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٨٢٢ 
 

  )الركبیة-األشرف(كیفیة اإلحیاء واألرتقاء بمنطقة الخلیفة وإمتدادھا
  وجعلھا منطقة جذب سیاحى

   ھایدى أحمد موسى غالب حسین  . أ
  

ً للحكم واإلدارة على ید جوھر الصقلى قائد الخلیفة بعد تأسیس مدینة القاھرة        مركزا
ُ  ،م٩٦٨/ه٣٥٨المعز لدین هللا عام طلق علي ما ورائھ ظاھر القاھرة وإحاطتھا بسور أ

وھى المنطقة خارج باب ،حیث كان للقاھرة أربعة ظواھر من بینھا الظاھر الجنوبى،)١(
ً وفیما  ،زویلة إلى الجامع الطولونى وما بعده طوالً   ،)٢(بین الخلیج الكبیر والجبل عرضا

شارع  -القصبة العظمى( الھندسى والطبیعى للشارع األعظم تمثل منطقة الخلیفة األمتداد
لسیوفیة ثم شارع الركبیة الخیامیة والمغربلین ثم السروجیة وحیث شارع ا )المعز

حیث یمثل ھذا األمتداد ،)رضى هللا عنھا( ةحتى مشھد السیدة نفیسالخلیفة األشرف و
 -  الفسطاط(حلقة الوصل بین القاھرة الُمعزیة والعواصم األسالمیة الثالثة السابقة 

  ).١خریطة( )القطائع-العسكر
      كان بدایة إزدھار الُعمران بظاھر القاھرة الجنوبى أیام الخلیفة الحاكم بأمر هللا

حیث سمح لبعض الفرق العسكریة من الجیش الفاطمى  )م١٠٣٠-٩٩٦/ه٤١١- ٣٨٦(
ً بتشیید المشاھد ،بعد إزدحام القاھرة بأن یتمركزوا خارج باب زویلة كما أمر أیضا

حیث المنطقة القریبة من الجامع الطولونى عند ،ه٤٠٢الثالثة الُمعلقة فى عام الحاكمیة 
  .)٣(الخراطین وشارع الخلیفة

                           أیام الخلیفة اآلمر بأحكام هللاكماعظمت حركة الُعمران فى 
عندما أمر وزیره المأمون البطائحى بتعمیر ظاھر  )م١١٣٠-١١٠١/ـ ھ٥٢٤- ٤٩٥(

القاھرة الجنوبى حیث نودى مدة ثالثة أیام فى القاھرة ومصر بأن من كان لھ دار فى 
من غیر نقل شیئ من الخراب ومكان فلیعمره ومن عجزعن عمارتھ یبیعھ أو یؤجره 

  .)٤(فعمر الناس مما یلى القاھرة من جھة المشھد النفیسى إلى ظاھر باب زویلة،أنقاضھ

                                                             
  العامة للقاھرة التاریخیةمفتشة آثار باإلدارة.  
 ،ت.د،القاھرة،مكتبة األنجلو المصریة،ط.د،العمارة اإلسالمیة فكروحضارة،توفیق أحمد عبد الجواد) ١

 .١٧٧ص
الطبعة ،المواعظ واألعتبار بذكر الخطط واألثار ،ه٨٤٥:ت،تقى الدین أحمد بن على،المقریزى)٢

 ١٩٩٧،القاھرة،أحمد أحمد زیادة:مراجعة،الشرقاوىمحمد زینھم ومدیحة :تحقیق،مكتبة مدبولى،األولى
 .٣٠٧ص،٢ج،م
منذ نشآتھ وحتى نھایة العصر العثمانى ) الركبیة-األشرف(شارع الخلیفة وإمتداده ،عادل شحاتة طایع )٣

جامعة ،كلیة اآلثار،قسم اآلثار اإلسالمیة،رسالة ماجستیرغیر منشورة،عمرانھ وآثاره
 .٥ص،م١٩٩٨،القاھرة

 .٣٠٥ص،١ج،الخطط،المقریزى) ٤
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فقد زاد العمران وأتسعت حدود  )م١٢٥٠-١١٧١/ه٦٤٨-٥٦٧(أما فى العصر األیوبى
ھذا إلى إتصال الظواھر فأدى ،فأخذ السلطان صالح الدین فى بناء سورواحد،المدینة

ھذا ولقد زخرت القاھرة فى أیام األیوبیین نتیجة لبناء ،)٥(منھا بالقاھرةوخاصة الجنوبى 
الضخمة والغرب بالدور قلعة الجبل وإنتقال مقر الُحكم إلیھا وإمتداد أسوارھا إلى الجنوب

واألحیاء  وھو ما أدى إلى تغییر خریطة ھذة المنطقة)٦(،والمنازل واألسواق والخوانق
ً وإ ً المجاورة لھا طبوغرافیا ً وثقافیا ً من ناحیتھا الجنوبیة ،جتماعیا ً جدیدا ونمو القاھرة نموا

  .حتى تم األتصال بینھا وبین الفسطاطوالعسكر والقطائع
مرحلة ھامة فى مراحل )م١٢٧٧- ١٢٥٩/ه٦٧٦- ٦٥٨(تمثل سلطنة الملك الظاھر بیبرس

 خاصة بعد سقوط بغداد،نمو مدینة القاھرة وظواھرھا حیث أتسعت ونمت بشكل جدید
ً لھذة السلطة الدینیة  ،)٧(وإنتقال الخالفة العباسیة إلى القاھرة حیث أضحت مصر مركزا

ً لنزول بعض  وقد تكون ُسكنى الخلفاء العباسیین القادمین من العراق بمنطقة الخلیفة سببا
ًمن جحافل المغول  ،الفارین من العراق والشرق بالمنطقة واألستقرار بھا وذلك ھروبا

  .)٨(ة البالدالتى أجتاحت ھذ
وعلى حد قول ابن تغرى بردى فإن الظاھر بیبرس بنى فى أیامھ مالم یبن فى أیام 
الخلفاء الفاطمیین أو ملوك بنى أیوب من األبنیة والرباع والخانات والمساجد والحمامات 

وأن العمائر أتصلت من الشارع األعظم إلى الكبش وحدرة ابن قمیحة إلى تحت ،وغیرھا
وفى أیام الناصر )٩(،وإلى السور القراقوشى) رضى هللا عنھا( السیدة نفیسة القلعة ومشھد

محمد بن قالوون أمتدت العمارة فى الجھة القبلیة من القاھرة حیث باب زویلة إلى 
ھذا ویعود العمران والتخطیط شبھ النھائى للمناطق الواقعة بین قلعة ،)١٠(المشھد النفیسى

  .عھدهالجبل والقاھرة الفاطمیة إلى 
كانت أعظم أسواق مصر قد احتوت :ومن أشھر األسواق التى ذكرھا المقریزى قائالً 

وفى العصر  ،)١١(على أثنى عشر ألف حانوت وأمتدت من الحسینیة إلى المشھد النفیسى
العثمانى حین دخل سلیم األول مصر كان النمو العمرانى لمدینة القاھرة متمركز على 

على طول الشارع األعظم الممتد من باب زویلة وحتى األخص فى األحیاء الواقعة 

                                                             
 .٥ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع)  ٥
     ،)م١٨٢٥-٩٦٩(القاھرة تاریخھا وآثارھا من جوھر القائد إلى الجبرتى المؤرخ،عبدالرحمن زكى)  ٦
 .٧٠ص،م١٩٦٦،القاھرة،الدار المصریة للتألیف والترجمة،ط.د
 .١١٧ص،٢ج،الخطط،المقریزى)٧
 .٢١ص،رسالة ماجستیر،الخلیفةشارع ،عادل طایع)٨
النجوم الزاھرة فى ملوك مصر ،ه٨٧٤ت،جمال الدین أبو المحاسن یوسف،ابن تغرى بردى ) ٩

 .١٩٧ص،٧ج،ت.د،القاھرة،دارالكتب المصریة،ط.د،والقاھرة
 ،الھیئة المصریة العامة للكتاب،ط.د،الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر والقاھرة،على باشا مبارك) ١٠

 .١٦٥ص،١ج،م١٩٨٧،القاھرة
 .١٦٥ص،القاھرة تاریخھا وآثارھا،عبد الرحمن زكى) ١١
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ً لمنازل األمراء ورجال الطبقة ،المشھد النفیسى  فأصبحت المنطقة بعد أن كانت مقرا
فقد أنتشرت األنشطة التجاریة والحرفیة العدیدة التى أزدھرت فى الحقبة  ،الحاكمة

ً م  ،نھا فى سلعة معینةالعثمانیة حیث تمثلت فى عدد كبیرمن األسواق المتخصص كال
وھذا ھو السبب المباشر لھجرة خواص ،وكذلك إستقرار صغار التجار والحرفیین فیھا

الممالیك من البكوات واألمراءوعساكر األوجاقات العثمانیة لیقیموا حول بركة الفیل ثم 
ًعن الزحام والضوضاءحول بركة األزبكیة ً بعد أن أفزعتھم حركات ،بعیدا وكذلك أیضا

فبتوالى األیام تحولت منازل األغنیاء واألمراء إلى أحواش یسكنھا ،ین المستمرةالمشاغب
فأصبحت الغالبیة من سكان طولون والخلیفة من الفقراء ومعظمھم من ساللة ،الرعاع

  .)١٢(الطوائف الجركسیة ومن قدماء اآلتراك
ً أھل خط الخلیفة فى ثورات القاھرة ضد الفرنسیین وضد  باشوات ھذا ولقد شارك أیضا

وكذلك فى األحداث التى قادھا عمرمكرم وأنتھت بتولیة محمد على ،العثمانیة فى مصر
  .)١٣(باشا

  :العوامل التى أدت إلى إزدھار منطقة الخلیفة وتطورھا خالل الحقب التاریخیة المختلفة
  ألن ھذا الشارع من الركبیة حتى نھایة شارع األشرف ھواألمتداد الطبیعى ً نظرا

وكان یمثل المحور األساسى لألنشطة السكانیة واإلقتصادیة ،القصبة العظمىلشارع 
 .والتجاریة والحرفیة

  لداراألمارة ً  .فى مدینتى العسكروالقطائعكان ھذا الجزء مالصقا
 فالشعب المصرى متدین بالفطرة ویعشق آل البیت النبوى،ال نغفل العامل الدینى، 

جعل لھ مكانة خاصة فى نفوس ،بھفوجود عدد كبیر من المشاھد واألضرحة 
 .المصریین

 لألحداث السیاسیة المختلفة ً حیث كانت تندلع منھا الفتن ،كانت ھذة المنطقة مسرحا
 .واألضطرابات فى العصر العثمانى ضد قلعة الجبل مقر الحكم

 قیمت العدید من األسواق التجاریة فى ھذة المنطقة ُ حیث األسواق المتعددة التى ،أ
  .منھا بسلعة معینةأختصت كًال 

تمیز شارع الخلیفة بوجود عدد كبیرمن المشاھد واألضرحة التى ُنسبت إلى آل البیت من 
ً من ھذة ،وكذلك تلك التى ُنسبت إلى ُعلماء أجالء،نسل األمامین الحسن والحسین وكثیرا

المشاھد واألضرحة ُعرفت بمشاھد الرؤیا فھى لم تُضم أعضاء طاھرة لمن ُنسبت إلیھم 
  .واألمام الجعفرى)رضى هللا عنھم(ثل السیدة رقیة والسیدة سكینة والسیدة عاتكةم،

إلى مصر )رضى هللا عنھا(بدأت ھذة الظاھرة على وجھ التقریب منذ قدوم السیدة نفیسة
واألقامة بجوارھا ثم  ،وتكالب الناس على زیارتھا ،ونزولھا ثم دفنھا بدرب السباع

  تبلورت 

                                                             
 .٢٧ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة ،عادل طایع) ١٢
 .٢٣٠ص،القاھرة وتاریخھا وآثارھا،عبد الرحمن زكى) ١٣
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فى  فُبنیت مشاھد كثیرة ألفراد من البیت العلوى،فاطمى فى مصرأنتشرت أیام الحكم الو
وبین ) رضى هللا عنھما(المنطقة المحصورة بین مسجدى السیدة نفیسة والسیدة زینب

  . وھى وسیلة أتخذھا الفاطمیون لنشر المذھب الشیعى فى مصر،القرافة والجبل
  ):٣٣٣آثر رقم(مشھد األمام الجعفرى)أ

الصادق مرتبة متقدمة فى أشراف آل البیت الذین عاشوا فى مصر یحتل األمام جعفر 
  وھو ینسب إلى والده اإلمام جعفرالصادق بن محمد الباقر بن على،ودفنوا تحت ترابھا

  . م١١١٩/ه٥١٣ُبنى ھذاالمشھد عام ،)١٤(زین العابدین ابن الحسین بن على بن أبى طالب
ً  ٤ضلعھ یتكون المشھد من بناء مربع طول ):١صورة(:الوصف وھو مبنى ،أمتار تقریبا

منطقة األنتقال من الداخل مثمنة الشكل فى ،من الطوب اآلجرالمغطى بطبقة من الجص
بالمشھد حنیة  ،قد ظھر ھذا األسلوب ھنا ألول مرةو،حین أنھا من الخارج تبدو مدرجة

مرحلة  ولكنھ سد فى،محراب بسیطة كان یفتح فى الجھة الغربیة المقابلة لھا بابھ األصلى
 ،الحقة عند بناء مشھد السیدة عاتكة المالصق وحل محرابھا محل باب مشھد الجعفرى

ً فى الجھة الشمالیة ً منھ الباب الموجود حالیا ُتح بدال   .)١٥(وف
  )١شكل):(٣٣٣آثر رقم(مشھد السیدة عاتكة)ب

ُینسب إلى عاتكة ابنة زید بن عمرو بن نفیل من عشیرة ُعدى بن كعب ویقال لھا العدویة 
  .وكانت من السابقین لإلسالم)ملسو هيلع هللا ىلص(عاصرت رسول هللا،
  )٢شكل):(٢٧٣آثر رقم(مشھد السیدة رقیة) ج

ھذا ولم ،أبنة األمام على بن أبى طالب)رضى هللا عنھا(ینسب ھذا المشھد إلى السیدة رقیة
شیده الخلیفة ،)١٦(وبالتالى فھو من مشاھد الرؤیا،السیدة رقیة إلى مصر یثبت حضور

وھناك ،ه٥٢٧وعھد بإنشائھ إلى وزیره تمیم أبى تراب الحافظى،الحافظ لدین هللا الفاطمى
ھى التى أمرت ببناء ھذا زوجة الخلیفة اآلمر بأحكام هللا  من یؤكد أن السیدة علم اآلمریة

  .)١٧(التابوت والمحراب المتنقلوبعمل ،)٢صورة(المشھد
یقع مشھد السیدة رقیة بجوار البوابة الموصلة إلى :ویذكر على مبارك موقع المشھد قائالً 

 ً   السیدة نفیسة بالقرب من جامع شجر الدر على یمین الذاھب إلى السیدة سكینة طالبا
ً ألحق بالمشھد تكیة،المشھد النفیسى   .)١٨(ترجع إلى العصر العثمانى*وحدیثا

                                                             
دار العلم ،الطبعة األولى،مقابر المشاھیر من آل البیت والصحابة والعلماء واألولیاء،حنفى المحالوى)١٤

 .٧٩ص،م٢٠٠٠،القاھرة،والثقافة
 .٢٠٣ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع) ١٥
 .٦٧ص،مقابرالمشاھیر من آل البیتوالصحابة،حنفى المحالوى)١٦
  .١٩٣- ١٩٢ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع) ١٧
وكانت ،للعبادةمكان إلجتماع وخلوة الصوفیة خاصة األعجام ویسمون الدراویش المتفرغین :التكیة*

و یذكر أن تكایا العصر ،تجرى علیھم األرزاق بما یلزمھم من مآكل ومشرب وملبس من أوقاف خاصة
 .١٩٣ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،العثمانى ھذة قد حلت محل الخانقاوات المملوكیة

 .١٦٠ص،٦ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك) ١٨
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  :الوصف
ینقسم المشھد ،یتم الدخول إلى المشھد عن طریق سقیفة تتقدمھ لھا ثالث فتحات معقودة

أما القسمان الجانبیان ،المتوسط منھا مربع وتغطیھ قبة مفصصة،إلى ثالثة أقسام
  .)١٩(مستطیالن ویغطیھما سقف خشبى مسطح

  :)٦٨آثررقم(مشھد محمد األنور) د
الثالثة التى أمر الحاكم ببنائھا ویعتقد أنھ أحد المشاھد الحاكمیة  ،ھو من مشاھد الرؤیا

ونسبھ إلى محمد  ،وقال أنھ حسن البناء"مشھد األنور"زاره السخاوى،ه٢٠٤عام
أن السید محمد األنور المنسوب :بینما قال على باشا مبارك،)٢٠(األصغربن زین العابدین

وأنھ عم السیدة ،أبى طالب لھ المشھد ھو ابن زید بن الحسن السبطین على بن
  ).٣صورة()٢١()رضى هللا عنھا(نفیسة

وقد ،وھى من القباب الفاطمیة،د األنورقامت لجنة حفظ اآلثار العربیة بفحص قبة محم
م احتفظ بقاعدة القبة القدیمة والقبر الذى ١٧٨١/ه١١٩٥تبین أنھا لما جددت سنة

ُعید بناء المسجد جمیعھ عدا القبة ،)٢٢(بھا   .م١٩٦٧عامثم أ
والقبة عبارة عن مربع الشكل طول  ،ُیدخل لھ اآلن فى طرقة مستطیلة:الوصف

و ، فى منطقة األنتقال وباطن القبةتعلوه قبھ لم تحتفظ بنقوشھا العثمانیةإال،م٣،٧٠ضلعھ
والباب الثانى یؤدى ،للمشھد بابان األول بضلعھ الشرقى ویوصل إلى المسجد الحدیث

  .)٢٣(للقبة
  ):٣شكل(*الُدرقبة شجر ) ط

ھو مدفن و ،م١٢٥٠/ه٦٤٨بنت شجر الدر ھذا المدفن قبل وفاتھا ببضع سنوات فى 
یتوسط ثالثة من أضالعھ ،)٤صورة(أمتار تقریبا ٧ل ضلعھ حوالى مربع الشكل یبلغ طو

وھو أول محراب فى ،باب أما الضلع الرابع فى الجھة الجنوبیة الشرقیة فبھ المحراب
تتمثل رسومھا فى بشجرة فى الوسط ذات فروع على  مصر یحتوى على فسیفساء

  .)٢٤(أرضیة ذھبیة اللون كل الثمار تحتوى على صدف
                                                             

 .٧٠ص،المشاھیر من آل البیتمقابر ،حنفى المحالوى) ١٩
تحفة ،ه٨٠٤:ت،أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود السخاوى الحنفى،السخاوى)٢٠

محمود ربیع و :مراجعة،األحباب وبغیة الطالب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات
 .٩٤ص،م١٩٣٧،القاھرة،حسن قاسم

 .١٨٧ص،٢ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك) ٢١
الھیئة المصریة العامة ،الطبعة الثانیة،تاریخ المساجد األثریة،حسن عبد الوھاب) ٢٢

 .٣٤٧ص،١ج،م١٩٩٤،القاھرة،للكتاب
 .٢٠٦ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع) ٢٣
كانت فى أصلھا من  ،ھى سیدة عظیمة تولت السلطة وافتتحت بھذة الوالیة دولة الممالیك البحریة*

ً ھاما فى تاریخ ،وصارت أم والده الخلیل،جوارى الصالح نجم الدین أیوب قربھا إلیھ ولقد لعبت دورا
أثناء إشتباكھ مع الفرنسیین وعلى ،م١٢٤٩/ه٦٤٧مصر حین توفى زوجھا وسیدھا الملك الصالح

المراسیم موقعھ منھا  إذ أنھا أخفت خبر وفاة زوجھا وظلت تصدر،رأسھملویس التاسع فى المنصورة
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  :*)مسجدالسیدة نفیسة(المشھد النفیسى)ظ
أنھا زارت بیت المقدس الشریف : وعن أسباب قدومھا إلى مصر ذكر السخاوى قائالً 

وآتت من بعد زیارتھا إلى مصر ،وقبر الخلیل علیھ السالم بصحبة زوجھا اسحق المؤتمن
قابلوھا بالھوادج ،فلم بلغ أھل مصر قدومھا من بیت المقدس،وكان لقدومھا أمر عظیم ،

  .)٢٥(من العریش حتى دخلت مصر
ً بالمنصوصة أونزلت السیدة نفیسة عند  الخط المعروف بالمصاصة قدومھا مصر أوال

ً من جامع ابن طولون  بن الجصاص كبیر التجار فى دار جمال الدین عبد هللا،قریبا
أقامت عنده عدة شھور یأتیھا الناس من سائراألنحاء یتباركون بزیارتھا ،بمصر

ان منزلھا ھذا وھبھ لھا وك،مكان المدفونة بھثم تحولت من ھذا المكان إلى ال،ودعائھا
  .)٢٦(عبد هللا بن السرى بن الحكم فأقامت فیھ عدة سنینأمیر مصر 

السیدة نفیسة كمشھد ھو عبد هللا بن السرى الحكم والى مصر من أول من بنى على قبر 
ُعید بناء ھذا المشھد فى عھد الدولة الفاطمیة،قبل الدولة األمویة  حیث أقیمت فوقھ،ثم أ

  .فى عھد الخلیفة الحافظ ثم جدده للمرة الثالثة،وذلك أیام المنتصر با الفاطمى،قبة
كما قام عبد الرحمن كتخدا بتعمیر ،دید المشھدأمر السلطان قالوون بتج ه٧٥٢وفى عام 

أقام والى مصر محمد على بوابة على ساحة ھ٧٧٠ثم فى عام،المشھد النفیسى ومسجده
أتلف النصف الشرقى  ه١٣١٠ثم تعرض المسجد لحریق فى عام،الفضاء أمام المسجد

والمقصورة  ،فأمر الخدیوى عباس حلمى الثانى بإعادة بناء المشھدوالمسجد،للمسجد
 ً   .)٢٧(النحاسیة الموجودة اآلن ترجع إلى عصرعباس باشا أیضا

 ،كان یدخل إلى المشھد النفیسى من طرقة طویلة:یصف تخطیطھ على باشا مبارك قائالً 
وكان  ،)كتاب(على یمینھا مطھرة الجامع ومیضأة ومرافق وصھریج وبجوارھا مكتب

فى نھایة الطرقة كان یوجد و ،یوجد عن الیمین والشمال عدة خالوى للصوفیة
  .)٢٨(بابانأحدھما للمشھد والثانى للجامع

                                                                                                                                                                 
وكتب لھا النصر على الفرنسیین وآسر لویس التاسع مع بعض قواده فى دار ابن  ،مقلده خط سیدھا

مطابع األھرام ،ط.د،القاھرة تاریخھا فنونھا آثارھا،حسن الباشا وآخرون،لقمان بالمنصورة
  .١٩٠ص،ت.د ،القاھرة،التجاریة

  . ٣٨،٣٧ص،ت.د،القاھرة،مطابع األھرام التجاریة،ط.د،آثار الخلیفة اإلسالمیة،فایدة كامل)٢٤
               العالیة القدر ابنة األمام الحسن األنور بن على بن أبى طالب ،ھى السیدة نفیسة العلم*
وفى أول جمعة من شھر ،أقامت بمصر بضع سنین،ه١٤٥ولدت بمكة  )رضى هللا عنھم أجمعین(

لھم دار السالم عند ربھم وھو ﴿:وذلك عند قولھ تعالى،األنعامتوفیتوھى تقرأ سورة ،ه٢٠٨رمضان سنة
فایده ،وذلك فى القبر الذى حفرتھ بیدیھا وھو قبرھا الحالى فى ھذا المسجد،﴾ولیھم بما كانوا یعملون

 .١٣ص،آثار الخلیفة،كامل
 .١٠٥ص،تحفة األحباب،السخاوى) ٢٥
 .٢٧٧ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع)٢٦
 .٥٥ص،مقابر المشاھیر من آل ابیت،المحالوىحنفى )٢٧
  .٣٠٥ص،٥ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك)٢٨
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  )٤شكل():٢٧٤آثررقم(*فاطمة خاتون - تربة أم الصالح مدرسة و) ع
بالقرب من المشھد النفیسى فیما بین القاھرة ،تقع ھذة المنشأة بشارع األشرف

علم الدین بإنشاء ھذة المدرسة الملك المنصور قالوون على ید األمیرأمر،)٢٩(ومصر
تشتمل بقایا المدرسة .أم الملك الصالح عالء الدین على برسم،ه٦٨٢ى عامسنجر الشجاع

أما ناحیة ،یحده ناحیة الشمال المنارة المربعة،على مدخل فى الجھة الشمالیة الغربیة
والمدفن عبارة ،)ب،أ٥صورة(الیمین فیحده دھلیز یفتح على الظلة التى تتقدم قبة الدفن 

وفى منتصف كل جانب من جدران القبة توجد قندیلیة  ،الطوب اآلجر مكعب منعن 
  .ثنائیة

  )٥شكل):(٢٧٥رقم آثر(*قبة األشرف خلیل بن قالوونمدرسة و) غ
وقت  ،ه٦٨٧ھذة المدرسة ُعمرت فى الجھة الشمالیة من المشھد النفیسى قى شھور سنة 

ً لعھد أبیھ أسفل القبة وھذا ظاھر فى الكتابة المنقوشة بأعلى الحائط القبلى ،أن كان ولیا
ً من الخارج    .ثم أتم السلطان عمارتھا وزخرفتھا بعد أن صار ملكا

یعلوه رقبة مثمنة الشكل ،م١٠،٤٠یتكون المدفن من مكعب طول ضلع قاعدتھ حوالى
فاطمة خاتون فقد وھى تتشابھ مع قبة ،ویتقدمھ ظلھ أختفى غالبیتھا،)٦صورة(یتوجھا قبة

  .وضعت األبواب الثالثة والمحراب فى دخالت طولیة
  )٦شكل):(٢٧٠آثر رقم(جوھر المدنى -*قبة صفى الدین جوھر) م

إحداھما یمثل واجھة القبة وتنقسم واجھة المدفن إلى قسمین،یقع المدفن بشارع الركبیة 
ینزل إلى القبة ،)٧صورة( یمثل المدخل المسقوف الذى یفتح بكاملھ على الشارعواآلخر

وعن طریق باب مفتوح فى الجدارإلى یسارالسقیفة مباشرة مفتوح فى دخلة ،درجات سلمب
وھى مربعة الشكل وكانت تطل على الشارع  ،تنتھى بصدر مقرنص یوصل إلى القبة

ً وبسبب إرتفاع  ،بشباك   .)٣٠(مستوى سطح الشارع سد تماما
  ):٢٧٢آثر رقم(سبیل مصطفى بك طبطباى) ن

   ،كان ملحق بزاویة تخربت ،)٣١(بشارع الركبیة بین الصلیبة ومشھد السیدة سكینةیقع 

                                                                                                                                                                 
 ،ه٦٨٣كانت وفاتھا فى الغالب فى ستة عشر من شوال،ھى فاطمة خاتون زوجة السلطان قالوون * 

 .٢٩٨ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،وھى أم الملك الصالح عالء الدین على
 .٣٩٤ص،٢ج،الخطط،المقریزى)٢٩
الصالحى المنصور سیف الدین قالوون النجمىھو السلطان الملك األشرف صالح الدین خلیل بن الملك *

ً ٦٦٦مولده،األلفى جلس على العرش وتولى مملكة الدیار المصریة والشامیة یوم وفاة أبیھ ،ه تخمینا
وشھرین كان بطًال كانت مدة مملكتھ ثالث سنین ،ه٦٨٩المنصور قالوون فى السابع من ذى القعدة

  .٣٣٢،٣٠٧ص ،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،فتح عكا وصور وبیروت،شجاعا مظفرا
ً ،ھو الطواشى صفى الدین جوھر مقدم الممالیك السلطانیة الناصریة محمد بن قالوون* كان دینا خیرا

  .ه٧٢١أجمعت المصادر على وفاتھ سنة ،وكان الناصر محمد یعتمد علیھ كثیرا
 .٣٤١:٣٣٩ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع)٣٠
 .٥٩ص،٢ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك)٣١
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نشئ   ،وكان یعلوه كتاب أندثر ُ وكتلة الدخول للسبیل ،)٨صورة (م١٦٣٨/ه١٠٤٨وھو أ
یفتح فى الجھة  ،حجرة التسبیل مستطیلة الشكل ،متھدمة اآلن وعبارة عن مقلب قمامة

  .)٣٢(دخلة الشاذروان فى الضلع اآلخریقابلھ ،الجنوبیة منھا شباك التسبیل
  *:مسجد السیدة سكینة) و

ً قبل عھد عبد الرحمن كتخدا الذى أنشأ المسجد  الشك أن مشھد السیدة سكینة كان قائما
ً ،ه١١٧٣الحالى عام أنھ لما دخلت السیدة نفیسة :"حیث ذكره اإلمام الشعرانى مؤكدا

ً كانت عمتھا السیدة سكینة المدفونة ق،مصر ولھا مقیمة بمصر ،من دار الخالفةریبا
ُرفع الضریح فى عھد عباس باشا األول ووضعت علیھ مقصورة من ،"شھرتھا العظیمة

  .)٣٣(١٢٣٢كما ُجددت القبة والمسجد فى عھد عباس حلمى عام،النحاس
من خالل السرد السابق لبعض النماذج المختارة من آثار منطقة الخلیفة أتضح لنا ما 

من إھمال شدید ومحاولة صمودھا ومقاومتھا لكافة عوامل التلف التى  تعانیھھذة اآلثار
تھاجمھا من تلف إنشائى ومیاة أرضیة وتلف بیولوجى وتبلور أمالح وإرتفاع للرطوبة 

  .فى الجدران
  :وللمحافظة على آثارھذا الشارع فالبد من 
  .رفع القمامة والمخلفات المتواجدة داخل اآلثار وبجوارھا:أوالً 
 ً القیام بخطة ترمیم شاملة لھذة المبانى تبدأ بالترمیم اإلنشائى حیث خفض منسوب :ثانیا

ً وحقن التربة واألساسات   .المیاة األرضیة تدریجیا
 ً وعمل الكمادات ،الترمیم المعمارى حیث ُمعالجة الشروخ عن طریق الحقن:ثالثا

ذا كانت ھناك وإستكمال ما ھو ناقص إ،إلمتصاص الرطوبة واألمالح من الجدران
  .خطورة وضرورة لذلك

 ً   .الترمیم الدقیق حیث معالجة النقوش والزخارف والكتابات:رابعا
  :أھمیة صیانة المدن التاریخیة ومحیطھا

یجب صیانتھا والحفاظ على ،أن المدینة القدیمة ذات الحیز المكانى المتآلف -١
لى البیئة حیث الحفاظ ع،كونھا عمل فنى وتاریخى سام ورفیع،طابعھا األصلى

والذى یعنى المكان الذى صنعتھ الطبیعة أو ید اإلنسان ویربطھ بھ ،أوالمحیط
  .روابط میاشرة مكانیة و إقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة

                                                             
 ،القاھرة،مكتبة مدبولى،ط.د،م١٧٩٨-١٥١٧األسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة،محمود حامد الحسینى) ٣٢

 .١٥٥- ١٥٤ص
 ،م١٩٨٣،القاھرة ،دار المعارف،الطبعة الثانیة،فى مصر)ملسو هيلع هللا ىلص(آل بیت النبى،أحمد أبو كف) ٣٣

  .٩٨-٩٢ص
أم "آمنة"ُسمیت بأسم جدتھا،أخت على زین العابدین،)رضى هللا عنھ(ھى بنت سیدنا الحسین*

ألن نفوس أھلھا وأسرتھا كانت تسكن إلیھا من فرط فرحھا ومرحھا ،ثم لقبتھا أمھا بسكینة) ملسو هيلع هللا ىلص(النبى
ً  ه١١٧توفیت عام ،ه٤٨وكانت والدتھا على أشھر الروایات ،وحیویتھا  ،عن عمر یناھز السبعین عاما

 .٥٨-٥٦ص،مقابر المشاھیر من آل البیت،حنفى المحالوى



                                                   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٨٣٠ 
 

فإن دالئل الحیاة ألیام  ،فى مواجھة أخطار القولبة وفقدان الشخصیة واألصالة -٢
لما تعطیھ من ،وللشعوب التى تواجدت لدیھا ،لھا أھمیتھا الحیویة للبشریة،مضت

 .فھى التى تمثل ھویتھم،دالئل عن طرق حیاتھم
 .)٣٤(واجھة المدینة التاریخیةبانى والمنازل ھى عناصر تعتبر واجھات الم -٣

  :ما یلى أسباب المشاكل التى تواجھھا المدینة التاریخیةھذا وأرى أنھ من 
  :وھو ناتج عن اآلتى،التلوث البصرى:أوال

وذلك نتیجة الفجوة بین األثر والبشر ،فقدان الوعى األثرى ألھالى المناطق التاریخیة  ) أ
فھو مجرد  ،حیث توقف وظیفتھ وبالتالى أصبح غیر ذو أھمیة للمجتمع المحیط بھ

 .منشآة ال قیمة لھا من وجھة نظرھم
 .وھذة ھى الكارثة الكبرى ،إھمال الجھات المختصة والمعنیة ذاتھا بھذا التراث  ) ب
 .الذى تعانى منھ الدولة،العجز المادىوالمالى القصور   ) ت
 .وكذلك تضارب األختصاصات،عدم تضافر وتكاتف الجھات المعنیة والمختصة   ) ث
 .القصور فى تطبیق القوانین  ) ج
عدم وجود حلقات إتصال بین الجھات المعنیة والمجتمع المتواجد فى المدینة   ) ح

  .التاریخیة
  :یتلخص التلوث البصرى فى عدة نقاط

 التى ال ،واجھات حدیثة سواء من حیث المعمار أو التكسیة للجدران والدھانات
 .تمت بأى صلة لطابع المدینة التاریخیة

 مما یجعلھا تطغى على المبان اآلثریة  ،األرتفاعات الشاھقة للمبانى الحدیثة
 .وطابع المدینة اآلثرى ،المجاورة

 وعدم أحترام منطقة حرم  ،رىالتالصق التام بین المبانى الحدیثة والمبنى اآلث
 .اآلثر

  حیث ... الفارق الزمنى الكبیر بین كل ما ھو قدیم وأصیل و ما ھو حدیث دخیل
 .الفجوة الزمنیة والفكریة والفنیة الكبیرة

 ً   :التلوث البیئى:ثانیا
كذلك تواجد  ،وھوما یتمثل فى تلوث الھواء بما یحملھ من أتربة وعوالق وعوادم سیارات

مثل وكالة السلحدار  ،بعض الورش المؤجرة من قبل وزارة األوقاف داخل بعض اآلثار
ید القمامة وھى متواجدة داخل العد،وماینتج من مخلفات صناعیة ،بمنطقة خان الخلیلى

والمیاة األرضیة التى تعانى منھا أغلب المناطق ،والتى تحولت إلى مقالب قمامةمن اآلثار
ً عن میاه الصرف الصحى الناتجة عن تھالك شبكات ،خل مدینة القاھرةاآلثریة دا فضال

                                                             
34)GiorgioTarraca ، The face of the city ”polluted city the monuments” ،Italian cultural institut 
، Cairo ، 1996، p10. 
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وھذا النوع من التلوث لھ تأثیر مدمر و مباشر ،الصرف وعدم وجود صیانة دوریة لھا
  .على مادة األثر

 ً   :التلوث السمعى:ثالثا
حیث مكبرات ،حیث إنتشار الضوضاء الناجمة عن العدید من األنشطة الملوثة للبیئة

 ،وت وحركة النقل و المواصالت وما ینتج عنھا من إھتزازاتالص
  .وضعف الشعور باألنتماء،واألنفجارالسكانى

وتنظم أسلوب البناء ،قواعد وأسس علمیة تختص بحمایة بیئة المدینة التاریخیة
  :للمبانى الجدیدة

 والذى أشار إلى أھمیة وضرورة الحفاظ على بیئة،م١٩٦٤میثاق فینسیا سنة حیث ینص 
  :وھو ما تم ذكره فى عدة مواد ،التجمعات اآلثریة

ً ما یصاحبھا إعادة إستخدامھا فى بعض األغراض ):٥(المادة رقم إن صیانة األثار دائما
ً ،اإلجتماعیة المفیدة ولكن ال ینبغى أن یغیر  ،ولھذا فإن مثل ھذا األستخدام یكون مرغوبا

فإن التعدیالت التى یتطلبھا تغییر وفى سیاق ھذة الحدود ،من تخطیط المبنى و الزخارفھ
  . الوظیفة ربما یسمح بھا

والذى یجب إعتباره ضمن  ،أن صیانة األثر تتضمن صیانة محیطة):٦(المادة رقم
أو ،وال تدمیر ،فال مبان جدیدة،فحیثما یتواجد الموقع التقلیدى یجب الحفاظ علیھ،حدوده

  .تعدیالت من شأنھا تغییر ترابط ذلك المحیط
لحمایة وصیانة ،موقع المبانى اآلثریة یجب أن یكون لھ عنایة خاصة):١٤(رقمالمادة 

  .وتبدو بشكل مالئم ،ویضمن نقاؤھا ،تكاملھا وتداخلھا معا
فإن تفصیالت ذلك قد أحاط بھا  ،و إذا كانت ھذة المعانى لھا صفة العموم فى مضامینھا

وسبل الحفاظ ،قع اآلثریةوالذى أھتم أساساً بصیانة الموا ،م١٩٧٦مؤتمر نیروبى سنة 
  :ومن ذلك ،علیھا

الیمكن ،لتراث عالمىوما یحیط بھا یجب النظر إلیھا كتكوین  ،أن المناطق التاریخیة )١
ودمجھ ضمن الحیاة ،وعلى الحكومات والمواطنین حمایتھ والحفاظ علیھ،تعویضھ

 .اإلجتماعیة
یعتمد توازنھا  ،ومایحیط بھا یجب إعتبارھا كمنظومة مترابطة ،كل منظمة تاریخیة )٢

 ،ومبان ،أنشطة بشریةبكل ما تضمنھ من ،وطبیعتھا الممیزة على انصھار أجزائھا
لھا ،مھما كان تواضعھا،واألنشطة البشریة،وكل العناصر الفعالة،وما یحیط بھا

 .معناھا ودالالتھا وأھمیتھا
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ما خاصة ،یجب حمایتھا من التلف بكل أنواعھ،أن المناطق التاریخیةوما یحیط بھا )٣
ألن مثل ھذا ُیفسد ،وأى تعدیالت أو تغییرات ،)٣٥(یسببھ األستخدام غیر المناسب

 . أصالتھا
فى حاالت األمتداد العمرانى الحدیث والذى یؤدى إلى زیادة واضحة فى المساحة  )٤

ً عن خطر التدمیر المباشر للمناطق التاریخیة ،وكثافة المبانى حیث أن نمو ،وبعیدا
فعلى مخططى ،یئة وشخصیة المنطقة التاریخیة المجاورةالمناطق الجدیدة یضر بب

وأن ھذة المناطق  ،المدن مراعاة أن الرؤى إلى اآلثار والمناطق التاریخیة لم تشوه
  .تندمج بتآلف و توافق مع الحیاة العصریة

مما یستلزم ،وحمایة اآلثار الموجودة،ھو المحافظة على الطابع الحضارى :األرتقاء
وبحث و دراسة العناصر  ،والمبانى ذات الطابع المتمیز،اآلثار وما حولھاالتركیز على 

وكذلك أسلوب التعامل  ،وبحث أسلوب ترمیمھا وإصالحھا،المعماریة والفنیة ومواد البناء
  .)٣٦(بما یتناسب مع القیمة الحضاریة للمكان،مع المنطقة

من خالل ،رى والثقافىالحضا وذلك فى محاولة إلنقاذ ما یمكن إنقاذه من ھذا التراث 
  :وھو ما یتمثل فى عدة رؤى منھا ،عرض مفاھیم وإستراتیجیة األرتقاء

كالطرق والممرات وشبكة الصرف الصحى والكھرباء ،األرتقاء بالبنیة األساسیة)١
  .والغاز واألتصاالت وغیره

حیث دور العبادة والخدمات التعلیمیة والصحیة  ،األرتقاء بالخدمات األجتماعیة)٢
وكذلك الخدمات اإلداریة كماتب البرید والھاتف ومراكز  ،والریاضیة والترفیھیة

  .الشرطة
سواء  كافة المبانى القائمة بموقع مشروع التطویر بما یشمل،األرتقاء بالكتلة المبنیة)٣

  .كانت سكنیة أوغیرھا 
ً  األرتقاء بالمجتمع سواء كان)٤ ً وثقافیا ً وإقتصادیا  حیث الدورالھام ،)٣٧(ذلك إجتماعیا

ة بأھمیتھ لدى من ھم یقطنون حیث خلق التوعی،للمجتمع فى الحفاظ على ھذا التراث
ً لھم عن طریق إعادة األست،حولھ خدام مع الحفاظ على سالمة وذلك بجعلھ  مفیدا
تمثل بدورھا جزء  فإعادة األستخدام ،وذلك من خالل بعض الضوابط الالزمة لذلك،اآلثر

  .والحفاظ علیھمن صیانة اآلثر 
    :كیفیة الحفاظ على ھذا التراث

ً لسوء حالتھا وعدم إستقرارھا )١   .إنقاذ اآلثار الُمدرجة من التدھور طبقا
                                                             

للمبانى األثریة التى توقف بعض معاییر إعادة اإلستخدام أوالتأھیل ،السید محمود البنا) ٣٥
 .م١٩٩٧،العدد الثامن،جامعة جنوب الوادى،مجلة كلیة اآلداب بقنا،إستخدامھا

إعداد مركز ،االرتقاء بالبیئة العمرانیة للمدن"المدخل لألرتقاء بالبیئة العمرانیة،عبد الباقى إبراھیم)٣٦
 .١٢ص،م١٩٨٦،ةالقاھر،دار الشروق،الطبعة األولى،الدراسات التخطیطیة والمعماریة

مكتبة زھراء ،الطبعة الثانیة،المدن التاریخیة خطط ترمیمھا وصیانتھا،السید محمود البنا)٣٧
 .١٤٨،١٤٧ص ،م٢٠٠٩،القاھرة،الشرق
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تطبیق مفھوم الحفاظ الشامل ولیس ترمیم مبان ُمحددة فقط مع وضع خطة صیانة  )٢
 .متكاملة

ً لحالة مختلف المناطق وإحتیاجاتھاتقسیم العمل إلى م )٣  .راحل طبقا
 .كنیة والمادیة للمنطقةإجراء دراسة إحصائیة بالظروف األجتماعیةواألقتصادیة والسُ  )٤
تقییم مكونات البیئة اآلثریة حیث النسیج العمرانى وتوزیع األنشطة ومشكالت حركة  )٥

 .المرور والبنیة التحتیة
وفى نفس الوقت مزدحمة  ،ق آثریة وسیاحیةكیفیة التوافق فى كون أن ھذة المناط )٦

 ً  .بالسكان حالیا
تمثل حیث أنھا ،م١٩٧٩منذ عام قائمة التراث العالمىرغم أن ھذة المنطقة مسجلة على 

وبناء على  ،جزء من القاھرة التاریخیة إال أنھ وحتى اآلن ھذة المنطقة من سیئ ألسوأ
 فمنطقة الخلیفة ،ذلك فالبد من الحفاظ علیھا كجزء من المدینة التاریخیة األسالمیة

ً ،ال تقل أھمیة عن شارع المعز) ١٠صورة( ً مفتوحا كما أنھا جدیرة بأن تكون متحفا
  .لآلثار اإلسالمیة

عند  فھناك بعض الضوابط،وفیما یتعلق بأسلوب التعامل مع المبانى اآلثریة والتاریخیة
  :وھى كاآلتى،التعامل مع المبانى اآلثریة اإلسالمیة

 ال یسمح بعمل أى تعدیل فى المبنى  اآلثرى ذاتھ. 
 ال یسمح بأن یحول أى مسجد إلى أى استعمال آخر. 
  ال یسمح بأن یدخل إلى المبنى اآلثرى أوما حولھ أى نشاط أواستعمال یتعارض مع

 .العقیدة اإلسالمیة
 سواء بسبب األھتزازات ،عناصر تمثل خطورة على المنشأةى ال یسمح بوضع أ

الة ضرورة وجود مثل ھذة وفى ح ،أوتصاعد األبخرة والغازات الضارة
یمكن وضعھا خارج المبنى اآلثرى فى ملحق خاص تراعى فیھ كافة ،العناصر

 . .إحتیاطات السالمة
  :مفھوم التوظیف أواألحیاء

قد ،بنى األثرى الذى توقف استخدامھ فى وظیفةتعنى كلمة التوظیف إعادة استخدام الم
فعملیة ،تكون وظیفتھ األصلیة أو وظیفة مشابھةأو فى وظیفة حدیثة تحتاجھا المدینة

ذلك اإلحیاء الذى یتسع مضمونھ لكى ،التوظیف تعتبر أحد عناصر اإلحیاء للمبنى األثرى
ً على قی،یشمل أعمال الترمیم الالزمة للمبنى ثم إحیاًء ،والمعماریةتھ الفنیة محفاظا

أى تأھیلھ لكى یتوافق مع الشكل والواقع للمدینة ،أو ما یشابھھا،لوظیفتة القدیمة
فعملیة التوظیف تنسجم مع المفھوم األوسع لصیانة المدن التاریخیة وھو ،التاریخیة
  .)٣٨(األرتقاء

  
                                                             

 . ٥٥ص،المدن التاریخیة،السید محمود البنا)٣٨
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  :التوصیات
المواقع التراثیة عند البد وأن تكون ھناك منھجیة علمیة وإدارة واعیة متفھمة لطبیعة 

إدارتھا حیث مراعاة األحوال والتقالید والظروف األجتماعیة واألقتصادیة والسیاسیة 
كما البد من توافر قاعدة بیانات إداریة تقدم الحلول ،ئدة فى المجتمع مالك ھذا التراثالسا

ھذة األدارة من وما تتطلبھ ،إلدارة ھذة المواقع وحمایتھا من أسباب التلف والدمار الفعالة
  .لیة والبشریة التى تحقق األدارة الناجحةاالموارد الم

  :ولكى تتم األدارة الناجحة فالبد من تحقیق اآلتى
  .تضافر الجھات المعنیة والمسئولة والتوقیع على برتوكالت تعاون فیما بینھم )١
  .وضع الخطط القصیرة والبعیدة المدى إلدارة الموقع األثرى)٢
  .فیذ ھذة الخطط والبرامج على أرض الواقعفعالیة تن)٣
  .توفیر الموارد المالیة الالزمة)٤
  .توفیرالخبرات األداریة والفنیة والتقنیة الالزمة لذلك)٥

وذلك  ،ھذا و من وجھة نظرى أنھ من الممكن توظیف منطقة الخلیفة فى السیاحة الدینیة
ً لما تضمھ من مشاھد خاصة بالعدید من آل البیت ال كما  ،نبوة وأولیاء هللا الصالحیننظرا

 ١٩أن المنطقة بھا العدید من المنازل التراثیة والتى تعود إلى القرن 
فمن الممكن إعادة إستخدامھا كفنادق یتم فیھا إقامة السیاح  ،)٩صورة(المیالدى

وتقدم فیھا األكالت الشعبیة الخاصة بالمنطقة وكذلك حفالت توضح مظاھر  ،والزائرین
  .األحتفاالت بھذة المنطقة

ً من وزارة األثار و وزارة السیاحة و وزارة الثقافة  كما أنھ من الممكن أن تتعاون كال
حیث كان یمر ،من جدیدوما كان یصاحبھ من إحتفاالت ،المحمل موكب على إعادة 

ة ومیدان القلعة من خالل تمثیل ھذا الموكب وما كان یصاحبھ من بمنطقة الخلیف
فنرى ما یصفھ المؤرخین على أرض الواقع على أن ُیدعى لھذةاإلحتفالیة  ،إحتفاالت

ً من الدعایة السیاحیة للمنطقة،سفراء الدول العربیة واألجنبیة ً ھاما  ،وھو ما ُیعد نوعا
  .حیث یتعایش الزائر مع الماضى فى الحاضر

 ً ً إستعادة الحرف والصناعات التى كانت قائمة بالمنطقة قدیما    ،كما أنھ من الممكن أیضا
 ،النحاستخصص فى تطعیم األوانى المصنوعة من م،یث كان یوجد سوق للكفتیینح

فلماذا ال یتم إستعادة ،وغیرھا وكذلك كان یتم حیاكة المالبس العبى واألحرمة والبرانس
ویتم عرض طریقة ،تحاك المالبس على النمط القدیم حیثھذة الصناعات مرة أخرى 

                                                             
 ما تطعم بھ أوانى النحاس من الذھب والفضة:الُكفتیین 
 وتوصف بأنھا فى غایة الرشاقة ،ھى معاطف من الصوف األبیض واسعة جدا :البرانس، ً وأحیانا

وھذة األقمشة كانت تأتى مع المغاربة ،تكون مزودة بغطاء للرأس ومزینة بشرابھ من جدائل ومشابك
 ،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،الذین یعبرون مصر فى طریقھم إلى مكة للحج

 .٧٧،٥٦ص
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الصناعات وھو ما یعد إحیاء للحرف و ،قدیمةالصناعة أمام الزائرین بنفس األسالیب ال
  .أسوة بالقریة الفرعونیة،القدیمة التى كانت متواجدة بالمنطقة

  البد من عمل مسار للزیارة یوضح للزوار خط السیر الخاص بھمكذلك. 
 ع ً مل مطویات للزیارة توضح أھم المعالم اآلثریة والحرف التراثیة وأیضا

 .بالمنطقة
 وكذلك عند كل آثر أومبنى تراثى ،عمل لوحات تعریفیة عند بدایة ونھایة المنطقة

على أن تكون باللغات ،لتوضح أھم معالمھ وقیمھ الفنیة والتاریخیة واألثریة
  .حمل العوامل البیئیة المختلفةوتكون مصنوعة من مواد تت ،العربیة واألنجیلزیة

  عمل مركز للزوار یتم من خاللھ عرض فیلم تسجیلى قصیر عن المنطقة
 .األثریة وأھم معالمھا وحرفھا

 على أن تكون ھذة الھدایا من روح المنطقة اآلثریة،ھدایاتوفیر أماكن لبیع ال، 
التراثیة أھم الصناعات والحرف ألھم المعالم بالمنطقة أو بحیث تكون نماذج

وكذلك  ،بحیث یصبح لدى الزوار ذكرى طیبة من ھذة المنطقة ،المتواجدة بھا
 .كنوع من الدعایة لجلب المزید من الزوار للمنطقة األثریة

  توفیر أماكن ألستراحة كبار السن. 
  صرف اآللىلللتحویل العملة وماكینات  مكاتب صرافةتوفیر كافیتریات و.  

ً من قبةأما فیما یخص  قبة األشرف خلیل الدین جوھرومدرسة فاطمة خاتون و صفى كال
حیث أنھ من خالل قیامى ،فإنھ یمكن إستخدام كًال منھم فى وظیفة إجتماعیة مناسبة

  أتضح لى حاجة األھالى لحضانة لألطفال وكذلك مركز لتعلیم ،بزیارة میدانیة للمنطقة
ً أن یتم إق ،اللغات والكمبیوتر امة ندوات ثقافیة وإجتماعیة كما أنھ من الممكن أیضا

  .وأثریة وعلمیة كنوع من التوعیة ألھالى المنطقة بكل ما یدور فى المجتمع من حولھم
ھذا وإذا ما تم النجاح فى إدارة الموقع األثرى على الوجھ األكمل فإنھ سوف یترتب على 

  .ذلك العدید من الفوائد األجتماعیة واألقتصادیة والسیاحیة والثقافیة
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر:أوالً 

النجوم الزاھرة فى ملوك ،ه٨٧٤:ت،یوسف جمال الدین أبو المحاسن،ابن تغرى بردى)١
  .ت.د،القاھرة،دار الكتب المصریة،ط.د،مصر والقاھرة

الھیئة المصریة العامة ،لخطط التوفیقیة الجدیدة لمصروالقاھرة،على باشا مبارك)٢
  .م١٩٨٧،القاھرة،للكتاب

 ،أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود السخاوى الحنفى،السخاوى)٣
تحفة األحباب وبغیة الطالب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع ،ه٨٠٤:ت

  .م١٩٣٧،القاھرة،محمود ربیع وحسن قاسم:مراجعة،ط.د،المباركات
عتبار بذكر الخطط واألثار اعظ واألالمو،ه٨٤٥:ت،تقى الدین أحمد بن على،المقریزى)٤
أحمد أحمد :مراجعة،محمد زینھم ومدیحة الشرقاوى:تحقیق،مكتبة مدبولى،الطبعة األولى،

  .م١٩٩٧،القاھرة،زیادة
 ً   :المراجع العربیة:ثانیا

 ،القاھرة،دار المعارف،الطبعة الثانیة،فى مصر) ملسو هيلع هللا ىلص(آل بیت النبى،أحمد أبو كف)١
  .م١٩٨٣

مكتبة األنجلو ،ط.د،العمارة اإلسالمیة فكروحضارة،توفیق أحمد عبد الجواد)٢
  .ت.د،القاھرة،المصریة

الھیئة المصریة العامة ،الطبعة الثانیة،تاریخ المساجد األثریة،حسن عبد الوھاب)٣
  .م١٩٩٤،القاھرة،للكتاب

الطبعة ،مقابر المشاھیر من آل البیت والصحابة والعلماء واألولیاء،حنفى المحالوى)٣
  .م٢٠٠٠،القاھرة،العلم والثقافةدار ،األولى

مكتبة ،الطبعة الثانیة،المدن التاریخیة خطط ترمیمھا وصیانتھا،السید محمود البنا)٤
  .م٢٠٠٩،القاھرة،زھراء الشرق

  "األرتقاء بالبیئة العمرانیة للمدن"المدخل لألرتقاء بالبیئة العمرانیة ،عبد الباقى إبراھیم)٥
 ،القاھرة،دار الشروق،الطبعة األولى،المعماریةمركز الدراسات التخطیطیة و:إعداد

  .م١٩٨٦
القاھرة تاریخھا وآثارھا من جوھر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ،عبد الرحمن زكى)٦
  .م١٩٦٦،القاھرة،الدرالمصریة للتألیف والترجمة،ط.د،)م١٨٢٥- ٩٦٩(
  .ت.د،القاھرة،مطابع األھرام التجاریة،ط.د،آثار الخلیفة اإلسالمیة،فایدة كامل)٧
مكتبة ،ط.د،م١٧٩٨- ١٥١٧األسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة،محمود حامد الحسینى)٨

  .القاھرة،مدبولى
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 ً   :الدوریات العلمیة:ثالثا
بعض معاییر إعادة األستخدام أو التأھیل للمبانى األثریة التى توقف ،السید محمود البنا)١

  .م١٩٩٧،العدد الثامن،جامعة جنوب الوادى،قنا،مجلة كلیة األداب،استخدامھا
 ً :المراجع األجنبیة:رابعا  

1)GiorgioTarraca ، The face of the city ”polluted city the monuments” ،Italian 
cultural institut ، Cairo ، 1996، p10. 

 ً   :الرسائل العلمیة:خامسا
وحتى نھایة منذ نشآتھ ) الركبیة-األشرف(شارع الخلیفة وإمتداده،عادل شحاتة طایع)١

كلیة ،قسم اآلثار اإلسالمیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة،العصر العثمانى عمرانھ وآثاره
  م١٩٩٨،جامعة القاھرة،اآلثار
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  األشكال والخرائط والصور    
  :األشكالالخرائط و:أوالً 

  
الثالثة  الشارع األعظم وإمتداه حیث حلقة الوصل بین القاھرة و العواصم:١خریطة 

ًعن،السابقة   .شارع الخلیفة،عادل طایع:نقال

  

ً عن،مسقط أفقى لمشھدى عاتكة و الجعفرى:١شكل    .شارع الخلیفة،عادل طایع:نقال
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ً عن،مسقط أفقى لمشھد السیدة رقیة:٢شكل               .شارع الخلیفة،عادل طایع:نقال

   

ًعن:٣شكل    .شارع الخلیفة،عادل طایع:مسقط أفقى لقبة شجر الُدرنقال

  

ً ،مسقط أفقى لقبة ومدرسة فاطمة خاتون :٤شكل   شارع الخلیفة،عادل طایع:عننقال
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ً ،خلیل بن قالوون  األشرفمسقط أفقى لقبة :٥شكل    .شارع الخلیفة،طایع عادل:عننقال

  

ً ،الدین جوھر صفىمسقط أفقى لقبة :٦شكل    .الخلیفةشارع ،طایع عادل:عننقال
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 ً   :الصور:ثانیا

  .تصویر الباحثة،توضح الردم المتواجد خلف قبتى عاتكة والجعفرى:١صورة

  

  .تصویر الباحثة،توضح قبة السیدة رقیة والمصلى الحدیث المقام أمامھا:٢صورة

  

  .قبة شجر الُدر:٤صورة                    .مشھد محمد األنور:٣صورة      
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  .خاتون من الخارج والداخل  مدرسة وتربة فاطمة:ب،أ٥صورة

  

  .قبة األشرف خلیل بن قالوون :٦صورة

  
  .قبة صفى الدین جوھر من الداخل والخارج:٧صورة
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٨٤٣ 
 

  

  .م١٩واجھة منزل یعود للقرن:٩صورة         .سبیل مصطفى بك طبطاى:٨صورة

  
توضح سوق الخضار بمنطقة الخلیفة و یتفرع منھ الشارع المؤدى إلى جامع أحمد بن :١٠صورة

  طولون و متحف بیت الكریدلیة


