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 الملخص:

ضائية وسرد تفاصيل السمات المعمارية لطرز تلك المنشآت قإلقاء الضوء على نشأة المحاكم ال فيرجع أهمية دراسة هذا البحث ت
قع بمنطقة باب الخلق حيث ت ،مرة ألولدراسة تلك المنشأة المعمارية ونشرها   هدفستيوأهميتها، ويتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، و 

الكتابي م وذلك وفقا للنص 1883ه/1301-1300شارع بورسعيد بجوار مديرية أمن القاهرة، مؤرخة بتاريخ التي يمر منها  398رقم 
بداع الزخرفي المساحة وتعتبر صرح عظيم يجسد اإلولة مه منشأةلمدخل الرئيسي للمحكمة، وهى التذكاري الموجود على يمين كتلة ا

تقان تنفيذ الوحدات المعمارية والزخرفية لطراز عصر والمعماري للعمائر القضائية في مصر  في عصر أسرة محمد علي وتعكس دقة وا 
ما نقين فقط على إعتبار أثريتهم بيدراسة طاب يتموسوف  ،الثة طوابق( وتتكون من ثUبي. وتأخذ في تخطيطها شكل حرف )النهضة األور 

صي بإزالته تماما حيث ونو  ؛م2013وهو في حالة مزرية جدا األن نتيجة الحريق الذي تم عام  م 1930الطابق الثالث تم إنشائه عام 
. تم بناء تلك المنشأة في عهد الخديوي محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي ةكلفالتإرتفاع ه بسبب وتجديد هيصعب ترميم

جناحان بارزان، ويأتي تخطيط المحكمة  هلى الداخل يقع على جانبيإأقسام األوسط منها مرتد ى ثالثة باشا، تقسم الواجهة الغربية الرئيسية إل
من الداخل على شكل فنائين مكشوفين متجاورين بالمركز ويتوزع حولهما عناصر التخطيط الرئيسة المتمثلة في الردهات المستعرضة 

 –إثبات تأريخ وأثرية المنشأة  :البحث بالعديد من النتائج والتوصيات أهمهاويخلص  والممرات وقاعات المحاكم وقاعات المداولة والمكاتب.
وضرورة تسجيلها وخروجها من عباءة وزارة العدل وتسجيلها كأثر تابع لوزارة اآلثار تحت إشرافها ومسئوليتها وتحويلها لمتحف  –محل الدراسة 
 عمال الترميم الفوري لها. أ قضائي بعد

 .باب الخلق؛ مداخل ؛عقود ؛واجهات ؛عصر النهضة ؛الخديوي توفيق ؛محكمة ة:الكلمات الدال
Abstract: 

 The importance of studying this research is to shed the light on the establishment of judicial 

courts and narrating the detailed architectural attributes and the importance of these institutions. The 

research follows the descriptive, analytical approach, and aims to study this architectural institution and 

publish it for the first time.  

The institution is located in 398 Bab Al Khalq, Port Said St., beside Cairo Security 

Directorate, and is dated to 1883 according to the memorial text on the right of the main 

entrance. The court is a vast building and is considered a great edifice representing the 

decorative and architectural creativity of the juridical buildings in the era of Muhammad Ali 

dynasty, and reflects the accuracy and perfection of executing the architectural and decorative 

units of the European renaissance style. It has the shape of the letter (U) and consists of three 
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عن   األهليةتشكيل للمحكمة  ( أول1)شكل 
  الكتاب الذهبي للمحاكم

floors. We will only study two floors for their antiquity, as the third floor was established in 

1930 and is now in a terrible condition because of the fire occurring in 2013, and we recommend 

demolishing it altogether for the difficulty and high cost of its restoration and renewal.  

The institution was built during the reign of Khedive Muhammad Tawfiq bin Ismail bin 

Ibrahim bin Muhammad Ali, and the western main interface is divided into three sections, the 

middle of which goes back to the inside with two prominent suits on each side. The internal 

design of the court consists of two open yards adjacent to the center, and around them are the 

main design elements such as the wide lobbies, corridors, court and deliberation rooms, and 

offices. The research concludes many results and recommendations, the most important of 

which is proving the history and archeology of the institution – under study – and the necessity 

for pulling it out of the control of the Ministry of Justice, registering it under the Ministry of 

Antiquities and its supervision and responsibility, and turning it to a juridical museum after an 

immediate restoration.  

Key Words:  

Court, Khedive Tawfiq, Renaissance,Facades,Arcades,Entrance, Bab Al Khalq.  

 المقدمــة:

محمد علي  أسرة من أنماط العمارة المدنية في عصر اجديد   ايمثل نمط   إلى أنهجع أهمية دراسة هذا البحث تر   :أهمية البحث
 ىسكندرية ومنها إلى باقنتشرت في عهد الخديوي إسماعيل في مدينتي القاهرة واإلاوهي المنشآت الحكومية القضائية التي 

فى عهد محمد على باشا إنشاء  خطواتها ىحيث كانت أول ،المدن المصرية
كما كان هناك  الوالى" ثم أطلق عليه بعد ذلك "ديوان الخديوى" ان"ديو 

المحاكم تم إنشاء  ، وبعد ذلكالعسكرى "مجلس شورى الجهادية" المجلس
األول  يباشا، ثم قام عباس حلم يبن محمد علالشرعية فى عهد إبراهيم 

م ثم شكلت 1849هـ/  1265 يربيع الثان 5األحكام" فى  بإنشاء "مجلس
يد باشا ثم أعاد سع ،م1852هـ/ 1268شوال  13"مجالس األقاليم" فى 

م، ثم أنشأ 1861هـ/ 1277ذى القعدة  4مجلس األحكام مرة أخرى فى 
بتدائية م والمجالس اال1863الخديوى إسماعيل "ديوان الحقانية" سنة 

ستئنافية وعددهم ثالثة، ثم إنشاء المحاكم األهلية العثمانية ثم المجالس اال
فتتاح المحاكم األهلية احيث تم  ،1والمختلطة فى عهد الخديوى محمد توفيق

م فى منتصف 1883ديسمبر  3هـ/ 1301فى غرة ربيع األول سنة 
 بعض بحضور  (1)شكل  عابدين اعة السادسة من هذا اليوم فى سرايالس

                                           
لالســـــــــــــتزادة:   م؛2010 ،1.ط دار الشروق،القاهرة: ، 1.ـ، جم(1914 - 1875النظام القضائى المصرى الحديث )سالم، لطيفة محمد،  1

 ، م1939المطبعة المصرية، القاهرة: ، المحاكم المختلطة والمحاكم األهلية، ماضيها وحاضرها ومستقبلهاخانكى، عزيز، 
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وكانت الجلسة  ، 3حيث تم تشكيل أعضاء محكمة استئناف مصر قبلها بيوم واحد  2المحاكم األهلية جميعا  بمصر أعضاء
احا برئاسة سعادة م الساعة العاشرة والربع صب1884يناير سنة  30هـ 1301خر سنة ربيع اآل 2لى للمحكمة فى و العمومية األ

محل  -ومن هنا يتم دراسة المحكمة  ، 5وكان من أهم من عمل مستشارا  بالمحاكم هو المستر هلتون 4إسماعيل باشا يسري
والتوصية بتسجيل هذا األثر لما له من أهمية معمارية وثراء  األهلية لسرد تفاصيل وسمات طرز المنشآت القضائية -الدراسة 
 زخرفى. 

 هدف البحث دراسة ونشر هذه المنشأة ألول مرة. ستي أهداف البحث:

 . يالتحليل ي: يتبع البحث المنهج الوصفالبحث منهج

 محاور الدراسة: 

 تتناول دراسة هذا البحث المحاور التالية: 

 الدراسة الوصفية للمحكمة. –       ختيارها للدراسة.امقدمة عن المحكمة وأسباب  -

 الخاتمة. –                         الدراسة التحليلية للمحكمة. -
 الدراسة الوصفية:  .1

  398ويحمل رقم   مديرية أمن القاهرة بجوار 7 باب الخلقب 6 شارع بور سعيد يقع المبنى في إمتداد الموقع:

                                           
ربيع األول سـنة الصادرة يوم االثنين،  1819م، نقال  عن الوقائع المصرية رقم 1933-1883الكتاب الذهبى للمحاكم األهلية  2

 .127م. 1883ديسمبر سنة  31الموافق  1301
 .121الكتاب الذهبى للمحاكم األهلية،  3
 .132الكتاب الذهبى للمحاكم األهلية،  4
م، وتولى نظارة مدرسة الحقوق فى الفترة 1899المستر هلتون، أول من درس بالقسم اإلنجليزى بمدرسة الحقوق عند افتتاحه عام  5
م والنيشان العثمانى من الطبقة الثالثة 1903م(، خدم بالحكومة ثمانية عشر عاما  حاز خاللها على المرتبة الثالثة عام 1907-1912)

دار الوثائق القومية، وثائق م وكان أخر راتب شهرى تقاضاه ثالثة وثمانين جنيها  مصريا ،1912م، أحيل للتقاعد عام 1904عام 
  (.0075-48981مجلس الوزراء، كود أرشيفى )

شارع بورسعيد: هو شارع الخليج المصري سابقا ، وعندما انحسر النيل أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب جعل فم الخليج فـى  6
موقعــه الحــالي بميدانــه الخلــيج بجــوار ســواقى مجــرى العيــون، وتــم حفــر الخلــيج مــن هنــا موضــع فمــه القــديم عنــد التقــاء أول شــارع 

، 1دار اآلفـاق العربيـة، ط. القـاهرة:  ،يوالعثمان يمتنزهات القاهرة فى العصرين المملوكلشيشتاوى، محمد، انوبار بشارع الخليج.
  . 192،م 1999هـ/1419

باب الخلق: هذه المنطقة كانت تسمى الخرق ساحال  وموردا  للسقايين فى أيام الدولة الفاطمية، وقام الملك الصالح نجـم الـدين   7
ـــاب الخـــرق عـــام  ـــوب بإنشـــاء قنطـــرة عرفـــت بقنطـــرة ب ـــم تالشـــت بعـــد ذلك.1231ه/ 629أي القـــاهرة القديمـــة مـــاهر، ســـعاد، م، ث

الخطـط التوفيقيـة الجديـدة لمصـر القـاهرة ومـدنها مبارك "علـى باشـا"، لالسـتزادة:  71 -70 م1962دار القلـم، دمشق: ، وأحياؤها
  =،متنزهــات القــاهرة؛  الشيشــتاوى،  204، هـــ1305المطبعــة الكبــرى األميريــة، القــاهرة: ، 1، ط.3.ـ، جــوبالدهــا القديمــة والشــهيرة
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 ( )صورة فضائية(. 1،2)خريطة  -

 وهومؤرخ بعام ،لمحكمةا لمبنى  نص تذكارى على يمين كتلة المدخل الرئيسسجل تاريخ اإلنشاء في  التاريخ: -
 م. 1883هـ/1301

 .8محمد توفيق باشا مصر الثاني الخديوي يخديو  المنشئ: -

 .األحجارشبه مداميك بالجص المحزوز بشكل ي  المطلية  األحجار مادة البناء: -

 . واإلنجليزي اإليطالى، الفرنسى  كالسيكي الجديدالطراز ال الطراز: -

 
  ( صور األقمار الصناعية من خالل1خريطة )

open streem map   واإلخراج الفني باستخدام 
 Arc GIS نامجبر 

 
عن اآلثار اإلسالمية بمنطقة باب الخلق وموقع  (2خريطة )

مجموعة الخرائط المحفوظة محكمة مصر األهلية مصورة من 
 بمكتبة القاهرة الكبرى

                                                                                                                                        

الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  القـاهرة: ،القـاهرةدراسـات فـى التطـور العمرانـى لمدينـة الحديدى، فتحـى حـافظ، ؛ 203 -202=
 .40،  م2009

هو محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا اإلبن األكبـر للخـديوي إسـماعيل مـن مسـتولدته شـفق نـور هـانم ولـد فـى  8
م وأبناؤه هم عباس حلمي الثـانى ومحمـد علـي توفيـق، وهـو سـادس حكـام مصـر مـن األسـرة 1892يناير  7م وتوفي فى 1852نوفمبر  15

علوان،مجدي عبد الجواد، عمـائر الخـديوي م؛1892يناير  7م إلى 1879يونيو  26السودان فى الفترة من العلوية وكان خديوي مصر و 
رســـاله م "دراســـة أثريـــة معماريـــة مقارنـــة"، 1914-1892م/1332-1310عبـــاس حلمـــي الثـــاني الدينيـــة الباقيـــة بالقـــاهرة والوجـــه 

صــفحات مــن تــاريخ مصــر تــاريخ الخــديوى محمــد باشــا زنــد، عزيــز،  لالســتزادة: ؛ 5-4م، 2003، كلية اآلداب/ جامعة طنطا،دكتوراه
 .  م1991، القاهرة: مكتبة مدبولى،توفيق
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 صورة فضائية لموقع المحكمة

 للمحكمة: يالوصف المعمار .1.1

فى عصر  9القضائية يمثل عمارة المنشآت اضخم   امعماري   بناء   اصرح   تعدالمساحة و كبيرة هى عمارة  
تقان تنفيذ الوحدات المعمارية وا ،في مصر يأسرة محمد عل لزخرفية لطراز عصر النهضة وتعكس دقة وا 

سوف نقوم بدراسة  ناولكن ،وتتكون من ثالثة طوابق وبدروم ”U“، وتأخذ فى تخطيطها شكل حرف يةبو األور 
ن ا اآلوهو في حالة سيئة جد م1930"عام  تم بناؤه الطابق الثالث قد ؛ألنو قين األول والثانى والبدرومالطاب

سمها ا، ثم أصبح 10سم "محكمة مصر األهلية"إوقت إنشائها  المحكمة وكانت تحمل ،وتوصي الدراسة بإزالته
ة نعمت اهلل أرملة األمير كمال الدين األمير  يستئناف مصر من سراا، وقد تم نقل محكمة "يالقضاء العال ي"سرا

يضا م، كما نقلت أ1950وظلت إلى عام م 1901أكتوبر  12حسين إلى مبنى محكمة جنوب القاهرة فى 
ت معها من عام واستمر  ،ستئنافاالبشارع البستان إلى مبنى محكمة  يالدرمل يمحكمة مصر اإلبتدائية من سرا

، وتعرضت 11قلت إلى مبنى يقع فى الجانب الشرقى من درب سعادة، حيث ن  م1932م حتى عام 1901
ولكن كان قد تم نقلها قبل الحريق فى  ،الطابق األخير منهام فى 2013إبريل  4المحكمة إلى حريق هائل فى 

                                           
التاسع عشـر المـيالدى ظهـور أنـواع  متعـددة مـن المبـانى المعماريـة؛ وذلـك نتيجـة التطـورات  -شهد القرن الثالث عشر هجرى  9

التى اختلفت باختالف وظائفها وأنشطتها مثل المحاكم والبورصة والسكك السياسية واالجتماعية والثقافية التى شهدها ذلك القرن و 
الحديديـــة والـــدواوين الحكوميـــة والمتـــاحف ومصـــلحة البريـــد، وتـــأثرت هـــذه المنشـــآت فـــى تخطيطهـــا وعناصـــرها المعماريـــة بالثقافـــة 

ع دراســة اثاريــة لمبنــى الهيئــة األوروبيــة ؛علــوان، مجــدي عبــد الجــواد، أضــواء علــى البريــد المصــري عبــر العصــور اإلســالمية مــ
 895م، 2007يين العــرب، م(، مجلــة المــؤتمر العاشــر إلتحــاد اآلثــار 1931-1865ه/1350-1282القوميــة للبريــد بالقــاهرة )

كتـــاب م"، دراســـة أثريـــة معماريـــة فنيـــة،  1886هــــ/1303"ســـراى الحقانيـــة بمدينـــة اإلســـكندرية  ســـحر محمـــد، القطـــرى، ؛  896
 . 833، م2011هـ/1432، لالتحاد العام لآلثاريين العربالمؤتمر الرابع عشر 

يقصـد باألهليـة هنـا التفرقـة بينهــا وبـين المحـاكم المختلطـة التــى كانـت قائمـة انـذاك، والمختصــة بقضـايا يتواجـد األجانـب فيهــا،  10
القـــاهرة: دار المعـــارف ، ، 1، ط.األصـــول التاريخيـــة لمؤسســـات الدولـــة والمرافـــق العامـــة بمدينـــة القـــاهرةالحديـــدى، فتحـــى حـــافظ، 

 .63،  م2007
 .63، األصول التاريخية لمؤسسات الدولةالحديدى،  11
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ستيعاب كم القضايا احيث إنها أصبحت غير قادرة على  ،ةم إلى محكمة زينهم الجديد2010شهر نوفمبر سنة 
ام دين عليها، ومن أهم أعمال التجديد والترميم التى شهدتها هذه المحكمة كان فى عهد الملك فؤاد عدوكم المتر 
من خالل العناصر  ، كما يتضح أيضا  يبالمدخل الرئيس ريالتذكا ويتضح ذلك من خالل النص م1933

ستئناف أول محكمة محكمة اال دورموز ترجع إلى عهد الملك فؤاد. وتع المعمارية والزخرفية التى تحمل شارات
ار الحكم أهلية أنشئت بمصر وكان يرأسها خمسة أعضاء بهدف تصحيح أي خطأ قانوني يحدث عند إصد

 .م الجناياتوكذلك مراجعة أحكام محاك

 :بنىواجهات الم.1.1.1
 (. 1)لوحة  (2)شكل ":ةالواجهة الغربية "الرئيسي.1.1.1.1

 
  ستخدامإب( يبين الواجهة الرئيسة 2شكل )

 camscannerبرنامج 

 
 ( الواجهة الغربية للمحكمة1لوحة )

 كتلداميك الخاصة بجدرانها إلى حيث قسمت الم ”U“جاء تخطيط هذه الواجهة على شكل حرف 
م(، وهى مقسمة إلى ثالثة أقسام، األوسط 15) وارتفاعهام( 88بارزة وأخرى غائرة، ويبلغ طول تلك الواجهة )

ا من مجناحان بارزان يتطابق تصميمه  :القسمان اآلخران وهما يقع على جانبيهو  وهو الواجهة األساسية منها
 حيث التخطيط والعناصر الزخرفية. 
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 القسم األوسط: .1 .1.1.1.1
( 2)لوحة ( 3)شكل م( 17بارز عن سمت هذه المنطقة المرتدة يبلغ طوله ) ييتوسطه جزء معمار 
مكون من ست درجات، ويقسم  يوهو درج رخام يإلى مدخل المحكمة الرئيس يويتقدمه الدرج الرئيس المؤد

الشكل ذات طراز  أسطوانيةحجرية أعمدة يتقدمه أربعة  يالمستوى السفل :مستويينبدوره إلى هذا الجزء 
خلف  يف حجرية، ويفتح فى المستوى السفليتوسطها أكتا 14برامق ذات 13تحمل شرفة طائرة  12يدور 

 هذه العقود يذات عقود نصف دائرية وتغشى طواق إلى داخل المحكمة يتفض األعمدة ثالثة أبواب رئيسية

 
 ( الجزء المعماري البارز بوسط 2لوحة )

 الواجهة الغربية

 
البارز بالواجهة الرئيسة باستخدام  لجزء( يبين ا3 شكل)

 camscanner برنامج
 

 

 

                                           
الطراز الدوري: هو أقدم طرز األعمدة األغريقية على اإلطالق ويتميز بالفخامة والمتانة وقلة الزخارف وكان تاجه كبير ا غير  12

، عمـان: دار المنـاهج 1، ط.تـاريخ العمـارة عبـر العصـور، قبيلة فـارس، يالمالك مزخرف والبدن غليظ من األسفل وحتى الوسط؛
 .59، م2007هـ/1427للنشر والتوزيع، 

الشرفة الطائرة: كانت تتقدم واجهات المبانى ومداخلها ومن أهـم تـأثيرات العمـارة األوروبيـة، حيـث كانـت متـأثرة بقصـور مدينـة  13
، إيمــان عبــد الــرحيم معتمــد، يفرغلــالبندقيــة فــى عصــر النهضــة، حيــث تطــل علــى المنــاظر الطبيعيــة الجميلــة مــن قنــوات مائيــة؛ 

م("، 1954-1805هـــ/1375-1220ينــة اإلســكندرية فــى عصــر أســرة محمــد علــى باشــا )"زخــارف واجهــات العمــائر المدنيــة بمد
 .173،  م2014،  كلية اآلداب/ جامعة اإلسكندرية، رسالة ماجستير

البرامــق: هــو جمــع برمــق وهــو عمــود مخــروط، يختلــف حجمــه تبعــا  للغــرض المصــنوع لــه ويالحــظ تعــدد أشــكال البرامــق منهــا  14
، "بحـث أضـواء جديـدة علـى خـرط الخشـب الـدقيق فـى مصـر اإلسـالمية فـى يأحمد، أحمد محمد زكة؛ المربعة والمسدسة والمثمن

  .7م، 2017، 7، ع.مجلة العمارة والفنونضوء مجموعة تنشر ألول مرة"، 
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مزين بزخارف نباتية قوامها أفرع نباتية  ي(، ويتوج العقود كابول3( )لوحة 5، 4تغشيات معدنية )شكل 
  اج والمشغوالت المعدنية والمزخرفالمعشق بالزج من الخشبين عرامص كل بابويغلق على متداخلة، 

 
 للمحكمة ي( يبين أحد األبواب بالمدخل الرئيس4شكل )

 
للمحكمة ي( يبين أحد األبواب بالمدخل الرئيس5شكل )  

 
 ي( أحد أبواب المخل الرئيس3لوحة )
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 نات، على جانبى تلك األبواب يوجد حليزجاجية 16عريضة، يعلوها شراعة معشقة بألواحال 15خشبيةالبالسدابات 

 17رفرع نباتية وكوابيل وأكاليل الغاعن سمت الجدران مزينة بزخارف قوامها أ نن تبرزاان بارزتامعماريت
 . بارزة ولفائف نباتية

 النقش التذكاري : .2.1.1.1

على الحجر فى تسعة  18يالديوانبالخط  منفذ بالحفر البارز يتذكار  نقشالحلية على يمين األبواب زخرف وي
  .(5، 4)لوحة ( 7 ،6)شكل : يعلى النحو التالنصه أسطر رأسية وجاء 

 
 ي( النقش التذكاري بواجهة المدخل الرئيس4لوحة )

 
 ( النقش التذكاري5 لوحة)

                                           
فـى السدابات: تتم هذه الطريقة باستخدام أشرطة رفيعة من الخشب تكون مثبتة مباشرة على السطح الخشبي المـراد زخرفتـه، و  15

، شـادية، يالدسـوق؛ بعض األحيان نثبت بعضها فى بعض حيث تكون الشكل الزخرفي المطلوب دون وجود سـطح خشـبي خلفهـا
، كليــة اآلثــار/ جامعــة القــاهرة، رســالة  ماجســتير"أشــغال الخشــب فــى العمــائر الدينيــة العثمانيــة بمدينــة القاهرة"دراســة أثريــة فنيــة"، 

، القاهرة: مكتبة زهراء م1805-1220هـ/ 1517-هـ923 يفنون القاهرة فى العهد العثمانخليفة، ربيع حامد، ؛ 306،  م1984
 .168 -167،  م2004الشرق،  

ث اسـتخدمت الضـلف الخشـبية ذات الزجاج المعشق فى الخشـب: كانـت البدايـة األولـى لهـذا األسـلوب الفنـى فـى إيطاليـا، حيـ  16
ثم أخذ هذا االتجاه يتزايـد نحـو اسـتخدام ألـواح زجاجيـة وهـى فكـرة مسـتوحاة الت والمقسمة إلى أطوال صغيرة من الخشب، المفص

 من الزجاج المعشق بالجص الذى كان سائدا  فى العصر اإلسالمي. 
، قصور األمراء والباشوات فى مدينـة القـاهرة فـى القـرن التاسـع عشـر "دراسـة للطـرز المعماريـة والفنيـة"نجم، عبد المنصف سالم، 

  .184 -183، م2002زهراء الشرق، القاهرة: ، 1، ط.2.ـج
يرجــع أصــل اســتخدام هــذا العنصــر إلــى اإلغريــق فهــم أول مــن اســتخدموا الزخــارف النباتيــة بشــكل عقــود أو  األكاليــل النباتيــة: 17

 .139شريط أو عقد وكانت تتكون من الفواكه، وأوراق الشجر؛فرغلي، "زخارف واجهات العمائر المدنية"، 
أو الهمايوني جاءت تسميته نسبة إلـى صـدوره مـن الـديوان الهمـايوني السـلطاني للحكومـة العثمانيـة، فكانـت جميـع األوامـر  اني:الخط الديو  18

ن، الملكية واإلنعامات والفرمانات التركية سابقا  ال تكتب إال به، وأول من وضع قواعـده كـان إبـراهيم منيـف بعـد فـتح القسـطنطينية ببضـع سـني
الخــط الــديوانى الجلــي الزورقــي؛  -2الخــط الــديواني الجلــي -1ط الــديوانى بأنهــا ملتويــة عــن غيرهــا ويقســم إلــى قســمين: ويتميــز حــروف الخــ

 .9، م1999، 1دار مكتبة الهالل، ط.القاهرة:، يموسوعة الخط الديوان، كامل سليمان، يالجبور 
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التذكاري بكتلة  قشبين النيدوي ي  تفريغ ( 6شكل )

 المدخل من عمل الباحث

 
ستخدام االتذكاري بكتلة المدخل ب قش( يبين الن7شكل )

 camscannerبرنامج 
 ن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها"إ" السطر األول:

 19"إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"و السطر الثانى:

 .فؤاد األول 22الجاللة الملك 21صاحب 20فى عهد حضرةالسطر الثالث: 

  .حتفلت الحكومة المصرية يوم األحدأ السامي وتشريفهالسطر الرابع: 

 .الملكية بمرور خمسين عاما   دار األوبرافى  م1933ديسمبر سنة  31السطر الخامس:

 .على إنشاء المحاكم األهلية بحضور الوزراء ورجالالسطر السادس:

 .الشيوخ والنواب ورجال الهيئة ىالدين وأعضاء مجلسالسطر السابع: 

  .البنوك وكبار رجال األعمال السياسة ومديرى السطر الثامن:

 ورجال القضاء األهلى والشرعى والمختلط. السطر التاسع:

                                           
 .58القران الكريم، سورة النساء، اآلية  19
استعير المكان للتعبير عن الشخص؛  وهو أحد ألقاب الكناية المكانية فى عصر المماليك، وقدحضرة: استخدم كلقب فخري،  20

لمصــر حتــى إلغــاء  ي، دراســة فــى تطــور األلقــاب والوظــائف منــذ الفــتح العثمــاناأللقــاب والوظــائف العثمانيــةبركــات، مصــطفى، 
 .208، م2000دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة: الخالفة العثمانية، 

األلقــــــــاب بركــــــــات ، صاحب: الصاحب فى اللغة أسم للصديق وهو من ألقاب الوزراء مختص بأرباب األقالم منهم دون أرباب السيوف؛ 21
 .86، والوظائف العثمانيه

الملــك يطلــق علــى الــرئيس األعلــى للســلطة الزمنيــة، وهــو لقــب معــروف فــى اللغــات الســامية وورد فــى ايــات عديــدة مــن القــران  22
 .39،  األلقاب والوظائف العثمانيهركات ، ب الكريم؛
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( 6لكتلة المدخل )لوحة  ويلى ذلك المستوى العلوي 
ويفتح به خمس نوافذ، الجانبيتان منها تقع أعلى 
الحليتين المعماريتين السابق وصفهما، جاءتا 
مستطيلتا الشكل، يتوجهما زخارف جصية قالبية 

م نباتية متداخلة فى تناغرع أف هبارزة، قوام زخارف
ن زخرفي  ،23بديع يعلوهما زخرفة النوايا واألسنا

ويتوج كل نافذة حشوة جصية مربعة مزينة بزخارف 
س نباتية 24قوامها أوراق األكانت

أشكال يتخللها  
ة  فى األركان، وبالمنتصف يوجد ثالثة  25األهل
بدنها من يتكون  26يتوجها ثالثة عقود نصف دائرية ويفصل بين النوافذ فصوص فتح فى الشرفة الطائرةنوافذ ت  

، ويعلو زخرفي 27، ويقسم النوافذ عمود أوسط يعلوه حشوة بارزة يتوسطها درعقنوات رأسية ذات تيجان مركبة
منفذة  حلزونية العقود النصف دائرية للنوافذ حلية جصية بارزة مزينة بزخارف نباتية قوامها لفائف نباتية

  28، يعلوه طنفشبه الكابوليخلفية للصنجات التى ت  ك

                                           
يعد هذا العنصر من الوحـدات الزخرفيـة التـى قـام بإضـافتها الرومـان لكـورنيش الطـراز الـدوري اإلغريقـي وهـى  زخرفة النوايا واألسنان: 23

قصـــور وســـرايات القطـــرى، ســـحر محمـــد،  وحـــدة صـــغيرة مكعبـــة بـــارزة تشـــبه األســـنان وتكـــون دائمـــا  أســـفل الكـــرانيش وواجهـــات الفرنتونـــات؛
 .95 -94،  1ط ، دار الحكمة للطباعة والنشرالقاهرة: ، اإلسكندرية فى عصر أسرة محمد على

األكانشا أو "شوكة اليهود" وهو نبات شائك عريض األوراق وشاع فى منطقة البحـر المتوسـط وفـى األسـاطير  أوراق األكاتس: 24
عبــد الــرؤف، جمــال، "العناصــر المعماريــة بواجهــات العمــائر المدنيــة أبــو للــو وحولهــا إلــى زهــرة شــائكة؛اليونانيـة هــو حوريــة أحبهــا اإللــه 
، نهــى يعلــ؛  356،  م2006، كليــة اآلداب/ جامعــة المنيــا، 68،ع .مجلــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية"، يبمدينــة المنيــا عهــد أســرة محمــد علــ

رسـالة "دراسـة أثريـة"،  يمحمد، "العمارة الكالسيكية الجديـدة فـى القـاهرة واإلسـكندرية فـى القـرن التاسـع عشـر حتـى نهايـة أسـرة محمـد علـ يعل
   .100 -99 ،قصور وسرايات اإلسكندرية، يالقطر ؛  138 -137،  م2017هـ/1438، كلية اآلداب/ جامعة حلوان، ماجستير

 التى يكون فيها القمر ويقال: إن العثمانيين قد نقلوه عن الرومان إذ كان معروفا  عند العثمانيين منذ نشأتهم.يرمز إلى األوضاع  األهلة: 25
لإلســـتزادة:نجم، عبـــد المنصـــف ســـالم، شـــارة الملـــك والرمـــز وشـــعار  .151 -150، "زخـــارف واجهـــات العمـــائر الدينيـــه"، يفرغلـــ

وحتى نهاية األسـرة العلويـة "دراسـة أثريـة فنيـة"، مجلـة المـؤتمر الثـاني عشـر  المملكة على الفنون والعمائر في القرن التاسع عشر
 .987: 984م، 2009لإلتحاد العام لألثاريين العرب، 

هى عبارة عن أوجه مربعة الزاوية مرتفعة تبرز عن الحائط وتزخرف كاألعمدة ولها تاج وبدن وقاعدة وترجع إلـى  :لفصوصا 26
 .160 -159، ت العمائر الدينيه""زخارف واجهاالرومان؛فرغلي، 

تشـابه مـع الرنـوك وأيضـا مـع تهى وحدة زخرفية وفدت إلى مصر متأثرة بطراز النهضة والباروك وهى تمثل شعارات الملـك وهـى  :أشكال الدروع 27
 .101 -100االسكندريه"، ؛  القطرى، "سراى الحقانية بمدينة 114 -113شعارات الرتب والنياشين؛نجم، قصور األمراء والباشوات، 

عنصر زخرفى ممتـد يصـنع مـن مـادة اإلنشـاء كاألحجـار أو األخشـاب أو الجـص واسـتخدمت منـذ عصـر  ":الطنف "الكرانيش 28
 =الكورنيش –المصرى القديم واإلغريق والرومان وابتكر فيها الفنان المسلم زخارف جديدة ولها عدة أنواع " كورنيش المقرنصات 

المستوى العلوي لكتلة المدخل بالواجهة الرئيسية (6) لوحة  
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 منكسر )مقصى(29من أعلى فرنتون متعدد المستويات يتوجه
توسط واألسنان، وي طاره الخارجى مزين بزخارف النواياوا  

جاءت بشكل  ،ف نباتية حلزونيةالفرنتون زخارف قوامها لفائ
على و  ،بارز ويتوج الفرنتون زخارف بارزة من أوراق األكانتس

يرتكز عليها طنف معمارى بارز متعدد  30الفرنتون كوابيلجانبى 
المستويات مزين بزخارف نباتية وشكل تاج كورنثى يتوجه قبيبة 
رشيقة، وبين هاتين الحليتين أشكال شرافات نصف دائرية 

 متباعدة. 

فمتطابقة  ،أما بالنسبة للمناطق المتواجدة على جانبى كتلة المدخل
إلى مستويين تماما  من حيث التخطيط والزخارف وهى مقسمة 

ات عقود يتكون من أربع نوافذ ذ توى السفلي(، المس7)لوحة 
رية، يزين منتصف العقد شكل كابولي بارز ومغشاة نصف دائ

و النوافذ أسفل السقف كورنيش (، ويعل8)لوحة  بسياج معدني
يتكون من أربعة نوافذ  بينما المستوى العلوي ،حجري بارز

                                                                                                                                        

"العناصـر الزخرفيـة بواجهـات العمـائر ؛ عبـد الـرؤوف، جمـال، 94 -93، قصور وسرايات االسـكندريهالقطرى، الكورنيش المركب"؛ -الزخرفى =
البرمبلــى، حســام، "أثــر الزخــرف فــى ؛  665،  م2006، 62ع.كليــة اآلداب/ جامعــة المنيــا،  ، مجلــة اآلداب والعلــوم اإلنســانيةالمدنيــة بمدينــة المنيــا"، 

  .19م،  2021، ، جامعة األزهر المؤتمر الدولى السابعشكل المبانى فى العمارة اإلسالمية "، التأثير على 
يوجد فى مقدمة البناء يعلو التكنة ويقوم السقف باإلرتكاز عليه مباشرة، ويعد من المالمـح المعماريـة الهامـة التـى كانـت  الفرنتون: 29

الفرنتـون  - يولـه أربعـة أنـواع "الفرنتـون المنكسـر أو المقصـ 19سائدة فى العمارة األغريقية واليونانية وانتقلـت إلـى مصـر فـى القـرن 
؛ 24 -23، قصــــــور األمــــــراء والباشــــــواتنجــــــم،  الفرنتون قمته مقوسة وجانبيه مقوستان؛ -رنتون الحلزونيالف -المقوس أو المنحني 

 -124؛ علـى ، "العمـارة الكالسـيكية الجديـده"، 249 -248لالستزادة: عبد الرؤف، "العناصر الزخرفية بواجهـات العمـائر المدنيـة"، 
م( "،  20هـــ/14م( وأوائــل القــرن )19هـــ/13قصــور اإلســكندرية منــذ القــرن ) أبـو العنــين، رأفــت، "العناصــر المعماريــة بواجهــات؛ 127

، "الجمــع بــين الطــرز الفنيــة كمــدخل ييوســف، أمـل محمــد حلمــ؛ 23 -21، 2016ينــاير  4، مجلــة العصــوردراسـة أثريــة معماريــة، 
يريـة الشـئون االجتماعيـة بـالجيزة، ، مدجمعية أمسيا مصر "التربيـة عـن طريـق الفـن""، يلدراسة عمارة وزخارف قصر حبيب السكاكين

 .169،  م2014
هى الحرمدان فى العمارة اإلسالمية وهو الجزء البارز عن الجدار ويحمل فوقه شـرفات طـائرة أو كـرانيش أو عتـب.  الكوابيل: 30

المعماريـة المصـطلحات عبـد الحفـيظ، محمـد، وأصبح خالل القرن التاسع عشر الميالدى عنصر زائـف ذات وظيفـة زخرفيـة فقط؛
، م2005، 1ط.  ميت غمر)الدقهلية(: المؤسسة المصرية للتسويق، ،م1879-1805فى وثائق من عصر محمد على وخلفاؤه 

العمـرى،  و وزهـران، ضـياء والفرمـاوى، عصـام  محعلـوان، مجـدى والبنـا، سـالالسـتزادة: ؛90، قصور وسرايات االسكندريهالقطرى، ؛ 7.
 -160، م.2015هـــ/1436الحكمــة للنشــر، القــاهرة: ، 1، ط.ون أســرة محمــد علــى "دراســات وبحــوث"عمــارة وفنــبحــث ضــمن كتــاب أمــال، 
164.   

( المناطق المتواجدة على جانبي كتلة المدخل7لوحة )  

( النوافذ بالواجهة الرئيسية8لوحة )  
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ابيل، ويغلق على النوافذ شيش ائرية عند طرفيها من أسفل أشكال كو يتوجها عقود نصف د مستطيلة الشكل
طنف حجرى متعدد المستويات  خشبي حديث، ويتوج المستوى العلوي

 مزين بزخارف النوايا واألسنان.

أما المناطق الجانبية "األجنحة الطرفية" البارزة من الواجهة 
ثالثة نوافذ  من منها يتكون ن، السفلييفتطل على الخارج عبر مستوي

نوافذ ذات  ةذات عقود مستقيمة، بينما العلوى منها يتكون من ثالث
متعدد  ة ويفصل بين المستويين طنف معماريعقود نصف دائري

طنف مزين بزخارف النوايا  تويات، بينما يتوج المستوى العلويالمس
  واألسنان بشكل بارز.

ن لهذا المستوى المطالن ين الطرفيأما بالنسبة لجوانب هذا
السفلي  ،حيث يحتويان على مستويين ( فهما متطابقان تماما  9بدورهما على الفناء الذى يتقدم المحكمة )لوحة 

لة الشكل هذا الجناح مستطي المحكمة، النافذة األولى على طرفيلدخول  منه يشغله نافذتان وباب فرعي
 تان( والنافذ9، 8شكل ) ت الجدار يحتوى على الباب الجانبييليها جزء مرتد عن سم ،معقودة بعقد مستقيم

ويعلو شكل درع بارز  اان تماما  مع النوافذ السفلية السابق وصفها بالجزء األوسط ويفصل بين عقودهمتمتطابق
المكون من ثالث نوافذ ذات عقود نصف دائرية، يعلو  ويالمتعدد يليه المستوى العل ذلك المستوى الطنف المعماري

وجهما تان ي  تواألسنان، بينما النافذتان األخري وي زخرفة النواياأسفله كورنيش عريض يح طنف معماري النافذة الجانبية
 واألسنان ذات حجم صغير.  زخرفة النوايا ويطنف معمارى أسفله كورنيش يح

 
ن يالبارز  نيبطرفي الجناح ( يبين النافذة والباب8شكل )

 للواجهة الرئيسية

 
  ني( يبين النافذة والباب بطرفي الجناح9شكل )

 ن للواجهةيبارز لا

 ( جوانب الجناحان المطالن 9)لوحة 
 الذي يتقدم المحكمةعلى الفناء 
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 (10)لوحة  الواجهة الجنوبية:.2.1.1.1

سعيد ويبلغ طولها تطل هذه الواجهة على شارع بور 
وكذلك  ،المدخل الثاني للمحكمة تحوي وهى ،م66
بروز  هاإلى مستويين، يتوسطمقسمة  الواجهة اطرف

(، وتأتى كتلة المدخل 12 ،11)لوحة  المدخلكتلة 
م 0.25التى تبرز عن سمت جدار الواجهة بمقدار 

ذو جناحين مزدوج  31ويتقدم فتحة باب الدخول سلم
مستطيلة إلى بسطة  مكون من خمس درجات تؤدي

لى باب المدخل المعقود بعقد ا إبدوره الشكل تفضي
، ويغلق عليه باب دائري ومتوج رأسه بكابولي نصف

عته بالزجاج، وعلى اخشبى ذو مصراعين غشيت شر 
بارزتان كاللتان  اريتانفتحة الباب حليتان معم جانبي

ن من الزخارف خاليتا ،على جانبي الباب الرئيس
شرفة  يتوج المستوى السفلي ،يتوجهما دروع بارزة

طائرة ترتكز على أربعة كوابيل حجرية مزدانة 
قوامها أفرع ولفائف نباتية متداخلة بزخارف نباتية 

ومتشابكة غاية فى اإلتقان ودرابزين الشرفة قوامه 
فهم نتح بتلك الشرفة ثالثة نوافذ يكتويف يسياج معدن

فى الطرفين فصين بارزين ذاتا قواعد وتيجان دورية 
ن ذاتا تيجان افها فصنبينما النافذة الوسطى يكت

وينتهى المستوى العلوي أوراق األكانتس ب( مزدان من أعلى يتوجهما جميعا  فرنتون )مثلث مقصيايونية و 
زخرفة قالبية  تكز على أربعة أزواج من الكوابيل وبين كل زوجينبارز متعدد المستويات ير  بطنف معماري

ن بين كتلة المدخل والطرفين البارزين فمتطابقتان تماما  مع نفس المنطقة ان المحصورتاأما المنطقت بارزة.
 كل منهما على نافذة يحتوىف ن بالمستوى السفليان البارز ارفة السابق وصفها، أما الطيبالواجهة الرئيس

                                           
الساللم: تعمل الساللم بأربع قلبات مع وجود بئر صغير المسطح للسلم، وكانت تصمم كل قلبة على هيئة عقد وتستند القلبة األولى على  31

التــراث المعمــارى مصــطفى، صــالح لمعــى، ثــم نحمــل القلبــة الثانيــة علــى القلبــة األولى؛األرض ومــن الناحيــة األخــرى علــى الحــائط المقابــل، 
 .176، قصور األمراء والباشوات؛ نجم، 88،  ، بيروت: دار النهضة العربية،  د.تاإلسالمى فى مصر

( الواجهة الجنوبية للمحكمة10لوحة )  

للمحكمة بالواجهة الجنوبية ي( كتلة المدخل الثان11وحة ل)  

الطائرة بكتلة المدخل الثاني للمحكمة( الشرفة 12وحة ل ) 
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مستطيلة الشكل والعلوي نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائري يعلوهما طنف معماري مزين بكورنيش حجري 
 واألسنان منفذة بشكل بارز بأسلوب متقن.  عريض يحوي زخارف النوايا

  الواجهة الشمالية:.3.1.1.1

 من حيث التصميم والتخطيط والزخارف.  لواجهة تماما مع الواجهة الجنوبيةتتطابق هذه ا

 الواجهة الشرقية:.4.1.1.1

طل على مديرية أمن القاهرة وسجن وهى الواجهة التى ت  
مع الواجهة  االستئناف من الخلف، وهى متطابقة بدورها تماما  

وتقسم تويات رأسية، مس ةمن حيث تقسيمها إلى ثالث الغربية
الواجهات  لى وعلوى كباقيالواجهة أيضا  إلى مستويين سف

 .32انعدام بروز طرفي الواجهة تختلف فى هاولكن
 من الداخل:  الوصف المعماري.2.1.1

ين ءيأتى تخطيط المحكمة من الداخل على شكل فنا
ويتوزع حولهما عناصر التخطيط مكشوفين متجاورين بالمركز، 

عدد ست الرئيسية المتمثلة فى الردهات المستعرضة والممرات و 
 .33محاكمة وقاعات المداولة والمكاتبقاعات لل

  :(10)شكل  وصف الطابق األول للمحكمة.1.2.1.1

 لطابق األول للمحكمة الجزء السفليجميع جدران وأعمدة ا
 بينما الجزء العلوي حجريم 2.10بارتفاع منها مكسو بالرخام 

وأرضيات المحكمة جميعها مكسوة بترميمات بالمالط.  ومكس
، وتحتوى المحكمة ررخامية واألسقف خرسانية مستندة على كم

على أربعة مداخل محورية يؤدى باب المدخل بالواجهة الغربية 
 قة عموديةأرو  ا إلى ثالثم" مقسمة بدوره10.50× م 16.80"الرئيسة" إلى ردهة مستطيلة الشكل أبعادها "

على الجدار الغربى عن طريق بائكتين، تتكون كل بائكة من ثالث دعائم يعلوها ثالثة عقود نصف دائرية 
م" ودعائم هذه الردهة 3.40ن يبلغ عرض كل منهما "ان الجانبيام" بينما الرواق10أكبرهم الرواق األوسط يبلغ "

( ذات قاعدة 13لوحة م" ارتفاعا  )13م" عرضا  و".0.75 و"م" طوال  1.25مستطيلة الشكل يبلغ أبعادها "
                                           

ثابــت، إبــراهيم صــبحى الســيد غنـــدر، "أعمــال المنــافع العامــة بالقـــاهرة منــذ بدايــة القــرن التاســـع عشــر وحتــى منتصــف القـــرن  32
 .831،  م2004، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، رسالة دكتوراهالعشرين" دراسة أثرية حضارية"، 

 .832ثابت،  "أعمال المنافع العامة بالقاهره"،  33

 تبين الدعائم بالردهة الغربية للمحكمة (13 )لوحة

 للطابق األول األفقي( المسقط 10)شكل 
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مستطيلة متدرجة من األركان يعلوها بدن مستطيل الشكل. وبالجدار الغربى للردهة وبمساحة البائكة الوسطى 
تلك ( ويتكون كل من 15، 14فى األبعاد والزخارف )لوحة  السابق وصفها ثالثة مداخل رئيسة متطابقة

 مكون من ضلفتين كل ضلفة  م( ارتفاعا  3.80م( عرضا  و)2.50ة باب يبلغ أبعاده )فتحاألبواب من 

 
 بالردهة الغربية ةالمداخل الثالث (14لوحة )

 
 بردهة المدخل الغربية ة( أحد األبواب الثالث15لوحة )

الوسطى مغشاة بلوح لمستطيلة خشبية مربعة ومستطيلة أفقية ورأسية خالية من الزخارف، الحشوة امكونة من حشوات 
ياج ن، ويغشى حنية العقد سن متداخالان نصف دائرياويتوج فتحة الباب عقد عتب حجري ازجاجي أبيض ويعلوه

 ء والتهوية، وبمنتصف العقد كابولي جصياذ الضو نباتية منفذة باللحام المتقن إلنفمزين بزخارف وتكوينات  معدني
ر وأربطة أشرطة وفيونكات يتخللها أشكال صر  وزين كوشتيه بأشكال 34وزين باطن العقد بحشوات مربعة غاطسة ،بارز

الغار واألزهار  ارز على الجص وعلى جانبيها أكاليلوأنصاف المراوح النخيلية منفذة بالحفر الب ،متداخلة ومتشابكة
ت مكررة فى جميع وتلك الزخارف جاء ،كالمشقوقة بالمقصولفائف نباتية يتوسطها جامة دائرية بارزة وتنتهى أطرافها 

 عقود ردهة المدخل.

 

 

 

 

 

                                           
هــى عبــارة عــن أشــكال غــائرة فــى الســقف أو فــى بــاطن العقــود وســميت باســم الصــندوق الغــاطس أو التجليــد الغــائر  :الحشــوات الغاطســة 34

قصــور األمــراء و نجــم، المصــندق فــى الســقف وكــان لهــا غرضــان األول: هــو تقليــل الحمــل والثقــل علــى القبــة أو كانــت تســتخدم للزخرفــة؛ 
 .666خرفية بواجهات العمائر المدنية"، ؛ عبد الرؤف، "العناصر الز 109 -108،  الباشوات
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مدخل  اويتوسط جدران الرواقين الجانبيين فتحت
من مصراعين  غلق على كل منهما باب خشبي مكوني  

يؤدى كل منهما إلى قاعات المحكمة وهما متطابقين فى 
 ام( عرض1.40) ابلغ أبعادهمتحيث  ،األبعاد والزخارف

( وهو 12، 11( )شكل 16)لوحة  ام( ارتفاع3.50و)
باب خشبى مكون من مصراعين وكل مصراع مكون من 

بدائر فتحة يلف و حشوات رأسية وأفقية مربعة ومستطيلة، 
أعلى كورنيش من الجص مزين بأشرطة  الباب من
 رزة، ويتوجه من أعلى فرنتون مثلثي مقصيمتجاورة با

 ينتيتوسطه زخرفة درع ذات لفائف نباتية حلزونية ز  
 األكانتس يتوسطه زخرفة ثالثأطرافه بورقة 

 
( يبين شكل الفرنتون والدرع أعلى األبواب الداخلية 11 شكل)

 بالمحكمة

 
الفرنتون والدرع أعلى األبواب يبين شكل  (12شكل )

 الداخلية بالمحكمة

لى إاألبواب الجانبية بردهة المخل المؤدية  (16)لوحة 
 قاعات المحكمة
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ويستند الفرنتون على كابولين من  35نجوم خماسية
الجص مزينين بزخارف نباتية حلزونية يحصران 

 وتفضي ة جصية مستطيلة خالية من الزخارف.حشو 
جنايات، بينما الفتحة فتحة الباب اليمنى إلى قاعة 

إلى قاعة السادات الشهيرة التى تم  اليسرى تفضي
تطل هذه الردهة على ممر فيها محاكمة السادات، و 

المحكمة، وكذلك ملحقات  ض يؤدي إلى باقيعري
ببائكة مكونة من ثالثة عقود  إلى الطابق الثاني
(، 17تكز على دعامتين )لوحة نصف دائرية تر 

يرتكز على  ويغطي هذه الردهة سقف خرساني
ات مستعرضة تستند على دعامات تعلوها عقود، كمر 
سقف تحصر بامتداد ال متد بشكل طولي وعرضيت

أشكال )حشوات غاطسة( يبلغ عددها تسع فيما بينها 
هيئة براطيم كبيرة مزينة بصرر زخرفية  على حشوات

ار أسفل مزينة بأوراق ثالثية، ويزين األز والتى بدورها 
السقف كورنيش عريض من الجص قوامه أفرع 
نباتية دقيقة وزخرفة النوايا واألسنان منفذة بأسلوب 

 (.18القوالب المصبوبة )لوحة 

لمدخلين تلك الردهة إلى ممر طويل يصل بين اوتؤدى  
ويبلغ أبعاد  ن للمحكمة بالضلعي الجنوبي والشمالييالجانبي
، وعلى يمين ويسار ا  عرض (م9.50)و طوال   (م86)الممر 

الردهة السابق وصفها المطلة على الممر عمودين من الرخام 
ذات تيجان دورية الطراز ويرتكز البدن على قاعدة مربعة 

( يلى تلك 19)لوحة  ا بدن مضلع يعلوه بدن إسطوانييليه
األعمدة بكل جانب أربعة أبواب متطابقة مع أبواب الردهة 

بواب على هذه األ تفضي ،والزخارف الغربية من حيث األبعاد
 ( واألبواب على يسار2نايات )يمين الردهة إلى قاعة ج

                                           
 انذاك.  كانت شارة العلم المصري فى العصر الملكي 35

 البائكة المطلة على الممر العريض (17 )لوحة

 ( سقف الردهة الغربية18 )لوحة
 

 ( االعمدة بالممر على يمين ويسار 19 )لوحة
 ردهة المدخل الغربية
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( وتتطابق القاعتان من 1) 36الردهة إلى قاعة السادات 
حيث األبعاد والزخارف والتخطيط حيث يبلغ أبعادهم 

( وتحتوى كل 20م( عرضا  )لوحة 11م( طوال  و)21.50)
 يؤدية نوافذ معقودة بعقود نصف دائرية قاعة على أربع

باب المدخل بالواجهة الشرقية للمحكمة إلى ردهة مستطيلة 
( 21)لوحة  ا  م( عرض10.50و) م( طوال  17يبلغ أبعادها )

مقسمة من الداخل إلى ثالث بالطات عمودية على جدار 
تتكون كل بائكة من عمودين  ،المدخل بواسطة بائكتين

كالسابق وصفهم  لطراز الدوريين على نمط اأسطواني
أوسعهم  ات،ردهة الغربية يعلوهم كمر بالممر الذى يلى ال

واب ـــة أبــــى ثالثــعل يـالشرق احتوى بجدارهى والتى توسطالبالطة ال
اد والزخارف ويحتوى كل باب على ضلفتين ـبعى األـــة فـــمتطابق

الحشوة الوسطى  ،تتكون كل ضلفة من حشوات مستطيلة ومربعة
ويزين قوس العقد وكوشتيه  هم عقد نصف دائرية بالزجاج يتوجمغشا

زخارف هندسية قوامها أشكال معينات ويفصل بين األبواب وبعضها 
(، بينما البالطتان الجانبيتان 22أعمدة مخلقة بالجدران )لوحة 

إلى القاعات الجانبية، وعلى متطابقتان ويتوسطهما مدخلين يؤديان 
المحراب  شبهان حنيةن ت  اة يوجد حنيتياألبواب الرئيس يجانب

يزين مفتاحه األوسط زخرفة درع  ن بعقد نصف دائريامعقودت
نباتية بارزة مجسم محاط بلفائف نباتية ويزين كوشتيه زخارف 

قوامها ورقة األكانتس، وفى الجهة المقابلة وجدت زخارف 
ويطل منفذة بذات التصميم ولكن بدون تجويف الحنية، 

الممر المقابل له بعقد نصف  الجدار الغربى للردهة على
باب يعلوهما عقد  ايرتكز على دعامتين يتخللهما فتحت دائري

 تيه بزخارف معينات أسفلها درع جصيزين طاق رينصف دائ

                                           
ــميت قاعــة الســادات حيــث تــم محاكمــة الــرئيس الســابق محمــد أنــور الســادات فــى هــذه القاعــة ســنة  36 م بتهمــة مقاومــة 1948س 

 10مــع رئــيس المجلــس األعلــى للهيئــات القضــائية فــى االســتعمار البريطــاني وتبرئتــه ممــا ن ســب إليــه، وأيضــا قــام بتــرأس اجتمــاع 
 ب الثـانى والثالـث بـالممر المـؤديم فى هذه القاعة وكل ذلك موثـق بلوحـة رخاميـة تذكاريـة موضـوعة بـين البـا1977أكتوبر سنة 

 إلى هذه القاعة مسبوقة بنص قرانى. 

 ( الردهة الشرقية للمحكمة21 )لوحة
 

 المحكمةاألبواب الرئيسية المؤدية إلى قاعات ( 20 )لوحة

للمدخل الشرقي للمحكمة بواب الثالثة( األ22لوحة )  
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مطابق للدروع الجصية الموجودة بالردهة الغربية السابق وصفها، ويزين كوشات العقود بزخارف قوامها 
فضال  عن  ،طة وفيونكات وصرر منفذة بأسلوب بارزشر أ

أكاليل ولفائف نباتية دقيقة منفذة على الجص بالحفر البارز 
 (. 23المتقن )لوحة 

ز على أربع كمرات ممتدة المرتك وقسم سقف الردهة الخرساني
 إلى خمس مستطيالت خالية من الزخارف. بشكل طولي

فتح به  الردهة السابق وصفها إلى ممر عرضيتؤدى 
 يتلك األبواب إلى قاعت أربعة أبواب بكل جانب، تفضي

جنايات متطابقة مع قاعات الجهة الغربية من حيث األبعاد 
 ارف.وأسلوب التغشيات والزخ

يفضى المدخل بالجهة الجنوبية إلى ردهة مستطيلة 
)لوحة  ا  م عرض8.50و م طوال  9.50الشكل يبلغ أبعادها 

يقع بضلعها الجنوبى فتحة باب الدخول وهى متطابقة ( 24
 ون ذافها عمودنمع أبواب الردهات السابق وصفهم يكت

لغربي وا سطوانيان الشكل، وبالضلعي الشرقيانمط دوري 
 افهمنباب يفضيان إلى القاعات الجانبية ويكت فتحتي
 ن ذات طراز دوري، ويفتح بالممر على جانبياعمود

بدورها إلى القاعات الجانبية،  الردهة أبواب تفضي
م( 19فالقاعات على يمين ويسار الردهة يبلغ أبعادها )

نوافذ  يفتح بها ثالثة أبواب وأربع ا  عرضم( 8.50طوال  و)
أبواب ونوافذ القاعات بالجهة  بكل قاعة متطابقة تماما  مع

 ،كسرةولكن بدون الفرنتونات المن اوصفه الغربية السابق
م( 5.70ويلى كل قاعة غرفة مربعة المساحة يبلغ طولها )

بجهاتها الثالث  يفتح بها خمس نوافذ مستطيلة الشكل
 جنوبي الغربي والجنوبي الشرقي للمحكمة، يليبالركنين ال

الصاعد للطابق السلم  رفة بالركن الجنوبي الشرقيالغ
رخامى مكون من قلبتين بكل (، وهو سلم 25)لوحة  الثاني
مزين بتكوينات  ا عشر درجة سلم ودرابزين معدنيتثناقلبة 

نباتية وهندسية بأسلوب اللحام واإلضافة المتقن، وبالركن 

( الجدار الغربي للردهة الشرقية23 لوحة ) 

( الردهة التي تلي المدخل الجنوبي للمحكمة24لوحة  ) 

 يتقدم الردهة  الممر الذي (25 )لوحة
 الجنوبية للمحكمة
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 . حكمة يعلوه شباك ذو عقد نصف دائريصغير للم الغربى للممر يوجد مدخل جانبي الىالشم
المدخل بالجهة الشمالية للمحكمة إلى ردهة متطابقة تماما  مع الردهة الجنوبية من حيث  ويفضي

 للمحكمة. فذها والسلم الصاعد للطابق الثانياألبعاد والزخارف ومساحات القاعات الجانبية وأبوابها ونوا
ين ءاألبواب والممرات السابق وصفها إلى الجزء األوسط بالمحكمة وهو عبارة عن فنا وتفضي

ويبلغ أبعاد كل فناء  ،لم الرئيسة الصاعدة للطابق الثانيمكشوفين متجاورين يحيط بهما ممرات وقاعات والسال
، بالنسبة للفناء األيمن يفتح فى كل أضالعه الغربية والشرقية ثالث نوافذ بكل ا  م( عرض11و) م( طوال  15)

ا ، بينما الضلع م( ارتفاع4و) ا  م( عرض2.30الضلع الشمالى أربع نوافذ يبلغ أبعاد كل نافذة )بضلع، و 
يمن على ممر ضيق للفناء األ ا خمسة أبواب، ويطل الضلع الشمالييشغله قاعة جنايات يفتح به الجنوبي

(، 26يفصل بين الفناء والمنطقة الوسطى المركزية للمحكمة ويفتح بها غرف أرشيف للمحكمة وحمام )لوحة 
، ويعلو الممرات تخطيط واألبعاد والتصميم المعماريويتطابق الفناء األيسر مع الفناء األيمن تماما  من حيث ال

ن اإسطواني نان جانبياعمود ويتقدم الممرات من الجانب الغربي السابق وصفها ثالثة عقود نصف دائرية متوازية
 . على نمط الطراز الدوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممر الجانبي المطل على فناء  (26 )لوحة
 المحكمة االيمن
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 (13)شكل للمحكمة:  لطابق الثانيا.2.2.1.1

لي الطابق الثاني إبدوره  ربية السابق وصفهما إلى درج رخامي يفضين الشرقية والغاالردهت تقضي
 يتكون من سبع درجات تنتهى ببسطة ( 27)لوحة بالنسبة للردهة الغربية فالدرج الخاص بها للمحكمة. 

 
 للطابق الثانيفقي المسقط األ (13شكل )

 
 ( السلم الصاعد للطابق الثاني المطل 27لوحة )

 على الردهة الغربية
ذو  قد درع جصيخشبية وبمركز الع يستند على طبالي ما عقد نصف دائرين يعلوهامستطيلة يكتنفها عمود

وتزدان كوشتى  37لفائف نباتية حلزونية وتنتهى أطرافه بورقة ثالثية ويتوسطه زخرفة الهالل والنجمة الخماسية
منفذة  ، وهىالعقد بزخارف الفيونكات واألشرطة المعقودة المزينة بأشكال السرو وأنصاف المراوح النخيلية

ذلك المدخل يوجد فرنتون منكسر يعلوه حشوة  وعلى جانبي ،فورماتبأسلوب الجص المصبوب بنظام ال
أسفله  38والركوكو راز الباروكـى طـمجسمة عل اط بلفائف نباتيةــمستطيلة غائرة يزينها زخرفة درع مذهب مح

                                           
ث كــان يســود علــم مصـر وقتهــا الهــالل ونجمــة يرجـع هــذا الشــعار علـى الفرنتــون لعصــر الخديويــة عصـر إنشــاء المحكمــة حيـ  37

 م. 1914م إلى عام 1882خماسية واحدة من عام 
م( خالل الفترة 1720-1580الباروك هو تطور فنى نشأ قرب نهاية القرن السادس عشر ) : طراز الباروك والركوكو 38

الكلمة أصلها الثامن عشر و  فى مطلع القرن ليا واضمحالله بظهور طراز الروكوكوالممتدة بين ازدهار الطراز التكلفى فى إيطا
البرتغالية وتعنى اللؤلؤة الخام أو الخشنة ويعد امتداد ا لطراز عصر النهضة المتأخر، وانتشر هذا  Barroco مشتق من كلمة 

ي. اما الفن على األسبلة العثمانية التركية، وذاع استعماله في مصر إبان عصر محمد علي خالل القرن التاسع عشر ميالد
التى معناها الحجر وهو أسلوب فني زخرفي مثل الباروك ، يميل إلستعمال الخطوط  Rock الركوكو فهى كلمة مشتقة م

، عصر النهضة الباروكفنون عكاشة، ثروت،  المنحنية والحلزونية ويمتاز بالرقة والرشاقة، وتم تنفيذه على الحجر والرخام؛
  .19، م2011الهيئة العامة للكتاب، القاهرة: ، 3موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع واألذن ترى، ط.

BURCKHARDT, J., The Civilization of The Renaissance, OxfordUniversityPress, 1945, 104 - 69, 353, 

255,358,359,382,383= 
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لى إ( قلبات الدرج التي تؤدي 29 لوحة)
 الطابق الثاني والدرابزين الخاص بها

م، والحشوة بالجهة 2004/2005ع إلى عامى جأكليل نباتى وبداخل الحشوة نص تجديدى للمحكمة ير 
ى البسطة السابق ذكرها درج مكون من سبعة عشر درجة رخامية تنتهن الزخارف، يلى األخرى خالية م

( 15، 14شكل ) المقابل للردهة الشرقية الشرقيببسطة أخرى مستطيلة، بينما يفضي الدرج الخاص بالقسم 
  .مزين ن يعلوهما عقد نصف دائرياعمود( عن طريق درج مكون من خمس درجات يكتنفهم 28)لوحة 

 
مام الردهة أ( يبين السلم 14شكل )

   المؤدي للطابق الثاني

 
مام الردهة أ( يبين السلم 15شكل )

 المؤدي للطابق الثاني

 
السلم الصاعد للطابق الثاني  (28 لوحة)

 الذي يطل على الردهة الشرقية
كوشتيه بزخارف متطابقة مع زخارف درع بارز ويزين  بزخرفة

الدرج السابق وصفه بالجهة الغربية، وتنتهى ببسطة صغيرة ثم درج 
مكون من سبعة عشر درجة كالسابق وصفها، وجاءت زخارف العقود 

ارز التى تعلو الدرج وكوشتيهما من الخلف على هيئة زخرفة درع ب
ين مفتاح العقد وأفرع نباتية حلزونية ويز  مجسم ذو لفائف نباتية وأكاليل

، ويؤديان الدرجان السابق وصفهما إلى بسطة بارز حجري كابولي
هذه  ويلي،م( عرضا  11.50م( طوال  و)17.50كبيرة يبلغ أبعادها )

 البسطة أربع قلبات تتكون كل قلبة من إحدى وعشرون درجة رخامية 

                                                                                                                                        
=TAMRAZ, N., Nineteenth – Century Carien Houses anPalaces ,The American University in Cairo Press, 1994, 

26-9, 9-38 ; l .2 .27, 2.28, 2.29,2 .30 , 2.31. 
HENRY .A.M .MILLON., The Triumph of The Baroque Architecturein Europe 1600-1750, Thames & Hudson, 

UnitedKingdom, 1999 
HEUSINGER,L, ANGELO M., Complete Works Vatican Museums, 30. 

عبد ؛ 672؛ عبد الرؤوف، "العناصر الزخرفية بواجهات العمائر المدنية "، 246 -246، تاريخ العمارةلالستزادة: المالكى، 
زهر، ، كلية الهندسة/ جامعة األاهر دكتو  رسالةتجاهات العمارة المصرية من التراث إلى المعاصرة"، االرؤوف، عصام الدين، "

عكاشة، ثروت، فنون عصر النهضة الركوكو، موسوعة تاريخ . 122 -119، قصور األمراء والباشوات؛  نجم، 144، م1976
 .17م، 2011، 3الفن: العين تسمع واألذن ترى، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ط.
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ذات درابزين من برامق خشبية وقاعدة الدرابزين مستطيلة الشكل من الحجر مزينة بزخارف هندسية غائرة 
 ربع بهذا السلم إلى الطابق الثاني( وتفضى تلك القلبات األ29شكال نجمية وجامات مستديرة )لوحة أقوامها 

بدائرها أربع بائكات من الدعائم واألعمدة، األركان ردهة مستطيلة الشكل يلف منه محكمة، بالجهة الغربية لل
من دعائم تحصر فيما بينها بكل جانب زوج من 
األعمدة التوأمية ذات قنوات رأسية على نمط الطراز 
الدورى يتوجهما ثالثة عقود نصف دائرية يتوسط 

( وبالجهتين الشمالية 30مركزها كوابيل جصية )لوحة 
واحد  صف دائريجنوبية ال يوجد سوى عقد نوال

شات العقود زخارف هندسية بالمنتصف ويزين جميع كو 
شكال مثلثات وخطوط منكسرة وأفاريز عريضة قوامها أ

ب وتمتد تلك العقود لتلتف فوق  39مجلدة باألخشا
عقود  ةمن خمسالدرج كله وتطل عليه ببائكة درابزين 

وكل ذلك يرتكز على أعمدة  ،التجاه الشرقيباالتجاهين الشمالي والجنوبي وثالثة عقود با ترتكز على أكتاف
شكال محاريب مجوفة أويعلو هذه المنطقة مناطق انتقال قوامها  ، واألركان عبارة عن أكتافز دوريذات طرا

 وكل ذلك محدد بزخارف جصية مذهبة ثم سقف مسطح مفتوح فى وسطه حشوة ،بداخلها عقود نصف دائرية
ين بتكوينات هندسية قوامها أشكال مربعات مغشاة بألواح زجاجية مز  كبيرة مستطيلة محددة بسياج معدني

 (.32، 31إلنفاذ الضوء )لوحة 

 
 

 
 

 

                                           
 .109، ور األمراء والباشواتقصتعد كسوة الجدران وتجليدها باألخشاب من أهم ما يميز طراز الباروك؛نجم،  39

)الثاني( الردهة الرئيسية بالطابق 30لوحة   

( مكاتب القضاة بالطابق الثاني32 لوحة ( البوائك التي تعلو درابزين الدرج31 لوحة ( ) 

 ومناطق االنتقال والسقف
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 الردهة السابق وصفها بالجهة الغربية ممر يفصل بين الردهة والقاعات والتى يبلغ  يلي
عرضا   (م4.50)عشر قاعة تبلغ مساحة كل قاعة  ةعشر قاعة صغيرة وبالجهة الشرقية ثالث ةعددها ثالث

القاعات ( وجميع أبواب 34، 33لمداولة )لوحة نت تستخدم كمكاتب للقضاة وقاعات اطوال  وكا (م8.50)و
يعلوها عقد نصف دائرى ماعدا األبواب المطلة على  ا  م( ارتفاع3.50و) ا  م( عرض1.50يبلغ أبعادها )

 . األول تطابق مع فرنتونات أبواب الطابقي يتوجها فرنتون منكسر مقصي ،لردهةالممرات الرئيسة وا

 
 قاعات المداولة بالطابق الثاني (33 لوحة)

 
 تطل على الفناء بالطابق الثاني( الممرات التي 34لوحة )

للدرج يوجد ممران  وباالتجاه الشمالي والجنوبي
والنوافذ  .متطابقان يفتح بكل جانب منهما غرفتان

المطلة على الفناء األيمن واأليسر بكل جانب خمس 
نوافذ مستطيلة ذات ضلف خشبية وباالتجاه األخر 

ن خمس نوافذ أخرى والنوافذ المطلة على يلهذان الفناء
الدرج فقط يتوجها فرنتون منكسر يبلغ أبعادهم 

ويغطى سقف  ا  م( ارتفاع3.50و) ا  م( عرض1.90)
خمسة قباب ضحلة ذات مثلثات ن الجانبين عدد يالممر 

 (.35كروية فى مناطق انتقالها )لوحة 

ويبلغ عدد القاعات بكل جانب أربع  ،ين والقاعات الشمالية والجنوبية ممر ضيقءويفصل بين الفنا
خر اللطابق وسلم  لسلم الصاعد للسطح بالركن الجنوبي الغربياستخدمت للموظفين واألرشيف، ويقع اقاعات 
 . الشمالي الشرقيبالركن 

)البدروم( فهو عبارة عن دهاليز مقببة ذات قبوات إسطوانية )برميلية( يبلغ ارتفاعها  أما الطابق السفلي
 يفضي ،م رخامية وبالبدروم باب صغيررج مكون من ستة عشر درجة سلدم( ويتم الوصول إليها عبر 2.70)

بينما  ،وم اآلن كأرشيف لملفات حسابات المحكمة، ويستخدم البدر ممر يصل إلى سجن االستئناف الخلفيإلى 
 ملفات القضايا الخاصة بها تم نقلها إلى وحدة أرشيفية خاصة بها بدار الوثائق القومية. 

القباب الضحلة بممرات الطابق الثاني (35 لوحة ) 
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 : الدراسة التحليلية .3

 الطــــراز:.1.3

 إلى طراز عصر النهضة الكالسيكي الجديد والنهضة -دراسة محل ال -يرجع طراز بناء المحكمة  
نتشر أفى إيطاليا فى نهاية القرن الخامس عشر و  بداية   وقد ظهر هذا الطراز ،اإلنجليزيو  الفرنسى، اإليطالي

فى الغرب حيث الجناح الغربى من اإلمبراطورية الرومانية القديمة، وفى أثناء هذا االنتقال حدثت بعض 
ولذا ظهر  ؛المختلفة التى تم االختالط بهاالتغيرات التى نتجت من تأثيرات الثقافات المعمارية واالجتماعية 

....إلخ، ولكن كان األكثر وطراز عصر النهضة اإليطالي واأللماني واإلنجليزي طراز عصر النهضة الفرنسي
وكان ذلك بسبب اعتماد  40يواإليطال مصر كان طراز عصر النهضة الفرنسي تأثرت به ذىشيوعا  وال
وأيضا   ،ماريين الفرنسيين واإليطاليين فى عمليات التصميم والتنفيذبشكل كبير على المع 41إسماعيل الخديوي

مما  ،والحملة الفرنسية 42يتعدد الجاليات األجنبية فى مصر من مختلف الجنسيات نتيجة االحتالل اإلنجليز 
 قال التأثيرات الفنية والمعمارية. أدى إلى انت

التى نشأت خارج مصر وتم استخدامها محليا  خالل  بيةو األور  ومن أهم الطرز المعمارية الكالسيكية
 القرنين التاسع عشر والعشرون: 

 New Classicإعادة إحياء الطراز الكالسيكى  -

 New-Baroqueإعادة إحياء طراز الباروك  -

 Romanesqueالطراز الرومانسكى  -

 Gothicى الطراز القوط -

 Mediterranean styleطراز البحر المتوسط  -

                                           
محمـــود، تـــامر ســـمير، "دراســـة تحليليـــة مقارنـــة للشـــكل العمرانـــى والمعمـــارى لمدينـــة القـــاهرة بـــين عصـــر محمـــد علـــى وعصـــر  40

 .221 -220،  م2000، كلية الهندسة/ جامعة عين شمس، رسالة ماجستيرإسماعيل"، 
ديسـمبر  31الخديوي إسماعيل: هو ثاني ثالثة أنجال البطل المغوار والقائد المقدام إبراهيم باشا بن محمد علي باشا ولـد فـى  41

م واستمر فى الحكم إلى أن تم 1863م فى قصر المسافر خانة بمصر، تولى مصر بعد وفاة محمد سعيد باشا عام 1830سنة 
م إلـــى 1863تـــاريخ مصـــر فـــى عهـــد الخـــديوى إســـماعيل باشـــا مـــن ســـنة إليـــاس، األيـــوبى، م؛1895م وتـــوفى عـــام 1879خلعـــه 
 ، . 2013، مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافةالقاهرة: ، م1879

م 1920-1863هـــ/1339-1280عبــد الــرحمن، محمــد أحمــد، "إعــادة إحيــاء الطــراز اإلســالمى فــى مصــر فــى الفتــرة مــا بــين 42
؛ محمـــود ، "دراســـة تحليليـــة مقارنـــة للشـــكل العمرانـــي والمعمـــاري لمدينـــة 402، 2.، عنمجلـــة العمـــارة والفنـــو  دراســـة أثريـــة فنيـــة"،

 .177 -176القاهره"، 
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 Art Deco Style43طراز األرت ديكو  -

دى كوريل وديل روب وجولينز  اإليطالي الفونسو مانكولو والفرنسي بيةو األور  زومن أشهر مهندسى هذه الطر 
 .44إسماعيل فى بالط الخديوي يالمعماري الرئيسفرانتز الذى كان المهندس 

 التخطيط: .2.3

وكان السبب الذى  ،على طراز عصر النهضة اإلنجليزي Uجاء تخطيط المحكمة على شكل حرف 
حيث مساحات المنشآت الشاسعة فقام بعمل  ،بارزة وأخرى غائرةكتل  دفع المعمار إلى تقسيم الواجهات إلى

يجاد مساحات كبيرة لعمل كرانيش وتنفيذ العناصر الزخرفية وأيضا  عمل أكبر  ذلك لتساعد على تقوية البناء وا 
وظهرت هذه التقسيمات . 45ستفادة من أشعة الشمسذ واألبواب وفتحات التهوية واإلضاءة واالعدد من النواف

ي خالل فترة إنشاء أ إسماعيل م في عهد الخديوي1874\ه1291ئ عام بواجهة قصر عابدين الذي أنش
سكندرية وظهر هذا التصميم بعد ذلك خالل عهد الملك فؤاد في مدرسة فؤاد األول باإل ،المحكمة األهلية

كانت تتميز   إذ ،ويرجع أصل هذا التخطيط إلى ما قبل عصر النهضة م1935/ه1354)النهضة النوبية( 
وقد تبلور فى عصر النهضة  Uوطية حيث كان المسقط األفقى لها على شكل حرف الكنائس الفرنسية الق
 .  46خاصة فى بريطانيا

 استخدام األحجار فى البناء: .3.3

بالحجر من الطرق التى كانت متأثرة بطراز عصر النهضة وقد تم استخدام طريقة  كانت طريقة البناء
حيث طليت األحجار بالجص المحزوز بشكل يشبه  -محل الدراسة  -البناء بالحجر المنحوت لتلك المحكمة 

 م1886ه/1303مداميك األحجار وقد ظهر ذلك فى الواجهة الشرقية والغربية لقصر األمير طوسون
 .47م1874ه/ 1293الشمالية لقصر إسماعيل صديق المفتش والواجهة

                                           
التراثيـــة بمدينـــة  يفـــودة، مهنـــد علـــى محمـــد، "بحـــث مـــدى تـــأثير الطـــرز المعماريـــة لـــدول حـــوض البحـــر المتوســـط علـــى طـــراز المبـــان43

  .417 -416، 3.، ع9.م، مجـInternational design Journal، 2019المنصورة المصرية"،  
 - 1863هــ/1319-12802عبد الرحمن، محمد أحمد،" بحث إعادة إحياء الطراز اإلسـالمى فـى مصـر فـى الفتـرة مـا بـين ) 44

محمـــد، هايـــدى صـــابر إبـــراهيم وصـــالح الـــدين، محمـــد  ؛. 3م، 2019، 2.، عمجلة العمارة والفنونم("، دراسة أثرية فنية، 1920
علـى عمـارة  يكعنصر وسيط لنقل عناصر اإلبـداع التشـكيل 19صديق وعبده، هبة محمد،" بحث قصور القرن ومصطفى، وائل 

  .645 ،م2020 ،55.، ع15.مجـ ،مجلة جامعة األزهر الهندسيةاإلسكان المعاصرة"، 
 .161 -160، قصور األمراء والباشواتنجم،  45
عبـــد العظـــيم، محمـــد عبـــدالودود، "نمـــاذج مـــن المـــدارس بمدينـــة محمـــد، ســـارة ســـمير حامـــد وعبـــد الحـــى، عـــاطف عبـــد الـــدايم و  46

 .173 -172، م2021، 1، ع.10.ـ، جامعة دمياط، جمجلة كلية اآلدابم("، 20-19هـ/14-13اإلسكندرية فى القرن )
 .105 -104، والباشوات قصور األمراءنجم،  47
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 األسقف الخرسانية: .4.3

بالخرسانة المسلحة وقد انتشر استخدامها فى منشآت القرن  -محل الدراسة  -تم بناء أسقف المحكمة 
من مونة ودقشوم أى قطع صغيرة من الحجر أو الظلط أو الطوب يتم مزجها التاسع عشر حيث كانت مكونة 

أهمية الخرسانة أنها جعلت رفس العقود ينعدم ألن الجدران كانت  تما  فتكون ذات صالبة وتماسك، وكانتما
جر أو الرخام فأصبحت دعامات تكفى لحمل العقود واألقبية كسى باآلمصنوعة من الخرسانة والتى كانت ت  

 .48وكذلك أصبح استخدام العقود ليس ضروريا   ،والقباب
 التكسيات الرخامية: .5.3

وذلك لتقوية الجدران  ؛لجدران المحكمة الداخلية جميعها واألعمدة بألواح رخامية تم تكسية الثلث السفلي
استخدمه الرومان  حيثوقد تم استخدام هذا األسلوب منذ القدم  ،وزيادة صالبتها وبغرض زخرفى أيضا

فى عهد الوليد، وفى  إلسالمى مثل المسجد األمويالعصر ان ثم استعمله المسلمون فى بدايات و والبيزنطي
م( وفى جدران القصور الطولونية والفاطمية بمصر كما استعمل فى 715-712هـ/ 97-94قصير عمرا )

 .49م(1285-1284هـ/684-683المنشآت المملوكية بمصر مثل مدفن قالوون )
 الزخارف الجصية: .6.3

العناصر الزخرفية بالمحكمة مثل الكرانيش ووحدات بنائية هما  فى إنتاج العديد من ملعب الجص دورا  
واألسنان  ألفرع النباتية واألزهار والنواياوهندسية وزخارف األربطة واألشرطة والدروع والفيونكات وزخارف ا

سلوب زخرفة أوكان  ،أو فورمات يصب فيها الجص فينتج العديد من األشكالحيث كانت تصمم فى قوالب 
وأتقنوه، ثم  اإلنجليزبشكل ال نظير له ثم تعلمه  أجادوهالجص قدم النجلترا ألول مرة على يد اإليطاليين حيث 

م بهذا األسلوب وبخاصة التى تأثرت منها بطراز عصر 19هـ/13تأثرت منشآت مدينة القاهرة فى القرن 
 .50النهضة والباروك

 العناصر المعمارية: .7.3

همة والمميزة للعمارة اإلغريقية والرومانية، مالفرنتون من العناصر المعمارية ال ديع تون:الفرن.1.7.3
اهرة واإلسكندرية مثل قصر الخديوي عباس حلمي كما استخدم فى العمائر المتأثرة بالكالسيكية الجديدة فى الق

                                           
48
 .174 -173،  والباشوات قصور األمراءنجم،  
 .52، المعمارى االسالميالتراث مصطفى،  49
 .106 -105،  والباشوات قصور األمراءنجم،  50
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ومبنى م 1946ه/1366 51برمسيس جهة الرئيسة لمبنى الشهر العقاريوالوا م1903ه/1320بحلوان الثاني
 . م1903ه/1320البورصة بالقاهرة

تعد الفصوص من العناصر المعمارية المرتبطة بطرز األعمدة، وقد  الفصوص "األكتاف المدمجة":.2.7.3
استخدمت بشكل كبير فى العمائر المتأثرة بالكالسيكية الجديدة فى القاهرة مثل الواجهة الشرقية والواجهة الجنوبية 

تين الجانبيتين وبالواجهم 1949ه/1369لمبنى البورصة بالقاهرة وبالواجهة الرئيسة لمتحف زعماء الثورة بالجزيرة 
 . م1922ه/521340لمبنى الغرفة التجارية باإلسكندرية

نتوء حجرى بارز تحمل الكرانيش البارزة والحليات الحجرية واستعملت فى تزيين  الكوابيل:.3.7.3
ةالواجهات الخارج واجهة الرئيسة للمستشفى اليوناني مثل أسفل الكورنيش الذى يتوج كتلة المدخل بال 53ي

 .م1912ه/1330 بالعباسية
 المداخل المحورية:.4.7.3

فى  أيضاخل االمد تتميز ،كما  بأنها تقع جميعها على محور واحد المحكمة الرئيسيةتميزت مداخل 
فضى إلى داخل المنشأة مباشرة أو إلى دركاه دون ذلك ا تنه،حيث إمنشآت القرن التاسع عشر بصفة عامة ب

وأن تلك المداخل كانت مرتفعة عن األرض  ،العمارة المملوكية والعثمانيةاالنكسار الذى كنا نجده فى منشآت 
زخارف الفرنتون مثل رة" محمولة على كوابيل أو أعمدة يصعد إليها عن طريق درج ويتقدمها شرفة "فرندة طائ

 .54المثلثى الذى يتوج كتلة مدخل مبنى الشهر العقارى برمسيس
 الشرفات "الفرندات الطائرة": .5.7.3

بالواجهتى الغربية والجنوبية وهى بالطة ممتدة خارج  -محل الدراسة  -جدت هذه الشرفات بالمنشأة و 
وكانت تطل على حدائق مثل  درابزين أو أعمدةخط واجهة البناء وتكون مرتكزة على كوابيل حاملة وتحاط ب

والعمارة اإليطالية  م"1922-1919هـ/1342-1338سكندرية "باإلالشرفة بقصر فاطمة حيدر 
 .55م"1929هـ/1348"

                                           
طلبــة، زينــب إســماعيل مرســى، "اآلثــار الباقيــة فــى شــارع رمســيس بالقــاهرة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى منتصــف القــرن العشــرين "دراســة  51

 .260 -240،  م2010هـ/1431، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، رسالة ماجستيرمعمارية فنية"، 
 .123 -122طلبة، "اآلثار الباقية في شارع رمسيس بالقاهره"،  52
معوض، منصور محمد عبد الرازق، "الكوابيل فـى العمـائر اإلسـالمية بالقـاهرة منـذ بدايـة العصـر المملـوكى وحتـى نهايـة عصـر أسـرة  53

 .21، م2008ار/ جامعة القاهرة، ، كلية اآلثرسالة ماجستيرمحمد على " دراسة معمارية فنية"، 
 . 126 -124"، "اآلثار الباقية في شارع رمسيس بالقاهرهطلبة،  54
 .174 -173فرغلى، "زخارف واجهات العمائر المدنية"،  55
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اعتمد البناء بالمحكمة على العقود النصف دائرية فقد ظهر فى تتويج األبواب  العقود:.6.7.3
كما توج أعلى أعمدة الطابق الثانى وليس من السهل الوصول إلى أول عصر  ،والمداخل والنوافذ بالواجهات

ظهر بالواجهة الشمالية الغربية  حيثكافة العصور اإلسالمية، ستخدامه فى افقد شاع  ،ظهر فيه ذلك العقد
م( وبالنوافذ العليا بواجهة جامع ذو الفقار الرئيسية الشمالية 1571-1568هـ/ 979-976بجامع مراد باشا )

 .56م"1680-هـ1091الغربية "
 العناصر الزخرفية: .8.3

زيوس وهو يشق  هلانية وترمز إلى اإلترجع أصول زخارف الدروع إلى الحضارة اليون الدروع:.1.8.3
ونهم نفتخاذها على اتى قام األوروبيون بتلك الدروع متأثرة بالرنوك والشعارات الرمزية الالرعد وظهرت 

وبالواجهة الشمالية الشرقية  57م(1818هـ/ 1234بالمدخل الشرقى لقصر رأس التين )وقد ظهرت  ،وعمائرهم
 وبالبنك العثمانى.. م1919ه/1337بقصر فاطمة حيدر

 عقود األزهار واألكاليل واألشرطة النباتية: .2.8.3

أول من استخدموا الزخارف النباتية  نو ديق فهم يعر غإلى اإل الزخرفي يرجع أصل استخدام هذا العنصر
 ،أخذ شكل منحنى أو يتدلى بشكل رأسيففيها ما ي ،ت هذه العقود بأشكال مختلفةذفنبشكل عقود أو أشرطة، و 

ذا كان مستديرا ي   صبح فى هذه الحالة إكليل وظهرت األكاليل فى واجهات قصر األميرة فاطمة حيدر وا 
ليم وقصر سعيد ح/م 1905ه1322باإلسكندرية . وواجهات قصر عزيزة فهميم1919ه/1337باإلسكندرية

 . م1899-1895بالقاهرة

 .58األبوابلعقود وأسفل فرنتوناتوع وكوشات ابزخارف الدر  -محل الدراسة  -وقد ظهر على المنشأة 
أسفل كرانيش الواجهة  -محل الدراسة  -ظهرت هذه الزخرفة فى المنشأة  واألسنان: النوايا.3.8.3

محطة  م( بالواجهة الشمالية ومبنى1875ـ/ ه1292والفرنتونات وقد ظهرت بسرايا الحقانية باإلسكندرية )
 .59م( بالواجهة الشرقية1926هـ/1345مصر )
، 60الفنان المسلم من تيجان األعمدة الرومانية اتم نقلها إلى الفن اإلسالمى حيث نقله أوراق األكانتس:.4.8.3

، وقد ظهرت بزخارف كوابيل بنك اإلسكندرية فوق النوافذ -محل الدراسة  -وظهرت بواجهات المنشأة 

                                           
 .162 -161، "زخارف واجهات العمائر المدنية"فرغلى،  56
 .153، "زخارف واجهات العمائر المدنية"فرغلى،  57
 .139، واجهات العمائر المدنية""زخارف فرغلى،  58
 .170، "زخارف واجهات العمائر المدنية"فرغلى،  59
، ترجمة: علـى إبـراهيم منـوفى، مراجعـة: محمـد حمـزة الفن اإلسالمى فى األندلس )الزخرفة النباتية(مالدونادو، باسيليو بابون،  60

 .99، م2002، 1.طالمجلس األعلى للثقافة، القاهرة: الحداد، 
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لمسرح سيد درويش  م( وبالواجهة الرسمية1864هـ/ 1281م( وبواجهة البنك العثمانى )1910هـ/1328)
 .61م( باإلسكندرية1918هـ/1337)

اشتملت المحكمة على نقش تذكارى غاية فى األهمية والروعة من حيث مضمون كتاباته والخط 
المستخدم به وزخارفه. فقد استوى مضمون هذا النقش على كافة جوانب االشتغال التذكارى بافتتاح هذه 

األول وتاريخ االحتفال فى يوم  62حيث ذكر القائم بهذا االحتفال وهو الملك فؤاد ،المنشأة قبل خمسون عاما  
 63هـ ومكان االحتفال وهو دار األوبرا الملكية1352رمضان  14م الموافق 1933ديسمبر عام  31األحد

وقد  التى أنشأها الخديوى محمد توفيق 64وسبب االحتفال وهو مرور خمسين عاما  على إنشاء المحاكم األهلية
سبق وذكرت أسباب إنشائها، وتضمن النقش جميع الحضور الكرام باالحتفال وهم من الطبقات الحاكمة 

، وذكر هؤالء 65والمختلط اك وجميع المختصين بالقضاء األهلي والشرعيرستقراطية والمسئولين بالدولة انذواأل
 ة بالدولة انذاك. الحضور قد يبين الطبقات والفئات التى كانت تحضر االحتفاالت الرسمي

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .136 -135، "زخارف واجهات العمائر المدنية"فرغلى،  61
م ودفـن بمقبرتـه بمسـجد الرفـاعى وهـو 1936إبريـل  28م بالقـاهرة وتـوفى فـى 1868مـارس  26الملك فـؤاد األول: ولـد عـام   62

 ابن الخديوى إسماعيل وأمه فلاير هانم وأخوته كل من السلطان حسين كامل والخديوى توفيق. 
 .35م، 2005، دار الشروقالقاهرة: ، 3-2-1، ط.، فؤاد األول....المعلوم والمجهول، يونان لبيبرزقلالستزادة: 

م مـع إحتفـاالت قنـاة السـويس فـى عهـد الخـديوى إسـماعيل وتعـد 1869دار األوبرا الملكية: تم افتتاحها فـى األول مـن نـوفمبر  63
 ارح العالم حيث كان يتسع لثمانمائة وخمسين شخصا . هى األولى فى قارة أفريقيا واعتبر مسرحها واحد ا من أوسع مس

 https://www.sis.gov.eg/story/130880?lang=ar accessed20\2\2021 
الكتــاب  وبعضهم؛لالســتزادة:وهــى تخــتص بــالنظر فــى المنازعــات بــين المصــريين  م1883المحــاكم األهليــة: تــم إنشــاؤها عــام  64

 . م1937، بوالق: المطابع األميرية ، 1.ـم، ج1933-1883، الذهبي للمحاكم اآلهلية
م وهـى تخـتص بالمنازعـات المدنيـة 1876-1875القضاء المختلط: المقصود المحاكم المختلطة وتم إنشاؤها فى مصـر عـام  65

، عصـر إسـماعيلالرافعـي، عبـد الـرحمن، نسية واحدة؛لالستزادة: انظـر: بين المصريين واألجانب وبين األجانب الين ليسوا من ج
  .261 م،1982، 4.، ط2ـ.ج

https://www.sis.gov.eg/story/130880?lang=ar
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  :جالنتائــالخاتمة و 

 العديد من النتائج أهمها: إلى البحث  لقد توصل 

)محكمة جنوب القاهرة حاليا( ألول مرة وجميع األشكال واللوحات راسة ونشر محكمة مصر األهلية د  -
 ول مرة.والمساقط األفقية من عمل الباحث وتنشر أل

هذه المحكمة محكمة تاريخية عريقة عاصرت فترات تاريخية مهمة في تاريخ مصر، وشهدت على  دتع  -
و اغتيال الوزير أمين عثمان الرئيس الراحل أنور السادات في  مثل محاكمة ،قضايا تاريخية غاية في األهمية

على أحكام تاريخية بذلك أصبحت هذه العمارة  شاهدة ،و قضية الجاسوس عزام عزام، وغيرها من القضايا 
 راسخة في تاريخ القضاء المصري والبد من توثيقها.

قتباس حيث يحتوى المبنى على الكثير من يغلب عليها صفة النقل واالنه أيتضح من دراسة هذه العمارة  -
 العناصر المعمارية والزخرفية التى تنتمى ألكثر من طراز.

م وبما أنه طابق مستحدث وليس أثرى 2013ب عام دمار الطابق الثالث تماما  بسبب الحريق الذى نش -
 وذلك الرتفاع تكاليف الترميم. ؛فيفضل إزالته 

ية بالمنشأة وبذلك خروجها من فى إثبات أثرية العناصر المعمارية والزخرف هترجع أهمية هذا البحث ومكمن -
حيث تلتزم بالحفاظ عليه وبدء  ،ة وزارة العدل وتسجيلها كأثر تابع لوزارة اآلثار تحت إشرافها ومسئوليتهاعباء

مال الجسيم فى خطورة بأعمال الترميم حيث أصبح المبنى فى ظل هذا اإله رصد ميزانية ترميم والقيام الفوري
 . حقيقية 

يتضح من دراسة النقش التجديدي الموجود على يمين كتلة المدخل الغربي أصناف الفئات والطبقات التي  -
وأهمية  وبالتالي إدراك أهمية وجود هذه المنشآة الحيوية  فعليا ،الملكية انذاككانت تحضر الحفالت الرسمية 

  الحفاظ عليها .

وجود الممرات ذات األعمدة والردهات ذات األعمدة بمبنى المحكمة تعبر عن مباني المحاكم الرومانية  -
رتفاع األسقف إلى اا و وساحات القضاء القديمة التى جسدتها عمارة عصر النهضة، وتشير األعمدة وضخامته

 سمو القضاء وتعظيمه.

بالرغم من تميز عصر النهضة األوروبي في تنوع  عناصره المعمارية والزخرفية واإلبداع في تصاميمه إال  -
 نها تميزت بتماثلها وتكرارها في كافة واجهات المحكمة وداخلها.أ

فن التعبير والتكوين حيث عبرت عن طريق جمال تصميمها ودقة زخارفها  ةهذه المنشأيتضح من دراسة  -
والمساحات الشاسعة بها عن الغرض الذي أنشئت من أجله المبنى وهو عراقة القضاء المصري وتاريخه 

 وكينونته.
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ق بأنفا هتصالاالموجودة به و  حيث كثرة دهاليزه واألبواب صغيرة الحجمأسلوب تخطيط البدروم بالمحكمة   -
ضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في تلك الحقبة والتي أظهرتها وأوضحتها عمارة المنشأه، يبين مدى اإل

ا األوضاع الثقافية واألجتماعية والسياسية مدى أهمية الهندسة المعمارية حيث تعكس لنمعرفة وينتج من ذلك 
 قتصادية التى تمر بها الحضارات.  اإلو 

 : التوصيـــــــــات
يوصى هذا البحث إلى ضرورة تسجيل مبنى محكمة جنوب القاهرة تابع لوزارة اآلثار ورصد ميزانية  - أ

نقاذه بصورة عاجلة حيث يع  فى تاريخ مصر. ت ئأقدم محكمة أنش دلترميمه وا 

تاريخ العدالة فى مصر منذ بداية إنشاء  تحويل تلك المحكمة إلى متحف قضائي بعد ترميمها يحكي - ب
 حيث كان ذلك المخطط الذى أعلنته وزارة العدل سابقا  ولكن لم ينفذ.  ،المحاكم األهلية وحتى وقتنا هذا

 ضرورة اللحاق بتلك المنشأة العريقة حيث أصبحت فى حالة بائسة ومزرية وتحولت لمكان مهجور.  - ت

ألنه في وضع سيء جدا ولم يتبق منه سوى بعض  ؛تماما ثالطابق الثال  ةبإزال توصي الدراسة و  - ث
 ة.التكلف رتفاعاميمه وتجديده بسبب يصعب تر  ذلكعلى و  ،النوافذ األمامية وبقايا جدران بسيطة



   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

(701-741)  | ( 
 
 734 محكمة مصر األهلية سابقا )جنوب القاهرة بباب الخلق حاليا

 

 :المصادر والمراجع ثبت

  :مراجع العربيةالمصاد وال أوال :
 القران الكريم.  -

- al-Qurān al- Karīm 

 م.1937ألميرية ، ابع االمط :بوالق، 1.ـم، ج1933-1883، اآلهليةالكتاب الذهبي للمحاكم  -
- al-Kitāb al-ḏahabī liʾl-maḥākim al-ʾahlīya, 1883- 1933A.D, vol.1, Būlāq: al-Maṭābiʿ al-amīrīya, 1937. 

المطبعة الكبرى  القاهرة:، 3.ـ، جالخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة ،باشاعلى  ،مبارك -
 هـ. 1305 ،1.ط األميرية،

- MUBĀRAK "ʿALĪ BĀŠĀ", al-H̱iṭaṭ al-tawfīqīya al-ǧadīda li Miṣr al-Qāhira wa mudunihā wa bilādahā al-

qadīma waʾl-šahīra, vol.3, 1st ed., al-maṭbaʿa al-kubrā al-amīrīya, 1305. 

الهيئة العامة القاهرة: ، 1.ـج، لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرةالخطط التوفيقية الجديدة ، ………………… -
 .م1980 ،2.ط المصرية للكتاب،

- …………………, al-H̱iṭaṭ al-tawfīqīya al-ǧadīda li Miṣr al-Qāhira wa mudunihā wa bilādahā al-qadīma 

waʾl-šahīra, vol.1, al-Hayʾa al-ʿāmma al-miṣrīya liʾl-kitāb, 1980. 

مؤسسة هنداوى للتعليم القاهرة:  ،م1879م إلى 1863تاريخ مصر فى عهد الخديوى إسماعيل باشا من سنة األيوبى، إلياس،  -
 م.2013 ،والثقافة

- AL-AYYŪBĪ, ʾILYĀS, Tārīẖ Miṣr fī ʿahd al-ẖidywī ʾIsmāʿīl bāšā min sanat 1863A.D ʾilā 1879A.D, 

Mūʾasasat hindāwī liʾl-taʿlīm waʾl-ṯaqāfa. 

 م 1999، 1.طمكتبة الهالل، و  ردا بيروت:، موسوعة الخط الديوانىسليمان،  كاملالجبورى،  -

- AL-ǦABŪRĪ, KĀMIL SULAYMĀN, Mawsūʿat al-ẖaṭ al-dīwānī, Dār maktabat al-hilāl, 1sted., 1999. 

   م.2000هـ/1420دار نهضة الشرق، القاهرة: ، الكتاب األول،بحوث ودراسات فى العمارة اإلسالميةحمزة،  محمدالحداد،  -

- AL-ḤADDĀD, MUḤAMMAD ḤAMZA, Buḥūṯ wa dirāsāt fī al-ʿimāra al-islāmīya, al-Kitāb al-awwal, Dār 

nahḍat al-šarq, 1420A.H/ 2000A.D. 

 .م2009 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة:، دراسات فى التطور العمرانى لمدينة القاهرةالحديدى، فتحى حافظ،  -

- AL-ḤADĪDĪ, FATḤĪ ḤĀFIẒ, Dirāsāt fī al-taṭawūr al-ʿimrānī li madīnat al-Qāhira, al-Hayʾa al-miṣrīya 

al-ʿāmma liʾl-kitāb, 2009. 

 ،القاهرة: دار المعارف، 1، فتحى حافظ، األصول التاريخية لمؤسسات الدولة والمرافق العامة بمدينة القاهرة، ط.الحديدى -
 م2007

- AL-ḤDĪDĪ, FATḤĪ ḤĀFIẒ, al-ʾUṣūl al-tārīẖīya li mūʾasasāt al-dawla waʾl-marāfiq al-ʿāmma bi 

madīnat al-Qāhira, 1st ed., Cairo: Dār al-maʿārif, 2007. 
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  .م1982، 4.، ط2.ـج ، عبد الرحمن، عصر إسماعيل،الرافعي -

- AL-RĀFIʿĪ, ʿABD AL-RḤMAN, ʿAṣr ʾIsmāʿī, vol.2, 4th ed. 

  م.1999هـ/1419 ،1.طدار اآلفاق العربية،  القاهرة:، متنزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى، محمد، الشيشتاوى -

-  AL-ŠĪŠTĀWĪ, MUḤAMMAD, Muntazahāt al-Qāhira fī al-ʿaṣrayīn al-Mamlūkī waʾl-ʿUṯmānī, Dār al-

afāq al-ʿarabīya, 1st ed., 1419A.H/ 1999A.D. 

 ،1.ط، ردار الحكمة للطباعة والنش القاهرة:، قصور وسرايات اإلسكندرية فى عصر أسرة محمد علىالقطرى، سحر محمد،  -
 .م2019

- AL-QAṬARĪ, SAḤAR MUḤAMMAD, Quṣūr wa sarāyāt al-Iskandarīya fī ʿaṣr ʾusrat Muḥammad ʿAlī, 

Dār al-ḥikma liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr. 

 م.2007هـ/1427، 1.ط  ،ر المناهج للنشر والتوزيعدا عمان: ،تاريخ العمارة عبر العصورالمالكى، قبيلة فارس،  -
- AL-MĀLKĪ, QABĪLAT FĀRIS, Tārīẖ al-ʿimāra ʿabr al-ʿuṣūr, 1sted.,  Amman: Dār al-mnāhiǧ liʾl-našr 

waʾl-tawzīʿ,  147A.H/ 2007A.D. 

، دراسة فى تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثمانى لمصر حتى إلغاء األلقاب والوظائف العثمانية، مصطفى، بركات -
 م2000 دار غريب للطباعة والنشر،  القاهرة:الخالفة العثمانية، 

-  BARAKĀT, MUṢṬAFĀ, 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, Dār ġarīb 

liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 2000. 

 م. 2010كلمة للنشر، االسكندرية: ، فى عمارة األغريق، منىحجاج،  -

- ḤAǦǦĀǦ, MUNĀ, Fī ʿimārat al-iġrīq, Kalima liʾl-našr, 2010. 

 م1939 صرية، المطبعة العالقاهرة: ها، ، ماضيها وحاضرها ومستقبلوالمحاكم األهليةالمحاكم المختلطة خانكى، عزيز،  -

- H̱ĀNKĪ, ʿAZĪZ, al-Maḥākim al-muẖtalaṭa waʾl-maḥākim al-ahlīya, Māḍīhā wa Ḥāḍiruhā wa 

mustqbaluhā, al-Maṭbaʿa al-miṣrīya, 1939. 

مكتبة زهراء الشرق،   :القاهرة، م1805-1220هـ/ 1517-هـ923فنون القاهرة فى العهد العثمانى ، ربيع حامد، خليفة -
 م.2004

- H̱ALĪFA, RABĪʿ ḤĀMID, Funūn al-Qāhir fī al-ʿahd al-ʿUṯmānī 923- 1517A./ 1220- 1805A.D, Cairo: 

Maktabat zahrāʾ al-šarq, 2004. 

 م2005 3-2-1.ط ق،دار الشرو القاهرة:  ،لبيب، فؤاد األول....المعلوم والمجهول يونانرزق،  -

- RIZQ, YŪNĀN LABĪB, Fūʾād al-awwal....... al-maʿlūm waʾ-maǧhūl, 1-2-3 ed.,  Dār al-šurūq. 

 م.1991مكتبة مدبولى،  :، القاهرةصفحات من تاريخ مصر تاريخ الخديوى محمد باشا توفيقزند، عزيز،  -

-  ZIND, ʿAZĪZ, Ṣafaḥāt min tārīẖ al-ẖidīwī Muḥammad Bāšā Tawfīq, Cairo: Maktabat madbūlī, 1991. 
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 م. 2010 ،1.ط ،القاهرة: دار الشروق، 1.ـ، جم(1914 - 1875النظام القضائى المصرى الحديث )محمد،  لطيفةسالم،  -

- SĀLIM, LAṬĪFA MUḤAMMAD, al-Niẓām al-qaḍāʾī al-miṣrī al-ḥadīṯ (1875- 1914A.D),  vol.1, 1st ed., 

Dār al-šurūq, 2010. 

ميت غمر)دقهلية(: ، م1879-1805المصطلحات المعمارية فى وثائق من عصر محمد على وخلفاؤه ، محمد، الحفيظعبد  -
  م.2005، 1.ط امدكو، –المؤسسة المصرية للتسويق 

- ʿ ABD AL-ḤAFĪẒ, MUḤAMMAD, al-Muṣṭalaḥāt al-miʿmārīya fī waṯāʾiq min ʿaṣr Muḥammad ʿAlī wa 

ẖulafāʾūh 1805- 1879A.D, 1st ed., 2005. 

الهيئة العامة  القاهرة:  ،3ط.، موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع واألذن ترىفنون عصر النهضة الباروك، عكاشة، ثروت،  -
  م.2011 للكتاب،

- ʿ UKAŠĀ, ṮARWAT, Funūn ʿaṣr al-nahḍa al-barūk, Mawsūʿat tārīẖ al-fan: al-ʿayʿīn tasmaʿ waʾl-ʾuḏun 

tarā, 3rd ed., al-Hayʾa al-ʿāmma liʾl-kitāb, 2011. 

الهيئة العامة للكتاب، القاهرة: ،  موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع واألذن ترى، فنون عصر النهضة الركوكو، .……… -
 م. 2011، 3.ط

- .........., Funūn ʿaṣr al-nahḍa al-akūkū, Mawsūʿat tārīẖ al-fan: al-ʿayʿīn tasmaʿ waʾl-ʾuḏun tarā, 

3rd ed., al-Hayʾa al-ʿāmma liʾl-kitāb, 2011. 

عمارة وفنون أسرة محمد على "دراسات ، مجدى والبنا، سامح وزهران، ضياء والفرماوى، عصام، تقديم أمال العمرى، علوان -
 م. 2015هـ/1436، 1ط الحكمة للنشر، القاهرة:   ،وبحوث"

- ʿ ILWĀN, MAǦDĪ WA AL-BANNĀ, SĀMIḤ WA ZAHRĀN, ḌIYĀʾ WAʾL-FARAMĀWĪ, ʿIṢĀM&  AMĀL AL-

ʿIMARĪ, ʿImārat wa funūn ʾusrat Muḥammad ʿAlī "Dirāsāt wa buḥūṯ", 1st ed.,  al-

Ḥikma liʾl-našr, 1436A.H/ 2015A.D. 

 م1962دار القلم، دمشق: ، القاهرة القديمة وأحياؤهاماهر، سعاد،  -

- MĀHIR, SUʿĀD, al-Qāhira al-qadīma wa ʾaḥyāūʾhā, Dār al-qalam, 1962. 

 دار النهضة العربية،  د.ت. :بيروت، التراث المعمارى اإلسالمى فى مصر، صالح لمعى، مصطفى -

-  MUṢṬAF, ṢĀLIḤ LAMʿĪ, al-Turāṯ al-miʿmārī al-islāmī fī Miṣr, Beirut: Dār al-nahḍa al-ʿrabīya, d.t. 

المجلس األعلى للثقافة المركز القومى لثقافة القاهرة: نجم، عبد المنصف سالم، قصر السكاكينى "دراسة معمارية فنية"،  -
 .، د.تالطفل

- NIǦM, ʿABD AL-MUNṢIF SĀLIM, Qaṣr al-Sakākīnī "Dirāsa miʿmārīya fannīya", al-Maǧlis al-aʿlā liʾl-

ṯaqāfa al-markaz al-qawmī li ṯaqāfat al-ṭifl. 

 ،2.ـج، "قصور األمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر "دراسة للطرز المعمارية والفنية، ......... -
 م2002، 1.طزهراء الشرق،  القاهرة:،1.ط

- ..............., Quṣūr al-ʾumarāʾ waʾl-bāšawāt fī madīnat al-Qāhira fī al-qarn al-Tāsiʿ ʿašar "Dirāsa 

liʾlṭuruz al-miʿmārīya waʾl-fannīya", vol.2, 1sted., Zahrāʾ al-šarq, 2002. 
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 م.2006مكتبة زهراء الشرق، القاهرة: ، الرمزية الدينية فى الزخرفة اإلسالمية، عبد الناصر، ياسين -

- YĀSĪN, ʿABD AL-NĀṢIR, al-Ramzīya al-dīnīya fī al-zaẖrafa al-islāmīya, Maktabat zahrāʾ al-šarq, 

2006. 

محمد حمزة  :على إبراهيم منوفى، مراجعة :ترجمة ،الفن اإلسالمى فى األندلس )الزخرفة النباتية( ،باسيليو بابون، مالدونادو -
  .م2002، 1.طالمجلس األعلى للثقافة، القاهرة: الحداد، 

- MALDONADO, BASILIO PAVÓN, al-Fan al-islāmī fī al-ʾAndalus (al-Zaẖrafa al-nabātīya), Translated 

by: ʿAlī Ibrāhīm Munūfī, Reviewed by: Muḥammad Ḥamza al-Ḥaddād, al-

Maǧlis al-aʿlā liʾl-ṯaqāfa, 2002. 

جالل  :أحمد عبد الرحيم، ترجمة وتحقيق :تقديم، 1ط. ،1.ـمج، مذكرات عباس حلمى الثانى خديوى مصر األخير عهدى -
 م. 2006 ،دار الشروق القاهرة: يحيى، اسحق عبيد،

- ʿ Ahdī muḏakkarāt ʿAbbās Ḥilmī al-ṯānī ẖidywī Miṣr al-ʾẖīr, vol.1, 1sted., Taqdīm: Aḥmad ʿAbd al-

Raḥīm, Translated by: Ǧalāl Yaḥyā& Isḥāq ʿIbīd, Dār al-šurūq, 2006. 

 /، كلية اآلدابدكتوراه رسالة  ،"م(1258هـ/656)الصنج المعشقة فى العمارة اإلسالمية حتى سنة "التميمى، نجاة على،  -
 م. 2014جامعة بغداد، 

- AL-TAMĪMĪ, NAǦĀT ʿALĪ, «al-Ṣinaǧ al-muʿaššaqa fī al-ʿimāra al-islāmīya ḥattā sanat (656AH/ 

1258A.D)», Ph.D Thesis, Faculty of Arts/ University of Baghdad, 2014. 

 /، كلية اآلثارماجستير  رسالة ،"دراسة أثرية فنية"فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرةأشغال الخشب "الدسوقى، شادية،  -
 م.1984جامعة القاهرة، 

- AL-DUSŪQĪ, ŠĀDYA, «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. 

أعمال المنافع العامة بالقاهرة منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن "، إبراهيم صبحى السيد غندر، ثابت -
 م. 2004جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاردكتوراه رسالة، "دراسة أثرية حضارية "العشرين

- ṮĀBIT, IBRĀHĪM ṢUBḤĪ AL-SAYĪD ĠANDAR, «Aʿmāl al-manāfiʿ al-ʿāmma biʾl-Qāhira munḏu 

bidāyat al-qarn al-Tāsiʿ ʿašr wa ḥattā muntaṣaf al-qarn al-ʿIšrīn "Dirāsa aṯarīya 

ḥaḍārīya», Ph.D Thesis, Faculty of Archeology / Cairo University, 2004. 

رمسيس بالقاهرة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن  اآلثار الباقية فى شارع"طلبة، زينب إسماعيل مرسى،  -
 م. 2010هـ/1431جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثارماجستير رسالة ،العشرين "دراسة معمارية فنية"

- ṬULBA, ZAYNAB ISMĀʿĪL MURSĪ, «al-Aṯār al-bāqiya fī šāriʿ Ramsīs biʾl-Qāhira munḏu awāẖir al-

qarn al-Tāsiʿ ʿašr wa ḥattā muntaṣaf al-qarn al-ʿIšrīn "Dirāsa miʿmārīya 

fannīya», Master Thesis, Faculty of Archeology / Cairo University, 1431A.H/ 

2010A.D. 

جامعة  /ماجستير، كلية الهندسة رسالة، "إتجاهات العمارة المصرية من التراث إلى المعاصرة"الرؤوف، عصام الدين، عبد  -
 م. 1976األزهر، 
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- ʿ ABD AL-RAŪʾF, ʿIṢĀ AL-DĪN, «Ittiǧāhāt al-ʿimāra al-miṣrīya min al-turāṯ ʾilā al-muʿāṣara», 

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

العمارة الكالسيكية الجديدة فى القاهرة واإلسكندرية فى القرن التاسع عشر حتى نهاية أسرة محمد "على، نهى على محمد،  -
 م.2017هـ/1438 ،جامعة حلوان /، كلية اآلدابماجستير رسالة"، أثريةدراسة "على 

- ʿ ALĪ, NUHĀ ʿALĪ MUḤAMMAD, «al-ʿImāra al-kilāsīkīya al-ǧadīda fī al-Qāhira waʾl-Askandarīya 

fī al-qarn al-Tāsiʿ ʿ ašr ḥattā nihāyat ʾusrat Muḥmmad ʿAlī "Dirāsa aṯarīya», 

Master Thesis, Faculty of Arts/ Helwan University, 1438A.H/ 2017A.D.   

عبد الجواد، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري"دراسة أثرية معمارية  مجدي علوان، -
 م2003،  طنطا ، كلية اآلداب/جامعةدكتوراه رسالة، مقارنة"

- ʿ ILWĀN,MAǦDĪʿABD AL-ǦAWĀD,«ʿAāʾir al-ẖidīwī ʿabāsḥilmī al-ṯāni al-dinīya al-bāqīya bil-

qāhīra waʾl-waǧh al-baḥrī dirāsa aṯrīya mʿimārīya mūqārna», Ph.D thesis, 

Faculty of Arts/Tanta University,2003 

باشا  زخارف واجهات العمائر المدنية بمدينة اإلسكندرية فى عصر أسرة محمد على"فرغلى، إيمان عبد الرحيم معتمد،   -
 م. 2014جامعة اإلسكندرية،  /كلية اآلداب  ،ماجستيررسالة  م("،1954-1805هـ/1220-1375)

- FARĠALĪ, IMĀN ʿABD AL-RAḤĪM MUʿTAMID, «Zaẖārif wāǧihāt al-ʿamāʾir al-madanīya bi 

madīnat al-Askandarīya fī ʿaṣr Muḥammad ʿAlī Bāšā (1220- 1375A.H/ 1805- 

1954A.D)», Master Thesis, Faculty of Arts/ Alexandria University, 2014. 

دراسة تحليلية مقارنة للشكل العمرانى والمعمارى لمدينة القاهرة بين عصر محمد على وعصر "سمير،  تامرمحمود،  -
 م. 2000جامعة عين شمس،  /، كلية الهندسةماجستيررسالة ، "إسماعيل

- MAḤMŪD, TĀMIR SAMĪR, «Dirāsa taḥlīlīya muqārna liʾl-šakl al-ʿumrānī li madīnat al-Qāhira 

bayīn ʿaṣr Muḥammad ʿAlī wa ʿaṣr Ismāʿīl», Master Thesis, Faculty of 

Engineering/ Ain Shams University, 2000. 

الكوابيل فى العمائر اإلسالمية بالقاهرة منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر "محمد عبد الرازق،  منصورمعوض،  -
 م.2008جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثارماجستير رسالةدراسة معمارية فنية"،  "أسرة محمد على 

-  MUʿAWWAḌ, MANṢŪR MUḤAMMAD ʿABD AL-RĀZIQ, «al-Kawābīl fī al-ʿamāʾir al-islāmīya li 

madīnat al-Qāhira munḏu bidāyat al-ʿaṣr al-Mamlūkī wa ḥattā nihāyat ʿaṣr 

ʾusrat Muḥammad ʿAlī "Dirāsa miʿmārīya fannīya», Master Thesis, Faculty of 

Archeology / Cairo University, 2008. 
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