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 :ملخصال

البر  وه أُولأأنش قدو  ،ن بمحافظة أسوانبمدينة أسوا بالجهة الشمالية من خزان أسوان الجامع الخيري بنجع الكرور يقع
جاء هذا الجامع  تخطيطو  ،م1932/ـه1350من اشتركوا في التعلية الثانية لخزان أسوان من مصريين وأجانب سنة ، و واإلحسان

بواسطة صفين من األعمدة، المسقط مقسمة إلي ثالثة أروقة  ستطيلةة عن مساحة م، فهو عبار وفق الطراز المحلي )المصري(
منها منطقة وسطي مربعة محددة بواسطة أربعة أعمدة رخامية يغطيها شخشيخة مثمنة الشكل بدائرها ويتوسط الرواق األوسط 

 . واإلضاءةنوافذ للتهوية 
 اإلسالميةغير مسجل في عداد اآلثار خاصة وأنه ، دراسة معمارية وفنية هذا الجامع ونشر دراسةهدف البحث ستوي

 . نتائجال إليالوصفي والتحليلي وصواًل  في دراسته المنهجحث ا، ويتبع البألول مرة تتم دراسته و 
  :الكلمات الدالة
 .شخشيخة  ؛مسدس خاتم ؛الجفت الالعب ؛وانخزان أس ؛الجامع الخيري

Abstract:  

The Charitable Mosque in Naga al-Karour is located at the northern side of Aswan 

(Aswan Reservoir) in Aswan City, Aswan Governorate, established by the dignitaries of charity, 

and among the Egyptians and foreigners who participated in the second raise of Aswan 

Reservoir height in 1350 A.H. / 1952 A.D. The design of this mosque follows the local (Egyptian) 

design. It consists of a square area divided into three porticoes (riwaqs) by two rows of 

columns. In the middle of the central portico is a square central area defined by four marble 

columns covered by an octagonal cestrum (shokhshekha) with windows for ventilation and 

lighting. 

The research aims to conduct an architectural and artistic study of this mosque. It also 

aims to publish it especially it is not registered among the recorded Islamic archeology. The 

research follows the descriptive and analytical approach to conclude new results. 
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 : *مقدمةال
)مسجد خزان أسوان( موضع الدراسة مندثر حاليًا ، ولكن بالبحث  1كان من المعتقد أن الجامع الخيري

الذي شيد في عهده الجامع الملك فؤاد يرجع اختياري لفترة حكم ، و  نة تبين أنه مازال قائما في موضعهوالمعاي
لمعماري المسلم في مصر في هذه الفترة علي مدي تمسك ازمني لهذه الدراسة  ارطإك بأسوان 2الخيري
تكونت شخصيته في حياته و  وعمل في بداية وتعلم ، وأن الملك فؤاد تربياليب المعمارية التقليدية السيماباألس
،  4، وما يهمنا من عهد الملك فؤاد هو نمو الشعور الوطني والرغبة في التحرر ومقاومة االستعمار3باو أور 

، في أساليب البناء  5يل نحو العودة للطراز اإلسالمي وخاصة الطراز المملوكيي المفمما كان له أثره 
بشكل خاص في نهاية القرن الثامن  والقاهرةبعدما شهدت مصر بشكل عام ، 6وتقاليده بمواد وعناصر العصر

ما ساعد  بية في البناء والزخرفة ، وهوو عشر وبداية القرن التاسع عشر الميل وغلبه الطرز واألساليب األور 
 اإلسالميالطراز  إلحياءفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  مضادةمحاوالت علي ظهور 

المحاولة  ي، وه7لمواكبة بعض االتجاهات الفكرية المصرية التي طالبت بإحياء التراث والحضارة اإلسالمية
ورة عمل نماذج معمارية ملتزمة بالطراز ضر  إليهدف ستم ، والتي ت1911هيرتز باشا سنة  إليها االتي دع
، وهو ما يالحظ خالل عهد الملك فؤاد األول  8التقليديالطابع المعماري المصري  إظهاربهدف  اإلسالمي

األقاليم المصرية ، وتمسك الذي شهد نهضة معمارية وعمرانية ليست في القاهرة وحسب بل في جميع 
                                                           

 لمساعدتهم لي أثناء إعداد البحث، والرفع المعماري للجامع.  التهامي عمر ، أمين شبل سعيد منل أتوجه بالشكر والتقدير لك*
 رشدي الدكتور، جامعة الفيوم  /أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار ، ابراهيم غندر، /صبحى الدكتور األستاذ من كل قام  1

جامعة الفيوم بنشر وثيقة الجامع الخيري بأسوان /السياحة والفنادق  أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد السياحي بكلية ،هانى يونس،
الجامع الخيري (، وذلك بناء علي أن : دراسة وثائقية أثرية سياحيةمسجد الملك فاروق بأسوانخالل دراستهم البحثية بعنوان )

تحليله في هذا البحث دون دراسة ، وبني في موضعه مسجد الملك فاروق الذي تم وصفه و مندثر حالياً  )مسجد خزان أسوان (
 الجامع الخيري )مسجد خزان أسوان( .

 قبل من الدارسين أحد بعناية الجامع هذا يحظ ولم أسوان، آثار بمنطقة اإلسالمية اآلثار عداد في مسجل غير:الجامع هذا 2
وهو أصغر أنجال  ي باشا الكبير ،سماعيل بن ابراهيم باشا بن محمد علإ: هو فؤاد األول ابن الخديوي األول فؤاد الملك 3

 عدب سنة م1917 أكتوبر شهر من 11 الموافق ـه1335 سنة الحجة ذي 24 في مصر سلطنة لتولي دعي وقد ،الخديوي اسماعيل
 يلابر  28 الموافق ـه1350 سنة صفر 7 الثالثاء يوم في القبة سراي في فؤاد الملك وتوفي ،كامل حسين السلطان  أخية وفاة

 نقله ، األول فؤاد ، علي قبالإ ،شاه راجع التفاصيل من ولمزيد  بالقاهرة الرفاعي بمسجد ودفن ،عاما 68 العمر من لهو  م،1936
، زكيفهمي ،  – 252-251، 17 -3م، 1939عة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطب :القاهرة ،الحميد عبد محمد بتصرف

 ،الزركلي – 29 -21، م2013مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  :القاهرة، صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر
دار العلم للماليين  :، بيروتقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين –األعالم ، الدين خير

 .196،  1ـ.م ، ج2002، ثقافية للتأليف والترجمة والنشر مؤسسة
، ماجستير ،"تطور العمارة في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين"، أحمد ،عبدالوهاب 4

 .47-46، م1991 ،جامعة األزهر /كلية الهندسة
 /، كلية الهندسةماجستير ،إسماعيل"التحوالت في الفكر والتعبير المعماري لقاهره الخديوي "،عبدالحليم محمد علي ،الصاوي  5

 .126م ، 1988 ، لقاهرةجامعة ا
 ،جامعة األزهر /، كلية الهندسةدكتوراه ،"المعاصرة إلياتجاهات العمارة المصرية من التراث " ،الدين عصام ،عبدالرؤوف 6

 .164م ،1976
     - م1919إطاللة علي المعماريين المصريين الرواد خالل الفترة الليبرالية بين ثورتي "،كامل سمير شيماء ،عاشور 7

 .53م ، 2005 ، جامعة القاهرة /، كلية الهندسةماجستير،  م"1952
 ،م1986 والمعمارية، التخطيطية اتالدراس مركز : القاهرة ،المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي، الباقي عبد ،إبراهيم  8
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الرسمية أو الخاصة باألساليب والطرز المعمارية اإلسالمية التقليدية  سواء في المباني والتزامهم  المعماريين
 .بأسوان عند دراسة الجامع الخيري هنالحظوف س، وهو مافي مصر في البناء والزخرفة

 : الُمنشئ.1
من اشتركوا في التعلية البر واإلحسان ، و  وهذا الجامع أُول أأنشللجامع فقد اإلنشائي وفقَا للنص  
، وتشير وثيقة وقف بأسوان 11، ولذلك عرف باسم الجامع الخيريمن مصريين وأجانب 10لخزان أسوان 9ةالثاني

نشاء هذا الجامع إ واؤ قد بد والنجوع المجاورة لها نجع الكرورمستعمرة خزان أسوان و أن أهالي  إليالجامع 
كونه يتبع المؤسسات ل المسجدهذا  نظارة األوقاف باإلشراف علي نظارة األشغال  د طالبتوق، بالجهود الذاتية
 م1932ابريل  14هـ/1350ذي الحجة  7ريخ ا، فوافقت علي ذلك، وصدر مرسوم ملكي بتالدينية والخيرية

 (1)لوحة12م1932ابريل  15، وافتتح بإقامة صالة الجمعة في يوم بإقامة الشعائر الدينية فيه
 10/ ـه 1350رمضان 1الجامع في للجامع فقد تم بناء اإلنشائي وفقا للنص  :اإلنشاءتاريخ .2

م في عهد 1932إبريل  15، وتشير حجة وقف الجامع بأن الجامع افتتح بصورة رسمية في م1932يناير
 . 13الملك فؤاد األول الذي أصبح ناظرًا علي المسجد وأوقافه

مالية من بمنطقة الشالل األول، وبالتحديد بالجهة الش14يقع هذا الجامع بنجع الكرور :موقع المنشأة.3
ن ، وعرف هذا الجامع باسم مسجد خزان (2()لوحة1)شكل بمحافظة أسوان 15خزان أسوان بمدينة أسوا

                                                           
 سنة في تقرر فقد الطبيعية المياه إلي باستمرار ايدةالمتز  المصري القطر لحاجة نظرا :األولي التعلية هما تعليتان أسوان لخزان تم 9

 في العمل بدأ وقد ،مكعب مترا 2،400،000،000 إلي زانالخ سعة وتزيد مترا،113،00 إلي الخزان مياه منسوب رفع م1907
 اطراد في الصيفية هالميا زيادة إلي المصري القطر حاجة كانت لما الثانية: والتعلية، م1912 سنة في وانتهت م1908 سنة التعلية
 ، مترا 123،50 السد فوق الطريق منسوب لجعل مترا9،50 بمقدار ثانية مرة أسوان سد تعلية م1929 سنة تقرر فقد ، مستمر
 ، ــ6ـ.ج ،النيل تقويم ،أمين سامي، .م1933 سنة مكعبة مليارات 5،5نحو122،00 منسوب الي ملئه عند الخزان سعة وتبلغ
 . 98، م2009 ،الثقافة لقصور امةالع الهيئة : القاهرة

 في الزائدة المياه لتخزين أسوان مدينة أمام قصيرة مسافة علي األول الشالل قمة عند النيل علي أسوان سد ئأنش: أسوان خزان 10 
 العمل بدأ دوق ، المياه من المخزون كمية إليه مضافا الطبيعي المصرف توزيع في وللتحكم ، الحاجة وقت بها لالنتفاع النهر مجري
 ببوابات وتقفل تفتح عيون به قسمان وهو ، مترا1966 السد هذا طول ويبلغ ، م1902 سنة في وتم  م1898 سنة إنشائه في

 عددها فالمنخفضة ، تفعةومر  منخفضة :نوعان العيون وهذه عيون، به ليس وقسم ، بخارية بآلة يدار متحرك )بونش( ترفع حديدية
 97، 6ـ.ج ، النيل تقويم ،سامي  . راجع التفاصيل من ولمزيد ، عينا 40 هاعدد والمرتفعة ،عينا 140

 محمود ُحزين )مسجد الخيري كالمسجد  والخير والرحمة الهدي صفات الي مضافة بتسميات سميت المساجد بعض هناك 11
 المسجد عن التفاصيل من دلمزي سويف بني بمحافظة الجديدة بالمنشأة حزين بشارع سويف بني بمدينة م1901/ ـه1319 يوسف(
بمصر الوسطي في القرن التاسع  اإلسالميةالعناصر المعمارية والزخرفية علي العمائر " ،السيد السميع عبد وليد ،محمد :راجع

 /، كلية اآلثارماجستير، "م( دراسة آثارية وثائقية20-19/ ـه14-13عشر والنصف األول من القرن العشرين الميالدي )
 .291-217،286،  م2018،الفيومجامعة 

وحفظت  (،14567) رقم ملف (1531) رقم تحت ومفهرسة الشرعية مصر بمحكمة (413) رقم تحت مسجلة الوقف حجة  12
 ،غندر . نقال عندار الوثائق القومية -175-174 تقارير ملكية رقم  م3/7/1932( في 7012بدفتر حصر األعيان رقم)

المجلة الدولية للتراث والسياحة  ،"سجد الملك فاروق بأسوان: دراسة وثائقية أثرية سياحيةم" ،رشدي هاني ،يونس ،صيحي ابراهيم
 .146-145 ، م2019، مارس جامعة الفيوم /، تصدرها كلية السياحة والفنادق1.ع ،13ـ.، مجوالضيافة

-م145،فاروق مسجد الملك، يونس ،غندر. نقال عن  ر الشرعية( بمحكمة مص413حجة الوقف مسجلة تحت رقم )13 
 .م146

 النوبية باللغة الزلط تعنى التي و والحصى. الصخرية الجالميد من تكوينات تنتشر حيث أسوان خزان سد بجانب :ُكْرُور نجع 14
 أهم من واحدة كرور في السمكية الثروة ُتعدو  ،القرية فيه تقع الذي للموقع ساكن أول أو المؤسس أو الجد هو حذيالب كان وربما

 =جراء أهلها هاجر حيث قديماً  الشالل القرى إحدى من التاريخ في جذورها الضاربة والكرور ،األربعينيات أوائل من لدخلا مصادر
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 ؛جوامع ةتلك المنطقة اليوجد بها أي أن ال، إار هذا المكان لبناء الجامع، ويرجع السبب في اختي16أسوان
 فيه اع بتلك المنطقة لكي يقيمو امولذلك كان رغبة أهالي نجع الكرور والمنطقة المجاورة لها في تشييد ج

 ؛مك 6الجامع الخيري تقدر بحوالي بناء  ، والمسافة بين خزان أسوان وأقرب جامع قبل الشروع فيالصلوات
)داخل أسوار  ، ويقع بالجبانة الفاطميةبعين وليًا، ويرجع للعصر الفاطمية والسوذلك الجامع هو مسجد السبع

من خالل حجة  الخيري ، وحدود الجامع17ت بمدينة أسوان بمحافظة أسوانبطريق السادا متحف النوبة حاليًا(
 وقف الجامع كما يلي :

 جبل مرتفع خارج عنها . إليم وينتهي 54،2: خط مستقيم واحد طوله الحد البحري
 .أرض فضاء تتبع أمالك الحكومة إلي، وينتهي  م13،60: خط مستقيم واحد طوله الحد الغربي
من النهاية القبلية للحد الغربي ويتجه مشرقا بطول  ويبتدئمن سبعة خطوط مستقيمة  ركب: يتالحد القبلي
م ثم يعتدل 4،70م ثم ينتهي مقبال بطول 11،30م ثم يعتدل مشرقًا بطول 6م ثم ينتهي مبحرًا بطول 16،40

لجامع رض تتبع اأ إليم وتنتهي الستة خطوط المذكورة 6،70م ثم ينتهي مقبال بطول 3،60مشرقًا بطول 
بالنهاية القبلية للحد الشرقي وينتهي هذا الخط  الخطوط م حتى يتالقي22،70مشرقًا بطول المذكور ثم يعتدل 

 إلي شارع جامعة الخزان الجديد .
 ( 1)لوحة18م وينتهي إلي أرض فضاء تتبع أمالك الحكومة 19الحد الشرقي : خط مستقيم واحد طوله 

 واجهات الجامع الخارجية : –ع للجام التسجيل والتوثيق المعماري.4
 ة( :الجنوبية الغربية للجامع)الرئيس الواجهة.1.4

، وشيدت تلك الواجهة والواجهات األخري ةلغربية للجامع هي الواجهة الرئيستعد الواجهة الجنوبية ا
ك وتتكون تل ،األصفر ، وغطي حديثًا بطبقة من البياضوتللجامع والجامع ككل من الحجر الجيري المنح

من  ة)السقيفة( التي تتقدم الجامعوالمئذنة والزياد الجامع مثل واجهة: ويالجزء الجنوبي ينءجز الواجهة من 
 ، ويتوسط ذلك الجزء(م6وارتفاعها حوالي ) (م17،52حوالي ) وطول ذلك الجزء ،الجهة الشمالية الغربية

هم الدرجة التي تتقدم اكبر  ملسالال نم للجامع ثالث درجات ويتقدم المدخل الرئيس، للجامع المدخل الرئيس
كل درجة  نيين األخر سم( ، وبالنسبة للدرجتي66ا حوالي)م( وعرضه2،89المدخل مباشرة طولها حوالي)

مدخل تذكاري بارز ارتفاعه  والمدخل الرئيس، (2)شكل( سم24( وعرضها حوالي)م2،89طولها حوالي)

                                                                                                                                                                                           

 قرية سميت لذلك لديها المشهورة المنطقة باسم الشيء يسمى النوبية المناطق في فدائما م1902 عام يف أسوان خزان بناء هجرات=
 . األهالي من شفهية رواية الكرور. سميت ذلك أجل فمن الصلبة الصخور من مقتبس السمفا بالجبال معروفة بأنها الكرور

 SOUN المصري اسمها إن :فقال قاموسه، في جوتيبه ذكرها ، قدما راألكث المصرية المدن من هي أسوان مديرية قاعدة: أسوان15 
 وجود بسبب والسوداني المصري القطرين من جارةالت أنواع تتبادل كانت حيث التجارة محل أو السوق ومعناها SOUNOU أو 

 جزيرة ويقابلها ،الشرقية النيل ضفة وهي :وقال أسوان، االنتصار، في دقماق ابن وذكر دي،الوا من نقطة أضيق في األول الشالل
 القاموس ،محمد ،رمزي :راجع التفاصيل من لمزيد ؛أسوان مدينة علي رائحتها تهب ،والنخيل الرياحين كثيرة أسوان(، )جزيرة

 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة :القاهرة ،2.ق ،4ـ.ج ،م1945 سنة الي المصريين قدماء عهد من المصرية للبالد الجغرافي
 أسوان مدينة ،ماهر سعاد ،محمد :راجع ؛اإلسالمية العصور عبر أسوان مدينة عن التفاصيل من ولمزيد ؛217-216 ، م1994
 .19-5 ، م1977 ،التعليمية والوسائل والمدرسية يةالجامع للكتب المركزي الجهاز :القاهرة ،مياإلسال العصر في وآثارها

-145،  مسجد الملك فاروق، يونس و غندر :عننقال  ؛( بمحكمة مصر الشرعية413حت رقم )حجة الوقف مسجلة ت 16
146. 

- 264، م1973مجلس األعلى للشئون اإلسالمية،ال :، القاهرة1ـ.، جمساجد مصر وأولياؤها الصالحون، ماهر سعاد ،محمد 17
270. 
 .146-145، مسجد الملك فاروق، يونس و غندر:نقال عن ؛( بمحكمة مصر الشرعية413حجة الوقف مسجلة تحت رقم )18 
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، وترتفع واجهة عن الواجهة (سم24بحوالي )، ويبرز المدخل (م4،63( وعرضه حوالي)م7،21حوالي)
، ويتوسط المدخل دخلة مستطيلة ارتفاعها (م1،13ة بحوالي)تذكاري البارز عن الواجهة الرئيسالمدخل ال

معقودة بعقد دخلة تلك الدخلة بصدر و ، (سم24( وعمقها حوالي)م3،71( وعرضها حوالي)م6،28)حوالي
، وينتهي الجفت من أعلي قمة العقد العب ذو ميمات مستديرةجفت ، ويحيط بالعقد 19مدائني ثالثي بسيط

، ويعلو العقد مستطيل كبير يحيط به جفت العب ذو ان من الزخرفةتالعقد خالي ا، وكوشتكبيرةبميمة مستديرة 
مستطيالت أوسطهم أكبرهم به النص  ةثالث إلي، والمستطيل الكبير مقسم (3()لوحة3)شكلميمات مستديرة

، ؤ منفذة بالحفر البارز علي الحجرحبات اللؤل ايحيط بكل واحد منهم اآلخران، والمستطيالن معللجا اإلنشائي
 بالخط الثلث﴿ يضم اآلية الكريمة، والمستطيل األيمن لخط الثلثويحتوي كل مستطيل علي كتابة قرآنية با

اْدُخُلوَها  ﴿21بالخط الثلثية الكريمة ضم اآلوالمستطيل األيسر ب، (4)شكل﴾20َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اللَّهِ 
َوَما ِبُكم مِّن  آلية القرآنية  ﴿ل وبالنسبة، فر البارز علي الحجر، وكالهما منفذ بالح(5)شكل﴾22ِبَساَلٍم آِمِنينَ 

من مراجع خاصة  هلم أعثر علي ظهور لتلك اآلية القرآنية في ضوء ما اطلعت عليف، ﴾نِّْعَمٍة َفِمَن اللَِّه 
فقد ﴾ اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِنيَن  اآلية القرآنية ﴿، و ر والنصف األول من القرن العشرينالقرنين التاسع عشبجوامع 

سجلت تلك اآلية القرآنية أعلي المدخل المؤدي لبيت الصالة بالواجهة الشمالية الشرقية لجامع محمد علي 
قلعة صالح الدين األيوبي بالقاهرة ، م بالساحة الجنوبية الغربية ل1848-1827/هـ1265-1244 23باشا
سجلت تلك اآلية القرآنية علي المدخل الفرعي لمدفن علي باشا شعراوي بالواجهة الجنوبية الغربية للمدفن كما 

 .غرب مدينة المنيا بمحافظة المنيام 1922-1918/هـ1341-1337 24بمسجد علي باشا شعرواي
 ةيتكون من ست اإلنشائيوالنص ، علي الرخام األبيض منفذ بالحفر الغائر اإلنشائيوبالنسبة للنص 

 (6)شكلكالتالي :25بخط الرقعة ةمنفذ أسطر
 :    الجامع الخيري السطر األول

                                                           

 العقد بأعلي مركزين ذات مدببة طاقية من يتكون فصوص ثالثة ذو عقد هو :فصوص ةثالث ذو المدايني أو المدائني العقد19 
 علي منتظمة العقد هذا وصنج ،مراكز أربعة العقد فهذا ذلك وعلي واحد، مركز ذو قوس كل قوسان الجانبين من وبأسفلها ، تتوجهو 

 في مداميكه تسير حوافه إلي العقد مركز من خيط امتد لو أنه وتفسيره ،المعمار معلمي مصطلح في معروف هو كما الرياش
 -وملحقاتها مدرسة األمير كبير قرقماس" ،مصطفي محمد ،نجيب :تفاصيل راجعلمزيد من ال  ؛منتظمة إشعاعية صفوف

 .209-199م،1975، جامعة القاهرة /، كلية اآلثاردكتوراهرسالة ، "دراسة معمارية وأثرية
 .53 آية ،النحل سورة20 
 الثلث خط حجم مقارنة إلي ترجع التسمية هذه أن هفي الشك مما أنه غير الثلث الخط تسمية سبب في اآلراء اختلفت:الثلث خط 21

 وتتميز ،الخيل شعر من شعرات يثمان يبلغ الثلث قلم سن ولكن ، الخيل شعر من شعرة 24 قلمه سن يبلغ الذي الطومار خط بحجم
 ، داود  :لمزيد من التفاصيل راجع؛ رفيع بجزء تنتهي بحيث الحروف تخانات في والتنوع واالسترسال بالرصانة الثلث خط حروف

-7الكتابات العربية علي اآلثار اإلسالمية منذ القرن األول حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة ) ،محمود ايسةم
 . 60-58 ، م1990 ،المصرية النهضة مكتبة : القاهرة ،م(18
 .46 آية ،الحجر سورة 22
د القاهرة في القرن الثالث عشر الهجري الطراز المعماري والفني لمساج"، محمد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب عبد ، حجاج 23
 .77،م2006، القاهرة  جامعة /اآلثاركلية  ،رسالة الماجستير ،"م(1899-م1800)( التاسع عشر الميالديـه1215-1318)

العمائر اإلسالمية الباقية بمركز ومدينة المنيا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى "،محمد لطفي محمد ،الحميد عبد 24
 .239م ، 2019 ، جامعة القاهرة /، كلية اآلثاردكتوراهرسالة  ،"نهاية الربع األول من القرن العشرين الميالدي

، وهو أسهل عن التعقيدوالبعد  حخط الرقعة جميل وواضح وبديع في حروفه ألنه يميل الي البساطة والوضو : الرقعة خط 25
، وهو خط متآخر من خطوط المدرسة التركية الناس في غالب أمورهم تيادية لديوأصل الكتابة االع اإلطالقالخطوط علي 

، الكتابات العربية علي اآلثار اإلسالمية، داود  :ولمزيد من التفاصيل راجع؛ العثمانية التي عنيت بالخط العربي وأجادت فيه
 .122-121م ، 1987مكتبة المنار،  :األردن، وتطوره جذورهالخط العربي ، ابراهيم ضمرة ، على ؛64



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2022) 1العدد23املجلد

 

(653-682) م1932هـ/1350الجامع الخيري)مسجد خزان أسوان(  |   640 
 

 فؤاد األول  28المعظم 27الملك 26موالنا:  الذي شيد في عهد جاللة السطر الثاني
 واإلحسان : أثناء التعلية الثانية لخزان أسوان من تبرعات أولي البرالسطر الثالث

 السطر الرابع :  وممن اشتركوا في التعلية من مصريين وأجانب 
 هـ1350في غرة رمضان سنة  إنشاؤه: وقد تم السطر الخامس
 29: هدية من موظفي مدرسة أسوان الصناعيةالسطر السادس

اسم الجامع وهو "الخيري" وهو يدل على طريقة  ستة أسطر، يتضمننص إنشاء الجامع مقسم على 
لذلك حرص على تسمية الجامع بالخيري  ؛ء الجامع كما سيذكر بعد ذلك من تبرعات أولي البر واإلحسانبنا

 مساجد بأسماء أصحابها مثل مسجدبعض ال ةوذلك بخالف تسمي ؛الخير واإلحسان أعمالنه من أليدل على 
، ثم أسوان سوان بمحافظة بمدينة أبطريق السادات م( 1948-1941/ ـه1367-1360) 30فاروق الملك

-1917/ ـه1355-1335بناء الجامع وهو الملك فؤاد األول ) هتم في عهد الذيذكر بعد ذلك اسم الحاكم 
نماشخص بعينه  إلي إنشاؤهال يرجع  هذا الجامع، و ثم ذكر المنشئين بعد ذلك م(،1936 مجموعة من  إلي وا 

ليو  واإلحسانرجال البر  التعلية الثانية  أثناء":اإلنشائيرد بالنص في تعلية خزان أسوان كما و  اشتركوامن  ا 
البر واإلحسان وممن اشتركوا في التعلية من مصريين وأجانب" وهو يدل على  أوليمن تبرعات  أسوانلخزان 

 أيضاتميز به المجتمع في تلك الفترة فاتفقوا على تشييد هذا الجامع، كما يدل  الذيالتكافل االجتماعي 
جانب المصريين، يلي هذا تاريخ اإلنشاء  إلىفي تشييد الجامع في تلك الفترة  حرص األجانب على المشاركة

الصناعية" ويمكن  أسوان، وينتهي النص بعبارة "هدية من موظفي مدرسة 31ه1350وهو غرة رمضان 
                                                           

 كما العباسيين للخلفاء موالنا لقب واستعمل ، )موالنا( فقيل ، المتكلم جمع ضمير إلي مضافا المولي لقب استعمال ذاع : موالنا 26
 السالطين ألقاب أهم من موالنا لقب صار األيوبي الدين صالح عهد منذ ولكن ، التاريخية المراجع بعض من ذلك علي يستدل
 اإلسالمية األلقاب ،حسن ،الباشا راجع: التفاصيل من لمزيد  ؛السلطان علي كعلم باستعماله دساتيرهم في تابالك وأوصي والملوك

 والوظائف األلقاب ،بركات صطفيم ،محسن -520-518 م،1989 ،للنشر الفنية الدار : القاهرة ،واآلثار والوثائق التاريخ في
 والوثائق اآلثار خالل )من العثمانية الخالفة إلغاء حتى لمصر العثماني الفتح منذ والوظائف األلقاب تطور في دراسة العثمانية

  .316 ، م2000 ، والنشر للطباعة غريب دار : القاهرة ،م1924-1517والمخطوطات(
 تعالي قوله في كما المواضع من العديد في بذكره القرآن نطق وقد ،الخالفة اسم عليه يطلق لم ممن األعظم الزعيم هو :الملك27 
 فيه العرب بالد جنوب في عليه عثر نقش أقدم سبأ ملك نقش دعويُ  ،اآليات من ذلك غير ﴾إليۚ   َمِلًكا َطاُلوتَ  َلُكمْ  َبَعثَ  َقدْ  اللَّهَ  ﴿ِإنَّ 
 فوزي : تحقيق ،اإلنشا صناعة في األعشى صبح  ،علي بن أحمد العباس أبي ،:القلقشندي راجع التفاصيل من ولمزيد ؛اللقب هذا
  447 ،5ـ.ج ، م2004 ،الذخائر سلسلة ،الثقافة لقصور العامة الهيئة :القاهرة ،أمين مدمح
 السلطان علي أطلق وقد ، المغرب ملوك ألقاب من المشدد الظاء بفتح وهو ،الجاللة وهي العظمة من مفعول اسم هو:  المعظم28 
 تابعا اللقب هذا ورد ،كما  المسلمين غير الملوك إلي تباتهمكا بعض في المملوكي اإلنشاء ديوان يستعمله كان كما ، أرسالن ألب

، 6ـ.، ج اإلنشافي صناعة  األعشىصبح ، القلقشندي ؛المعظم( )الوزير بصيغة للوزير وتابعا المعظم( )الخاقان بصيغة للخاقان
29 . 
 ، م(1936-1917/ ـه1355-1335) األول فؤاد الملك عهد في المدرسة هذه شيدت: بأسوان الصناعية الزخرفية المدرسة29 
 ، حاليا مشالي محمد الشهيد وشارع سابقا التحرير أبطال شارع علي الغربية بواجهتها تشرف حيث أسوان بمدينة المدرسة هذه وتقع

 الجنوبية بواجهتها وتشرف ،الكاثولوكية الكنيسة علي لشماليةا بواجهتها وتشرف ،زغلول سعد شارع علي الشرقية بواجهتها وتشرف
المنشآت التعليمية والصحية الباقية "، إبراهيم حسين ،العال عبد :راجع التفاصيل من لمزيد ؛الشرطة( )قسم أسوان بندر علي

رسالة ، "نهاية حكم أسرة محمد علي )دراسة آثارية معمارية( حتىبمحافظتي أسوان وقنا من أواخر القرن التاسع عشر الميالدي 
 . 48-44م ، 2017،أسيوط جامعة  /كلية اآلداب ،ماجستير

 .134،  مسجد الملك فاروق ،غندر  30
التوفيقات اإللهامية في مقارنة التواريخ الهجرية  ،محمد ،مختا ؛م1932 يناير 10يوافق ـه1350 رمضان1: الجامع بناء تاريخ31 

 .1421 ، م1980 ،والنشر للدراسات ةالعربي المؤسسة :القاهرة ،عمارة محمد :وتكملة وتحقيق اسةدر  ،واألجنبية اإلفرنكية بالسنين
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موظفي  إعداداللوحة من  أناإلسالمية فهي تدل على  اآلثارلتوقيع الصناع على  مساويةاعتبار هذه الجملة 
في بناء  سهامالخير والبر واإلحسان واال أعمالدرسة الصناعية، كما تدل على حرصهم على االشتراك في الم

المسجد من خالل كتابة تلك اللوحة، وهذه العبارات تعكس بالفعل تسمية الجامع بالخيري لتكاتف أهل الخير 
 الجامع.والبر واإلحسان من المواطنين والموظفين واألهالي واألجانب لبناء هذا 

الجاللة علي  فظسجل لفقد ، ري بأسوان علي مجموعة من األلقابللجامع الخي اإلنشائييحتوي النص و 
م أعلي فتحة باب المدخل األول بالطرف الشمالي من 1923/هـ1341)الكبير(32الجامع العمري نص تجديد

الذي  اإلنشائي، وبالنص أسيوط بوسط مدينة أسيوط بمحافظة الواجهة الشمالية الشرقية للجامع ، ويقع الجامع
يوجد داخل دخلة مستطيلة بجوار كتلة المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية لمسجد وضريح مرزوق 

أعلي المدخل الرئيس لمسجد  اإلنشائيبالنص و  م بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،1927/هـ331346الغازي
، شارع الصاغة بمدينة بني سويف بمحافظة بني سويفم بشارع الكنيسة المتفرع من 1932/هـ1350 34عالم

لجامع السيد أحمد المطراوي أعلي المدخل  اإلنشائيسجل لقب موالنا علي سبيل المثال ال الحصر  بالنص و 
م بشارع المطراوي بحي 1879/هـ 351296الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية لجامع السيد أحمد المطراوي

يمسجد الطابق الثاني من مئذنة بو ، بمحافظة القاهرةالمطرية بمدينة القاهرة   36عباس حلمي الثان
، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيةأمام قناطر بحر مويس علي الشاطئ الشرقي للبحر م 1894/هـ1312

م 1911-1869/هـ1329-1286 37مسجد الرفاعي هداة إليمشكاوات الخديوي عباس حلمي الثاني المبو 
سجل لقب الملك علي سبيل المثال ال ، و بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة ميدان صالح الدينبميدان القلعة أو 

 عبد العزيزعلي يمين المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية لجامع  اإلنشائيالنص كل من الحصر ب
نص تجديد ، و ةشرقيم بالبر الشرقي لخط السكة الحديد بمدينة الزقازيق بمحافظة ال1920/هـ1339 38رضوان

الواجهة الشمالية الشرقية )الكبير( أعلي فتحة باب المدخل األول بالطرف الشمالي من 39الجامع العمري
النص التأسيسي أعلي عتب المدخل الشمالي و  ،بوسط مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط ، ويقع الجامعللجامع

مركز يوسف الصديق بعة حاليا لم بالشواشنة التا1935ه/1354 40عبد اللطيف إسماعيلالغربي لمسجد 
نص تجديد الجامع بكل من  الحصر سجل لقب المعظم علي سبيل المثال ال، و بمحافظة الفيوم

                                                           

اآلثار اإلسالمية بمدينة أسيوط من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر "، الكريم جاد محمد ضياء ، زهران 32 
 .32، م 1998 ، جامعة القاهرة /، كلية اآلثارماجستير رسالة ،  "(م1900: 1517الميالدي )

م حتى نهاية 19ه/13عمائر الدينية اإلسالمية الباقية بالدلتا في النصف الثاني من القرن ال" ،محمد فوزي نهي ، البطاوي  33
 .189م ، 2016 ،جامعة طنطا /، كلية اآلداب ماجستيررسالة  ،"م دراسة أثرية معمارية20/ ـه14النصف األول من القرن 

 .255-254، وسطيالعناصر المعمارية والزخرفية علي العمائر اإلسالمية بمصر ال، محمد  34
مجلة كلية ،  "ثارية معماريةآم( بالقاهرة دراسة 1879هـ /1296جامع السيد أحمد المطراوي )"، عثمان السيد مني ،مرعي 35

 .90م ، 2018- 21.عجامعة القاهرة ،  ، اآلثار
ة محمد علي دراسة أثرية فنية الكتابات األثرية علي العمائر الدينية بمدينة الزقازيق في عهد أسر  "،مرسي محمد محمد ،علي  36

 .76-75م ، 2009 ،جامعة حلوان/، كلية األدابماجستير رسالة، "مقارنة
عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري )دراسة أثرية "، علوان الجواد عبد مجدي ،عثمان  37

 .133م ، 2003جامعة طنطا /، كلية اآلداب دكتوراه ةرسال ،"م(1914-1892/ هـ1332-1310معمارية مقارنة()
 .54-53، الكتابات األثرية علي العمائر الدينية بمدينة الزقازيق، علي  38
 .32، اآلثار االسالمية بمدينة أسيوط، زهران  39
 .40، العناصر المعمارية والزخرفية علي العمائر اإلسالمية بمصر الوسطي، محمد  40
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)الكبير( أعلي فتحة باب المدخل األول بالطرف الشمالي من الواجهة الشمالية الشرقية للجامع ، 41العمري
يمن الموجود علي جانبي النافذة الكتابي األ بالخرطوشو ، بوسط مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط ويقع الجامع

-1925/هـ1346-1344 42التي تعلو المدخل الرئيس بالواجهة الجنوبية الغربية لمجمع أحمد طلعت بك
تجديد أعلي المدخل بالواجهة ال، وبنص م بشارع السبتية بحي بوالق بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة 1927

م بشارع الملك مينا المتقاطع مع شارع القاصد بمدينة بني 1929ه/1348 43الشمالية الغربية لمسجد ملوخية
 .سويف بمحافظة بني سويف

( وعرضها م2،68فتحة باب مستطيلة طولها حوالي) بالمدخل التذكاري البارز المعقودة دخلةالوبصدر 
ن يوت، كل مصراع منهما مكون من حش44الموسكي ن من الخشبا، ويغلق علي الباب مصراع(م1حوالي)
ة بطريقة الحفر البارز علي الشكل منفذ ن الحشوة العلوية مستطيلة الشكل يتوسطها جامة مستطيلةيرأسيت

، ويزخرف كل عقد شكل العقد النصف دائري يأخذانالعلوي والسفلي للمستطيل  المتدابران الضلعان ،الخشب
 ، ويحصرالحفر الغائر علي الخشبمنفذة ب ثمانية البتالت )وريدة( نصف دائري من الداخل زهرة الروزيت

، والحشوة السفلية منفذة بالحفر الغائر علي الخشب 45ن بينهما خمسة صفوف رأسية من حبات اللؤلؤيالزهرت
 ةي عشر توقوام زخرفة تلك الحشوة المربعة طبق نجمي ذو اثن، مصراع عبارة عن حشوة مربعة الشكلبكل 
لية بسيطة قوامها نافذتان ند، ويعلو فتحة الباب ق(4)لوحة(7)شكلمنفذة بطريقة التجميع والتعشيق كندة

، ويتوج المدخل الرئيس للجامع كورنيش حجري بارز عقد مدبب يعلوهما قمرية مستديرةب تان معقودتانمستطيل
الخوصة ثم  46الموجة المعتدلةأسفل ألعلي الخوصة ثم الخوصة ثم حجرية بارزة من  ُأطريتكون من خمسة 

ويعلو الكورنيش الحجري البارز صف من الشرافات المسننة قوام كل ، (8)شكليضة )الكشفة(الخوصة العر  ثم
 فة عبارة عن مثلث متساوي األضالع قاعدته ألعلي وقمته ألسفل ويرتكز علي قاعدة المثلث شكل معين.  اشر 

                                                           
 .32، السالمية بمدينة أسيوطاآلثار ا، زهران  41
المجمعات الدينية في عهد الملك فؤاد األول دراسة أثرية في ضوء مجمع أحمد طلعت بك  "،إسماعيل ياسر ،السالم عبد  42

 لآلثاريين العام االتحاد يصدرها  ،8.ع ،العرب  لآلثاريين  العام  االتحاد  مجلة ، "(م1927-1925/ هـ1646-1644 )ببوالق
 .144 ، م2007 القاهرة ، العرب

 .306، العناصر المعمارية والزخرفية علي العمائر اإلسالمية بمصر الوسطي، محمد 43
 التي األخشاب من الموسكي والخشب ،بالصعيد الصنعة أهل ذكر كما موسكو، إلي نسبة االسم بهذا عرف:الموسكي الخشب 44

 من إلي ليبيعوه الخشب من النوع بهذا ليأتوا يذهبون التجار وكان ،ريةاإلسكند بميناء تخزن وكانت ،الخارج من مصر إلي ترد كانت
 القرن حتي مانيالعث العصر فترة في الصعيد بمنطقة الخشبية التحف صناعة في كبير بشكل الموسكي خشب واستخدم ،يريده

أشغال " ،رشيدي بكري وائل ،هاشم ؛اندماجاً  األكثر وأليافه اصفراراً  األكثر بلونه الموسكي خشب ويتمتع ،الميالدي العشرين
الخشب بالعمائر اإلسالمية الدينية بصعيد مصر منذ بداية العصر العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر الميالدي دراسة 

-217 م، 2007 ،جامعة جنوب الوادي /، كلية اآلداب بقناماجستير رسالة ،"(م1899-ه1317م/1517-ـه923أثرية فنية )
220 
 ، األخري الزخارف لبعض إطاراً  أحيانا وتمثل سلسلة مكونة تتالصق صغيرة دوائر عن عبارة الزخرفة هذه: اللؤلؤ حبات زخرفة45 
موسوعة العمارة واآلثار والفنون ، حسن ،الباشا ؛اللؤلؤ حبات أو السبحة حبات عليها ،وأطلق البيضاوي الشكل تأخذ وقد

دراسة فنية أثرية لألسقف الخشبية في "، أرميا رامز ،جندي ؛98،م1999 ،2.ـمج ،بللكتا العربية الدار : القاهرة، اإلسالمية
 ،م2003 ،القاهرة جامعة /االثار كلية ،هدكتورا رسالة ،"العصر المملوكي بمدينة القاهرة من خالل الوثائق والمنشآت القائمة

551. 
 حسين ،صالح ،محمد حسين ،أمين  ؛تنفيخ منحني لهبأسف يمس تقوير منحني من مكونة حلية عن عبارة: المعتدلة الموجة46 

 المطابع لشئون العامة الهيئة طبعة:القاهرة ،1ـ.ج ،البناء فن ،خليل عوض والكيكي، ،بطرس ،اهلل وعوض ،محمد
 .154، م1981 األميرية،
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إلي  ةباإلضاف، شباكبالواجهة الجنوبية الغربية  كل جانب من جانبي المدخل الرئيس ويوجد علي
، وكل شباك مستطيل متماثالن موجودان علي جانبي المدخل الرئيسوالشباكان ال، القاعدة المربعة للمئذنة
، رةويحيط بكل شباك جفت العب ذو ميمات مستدي، (م1،64( وعرضه حوالي)م3الشكل طوله حوالي)

 حجرية بارزة ُأطرة يتكون من ثالث ويرتكز الجفت الالعب أسفل فتحة كل شباك علي كورنيش حجري بارز
 العريضة حجري يعرف بالخوصة إطارثم  48حجري يعرف بالخيزرانة إطارثم  47من أسفل ألعلي الخوصة

( ، م1،23( وعرضها حوالي)م2،26وكل شباك عبارة عن فتحة مستطيلة طولها حوالي )، (8)شكل )الكشفة(
 ،(5)لوحةحجري يعلوه عقد عاتقة شباك عتب ، ويتوج كل فتحكل شباك من الخارج أسياخ حديدية ويغشي

يك الجزء الجنوبي من تلك أسفل الجزء الجنوبي من الواجهة الجنوبية الغربية بارزة عن مدام 49والمداميك
 ُأطر، ويتوج الجزء الجنوبي من الواجهة الجنوبية الغربية كورنيش حجري بارز يتكون من خمسة الواجهة

الخوصة ثم الخوصة ثم الخوصة ثم  50نعكسةموجة المالثم  الخوصة من أسفل ألعلي  حجرية بارزة 
فة ا، ويعلو الكورنيش الحجري البارز صف من الشرافات المسننة قوام كل شر (8)شكل العريضة )الكشفة(

 عبارة عن مثلث متساوي األضالع قاعدته ألعلي وقمته ألسفل ويرتكز علي قاعدة المثلث شكل معين.
هو مدخل تذكاري بارز بالواجهة الجنوبية الغربية  لجامع الخيريل الرئيس مدخلاليتضح مما سبق أن و 

البحري في جوامع الوجهين  ه، بالنسبة للمدخل التذكاري البارز فمن نماذجثالثي بسيط معقود بعقد مدائني
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر المداخل والقبلي 
لجامع السيدة  ةالغربي ةوالجنوبي ةالشرقي ةالواجهات الشمالية الغربية والشماليبكل من  ة البارزةالتذكاري
الواجهة الجنوبية الغربية بمسجد علي و ، ان السيدة نفيسة بمحافظة القاهرةم بميد1895/هـ511314نفيسة
الواجهة الشمالية و  ،بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيةم بشارع أحمد حسين الجبالي 1902/هـ521320أغا

م بشارع الجامع المتفرع من شارع بورسعيد 1910-1907/ـه1328-531325الشرقية للمسجد القبلي الكبير
 .مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان ب

                                                           

 بداية في تستعمل أو حنيةالمن أو المسطحة األوجه في سواء الحليات بين يفصل كفاصل المستعملة األنواع أبسط هي: الخوصة47 
 لسمكها المحدد السطح ويعرف عريضًا، أو ضيقاً  كان إن عرضها بمقدار الخوصة وتعرف الحليات، من مجموعة نهاية أو

 .151 ،1ـ.ج ، البناء فن ،وآخرون ،أمين ؛سنه باصطالح
 فإذا المنحنية، أو المستوية السطوح ليع سواء وتستعمل إسطوانية، نصف بهيئة بارزة ملفوفة حلية عن عبارة هي:  الخيزرانة 48
ذا خلخااًل، تسمي المنحنية األعمال في حجمها كبر  ،فن البناء، وآخرون ،أمين ؛طيلسان باصطالح تعرف هذا عن كبرت وا 
 .151، 1ـ.ج

أساس  تعرف المداميك البارزة في أسفل األساس بالقصص، فالقصة هي مقدار بروز أي مدماك عن المدماك الذي يعلوه في49 
الحائط، ويكون مقدار هذا البروز ربع قالب، واألهداف من بناء المداميك تبرز عن األخري هي زيادة المسطح األفقي، وزيادة 
مسطح القاعدة السفلي للبناء بقصد توزيع الضغط المعرضة له هذه القاعدة علي مساحة كبيرة من األرض، وذلك في 

ك تبرز عن األخري هو تكبير سمك  الحائط ليكفي لحمل أطراف براطيم السقف األساسات، كما أن الهدف من بناء مدامي
نواع، والهدف أيضًا من بناء مداميك تبرز عن األخري هو الحصول علي هيئة معمارية للمبني األواألعتاب والمربوعات وكافة 

 .66 -65 ،1ـ.،ج فن البناء، وآخرون ،أمين بعمل الرفارف في جملة مواضع مختلفة.
 ،1ـ.ج ،فن البناء ،وآخرون ،أمين ؛تقوير نيمنح بأسفلة عبارة عن حلية مكونة من منحني تنفيخ يمس:المنعكسة الموجة50 

154 . 
 .257-254 ،الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة، حجاج 51
 .216، مدينة الزقازيق في عصر األسرة العلوية، طمان  52
 مجلةال ،" المسجد القبلي الكبير في كوم أمبو "دراسة أثرية سياحية "،العزيز عبد شةعائ  ،التهامي و عبيد محمد ،النجار  53

 65 ، الفيوم جامعة / والفنادق السياحة كلية تصدرها  م،2017مارس -1. ع ، 11.مجـ ،والضيافة والسياحة للتراث الدولية
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حيط به جفت يعقد مدائني ثالثي بسيط عبارة عن  المدخل الجنوبي الغربي بالجامع  الخيري بأسوانو 
في القرنين التاسع عشر البحري والقبلي نماذج ذلك في جوامع الوجهين  ، ومنميمات مستديرة العب ذو

والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر العقد المدائني الثالثي البسيط المحيط به 
سجد المداخل بالواجهة الشمالية الشرقية والواجهة الجنوبية الغربية للمبكل من  ميمات مستديرة جفت العب ذو
 55المدخل بالواجهة الشمالية الغربية لمسجد أبو خليلو  مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان،ب 54القبلي الكبير

بمدينة الزقازيق بمحافظة م بالبر الشرقي للسكة الحديد بميدان أبي خليل بكفر النحال 1919/هـ1338
بقرية م 1875/ـه1292 56البحريالمدخل بالواجهة الشمالية الغربية بمسجد محمد سلطان باشا و  ،الشرقية

 .زاوية سلطان بمحافظة المنيا 
وترتفع الواجهة التي تحتوي علي المدخل التذكاري البارز المعقود بعقد مدائني ثالثي بسيط عن مستوي 

البحري ، ومن نماذج واجهات المداخل المرتفعة عن الواجهة ذاتها في جوامع الوجهين للجامعالواجهة الرئيسة 
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر واجهة والقبلي 

، حافظة القاهرةبمدينة القاهرة بم 57المدخل المرتفعة عن الواجهة الجنوبية الغربية لمجمع أحمد طلعت بك
وسط مدينة أسيوط )الكبير( ب 58الجامع العمريبواجهة المدخل المرتفعة عن الواجهة الشمالية الغربية و 

 .بمحافظة أسيوط 
وان زخارف متنوعة ويزخرف مصراعي المدخل الرئيس بالواجهة الجنوبية الغربية  للجامع الخيري بأس

، وظهرت األطباق كندة ةي عشر ت، فيزخرف مصراعي المدخل الرئيس الطبق النجمي ذو االثنهندسية ونباتية
/ هـ591292مدخل مصلي جامع محمد بك المبدول مصراعيبكل من  كندة ةي عشر تالنجمية ذو االثن

مصراعي المدخل الرئيس للجامع بالواجهة الشمالية و  ،بدول بحي عابدين بمحافظة القاهرةم بشارع الم1874
م بالجهة الشمالية من جزيرة روضة 1874-1873/هـ1292-1291 60الشرقية لجامع عبد العزيز الدريني
مصراعي المدخل الذي يتوسط الواجهة الجنوبية الغربية بمسجد و رة ،النيل بمدينة القاهرة بمحافظة القاه

 . م بقرية دميرة بمحافظة الدقهلية1904/هـ1322 61العمري
ية في زخرفة مصراعي المدخل الرئيس بالواجهة الجنوب)وريدة( ثمانية البتالت  واستخدمت زهرة الروزيت
مصراعي المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية كل من ب ، وظهرت زهرة الروزيتالغربية للجامع الخيري بأسوان

م بشارع الشيخ صالح 1863-1862/هـ 1280-1279 62الغربية لجامع الشيخ صالح أبي حديد البيومي
مصراعي المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية و ، دينة القاهرة بمحافظة القاهرةبالناصرية بالسيدة زينب بم

، مدينة القاهرة بمحافظة القاهرةبم بحارة حسين القمري 1870/  هـ 631288بجامع حسين باشا أبي أصبع
                                                           

 .66-65، والمسجد القبلي الكبير في كوم أمب، التهامي ،النجار  54
، كلية دكتوراه رسالة ،"مدينة الزقازيق في عصر األسرة العلوية )دراسة معمارية حضارية(" ،محمود الحسيني محمد ،نطما  55

 .260م ، 2009، جامعة طنطا /األداب 
 .153-151، العمائر اإلسالمية الباقية، الحميد عبد  56

 .142-141، الدينية في عهد الملك فؤاد األولالمجمعات ، السالم عبد57 
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م بشارع 1890/هـ1308 64بقمة عقد المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية لمسجد أحمد وفا الحريريو 
 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. عباس سابقا الجمهورية حاليًا 

 المئذنة :.2.4
، ، وهي مئذنة مملوكية الطرازجامعة( للالواجهة الجنوبية الغربية)الرئيسلجنوبي من تقع المئذنة بالجزء ا

 (9)شكل:منتتكون المئذنة من الخارج ، و حوتومشيدة من الحجر الجيري المن
ها كانت تستغرق بعض ئن عملية بناإلذا ف ؛دة من أهم عناصر المئذنةتعد القاع :دة المربعةالقاع.1.2.4

، وتظل باقية تؤدي تقوي علي الزمن حتىها بشكل متين يتحمل الثقل الواقع عليها الوقت حتي يتم عمل
( م3،81من سطح األرض طول ضلعها حوالي) القاعدة المربعة تبدأو ، 65وظيفتها التي أنشئت من أجلها

 (م7،31دخلة مستطيلة طولها حوالي) عليلضلع الجنوبي الغربي ويحتوي ا، (م7،31وارتفاعها حوالي)
، خلة مستويان من الدخالت المعقودةوبصدر تلك الد، (سم8( وعمقها حوالي )م2،57حوالي) وعرضها

( وعمقها سم51( وعرضها حوالي)م2المستوي العلوي به دخلة معقودة بعقد منكسر طولها حوالي)
ي وتهوية السلم الداخل ةضاءإلتلك الدخلة فتحة مستطيلة مزغلية معقودة بعقد منكسر ، وبصدر (سم8حوالي)
معقودة بعقد ، والمستوي السفلي به دخلة مستطيلة (سم20( وعرضها حوالي)م1،85حوالي) طولهاللمئذنة 
، ويرتكز فت العب ذو ميمات مستديرةيحيط بها ج (م1،23( وعرضها حوالي)م2،47طولها حوالي )عاتق 

من أسفل حجرية بارزة  ُأطرالجفت الالعب أسفل الدخلة المعقودة علي كورنيش حجري بارز يتكون من ثالثة 
، وبصدر الدخلة المعقودة دخلة (8)شكل )الكشفة( العريضة الخوصةألعلي الخوصة ثم الخيزرانة ثم 

فتحة ، وبصدر تلك الدخلة (سم8( وعمقها حوالي)سم51( وعرضها حوالي)م2،37مستطيلة طولها حوالي)
( وعرضها م2،16طولها حوالي) للمئذنةوتهوية السلم الداخلي  ةضاءإلمزغلية معقودة بعقد منكسر  مستطيلة
 ُأطرويتوج الضلع الجنوبي الغربي للقاعدة المربعة كورنيش حجري بارز يتكون من خمسة ، (سم20حوالي)

ثم الموجة المعتدلة ثم الخوصة ثم )الكشفة(  الخوصة العريضةالخوصة ثم من أسفل ألعلي  حجرية بارزة
نة علي فتحة الضلع الشمالي الشرقي للقاعدة المربعة للمئذ ، ويحتوي(8)شكل الخوصة العريضة )الكشفة(
ونصل إليها من ، داخل المئذنة إليتؤدي  (سم90( وعرضها حوالي)م1،70باب مستطيلة طولها حوالي)

ويعلو الباب نافذة مستطيلة معقودة  ،لجامع من الجهة الشمالية الغربيةالتي تتقدم ا لزيادة )السقيفة(خالل ا
ويحتوي الضلع الجنوبي الشرقي للقاعدة المربعة ، (سم40( وعرضها حوالي)م1ها حوالي)بعقد مدبب طول

، وبالنسبة للضلع الشمالي الغربي للقاعدة المربعة للمئذنة شباك يشرف علي الجامع من الداخل للمئذنة علي
متها مشطوفة قويعلو القاعدة المربعة في أركانه األربعة مثلثات ركنية مقلوبة مقعرة فهو جدار مصمت، 

يوجد كما  ،لطابق التالي ا المسقط المثمن هو مسقط إليتمثل مناطق االنتقال ألسفل وقاعدتها ألعلي 
( وعرضها م1،20فتحة باب مستطيلة طولها حوالي) االنتقالمناطق  أواسطبالضلع الشمالي الشرقي من 

 (6)لوحة، ويؤدي الباب إلي سطح الجامع .(سم80حوالي)
ومن نماذج القواعد ، مئذنة الجامع الخيري بأسوان هو التخطيط مربعة بق أن قاعدةويتضح مما س  

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل البحري والقبلي المربعة بمآذن الوجهين 
                                                           

دراسة أثرية وثائقية في ضوء وثائق لم  –مساجد مدينة الزقازيق في القرن التاسع عشر  "،حسن سالم المنصف بدع ،نجم 64 
مدينة الزقازيق في عصر ، طمان - 217 ،م2008، يوليو 12السنة  – 24.، ع جامعة حلوان /مجلة كلية اآلداب ا"،نشره

 .192-191، األسرة العلوية
 –تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتي نهاية العصر المملوكي " موسي، كامل اهلل عبد عبده،65 

 .568 م،1994 ، القاهرة جامعة / اآلثار كلية ، دكتوراه رسالة ،"اإلسالميدراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم 
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بمركز ق م بشارع السو 1857/هـ1274 66مئذنة المسجد العتيقبكل من  المثال ال الحصر القاعدة المربعة
بمدينة القاهرة  م بشارع الموسكي1901/هـ1319 67، ومئذنة مسجد يوسف كتخدا عزبانأرمنت بمحافظة قنا

مثمن بالجامع الخيري بأسوان علي  إليوتتمثل منطقة االنتقال في تحويل القاعدة المربعة ، بمحافظة القاهرة
، ومن نماذج ذلك مآذن الوجهين أعلي إليا مثلثات كروية مقلوبة ومنزلقة قمتها ألسفل وقاعدته ةهيئة أربع

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر البحري والقبلي 
 إسماعيلم بقرية محلة مرحوم بمحافظة الغربية،ومئذنة مسجد 1912/هـ1330 68بمئذنة مسجد العمري

 ز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم . بالشواشنة التابعة حاليا لمرك 69عبداللطيف
 الطابق المثمن :.2.2.4

 ( نظمت في أضالعه الثمانية ثمانيم5،37حوالي) ارتفاعهيعلو القاعدة المربعة الطابق المثمن 
، وبصدر كل (سم8( وعمقها حوالي)سم64( وعرضها حوالي)م2،40دخالت طولية مستطيلة طولها حوالي)

( وعمقها سم37وعرضها حوالي)(م2،12منكسر طولها حوالي) طولية مستطيلة معقودة بعقددخلة 
( م1،94، وبصدر كل دخلة معقودة فتحة طولية مستطيلة معقودة بعقد منكسر طولها حوالي)(سم8حوالي)

وينتهي هذا الطابق بثالثة صفوف أو حطات ، وتهوية السلم الداخلي للمئذنة إلضاءة( سم18وعرضها حوالي)
ويعلو ، ثة السفلية مقرنصاتها ذات داليات، والحطة الثالات العقود المنكسرةصات الحجرية ذمن المقرن

من أسفل ألعلي  طر حجرية بارزة أُ ورنيش حجري بارز يتكون من ثالثة الحطات الثالث من المقرنصات ك
ويرتكز علي الحطات الثالث من المقرنصات شرفة األذان مثمنة  ،(8)شكلالخوصةالخوصة ثم الخيزرانة ثم 

، والدرابزين الخشبي (سم92، يعلوها درابزين من الخشب ارتفاعه حوالي)(م1،29لمسقط طول ضلعها حوالي)ا
يرتكز  رأسيبينهما قائم خشبي  حصرنن ييمكونة من قائمين خشبي مكررة قوام زخرفته عبارة عن وحدة هندسية

 (7)لوحةنجليزية .إلا( في اللغة Iشكل حرف ) يأخذقائمان خشبيان أفقيان من أعلي وأسفل  هعلي
طابق)دور( مثمن ومن نماذج ذلك  علو القاعدة المربعة لمئذنة الجامع الخيري يويتضح مما سبق أنه 

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال البحري والقبلي بمآذن الوجهين 
بمنطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط  م1903/هـ1321 70ال الحصر مئذنة جامع القاضي صدر الدين

 .بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيةبكفر النحال  م1919/هـ711338، ومئذنة مسجد أبو خليلبمحافظة أسيوط
 الجوسق والخوذة :.3.2.4

، وينقسم لمستويين المستوي (م4،46ارتفاعه حوالي)، وهو مثمن المسقط لجوسقيعلو الطابق المثمن ا
( وعرضها م2،13)نه فتحة باب مستطيلة طولها حواليفتح بضلع م م(2،62والي)ارتفاعه ح السفلي
دخلة مستطيلة طولها  األخري، ويوجد بكل ضلع من األضالع السبعة ذانأل( تؤدي الي شرفة اسم50حوالي)
وبصدر كل دخلة فتحة مزغلية  مستطيلة معقودة  ،(سم8( وعمقها حوالي)سم30( وعرضها حوالي)م2حوالي)
معقودة بعقد  فتحات علوي به ثمانيال، والمستوي (سم15( وعرضها حوالي)م1،45نكسر طولها حوالي)بعقد م

                                                           
  ،دراسات في آثار الوطن العربي ،"م19-18القرنين  الباقية في أرمنت في اإلسالميةاآلثار  "،هاشم محمد ،طربوش أبو  66
 .943م ، 2004، القاهرة 7.ع
 .192، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري، عثمان  67
 .155، العمائر الدينية اإلسالمية الباقية بالدلتا، البطاوي  68
 .273،  علي العمائر االسالمية بمصر الوسطي العناصر المعمارية والزخرفية، محمد  69

 .59، بمدينة أسيوط اإلسالميةاآلثار ، زهران  70 
 .262-261 ،مدينة الزقازيق، طمان  71
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معقودة علي  فتحة، وترتكز كل (سم30( وعرضها حوالي)م1،55معقودة طولها حوالي) فتحةكل مدبب 
ف مزخر  ومدمج بكل دعامة مستطيلة نصف عمود اسطواني بارز ،عامتين كل دعامة ذات مسقط مستطيلد

، ويتوج الجوسق كورنيش حجري بارز يعرف بالخوصة إطاربدنه بخطوط حلزونية بارزة وله تاج عبارة عن 
وجة المعتدلة المثم الخوصة أسفل ألعلي الخوصة ثم من  حجرية بارزة  ُأطريتكون من خمسة  حجري بارز

رز صف من الشرافات ، ويعلو الكورنيش الحجري البا(8)شكل الخوصة العريضة )الكشفة(ثم الخوصة ثم 
، ويخرج من قمتها ورقة نباتية ثالثية مدببة القمة مثري مزخرفة بأفرع نباتية ملتويةالشكل الك تأخذفة اكل شر 

 (7)لوحة.نامحدب انأطرافها الجانبية بروز يخرج من 
بدن منخفض االرتفاع مزخرف بخطوط عبارة عن ( م3،20خوذة ارتفاعها حوالي)يعلو الجوسق و 

رقبة حاملة ارزة يحمل رقبة أسطوانية مسلوبة ألعلي مزخرفة بخطوط حلزونية بارزة حيث تستدير الحلزونية ب
كزها قائم  ، ويخرج من مر مزخرفة بخطوط طولية بارزة قطاعها علي هيئة عقد مدبب الخوذة علي هيئة القلة

، وبذلك يكون  72ماسيةيعلوها هالل بداخله نجمة خ، و في الصغر تتضاءلانتفاخات كروية  ةثالث ىذمعدني 
 (7)لوحة( .م20،37( ومن األرض حوالي )م13،42االرتفاع الكلي للمئذنة من سطح الجامع حوالي )

جوسق مفتوح من أعمدة  يعلوه الطابق المثمن بمئذنة الجامع الخيري بأسوانأن ويتضح مما سبق 
ر والنصف األول من التاسع عش في القرنينالبحري والقبلي حجرية ومن نماذج ذلك بجواسق مآذن الوجهين 

أمبو بمحافظة  مدينة كومب73جوسق مئذنة المسجد القبلي الكبير علي سبيل المثال ال الحصر ،القرن العشرين
بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. م 1926/ه1345  74، وجوسق مئذنة مسجد وضريح سيدي شبلأسوان
البحري والقبلي ، ومن نماذج ذلك بقمم مآذن الوجهين القلةعلي هيئة طراز  مئذنة الجامع الخيري بأسوان وقمة

قمة مئذنة المسجد  في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر
سمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب75رالقبلي الكبي  76، وقمة مئذنة مسجد وضريح سيدي خمي

 . ر بمركز الشهداء بمحافظة المنوفيةم بقرية ساحل الجواي1909/هـ1327
في مآذن الوجهين  ذلك من نماذج، و بأسوان الهالل والنجمة الخماسية يتوج قمة مئذنة الجامع الخيريو  

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر البحري والقبلي 
                                                           

 ونهاية بداية في مرالق عليها يكون التي األوضاع من وضع وهو للقمر، يرمز ذاته حد في الهالل الخماسية: والنجمة الهالل 72
 في بكثرة مانيونالعث واتخذه ، حجالو  للصالة مواقيت هأن كما العربي الشهر بداية يعني المسلمين عند لهاللا وكان ،العربي الشهر
 وحتى عشر الثامن القرنين من وصلتنا التي الشعارات جميع تزين التي الزخرفية العناصر أهم من الهالل وأصبح ،وأعالمهم فنونهم
 اإلسالمية الفنون في ،والنجم السماء كواكب من واحد لكل اسم هو والنجم، م1922 ةسن نوفمبر 29 في العثمانية السلطنة نهاية
 العلم وكان ،العثمانية الدولة أعالم في لهاللبا مقترنة النجوم وجدت وقد ،أكثر  أو ثمانية أو ستة أو رؤوس خمسة له هندسي شكل

 ، م1807-1789 سنة الثالث سليم السلطان حكم حتى نجمةال هذه وظلت ،سداسية ونجمة هالل بداخله األمر بداية في العثماني
 ذات النجمة حلت بعدها أو م1878 سنة وفي ،طرافاأل خمسة النجمة جعل ولكن ،العثماني العلم علي باشا علي حمدم واستبقي
 :)د.م(، رة، القاهالعلم المصري، الرحمن عبد ،زكي؛ العثماني العلم علي طرافاأل ستة ذات النجمة محل طرافاأل خمسة
 المنسوب "،اإلبريقدراسة حول المدلوالت الفلكية والدينية لبعض زخارف " ،سالم المنصف عبد ،نجم؛ 12 -11م، 1940

  – 89-88 م،2002 سنة ، 3.ع ،العرب  اآلثاريين  جمعية  مجلة، مدمح بن مروان إلي
-18ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين )شعار العثمانيين علي العمائر والفنون ف "،حسن سالم المنصف عبد ، نجم
 .180-179 ،م2004 سنة ،10.ع ،اآلثار كلية مجلة فنية"،العثمانية "دراسة أثرية  السلطنةم( وحتى إلغاء 19
 .75، ، المسجد القبلي الكبير في كوم أمبوالتهامي  ،النجار  73

 .187، العمائر الدينية اإلسالمية الباقية بالدلتا، البطاوي 74 
 75،  المسجد القبلي الكبير، التهامي ،جارالن75 
 .134،العمائر الدينية اإلسالمية، البطاوي  76
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قمة ، و مدينة القاهرة بمحافظة القاهرةب77ئذنة جامع شريف باشا الكبيرقمة مكل من الهالل والنجمة الخماسية ب
 والساللم الداخلية بمئذنة الجامع الخيري من ،بو بمحافظة أسوانمدينة كوم أمب78مئذنة المسجد القبلي الكبير

، ومن نماذج تلك المآذن بجوامع الوجهين سطوانيأالنوع المروحي التي تلتف درجاته حول فحل حجري 
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر حري والقبلي الب

ل بكل من الساللم الداخلية م بشارع البورصة بمدينة طنطا 1894/هـ1312 79مئذنة مسجد عز الرجا
 .غرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا 80بمئذنة مسجد علي باشا شعراوي، و بمحافظة الغربية

  المئذنة من الداخل : .4.2.4
ل فتحة باب معقودة المربعة للمئذنة من خال من الضلع الشمالي الشرقي للقاعدة يتم الدخول للمئذنة

ن بالقاعدة ي، وكال المدخلي للقاعدة المربعةبعقد مدبب أو من خالل باب السطح بالضلع الشمالي الشرق
أي مسلوبة من أحد طرفيها  عبارة عن درجات مروحية المربعة للمئذنة، وكالهما يتصدره سلم حجري مروحي

هذه تلتف ، و يض وهو مالصق للجدر الداخليةوهو الواقع ناحية العمود المركزي)الفحل( والطرف الخارجي عر 
طول  يتصل برؤوس الدرجات والفحل يسقفه سقف برميلي مائلحجري أسطواني  81حول فحلالدرجات 

، وتم القاعدة المربعة والطابق المثمن ، ويشغل هذا السلم(سم37الي)قطر الفحل حو و ( سم74الدرجة حوالي)
، وكذلك فتحة معقودة بعقد ن بالضلع الجنوبي الغربي للمئذنةين مزغليتيالقاعدة المربعة من خالل فتحت إنارة

م( وعرضها 1،30حوالي)مدبب أعلي الباب المؤدي للمئذنة بالضلع الشمالي الشرقي للمئذنة طولها 
، شرف تلك النافذة علي بيت الصالة، وتة بالضلع الجنوبي الشرقي للمئذنةالنافذ إلي باإلضافة، سم(30حوالي)
( 32ويبلغ عدد درجات القاعدة المربعة )، فتحات مزغلية معقودة الطابق المثمن من خالل سبع إنارةكما تم 

مثمن للمئذنة بدرجات عددها ، ويمتد هذا السلم صعودا حيث يشغل الطابق السطح الجامعإلي درجة توصل 
، ويمتد توصل لفتحة دخول المؤذن في الطابق المثمن األسطواني( درجة حول نفس الفحل الحجري 24)

 (9)لوحة.حوله درجات حجرية بجوسق المئذنة الفحل الحجري علي هيئة دعامة مستطيلة دون أن يلتف
 :ة(لواجهة الجنوبية الغربية )الرئيسا من الجزء الغربي.3.4

الواجهة أقل طوال وارتفاعا من الجزء الجنوبي ، والجزء الشرقي من والمقرأةحجرتي اإلمام  ويمثل واجهة
 ،(م4حوالي) ( وارتفاعهم8،45الواجهة حوالي)الغربية )الرئيسية( فيبلغ طول ذلك الجزء من بالواجهة الجنوبية 

 ،(م1،75( وعرضها حوالي)م2ويحتوي ذلك الجزء من الواجهة علي فتحة باب حديثة طولها حوالي)
يك الجزء الجنوبي من تلك والمداميك أسفل الجزء الجنوبي من الواجهة الجنوبية الغربية بارزة عن مدام

ن أسفل م حجرية بارزة طرأُ ويتوج ذلك الجزء من الواجهة بكورنيش حجري بارز يتكون من خمسة  ،الواجهة
، ويدعم كاًل (8)شكل الخوصة العريضة )الكشفة(ة ثم ثم الخوص الخيزرانة الخوصة ثمألعلي الخوصة ثم 

                                                           
 .132 ،الطراز المعماري والفني، حجاج  77
 .75، المسجد القبلي الكبير، التهامي ،رالنجا  78
 .258، ريعمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البح، عثمان  79
 /، كلية اآلدابمجلة التاريخ والمستقبل ،"دراسة أثرية معمارية "مسجد علي شعراوي بالمنيا" ،عبدالرؤف جمال ،العزيز عبد 80

 . 453-451م ، 2008، يناير جامعة المنيا
 يوضع الحجر من عمود علي للداللة العمارة في الكلمة هذه واستخدمت ، حيوان كل من القوي الذكر هو اللغة في الفحل:  فحل81 

 معشقة قطع جملة من مركباً  وأ  واحدة قطعة من الفحل ويكون ،حوله تدور التي السلم درجات فيه لتعشق الحلزوني السلم بمنتصف
المصطلحات المعمارية في  ،علي محمد ،الحفيظ عبد؛ المآذن ساللم فيها يستخدم التي األماكن أبرز ومن ،بعض مع بعضها

   .137، م2005 ،)د.م( : القاهرة ،(م1879-م1805)علي وخلفائةوثائق عصر محمد 
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الغربية  ن الجنوبيةيزاوية التقاء الواجهت وأيضا، ن الجنوبية الغربية مع الجنوبية الشرقيةيلتقاء الواجهتا من زاوية
 (2)شكلالجامع.واجهات  وتدعيم بارزة لتقوية()أنصاف دعامات82الغربية أكتاف مع الشمالية

 لية الشرقية للجامع :الواجهة الشما.4.4
وتتكون  ،ديثًا بطبقة من البياض األصفرطي ح، وغُ الواجهة من الحجر الجيري المنحوتشيدت تلك 
، وطول ذلك الجزء والسقيفة التي تتقدم الجامع الجامعيمثل واجهة : ين الجزء الشماليءتلك الواجهة من جز 
شبابيك تتشابه مع  وي ذلك الجزء علي ثالثة، ويحت(م6( وارتفاعها حوالي )م17،52من الواجهة حوالي )

، والمداميك أسفل الجزء الشمالي من الواجهة الشمالية ربيةشبابيك الجزء الجنوبي من الواجهة الجنوبية الغ
، ويتوج الجزء الشمالي من الواجهة الشمالية الشرقية يك الجزء الشمالي من تلك الواجهةالشرقية بارزة عن مدام
وجة المنعكسة ثم المثم أسفل ألعلي الخوصة من حجرية بارزة  ُأطرز يتكون من خمسة كورنيش حجري بار 

، وكان يعلو الكورنيش الحجري البارز صف (8)شكل الخوصة العريضة )الكشفة(الخوصة ثم الخوصة ثم 
ية الواجهة الجنوبمن الشرافات المسننة مهدمة حاليًا تشبه الشرافات السابق وصفها بالجزء الجنوبي من 

 (10)شكل.ة(الغربية)الرئيس
 : الجزء الشرقي من الواجهة الشمالية الشرقية للجامع.5.4

ل طوال وارتفاعا من الجزء الشمالي الواجهة أق ، والجزء الشرقي من والمراحيض الميضأة يمثل واجهة
ويحتوي ، (م4لي)( وارتفاعها حوام8،45اجهة حوالي)الو فيبلغ طول ذلك الجزء من  بالواجهة الشمالية الشرقية

والمداميك أسفل ، وبي من الواجهة الجنوبية الغربيةذلك الجزء علي شباك واحد يتشابه مع شبابيك الجزء الجن
ويتوج ذلك ، ميك الجزء الشرقي من تلك الواجهةالجزء الشرقي من الواجهة الشمالية الشرقية بارزة عن مدا
الخوصة ثم  ألعلي أسفلمن  طر حجرية بارزة سة أُ الجزء من الواجهة بكورنيش حجري بارز يتكون من خم

التقاء ، ويدعم كاًل من زاوية (8)شكل الخوصة العريضة )الكشفة(ثم الخوصة ثم  الخيزرانة الخوصة ثم
مع الشمالية  ن الشمالية الشرقيةيلتقاء الواجهت، وأيضا زاوية االشرقيةالجنوبية الشرقية مع  ن الشماليةيالواجهت
 (10)شكلواجهات الجامع. وتدعيم )أنصاف دعامات( بارزة لتقوية  افأكت الغربية
 الواجهة الجنوبية الشرقية للجامع : .6.4

، ويبلغ ي حديثًا بطبقة من البياض األصفرط، وغُ الواجهة من الحجر الجيري المنحوتشيدت تلك 
ويتوسط الواجهة ، معالجا، وتمثل تلك الواجهة (م6( وارتفاعها حوالي)م14،85طول تلك الواجهة حوالي)

( م1،94( وعرضه حوالي)م6وله حوالي)ط علي هيئة مستطيل الشكل الجنوبية الشرقية للجامع بروز المحراب
ويوجد علي  بالخشب ، ( مغشاةسم40بذلك البروز قمرية مستديرة قطرها حوالي) ويوجد ،(سم20حوالي)وبارز 
لواجهة الجنوبية مع شبابيك الجزء الجنوبي من ا ان، ويتشابه الشباكجانب من جانبي بروز المحراب شباككل 

يك ، والمداميك أسفل الجزء الشمالي من الواجهة الشمالية الشرقية بارزة عن مدامة( للجامعالغربية )الرئيس
كورنيش حجري بارز ، ويتوج الجزء الشمالي من الواجهة الشمالية الشرقية الجزء الشمالي من تلك الواجهة

لخوصة ثم الخوصة اوجة المنعكسة ثم الممن أسفل ألعلي الخوصة  ثم حجرية بارزة  طرأُ يتكون من خمسة 
، وكان يعلو الكورنيش الحجري البارز صف من الشرافات المسننة (8)شكل الخوصة العريضة )الكشفة(ثم 

 (11)شكلة( .سالواجهة الجنوبية الغربية)الرئيمهدمة حاليًا تشبه الشرافات السابق وصفها بالجزء الجنوبي من 
 (9)لوحة

                                                           
 ارتكاز مثل مركزة أحمال تأثير من ناتج كبير حمل ولتوزيع متانته، لزيادة قطاعه تكبير به يقصد الحائط عن بروز هو الكتف: 82

 .36، 1ـ.،ج فن البناء، وآخرون ،نأمي.لزينتها أو االنقالب من الحائط ولمنع ،الحائط علي ذلك غير أو العقود أو الجمالونات
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 الواجهة الشمالية الغربية للجامع :.7.4
، ويبلغ ي حديثًا بطبقة من البياض األصفرط، وغُ من الحجر الجيري المنحوت يدت تلك الواجهةشُ 

وتمثل تلك الواجهة حجرة المقرأة والميضأة ، (م4( وارتفاعها حوالي)م14،85طول تلك الواجهة حوالي)
( وعرضها م2،38حدهما عبارة عن فتحة باب مستطيلة طولها حوالي)أن ابابالواجهة  هتح بهذفُ و والمراحيض  

ويعلو هذا الباب نافذتان كل نافذة مستطيلة طولها  ،أةر ، ويؤدي هذا الباب إلي حجرة المق(م1،14حوالي)
( م2والباب اآلخر عبارة عن فتحة باب مستطيلة طولها حوالي) ، (سم47( وعرضها حوالي)سم95حوالي )

كورنيش حجري ويتوج تلك الواجهة ، والمراحيض الميضأة إلي، ويؤدي هذا الباب (م1،23وعرضها حوالي)
ثم الخوصة ثم  الخيزرانة الخوصة ثمأسفل ألعلي الخوصة ثم من ر حجرية بارزة طبارز يتكون من خمسة أُ 

 (10()لوحة12، 8 )شكلالخوصة العريضة )الكشفة( .
استخدمت لقد و الجامع الخيري استخدم فيها البناء بالحجارة المنحوتة ، ن واجهات أويتضح مما سبق  

في القرنين البحري والقبلي الوجهين  القاهرة وفي األحجار المنحوتة في بناء جدران العديد من الجوامع في
 أو 83علي سبيل المثال ال الحصر جامع شريف باشا الكبير ،التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين

، والمسجد محافظة القاهرةبشارع الكرداسي بمدينة القاهرة بم 1859/ـه1277جامع رضوان أبي الشوارب 
م 1948-1941/ـه1367-851360، ومسجد الملك فاروقبمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان 84القبلي الكبير

 .بطريق السادات بمدينة أسوان بمحافظة أسوان
، ويالحظ من هذا هات مستقيمة طولية قائمة الزوايابأنها واجتتميز واجهات الجامع الخيري بأسوان و 
، والتي ترتبط بالمسقط األفقي المستطيل المنتظم للمسجد من نسبة للواجهات المستقيمة الطوليةبال هالتقسيم أن

ظيم ، والتي تخلو من وجود خطوط التنبلة بناء علي المساحة المتاحة لهالداخل التزم المعمار بتنظيم اتجاه الق
مودية علي أروقة المسجد أو مبان مجاورة لها تلزم المعمار بوضع معين فجاءت الجدر مستقيمة والمداخل ع

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن البحري والقبلي الوجهين  ، ومن نماذجه في جوامعالداخلية
 ، دينة القاهرة بمحافظة القاهرةبم 86جامع حسين باشا أبي أصبع العشرين علي سبيل المثال ال الحصر

بشارع  88، ومسجد أحمد باشا المنشاوينة بورسعيد بمحافظة بورسعيدم بمدي1904/هـ871322مسجد العباسي
غرب مدينة  89جامع القاضي صدر الدين ،م1909-1904/هـ1328-1322باب البحر بمحافظة الغربية 

 . أسيوط بمحافظة أسيوط
وذلك نتيجة لقيام المعمار بتدعيم الواجهات  ؛سوان بالقوة والصالبةع الخيري بأوتتميز واجهات الجام

ومن النماذج التي ظهر بها الدعامات أو األكتاف  الخارجية والجدران الداخلية بدعامات ساندة وأكتاف بارزة ،
لنصف في القرنين التاسع عشر واالبحري والقبلي البارزة بالواجهات والجدران الداخلية في جوامع الوجهين 

الدعامات أو األكتاف البارزة بالجدر الداخلية الشمالي  األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر

                                                           
 .132-130، الطراز المعماري،  حجاج 83
  67-65، المسجد القبلي، التهامي و النجار  84
 .138-136، مسجد الملك فاروق، يونس ،غندر  85
 .187 ،الطراز المعماري ، حجاج  86
 .263-260، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية  ،عثمان 87
 .308-304،  ر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينيةعمائ، عثمان 88
 .59-58، اإلسالميةاآلثار ، زهران 89
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-1336)جامع المنيرة الجديدة(  90الغربي والجنوبي الغربي والشمالي الشرقي بمسجد نبيهة هانم يكن
، والدعامات أو األكتاف القاهرةبمدينة القاهرة بمحافظة  م بشارع أمين سامي باشا1925-1918/هـ1343

، بمركز أرمنت بمحافظة قنا 91البارزة بالجدارين الداخليين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي بالمسجد العتيق
م بالبر 1908/ـه921326والدعامات أو األكتاف البارزة في الواجهة الجنوبية الشرقية لمسجد أحمد بك الديب

 .الزقازيق بمحافظة الشرقية  الغربي لخط السكة الحديد بمدينة
، ومن النماذج التي ظهر بها الشرافات المسننة في لشرافات المسننةويتوج واجهات الجامع الخيري ا

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال البحري والقبلي جوامع الوجهين 
-1801/هـ1218-931217الشمالية الشرقية بجامع أبي درعالواجهة كل من ال الحصر الشرافات المسننة ب

لواجهة وا، بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة م بحي عابدين بحارة أبي درع قريبا من ميدان باب الخلق1802
واجهات مسجد وب، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 94الشمالية الغربية لمسجد أحمد وفا الحريري

 .ة المنيا بمحافظة المنيام بمدين1900/هـ951318شادي
كت في تقسيمها نظمت في المستويات السفلية بواجهات الجامع الخيري شبابيك مستطيلة اشتر و 

، ها عتب حجري ثم عقد عاتق )موتور(، فكانت جميعها مستطيلة بجلسة حجر يعلو المعماري والزخرفي
لشبابيك بقوائم معدنية، ويغلق علي الجفت الالعب ذو الميمات المستديرة، وقد غشيت ا اويحيط بذلك جميع

، ومن نماذج هذا التشكيل المعماري والزخرفي في جوامع الوجهين ن من الخشباالشبابيك من الداخل ضلفت
 في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصرالبحري والقبلي 

م بحي مصر بمدينة اإلسماعيلية بمحافظة اإلسماعيلية، 1898/هـ 961316شبابيك واجهات المسجد العباسي
ىشا وشبابيك واجهات مسجد ، والشبابيك بواجهات المسجد القبلي بمدينة المنيا بمحافظة المنيا97د

ر بك  عبد العزيز، والشبابيك بالواجهة الشمالية الغربية لمسجد مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب98الكبي
 .ق بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازي  99رضوان
ويعلو المدخل الرئيس بالواجهة الجنوبية الغربية وكذلك الباب بالجدار الشمالي الغربي  للجامع الخيري  

في القرنين التاسع البحري والقبلي بجوامع الوجهين  بأسوان قندليات بسيطة، ومن نماذج القندليات البسيطة
واجهات  بكل من القندليات البسيطة ل المثال ال الحصرعشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبي

ن الشمالية الشرقية والجنوبية االواجهتو  ،م بمدينة المنيا بمحافظة المنيا1903/هـ1321 100مسجد القشيري

                                                           
والمنيرة بالقاهرة منذ نشأته حتي النصف األول من القرن العشرين )دراسة حضارية  اإلنشاءحي "، عبدالفتاح شيماء ،محمد 90

 .104-102م ، 2010جامعة القاهرة  /ثار، كلية اآلماجستير رسالة ،"آثارية(
 .944، اآلثار االسالمية الباقية في أرمنت في القرنين ،طربوش أبو91 
 .235-232،  مدينة الزقازيق ،طمان 92
 .12-11 ، الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة ،حجاج 93
 .191، مدينة الزقازيق، طمان ؛217، نة الزقازيق في القرن التاسع عشرمساجد مدي، نجم  94
 .55-54، افظة المنيامساجد مح، سيد  95
 .280-278،  عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية  ،عثمان  96
 .56-54، مساجد محافظة المنيا، سيد 97
 .67-65، المسجد القبلي الكبير، التهامي و ،النجار 98
 .278، مدينة الزقازيق، طمان  99
 .207-204،  العمائر اإلسالمية الباقية بمركز ومدينة المنيا، الحميد عبد  100
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كيم بمدينة طنطا م بحارة صبره المتفرع من شارع طه الح1908/هـ1326 101الشرقية بمسجد األباصيري
الجنوبية الغربية بالمسجد القبلي و  الشمالية الشرقية تينالواجهين بمدخلي القدأسفل عو  ،بمحافظة الغربية

بمدينة 103بالواجهة الجنوبية الشرقية لمسجد نبيهة هانم يكنو  ،مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب102الكبير
 القاهرة بمحافظة القاهرة .

 التكوين المعماري العام للجامع : .5
المسقط  ستطيلة، فهو عبارة عن مساحة مراز المحلي )المصري(جاء وفق الطهذا الجامع  تخطيط
، ويتوسط الرواق األوسط منها منطقة وسطي مربعة ثة أروقة بواسطة صفين من األعمدةمقسمة إلي ثال

، ويتقدم بدائرها نوافذ للتهوية واإلضاءة محددة بواسطة أربعة أعمدة رخامية يغطيها شخشيخة مثمنة الشكل
، وتعد تلك الزيادة الفاصلة بين الجامع الغربية الزيادة ذات مسقط مستطيلالشمالية  الجامع من الجهة

 وملحقات الجامع المتمثلة في حجرة اإلمام وحجرة خادم الجامع والمقرأة والميضآه والمراحيض .
 للجامع من الداخل :التخطيط المعماري .1.5

 ومباشرة ، والجامع ذ عجامع إلي داخل الجاميؤدي المدخل الذي يتوسط الواجهة الجنوبية الغربية لل
إلي  ستطيلة، وقسمت تلك المساحة المم(12،80م( وعرضه حوالي)13،63ستطيل طوله حوالي)مسقط م

ارتفاع كل عمود ، بكل صف عمودان 104من الطراز التوسكانيثالثة أروقة بواسطة صفين من األعمدة 
ارتفاعها حوالي و ( سم87ضلع حوالي)كل  طول لشكلا ربعةعمود من قاعدة م ويتكون كل ،(م4،94حوالي)

ن أعلي وأسفل ، ويلتف حول كل عمود م105سطواني الشكل من الرخام المجزعأوبدن كل عمود ، (سم98)
 106التنفيخ ربع بيضاويكالتالي من أسفل ألعلي  الحليات الرخامية بأسفل العمود، و حليات رخامية بارزة

الحليات الرخامية ، و ثم الخوصة ثم التنفيخ ثم الخوصة 107ف ربع دائري)النوع القائم( ثم الخوصة ثم األجو 
بع دائري ثم الخوصة ثم الخوصة ثم الخيزرانة ثم الخوصة ثم األجوف ر من أسفل ألعلي  العمود بأعلى

ويعلو كل عمود وسائد أو طبالي خشبية يزخرفها حليات خشبية تعرف بالخوصة والخيزرانة ، الخيزرانة
                                                           

 مجلة كلية اآلثار ، "(م1908/ هـ1326مسجد األباصيري بطنطا دراسة أثرية معمارية ) "،الرازق عبد رأفت ،العينين أبو 101 
 .  86-85م ، 2014، يوليو 9. ـمج، بقنا
 .66-65، المسجد القبلي الكبير ،  التهامي ، النجار  102

 .103،  والمنيرة بالقاهرة اإلنشاءحي ،  محمد 103 
 سياآب أتروريا أهل من منقول أنه المؤرخون عنه وذكر ،بإيطاليا توسكانيا لمقاطعة نسبة االسم هذا عليه أطلق: التوسكاني الطراز104 

 عمارة في مفضالً  الطراز هذا وكان الرومانية، المباني من التوسكاني الطراز علي النهضة عصر ومؤلفو كتاب وتعرف الصغري،
 للطراز تبسيط هو التوسكاني والعمود األخرى، الطرز مثل زخرفي ثراء به ليس أنه إلي باإلضافة ورشاقته طتهلبسا القصور من العديد
 يعلوها رفيعة حلقة عن عبارة بسيط تاج وله ،القاعدة عند قطره من أقل لتاجا عند وقطره ،أضالع بدون أملس وساقه األغريقي، الدوري
 من ولمزيد ؛االرتفاع قليل رباعي منشور فوق حلقة عن عبارة قاعدة وله ،السمك قليل رباعي منشور ثم ليالً ق أكبر دائرية ربع حلقة

 ،رزق سامي ،بشاي ؛186م، 1976دار المعارف،  :، القاهرةتاريخ الفن في العصور القديمة، كمال ،المصري  :راجع التفاصيل
 . 304 ،م1992 الشروق، مطابع :القاهرة، رفةتاريخ الزخ، الفتاح عبد محمد ،المجيد وعبد ،وجدي فاروق ،وابراهيم

 وذلك واللحم، الشحم باسم المرخمين عند وعرف أيضاً  المعرق عليه يطلق األلوان مختلف الرخام من نوع: المجزع الرخام 105
 رحج لون مع لونه تشابه إلي نسبة أيضاً  التسمية بهذه عرف نهإ وقيل الشحم ذات األحمر اللحم بقطع المعروفة لتجازيعه تشبيهاً 
الرخام في مصر في عصر دولة المماليك البحرية، " ،السيد إبراهيم عطيات ،سعودي ؛الخرز منه يعمل الذي اليمني الجزع

أشغال " ، ابراهيم وجدي ابراهيم ،حسانين ؛ 20، م1994جامعة القاهرة  /كلية اآلثار رسالة دكتوراه، ،"دراسة أثرية فنية
/ ، كلية اآلثارماجستير رسالة "،في عهد محمد علي وخلفاؤه دراسة أثرية فنيةفي مدينة القاهرة الرخام في العمارة الدينية 

 .28، م 2007، جامعة القاهرة
 152، 1ـ.ج ،فن البناء ،وآخرون أمين، ؛ناقص قطع ربع يساوي منحني وهو: القائم بيضاوي ربع التنفيخ  106
 . 152، 1ـ.،ج فن البناء، وآخرون ،أمين ؛: قوسها عبارة عن ربع دائرةدائري ربع األجوف 107



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2022) 1العدد23املجلد

 

653 | DOI 10.21608/jguaa.2022.74782.1185 محمد حمدي متولي 
[ 

ال تسقط من قوة الضغط  حتىالعمود قوة  إعطاءهو  ، والهدف من تلك الوسائد(8)شكلائريربع دجوف واأل
وسائل بعض وبالجدران روابط )عروق( خشبية استخدمت إما لتعليق ويربط بين أبدان األعمدة بعضها  ،عليها

الواقعة عليها  ، وضمان توزيع األحمالين األعمدة بهدف استقامة األعمدةللربط ب أو ،اإلضاءة فيها ليالً 
 (15، 13،14)شكل.ف الجامع علي تلك األعمدة مباشرة، ويرتكز سقعلي سطح التاج يل متساوٍ بشك

 . (11)لوحة
حد أنواع تخطيط الجامع الخيري بأسوان التخطيط ذو األروقة دون الصحن أ ويتضح مما سبق أن
قسمت إلي  ستطيلة أو مربعة، ويتكون هذا التخطيط بصفة عامة من مساحة مالطراز المصري )المحلي(
ا عقود موازية أو عمودية علي جدار متعلوه ين، وتتكون كل بائكة من عمودانثالثة أروقة بواسطة بائكت

 .108يحمل السقف علي األعمدة مباشرة القبلة وأحيانا
، وارتكاز يرتكز السقف علي أعمدته األربعة مباشرة دون عقود وتخطيط الجامع الخيري بأسوان  
، فقد عرف في المساجد األولي في اإلسالم كجامع عمرو بن دون عقود من علي األعمدة مباشرة السقف
السقف  هارتكز عليي، وبالنسبة للتخطيط الذي يتكون من أربعة أعمدة م641/ـه21بالفسطاط  109العاص
حصر في ال الدون عقود ، فقد عرف في العصرين المملوكي والعثماني بالقاهرة علي سبيل المثال من  مباشرة

)جامع الناصر فرج بن برقوق( بالحوش السلطاني بالساحة الجنوبية الغربية لقلعة صالح 110الجامع األبيض
م بالموسكي 1754/ ـه1168الدين األيوبي بالقاهرة وجامع عبد الرحمن كتخدا المعروف بجامع الشواذلية 

دون من السقف مباشرة  هارتكز علييعة أعمدة بالقاهرة ، وبالنسبة لتخطيط الجامع الخيري الذي يتكون من أرب
في القرنين التاسع عشر والنصف البحري والقبلي الوجهين  القاهرة وفي ، ومن نماذجه في جوامعوساطة عقود

م جنوب غرب 1824/ـه1239 111األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر جامع خالصة
م بشارع 1859/ـه1276 112مع سليمان باشا الفرنساوي، وجا(24)شكلمدينة أسيوط بمحافظة أسيوط

مبمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة كورنيش النيل بمنطقة الفرنساوي بمصر القديمة  113، ومسجد أوالد هما
ي(25)شكل م بقرية أوالد إسماعيل بمحافظة سوهاج1869/ـه1286 نهاية  114، ومسجد منشاة بدين

 مدينة سمالوط بمحافظة المنيا .م بقرية منشاة بديني التابعة ل19/ـه13ق
راز ، وأعمدة الجامع من الطالمجزعة في الجامع الخيري بأسواناستخدمت األعمدة الرخامية و   

، ربط بين تلك األعمدة روابط خشبية، كما يالتوسكاني ولها قواعد مرتفعة، ويعلو تلك األعمدة وسائد خشبية
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن والقبلي  البحريومن نماذج تلك األعمدة بجوامع الوجهين 

                                                           
، بحوث ودراسات في العمارة اإلسالمية )الكتاب إسماعيل حمزة محمد  ، الحداد راجع الطراز هذا عن التفاصيل من لمزيد  108

 .281-272م ، 2000دار نهضة الشرق ،  : القاهرة األول(،
 .21، م1991 ، للكتاب العامة المصرية الهيئة :القاهرة، في مصر اإلسالميةالعمارة ، الدين كمال  سامح، 109
الجامع األبيض  -دراسة في العمارة اإلسالمية في العصر المملوكي الجركسي ،الوثائق والعمارة، لمعي صالح ،مصطفي 110

 . 8-5 م،1980 العربية، بيروت جامعة : القاهرة ،السلطاني بقلعة القاهرةبالحوش 
 .75،اإلسالميةاآلثار ، زهران111 
 .114 ،الطراز المعماري والفني، جاجح 112
، "دراسة أثرية معمارية "م1869/ ـه1286مسجد أوالد همام بقرية أوالد إسماعيل بمحافظة سوهاج "، محمد عوض،اإلمام 113
  .177 ، م2001أكتوبر ،2ـ.ج ، 24. ع ، بسوهاج اآلداب كلية مجلة
 م(1900ه/1318) إلي م1800/ ـه1215)ة خالل الفترة منة المنيا المشيدمساجد محافظ"، عبدالسالم محمد رجب ،سيد 114 

 .151، م 2006،القاهرةجامعة  /، كلية اآلثاررسالة دكتوراة ،"دراسة أثرية فنية
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مدينة  م غرب 1884هـ /1151302أعمدة جامع عثمان القاضيالحصر  العشرين علي سبيل المثال ال
، وأعمدة مسجد مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب116المسجد القبلي الكبيرأعمدة ، و أسيوط بمحافظة أسيوط

    .م بمدينة سمنود بمحافظة الغربية1929-1926/ هـ1348-1345 117أحمد باشا البدراوي
 الجدار الجنوبي الشرقي للجامع من الداخل : .2.5

ي من ويغطي الجزء السفل ،(م5،23)( وارتفاعه حواليم13،63طول الجدار الجنوبي الشرقي حوالي) 
سط الجدار الجنوبي ويتو ، لجدار مغطي بالبياض حديثا، والجزء العلوي من احديثاً  وزرات رخاميةالجدار 
جانبي المحراب كتف بارز لتدعيم وتقوية الجدار الجنوبي الشرقي ارتفاعه  ، ويوجد عليي المحرابالشرق

، ويتوج ، وكل كتف علي محور أعمدة الجامعسم(33وبارز حوالي) (سم70( وعرضه حوالي)م4،94حوالي)
، (8)شكل والخوصة العريضة )الكشفة( حجرية بارزة كالخوصة والخيزران واألجوف ربع دائري أطركل كتف 
( وعمقها م1،15( وعرضها حوالي)م2،28المحراب دخلة مستطيلة طولها حوالي) جانبيعلي  كما يوجد
 ت، وقد أجريمن الخشب انليها من الداخل ضلفت، ويغلق ع(، وبصدر الدخلة فتحة الشباكسم66حوالي)

، والجزء ك من خالل تغطية الجزء السفلي للجدار بالرخام، وذلتجديدات للجدار الجنوبي الشرقي للجامع حديثاً 
 (11()لوحة16)شكل. حديثاً  المطلي العلوي من الجدار

 المحراب :.3.5
 وعرضها حوالي(م4،22)ارتفاعها حوالي جدار القبلة كتلة المحراب المستطيلة الشكل توسطت 

، وهي بارزة أكثر من جهة الجداربارزة عن سمت لمحراب من الحجر الجيري المنحوت ، وكتلة ا(م1،90)
( وعمقها من ناحية اليسار سم24اليمين لضبط اتجاه القبلة حيث يبلغ عمقها من ناحية اليمين حوالي)

عرضها  م(2،22ارتفاعها حوالي)، وبصدر كتلة المحراب حنية نصف دائرية )حنية المحراب((سم10حوالي)
متوجة بطاقية معقودة بعقد نصف ية بيضاء حديثة بوزرات رخام غشيت (سم41( وعمقها حوالي)م1حوالي)
ة المحراب من الداخل حديثًا ، ومسجل بطاقي(، وطاقية المحراب مدهونة حديثاً سم64تفاعهما حوالي )دائري ار 

علي  د طاقية المحرابعقيرتكز و ، 118﴾َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء  َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها﴿القرآنية  ةاآلي
حجرية طر ، ولكل عمود تاج علي هيئة أُ بيضاء حديثة ن بوزرات رخاميةاغشي العمود مدمجين  عمودين
 التنفيخ ربع دائري ثم الخوصة ثم الخوصة العريضة )الكشفة( عليإلي أمن أسفل  ُأطرثالثة  ىبارزة ه
منفذة بالحفر البارز ية متداخلة مع بعضها كوشتي عقد طاقية المحراب أفرع نباتية ملتو ويزخرف ، (8)شكل

وشتية وك، ويحيط بعقد طاقية المحراب مطموسة حاليًا لكثرة الدهانات التي طلي بها المحراب علي الجص
، وينتهي الجفت أعلي قمة العقد بميمة مستديرة كبيرة بداخلها لفظ الجاللة اهلل جفت العب ذو ميمات مستديرة

صف من الشرافات كل شرفة ويتوج كتلة المحراب من أعلي ، البارز علي الجصلث منفذة بالحفر بخط الث
، ويخرج من قمتها ورقة نباتية ثالثية مدببة القمة يخرج من مثري مزخرفة بأفرع نباتية ملتويةالشكل الك تأخذ

اب قمرية ، ويعلو المحر لشرافات التي تتوج جوسق المئذنة، تشبه تمامًا انادبن محاأطرافها الجانبية بروز 
 (12()لوحة17)شكل.مغشاة بالخشب حالياً مستديرة 

                                                           
 .78،  اإلسالميةاآلثار ، زهران  115
 .71-70، المسجد القبلي الكبير، التهامي ،النجار  116
، "م(1929-1926/ هـ1348-1345)"بمدينة سمنود بمحافظة الغربيةمسجد أحمد باشا البدراوي  "،محمد ةتفيد ،الجواد عبد 117

 .79م ، 2013يوليو  ، 8.ع، مجلة كلية اآلثار بقنا
 .144 آية، البقرة سورة  118
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، لجامع الخيري بأسوان جدار القبلة، ويوجد بحنيته بعض الميليتوسط محراب اويتضح مما سبق أنه 
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن البحري والقبلي جوامع الوجهين بمحاريب ال تلكومن نماذج 

، بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة 119، محراب جامع شريف باشا الكبيرلمثال ال الحصرلعشرين علي سبيل اا
، والتصميم المعماري قرية زاوية سلطان بمحافظة المنياب120ومحراب مسجد محمد سلطان باشا البحري

للمحراب بالجامع الخيري بأسوان عبارة عن تجويف نصف دائري يتقدمه دخلة مستطيلة الشكل يشغلها 
البحري ن يحمالن الطاقية المعقودة بعقد نصف دائري، ومن نماذج ذلك في المحاريب بجوامع الوجهين اعمود

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر محراب والقبلي 
م 1901/هـ1319 122، ومحراب مسجد العطارينية أوالد إسماعيل بمحافظة سوهاجبقر  121مسجد أوالد همام

 بشارع مسجد العطارين عند تقاطعه مع نهاية شارع فؤاد بمدينة اإلسكندرية بمحافظة اإلسكندرية ،
ويحيط بطاقية عقد المحراب بالجامع الخيري بأسوان جفت العب ذو ميمات مستديرة ويتوج قمة العقد 

في القرنين التاسع عشر والقبلي البحري ، ومن نماذج ذلك في محاريب جوامع الوجهين مستديرة كبيرةميمة 
ب غرب مدينة جنو 123، محراب جامع خالصةلعشرين علي سبيل المثال ال الحصروالنصف األول من القرن ا
بمدينة سمنود بمحافظة الغربية،ويتوج كتلة 124، ومحراب مسجد أحمد باشا البدراويأسيوط بمحافظة أسيوط

ومن نماذج ذلك في محاريب جوامع  ،ورقة نباتية ثالثيةفات علي هيئة المحراب بالجامع الخيري بأسوان شرا
ال في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال البحري والقبلي الوجهين 
، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 125حمد بك الديبأ، الشرافات التي تتوج كتلة محراب مسجد السيد الحصر

 .غرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا126توج كتلة محراب مسجد علي باشا شعراويوالشرافات التي ت
اقية محراب سجل لفظ الجاللة اهلل داخل الميمة المستديرة الكبيرة بالجفت الالعب المحيط بعقد طو 

ع في القرنين التاسالبحري والقبلي وسجل لفظ الجاللة اهلل بمحاريب جوامع الوجهين الجامع الخيري بأسوان، 
غرب 127محراب جامع عثمان القاضيالحصر بعشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال 

م بشارع الجيش بمدينة 1908ه/1326 128الديب إسماعيل، ومحراب جامع مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط
من شارع  م بحارة صبره المتفرع1908/هـ1326 129محراب مسجد األباصيريوب، فظة الشرقيةالزقازيق بمحا

 طه الحكيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ويعلو محراب الجامع الخيري بأسوان قمرية مستديرة ،ومن نماذج ذلك في محاريب جوامع الوجهين  

في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر  البحري والقبلي 

                                                           
 .133 ،الطراز المعماري ،  حجاج  119
 .156، العمائر اإلسالمية الباقية ،  الحميد عبد  120
 .  178-177،  يل بمحافظة سوهاجمسجد أوالد همام بقرية أوالد إسماع،  اإلمام  121
 .296، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية  ، عثمان  122

 .76،اآلثار االسالمية ،  زهران 123 
 .86، مسجد أحمد باشا البدراوي  ، الجواد عبد  124
 .249، مدينة الزقازيق، طمان  125
 .242، العمائر اإلسالمية الباقية، الحميد عبد  126

 .78، ثار االسالميةاآل،  زهران 127 
 .54-53، الكتابات األثرية علي العمائر الدينية بمدينة الزقازيق، علي  128
 .  87، مسجد األباصيري بطنط، العينين أبو  129
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، بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة 130محراب جامع السيد أحمد المطراويكل من القمرية المستديرة التي تعلو 
 .م بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا1893/هـ1311311الشريعي ا باش محراب مسجد حسنو 

 من الخشب الموسكي  وهو منبر ،لجدار القبلة موازياً  ووضع ،: يقع علي يمين المحرابالمنبر.4.5
 كون، ويت(م4،59( وارتفاعه حتى أسفل قبة الجوسق حوالي)م1،21والي)( وعرضه حم4،66حوالي) طوله

، وعلي السلم الصاعد إلي، ويؤديان الصدر باب المقدم وجاء من ضلفتين، وبالمنبر من القاعدة والصدر
اب بب، وتنتهي كل ريشة هذا الدرابزين توجد ريشتا المنبر، وأسفل لمنبرجانبي السلم الدرابزين الخاص با

 وقد تم دهان المنبر بعدة طالءات حديثًا،  ،اعد بجلسة الخطيب ويتوجها الجوسق، وينتهي السلم الصالروضة
 :كما يليوتفصيل ذلك 

 : القاعدة.1.4.5
خالية من مزخرفة بزخارف هندسية بسيطة قوامها حشوات مربعة ومستطيلة المنبر له قاعدة مستطيلة 

وتنتهي تلك القاعدة من األمام ، (سم16( وارتفاعها حوالي)م4،66يبلغ طول تلك القاعدة حوالي)، و الزخرفة
قاعدة ، و صدر المنبر إلي تلك الدرجة ، وتؤدي(سم16( وارتفاعها حوالي)م1،21طولها حوالي )بدرجة سلم 

في القرنين البحري والقبلي بقواعد منابر جوامع الوجهين  تظهر   بهيئته الزخرفية خيري بأسوانمنبر الجامع ال
عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر، قاعدة منبر مدرسة سيدي التاسع 

، وقاعدة منبر جامع القاضي مركز كفر الزيات بمحافظة الغربيةم بأبيار 1800/هـ1215 132أحمد البجم
 .بمنطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط  133صدر الدين

  :صدر المنبر.2.4.5
( ينتهي من أعلي م1،21( وعرضه حوالي)م3،21له حوالي)رة عن صدر خشبي مستطيل طو هو عبا

من الشرافات المعمولة يتوجها صف (8)شكل خشبية تعرف بالخوصة والخوصة العريضة )الكشفة( بأطر
 القطعمنفذة بطريقة التفريغ و مدببة القمة وذات قاعدة كأسية محدبة الشكل  علي هيئة الورقة النباتية الثالثية

ويتصدره باب المقدم وهو عبارة عن فتحة باب مستطيلة معقودة بعقد نصف دائري ارتفاعه ، )فن اآلركت(
، وينسدل من رجلي العقد طيات علي هيئة ستائر منفذة بطريقة التفريغ (م1( وعرضه حوالي)م2،50حوالي)

 بزخرفة هندسيةمزخرف رف كل مصراع منهما مستطيل ن من الخشب يزخاغلق عليه مصراعويُ والقطع ، 
 (13()لوحة18)شكل.علي الخشب منفذة بطريقة الحز 134عرف باسم مسدس خاتمتُ  مكررة
عبارة عن ضلفتين يغلقان علي فتحة معقودة بعقد  بالجامع الخيري  باب المقدمأن ويتضح مما سبق   

في القرنين التاسع  البحري والقبلي، وظهر ذلك بمنابر جوامع الوجهين صف دائري تتوج بنهاية زخرفيةن
عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر بباب المقدم بمنبر مسجد مرزوق 

                                                           
 .93-92، جامع السيد أحمد المطراوي بالقاهرة، مرعي   130
 .132-131، مساجد محافظة المنيا، سيد  131
الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية منذ الفتح العثماني حتي نهاية القرن الثالث أشغال " ،مصطفي سعد محمود ،الجندي 132

 .77م ، 2003،جامعة طنطا  /، كلية اآلدابماجستيررسالة  ، "عشر الهجري
 .57، اإلسالميةاآلثار زهران ،   133
مسدس متساوي األضالع : وحدة هندسية عبارة عن شكل نجمة سداسية األضالع يكتنفها من الجانبين شكل  خاتم مسدس 134

 عبد الدسوقي شادية ،كشك ؛وهذا المصطلح المهني متداول بين أهل الصنعة المتخصصين في هذا المجال اآلن ،والزوايا
جامعة  /، كلية اآلثار ماجستير رسالة ،"دراسة أثرية فنية –أشغال الخشب في العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة "، العزيز
 .415، م1984 ، القاهرة
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-1277 136، وباب المقدم بمنبر جامع بشتاكبمدينة طنطا بمحافظة الغربية م1927/هـ1346 135الغازي
ويتوج باب المقدم بنهاية زخرفية ، بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة م بشارع بورسعيد1861-1860/هـ1278

في القرنين التاسع البحري والقبلي ، وظهر ذلك بمنابر جوامع الوجهين ي هيئة الورقة النباتية الثالثيةعل
عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر الشرافات التي تعلو باب المقدم بمنبر 

م بطهطا بمحافظة سوهاج، والشرافات التي تعلو باب المقدم 1855/ هـ1371272جامع أبو القاسم البحري
 م بميدان حسن األنور بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة  .1863/هـ1381280بمنبر جامع حسن األنور

 : انالريشت.3.4.5
ويزخرف كل ريشة زخرفة ، (م1،70)حوالي رة عن ريشة خشبية مثلثة ارتفاع قائمها كل منهما عبا

وترتكز كل ريشة علي قاعدة ، علي الخشب فة مسدس خاتم منفذة بطريقة الحزر قوامها زخ رةمكر  هندسية
خشبية  هندسية القاعدة من حشوات تلك لفأتت، و (سم45( وارتفاعها حوالي )م3،33مستطيلة طولها حوالي)

فتحتوي ، خشبمنفذة بالحفر البارز علي ال تمتد بشكل أفقي قوامها حشوات خشبية مربعة ومستطيلة بالتبادل
 (19)شكل. ، والحشوات خالية من الزخرفةحشوات مربعة وثالث حشوات مستطيلة القاعدة علي أربع

س عرف بمسدالروضة بالجامع الخيري بأسوان زخرفة هندسية تُ  ين وبابيويزخرف كال من الريشت 
التاسع عشر والنصف  في القرنينالبحري والقبلي ، وظهرت تلك الزخرفة في المنابر بجوامع الوجهين خاتم

 139ريشتي منبر جامع الشيخ محمد المجذوب األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر في
فوق بابى الروضة فى منبر و غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط ، م1882-1880/ه1298-1300

ريشتي منبر مسجد وب، ةم بقرية العجيرة بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلي1868/هـ1286 140الجامع الكبير
م 1933/هـ1421350خبقاعدة منبر جامع الطباو ،بقرية برديس بمحافظة سوهاج م1890/هـ1411308اللبيدي

 بشارع علي باشا ذو الفقار بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة .        
 الدرابزين :.4.4.5
م زخرفته عبارة عن قواالخشبي ، والدرابزين (سم94)ريشة منهما درابزين خشبي ارتفاعهيعلو كل  
 رأسيةبالتبادل الوحدة الهندسية األولي قوامها ثالثة قوائم خشبية  مرات ثماني تينمكرر  نين هندسيتيوحدت

شكل  انقائمان خشبيان أفقيان  يأخذ هأعاله وأسفلكز علي القائم الخشبي األوسط من ويرت ،أوسطهم أقصرهم
بينهما قائم  نحصرسيان يأدسية الثانية قوامها قائمان خشبيان ر ، والوحدة الهن( في اللغة االنجليزيةIحرف )

بطريقة النقر واللسان علي  ن منفذتانيوكال الوحدت ،نجليزيةإل( في اللغة اHخشبي أفقي يأخذ شكل حرف )
 (19)شكل، ويشبة الدرابزين بالمنبر الدرابزين المحيط بالطابق المثمن بالمئذنة .الخشب

                                                           
 . 192، العمائر الدينية اإلسالمية، البطاوي  135
 .144 ،الطراز المعماري والفني، حجاج  136
 .72،الدينية بصعيد مصر اإلسالميةأشغال الخشب بالعمائر ، هاشم  137

 .172 ،،الطراز المعماري والفنيحجاج 138 
 .87،  أشغال الخشب بالعمائر اإلسالمية الدينية بصعيد مصر، هاشم  139
جامعة  /، كلية اآلثار ماجستير رسالة ،"سالميالمنزلة دراسة تاريخية أثرية مقارنة في العصر اإل" ،محمد أيمن ،العزيز عبد 140

، ماجستير ،"المنابر الباقية في شرق الدلتا )دراسة آثارية فنية("، طمان محمود ،الحسيني محمد ؛129-128م ، 2004، القاهرة
 .54م ، 2006،جامعة طنطا /كلية األداب 

 .92،  سالميةبالعمائر اإلأشغال الخشب ،  هاشم 141
م( دراسة آثارية 1952-1805هـ /1371-1220منابر القاهرة في عصر أسرة محمد علي )"، اسماعيل مصطفي ،التوني 142
 .80م ، 2020 ،جامعة المنيا /، كلية األدابماجستيررسالة  ،"فنية
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 تانوحدتان هندسيتان مكرر يحتوي علي  منبر الجامع الخيري بأسوان بزيندراويتضح مما سبق أن  
، نجليزيةإل( في اللغة اHأخذ شكل حرف )ت، والثانية نجليزيةإل( في اللغة اIأخذ شكل حرف )األولي ت بالتبادل

 /هـ1431348وظهر ذلك علي سبيل المثال ال الحصر بدرابزين السلم الخلفي بمبني مدرسة داوود بك تكال
 م بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا .1929
 الروضة : اباب.5.4.5

، يغلق عليه  (سم91( وعرضها حوالي)م2،13كل منهما عبارة عن فتحة باب مستطيلة طولها حوالي)
نفذة بطريقة قوامها زخرفة مسدس خاتم م مكررة ، ويزخرف كل مصراع زخرفة هندسيةمصراع خشبي واحد

 (19)شكل.علي الخشبالحز 
 جلسة الخطيب :.6.4.5
 بواسطة سلم خشبي من ثماني إليها( يصعد م1هي جلسة مربعة المسقط طول ضلعها حوالي ) 
 اها باب، بأسفلسم(18،5سم( وارتفاعها حوالي)27م( وعرضها حوالي)1طول كل درجة حوالي) درجات

ن يعن وحدتعبارة  زخرفتهي قوام عبارة عن درابزين خشبب جلسة الخطي ا، وجانبالروضة وبأعالها الجوسق
، ويرتكز أوسطهم أقصرهم رأسيةبالتبادل الوحدة الهندسية األولي قوامها ثالثة قوائم خشبية تين ن مكرر يهندسيت

في اللغة  (I)كل حرف ش انقائمان خشبيان أفقيان  يأخذ هأعاله وأسفل م الخشبي األوسط منعلي القائ
بينهما قائم خشبي أفقي يأخذ شكل  نحصري رأسياننية قوامها قائمان خشبيان ، والوحدة الهندسية الثااالنجليزية
ودرابزين ظهر ، بطريقة النقر واللسان علي الخشب نين منفذتيالوحدت، وكال ( في اللغة االنجليزيةHحرف )

كما يوجد أسفل درابزين ظهر جلسة الخطيب لوح خشبي ، قوائم خشبية رأسية ةجلسة الخطيب عبارة عن ست
ز علي الخشب طريقة الحمزخرف بزخرفة هندسية مكررة قوامها زخرفة مسدس خاتم منفذة بمستطيل 

 (19)شكل
درجات ساللم خالية من الزخرفة كأغلب منابر الوجه  يويحتوي الجامع الخيري بأسوان علي ثمان

م 1861/هـ1441278منبر جامع أبو ستيتكل من القبلي، وظهر ذلك علي سبيل المثال ال الحصر الساللم ب
هرة ام بقسم الساحل بشبرا بمدينة الق1927/هـ1451346منبر جامع الخازندارهو  ،بقرية برديس بمحافظة سوهاج

 .بمحافظة القاهرة 
 الجوسق :

ن أحدهما العقد األمامي واآلخر يتحمل عقد ،(م1،95عبارة عن أربعة أعمدة مربعة ارتفاعها حوالي)
، وينسدل من رجلي العقد طيات علي منهما عبارة عن عقد عاتق ل، وكلخلفي في ظهر جلسة الخطيبالعقد ا

عبارة ، أحدهما جلسة الخطيب يعمدة األربعة جانب، كما تحمل األائر منفذة بطريقة التفريغ والقطعهيئة ست
لقاء خطبة إيشرف منها الخطيب أثناء  (سم91( وعرضها حوالي)م1طولها حوالي )عن فتحة مستطيلة 

نفذة ، وينسدل من رجلي العقد طيات علي هيئة ستائر مُ اآلخر عبارة عن عقد عاتق والجانب ، الجمعة
، ويتوج الجوسق صف من الشرافات المعمولة علي هيئة الورقة النباتية الثالثية مدببة بطريقة التفريغ والقطع 

الجوسق قبة  ، ويغطيريقة التفريغ والقطع )فن اآلركت(القمة وذات قاعدة كأسية محدبة الشكل منفذة بط

                                                           

 .128 -121، ية الباقية بمحافظتي أسوان وقناالمنشآت التعليمية والصح، العال عبد143 
 .76، يةأشغال الخشب بالعمائر االسالم، هاشم  144

 .77، منابر القاهرة ، التوني 145 
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بصلي الشكل ذو انتفاخ  سطوانيأ علوه قائم خشبييسطوانيًا ابة ألعلي مكونة عنقًا خشبية نصف دائرية مسلو 
 (12()لوحة20، 19)شكل.مفتوحينتهي بهالل 

في  والجوسق بالجامع الخيري بأسوان يأخذ شكل القبة ،وظهر ذلك علي سبيل المثال ال الحصر
، والقبة المغطاة لجوسق منبر م بطهطا بمحافظة سوهاج1894/هـ1312 146جوسق منبر جامع الشيخ صالح

 148، والقبة المغطاة لجوسق منبر جامع الطباخمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب147المسجد القبلي الكبير
 م بشارع علي باشا ذو الفقار بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة .1933/هـ1350
 من الداخل :الجدار الشمالي الغربي للجامع .5.5
ي من ويغطي الجزء السفل ،(م5،23( وارتفاعه حوالي)م13،63طول الجدار الشمالي الغربي حوالي) 
ويتوسط الجدار الشمالي  ديثا،، والجزء العلوي من الجدار مغطي بالبياض ححديثاً  وزرات رخاميةالجدار 

وهذا الباب من نمط المداخل ، (م1،65( وعرضها حوالي)م2،63الغربي فتحة باب مستطيلة طولها حوالي)
ويعلو الباب ، بيقع علي محور المحرا هة كما أنداخل الجامع مباشر إلي  المباشرة المحورية أي أنه يفضي

جانبي ويوجد علي  ،بعقد مدبب يعلوهما قمرية مستديرةتان معقودتان نافذتان مستطيلقندلية بسيطة قوامها 
 (سم70( وعرضه حوالي)م4،94مالي الغربي ارتفاعه حوالي)الباب كتف بارز لتدعيم وتقوية الجدار الش

حجرية بارزة كالخوصة  ُأطر، ويتوج كل كتف ، وكل كتف علي محور أعمدة الجامعسم(33وبارز حوالي)
جانبي الباب دخلة  ، كما يوجد علي(8)شكل والخيزران واألجوف ربع دائري والخوصة العريضة )الكشفة(

دخلة فتحة كل ، وبصدر (سم66( وعمقها حوالي)م1،15وعرضها حوالي) (م2،28مستطيلة طولها حوالي)
ويعلو  ،ن من الخشباضلفتكل شباك لي، ويغلق ع( م1،15حوالي) ا( وعرضهم2،28حوالي) اطوله شباك

بعقد مدبب يعلوهما قمرية تان معقودتان نافذتان مستطيلالشباك الموجود علي يمين الباب قندلية بسيطة قوامها 
لجامع من الجهة الشمالية التي تتقدم ا زيادة علي اليمين الباب علي  الشباك الموجوديشرف و ، مستديرة
 (14()لوحة21)شكل.مئذنة لعلي القاعدة المربعة لشباك الموجود علي يسار الباب اليشرف ، و الغربية

مدخل بأسوان هو  ويتضح مما سبق أن المدخل الذي يتوسط الجدار الشمالي الغربي للجامع الخيري
، ويفتح تطيل أبسط أشكال المداخل وأقدمهامسال همباشر ومحوري أي يقع علي محور المحراب كما أن مدخل

، وال يقع في تجويف مرتد أو بارز، ومن نماذجه في جوامع دخول علي نفس مستوي جدار الواجهةبه باب ال
علي سبيل المثال ال _ن العشرين في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القر البحري والقبلي الوجهين 
، والمدخل بالواجهة بمركز أرمنت بمحافظة قنا149المدخل بالواجهة الشمالية الغربية بالمسجد العتيق _الحصر

 بحي بوالق بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة. 150الشمالية الغربية لمسجد مجمع أحمد طلعت بك
 :الجنوبي الغربي للجامع من الداخلالجدار .6.5

ي الجزء السفلي من ويغط، (م5،23( وارتفاعه حوالي)م12،80طول الجدار الجنوبي الغربي حوالي)  
ار الجنوبي ويتوسط الجد بياض حديثا،، والجزء العلوي من الجدار مغطي بالحديثاً  وزرات رخاميةار الجد

بعقد مدبب تان معقودتان نافذتان مستطيل، ويعلو المدخل قندلية بسيطة قوامها للجامع الغربي المدخل الرئيس
الغربي ارتفاعه  ارز لتدعيم وتقوية الجدار الجنوبيجانبي الباب كتف ب ، ويوجد علية مستديرةيعلوهما قمري

                                                           
 .95، أشغال الخشب بالعمائر االسالمية، هاشم  146
 .70-69، المسجد القبلي الكبير، التهامي ،النجار  147
 .82، منابر القاهرة ، التوني   148
 .944-943، اآلثار االسالمية الباقية، طربوش أبو  149
 .150، المجمعات الدينية في عهد الملك فؤاد األول، السالم عبد  150
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، ويتوج ، وكل كتف علي محور أعمدة الجامعسم(33وبارز حوالي) (سم70( وعرضه حوالي)م4،94حوالي)
، (8)شكل ربع دائري والخوصة العريضة )الكشفة( حجرية بارزة كالخوصة والخيزران واألجوف أطركل كتف 

( م1،15( وعرضها حوالي)م2،28دخلة مستطيلة طولها حوالي) جانبي المدخل الرئيسعلي وجد كما ي
 (15()لوحة22)شكلن من الخشب اضلفتويغلق عليها ، وبصدر الدخلة فتحة الشباك، (سم66الي)وعمقها حو 

 الداخل :الجدار الشمالي الشرقي للجامع من .5. 7
لسفلي ويغطي الجزء ا ،(م5،23( وارتفاعه حوالي)م12،80طول الجدار الشمالي الشرقي حوالي)   

ر الشمالي ويحتوي الجدا ،ن الجدار مغطي بالبياض حديثا، والجزء العلوي محديثاً  وزرات رخاميةمن الجدار 
( م4،94الغربي ارتفاعه حوالي) كتف بارز لتدعيم وتقوية الجدار الشمالي ن كل يالشرقي للجامع علي كتف

، ويتوج كل كتف ر أعمدة الجامع، وكل كتف علي محو سم(33حوالي)ببارز هو و  (سم70وعرضه حوالي)
كما  ،(8)شكل طر حجرية بارزة كالخوصة والخيزران واألجوف ربع دائري والخوصة العريضة )الكشفة(أ

( م2،28دخلة مستطيلة طولها حوالي)دخالت كل  الشمالي الشرقي للجامع علي ثالث يحتوي الجدار
ن من اويغلق عليها ضلفت، وبصدر الدخلة فتحة الشباك، (سم66( وعمقها حوالي)م1،15وعرضها حوالي)

 (16()لوحة23)شكل.الخشب
 لجامع :أرضيات وأسقف ا.8.5

يرتكز مسطح غير مزخرف  151وللجامع سقف خرساني، ية الجامع بترابيع موزايكو حديثةأرض فرشت 
شرقي ، ويربط فيما بينهم وبين جداري الجامع الشمالي الوزعت علي صفينربعة أعمدة مباشرة علي أ

هي بارزة  جصية أطر ، ويزخرف تلك الكمراتمنهم بكل صفثالث  والجنوبي الغربي ست كمرات خرسانية
، يلغربتمتد فيما بينها وبين جداري الجامع الجنوبي الشرقي والشمالي ا ت كمرات خرسانية، وسالخوصة

، وبذلك قسم سقف الجامع إلي تسع مساحات (8)شكلبارزة هي الخوصة أطر جصية ويزخرف تلك الكمرات
مساحات  ، ويغطي كل ثالثخضر حديثاً باللون األبيض واأل ةمن خالل الكمرات الخرسانية مطلي مربعة
الخوصة  ة هيبارز  يزخرف كل مساحة مربعة أطر جصيةو  ،رواق من األروقة الثالثة للجامع مربعة

باألجوف ربع  طار جصي يعرفإلكمرة الخرسانية بالمساحة المربعة ، ويزخرف كل زوايا التقاء اوالخيزرانة
مثمنة األضالع طول كل ضلع  153ويتوسط الرواق الثاني األوسط شخشيخة، (8)شكل152بيضاوي القائمال

ويقسم كل  ،من الزخرفة لغطيت بسقف خشبي مسطح خا، (م2،15( وارتفاع الشخشيخة حوالي)م1حوالي )
زجاجية مربعة ومستطيلة يفصل بينها سدابات  ألواحضلع من أضالع المثمن لمستويين العلوي عبارة عن 

 11.)لوحة ، وكالهما يخلو من الزخرفةاً بارز  اً حفر  تينن محفور ين مستطيلتي، والسفلي عبارة عن حشوتخشبية
،17) 

                                                           
 أحمد، وفسرها ين المصنوع من دقيق الخزف والكلس: جاء في الدراي الالمعات أن الخرسان كلمة تركية تعني الطالخرسانة 151

، واستعملت الخرسانة في القرن الصغيرة والرمل والجير واألسمنت رةبأنها دكة مخصصة تحت البناء تتركب من الحجا تيمور
 ي: األولالقرن ذلك في تركيبات ثالث منها ووجد، ناطر والكباري وغيرها من المبانيالتاسع عشر في عمل تأسيسات فروشات الق

، والتركيبة الثانية كسرة صغيرةأي المكون من أحجار م تتألف من جزء من المونة المؤلفة من جير وحمرة والخراسان الناشف
 ،الحفيظ عبد. ؤلفة من األسمنت والرمل والدقشوموالثالثة هي الخرسانة الم ،ومين من الدقشءتتألف من جير وحمرة وجز 

 .77، المصطلحات المعمارية في وثائق عصر محمد علي وخلفائة
 .152، 1ـ.ج ،فن البناء، وآخرون ،أمين. : منحنية عبارة  ربع قطع ناقصالقائم البيضاوي ربع األجوف  152
، واستعيرت الكلمة في مجال لعبة كالجلجل يتلهي بها األطفال ، والشخشيخةوالقرطاس وغيرهصوت السالح : الشخشيخة 153

أخذ في الغالب شكل مضلع أو مثمن من الخشب ت، و سقف القاعة أو الدهليز أو السلم العمارة لتعبر عن المنور الذي يبرز من
 .116، حات المعماريةالمصطل، الحفيظ عبد ؛بة من الخشب وشبابيك من الزجاج عليها أحج
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نتيجة للتجديدات الحديثة  طاة بترابيع موزايكو حديثةأرضية الجامع الخيري مغويتضح مما سبق أن  
رين ، وأغلب جوامع الوجهين البحري والقبلي في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشللجامع

 سقفنوعين من األوالوحدات الملحقة مغطاة ب الجامع الخيري بأسوان سقف، و مغطاة بترابيع موزايكو حديثة
 :هما

 لخرساني :السقف ا.9.5
علي كمرات خرسانية ، ومن نماذج  هالذي يرتكز بدور و الجامع الخيري بأسوان مغطي بسقف خرساني 

األسقف الخرسانية في جوامع الوجهين البحري والقبلي في جوامع القرنين التاسع عشر والنصف األول من 
بمدينة القاهرة بمحافظة  قبحي بوال154مسجد مجمع أحمد طلعت بككل من القرن العشرين السقف الخرساني ب

بمدينة أسوان  156ومسجد الملك فاروق ،مدينة بني سويف بمحافظة بني سويفب 155ومسجد ملوخية ،القاهرة
 بمحافظة أسوان .

 : السقف الخشبي ذو البراطيم الخشبية.10.5
الخيري مزخرفة تغطي كاًل من السقيفة التي تتقدم الجامع الالسقف الخشبي ذو البراطيم الخشبية غير  

، ة، وكذلك سقف الميضأة والمراحيضبأسوان من الجهة الشمالية الغربية وحجرات اإلمام وخادم الجامع والمقرأ
في القرنين البحري والقبلي مزخرفة  بجوامع الوجهين الومن نماذج السقف الخشبي ذو البراطيم الخشبية غير 

مثال ال الحصر السقف الخشبي ذو البراطيم التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل ال
قكل من مزخرفة بالالخشبية غير   158ومسجد قوصون ،بمركز أرمنت بمحافظة قنا 157المسجد العتي

 159والمسجد القبلي الكبير م بشارع القلعة)محمد علي سابقًا( بمدينة القاهرة بمحافظة القاهرة،1893/هـ1311
م بشارع المسجد 1959-1394/هـ1379-160797العمري مسجدالو ، مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب

 العمري بمنطقة القيصرية بجوار معبد حورس بمدينة ادفو بمحافظة أسوان .
، ومن نماذج الشخشيخة المثمنة جامع الخيري بأسوان شخشيخة مثمنةيتوسط سقف الرواق األوسط للو  

األول من القرن العشرين علي سبيل المثال  في القرنين التاسع عشر والنصفالبحري والقبلي بجوامع الوجهين 
والشخشيخة بمركز أرمنت بمحافظة قنا، 161سقف المسجد العتيقبكل من  ال الحصر الشخشيخة المثمنة

يالمثمنة بسقف مسجد  المسجد القبلي  قفس، و بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 162عباس حلمي الثان
 .مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوانب163الكبير

 
                                                           

 .152، المجمعات الدينية، السالم عبد  154
بمدينة بني سويف خالل القرن التاسع عشر الميالدي والنصف األول من  اإلسالميةاآلثار "، العظيم عبد عدلي هبة ،أحمد  155

 .160- 159، 1ـ.، مجم 2017،جامعة أسيوط /، كلية اآلداب ماجستير رسالة ،"دراسة آثارية حضارية –القرن العشرين 
 .138، مسجد الملك فاروق، يونس ،غندر 156
 .944، اآلثار اإلسالمية الباقية، طربوش أبو  157
 .132، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية، عثمان   158
 .71، المسجد القبلي الكبير، التهامي ،النجار  159
، كلية ةدكتورا رسالة ،"دراسة أثرية سياحية –اآلثار اإلسالمية في محافظة أسوان ، "النجار عبيد محمد ،الراضي عبد 160

 . 30م ، 2016، السياحة والفنادق/ جامعة الفيوم
 .944، اآلثار االسالمية الباقية ، طربوش أبو  161
 . 223، مساجد مدينة الزقازيق، نجم 162
 .73، جد القبلي الكبيرالمس، التهامي و ،النجار  163
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 : من الجهة الشمالية الغربية التي تتقدم الجامعالزيادة .11.5
مجاز أو منطقة االنتقال  بمثابةتلك الزيادة ، وتعد جهة الشمالية الغربيةالجامع من ال وجد زيادة تتقدمي

فإن الدخول إلي بيت الصالة لم يكن بطبيعة  من ثم، و الصالة وملحقات الجامعأو المرحلة االنتقالية بين بيت 
نما كان غير  ،في المساجد ذات األروقة والصحن حال دخواًل مباشرًا كما هو المعتادال بحيث يتم  مباشروا 

التي تتقدم الجامع من الجهة الشمالية الغربية ذات مسقط مستطيل  زيادةوال تلك الزيادة، التمهيد له من خالل
، ويوجد بالجدار الجنوبي الشرقي (م5،28( وارتفاعها حوالي)م2،64( وعرضها حوالي)م10،57طولها حوالي)
من ، كما يوجد فتحة شباك يعلوها قندلية بسيطة تشرف علي الجامع الباب المؤدي لداخل الجامع لتلك الزيادة

، وهو عبارة عن دهما يؤدي إلي الميضأة والمراحيضبابان أح زيادةويوجد بالجدار الشمالي الغربي لل، الداخل
، وهو  اإلمامحجرة  إليوالباب اآلخر يؤدي  ،(م1،48( وعرضها حوالي)م2ي)ة طولها حوالفتحة باب مستطيل

ن كل نافذة ان نافذتيويعلو الباب ،(سم90( وعرضها حوالي)م2عبارة عن فتحة باب مستطيلة طولها حوالي)
ويوجد ، غلق علي كل نافذة ضلفة من الزجاج، وي(سم75( وعرضها حوالي)سم85مستطيلة طولها حوالي)

ويعلو الباب نافذة  ،ؤدي إلي القاعدة المربعة للمئذنةت فتحة باب مستطيلة زيادةي الغربي لللجنوببالجدار ا
 زيادةد بالجدار الشمالي الشرقي للويوج، وتهوية القاعدة المربعة للمئذنة إلضاءةمستطيلة معقودة بعقد مدبب 

فتحة  ، وبصدر الدخلة(سم57حوالي)( وعمقها م1( وعرضها حوالي)م2،28ا حوالي)دخلة مستطيلة طوله
 الزيادةويغطي ، بترابيع موزايكو حديثة زيادةلأرضية ا فرشتو  ،ن من الخشبا، ويغلق عليها ضلفتالشباك

، وهو ملقف خشبي للهواء 165ويتوسط السقف ملقف ،خلو من الزخرفةتخشبية  164ن براطيمسقف خشبي م
ويغطي ، (م1،54) الشرقية ناحية الشماليةه من ال، وارتفاع(م1وعرضه حوالي)(م1،81يل طوله حوالي)مستط

منهما عبارة عن مثلث  الملقف كلُّ  ا، وجانبخشبية خالية من الزخرفة سقف خشبي مائل من براطيمالملقف 
شباك مستطيل ، وفتح بالضلع الشمالي الشرقي للملقف ي بألواح خشبية خالية من الزخرفةقائم الزاوية مغط

 18)لوحة (15، 13)شكل.ويغلق علي الشباك ضلفة من الزجاج، (م1ي)وعرضه حوال (م1،54) طوله حوالي
،19) 

، ومن ن الجهة الشمالية الغربية للجامعم زيادةيتقدم الجامع الخيري بأسوان ويتضح مما سبق بأنه 
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي البحري والقبلي نماذجه في جوامع الوجهين 

                                                           

 إلي م60,4 من البرطوم طول ويتراوح ،والبستل الجوائز أيضا عليها يطلقو  ،السقف تغطي التي الخشبية الكتل يه :البراطيم 164 
 وهندسية نباتية بزخارف البراطيم زخرفوتُ  ،الخشبية األلواح اعليه لقيتُ  ثم وعرضياً  طولياً  توضع البراطيم كانت وقد ،م80,13
 ،النعل باسم يسميان البرطوم فطرفا أجزاء عدة من عادة البرطوم ويتألف ،والالزورد بالذهب تلمع وأحيانا األلوان بمختلف هنوتد

 ،مستدير مستطيل قطاع ذو غالباً  هوو  سياحة يسمي البرطوم من األوسط والجزء ،التربيع من قريباً  أو مربعاً  عاً قطا غالباً  ويأخذ
 .30، المصطلحات المعمارية، الحفيظ عبد؛ومستطيلة مربعة طبالي برطومين كل بين وينحصر

 فصل في السائدة النقية ياحالر  التجاه المقابل القاعة جدار في عادة يبنى ،للهواء مائل أو رأسي بئر عن بارةع: الملقف 165
 العلوي السطح مستوى وقف أعلى من يفتح حيث ،منها السكنية وخاصة وظائفها تنوع مع المنشآت أسطح فوق ويرتفع ،الصيف
 الناحيتين من وفتح والشرقية الجنوبية جوانبه غلقت ،الغربي والشمال الشمال من تهب صرم في الرطبة الرياح كانت ولما للبناء

 لهواءا تلقف على يساعد لكي ويميل ينحدر سقفه كان ما وغالباً  السائدة الرياح تيار تقابالن اللتان الجهتان وهما والغربية الشمالية
 التوجيه في الدقة من والمحراب القبلة جهة تعيين في يتم كان فكما بالملقف. المتصل المكان أسفل فتحة بواسطة الداخل إلى وتمريره

 محمد محمد عماد ، عجوة : راجعولمزيد من التفاصيل  ؛بدقة الرياح تجاه جهة الملقف توجيه أيضاً  يتم المشرفة الكعبة إلى
رسالة  ،"عمارية المعالجة للظواهر المناخية بعمارة القاهرة منذ نشأتها حتي نهاية العصر العثمانيالحلول الم" ،أحمد

 . 332 -327، م2009 ،جامعة القاهرة /، كلية اآلثاردكتوراه
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م 1873/ـه1290 166بالجهة الشمالية الغربية من مسجد ابراهيم العيداروسزيادة مثال ال الحصر السبيل ال
غربية والشمالية الشرقية ن الجنوبية اليبالجهت زيادة، والالزقازيق بمحافظة الشرقيةبشارع العيداروس بمدينة 

 .بمدينة أسوان بمحافظة أسوان 167لمسجد الملك فاروق
من الجهة الشمالية  التي تتقدم الجامع زيادةبأسوان ملقفان األول بسقف اليوجد بالجامع الخيري و 

البحري والقبلي ، ومن نماذج المالقف بجوامع الوجهين خادم الجامع ، والثاني بسقف حجرةالغربية السابق ذكره
كل  فالملقف بسق في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر

م بشارع المعز لدين اهلل بمدينة القاهرة 1838-1836/هـ1255-1253 168جامع سليمان أغا السلحدار من
لوقف بمركز مغاغة بمحافظة م بقرية أبا ا1845/هـ1691262، ومصلي مسجد الشلقاميهرةبمحافظة القا

 .القاهرة بمحافظة بمدينة القاهرة م بشارع البقري1867/ـه1285 170، وجامع القبر الطويلالمنيا
 : اإلمام)قاعة الخطابة(حجرة .12.5

التي تتقدم الجامع ، ونصل إليها من خالل  زيادةالشمالية الغربية من ال بالجهة171تقع حجرة اإلمام    
( م5،45، وتلك الحجرة ذات مسقط مستطيل طولها حوالي) زيادةد بالجدار الشمالي الغربي للالباب الموجو 

دخلة مستطيلة  زيادةد بالجدار الشمالي الشرقي للويوج( ،م5،28اعها حوالي)( وارتفم3،38وعرضها حوالي)
 ويغلق عليها، وبصدر الدخلة فتحة الشباك (سم57( وعمقها حوالي)م1( وعرضها حوالي)م2طولها حوالي)
لك الشباك علي الميضآة ، ويشرف ذومن الخارج مغشاة بأسياخ حديد ،ن من الخشباضلفتمن الداخل 
ن براطيم خشبية ، ويغطي الحجرة سقف خشبي مبترابيع موزايكو حديثة حجرةأرضية ال فرشتو  ،والمراحيض

 (15، 13)شكليخلو من الزخرفة .
تعد حجرة اإلمام من عناصر االنتفاع المهمة التي ألحقت بالجامع الخيري بأسوان ، فهي مخصصة و 

عة قبل الصعود للمنبر ، ومن نماذج ، وما يتبع ذلك من قراءة ومراجكاستراحة للخطيب استعدادا للخطبة
في القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي البحري والقبلي بجوامع الوجهين  اإلمامحجرة 

م 1897/هـ1315 172الجهة الشمالية الغربية بالمسجد العباسيكل من سبيل المثال ال الحصر حجرة اإلمام ب
، وبالجهة الجنوبية الغربية بالمسجد القبلي بمحافظة المنوفيةينة شبين الكوم بشارع بورسعيد بمد

بمدينة أسوان 174مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وبالجهة الجنوبية الشرقية لمسجد الملك فاروقب173الكبير
 بمحافظة أسوان .

 
 

                                                           
 .177، مدينة الزقازيق، طمان ؛214، مساجد مدينة الزقازيق، نجم  166
 .136، مسجد الملك فاروق، يونس ،غندر 167
 .50 ، لطراز المعماري والفني لمساجد القاهرةا، حجاج  168
 . 112، مساجد محافظة المنيا، سيد 169
 .185 ،الطراز المعماري والفني، حجاج  170
نظرية الوظيفة بالعمائر ، الستار عبد محمد ،عثمان ؛الخطابة قاعة أو الخطيب خلوة أو البيت اسم البعض عليها أطلق  171

 .298م ،2005، دار الوفاء للطباعة والنشر :، اإلسكندريةالقاهرةالمملوكي الباقية بمدينة الدينية 
 .276، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني، عثمان  172
 .73، المسجد القبلي الكبير، التهامي و ،النجار  173
 .138، مسجد الملك فاروق، يونس ،غندر  174
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 حجرة خادم الجامع :.13.5
ربية من وبالجهة الشمالية الغ ، اإلمامتوجد حجرة خادم الجامع بالجهة الجنوبية الغربية من حجرة 

لي وا( وعرضها حم3،47، وحجرة خادم الجامع ذات مسقط مستطيل طولها حوالي)القاعدة المربعة للمئذنة
 فرشت، و جنوبي الغربي لتلك الحجرة، ولهذه الحجرة فتحة باب بالضلع ال(م5،28( وارتفاعها حوالي)م2،56)

خرفة، الحجرة سقف خشبي من براطيم خشبية يخلو من الز  ، ويغطيية الحجرة بترابيع موزايكو حديثةأرض
، (سم82( وعرضه حوالي)م1،15، وهو ملقف خشبي مستطيل طوله حوالي)ويتوسط السقف ملقف للهواء
خشبية خالية  ، ويغطي الملقف سقف خشبي مائل من براطيم(سم76) الشرقية وارتفاعه من الناحية الشمالية

، ي بألواح خشبية خالية من الزخرفةمنهما عبارة عن مثلث قائم الزاوية مغط الملقف كل ا، وجانبمن الزخرفة
، ويغلق (سم92( وعرضه حوالي)م1،54وفتح بالضلع الشمالي الشرقي للملقف شباك مستطيل طوله حوالي)

 (15، 13)شكلعلي الشباك ضلفة من الزجاج .
 حجرة المقرأة : .14.5

 المقرأة، وحجرة من حجرتي اإلمام وخادم الجامع غربية لكلبالجهة الشمالية ال 175ةأتوجد حجرة المقر 
ه ، ولهذ(م5،28( وارتفاعها حوالي)م3،80) والي( وعرضها حم8،59ذات مسقط مستطيل طولها حوالي)
ية الحجرة بترابيع أرض فرشتو  ،ويعلو الباب نافذتان ،الغربي لتلك الحجرةالحجرة فتحة باب بالضلع الشمالي 

 (15، 13)شكلن براطيم خشبية يخلو من الزخرفة .غطي الحجرة سقف خشبي م، ويموزايكو حديثة
 الميضأة والمراحيض :.15.5

، راحيض واآلخر جنوبي يمثل الميضأةين أحدهما شمالي يمثل المءالميضأة والمراحيض تتكون من جز 
، تتقدم الجامعالتي  زيادةلل أحدهما بالضلع الشمالي الغربين يل للميضأة والمراحيض من خالل بابونص

، وغطيت ض بالقيشاني حديثاً ومبلط أرضية الميضأة والمراحي، الغربية للجامعوالباب اآلخر بالواجهة الشمالية 
، ويغطي كال من الميضأة والمراحيض سقف خشبي من براطيم خشبية يخلو من ران بالبياض حديثاً الجد

، ويغلق علي هذا االرتفاع ضلف من (م1،13، ويرتفع سقف الميضأة عن سقف المراحيض بحوالي )الزخرفة
 الزجاج .
 الميضأة :.1.15.5
مر ، وهذا الم(م1والي)( وعرضه حم6،69الميضأة ممر ذات مسقط مستطيل طوله حوالي)يتقدم  

، ويتقدم هذا المياهويحتوي الجدار الجنوبي الغربي للميضأة علي صنابير ، فاصل بين الميضأة والمراحيض
، ويتقدم هذا الحوض (سم50( وعمقه حوالي)سم33( وعرضه حوالي)م6،69والي)الجدار حوض طوله ح

 حوالي اوارتفاعه (سم41حوالي) ا( وعرضهم6،69حوالي) امصطبة حجرية مغطاة بالرخام حديثًا طوله
 .(سم30)

 المراحيض :.2.15.5
( م1،65وتحتوي المراحيض علي خمسة مراحيض كل مرحاض ذات مسقط مستطيل طوله حوالي)

( ، ولكل مرحاض فتحة باب مستطيلة م2،57وارتفاعه حوالي) سم(90و) م(1،15يتراوح ما بين ) رضهوع
( يغلق عليها مصراع خشبي واحد ، ويعلو الباب نافذة سم66( وعرضها حوالي)م1،80طولها حوالي)

 (20()لوحة15، 13)شكل.( سم47( وعرضها حوالي)سم95مستطيلة طولها حوالي)

                                                           
 :، القاهرةالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية؛ تبركًا به: مكان في مسجد أو ضريح يجتمع فيه ُحفاظ القرآن ليقرءوه المقرآة 175

 .  722م ، 2004، مكتبة الشروق الدولية
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حيض من أهم الملحقات التي حرص المعمار علي تنفيذ مطالب الشرع الحنيف تعد الميضأة والمراو 
بخصوصها ففصلها وعزلها عن الجامع الخيري بأسوان، ووضعها في كيان مستقل من الجامع تحت اتجاه 

ع الخيري بأسوان ذات والميضأة والمراحيض بالجام ،176هالريح بالنسبة للجامع لتأخذ الريح روائحها بعيدة عن
في البحري والقبلي ، ومن نماذج الميضآت والمراحيض مستطيلة المسقط في جوامع الوجهين مستطيل مسقط

والمراحيض  الميضأة القرنين التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين علي سبيل المثال ال الحصر
لقاهرة بمحافظة بمدينة ا 177الجهة الجنوبية الغربية لجامع شريف باشا الكبيرالمسقط بكل من  مستطيلة
بمحافظة سوهاج ، وبالجهة الجنوبية الغربية من مسجد 178مسجد أوالد همامب، وبالجهة الشمالية الشرقية القاهرة

بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،وبالجهة الشمالية الغربية لمسجد الملك  179مسجد عبد العزيز بك رضوان
  بمدينة أسوان بمحافظة أسوان 180فاروق

 : الخاتمة والنتائج
يعد الجامع الخيري بأسوان ثاني أقدم جامع )قائم( بعد مسجد السبع وسبعين وليًا بالجبانة الفاطمية)داخل  -

مسجد الملك  ، ويلي الجامع الخيريافظة أسوانأسوار متحف النوبة حاليًا( بطريق السادات بمدينة أسوان بمح
مسجد محمد  يليه السادات بمدينة أسوان بمحافظة أسوان م بطريق1948-1941هـ /1367-1360فاروق 
لحجر بمدينة أسوان بمحافظة م بشارع كسر ا1953/هـ1372أبوشوك المعروف بمسجد أبوشوك  إبراهيم
م بشارع الطابية بمدينة أسوان 1974-1970/ هـ1394-1390جمال عبد الناصر( )، ومسجد بدرأسوان

 بمحافظة أسوان .
فرة امادة بنائية متو  فضلأبوصفه مع استخدم الحجر الجيري المنحوت عمار الجاأثبتت الدراسة أن م -

 .د األعمدة األربعة الحاملة للسقف، كما استخدم الرخام في تشييبالبيئة
من ، و حسانالجامع أُولي البر واإل أبل أنش هبعين اعن أن مشيد الجامع ليس شخصالدراسة  كشفت  -

، وهو انرف باسم الجامع الخيري بأسو ولذلك عُ  ؛ن أسوان من مصريين وأجانبية لخزااشتركوا في التعلية الثان
 . هذه التسمية اعليه أطلق تيمن الجوامع القليلة ال

للجامع مضافًا أللقاب الملك فؤاد األول لم يظهر من قبل مضافًا  اإلنشائيتسجيل لقب موالنا في النص    -
 تابية المسجل بها اسم الملك فؤاد .أللقاب الملك فؤاد األول في أي من النقوش الك

، وهو الطراز الذي استخدم الصحن أوضحت الدراسة أن طراز الجامع هو طراز الجامع ذو األروقة دون -
، وأظهرت الدراسة أن الجامع الخيري بأسوان قدم صورة امع مصر بالوجهين القبلي والبحريجو في كثير من 

حافظة أسوان خاصة في النصف األول من القرن العشرين جيدة لعمارة الجوامع في صعيد مصر عامة وم
 الميالدي .

لزيادة التي تتقدم الجامع من الجهة الشمالية الغربية المعمارية وملحقاته فا عناصرهيتميز الجامع بتوزيع  -
 والمقرأةوخادم الجامع  اإلمامالمتمثلة في المئذنة وحجرات  ملحقات الجامعو  المسجد تمثل حلقة الوصل بين

 .حيض والمرا والميضأة
                                                           

جامعة الملك  :، الرياض، كلية العمارة والتخطيطعمارة المساجد، محمد عوض عوض ،اإلمام و  الستار عبد محمد ،عثمان  176
 .150-149م ، 1999، سعود
 .136 ،المعماري والفني  الطراز، حجاج  177
 . 177، مسجد أوالد همام بقرية أوالد إسماعيل بمحافظة سوهاج، اإلمام  178
 .298، مدينة الزقازيق في عصر األسرة العلوية، طمان  179
 .138، ، مسجد الملك فاروقيونس ،غندر  180
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 للمسجد لجدار الشمالي الغربي يتوسط ا زيادة التي تتقدم الجامعوالتناظر فمدخل ال تماثلتحقق بالجامع ال   -
 .علي محور المحراب 

دون الحاجة للدخول إليها من داخل  من حرص المعمار علي وجود أبواب مستقلة لبعض ملحقات الجامع  -
 والمراحيض .  والميضأة المقرأةحجرة الجامع كحجرة خادم الجامع و 

، فقد غطي بيت الصالة بسقف خرساني يرتكز لتغطيات في الجامع الخيري بأسوانبينت الدراسة تنوع ا -
وحجرات  من الجهة الشمالية الغربية التي تتقدم الجامع زيادةي كمرات خرسانية ، بينما غطي كل من العل

 والمراحيض بسقف خشبي ذو براطيم خشبية خالية من الزخرفة . والميضأة والمقرأةوخادم الجامع  اإلمام
من  وتهويته إضاءتهكشفت الدراسة أيضا عن براعة معمار الجامع الخيري بأسوان في توفير مصادر  -

من الجهة الشمالية  التي تتقدم الجامع زيادة ، والملقف بسقف القف الجامعخالل الشخشيخة التي تتوسط س
 .وأيضا من خالل أبوابه وشبابيكه ،سقف حجرة خادم الجامع، والملقف بالغربية

حين عزلها عن الجامع تحقيقًا  ميضأتهأثبت الدراسة براعة معمار الجامع الخيري بأسوان في اختيار موقع  -
 بما قد ينبعث من روائح كريهة . لمطالب الشرع الحنيف وجعلها تحت اتجاه الريح كي ال تؤذي المصلين

في المئذنة التي تمتاز  ، وتمثل ذلكعمارة العصر المملوكي إلحياء االتجاهمع جليًا ظهر في هذا الجا -
، وتمثل في زخرفة مسدس خاتم ها علي هيئة طراز القلة المملوكيبرشاقتها وارتفاعها وجمال زخارفها وقمت

ة علي ، وزخرفة األطباق النجميوبابي الروضة وجانبي جلسة الخطيب ريشتي المنبرباب المقدم و علي 
 . شاعت في العصر المملوكيللجامع وهي زخرفة  مصراعي المدخل الرئيس

، وتجلي ذلك في األعمدة من ةبا في عصر النهضو ضحت الدراسة مدي تأثر الجامع بالعمارة في أور و أ -
 الجامع . توسكاني المستخدمة فيال الطراز

نجمة  هالمئذنة بهالل بداخلأن يتوج  إالفقد أبي المعمار  ، المملوكية التأثيراتل تحم كانت المئذنة إذا -
 ، وفي ذلك داللة واضحة علي اتجاهات العمارة والفنون في هذه الفترة .خماسية شعار الدولة العلوية

، فقد أوصت الدراسة بضرورة المحافظة عليه وسرعة مع من الناحية المعمارية والفنيةنظرًا ألهمية الجا -
 . اإلسالميةتسجيله في عداد اآلثار 
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  :ثبت المصادر والمراجع
 : أواًل: المصادر والمراجع العربية

 .م1986مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية،  :، القاهرة المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربيإبراهيم، عبد الباقي، -
-  IBRĀHĪM, ʿABD AL-BĀQĪ, al-Manẓūr al-tārīẖī liʾl-ʿamāra fī al-mašriq al-ʿarabī, Cairo: Markaz al-

dirāsāt al-taẖṭīṭīya waʾl-miʿmārīya, 1986. 

 ، جامعة القاهرة /، كلية اآلثار دكتوراة رسالة ،  "المنابر في مصر في العصرين المملوكي والتركي"أبوبكر، نعمت محمد،  -
 .م 1985

- ABŪ BAKR, NIʿMAT MUḤAMMAD, «al-Manābir fī Miṣr fī al-ʿaṣrayīn al-Mamlūkī waʾl-Turkī», 

PhD thesis, Faculty of Archaeology/  Cairo University, 1985. 

مجلة االتحاد العام لالثاريين ،  "م19-18اآلثار االسالمية الباقية في أرمنت في القرنين  "أبو طربوش، محمد هاشم ، -
 .م2004 ،، القاهرة7 ع، العرب)دراسات في آثار الوطن العربي( 

- Abū Ṭarbūš, Muḥammad Hāšim, «al-Aṯār al-islāmīya al-bāqiya fī Armant fī al-qarnayīn 18-19 

A.D.», Journal of General Union for Arab Archeologists 7, Cairo, 2004. 

، اآلثار بقنا مجلة كلية ،"م(1908/هـ1326مسجد األباصيري بطنطا دراسة أثرية معمارية )"، أبو العينين، رأفت عبد الرازق -
 . م2014، يوليو  9 ـ.مج

- ABŪ AL-ʿĪNĪN, RA’FAT ʿABD AL-RĀZIQ, «Masǧid al-abāṣīrī bi Ṭanṭā dirāsa aṯarīya miʿmārīya 

(1326A.H. / 1908 A.D.(», Journal of Faculty of Archeology South Valley University9, July 2014. 

ثار االسالمية بمدينة بني سويف خالل القرن التاسع عشر الميالدي والنصف األول من اآل"، أحمد، هبة عدلي عبد العظيم  -
 .م 2017،  جامعة أسيوط /، كلية اآلداب  ماجستيررسالة ،  "دراسة آثارية حضارية –القرن العشرين 

- AḤMAD, HIBA ʿADLĪ ʿABD AL-ʿAẒĪM,  «al-Aṯār al-islāmīya bi madīnat Banī swīf ẖilāl al-qarn al-

tāsiʿ ʿašr al-mīlādī waʾl-niṣf al-awal min al-qarn al-ʿišrīn – Dirāsa aṯārīya ḥḍārīya», Master Thesis, 

Faculty of Arts/ Assuit University, 2017. 

، "يةدراسة أثرية معمار  ،)م1869ه/1286(مسجد أوالد همام بقرية أوالد إسماعيل بمحافظة سوهاج " ،اإلمام، عوض محمد -
 م . 2001، أكتوبر 2ـ.ج،  24 ع،  مجلة كلية اآلداب بسوهاج

- AL-IMĀM,ʿAWAḌ  MUḤAMMAD,« Masǧid awlād Hammām bi qryat awlād Ismāʿīl  bi muḥāfaẓat  

Sūhāǧ ( 1286A.H./1869A.D.),  Dirāsa  aṯarīya miʿmārīya», Maǧallat Kulliyat al-Adāb bi Sūhāǧ 24, 

vol.2,  October, 2001. 

 .م 1981طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية،  :، القاهرة1 ـ.ج، فن البناء، واخرون ،، حسين محمدأمين -
- AMĪN, ḤUSAYĪN MUḤAMMAD & OTHERS,  Fan al-bināʾ,  Vol.1, Cairo: Ṭabʿat al-hayʾa al-ʿāmma li 

šuʾūn al-maṭābiʿ al-amīrīya, 1981. 

 م 1989الدار الفنية للنشر ،  :  ، القاهرة األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار،  الباشا ، حسن -
- al-Bāšā, Ḥasan, al-Alqāb al-islāmīya fī al-tārīẖ  waʾl-waṯāʾiq waʾl-aṯār, Cairo: al-Dār al-

fannīya  liʾl-našr, 1989. 

 . م1999،  2ـ.الدار العربية للكتاب ، مج : ، القاهرة اإلسالمية موسوعة العمارة واآلثار والفنون،  .............  -
- ……….,  Mawsūʿat al-ʿimāra waʾl-aṯār waʾl-funūn al-islāmīya, Cairo: al-Dār al-ʿarabīya liʾl-kitāb, 

vol.2, 1999. 

 .م 1992مطابع الشروق ،  : ، القاهرة تاريخ الزخرفة  ،واخرون ،بشاي ، سامي رزق  -
- BIŠĀY, SĀMĪ RIZQ & OTHERS, Tārīẖ al-zaẖrafa, Cairo: Maṭābiʿ al-šurūq, 1992. 
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م حتى نهاية 19ه/13العمائر الدينية اإلسالمية الباقية بالدلتا في النصف الثاني من القرن "البطاوي، نهي فوزي محمد،  -
 .م  2016 ،جامعة طنطا /كلية اآلداب ،  ماجستيررسالة م "دراسة أثرية معمارية" ، 20ه/14النصف األول من القرن 

- AL-BAṬṬĀWĪ, NUHĀ FAWZĪ MUḤAMMAD, «al-ʿAmāʾir al-dīnīya al-islāmīya al-bāqiya biʾl- Diltā 

fī al-niṣf al-ṯānī min al-qarn 13A.H./19A.D. ḥattā nihāyat al-niṣf al-awal min al-qarn 

14A.H./20A.D. “Dirāsa aṯarīya miʿmārīya», Master Thesis, Faculty of Arts, Archeology 

Department, Islamic Archeology Division/ Tanta University, 2016.  

م( دراسة آثارية 1952-1805/هـ1371-1220منابر القاهرة في عصر أسرة محمد علي )"التوني، مصطفي اسماعيل،  -
 .م 2020 ،اجامعة المني / اآلداب، كلية  ماجستيررسالة ،  "فنية

- AL-TŪNĪ, MUṢṬAFĀ ISMĀʿĪL, «Manābir al-Qāhira fī ʿaṣr ʾusrat Muḥammad ʿAlī (1220-

1371A.H./1805-1952A.D.) Dirāsa aṯārīya fannīya», Master Thesis, Faculty of Arts, 

Archeology Department, Islamic Archeology Division/ Minia University, 2020.  

 .م 1944مطبعة المعارف بمصر، : ، القاهرة الملك فؤاد ملك النهضة  ،، كريمبتثا  -
-  ṮĀBIT, KARĪM, al-Malik Fūʾād malik al-nahḍa, Cairo: Maṭbaʿat al-maʿārif bi Miṣr, 1944. 

الوثائق والمنشآت دراسة فنية أثرية لألسقف الخشبية في العصر المملوكي بمدينة القاهرة من خالل "جندي، رامز أرميا،  -
 . م2003 ، جامعة القاهرة / اآلثار، كلية  دكتوراه رسالة  ، "القائمة

- ǦINDĪ, RĀMIZ ARMIYĀ,«Dirāsa fannīya aṯārīya liʾl-asquf al-ẖašabīya fī al-ʿaṣr al-Mamlūkī bi 

madīnat al-Qāhira min ẖilāl al-waṯāʾiq waʾl-munša ʾāt al-qāʾima», PhD Thesis, Faculty of 

Archeology/ Cairo University, 2003. 

أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية منذ الفتح العثماني حتي نهاية القرن الثالث "الجندي،  محمود سعد مصطفي،  -
 . م2003 ،جامعة طنطا /، كلية اآلداب  ماجستيررسالة ،  "عشر الهجري

- AL-ǦINDĪ, MAḤMŪD SAʿD MUṢṬAFĀ, «Ašġāl al-ẖašab bi ʿamāʾir wasaṭ al-Diltā al-dīnīya munḏu 

al-fatḥ al-ʿUṯmānī ḥatā nihāyat al-qarn al-ṯāliṯ ʿašar al-hiǧrī», Master Thesis, Faculty of Arts, 

Archeology Department, Islamic Archeology Division/ Tanta University, 2003. 

،  "م(1517-1382/هـ923-784ئر القاهرة الدينية في العصر المملوكي الجركسي)أشغال الخشب بعما"،  …………  -
 . م2007 ،جامعة طنطا /، كلية اآلداب  دكتوراةرسالة 

- …………., «Ašġāl al-ẖašab bi ʿamāʾir al-Qāhira al-dīnīya fī al-ʿaṣr al-Mamlūkī al-Ǧarkasī (784-

923A.H./1382-1517A.D.)», PhD Thesis, Faculty of Arts, Archeology Department, Islamic 

Archeology Division/ Tanta University, 2007. 

، 2ع، مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية،  "م(1910/هـ1328مسجد الهرميل بمحلة مرحوم )"،  ........ -
 .المية م ، تصدر عن الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلس2016ه/ابريل1437رجب

- ……….., « Masǧid al-harmīl bi maḥalat marḥūm (1328A.H./1910A.D.)», Architecture, Arts & 

Humanistic Scince Magazine2, April, 2016. 

الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة في القرن الثالث عشر الهجري "، وهاب عبد الفتاح عبد الوهاب محمدحجاج ، عبد ال -
 .م 2006 ، جامعة القاهرة /، كلية اآلثار  ماجستيررسالة  ، "م(1899-1800( التاسع عشر الميالدي )هـ1215-1318)

- ḤAǦĀǦ, ʿABD AL-WAHĀB ʿABD AL-FATTĀḤ ʿABD AL-WAHĀB MUḤAMMAD, «al-Ṭirāz al-miʿmārī 

waʾl-fannī li masāǧeid al-Qāhira fī al-qarn al-ṯāliṯ ʿašar al-Hiǧrī (1215-1318A.H.) al-tāsiʿ ʿašar al-

mīlādī (1800-1899A.D.)», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 2006. 

 .م2000دار نهضة الشرق،  :، القاهرة بحوث ودراسات في العمارة اإلسالمية )الكتاب األول(محمد حمزة إسماعيل،  الحداد، -
- AL-ḤADDĀD, MUḤAMMAD ḤAMZA ISMĀʿĪL, Buḥūṯ wa dirāsāt fī al-ʿimāra al-islāmīya, Cairo: Dār 

Nahḍat al-šarq, 2000. 
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أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاهرة في عهد محمد علي وخلفاؤه دراسة أثرية "، حسانين، إبراهيم وجدي إبراهيم  -
 .م 2007 ، جامعة القاهرة /، كلية اآلثار ماجستيررسالة ، "فنية

- ḤASĀNĪN, IBRĀHĪM WAǦDĪ  IBRĀHĪM, «Ašġāl al-ruẖām fī al-ʿimāra al-dīnīya fī madīnat al-

Qāhira fī ʿahd Muḥammad ʿAlī wa ẖulafā’uh dirāsa aṯarīya fannīya», Master Thesis, Faculty of 

Arts/ Cairo University, 2007. 

 .م 1928 ، )د.م(،، القاهرةارة والنجارالخشب والنج، عبد الحليمحسن، محمد   -
- ḤASAN, MUḤAMMAD ʿABD AL- ḤALĪM, al-H̱ašab waʾl-niǧāra waʾl-naǧǧār, Cairo, 1928. 

-7الكتابات العربية علي اآلثار اإلسالمية منذ القرن األول حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة )داود، مايسة محمود،  -
 .م 1990هضة المصرية، مكتبة الن: القاهرة،  م(18

- DĀWŪD, MĀYSA MAḤMŪD, al-Kitābāt al-ʿarabīya ʿalā al-aṯār al-islāmīya munḏu al-qarn al-awal ḥatā 

awāẖir al-qarn al-ṯānī ʿašr liʾl-hiǧra (7-18 A.D.), Cairo: Maktabat al-nahḍa al-Maṣrīya, 1990. 

الهيئة  : ، القاهرة 2ق، 4ج،  م1945سنة  إليرية من عهد قدماء المصريين القاموس الجغرافي للبالد المص، رمزي، محمد -
 .م 1994، المصرية العامة للكتاب

- RAMZĪ, MUḤAMMAD, al-Qāmūs al-ǧuġrāfī liʾl-bilād al-Miṣrīya min ʿahd qudamāʾ al-miṣryīn ilā sanat 

1945 A.D., vo.4, Cairo: al-Hayʾa al-maṣrīya al-ʿāmma liʾl-kitāb, 1994. 

 : بيروت،  1، جقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين –األعالم الزركلي، خير الدين،  –
 .م 2002دار العلم للماليين مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 

- AL-ZARKALĪ, H ̱AYR AL-DĪN, al-Aʿlām – qāmūs tarāǧim li ašhar al-riǧāl waʾl-nisāʾ min al-ʿarab waʾl-

mustaʿribīn waʾl-mustašriqīn, vol.1,  Beirut: Dār al-ʿilm liʾl-malāyīn mu’asasa ṯaqāfīya liʾl-taʾlīf 

waʾl-tarǧama waʾl-našr, 2002. 

 .م 1940 :)د.م( ، القاهرة ،العلم المصريزكي، عبد الرحمن،  -
- ZAKĪ, ʿABD AL-RAḤMAN, al-ʿilm al-miṣrī, Cairo, 1940. 

اآلثار اإلسالمية بمدينة أسيوط من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر الميالدي "زهران، ضياء محمد جاد الكريم،  -
 .م 1998 ،جامعة القاهرة /، كلية اآلثار ماجستيررسالة ،  "م(1900: 1517)

- ZAHRĀN, ḌIYĪʾ MUḤAMMAD ǦĀD AL-KARĪM, «al-Aṯār al-islāmīya bi madīnat Asyūṭ mIn al-fatḥ 

al-ʿuṯmānī ḥatā nihāyat al-qarn al-tāsiʿ ʿašar al-milādī (1517: 1900A.D)», Master Thesis, Faculty of 

Archeology/ Cairo University, 1998. 

 .م1991كتاب، الهيئة المصرية العامة لل :، القاهرةفي مصر اإلسالميةالعمارة كمال الدين،  سامح، -
- SĀMIḤ, KAMĀL AL-DĪN, al-ʿImāra al-islāmīya fī Miṣr, Cairo: al-Hayʾa al-maṣrīya al-ʿāmma liʾl-

kitāb, 1991. 

 .م 2009الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ، القاهرة6، جتقويم النيلسامي، أمين،  -
- SĀMĪ, AMĪN, Taqwīm al-nīl, Vol. 6, Cairo: al-Hayʾa al-ʿāmma li quṣūr al-ṯaqāfa, 2009. 

 رسالة، "الرخام في مصر في عصر دولة المماليك البحرية، دراسة أثرية فنية"سعودي، عطيات إبراهيم السيد،  -
 . م1994 ،جامعة القاهرة /، كلية اآلثاردكتوراه

- SUʿŪDĪ, ʿAṬIYĀT IBRĀHĪM AL-SAYĪD, «al-Ruẖām fī Miṣr fī ʿaṣr dawlat al-Mamālīk al-baḥarīya 

dirāsa aṯarīya fannīya», PhD Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1994 

 م(1900/هـ1318م( الي )1800/هـ1215مساجد محافظة المنيا المشيدة خالل الفترة من )"، عبد السالمرجب محمد ، سيد-
 .م  2006ة ،لقاهر جامعة ا /، كلية اآلثار رسالة دكتوراة ،  "دراسة أثرية فنية

- SAYĪD, RAǦAB MUḤAMMAD ʿABD AL-SALĀM,«Masāǧid muḥāfaẓat al-Minyā al-mušayyada ẖilāl 

al-fatra min (1215A.H./1800A.D.) ilā (1318A.H./1900A.D.)dirāsa aṯarīya fannīya», PhD Thesis, 

Faculty of Archeology/ Cairo University, 2006. 
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 .م 1939مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  :، نقله بتصرف محمد عبد الحميد، القاهرة فؤاد األولعلي، شاه، اقبال  -
- ŠĀH, IQBĀL ʿALĪ, Fūʾād al-awal, Reviewed by: Muḥammad ʿAbd al-Ḥamīd, Cairo: Maṭbaʿat 

laǧnat al-ta’līf waʾl-tarǧama waʾl-našr, 1939. 

، كلية ماجستيررسالة ،  "التحوالت في الفكر والتعبير المعماري لقاهره الخديوي اسماعيل"لحليم، الصاوي، علي محمد عبدا -
 .م 1988 ، جامعة القاهرة /الهندسة 

- AL- ṢĀWĪ, ʿALĪ MUḤAMMAD ʿABD AL- ḤALĪM, «al-Taḥawūlāt fī al-fikr waʾl-taʿbīr al-miʿmārī li 

Qāhirat al-ẖidīwī Ismāʿīl», Master Thesis, Faculty of Engineering/ Cairo University, 1988. 

 .م 1987مكتبة المنار،  :ضمرة، ابراهيم علي، الخط العربي جذورة وتطوره، األردن -
- Ḍimra, Ibrāhīm ʿAlī, al-H̱aṭ al-ʿarabī ǧuḏūrūh wa taṭawūruh, Jordan: Maktabat al-manār, 1987. 

 /، كلية األداب  ماجستيررسالة ،  "المنابر الباقية في شرق الدلتا )دراسة آثارية فنية("طمان ، محمد الحسيني محمود ،   -
 .م2006ا ،جامعة طنط

-  ṬUMĀN, MUḤAMMAD AL-ḤUSAYNĪ MAḤMŪD, «al-Manābir al-bāqiya fī šarq al-Deltā (dirāsa 

aṯārīya fannīya)», Master Thesis, Archeology Department, Islamic Archeology Division/ Tanta 

University, 2006.  

جامعة  /، كلية األدابدكتوراهرسالة ، "الزقازيق في عصر األسرة العلوية )دراسة معمارية حضارية("،…………-
 .م 2009ا،طنط

-…………., «al-Zaqāzīq fī ʿaṣr al-ʾusra al-ʿAlawīya (dirāsa miʿmārīya ḥaḍārīya)», PhD Thesis, 

Archeology Department, Islamic Archeology Division/ Tanta University, 2009. 

 . م1963الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ،  :،القاهرة 2، جالحفرفتحي،  عبد القادر والسباعي،عابد،  -
- ʿABID, ʿABD AL-QĀDIR& AL-SIBĀʿĪ, Fatḥī, al-Ḥufar, Vol.2, Cairo: al-Hayʾa al-ʿāmma li šuʾūn al-

maṭābiʿ al-amīrīya, 1963.  

،  "1952، 1919إطاللة علي المعماريين المصريين الرواد خالل الفترة الليبرالية بين ثورتي "عاشور، شيماء سمير كامل،  -
 .م 2005 ،جامعة القاهرة /، كلية الهندسة ماجستيررسالة 

- ʿAŠŪR, ŠAYMĀʾ SAMĪR KĀMĪL, «Iṭlāla ʿalā al-miʿmāryīn al-miṣryīn al-ruwād ẖilāl al-fatra al-

librālīya baīn ṯawratay 1919,1952», Master Thesis, Faculty of Engineering/ Cairo University, 2005. 

 ، القاهرةم1879-1805المصطلحات المعمارية في وثائق عصر محمد علي وخلفائةعبد الحفيظ، محمد علي،  -
 .م 2005 )د.م(،:

- ʿABD AL-ḤAFĪẒ, MUḤAMMAD ʿALĪ, al-Muṣṭalaḥāt al-miʿmārīya fī waṯāʾiq ʿaṣr Muḥammad ʿAlī wa 

ẖulafāʾuh 1805 – 1879 A.D., Cairo, 2005.  

العمائر اإلسالمية الباقية بمركز ومدينة المنيا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى "محمد لطفي محمد،  عبد الحميد، -
 .م 2019،جامعة القاهرة /، كلية اآلثاردكتوراه رسالة  ،"القرن العشرين الميالدينهاية الربع األول من 

- ʿABD AL-ḤAMĪD, MUḤAMMAD LUṬFĪ MUḤAMMAD, «al-ʿAmāʾir al-islāmīya al-bāqiya bi markaz 

wa madīnat al-Minyā min al-niṣf al-ṯānī liʾl-qarn al-tāsiʿ ʿašr wa ḥattā nihāyat al-rubʿ al-awal 

min al-qarn al-ʿišrīn al-mīlādī», PhD Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 2019. 

م( ، 1929-1926هـ /1348-1345تفيده محمد، مسجد أحمد باشا البدراوي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية )، عبد الجواد -
 .م 2013يوليو  – 8ع، مجلة كلية اآلثار بقن

- ʿABD AL- ǦAWWĀD, TAFĪDAH MUḤAMMAD, «Masǧid Aḥmad Bāšā al-Badrāwī bi madīnat 

Samannūd bi  muḥāfaẓat al-Ġarbīya (1345 – 1348 A.H. / 1926 – 1929 A.D.)», Journal of Faculty of 

Archeology South Valley University 8, July, 2013. 
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،  كلية السياحة رسالة دكتوراهدراسة أثرية سياحية،  –ية في محافظة أسوانعبد الراضي، محمد عبيد النجار، اآلثار اإلسالم -
 م .2016والفنادق/ جامعة الفيوم ، 

- ʿABD AL-RĀḌĪ, MUḤAMMAD ʿIBĪD AL-NAǦǦĀR, «al-Aṯār al-islāmīya fī muḥāfaẓat Aswān – 

Dirāsa aṯarīya siyāḥīya», PhD Thesis, Faculty of Tourism and Hotels, TourismGuidance 

Department/ Fayoum University, 2016. 

جامعة  /، كلية الهندسةدكتوراهرسالة ، إلي المعاصرة"اتجاهات العمارة المصرية من التراث "عبدالرؤوف، عصام الدين،  -
 .م 1976 ،األزهر

- ʿABD AL-RAʾŪF, ʿIṢĀM AL-DĪN, «Itiǧāhāt al-ʿImāra al-miṣrīya min al-turāṯ ilā al-muʿāṣara», PhD 

Thesis, Faculty of Engineering/ Al-Azhar University, 1976. 

المجمعات الدينية في عهد الملك فؤاد األول دراسة أثرية في ضوء مجمع أحمد طلعت بك "ياسر إسماعيل، عبد السالم،  -
 .م 2007 ،، القاهرة 8ع، مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب، "م1927-1925/ هـ1646-1644ببوالق 

- ʿABD AL-SALĀM,YĀSIR ISMĀʿĪL, «al-Muǧammʿāt al-dīnīya fī ʿahd al-Malik Fūʾād al-awal dirāsa 

aṯarīya fī ḍūʾ Muǧammʿ Aḥmad Ṭalʿat bik bi Būlāq 1644-1646A.H. / 1925-1927 A.D.», Journal of 

General Union for Arab Archeologists 8, Cairo, 2007. 

المنشآت التعليمية والصحية الباقية بمحافظتي أسوان وقنا من أواخر القرن التاسع عشر الميالدي "عبد العال، حسين إبراهيم،  -
 .م2017 ،جامعة أسيوط /، كلية اآلدابماجستيررسالة ،  "حتي نهاية حكم أسرة محمد علي )دراسة آثارية معمارية(

- ʿABD AL-ʿAĀL, ḤUSAYĪN IBRĀHĪM, «al-Munšaʾāt al-taʿlīmīya waʾl-ṣiḥīya al-bāqiya bi 

muḥāfaẓatay Aswān wa Qinā min awāẖir al-qarn al-tāsiʿ ʿašar al-mīlādī ḥattā nihāyat ḥukm 

ʾusrat Muḥammad ʿAlī (Dirāsa aṯārīya miʿmārīya)», Master Thesis, Faculty of Arts, Archeology 

Department, Islamic Archeology Division/ Assuit University, 2017. 

جامعة  /، كلية اآلثارماجستيررسالة ،  اإلسالمي"المنزلة دراسة تاريخية أثرية مقارنة في العصر "عبد العزيز، أيمن محمد،  -
 .م 2004ة،القاهر 

- ʿABD AL-ʿAZĪZ, AYMAN MUḤAMMAD, «al-Manzila dirāsa tārīẖīya aṯarīya muqārana fī al-ʿaṣr al-

islāmī», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 2004. 

 /، كلية اآلدابمجلة التاريخ والمستقبلدراسة أثرية معمارية، –عبد العزيز، جمال عبدالرؤف، مسجد علي شعراوي بالمنيا -
 .م 2008جامعة المنيا، يناير 

- ʿABD AL-ʿAZĪZ, ǦAMĀL ʿABD AL-RAʾŪF, «Masǧid ʿAlī Šaʿrāwī bi al-Minyā – Dirāsa aṯarīya 

miʿmārīya», Journal of History and the Future, Faculty of Arts/ Minia University, January, 2008. 

ياحة ، كلية السدكتوراهرسالة ، "مآذن العصر العثماني في مدينة القاهرة دراسة آثرية معمارية"عبد اللطيف، محمد أحمد،  -
 .م 2012 ،جامعة حلوان /والفنادق 

- ʿABD AL-LAṬĪF, MUḤAMMAD AḤMAd, «Ma’āḏin al-ʿAṣr al-ʿUṯmānī fī madīnat al-Qāhira dirāsa 

aṯarīya miʿmārīya », PhD Thesis, Faculty of Tourism and Hotels/ Helwan University, 2012. 

رسالة ، "ة القاهرة في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرينتطور العمارة في مدين"، د، أحمعبد الوهاب -
 .م 1991 ،جامعة األزهر /، كلية الهندسة ماجستير

- ʿABD AL-WAHĀB, AḤMAD, «Taṭawūr al-ʿimāra fī mad īnat al-Qāhira fī al-qarn al-tāsiʿ ʿašar 

waʾl- niṣf al-awal min al-qarn al-ʿišrīn», Master Thesis, Faculty of Engineering/ Al-Azhar 

University, 1991. 

دراسة  –تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتي نهاية العصر المملوكي "عبده، عبد اهلل كامل موسي،  -
 .م 1994 ،القاهرةجامعة  /، كلية اآلثاردكتوراهرسالة  ، "معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم اإلسالمي
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- ʿAbduh, ʿAbdullah  Kāmil Mūsā,«Taṭawūr al-mi’ḏana al-miṣrīya bi madīnat al-Qāhira min al-

fatḥ al-ʿArabī wa ḥattā nihāyat al-ʿaṣr al-Mamlūkī – Dirāsa miʿmārīya zuẖrufīya muqārana maʿa 

ma’āḏin al-ʿālam al-islāmī», PhD Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1994. 

 ،جامعة الملك سعود / ، كلية العمارة والتخطيطعمارة المساجدعوض عوض محمد،  و اإلمام،محمد عبد الستار  عثمان، -
 م.1999الرياض، 

- ʿUṮMĀN, MUḤAMMAD ʿABD AL-SATTĀR& AL-IMĀM, ʿAwaḍ ʿAwaḍ Muḥammad: ʿImārat al-

masāǧid, Faculty of Architecture and Planning/ King Saud University , Riyadh,1999. 

دار الوفاء للطباعة  : ، اإلسكندريةالباقية بمدينة القاهرة هنظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكي، ....................... -
 .م 2005والنشر، 

- ................................. ,  Naẓaryyat al-waẓīfa bi al-ʿamāʾir al-dīnīya al-mamlūkīya al-bāqiya bi madīnat al-

Qāhira, Alexandria: Dār al-wafāʾ liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 2005. 

عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري )دراسة أثرية "عثمان، مجدي عبدالجواد علوان،  -
 .م 2003،جامعة طنطا /، كلية اآلداب  دكتوراهرسالة ،  "م(1914-1892/هـ 1332-1310معمارية مقارنة()

- ʿUṮMĀN, MAǦDĪ ʿABD AL-ǦAWWĀD ʿILWĀN, «ʿAmāʾir al-H̱idīwī ʿAbās Ḥilmī al-ṯānī al-dīnīya 

al-bāqiya bi al-Qāhira waʾl-waǧh al-baḥarī (dirāsa aṯarīya miʿmārīya muqārana) (1310 – 

1332A.H. / 1892-1914A.D)»,  PhD Thesis, Faculty of Arts, Archeology Department, Islamic 

Archeology Division/ Tanta University, 2003. 

الحلول المعمارية المعالجة للظواهر المناخية بعمارة القاهرة منذ نشأتها حتي نهاية "عجوة، عماد محمد محمد أحمد،  -
 .م 2009،جامعة القاهرة /، كلية اآلثاردكتوراه لةرسا،  العصر العثماني

- ʿAǦWA, ʿIMĀD MUḤAMMAD  MUḤAMMAD  AḤMAD, «al-Ḥulūl al- miʿmārīya al-muʿāliǧa liʾl-

ẓawāhir al-munāẖīya biʿimārat al-Qāhira munḏu našʾatihā ḥattā nihāyat al-ʿAṣr al-ʿUṯmānī», 

PhD Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 2009. 

 

الكتابات األثرية علي العمائر الدينية بمدينة الزقازيق في عهد أسرة محمد علي "دراسة أثرية فنية "علي، محمد محمد مرسي،  -
 .م 2009 ، جامعة حلوان اآلداب/، كلية رسالة ماجستيرمقارنة"، 

- ʿALĪ, MUḤAMMAD  MUḤAMMAD MURSĪ,  «al-Kitābāt al- aṯarīya ʿalā al-ʿamāʾir al-dīnīya bi 

madīnat al-Zaqāzīq fī ʿahd ʾusrat Muḥammad  ʿAlī " dirāsa aṯarīya fannīya muqārana », Master 

Thesis, Faculty of Arts, Archeology and Civilization Department, Islamic Archeology Division/ 

Helwan University, 2009. 

المجلة الدولية للتراث : دراسة وثائقية أثرية سياحية ، هاني رشد، مسجد الملك فاروق بأسوان، و يونسهيم صيحي غندر، ابرا -
 . 2019جامعة الفيوم ، مارس  –، تصدرها كلية السياحة والفنادق  1ع،13 ـ.مج، والسياحة والضيافة

- ĠANDAR, IBRĀHĪM ṢAYḤĪ& YUNIS, HĀNĪ RAŠĪD, «Masǧid al-Malik Fārūq bi Aswān: dirāsa 

waṯāʾiqīya aṯarīya siyāḥīya», International Journal for Heritage, Tourism, and Hospitality 1, vol. 13, 

Faculty of Tourism and Hotels/ Fayoum University, March, 2019. 

 .م 2013هنداوي للتعليم والثقافة، مؤسسة  :، القاهرةصفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصرفهمي، زكي،  –
– FAHMĪ, ZAKĪ, Ṣafwat al-ʿAṣr fī tārīẖ wa rusūm mašāhīr riǧāl Miṣr, Cairo: Muʾasasat Hidāwī liʾl-

taʿlīm waʾl-ṯaqāfa, 2013. 

 :هرةالقا ،5.د/ فوزي محمد أمين، ج :، تحقيقصبح األعشى في صناعة االنشاقشندى، أبي العباس أحمد بن علي، القل -
 .م 2004الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، 

- AL-QALQAŠANDĪ, ABĪ AL-ʿABBĀS AḤMAD BIN ʿALĪ, Ṣubḥ al-Aʿšā fī ṣināʿat al-inšā, Reviwed by: Dr. 

Fawzī Muḥammad Amīn, Vol. 5, Cairo: al-Hayʾa al-ʿāmma li quṣūr al-ṯaqāfa, Silsilat al-ḏaẖāʾir, 

2004. 
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كلية  ، رسالة دكتوراه، "تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي الباقية بمدينة القاهرة"الكسباني، مختار حسين أحمد،  -
 .م 1993 ،جامعة القاهرة/اآلثار

- AL-KASABĀNĪ, MUẖTĀR ḤUSAYĪN AḤMAD, «Taṭawūr nuẓum al-ʿimāra fī a’māl Muḥammad  ʿAlī 

al-bāqiya bi madīnat al-Qāhira », PhD Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1993. 

رسالة ، "دراسة أثرية فنية –أشغال الخشب في العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة "كشك، شادية الدسوقي عبدالعزيز،  -
 .م 1984،جامعة القاهرة  /، كلية اآلثار ماجستير

- KIŠK, ŠĀDYA AL-DUSŪQĪ ʿABD AL-ʿAZĪZ, «Ašġāl al-ẖašab fī al-ʿamāʾir al-dīnīya al-ʿuṯmānīya bi 

madīnat al-Qāhira–dirāsa aṯarīya fannīya», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo 

University, 1984. 

العثماني لمصر حتى  األلقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتحمحسن، مصطفي بركات،  -
دار غريب للطباعة والنشر،   :م ، القاهرة1924-1517إلغاء الخالفة العثمانية )من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات(

 .م 2000
- MUḤSIN, MUṢṬAFĀ BARAKĀT, al-Alqāb waʾl-Waẓāʾif al-ʿuṯmānīya dirāsa fī taṭwūr al-alqāb waʾl-

Waẓāʾif munḏu al-fatḥ al-ʿuṯmānī li Miṣr ḥattā ilġāʾ al-ẖilāfa al-ʿuṯmānīya (min ẖilāl al-aṯār waʾl-wṯāʾiq 

waʾl-maẖṭūṭāt) 1517-1924A.D., Cairo:  Dār ġarīb liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 2000. 

مدرسية والوسائل الجهاز المركزي للكتب الجامعية وال :، القاهرةمدينة أسوان وآثارها في العصر االسالميمحمد، سعاد ماهر،  -
 .م 1977التعليمية، 

- MUḤAMMAD, SUʿĀD MĀHIR, Madīnat Aswān wa aṯārhā fī al-ʿaṣr al-Islāmī, Cairo: The Central 

Agency for University and School Books and Teaching Aids, 1977. 

ي النصف األول من القرن العشرين )دراسة حضارية حي االنشاء والمنيرة بالقاهرة منذ نشأته حت"، شيماء عبدالفتاح، محمد -
 .م2010 ،جامعة القاهرة /، كلية اآلثار رسالة ماجستير، "آثارية(

- MUḤAMMAD, ŠAYMĀʾ ʿABD AL-FATTĀḤ, «Ḥay al-Inšāʾ waʾl-Munīra bi al-Qāhira munḏu  

našʾatih ḥattā al-niṣf al-awal min al-qarn al-ʿišrīn (dirāsa ḥaḍārīya aṯarīya)», Master Thesis, 

Faculty of Archeology/ Cairo University, 2010. 

بمصر الوسطي في القرن التاسع عشر  اإلسالميةالعناصر المعمارية والزخرفية علي العمائر "محمد، وليد عبدالسميع السيد،  -
جامعة  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير، "وثائقية م( دراسة آثارية20-19/هـ14-13والنصف األول من القرن العشرين الميالدي )

 .م  2018 م ،الفيو 
MUḤAMMAD, WALĪD ʿABD AL-SAMĪʿ AL-SAYĪD, «al-ʿAnāṣir al-miʿmārīya waʾl-zu-ẖrufīya ʿalā al-

ʿamāʾir al-Islāmīya bi Miṣr al-wusṭā fī al-qarn al-tāsiʿ ʿašar waʾl- niṣf al-awal min al-qarn al-

ʿišrīn al-mīlādī (13-14 A.H. / 19-20 A.D.) Dirāsa aṯarīya waṯāʾiqīya », Master Thesis, Faculty of 

Archeology/ Fayoum University, 2018. 

 .م 2004مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرةالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -
- MUǦAMMAʿ  AL-LUAĠA AL-ʿARABĪYA,  al-Muʿǧam al-wasīṭ, Cairo: Maktabat al-šurūq al-dawlīya, 

2004.   

، دراسة وتحقيق وتكملة د/ محمد التوفيقات اإللهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين االفرنكية واألجنبيةمختار، محمد،  -
 .م 1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :عمارة، القاهرة

- MUẖTĀR, MUḤAMMAD, al-Tawfīqāt al-ilhāmīya fī muqāranat al-tawārīẖ al-Hiǧrīya bi al-sinīn al-

Ifrinkīya waʾl-Aǧnabīya, Reviewed by Dr. Muḥammad ʿImāra, Cairo: al-Mū’ssasa al-ʿarabīya liʾl-

dirāsāt waʾl-našr, 1980. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :اهرة، القالفنون الزخرفية االسالمية في العصر العثمانيمرزوق، محمد عبد العزيز،   -
 .م 1987
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 الصور

 

 

 

 

 

 

 

  

( الواجهة الجنوبية الغربية للجامع الخيري   2)شكل
 )رسم بمعرفة الباحث(

 

( الجامع الخيري  )مسجد خزان أسوان( موقع  1)شكل 
 م1948علي خريطة مصلحة المساحة المصرية لسنة 

 

نية بالمستطيل الموجود علي يمين ( الكتابة القرآ4شكل )
 رسم بمعرفة الباحث©النص اإلنشائي للجامع الخيري 

 

( المدخل الرئيسي بالواجهة الجنوبية الغربية  3)شكل
 رسم بمعرفة الباحث©للجامع الخيري 

 

 ( النص اإلنشائي للجامع الخيري   6شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

ين طيل الموجود علي يم( الكتابة القرآنية بالمست 5)شكل
 رسم بمعرفة الباحث© النص اإلنشائي للجامع الخيري 
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بأسوان عن ( الحليات الزخرفية بالجامع الخيري 8)شكل 
 . ، فن البناءحسين محمد أمين وآخرون

 

المدخل  ( مصراعي الباب الذي يغلق علي7)شكل
 رسم بمعرفة الباحث © مع الخيريالرئيسي للجا

 

                    ( مئذنة الجامع الخيري  9شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( الواجهة الشمالية الشرقية للجامع الخيري      10شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( الواجهة الجنوبية الشرقية للجامع الخيري      11شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( الواجهة الشمالية الغربية للجامع الخيري     12شكل )
 رسم بمعرفة الباحث©
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( قطاع رأسي لبيت الصالة بالجامع الخيري       14شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( مسقط أفقي للجامع الخيري                13شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( الجدار الجنوبي الشرقي للجامع الخيري من 16شكل )
 رسم بمعرفة الباحث©لداخل    ا

 

 ( قطاع رأسي  للجامع الخيري       15شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( محراب الجامع الخيري                    17)شكل
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( صدر المنبر )باب المقدم( بالجامع الخيري    18شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©
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( ظهر المنبر بالجامع الخيري                                                20كلش)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( الريشة والدرابزين وجلسة الخطيب والجوسق 19)شكل 
 رسم بمعرفة الباحث©بمنبر الجامع الخيري   
 

( الجدار الشمالي الغربي للجامع الخيري من  21شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©

 

( الجدار الجنوبي الغربي  للجامع الخيري من  22شكل)
 رسم بمعرفة الباحث©الداخل   

 

( الجدار الشمالي الشرقي للجامع الخيري من 23)شكل 
 بمعرفة الباحثرسم ©الداخل   

 

( مسقط أفقي لجامع خالصة  بمدينة أسيوط  24)شكل
  عن د/ ضياء جاد الكريم زهران©بمحافظة أسيوط   
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( مسقط أفقي لمسجد أوالد همام بقرية أوالد 25)شكل 
 اسماعيل بمحافظة سوهاج عن د/ عوض محمد اإلمام 

 

( بمحكمـة مصـر الشـرعية ومفهرسـة تحـت رقــم 413(  صـورة مـن حجـة الوقـف مسـجلة تحــت رقـم ) 1)لوحـة
م تقارير ملكية 3/7/1932( في 7012(، وحفظت بدفتر حصر األعيان رقم)14567( ملف رقم )1531)

مســجد "نــدر، ابــراهيم صــيحي ويــونس، هــاني رشــدي، غ نقــاًل عــن:دار الوثــائق القوميــة.  -175-174رقــم  
ـــة الدوليـــة للتـــراث والســـياحة والضـــيافة  "،ة أثريـــة ســـياحية: دراســـة وثائقيـــالملـــك فـــاروق بأســـوان  ـ.مجـــ ،المجل

 .146-145م،  2019، مارس جامعة الفيوم /، تصدرها كلية السياحة والفنادق  1.،ع13
 

عن   Google earth(  موقع الجامع الخيري  علي خريطة 2)لوحة

https://www.google.com/maps/place 
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( مصراعي الباب الذي يغلق علي المدخل  4)لوحة
 تصوير الباحث©الرئيسي للجامع الخيري 

 

( المدخل الرئيسي بالواجهة الجنوبية الغربية 3)لوحة
 تصوير الباحث©للجامع الخيري  

 

امع ت الج( نموذج ألحد الشبابيك بواجها 5)لوحة
 تصوير الباحث ©الخيري  

( القاعدة المربعة لمئذنة الجامع الخيري     6)لوحة
 تصوير الباحث©

 

( الطابق المثمن والجوسق والخوذة لمئذنة  7)لوحة
 تصوير الباحث ©الجامع الخيري  

 

( الساللم المروحية التي تلتف حول الفحل  8لوحة)
 الحجري بداخل مئذنة الجامع الخيري       

 تصوير الباحث ©
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( الواجهة الشمالية الغربية للجامع الخيري       10لوحة)
 تصوير الباحث ©

 

لجامع الخيري )بيت الصالة( من الداخل ( ا 11)لوحة
والجدار الجنوبي الشرقي للجامع من الداخل والسقف 

 شخشيخة المغطاة لبيت الصالة     الخرساني وال
 تصوير الباحث©

 

( المحراب والمنبر ببيت الصالة بالجامع  12)لوحة
 تصوير الباحث ©الخيري  

 

( صدر المنبر)باب المقدم ( بالجامع الخيري                                      13)لوحة
 تصوير الباحث ©

 

( الجدار الشمالي الغربي للجامع الخيري من  14لوحة)
 تصوير الباحث ©الداخل  

 

( الواجهة الجنوبية الشرقية  للجامع الخيري       9)لوحة
 تصوير الباحث ©
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( الجدار الشمالي الشرقي للجامع الخيري من  16لوحة)
 تصوير الباحث©الداخل    

 

( الشخشيخة المثمنة التي تتوسط سقف بيت  17)لوحة
 تصوير الباحث ©صالة بالجامع الخيري من الخارج  لا

 

( الزيادة التي تتقدم بيت الصالة من الجهة  18)لوحة
 تصوير الباحث © شمالية الغربية للجامع الخيري ال

 

( السقف الخشبي ذو البراطيم الخشبية والملقف  19)لوحة
يري من الجهة المغطي للزيادة التي تتقدم الجامع الخ

 تصوير الباحث ©الشمالية الغربية 
 

( الميضآة والمراحيض بالجامع الخيري 20)لوحة
 تصوير الباحث©

 

ع الخيري من ( الجدار الجنوبي الغربي للجام 15)لوحة
 تصوير الباحث©الداخل  

 


