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على بعض اآلثار المصریة  أضـــــواء  
 التي أعید إستخدامھا في اآلثار اإلسالمیة

  عائشة عبد العزیز التھامى. د.أدامھا 
  
 اإلطار العام للدراسة -

بالدراسة ظاھرة إعادة إستخدام آثار العصور القدیمة داخل  یتناول ھذا البحث
ً اآلثار التى ترجع لفترة الحكم المصري القدیم والتى ُتعرف  اآلثار اإلسالمیة، وتحدیدا

، سواء أكانت آثار ثابتة أو منقولة، حتى یمكننا الوقوف على "بالحضارة الفرعونیة"
مسلمون األوائل لذلك، وھل الموقع مدى التأثیر والتأثر، واألسباب التى دفعت ال

الجغرافي لھ عالقة كبعد من األبعاد المتعددة للمكان فى أى زمان، أم أنھ إحتكاك 
  !حضاري یحمل صفاتھ الظاھریة دون التعمق

ً فرعونیة تحمل صفات الوثنیة واألدیان  ً أننا نرى آثارا ألنھ من المثیر حقا
مساجدھا ومآذنھا، وما تحملھ من دیانة الوضعیة، داخل أروقة الحضارة اإلسالمیة ب

سماویة حقھ، دون أن تفقد قوامھا الذاتي، أو حتى مجرد التفكیر فى ذلك، وكیف أن 
الجوھر فیھا ال ینسخ وإنما یتناسخ، ولكننا یمكن أن نضعھا قاعدة أن مصر كلما 

ً، حتى فى ال ً وإستمرارا ً، زادت شخصیتھا وذاتیتھا تأكیدا ً وتطورا ماضى زادت تغیرا
ً فى " تمصر"البعید كانت مصر  ً صمیما ً مصریا كل جدید تھضمھ وتمثلھ وتجعلھ كائنا

تجانس مذھل دون أن یفقد ھویتھ، فالموجات األجنبیة مصرتھا وابتلعتھا، حتى الدین 
 .مصرتھ أخذت المسیحیة وأخرجت منھا نسختھا الخاصة القبطیة

ً داخل مصر كا: "وكما یقول ویلسون عن مصر القدیمة نت أشد األفكار تباینا
ً فیما قد نعده نحن المحدثین كإنعدام للنظام فى تضارب  تتقبل بتسامح وتنسج معا
، كانت طریقة المصري القدیم ھو أن یتقبل  ً فلسفي، ولكنھ كان للقدماء متكامال
التجدیدات وأن یضمنھا تفكیره، دون نبذ القدیم والبالى، وأن القدیم والجدید لیرقدان 

ً، أ ً إال إذا تمسك بالقدیم إلى " مورنتز"و كما یذكر معا أن المصري ال یكون مصریا
  ١.جوار الجدید، فیوائم بینھما أو یصل إحداھما باآلخر على األقل

  
  
  
  
  
  

                                                             
 تخدامھا في اآلثار اإلسالمیة أستاذ بقسم اإلرشاد السیاحى كلیة السیاحة والفنادق جامعة الفیوم  
 .١٩١، ١٩٩٣، دار الھالل، القاھرة "دراسة فى عبقریة المكان"جمال حمدان، شخصیة مصر  ١
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  :الھدف من الدراسة  -
  : ھذه الدراسة إلىوتھدف     

اإلسالمیة، التعرف على اآلثار الفرعونیة التى أعید إستخدامھا داخل اآلثار  -١
كدراسة حالة لبعض مواقع الحضارة اإلسالمیة داخل مصر وعلى رأسھم 

  .القاھرة اإلسالمیة
الوقوف على الحاالت التى تم فیھا إعادة اإلستخدام بشكل ظاھري ملفت  -٢

 .للنظر
 . دراسة األسباب وراء ھذه الظاھرة وتتبع نشأتھا فى العصور القدیمة -٣

  :أھمیة موضوع البحث
  :البحث من عده اعتبارات؛ أال وھىتنبع أھمیة 

ً یشوبھ بعض : اإلعتبار األول - أن الدراسة تتطرق لموضوع ھام جدا
الصعوبات فى جمع المادة العلمیة بشكل علمى وصحیح للوقوف الكامل وراء 

  .تحدید نماذج جلیة لھذه الظاھرة فى إطار مناھج البحث العلمى المعروفة
سوف تتبع  نظام البحث اإلحصائي ھو أن الدراسة : اإلعتبار الثانى  -

ً لتشابك الموضوع، وتعدد أبعاده  .كدراسة حالة لمواقع أثریة بعینھا، نظرا
ھو أن الدراسة تتعرض لنوع من التأثیر والتأثر بین : اإلعتبار الثالث -

دیانتین األولى وضعیة بحتھ تحمل صفة الوثنیة، وأھلھا على حسب وصف 
نیة دیانة سماویة حقة ھى خیر الدیانات التى منحھا ، والثا"كفرة"الدیانة الجدیدة 

هللا للبشریة أال وھى دیانة اإلسالم، لذا البد من توخى الحذر والدقة عند 
 .الحدیث حول عملیة التأثیر والتأثر بشكل أساسي

 :أبعــاد الــدراسة -
عند تحدید خط سیر الدراسة آثرت أن تكون لھا بعد معماري بحت للوقوف 

ً وصف ھذه األجزاء الكامل ع لى الحاالت التى تم فیھا إعادة اإلستخدام متناوال
المعماریة وكیف تم إستخدامھا، وھل ھذا لھ أبعاد أخرى أم أنھ إستخدام ظاھري فقط، 

  .حتى نستطیع الوصول إلى نتائج أقرب إلى الصحة
  :  منھج الدراسة -

ھج البحث العلمي أال لقد تم الجمع  في دراسة ھذا الموضوع بین منھجین من منا
  :وھما

ألننا بصدد ظاھرة تحمل فى إطارھا العام البعد : المنھج الوصفى التحلیلي
المعماري فى إطار ھدف البحث والبعد الذي أشرنا إلیھ، وأثناء ھذه الدراسة تم 
ً علینا بأن ندلي لھا بعض  الوقوف على بعض الجزئیات الھامة التي كانت وفقا

 . االھتمام وسنوضحھا في فصول البحث
المنھج في دراسة أكثر من حالة لھذه  تم إستخدام ھذا: منھج دراسة الحالة

ً ما في  الظاھرة والتى لم یتم التعمق فى دراستھا من قبل الباحثین في مصر مستخدما
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ً من هللا أن أكون وفقت في  ذلك المنھج من عرض لكل ما یتعلق بھذه الحاالت متمنیا
  . ذلك

  :فرضیات الدراسة -
قة في اتجاھین، بین موقع أما عن فرضیة ھذه الدراسة فإنھا تتبلور حول عال

األثر القدیم وإعادة إستخدامھ فى األثر اإلسالمي فى إطار جغرافى بحت، وأثر البیئة 
 . المحیطة فى حدوث ھذه الظاھرة

  : أسئلة بحثیة -
وبجانب فرضیة الدراسة تم وضع عدة أسئلة بحثیة بمثابة محاور أساسیة 

  :تائج الدراسة، وھي كاآلتي للدراسة نحاول إثباتھا وإیجاد حلول لھا في ن
  متى بدأت ظاھرة إستخدام اآلثار القدیمة فى آثار العصور التالیة لھا؟. ١س
  ھل للموقع الجغرافي تأثیر واضح فى حدوث ھذه الظاھرة؟. ٢س
ھل یوجد حاالت واضحة لھذه الظاھرة قبل الفترة التى خصص لھا . ٣س

  البحث؟
الحضارة الفرعونیة واآلثار ھل یوجد عالقة بین الموروث من . ٤س

  اإلسالمیة؟
ما ھى النماذج التى تأكد لنا من خاللھا وجود ھذه الظاھرة فى العصر . ٥س

  اإلسالمى؟
  :مصادر الدراسة والدراسات السابقة 

  :عدة مصادر؛ من أھمھالقد أعتمدت الدراسة على 
من اآلثار اإلسالمیة داخل القاھرة وخارجھا فى دراسة إحصائیة سریعة،  .١

مساجد، وأسبلة، وخانقاھات، وأضرحة، وكتاتیب، ومدارس، ووكاالت، 
  .وقالع وحصون، وبوابات

، "جیمیس ھاریل"عالم الجیولوجي الشھیر الالدراسة اإلحصائیة التى قام بھا  .٢
 REUSE OF ROMAN"بجامعة تولیدو بأمریكا، تحت عنوان 

ORNAMENTAL STONES IN MEDIEVAL CAIRO, EGYPT"، 
قتصرت فقط على وصف الزخارف المعماریة التى إستخدمت داخل والتى إ

 .آثار القاھرة اإلسالمیة، والتى ساد أغلبھا العصر البطلمى والرومانى
بعض اإلكتشافات الحدیثة والتى قادت العلماء والباحثین إلى الكشف عن  .٣

المزید من إعادة إستخدام اآلثار الفرعونیة داخل اآلثار اإلسالمیة، كحالة 
 .سجد أبو الحجاج األقصري، أثر حریق تعرض لھم

ً على المراجع األجنبیة والعربیة المتاحة .٤  .وأخیرا
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 خطة الدراسة
  : وتنقسم خطة الدراسة إلى 

اإلطار العام وقد تم تقسیم البحث إلى ثالثة مباحث بدأناھا بالحدیث عن 
ً فى ذلك اإلطار العام للدراسة، حیث الھدف للدراسة من الدراسة، وأھمیة ، متناوال

موضوع البحث، وأبعاد الدراسة، والمنھج الذي أتبع فى الدراسة، ثم تطرقنا للحدیث 
عن فرضیات الدراسة، ومصادر الدراسة، وقد تم وضع عدة أسئلة بحثیة ھى بمثابة 

  .محاور أساسیة للدراسة، محاولین الوصول إلى نتائج أقرب إلى الصحة
ظاھرة إستخدام آثار العصور "الحدیث عن  ولالمبحث األوقد تناولنا فى   

، من خالل مدخل عام من خالل ثالثة نقاط، أولھما التطرق "القدیمة فى عصور تالیة
للحدیث عن بدایة ظھور الظاھرة وأسبابھا ومظاھرھا، ثم الحدیث عن الموقع 
الجغرافي وأثره فى ھذه الظاھرة، ثم تناولنا بالذكر بعض الحاالت التى ترجع 

  .عصور القدیمةلل
تحدثنا عن العمارة اإلسالمیة واآلثار المصریة من خالل  المبحث الثانىوفى 

الموروث واألثر حتى یتثنى لنا الوقوف على أسباب الظاھرة إن أمكنا ذلك، وقد تم 
تناولھا فى ثالثة نقاط، أولھما العمارة اإلسالمیة من حیث القیمة واألثر، وثانیھما من 

تراث، وقد ختمنا ھذا الفصل بالربط بین إعادة إستخدام تلك اآلثار حیث الموروث وال
  .القدیمة على الرغم من إختالف العقیدة

واألخیر فقد تناولنا فیھ النماذج والحاالت التى تم فیھا إعادة  المبحث الثالثأما 
ً للمناطق الجغرافیة والتى تمثل تجمعات  أستخدام تلك اآلثار، من خالل تقسیمھا طبقا

آلثار اإلسالمیة كالقاھرة اإلسالمیة، واإلسكندریة ورشید، واألقصر وأسوان، والفیوم ا
  .والواحات

وقد تم تزییل البحث بالخاتمة وأھم النتائج ومالحق الدراسة كقائمة المراجع 
  .وقائمة الصور واألشكال وتم إدراج جدول بالحاالت التى أعتمد علیھا البحث
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  المبحث األول
  مدخل لدراسة

  ظاھرة إستخدام آثار العصور القدیمة فى عصور تالیة
  :ومظاھرھا ..... وأسبابھا ... بدایة ظھور الظاھرة  .١

ان ظاھرة إعادة إستخدام آثار العصور القدیمة فى عصور تالیة لم تكن ولیدة حضارة 
إلنسان فى معینة بل بدأت مع بدایة تعمیر اإلنسان للكون منذ بدأ الخلیقة، عندما بدأ ا

إستخدام مخلفات اإلنسان الذي سبقھ من مسكن ومستلزمات دینیة ودنیویة، لیتطور 
األمر إلى إستعمال قبرة الذي دفن فیھ، وأثاثھ الجنائزى، ویتعدى األمر إلى نقش 

  .إسمھ وكأنھ ھو الذي صنعھ دون اإلشارة إلى القدیم فى حاالت كثیرة
أن البیئة المحیطة ساعدت فى ذلك وحول أسباب ھذه الظاھرة فعلى مایبدو 

على أساس أن اإلنسان وجد أمامھ ھذه اآلثار دون حمایة سھلة اإلستخدام، فوفر على 
نفسھ صنع أدوات لھ أو ماشابھ ذلك كالتابوت أو المقبرة، وأستخدم ما وجده أمامھ، 

دون وال یعنى ھذا التعمیم ففى حاالت كثیرة لجأ اإلنسان إلى صنع مستلزماتھ بنفسھ 
  .اإلعتماد على ما ھو موجود

ویبدو أن العامل اإلقتصادي یؤثر فى تلك الظاھرة فى بعض األحیان، حیث 
یجد اإلنسان نفسھ عاجز عن توفیر تكالیف إقامة تابوت لھ أو مقبرة فیلجأ إلى 
إستخدام ما ھو متاح لھ أمامھ، ولكن ھذا العامل ال یؤثر بشكل كامل إذا أتخذنا 

ً، وما قیل حول محاولة محمد على والى مصر من ھدم الحضارة اإلسال میة نموذجا
، لیستخدم أحجاره فى "ھرم منكاورع"الھرم الثالث من أھرامات الجیزة أال وھو 

استكمال بناء وتطویر القلعة، إال أنھ تراجع عن الفكرة لما وجده من أن تكالیف ھدم 
 ذا تم إستخراجھا من المحجر،جسم الھرم وإستخراج أحجاره للبناء بھا أكبر بكثیر إ

على الرغم من توافر العدید من المحاجر حولھ كمحاجر الحجر الجیري بالمقطم، 
  .٢ومحاجر الجبل األحمر، ومحاجر طرة والمعصرة

  :الموقع الجغرافي وأثره فى ھذه الظاھرة  .٢
وربما أن العامل الجغرافى لھ تأثیر لحدوث ھذه الظاھرة حیث أن قرب مكان 
بناء األثر األحدث من األثر القدیم یساھم فى عملیة اإلغراء وراء إعادة إستعمال 
أحجار ھذا األثر، خاصة إذا كان ھذا األثر القدیم قد حدث لھ نوع من التدمیر 

لوان والرسوم بجانبھ، مما یجعلھ وتناثرت أحجاره المصقولة ذات الزخارف واأل
محجر صناعى یتلمس فیھ بنائھ الجدید الذي یسعى إلیھ دون عناء قطع أو صقل أو 
نقل، وما روى حول القیام بنقل أحجار ھرم الملك جدفرع  ومجموعتھ الجنائزیة فى 

                                                             
اھرة، (، تألیف وترجمة، مكتبة األنجلو المصریة األھـرام المصریـة، أحمـد فخـري ٢ . ؛ أ)١٩٦٣الق
اب : مصطفى أحمد عثمان، مراجعة: ، ترجمةأھـرام مصـر، إدواردز. س. أ أحمد فخري، األلف كت

  ).م ١٩٩٧الھیئة المصریة العامة للكتاب، ) (٢٧٢(الثاني، العدد 
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ً ما یقارب من ثلثمائة جمل لنقل الحجارة  صحراء أبو رواش، حیث كان یوفر یومیا
  .إستخدامھا فى مبانى أخرى، لھو أمر یزید الذھول وإعادة
  :دراسة حالة لبعض نماذج العصور القدیمة .٣

أما عن الحاالت التى حدثت فیھا ھذه الظاھرة، قبل الفترة المخصصة لدراسة 
  :البحث، فیمكن سردھا على النحو التالى دون إسھاب

  .إستخدام بعض أحجار أھرامات ومعابد ھضبة الجیزة فى سقارة .١
إستخدام بعض أحجار من مجموعة زوسر الھرمیة بسقارة داخل أھرامات  .٢

 .٣ملوك األسرة الخامسة والسادسة
إستخدام أحجار مقاصیر الدولة الوسطى داخل صروح معبد الكرنك، وأبرز  .٣

مثال لذلك مقصورة الملك سنوسرت األول والتى تم إكتشاف أجزائھا داخل 
أحجار الثالثات الخاصة بمعبد الصرح الثالث من صروح معبد األقصر، و

 .العاشر أخناتون خلف الكرنك والتى أكتشفت داخل الصرح
إعادة إستخدام بعض مقابر ملوك الفراعنة كمقبرة الملكة تاوسرت الذي  .٤

 .أغتصبھا الملك ست نخت بوادى الملوك باألقصر
إستخدام بعض أحجار معبد منتوحتب الثانى بالدیر البحري داخل معبد الملكة  .٥

 .تشبسوت المجاور لھح
إستخدام بعض تماثیل الملوك فى الفترات السابقة كالتماثیل التى أغتصبھا  .٦

 .٤الملك رمسیس الثانى من ملوك الدولة الوسطى
إعادة إستخدام مقبرة الكتاكومب بكوم الشقافة بحى كرموز باإلسكندریة ألكثر  .٧

 .٥من أربعة قرون كجبانة عامة بعد أن كانت جبانة خاصة
إستخدام منطقة كوم الدكة والمسرح الرومانى كجبانة عامة للمسلمین فى  .٨

العصور اإلسالمیة، حیث تم الكشف عن بعض شواھد القبور والزخارف 
    .٦اإلسالمیة والكتابات الكوفیة بالمنطقة

                                                             
3 Et. Drioton & J.-F. Lauer, ‘Une inscription de Khamouas sur la face sud de la pyramide 

d’Ounas à Saqqarah’, in: ASAE 37 (1937), 201-11 & Pl. II. 
جھود المصري القدیم في صیانة وترمیم منشآتھ المعماریة واآلثار ، محمد عبد الرافع سلیمان ٤

جامعة ( كلیة اآلداب عبد الحلیم نور الدین، .د.أ: إشراف ستیر غیر منشورة،چما ،المنقولة
  ).١٩٩٥طنطا،

  .٢٠٠٩،٥٤القاھرة ، مواقع اآلثار الیونانیة الرومانیة فى مصر، عبد الحلیم نور الدین ٥
 نشأتھا وحضارتھا منذ.. ألسكندریةتخطیط المدینة القدیمة، تاریخ ا، زكي حامد قادوس عزت ٦

  .٢٠٩، )١٩٩٩محافظة األسكندریة، ( أقدم العصور
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  المبحث الثاني
  واآلثار المصریة...العمارة اإلسالمیة
  واألثر...... الموروث

  :٧القیمة واآلثر...العمارة اإلسالمیة
ُینظر إلى العمائر اإلسالمیة على أنھا لیست مجرد مجموعة من األحجار التى اتخذت 
ً لھا كأشكال القباب والمآذن أو غیر ذلك بل ننظر إلیھا على أنھا تحمل فى  ً ممیزا شكال
طیاتھا مجموعة من السمات العامة التى تمیزھا عن غیرھا من طرز العمارة التى 

سالمیة بمدینة القاھرة ترتبط بمجموعة من القیم فالعمائر اإل. عرفتھا البشریة
التاریخیة والمعماریة والفنیة التى كان لھا دور بارز فى مجال العمران حفظتھ لنا 
الشواھد األثریة الباقیة إلى یومنا ھذا ومن ھنا أصبحت ھذه العمائر تندرج تحت عدة 

  . مفاھیم كالتراث والموروث واألصالة واألثر
ى أن القیم التاریخیة والمعماریة والفنیة التى تتسم بھا ھذه العمائر ولیس من شك ف 

ً من ھذه العمائر بقیمھا المختلفة تقف شاھدة على  تحكى تاریخ األمة بل أن كثیرا
عظمة أجدادنا وما بذلوه من جھد عملي فى سبیل الریادة التى نفتقدھا اآلن فى مجال 

ىء اإلسالمیة التى استقى منھا المعمار العمارة وھذه الریادة ارتكزت على المباد
  .أفكاره لصیاغة الشكل العام لھذه العمائر

  :الموروث والتراث...العمارة اإلسالمیة
ویقترب معنى  ٨الموروث ھو كل ما یتركھ األجداد لیصل إلى األبناء واألحفاد

التراث فى اللغة من المعنى السابق إذ ھو كل ما یخلفھ اإلنسان لورثتھ وأصلھ 
فأبدلت الواو تاء فالتراث واإلرث والورث كلھا مترادفات لمعنى " وارث"أو " ورث"

  .واحد وقد جاء فى القرآن الكریم ما یفید ھذا المعنى
رثناه من األجداد واآلباء وقد ظھر مصطلح التراث الحضاري لكى یطلق على ما و

  .٩فى صورة منجزات ثقافیة وحضاریة
تحت التراث الثقافي ) Architectural Heritage(ویندرج التراث المعمارى   

    .١٠وھو یعني مجموعة المباني التى أثبتت قیمتھا وأصالتھا فى مواجھة قوى التغییر

                                                             
دراسة (، العمارة اإلسالمیة من القیمة إلى األثر عاطف عبد الدایم عبد الحى: للمزید أنظر ٧

؛ خالد عزب ، فقھ العمارة اإلسالمیة ، الطبعة ٣،)میة بمدینة القاھرةتطبیقیة على العمائر اإلسال
 .م١٩٩٧األولى القاھرة 

ارب لبنى عبد العزیز أحمد مصطفى، األرتقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة توثیق وتقییم لتج ٨
 .٩، م٢٠٠١، جامعة القاھرة وط رسالة ماجستیر، كلیة الھندسة، مخطالحفاظ فى القاھرة التاریخیة

جمال عبد الغنى ، تنسیق المواقع باألماكن التاریخیة ، مخطوط رسالة ماجستیر ، جامعة  ٩
 .١٢؛  أحمد خلف عطیة ، المرجع السابق، ص  ٢٩، ص  ١٩٩٠اإلسكندریة 

الحفاظ الحضارى فى عمرو مصطفى الحلفاوى ، مدخل إعادة التوظیف كأحد توجھات عملیة  ١٠
  . ٣٢٤م ، ص ١٩٩٥، جامعة األزھر العلمى الدولى الرابع، كلیة الھندسةالدول النامیة، المؤتمر 
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" وھى  )Heritage Zones(ویرتبط بالتراث مصطلح المناطق التراثیة   
وتشتمل ... المواضع التى تعبر عن ذاكرة المكان وتحوي الجانب الجمالي والثقافي 

  .١١" على أكبر حشد من المباني ذات القیمة الحضاریة أو التاریخیة 
  :إعادة إستخدام رغم إختالف العقیدة

ً من المساجد والحصون والقالع واآلثار اإلسالمیة  والمثیر للدھشة أن كثیرا
اخل وخارج القاھرة غنیة ببعض القطع األثریة والتى أعید إستخدامھا من األخرى د

اآلثار المصریة القدیمة والتى ترجع لفترات تاریخیة مختلفة حتى العصرین البطلمى 
والروماني، على الرغم من إختالف العقیدة والنظر إلى أصحاب ھذه الحضارات 

  . على أنھم وثنیین
اإلسالمى بإعادة استخدام بعض األعمدة وأجزاء وقد قام البناءون فى العصر 

ا بتكسیتھا ببعض من المعابد وبعض قطع األحجار من المواقع األثریة المختلفة وقامو
یقومون بتغطیتھا بأجزاء من ، وفى بعض األحیان )قشرات خشبیة(الطبقات الخشبیة

عناصر ، محاولون إخفاء عناصرھا المعماریة وصبغھا ب)بالطات من اآلجر(اآلجر
العمارة اإلسالمیة، وقد أدى إزالة بعض ھذه الطبقات التى تم تكسیتھا إلى الكشف عن 

  .ھذه القطع التى أعید إستخدامھ
  المبحث الثالث

  اآلثار المصریة وإعادة إستخدامھا فى اآلثار اإلسالمیة
  "دراسة حالة"

  :القاھرة الفاطمیة: أوالً 
المستشرقون ھي درة العمارة اإلسالمیة لما تعد القاھرة الفاطمیة حسب وصف 

ً من ھذة اآلثار قد استخدم فى بناءھا بعض أجزاء العمائر  تحویھ من آثار، وكثیرا
القدیمة المؤرخة بالفترة الفرعونیة والبطلمیة الرومانیة جلب بعضھا من داخل القاھرة 

  .والبعض من خارجھا
تى تمت على أیدى الباحثین وعلى الرغم من الدراسات العدیدة والمختلفة ال

، لم ١٢والتى شملت آثار القاھرة اإلسالمیة وعناصرھا المعماریة وزخارفھا المختلفة
یتم تحدید العناصر المعماریة التى أعید استخدامھا فى تلك اآلثار بإستثناء حاالت 

  .١٣قلیلة
  

                                                             
 .١١لبنى عبد العزیز ، المرجع السابق ،  ١١

  :للمزید عن ھذه الدراسات؛ أنظر  ١٢
Devonshire 1930, Hautecoeur and Wiet 1932, Ministry of Waqfs 1949, Survey of Egypt 
1951, Creswell 1952 & 1959, Wiet 1966, Behrens-Abouseif 1989, Williams 1993, Blair 
and Bloom 1994: 70-96 

دار المعارف ، م الجمالیة فى العمارة اإلسالمیة، القاھرة، القیثروت عكاشة: للمزید أنظر ١٣
  .م١٩٨١
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  :مصادر ھذة األحجار وإعادة توظیفھا داخل آثار القاھرة الفاطمیة
ً من األحجار من مباني وآثار لقد لجأ  البناءون المسلمون إلى إستخدام كثیرا

الحضارات القدیمة وأعادوا توظیفھا داخل أروقة المساجد والمباني التى بنیت 
بالقاھرة الفاطمیة، خاصة المساجد واألسبلة، والزاویة، والخانقاه، والُكَتاب، ومعظم 

وحول المحراب وفى بعض األحیان  ھذ القطع التى أعید إستخدامھا قد أكتشف داخل
فى أرجاء المسجد وخاصة اإلیوان القبلي سواء أكان مسجد أو مدرسة أو مشھد، وقد 
أنتشرت ھذه القطع كنوع من الزخارف على األعمدة وفى زوایا المبنى بأشكال 

  .ودرجات مختلفلة مما یسھل على الزائرین والدارسین التعرف علیھا بسھولة
التى تم اكتشاف تلك القطع بھا مسجد وضریح السلطان  ومن أھم األماكن

منصور قالوون، ومدرسة وخانقاه السلطان الظاھر برقوق، ضریح السلطان 
  .األشرف برسباى، مسجد، ضریح السلطان المؤید شیخ

ً، فقد وجد أن  وعن كیفیة استخدام ھذه القطع داخل األماكن المشار إلیھا سابقا
ً فى كنائس الفترة ھذه الزخارف یغلب علیھا ن وع الزخارف الذي كان منتشرا

، خاصة الموجود فى opus sectile decorationالبیزنطیة المبكرة والذي یطلق علیھ 
من القرن السادس المیالدي، وقد ظھرت ھذه  ١٤كنیسة أیا صوفیا فى اسطنبول

 الزخارف على اآلثار اإلسالمیة فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن
، ثم ١٥المیالدي، خاصة فى مسجد قبة الصخرة فى فلسطین، والمسجد الكبیر بدمشق

 .أتى ھذا النموذج من الزخرفة إلى مصر فى وقت تالى
  :نماذج للحاالت التى تم إكتشافھا داخل القاھرة الفاطمیة

ً لمصادر الدراسة والمراجع التى تم اإلعتماد علیھا، تم تحدید عدة      وفقا
  :تحدیدھا من قبل الباحثین والدارسین؛ وسنذكرھا على النحو التالىحاالت تم 

 ":الفتوح، والنصر، وزویلة"أبواب القاھرة   -١
إلى العدید من الكتل واألحجار التى علیھا زخارف مصریة " كریزول"أشار   

قدیمة ونقوش ھیروغلیفیة من الجرانیت أو الجرانیدیوریت داخل أبواب القاھرة؛ 
  :١٦النحو التالينذكر منھا على 

                                                             
14 Krautheimer 1986: 214 
15 Lewcock 1978: 135, Ettinghausen and Grabor 1994: 28-45 
16  James A. Harrell, Lorenzo Lazzarini, DECORATIVE STONES IN THE PRE-

OTTOMAN ISLAMICBUILDINGS OF CAIRO, EGYPT, Part II: INVENTORY OF 
STONES IN THE BUILDINGS, Department of Environmental Sciences (Mail Stop 
#604) The University of Toledo Toledo, Ohio 43606-3390, USA, for more information 
look: Creswell, K. A. C., 1952, The Muslim Architecture of Egypt. Vol. I — Ikhshids 
and Fatimids, A.D. 939-1171: Clarendon Press (Oxford), Creswell, K. A. C., 1959, The 
Muslim Architecture of Egypt. Vol. II — Ayyubids and Early Bahrite Mamluks, A.D. 
1171-1326: Clarendon Press (Oxford). 
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تعلو النافذة " األسرة التاسعة عشر"كتلة حجریة من عھد الرعامسة  -
 .األخیرة من السلم الحلزوني المؤدي إلى سطح باب النصر

تعلو قمة الجزء " األسرة التاسعة عشر"كتلة حجریة من عھد الرعامسة  -
برج شبة اإلستداري من الزاویة الجنوبیة الغربیة داخل إحدى نتوء ساللم ال

 .بباب النصر
مستخدمة كغطاء فى " األسرة التاسعة عشر"كتلة حجریة من عھد الرعامسة  -

 .نھایة الممر بین باب الفتوح وساللم مبنى البرج
" األسرة الثامنة عشر"كتلة جرانیتیة من عھد تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث  -

  .مستخدمة كعتب للمدخل الشرقي للبرج 
  :السلطان المنصور قالوونمسجد ومدرسة وبیمارستان   -٢

ً حالة اإلستخدام داخل ھذه المجموعة الھامة داخل المدرسة عند    تظھر جلیا
مدخل إیوان القبلة عمودان من الرخام ذات طابع كورنثي الشكل، وفى الداخل ستة 
أعمدة جرانیتیة، على إحدى ھذه األعمدة رموز وعالمات ھیروغلیفیة، نفس ھذه 

بالمتحف  ٤٢الحظتھا على أربعة أعمدة فى الممر رقم العالمات من الممكن م
  .المصري بالقاھرة تؤرخ بعھد الملك ساحورع األسرة الخامسة

 : مدرسة وضریح الصالح نجم الدین أیوب -٣
عمود رخامي داخل  ١٢أشار كریزول إلى حوالى أربعة أعمدة من حوالى 

التى عند  المدرسة ذات طراز كورنثى الشكل على إحدى ھذه األعمدة خاصة
  .المدخل تحوي رموزھیروغلیفیة

 :مسجد وضریح الناصر فرج ابن برقوق -٤
ما زال ھناك بعض الكتل الجرانیتیة المنقوشة برموز ھیروغلیفیة عند الممر   

ً لدراسة  ، قد تم تحدید أكثر من "جیمیس ھاریل"المؤدي إلى المسجد، وھكذا طبقا
المصریة القدیمة داخل اآلثار  حالة التى تم فیھا إعادة إستخدام اآلثار ١٣٧

ً وشاملة   ١٧.اإلسالمیة فى دراسة عمیقة جدا
 ً   :األقصر وأسوان: ثانیا

ً ألھمیة منطقتى األقصر وأسوان من الناحیة األثریة وحیث أنھما یحویا  نظرا
ً من التأثیر الشكلي  أكثر من ثلث آثار العالم، فقد كان من الطبیعى أن یشكلوا نوعا

ً فى الفترة الرومانیة على األقل على  العصور التالیة لھم، وھذا ما وضح جلیا
والمسیحیة من إستخدام بعض المعابد والمقابر ككنائس وأدیرة كمعبد الدیر البحري 
لحتشبسوت، ومعبد دیر المدینة بالبر الغربي باألقصر، وكذلك بعض مقابر قبة الھوا 
                                                             

  :للمزید عن ھذه الدراسة ١٧
James A. Harrell, Lorenzo Lazzarini, DECORATIVE STONES IN THE PRE-OTTOMAN 
ISLAMICBUILDINGS OF CAIRO, EGYPT, Part II: INVENTORY OF STONES IN THE 
BUILDINGS, Department of Environmental Sciences (Mail Stop #604) The University of 
Toledo Toledo, Ohio 43606-3390, USA, 
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ً فى العصر  ً وواضحا اإلسالمى فى األقصر داخل بأسوان، وقد جاء التداخل جلیا
  .مسجد أبو الحجاج األقصري، وھذا ما سنسرده فى الفقرات التالیة

  :كشاھد عیان.....مسجد أبو الحجاج األقصري 
  :المسجد داخل المعبد

وقد بنى المسجد بأكملھ على جدران معبد األقصر على یمین الداخل للفناء   
ألول لمعبد األقصر من الناحیة الغربیة األول، وبذلك فقد أخفى المسجد أعمدة الفناء ا

ً وأصبح من الصعب التعرف على مناظر ھذا الجزء من الفناء الذي یؤرخ لعھد  تماما
  .رمسیس الثانى

ومن المعروف أن المسجد الملحق بالقبة أعید ترمیمھ في نھایة القرن التاسع 
والمئذنة  عشر ورمم مرة أخرى من قبل وزارة األوقاف في مطلع القرن العشرین،

ھى الجزء األثري الوحید في المسجد الذي یرجع لعصر اإلنشاء وھي مبنیة من 
الطوب اللبن المدعم بمدامیك من الخشب وھي تبدأ بقاعدة مربعة تستدق إلى أعلى ثم 
بدن أسطواني یلیھ القمة التي تأخذ الشكل النصف كروي وھي سمة من سمات مآذن 

رین الفاطمي واألیوبي، وتتمیز ھذه المآذن بأنھا بالد الصعید والتي بنیت في العص
كانت تستخدم كفنارات إلرشاد القوافل التجاریة القادمة من الجنوب إلى الشمال، أما 

  .القبة والمسجد فھم غیر أثریین یؤرخوا بأوائل القرن العشر
  :كیف تم بناء المسجد على المعبد

ً من خالل إكتشاف  التبة أما عن طریقة بناء المسجد على سطح المعبد فقد ظ ھر جلیا
م حیث أوضحت لنا اختالف طریقة بناء المسجد منذ ١٩٥٠الخرسانیة التى بنیت عام 

ً بوضع مالط من نوع عازل  ما یقرب من ألف عام حیث قاموا بنائى المسجد قدیما
على نقوش األعمدة للحفاظ علیھا وعدم تآكلھا وھذا لم یفعلھ بنائى التسعینات حیث 

  .ببناء تبة خرسانیة على األعمدة مباشرة قاموا
  :الجزء الذي تم الكشف عنھ من معبد األقصر

وقد قادت أعمال الترمیم إلى الكشف عن العدید من األعمدة والنقوش الجداریة 
بمعبد األقصر استخدمت في بناء الجدران الداخلیة للمسجد والتي ترجع إلي عھد 

ً من الملك رمسیس الثاني وھي توضح مناظر  ً ھاما غایة في األھمیة تكشف جزءا
تاریخ معبد األقصر وعن أھم ھذه المناظر تلك التي تصور الملك رمسیس الثاني 
وھو یقدم المسلتین الموجودتین أمام واجھة المعبد لإللھ آمون والمعروف أن أحدى 

ر بباریس وكذلك تلك المناظر التي تصو" الكونكورد"ھاتین المسلتین موجودة بمیدان 
ً یرتدي الزي الرسمي وعلي رأسھ التاج األبیض ٣ . تماثیل للملك رمسیس الثاني واقفا

وھذا المنظر ینفي ما أكده بعض الدارسین حول اغتصاب الملك رمسیس لكل التماثیل 
  .الخاصة بالملك امنحتب الثالث
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ً لفیل وأسفلھ عالمة تدل علي بالد  ً یصور منظرا ً ثالثا وقد ضمت النقوش منظرا
  .١٨نوبةال

 ً   :اإلسكندریة ورشید: ثالثا
لقد ضمت مدینة اإلسكندریة بین جنباتھا العدید من المواقع األثریة ذات األھمیة 
التاریخیة والتى كان لھا أكبر األثر فى الكثیر من األحداث التى أثرت على السیاسة 

اء لم تخلو العالمیة فى الفترة التى أعقبت الحضارة الفرعونیة، وكعادة البناءون القدم
المواقع األثریة فى اإلسكندریة من آثار ترجع لفترات سابقة عن إنشائھا خاصة تلك 
التى بنیت فى العصرین البطلمي والروماني، فقد تم الكشف عن العدید من اآلثار 
ً من الدولة الوسطى وحتى العصور المتأخرة من الحضارة  الفرعونیة إبتداءا

كتلك التى عثر علیھا داخل منطقة كوم الدكة األثریة الفرعونیة داخل ھذه المواقع، 
وكذلك منطقة كوم الشقافة وعمود السوارى، حیث تم العثور على العدید من األعمدة 

ً منھا تحت سطح الماء فیما یعرف باآلثار الغارقة   .والتماثیل، والتى تبقى جزءا
ً فرعونیة عدیدة، تسمي  حیث كانت  أما عن مدینة رشید، فھى تضم آثارا

وھى تسبق مدینة القاھرة في تراثھا اإلسالمي   ، ، وبھا معبد بولتیین الشھیر ریخیت
حصلت   وعددا ممیزا من المساجد  مبنى إسالمیا،  ٢٢ المتمیز لكونھا تضم أكثر من

من منظمة   ،١٩٩٠ على جائزة أحسن مدینة تحتفظ بطابعھا المعماري اإلسالمي عام
 . البالد اإلسالمیة

حال اإلسكندریة ورشید كحال سابقتھا حیث أمتد األمر ھكذا فى العصور وكان 
اإلسالمیة وتداخلت بعض أبنیتھا القدیمة مع مساجدھا وقالعھا وجباناتھا، نذكر منھم 

  :على سبیل المثال
  :وفنار اإلسكندریة أتفقا فى المكان وأختلفا فى الوظیفة....قلعة قاتباي

الدنیا السبع القدیمة؛؛ شید الفنار في الجزء ھو األعجوبة الثالثة من عجائب 
طلمیوس األول، پوذلك في عھد الملك " فاروس"الجنوبى الشرقي من جزیرة 

طلمیوس الثاني، وفى القرن الخامس عشر تعرض الفنار پواستكمل في عھد الملك 
م ببناء ١٤٨٠لزلزال شدید سقط على إثره، ثم قام السلطان األشرف قایتباى في عام 

تھ التي ال تزال قائمة حتى اآلن فى نفس المكان وأستخدم بعض األعمدة التى شید قلع
  .منھا الفنار فى األجزاء السفلیة من القلعة

  :أنار العالم.... اعادة إستخدام ...حجر رشید وقلعة سان جولیان
إن الدارس للحضارة المصریة البد وأن یختزن في ذاكرتھ مجموعة من 

مجموعة من العناصر التي فتحت الباب على مصراعیھ لمن  الثوابت، وعلى رأسھا
ً عن الحضارة المصریة، ویجيء حجر رشید على رأس ھذه  یرید أن یعرف شیئا

                                                             
السنة م ٢١/٩/٢٠٠٧جریدة األھرام ؛ ١٧٢٩٢العدد  ٥٦م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧جریدة األخبار  ١٨

 .٤٤١١٨العدد  ١٣٢
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والحدیث عن ھذا األثر یعني الحدیث عن الحجر والمكان والزمان . العناصر
  .واإلنسان

دن أما الحجر، فھو من البازلت األسود، وأما المكان فھو رشید، إحدى م
  ).م١٨٢٢م، و ١٧٩٩م، و .ق ١٩٦(محافظة البحیرة، وأما الزمان فھو األعوام 

أما التاریخ األول، فھو تاریخ تسجیل النص على الحجر في عھد الملك 
بطلمیوس الخامس، وأما التاریخ الثاني فھو عام الكشف عن ھذا الحجر من قبل جنود 

ة سان جولیان بالقرب من رشید، الحملة الفرنسیة أثناء قیامھم بحفر خندق حول قلع
وأما التاریخ الثالث فھو تاریخ فك شامبلیون لرموز الكتابة الھیروغلیفیة، وأما 

  .١٩اإلنسان فھو العالم الفرنسي الشاب شامبلیون
كانت مدینة ) م .ق ٣٣٣(وما یھمنا نحن ھنا ھو المكان ففى العصر البطلمى 

یسمى معبد بولبیتنوم، ھذا المعبد كان  سوقا رائجة وكان بھا معبد كبیر" بولبتین"
ً للملك  یضم فى جنباتھ نسخة من القرار الذى اصدر ً و تقدیرا مجمع الكھنة إجالال

" بولبتین"یعكس أھمیة مدینة  ، مما٢٠م.ق ١٩٦عام  Epiphans بطلیموس الخامس
ً إلى حجر بالخطین الھیروغلیفي  في ھذه الفترة، و قد كان قرار الكھنة مدونا

م بقلعة قایتباي 1799 والدیموطیقي و ترجم بالیوناني، و قد اكتشفھ الفرنسیون عام
ً من البناء نقل ضمن األحجار المستخدمة والتي جلبت من أطالل بولبتین،  وكان جزءأ

طالسم و رموز  م الذى كان لفك١٨٠١و قد استولى االنجلیز على ھذا الحجر عام 
ً بالمتحف البریطانياللغة المصریة القدیمة على ید شامب وقد . لیون ومحفوظ حالیا

قامت رشید على انقاض بولبتین، وذلك للعثور على آثار فرعونیة ترجع إلى عصر 
ً على أعمدة من الجرانیت و كتابات  بسماتیك األول والملك نخاو، كما عثر أیضا

ین على ، ھذا باالضافة الى عثور الفرنسی٢١ترجع للقرن الرابع أو الثالث قبل المیالد
حجر رشید وقد أشار بشیا الى األعمدة الرخامیة المتنوعة األشكال والتى استخدمت 

ً قلعة قایتباى   .٢٢فى بناء المساجد والمنازل األثریة وأیضا
  :أعمدة فرعونیة داخل جدران المساجد..تل قبریط بفوه

، وإلى الشرق من قریة )تل الفراعین" (بوتو"یقع ھذا التل شمال غرب 
أما عن . م فوق مستوى سطح األرض ٤، قرب رشید ویرتفع التل حوالي "قبریط"

                                                             
 .٢١ ،٢٠٠٨عبد الحلیم نور الدین، آثار وحضارة مصر القدیمة، الجزء األول، القاھرة  ١٩

20 M.Gary: A History of the Greek World from 323 to 140 B.C. (London. 1932) P. 217 – 
270. 

  .٢٢٩، ٢ج  عصر البطالمة،تاریخ مصر فى : ابراھیم نصحیى  ٢١
22 Brccia: Alexandria and Egypt, (Bergano 1922) P.352. 

 الغرب ومن الشرق مركز سیدى سالمیحده من  - الشرقى لفرع رشید  مركز فوة على الشاطئ 
ً مركز مطوبس أثري وقبة ومزار  مسجد ٣٦٥یوجد بمدینة فوة  . ومن الجنوب مركز دسوق وشماال

مستوى العالم ورشید والرابعة علي  فھي تعد المدینة الثالثة من حیث اآلثار اإلسالمیة بعد القاھرة
 في اآلثار اإلسالمیة
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م من الشمال إلى ٧٥٧م من الشرق إلى الغرب، و ٨٧٥مساحتھ فتتراوح ما بین 
ً لتجارة األواني الفخاریة الخاصة بأحشاء الموتى   الجنوب، وقد كان ھذه التل مقرا

  .عند التحنیط والتى تسمى باألوانى الكانوبیة
، )٢٠٠١- ٢٠٠٠عامى (وقد قام المجلس األعلى لآلثار بحفائر فى ھذا التل 

واكتشف بقایا كنیسة من الطوب األحمر تؤرخ  بین القرنین الرابع والسابع 
وقد اكتشف بداخلھا مجموعة من األحجار المنقوشة ببعض الكتابات . المیالدیین

صر الفرعوني قد استخدم الھیروغلیفیة، لذا ُیقترح أن یكون ھناك مبنى یرجع للع
كمحجر لبناء ھذه الكنیسة، خاصة بعد أن تم الكشف عن سبعة قواعد جرانیتیة كبیرة 
فى ھذا الموقع، وكذلك توجد بعض األعمدة الفرعونیة في بعض المساجد مما یدل 

  . ٢٣على أنھ كان في فوة معابد فرعونیة أثناء الفتح العربي وتحولت إلي مساجد
 ُ   ":والواحاتالفیوم : "رابعا
ً فى ضوء اإلكتشافات      وبالنسبة للفیوم والواحات فنجد تلك الظاھرة تندر نسبیا

والمعلومات المتاحة على الرغم من اإلرث الكبیر التى تجوب بھ أرض الفیوم من 
آثار إسالمیة ویونانیة رومانیة، أما بالنسبة للواحات فأمدتنا منطقة قصر الداخلة 

ً عن إعادة إستخدام بعض القطع األثریة المنقوشة بالوادى الجدید بمعلو مات قیمة جدا
  .بالھیروغلیفیة داخل جدران المدینة السكنیة

  :نموذج واضح داخل الواحات...قصر الداخلة
تعتبر مدینة القصر بالواحة الداخلة إحدى أھم الحصون الرومانیة، وھى   

ألقصر داخل الصحراء كم غرب ا ٤٥٠تقع فى عمق واحة الداخلة على ما یقرب من 
  .الغربیة، وتقع على رأس طریق درب األربعین المؤدي إلى دارفور

، وقد أقیمت على "موط"ھى أقدم مدن الداخلة ویرجح العلماء أنھا أقدم من " القصر"و
قمة جبلیة كانت جزء من مدینة فرعونیة قدیمة، حیث تم العثور على بقایا حصن 

  .ابد تؤرخ بالعصر المتأخرروماني، وبعض الكتل القدیمة لمع
وتحوي مدینة القصر الكثیر من المساجد والمنازل األثریة وأبواب وأعتاب المدینة 

التى تحوي على " أبو نفیر"القدیمة، لكن أھم ما یلفت النظر ھنا ھو مدرسة ومسجد 
أعتاب وبوابات وأعمدة مازالت الھیروغلیفیة منقوشة على جدرانھا فى أبرز حاالت 

  .٢٤ستخدام آثار قدیمة فى الحضارة اإلسالمیةإعادة إ

                                                             
  :للمزید عن ھذا التل، انظر ٢٣
عبد الحلیم نور الدین، وزارة الثقافة، المجلس األعلى . د.أ: یل آثار محافظة كفر الشیخ، تقدیمدل

  ).١٩٩٤القاھرة، (لآلثار 
The Supreme Council for Antiquities in Egypt (SCA), The Western Delta Regional 

Survey, on the website: www.dur.ac.uk/penelope.wilson/Delta/Intro.html,A.J. 
Spencer, in: The Intellectual Heritage of Egypt, in: Studia Aegyptiaca 14 (Budapest, 
1992), 535-6. 
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  خاتمة البحث والنتائج

ً ما حول ظاھرة إعادة إستخدام اآلثار  ً وبعد ھذا العرض المختصر نوعا وختاما
داخل أروقة اآلثار اإلسالمیة، ومن أجل " الفرعونیة والیونانیة والرومانیة"القدیمة 

  :توصلت إلیھا ھذه الدراسةدراسة مستفیضة نشیر إلى النتائج التي 
ً من إستخدام آثار القدماء  -١ أن البناؤون فى العصر اإلسالمي لم یجدوا بدا

  .داخل عمارتھم اإلسالمیة
تأثیر الموقع الجغرافى على ھذه الظاھرة واضح ال محالة، فاألبنیة  -٢

القدیمة أعید أستخدام بعض أجزاءھا لمباني متجاورة لھا أو قریبة منھا 
ً ما  .نوعا

إن األجزاء المستخدمة ال تعدو عن بعض أجزاء العناصر المعماریة  -٣
كاألعمدة والكتل الحجریة كدعامات أوغیره، فھى لیست من أساسات 

 .المبنى بإستثناء حالة أو أثنین، كمسجد أبو الحجاج مثالً 
أن تسعین فى المائة من الكتل المستخدمة قد أعید صقلھا وزخرفتھا لما  -٤

إلسالمیة، لذا فمن الصعب تحدید ھذه القطع إال إذا یتناسب والعمارة ا
ً تدل على ذلك  .تركوا لنا آثارا

نسبة تأثیر العمارة الیونانیة الرومانیة على العمارة اإلسالمیة ال تتعدى  -٥
عن كون إعادة إستخدام بعض أجزائھا المعماریة، لذا فالتأثیر الفرعونى 

 .أبعد بكثیر
تصر على منطقة بعینھا، فھى تتواجد إن ظاھرة إعادة اإلستخدام لم تق -٦

  .حینما یتواجد األثر والعوامل البیئیة المساعدة لھ
ً لم تأخذ  ُصد منھا الوقوف على ظاھرة ھامة جدا ً، فھذه الوریقات ق ً ولیس أخرا وأخیرا
اإلھتمام الكافى من قبل الباحثین، لدراسة أبعادھا كاملة، أال وھى ظاھرة إعادة 

فلعلنا نكون وفقنا فى عرضھا كما یة داخل اآلثار اإلسالمیة، إستخدام اآلثار المصر
 .ینبغى أن تكون
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  المـــــــــــــــراجع
 ً   قائمة المراجع العربیة والمعربة: أوال
، تألیف وترجمة، مكتبة األنجلو المصریة األھـرام المصریـة، أحمـد فخـريـ 

مصطفى : ، ترجمةمصـر أھـرام، إدواردز. س. أ. ؛ أ)١٩٦٣القاھرة، (
) ٢٧٢(أحمد فخري، األلف كتاب الثاني، العدد : أحمد عثمان، مراجعة

  ).م ١٩٩٧الھیئة المصریة العامة للكتاب، (
 .١٩٩٤القاھرة،  ٢، ج تاریخ مصر فى عصر البطالمةابراھیم نصحى،  -
، دار الھالل، القاھرة "دراسة فى عبقریة المكان"شخصیة مصر ، جمال حمدان -

١٩٩٣. 
الطبعة الثانیة ، القاھرة ،  ١تاریخ المساجد األثریة ، ج،  حسن عبد الوھاب -

  . م١٩٩٣
ـ  ١٣٣١اإلسالمیة فى مصر ، األوقاف حسین حسان محمد حسینـ 

م ، مخطوط رسالة دكتوراه ، جامعة األزھر ، ١٩٥٣ـ  ١٩١٣/ھـ١٣٧٣
  .م ١٩٩٥كلیة اللغة العربیة 

، المجلة  یة دراسة فى الشكل والمضمونالكتابات األثریة العرب، حسین علیوهـ 
ـ  ١٩٨٣التاریخیة المصریة ، المجلدان الثالثون والواحد والثالثون 

  .م١٩٨٤
  .م١٩٩٧، الطبعة األولى، القاھرة فقھ العمارة اإلسالمیة خالد عزب،ـ 
  .م١٩٤٨، القاھرة فنون اإلسالم، زكى محمد حسنـ 
أجزاء، القاھرة، المجلس  ٥، الصالحونمساجد مصر وأولیاؤھا ، سعاد ماھرـ 

  . م١٩٨٣ـ  ١٩٧١األعلى للشؤن اإلسالمیة 
، جزءان ، جدة ، دار البیان العمارة اإلسالمیة على مر العصور، سعاد ماھرـ 

  .م١٩٨٥/ھـ ١٤٠٥العربى، الطبعة األولى
، القاھرة، مواقع اآلثار الیونانیة الرومانیة فى مصر، عبد الحلیم نور الدین -

٢٠٠٩. 
 .م٢٠٠٧، القاھرة، مواقع ومتاحف اآلثار المصریة، عبد الحلیم نور الدین -
، الجزء األول، القاھرة آثار وحضارة مصر القدیمة، عبد الحلیم نور الدین -

٢١، ٢٠٠٨. 
 .٢٠٠٩، القاھرة مواقع اآلثار الیونانیة الرومانیة فى مصر، عبد الحلیم نور الدین -
، تقدیم، وزارة الثقافة، ر محافظة كفر الشیخدلیل آثاعبد الحلیم نور الدین،  -

 المجلس األعلى لآلثار 
جھود المصري القدیم في صیانة وترمیم منشآتھ ، محمد عبد الرافع سلیمان -

عبد . د.أ: ستیر غیر منشورة، إشرافچ، ماالمعماریة واآلثار المنقولة
  ).١٩٩٥جامعة طنطا، (الحلیم نور الدین، كلیة اآلداب 
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نشأتھا .. تخطیط المدینة القدیمة، تاریخ األسكندریة، قادوس زكي حامد عزت -
  .٢٠٩، )١٩٩٩محافظة األسكندریة، ( وحضارتھا منذ أقدم العصور

دراسة (العمارة اإلسالمیة من القیمة إلى األثر ، عاطف عبد الدایم عبد الحى -
؛ خالد عزب ، فقھ ٣،)تطبیقیة على العمائر اإلسالمیة بمدینة القاھرة

 .م١٩٩٧اإلسالمیة ، الطبعة األولى القاھرة  العمارة
األرتقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة توثیق ، لبنى عبد العزیز أحمد مصطفى -

، مخطوط رسالة ماجستیر ،  وتقییم لتجارب الحفاظ فى القاھرة التاریخیة
  .٩، م٢٠٠١كلیة الھندسة ، جامعة القاھرة 

، مخطوط رسالة ماجستیر، اكن التاریخیةتنسیق المواقع باألم،  جمال عبد الغنى -
  .٢٩، ص  ١٩٩٠جامعة اإلسكندریة 

، القاھرة، دار المعارف، القیم الجمالیة فى العمارة اإلسالمیة،  ثروت عكاشة -
 .م١٩٨١

 .١٧٢٩٢العدد  ٥٦م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧ جریدة األخبار -
 .٤٤١١٨العدد  ١٣٢م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧ جریدة األھرام -
  

  األجنبیة المراجع قائمة: ثانیاً 
 Adam, J.-P., 1994, Roman Building Materials and 

Techniques. Bloomington, Indiana University Press. 
 Baily, D. M., 1984, A building of the Antonine period. In 

British Museum Expedition to Middle Egypt – Ashmunein 
(1983) (eds. D. M. Bailey and W. V. Davies), 29-48. 
London:  British Museum Press. 

 Behrens-Abouseif, D., 1989, Islamic Architecture in 
Cairo – An Introduction. Cairo: American University in 
Cairo Press. 

 Blair, S. S. and Bloom, J. M., 1994, The Art and 
Architecture of Islam 1250-1800. New Haven: Yale 
University Press. 

 Borgini, G., 1989, Marmi Antichi. Rome: Leonardo-De 
Luca Editori. 

 Brown, V. M. and Harrell, J. A., 1995, Topographical and 
petrological survey of ancient Roman quarries in the 
Eastern Desert of Egypt. In The Study of Marble and 



)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

١٩٤ 
 

Other Stones Used in Antiquity (eds. Y. Maniatis, N. Herz 
and Y. Bassiakis), 221-234. London: Archetype. 

 Creswell, K. A. C., 1952, The Muslim Architecture of 
Egypt (Vol. I – Ikhshids and Fatimids, A.D. 939-1171). 
Oxford: Clarendon Press. 

 Creswell, K. A. C., 1959, The Muslim Architecture of 
Egypt (Vol. II – Ayyubids and Early Bahrite Mamluks, 
A.D. 1171-1326). Oxford: Clarendon Press. 

 Devonshire, R. L., 1930, Eighty Mosques and Other 
Islamic Monuments in Cairo. Paris: Maisonneuve Freres. 

 Ettinghausen, R. and Grabar, O., 1994, The Art and 
Architecture of Islam 650-1250. New Haven: Yale 
University Press. 

 Gnoli, R., 1988, Marmora Romana. Rome: Edizioni 
dell'Elefante. 

 Grossmann, P., 1989, Early Christian architecture in the 
Nile Valley. In Beyond the Pharaohs – Egypt and the 
Copts in the 2nd to 7th centuries AD (ed. F. D. Friedman), 
81-88. Providence: Rhode Island School of Design and 
Rhode Island Museum of Art. 

 Harrell, J.A. and Lazzarini, L., in press, A new variety of 
granito bianco e nero from Wadi Barud, Egypt. In 
Transactions of the 5th International Symposium of the 
Association for the Study of Marble and Other Stones in 
Antiquity. London: Archetype Publications.  

 Harrell, J.A., L. Lazzarini and M. Bruno, forthcoming, 
Reuse of Roman ornamental stones in medieval Cairo, 
Egypt; in L. Lazzarini (ed.), ASMOSIA VI, 
Interdisciplinary Studies on Ancient Stone – Proceedings 
of the Sixth International Conference of the Association 
for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, 
Venice, June 15-18, 2000: Aldo Ausilio-Bottega d'Erasmo 
Editore, Padova 



)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

١٩٥ 
 

 Hautecoeur, L. and Wiet, G., 1932, Les Mosquées du 
Caire (2 vols.). Paris: Librairie Ernest Leroux. 

 Krautheimer, R., 1986, Early Christian and Byzantine 
Architecture (4th ed.). New York: Penguin Books. 

 Lewcock, R., 1978, Materials and techniques. In 
Architecture of the Islamic World – Its History and Social 
Meaning (ed. G. Michell), 129-143. London: Thames and 
Hudson. 

 Mielsch, H., 1985, Buntmarmore aus Rom in 
Antikenmuseum Berlin. Berlin: Staatliche Museum 
Preussischer Kulturbesitz. 

 Ministry of Waqfs, 1949, Mosques of Cairo from 21 H. 
(641) to 1365 H. (1946) (2 vols.). Giza: The Survey of 
Egypt. [reprinted in 1992 Hazar Publishing, London, with 
some added material] 

 Pensabene, P. and Bruno, M., 1998, Il Marmo e il Colore 
Guida Fotographica — I Marmi della Collezione Podesti. 
Rome: L'Erma di Bretschneider. 

 Rogers, M., 1976, The stones of Barquq – building 
materials and architectural decoration in late fourteenth-
century Cairo, Apollo, No. 170, 307-313.  

 Survey of Egypt, 1951, Index to Mohammedan 
Monuments in Cairo. Cairo: The Survey of Egypt. 

 Walker, S., 1984, Notes on fragments of coloured marble 
from Hermopolis Magna. In British Museum Expedition 
to Middle Egypt – Ashmunein (1983) (eds. D. M. Bailey 
and W. V. Davies), 53-55. London:  British Museum 
Press. 

 Wiet, G., 1966, The Mosques of Cairo. Paris: Librairie 
Hachette. 

  



)١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب    

١٩٦ 
 

 
 بعض الزخارف التى تزین جدران مئذنة الحاكم بأمرهللا من الداخل 

 
 مسجد أبو الحجاج داخل معبد األقصر
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 بقایا أعمدة معبد األقصر داخل جدران مسجد أبو الحجاج باألقصر

 
ً أثناء ترمیم المسجد بعد الحریق  بعض المناظر التى تم أكتشافھا مؤخرا
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ً أسفل المسجد  بقایا أعمدة المعبد الذى تم الكشف عنھا مؤخرا

 
 مسجد أبو الحجاح داخل فناء اإلحتفاالت بمعبد األقصر
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 مئذنة مسجد أبو الحجاج

"األرضى"بقایا أعمدة فنار اإلسكندریة داخل المسطح األول   

copyright: www.nureldin.com
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 إعادة إستخدام بعض الكتل الفرعونیة داخل قلعة قایتباي برشید

 
 بقایا أجزاء معبد بطلمى أعید أستخدامھا داخل مسجد مدینة القصر بالواحة الداخلة
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