة ُالدُعائية ُ«ال َغَالب َاالَ
َّللا» ُوهيُشُعارُبُنيُنُصرُمُلوكُغُرناطةُوتُعلوُالمدفأةُ،وتُنتشرُبكُثرةُعُلىُجُدرانُ
القُصر ُكُأحد ُالتُأثيرات ُاألندلسية ُالبُارزة ُبالقصرُ ،كُما ُاشتملت ُالمدفاة ُكُذلك ُعلىُ
)ُ (61تعتبر ُالمدفأة ُمن ُالعناصر ُالمُعمارية ُالمُهمة ُفي ُالبيوت ُاإلسالمية ُالقديمةُ ،كُما ُتُوجد ُفيُ
القصورُاألوربيةُفيُعصرُالنهضةُ،وسُببُانتشارهاُفيُأورباُالطقسُالباردُ،والمدفأةُهيُموقدُ
الغرض ُمنه ُالتدفئة ُويكون ُمبنية ُداخل ُالحائطُ ،ويراعى ُفي ُتصميمها ُشروط ُومواد ُخام ُمعينةُ،
وانتشرت ُهذه ُالمدافئ ُفي ُالقصور ُبتركيا؛ ُنظرا ُلطبيعة ُالمناخ ُالبارد ُوالقاعات ُالمتسعةُ ،وكانُ
بدايةُظهورهاُأواخرُق16مُ،وانتقلتُلمصرُفيُالعصرُالعثمانيُوانتشرتُفيُعددُمنُالقصورُ
التي ُترجع ُالي ُق20-19مُ .للمزيدُ ،عبد ُالمنصفُ ،قصور ُاألمراء ُ،جُ ،2صُ ،81حسام ُهزاعُ،
التحفُالخزفيةُالتركيةُوالمدافئُفيُالقصورُالعثمانيةُ،دارُالكتابُالحديث2009ُ،مُ،صُ .91
)ُ )62عرفتُالبالطاتُالخزفيةُباسمُالقاشاني ُنُسبةُلمدينةُقاشانُاإليرانيةُالتيُأكثرتُمنُاستعمالهُ
فيُتُكسيةُالعمائرُوزخرفتهاُ،وتعتبرُزخرفةُأسطحُالقبابُوالمآذنُبهذهُالبالطاتُإحديُالتأثيراتُ
اإليرانيةُعليُالعمارةُفيُمصر ُفيُالعصرُالمملوكيُواستمرتُخاللُالعصرُالعثمانيُ .للمزيدُ،
ربيعُحامدُخليفةُ،الفنونُاإلسالميةُفيُالعصرُالعثمانيُ،مكتبةُزهراءُالشرق2001ُ،مُ،ص-19
ُ،20منيُمحمدُبدرُ،أثرُالحضارةُالسلجوقيةُ،جُ،3صُ .102-101
)ُ (63تُعتبر ُكُوتاهية ُمن ُأهم ُمراكز ُصناعة ُالخزف ُفي ُالدولة ُالعثمانية ُخالل ُق18مُ ،ويصفُ
الرحالة ُايليا ُجلبي ُمدينة ُكوتاهية ُأثناء ُزيارته ُللمدينة ُعام1670م ُبأنها ُتتكون ُمنُ 34حيُ ،منُ
ضمنهم ُحي ُخاص ُبصناع ُالصيني ُمن ُاألرمن ُالذين ُينتجون ُأنواعا ُمن ُالقطع ُالخزفيةُ ،ويتميزُ
خزفُلكوتاهيةُباللونُاألبيضُواألزرقُبدرجاتهُواألرجوانيُواألحمرُالطُماطميُ،ويُمتازُخزفُ
كُوتاهية ُبعُجينته ُالبيضاء ُالشفُافة ُولذل ُأطلق ُعليه ُ(الصيني) ُلشفافيته ُونصاعتهُ .للمزيدُ ،سعادُ
ماهرُ،الخزفُالتركيُ،الجهازُالمركزيُللكتبُالجامعيةُ،القاهرة1961ُ،مُ،صُص.65ُ:62
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كُتابات ُتُسجيلية ُإلسم ُالصانع ُ«مَحمد َفَؤاد َلطيف» ُومُكان ُالصُنع ُ«مَدينةَ
كَوتاهية»(ُ.)64لوحةَ(ُ )10
ُ
ُ
ُ
لوحةُ()10

ُ

قصرَعمروَإبراهيم–َالمَدفاةَالتيَتَوجدَ
بَصدرَالصالةَالوسطى–َالدورَاألرضي–ُ
الباحثُ .

ُ-4شُكلُالبُائكةُالتيُتُعلوُالمدفأةُوتُقومُعلىُأُربعةُأعمدةُرُخاميةُذُاتُقُواعدُوتُيجانُ
بُصليةُالشُكل ُفُيُكُلُمُنُالجُزءُالشُماليُوالجُنوبيُمُنُالصُالة ُالوُسطىُ ،وتُستندُبُقيةُ
البُائكة ُعُلى ُأشكال ُكُوابيل ُيُزخرفها ُقُباب ُمُضلعة ُصُغيرةُ ،وتشبه ُهذه ُالبائكةُ
المقعد (ُ ) 65في ُالمنازل ُاإلسالميةُ ،وتُدور ُهُذه ُالبُائكة ُفي ُالدُور ُاألول ُبالكاملُ،
ويُتقدمها ُدُرابزينُيُتكونُمُنُألواحُالرُخامُالمُفرغُباألشكالُالهُندسيةُالرُائعةُ،وهذهُ
البُائكةُمُاُهيُإلىُمُمرُأوُمُمشىُيُدورُحُولُحُجراتُالدُورُاألولُويُطلُعُلىُالصُالةُ
الوُسطيُللدُورُاألُرضيُ .
ويُفتح ُعلى ُالصُالة ُالوُسطى ُعُدد ُمُن ُالحُجرات ُوالقُاعات ُالتي ُزخرفت ُبالعُناصرُ
المُعماريةُوالزُخرفيةُاإلسالميةُالمتنوعةُوهيُكالتُاليُ :
ُ-1وَصفتَالوَثيقةَكَسوةَحَوائط َمَعظمَحَجراتَالدَورَاألولَوأَسقفهَبَأنهاَمَزخرفةَ
باألشكال َالعَربية َالجَميلة؛ ُحُيث ُكُسيت ُجُدران ُمُعظم ُالحُجرات ُحُتى ُالمُنتصفُ
بُالبُالط ُالقُيشاني ُالفُاخر ُصُنع ُكُوتاهية ُوالذي ُيُمتاز ُباأللوان ُالبرُاقة ُمُثل ُاألُزرقُ
)ُ )64للمزيدُعنُشرحُالمدفأةُبالتفصيل؛ُانظرُ،حسامُهزاعُ،التحفُالخزفيةُالتركيةُوالمدافئُفيُ
القصورُالعثمانيةُُدراسةُأثريةُحضاريةُ،دارُالكتابُالحديث2009ُ،مُ،ص101ُ:98
) ُ (65المقعدُهوُالمكانُالمخصصُللجلوس؛ُفهوُوحدةُمعماريةُمعدةُلجلوسُالرجالُ،ويكونُمكانهُ
فيُالطابقُاألولُ،ويطلُعلىُالفناءُعبرُبائكةُمعقودةُ،ولهُأنواعُعديدةُكالمقعدُالسماويُوالتركيُ
والقبطي ُوغيرهاُ .للمزيد ُعن ُالمقاعدُ .انظرُ ،محمد ُأمينُ ،المصطلحات ُالمعمارية ُفي ُالوثائقُ
المملوكيةُ ،ص ُصُ ،114-113غزوان ُمصطفي ُياغيُ ،منازل ُالقاهرة ُومقاعدها ُفي ُالعصرينُ
المملوكيُوالعثمانيُدراسةُأثريةُحضاريةُ،مكتبةُزهراءُالشرقُ،القاهرة2004ُ،مُ .
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واألُخضرُواألُحمرُالطُوبىُوغُيرهاُذُاتُالطُابعُالتُركيُ،أماُبُاقيُالجُدران ُفيُكسوهاُ
حُشوات ُجُصية ُمُنفذة ُبالصُب ُفي ُالقُالب ُحُتى ُنُهاية ُسُقف ُالقُاعة ُعلى ُالطرازُ
األندلسي ُوتُنتهي ُبشريط ُكُتابي ُيُدور ُحُول ُسُقف ُالحُجراتُ ،كما ُتُنتهي ُالجُدرانُ
بُحطات ُمُن ُالمُقرنصاتُ ،ويُفصل ُبُين ُبُالطات ُالقُاشاني ُوالحُشوات ُالجُصية ُشُريطُ
كتابيُجُصيُ،وكُسيُالسُقفُكُذلكُبالحُشواتُالجُصيةُالمُتنوعةُ.لوحةَ(ُ )11
ُ

لوحةُ(َ )11
قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َزَخَارفَجَدرانَحَجرةَالمَائدةَبَالطَابقَاألَولَوعَبارةَ(والغَالبَإالََّللا)ُ-
الباحث ُ
ُ

ُ -2تُنوعت ُالزُخارف ُالمُوجودة ُبالحُجرات ُمُابُين ُزُخارف ُنُباتية ُقُوامها ُاألرابيسكُ
وزُهور ُنُباتية ُكُزهرة ُالقُرنفلُ ،واستُخدمت ُالكُتابات ُالعُربية ُبُكُثرة ُوكُان ُلعُبارةُ
(والغَالبَإالََّللا)ُالنُصيبُاألُكبر؛ُحُيثُتُكرُرتُبُشكلُمُنتظمُفُيُشُريطُجُصيُيُدورُ
في ُمُنتصف ُجُدران ُمُعظم ُالحُجراتُ ،واستُخدمت ُاآلُيات ُالقُرآنية ُبُكثرة ُفي ُشُكلُ
شُريطُيُدورُحُولُنُهاياتُالجُدرانُمُنُأُعلىُلوحتا َ(ُ،)13،12واستُخدمتُالزُخارفُ
الهُندسية ُبُكثرة ُفُي ُزُخرفة ُاألُسقف؛ ُحُيث ُاستُخدمت ُزُخرفة ُالطُبق ُالنُجمي ُوسُجلُ
بُداخلهاُاسمُعمروَإبراهيمَكُماُفُيُسقفُحُجرةُالمُائدةُ.لوحة(ُ )14

ُ

ُ

لوحةُ()13قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َزَخارفَ
جَدرانَأحدَالحَجراتَمَنَأَعلىَوحَطاتَ
المَقرنصاتَالمَذهبةُ-الباحث ُ

لوحةُ()12قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َالزَخارفَ
الجَصيةَالمَتنوعةَعَلىَجَدرانَأحدَحَجراتَ
الدورَاألول–ُالباحثُ .
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ُ

ُ

لوحةُ()14
قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َسَقفَحَجرةَالمائدةَ
وزَخرفةَالطَبقَالنَجميَيَتوسطهَاسمَ(عَمروَ
إبراهيم)ُ–ُالباحثُ .

ُ-3انتشرتُعُنصرُالدُفُايات ُالمُخروطيةُالمُكسُوةُببالطاتُالقُاشانيُوتُشبهُالمُوجودةُ
فيُصُدرُالصُالةُالوُسطىُ،ويُزخرفهاُالكُتاباتُالعُربيةُعُباراتا ُ(نَعمه َكَاملةَ -بَركةَ
()66
شَاملة) ُ.لوحةَ(ُ )15
ُ

ُ

لوحةُ()15
قَصرَعَمروَإبراهيمَ–ََالدَفاياتَالمَخروطيةَالمَكسوةَبَبالطاتَالقَاشانيُُ-الباحث ُ

ُ -4جُاءت ُنُوافذ ُوأُبواب ُالحُجرات ُ ُمزخرفة ُبُزُخارف ُإسالمية ُهُندسية ُكُزخرفةُ
الطُبقُالنُجمىُ،كُماُاستُخدمتُالعُناصرُالمُعماريةُاإلسالميةُكُالعقود؛ُحيثُاستُخدمتُ
العقود ُمُن ُنُوع ُحُدوة ُالفُرسُ ،وزُخرفت ُفُتحات ُمُداخل ُالحُجرات ُبُعُتب ُمُزخرفُ
بالزُخارفُالجُصيةُوكُتاباتُمُنفذةُبُالخُطوطُالمُتنوعةُ .
ُ -5اشتُملت ُحُجرات ُالطُابق ُاألرضي ُعُلى ُبُعض ُاألُثاث ُالثُابت ُوالمُتنقل ُومُقتنياتُ
خُاصةُبالنُبيلُعُمروُإبراهيم؛ ُففيُحُجرةُالمُائدةُمُنضدة ُللطعام ُمُنُالرُخامُمُستوردةُ
مُن ُأُوربا ُومُحمولة ُعُلى ُأعمدة ُمُن ُالرُخامُ ،واشتملت ُكذلك ُعُلى ُبُعض ُالمُناضدُ
الرُخاميةُالمُجاورةُلحُوائطُحُجرةُالمائدةُ .
)ُ )66للمزيدُعنُشرحُهذهُالمدافئ ُبالتفصيل؛ُانظرُ،حسامُهزاعُ،التحفُالخزفيةُالتركيةُوالمدافئُ
فيُالقصورُالعثمانيةُدراسةُأثريةُحضاريةُ،دارُالكتابُالحديث2009ُ،مُ،صُ .101ُ:98
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ثَانيَا ًََ/الدَوراألولَ َ:
يُتمُالوُصولُلهُذاُالدُورُعُبرُسُلمُصُغيرُدُاخليُ،ويُتكونُهذاُالدورُمنُأُربعُحُجراتُ
يُتقدمهاُمُمشىُأوُمُمرُيُطلُعُلىُبُهوُالدُورُاألرضيُ،وهُذاُالدورُمُخصصُلحُجراتُ
النومُالخاصةُبالنُبيلُعُمروُإبراهيمُوأهمَهذهَالحَجراتَهيُ ُ:
حَجرةَنومَاألميرُ:تُتكونُهُذهُالحُجرةُمُنُثُالثةُأقسام؛ُالحُجرةُالخُارجيةُثُمُالوُسطىُ
ثُم ُالحُمام ُالمُلحق ُبالحُجرةُ ،وتُأخذ ُالحُجرة ُالخُارجية ُشُكل ُالمُربع ُويُوجد ُبأحدُ
أضالعهاُعُلى ُيُمينُالدُاخل ُدُوالبُحُائطي ُمُنُالخُشبُالمُطعمُبُالصُدفُ،كُماُيُوجدُ
فىُالرُكنُاألُيسرُمُنُالحُجرةُنُافورةُرائعةُمُنُالرُخام ُباإلضافةُإلىُكُتبية ُصُغيرةُ
مُن ُالخُشب ُالمُطعم ُوكذلك ُعلى ُكُتيبتان ُمُن ُالخُشب ُالمُطعم ُبُالصُدف ُبُزخارفُ
هُندسية ُوحُيوانيةُ ،أُما ُالحُجرة ُالوُسطى ُفهي ُ(قُاعة ُاألُمير ُعمرو ُإبراهيم)؛ ُفتُأخــذُ
تصلةُبالحجرةُالخُارجيةُبُفُتحةُبابُمُزخرفةُبهاُفُتحاتُ
ُ
شُكـلُهُنـدسىُمُربعُ،وهىُمُ
لإلضاءة ُويُعلوها ُزُخرفة ُقُرص ُالشُمس ُالمُشعة ُالتي ُتُخرج ُمن ُدُائرة ُبها ُلُفظُ
الجاللة؛ ُتُلكُالزُخرفةُالتيُانتشرتُخُالل ُعُصر ُمُحمدُعُلىُواتُخذتُشُعارا ُلألُسرةُ
العُلويةُ ،ويُوجدُبالجدرانُمُراياُودُوااليبُحُائطيةُمُحالهُبالصدفُ،ولذاُتعرفُهُذهُ
الحُجرة ُبقُاعة ُالمُرايا(ُ ،)67أُمُا ُسُقف ُهذه ُالحُجرة ُفهو ُمُن ُالخُشب ُالمُجلد ُوالمُذهبُ
ويُشبه ُأُسقف ُالمُنازل ُالمُملوكية ُوالعُثمانية(ُ ،)68وكان ُيُزخرف ُجُدران ُهذه ُالحُجرةُ
لُوحات ُزُيتية ُمُن ُمُقتنيات ُعُمرو ُإبراهيم ُلُكبار ُالمُصورين ُالمُستشرقينُ .لوحتاَ
(ُ )17،16

)ُ(67عبدُالرحمنُذكيُ،موسوعةُمدينةُالقاهرةُفيُألفُعامُ،مكتبةُاألنجلوُ،طُ،2القاهرة1987،مُ،
صُ .29
)ُ )68شاعت ُاألسقف ُالخشبية ُفي ُالعصر ُالمملوكي ُخاصة ُالعصر ُالجركسيُ ،وكان ُالسبب ُذلكُ
وجود ُمنطقة ُالشام ُالغنية ُباألخشاب ُتحت ُالسيطرة ُالمملوكيةُ ،وتجلت ُعبقرية ُالنجارين ُخاللُ
العصرُالمملوكيُفيُتنويعُأشكالُاألسقفُفيُالبناءُالواحدُ،وقدُوصلتناُأسماءُالعديدُمنُاألسقفُ
الخشبيةُمنُبينهاُسقفُنقيُمغرقُبالذهبُوالالزوردُ،سقفُنقيُلوحُوفسقيةُ،والقصعُأو ُالحقاقُ
الخشبية ُوغيرهاُ .للمزيدُ ،حسني ُمحمد ُنويصرُ ،العمارة ُاإلسالمية ُفي ُمصر(عصر ُاأليوبينُ
والمماليك)ُ،مكتبةُزهراءُالشرقُ،ط1996ُ،1مُ،صُ .246-245
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ُ

ُ

لوحةُ()16

لوحةُ()17

قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َالدَورَاألولًَ َ-حجرةَ
األميرَوسَقفهاَمنَالخَشبَالمَجلدَبالتَذهيب–ُ
الباحثُ .

قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َالدَورَاألولََ-حَجرةَ
األميرَويتصدرهاَدخلةَعميقةَبهاَمقعدَ
جلوس–ُالباحثُ .

أمُاُحُمامُهُذهُالحُجرةُفُهوُتُحفةُمُعمارية؛ُويتمُالوُصولُإليهُمُنُخُاللُبُابُبُحُجرةُ
األمير ُالوُسطىُ ،وُهو ُعُبارة ُعُن ُمُغطس ُرُخامي ُكُبير ُمُن ُالمُرمرُ ،وُحُوض ُمُياهُ
عُلى ُهُيئة ُمُحارة ُتُعلوه ُسُاعة ُيُزخرفها ُشُكل ُزُخرفي ُمُن ُالرُخام ُبينها ُطُائرانُ
مُتقابالنُ ،وكُسيت ُجُدران ُالحُمام ُبُبالطات ُالقُاشاني ُالرُائعةُ ،كما ُيعلو ُسقف ُالحمامُ
قبةُضحلةُمفرغةُبالزجاجُالملونُتشبهُشكلُالحماماتُاإلسالميةُ.لوحتاَ(ُ )19،18
ُ

ُ

لوحةُ()18قَصرَعَمروَإبراهيمَ–َالحَمامَ
الرَخاميَالملحقَبحجرةَاألميرَبالدورَاألول–ُ
الباحثُ .

َ
َ
َ
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لوحةُ()19قَصرَعَمروَإبراهيمَحَوضَالمَياهَ
بالحَمامَالمَلحقَبحَجرةَاألميرَُ-الباحثُ .
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النتائجََ :
 ُيُعتبرُقُصرُالنُبيلُعُمروُإبراهيم ُأُحدُأُهمُالقُصورُالمُشيدةُوُفقُالطرازُاإلسالميُالمُستحدث ُفي ُمدينة ُالقاهرة؛ ُواشتمل ُالقُصر ُعُلى ُالعُديد ُمُن ُعُناصر ُالعُمارةُ
اإلسالمية ُمُن ُأشكال ُالمُقرنصات ُوالعُقود ُوالقُباب ُوالنُوافذ ُوزُخارف ُاألُرابيسكُ
واألُطباق ُالنُجمية ُوبُالطات ُالقاشُانيُ ،والكُتابات ُالعُربية ُالتُي ُاستُخدمت ُبُكثرةُعُلىُ
جُدرانُالقُصرُبالدُاخلُوالخُارجُ،وقامُالباحثُبدراسةُالقصرُدراسةُوثائقيةُتحليليةُ
وتوصلُلعددُمنُالنتائجُ :
 ُأرخت ُالوُثيقة ُالمُنشورةُتُاريخ ُإنشاء ُالقُصر ُلعام1342هـ1923/مُ،وهو ُما ُجاءُمتوافقا ُمعُالنُصوصُالتُأسيسيةُبالقصر؛ُحيثُوُردُنُصُتُأسيسيُيُؤرخ ُاإلنتهاءُمُنُ
قُبةُالصالةُالوسطى ُبالدورُاألولُ1343هـ1925-4/مُ،ويستنتجُمنُذلكُأنُتاريخُ
البدء ُفي ُالبُناء ُكُانت ُعُام ُ1342هـ1923/م ُواستمر ُالعمل ُفي ُالقصر ُحتى ُعامُ
1343هـ1925-4/مُ .
 ُأُوضحت ُالوثيقة ُأُن ُالنبيل ُعُمرو ُإبراهيم ُقام ُببُيعُهُذا ُالقُصر ُلدائرة ُعُمه ُاألميرُأحمدُسيفُالدينُبمبلغُ 28600ألفُجنيهُفيُُ 20فبراير1935مُ،وكانُالسببُالذيُ
دفعُعمروُإبراهيمُببيعُهذاُالقصر؛ُهوُرُغبتهُفيُاإلستفادةُبثمنُالقصرُوهوُيُدرکُ
أُنُ ُالقُصر ُسُيُؤول ُإليه ُمُرة ُأُخری ُعُن ُطُريق ُالمُيراث ُمُنُتُرکةُعُمه ُاألمير ُأُحمدُ
سُيفُالدينُالذیُلمُيُتزوجُوليسُلهُأوالدُ .
 ُالمُجاورة ُالمُكانية ُوأثرها ُعلى ُالطُراز ُالمُعماري ُلقصر ُالنُبيل ُعُمرو ُإبراهيمُُوغُيرهُمُنُالمُنشآتُالمُختلفةُبالزمالك؛ُفقدُجاءُالقصرُعلىُالطُرازُاإلسالميُعلىُ
نسقُطُرازُسُرايُالجُزيرةُالتيُكُانتُالنُواهُاألولىُفيُنشأةُحيُالزمالكُ .
 ُقام ُالباحث ُبدراسة ُالقصر ُدُراسة ُتحليلية ُوثائقية ُفي ُضُوء ُوُثيقة ُبُيع ُالقُصرُ،وتُحليلُالمُعلوماتُالوُادرةُبهاُ .
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المصادرَوالمراجعَ -:
َ-1الوثائقََ :
ُدارُالوثائقُالقوميةُ،مجلسُبالطُالملكُ–قضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدينُُ-ملفُ-115/5محفظةُرقمُ،27القضيةُالمدعيُفيهاُوزارةُاألوقافُإدارةُأموالُاألميرُأحمدُسيفُالدينُللنظرُفيُالطلبُ
المرفوعُمنُالنبيلُعمروُابراهيمُبرغبتهُفيُبيعُسراياهُبالجزيرةُلدائرةُاألميرُأحمدُسيفُالدينُ .
 ُدارُالوثائقُالقوميةُ،مجلسُبالطُالملكُ–قضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدينُ -محفظةُرقمُ،57بيانُممتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدينُ .
 ُدارُالوثائقُالقوميةُ،محفظةُرقمُ،135محافظُاألبحاثُ،موضوعاتُمتفرقةُ،ترجمةُحياةُأحمدُرفعتُباشاُنقالُعنُكتابُسجلُعثمانيُالتركيُ،جُ .1
 ُجريدة ُالوقائع ُالمصريةُ ،ملحق ُعددُ 59بتاريخ ُ26يونيو1922م ُُ ،األمر ُالملكي ُرقمُ 55فيُ26يونيوُُلسنة1922مُبحصرُأعضاءُاألسرةُالمالكةُالذينُيطلقُعليهمُلقبُالنبيلُأوُالنبيلةُ ُ.
ُجريدةُالوقائعُالمصريةُ،عدد4ُ،1يناير1932مُ . ُجريدة ُالوقائع ُالمصريةُ ،العددُ 98مكرر ُ(غير ُاعتيادي) ُالصادر ُفي ُيوم ُاألربعاء ُ2ربيعُالثاني1373هـ9/ديسمبر1953مُ .
ُمجلةُاللطائفُالمصورةُ،عددُ29نوفمبر1937مُ .َ-2المراجعَوالرسايلَالعربية َ
ُ إبراهيمُصبحىُغندرُ،أعمالُالمنافعُالعامةُبالقاهرةُمنذُبدايةُالقرنُالتاسعُعشرُوحتىُمنتصفُالقرنُالعشرينُ،دراساتُحضاريةُأثريةُ،رسالةُدكتوراهُ،كليةُاآلثارُ،جامعةُالقاهرة2004ُ،مُ .
 ُ أحمدُخالدُعليوهُ،الطابعُالعمرانيُللتجمعاتُالحضريةُبالجزرُفيُمدينةُالقاهرة(منطقةُالدراسةُجزيرةُالزمالك)ُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالفنونُالجميلةُ،جامعةُحلوان2004ُ،مُ .
 ُ أحمدُشفيقُباشاُ،حولياتُمصرُالسياسيةُ،التمهيدُ،جزءُثالثُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،ط2012ُ،2مُ ُُ.
 ُأمل ُمحمد ُفهميُ ،أمراء ُاألسرة ُالمالكة ُودورهم ُفي ُالحياة ُالمصرية ُ1928-1882مُ ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب2006ُ،مُ .
 ُ اندريه ُريمونُ ،القاهرة ُتاريخ ُوحضارةُ ،ترجمة ُلطيف ُفرجُ ،دار ُالفكر ُللدراسات ُوالنشرُوالتوزيعُ،القاهرة1994ُ،مُ .
ُتوفيقُأحمدُعبدُالجوادُ،العمارةُاإلسالميةُفكرُوحضارةُ،مكتبةُاألنجلوُالمصرية1987ُ،مُ . ُُ ، ................تاريخ ُالعمارة ُالحديثة ُفي ُالقرن ُالعشرينُ ،مكتبة ُاألنجلو ُالمصريةُ ،طُ،21972مُ .
 ُحسام ُهزاعُ ،التحف ُالخزفية ُالتركية ُوالمدافئ ُفي ُالقصور ُالعثمانيةُ ،دار ُالكتاب ُالحديثُ،2009مُ .
 ُحسني ُمحمد ُنويصر ُ ،العمارة ُاإلسالمية ُفي ُمصر ُ(عصر ُاأليوبين ُوالمماليك)ُ ،مكتبة ُزهراءُالشرقُ،ط1996ُ،1مُ .
 ُداليا ُمحمد ُمحمد ُصالحُ ،جزيرة ُالزمالك ُدراسة ُفي ُجغرافية ُالعمرانُ ،رسالة ُماجستيرُ ،كليةُاآلدابُ،جامعةُالقاهرة2003ُ،م ُ
ُذكيُمحمدُحسنُ،فنونُاإلسالمُ،دارُالرائدُللنشرُوالتوزيعُ،القاهرة1981ُ،مُ .ُ ربيعُحامدُخليفةُ،الفنونُاإلسالميةُفيُالعصرُالعثمانيُُ،مكتبةُزهراءُالشرق2001ُ،مُ . ُ رفعتُموسيُ،الوكاالتُوالبيوتُاالسالميةُفىُمصرُالعثمانيةُ،الدارُالمصريةُاللبنانيةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع1993ُ،مُ .
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ُرفعتُموسىُمحمدُ،مدخلُإلىُفنُالمتاحفُ،الدارُالمصريةُاللبنانيةُ،طُ،2ـ2008مُ .ُسعادُماهرُ،الخزفُالتركيُ،الجهازُالمركزيُللكتبُالجامعيةُ،القاهرة1961ُ،مُ . ُ سهيرُذكيُحواسُ،القاهرةُالخديويةُ:رصدُوتوثيقُعمارةُوعمرانُمنطقةُوسطُالمدينةُ،مركزُالتصميماتُالمعمارية،القاهرةُ،ط2002ُ،1مُ .
ُسيدُكريمُ،القاهرةُعمرهاُ50الفُسنةُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،القاهرة1999ُ،مُ .ُعبدُالرحمنُذكيُ،موسوعةُمدينةُالقاهرةُفيُألفُعامُ،مكتبةُاالنجلوُ،طُ،2القاهرة1987،مُ . ُعبد ُالسالم ُأحمد ُنظيفُ :دراسات ُفي ُالعمارة ُاإلسالميةُ ،22الهيئة ُالمصرية ُالعامة ُللكتابُ،1989مُ .
 ُعبد ُالمنصفُسالمُنجمُ،قصور ُاألمراءُوالباشاوات ُفيُمدينة ُالقاهرةُفي ُالقرنُالتاسع ُعشرُ،الجزءُالثانيُ،مكتبةُزهراءُالشرقُ،القاهرةُ2002ُ،مُُ .
 ُعبد ُالناصر ُياسينُ ،الفنون ُالزخرفية ُاإلسالمية ُفي ُالعصر ُاأليوبيُ ،دار ُالوفا ُلدنيا ُالطباعةُوالنشرُ،اإلسكندريةُ،ط2002ُ،1مُ .
 ُعثمان ُإبراهيمُ ،كارولين ُكورخان ُعلىُ ،محمد ُعلي ُخصوصيات ُملكية ُ"مذكراتُحميمة 2005/1805م"ُترجمةُهدىُكشرودُ،المجلسُاألعلىُللثقافةُُ،المشروعُالقوميُللترجمةُ،
العددُ960سنةُ2005مُ .
ُ عرفهُعبدهُعلىُ،القاهرةُفىُعصرُإسماعيلُ،الدارُالمصريةُاللبنانيةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ،القاهرة1998ُ،مُ .
ُعمروُسميحُطلعتُ،مزمازيلُجاردنُسيتيُ،مجلةُتراثُ،العددُاألول2009ُ،مُ .ُ عليُرأفتُ،متحفُالخزفُاإلسالميُقصرُاألميرُعمروُإبراهيمُ،مجلةُعالمُالبناء ،العددُُ،216ُ،مركزُالدراساتُالتخطيطيةُوالمعماريةُ،القاهرة2003ُ،مُُ،صُصُ 22ُ:19
 علي ُباشا ُمبارك،الخطط ُالتوفيقية ُالجديدة ُلمصر ُالقاهرة ُوبالدها ُالقديمة ُوالشهيرة20ُ ،جزءُ،مطبعةُدارُالكتبُ،القاهرة ،ط1970ُ،3مُ .
ُ غزوانُمصطفيُياغيُ،منازلُالقاهرةُومقاعدهاُفيُالعصرينُالمملوكيُوالعثمانيُدراسةُأثريةُحضاريةُُ،مكتبةُزهراءُالشرقُ،القاهرة2004ُ،مُ .
 ُفتحي ُحافظ ُالحديديُ ،دراسات ُفي ُالتطور ُالعمراني ُلمدينة ُالقاهرةُ ،الهيئة ُالمصرية ُالعامةُللكتابُ،القاهرة2009ُ،مُ .
ُفريدُشافعيُ،العمارةُالعربيةُاإلسالميةُماضيهاُوحاضرهاُومستقبلهاُ،السعوديةُ1982مُُ .كمالُالدينُسامحُ،تطورُالقبةُفيُالعمارةُاإلسالميةُ،نشرُمطبعةُجامعةُفؤادُاألولُ،القاهرةُ . ُمحمد ُأحمد ُعبد ُالرحمنُ ،إعادة ُإحياء ُالطراز ُاإلسالمي ُفي ُمصر ُما ُبين ُالفترةُ1863هـ1920/م) ُ ،مجلة ُالجمعية ُالعربية ُللحضارة ُوالعمارة ُوالفنون ُاإلسالميةُ ،العدد ُالثانيُ
2015مُ.صُصُ .184ُ:160
 ُ محمدُحمزهُالحدادُ،القبابُفيُالعمارةُالمصريةُاإلسالميةُالقبةُالمدفنُ:نشأتهاُوتطورهاُحتىُنهايةُالعصرُالمملوكىُ،مكتبةُالثقافةُالدينية1993ُ،مُ .
 ُ محمدُعليُعبدُالحفيظُ،دورُالجالياتُاألجنبيةُوالعربيةُفيُالحياةُالفنيةُفيُمصر"دراسةُأثريةُحضاريةُوثائقية"ُ،رسالةُدكتوراهُ،كليةُاآلثارُ،جامعةُالقاهرة2000ُ،مُ .
 ُمحمدُعليُعبدُالحفيظُ،المصطلحاتُالمعماريةُفيُوثائقُعصرُمحمدُعليُوخلفائهُُ-ُ 18051879مُ،دارُالجريسيُبالقاهرةُ،القاهرةُ،ط2005ُ،1مُ .
 ُمحمد ُالششتاويُ ،متنزهات ُالقاهرة ُفى ُالعصرين ُالمملوكى ُوالعثمانىُ ،دار ُاآلفاق ُالعربيةُ،القاهرة1999ُ،مُ .
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 ُمحمد ُأمينُ ،ليلى ُإبراهيمُ ،المصطلحات ُالمعمارية ُفي ُالوثائق ُالمملوكيةُ ،دار ُالنشر ُبالجامعةُاألمريكيةُبالقاهرة1990ُ،مُ .
 ُمحمودُعباسُعبدُالرحمنُ،القصورُالملكيةُفيُمصرُ:تاريخُوحضارة1952-1805ُ،مُ،الدارُالعالميةُللنشرُوالتوزيعُ،القاهرة2005ُ،مُ .
 ُُ ، ُ ---------------معالم ُتاريخ ُمصر ُالحديثة ُوالمعاصرةُ ،الدار ُالعالمية ُللنشر ُوالتوزيعُ،القاهرة2006ُ،مُ ،
 ُمروهُعليُحسينُ،نساءُاألسرةُالعلويةُودورهنُفيُالمجتمعُالمصريُ،دارُالشروقُ،القاهرةُ،ط2015ُ،1مُ .
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المالحق َ
مَلحقَ(َ )1
اسم َالوثيقةُ :القُضية ُالمُدعي ُفيها ُوُزارة ُاألوقاف ُإدارة ُأُموال ُاألمير ُأحمد ُسيفُ
الدين ُللنظر ُفي ُالطُلب ُالمُرفوع ُمُن ُالنُبيل ُعُمرو ُابراهيم ُبُرغبته ُفي ُبُيع ُسُراياهُ
بالجُزيرةُلُدائرةُاألميرُأحمدُسيفُالدين.
التاريخُ:منُ5يناير1935مُإلىُ28فبراير1935مُ-عُددُاألوراقُ–17المُرفقاتُ–32
المُجموع.49
مَحفظةُ :مُجلس ُبُالط ُالمُلك ُ– ُقُضايا ُاألمير ُأحمد ُسيف ُالدينُ -كُودُ
أرشيفيُ -0072-000265ملفُ -115/5مُحفظة ُرقمُ 27مَكان َالحَفظُ :دُارُالوُثائقُ
القُوميةُبالقاهرةُ .
مَضمون َالوَثيقةُ :هُي ُوُثيقة ُبُيع ُوتثمين ُلسُراي ُعُمرو ُإبراهيم ُالكائنة ُبجُزيرةُ
الزُمالكُوالمُشتريُهوُدُائرةُعُمهُاألميرُأحمدُسيفُالدينُوعُرضُاألُمرُعُلىُدُيوانُ
األُوقافُ،الذيُرُحبُباألمرُوقُامتُبتُشكيلُلُجنةُمُنُحُضراتُمُديريُقُسمُالهُندسةُ
بُوزارةُاألُوقافُسُابقا ُوالخُبير ُالمُاليُ،ومُديرُالمُبانيُالعُامُبُوزارةُاألشغالُالعُموميةُ
لمُعُاينةُالسُرايُوتُقديمُتُقريرُبنتيجةُهُذهُالمُعاينة؛ُعُنُحُالتهاُومُشتمالتهاُوالقُيمةُالتيُ
تُقدرها ُلها ُبحسب ُحُالتها ُالحُاضرة ُومُساحة ُاألرض ُالقُائمة ُعُليها ُمُع ُإبداء ُاللجنةُ
رأيهاُفيُكُيفيةُاستغاللُهاُ .
وتُمُعُملُتُقريرُعُنُمُعاينةُسُرايُالنُبيلُعُمروُابراهيمُوتُثمينهاُبمبلغُُ28600جنيهاُ
ويشمل ُتُقدير ُثُمن ُاألرض ُوالمُباني ُالمُختلفة ُالمُقامة ُعُليها ُبحسب ُحُالتها ُالرُاهنةُ
وتُحرُر ُذلك ُالتقرير ُبالقاهرة ُيُوم ُاألربعاءُ 16ذي ُالقعدة ُسنة1353هـ/المُوافقُ2
فُبرايرُسنة1935مُ .
ُ
ُ
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مَلحقَ(َ )2
اسمَالوثيقةُ:بُيانُمُمتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدين
مَحفظةُ :مُجلسُبُالطُالمُلك– ُقُضاياُاألميرُأحمدُسيفُالدينُ -كودُأرشيفي-0072
ُ-000885مُحفظةُرقمَََََََََََََََََُ59مَكانَالحَفظُ:دُارُالوُثائقُالقُوميةُبُالقاهرة ُ
مَضمونَالوَثيقةُ :هُيُوُثيقةُحُصرُمُمتلكاتُاألميرُأحمدُسيفُالدينُمُنُقُبلُمُجلسُ
البُالط ُالمُلكي ُلتُوزيعها ُعُلى ُوُرثته ُالشريعيينُ ،وتُتضمن ُتركته ُعُدد ُمُن ُاألُطيانُ
الزُراعيةُوالعُقاراتُالمُوجودةُبُالقُاهرةُواإلسكندريةُ،وكُانُمُنُضُمنهاُهُذاُالقُصرُ .
َََََََََََأوالًَ/العقاراتَبالقاهرة َ
َ1

عمارةُبشارعُالبواكيُباألزبكية ُ

َ1

منزلُبحارةُالحماويةُبالقاهرة ُ

 َ 223دكاكينُوحواصلُومساكنُبالبادستانُوخانُالحنةُوخانُالمسطُبخانُالخليليُ ُ
َ2

سالملكُومنزلُصغيرُبقصرُالدوبارة ُ

َ1

أجزاخانهُبقصرُالعيني ُ

َ3

قطعةُأرضُفضاءُبجاردنُسيتي ُ

َ2

منزلينُبجهةُالماوردي ُ

َ1

عمارةُسافوايُشامبرز ُ

َ3

عماراتُأ،ب،جُبجاردنُسيتي ُ

َ1

عمارةُبشارعُمجلسُالنوابُاشتريتُمنُاألميرةُشيوهُكار ُ

َ1

سرايَبالجزيرةَاشتريتَمنَالنبيلَعمروَإبراهيم َ

َ1

سرايُبالزمالكُاشتريتُمنُمحمدُعليُإبراهيم ُ
َََََََََََثانياًَ/العقاراتَباإلسكندرية َ

َ2

عمارتانُبشارعُأديبُبالقربُمنُالمنشية ُ

َ1

نصفُعمارةُبالمنشيةُبميدانُمحمدُعلي ُ

َ 14

منزالُبجهةُمحرمُبك ُ

َ1

شونةُبالقباريُتمُبناؤهاُعلىُالطرازُالحديثُفيُسنةُ1930م ُ
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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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