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املخلص :
تهتم الدراسة بتعريف ماهية األروقة التي أشتهر بها األزهر وذكر العديدد مدأ أسدها،ها
والتحدث بهزيد مأ التفصيل عأ املدرسة والدروا العبا د ي ومئهدوا والتعدرى علدص الو دف
الحالي للروا ومقارنتا بو فا وقت اإلنهاء مأ خالل مجهوعدة مدأ الوئداتن تئهدر ألول مدر
ويتضح اختالى مساحة الدروا حاليدا عدأ وقدت اإلنهداء ومدأ خدالل الوئداتن يتضدح أر عهدار
سكأ الطلبة املوجود حاليا ليست هي العهار القبلية (العهار العباسية) وأوضحت الدراسة
توزيع العهار القبلية األ لي بينها العهار املوجود حاليا مأ إنهاء امللك فؤاد األول.
الكلمات املفتاحية :األروقة؛ الروا العبا ي؛ املدرسة العباسية؛ الخديو عباس حلمى الثانى؛
الجامع األزهر؛ حجرات الطلبة؛ أروقة األزهر؛ سكأ الطلبة بالجامع األزهر.

 شيماء محمد محمود امليهي ،جامعة الفيوم ،جمهورية مصر العربية
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Abstract The study is concerned with defining the arcades which
Al-Azhar was famous with and clarifying many of their names,
and clarifying in more details about el Madrasa and the Abbasid
arcades and its origin and identifying the current description of the
arcade and comparing it as a time of construction through a set of
documents published for the first time and it is evident that the
area of the arcade is currently different from the time of
construction. The study is the distribution of the original alqabli
architecture while King Foād 1 created the existing architecture.
Keywords : Arcades; The Abbasid arcade; T. El Madrasa El
Abbasia; Khedive Abbas Helmy II; Al-Azhar Mosque; Student
rooms; The corridors of Al-Azhar; Student housing at Al-Azhar
Mosque.

ل
تق ددديم :نظ درا للئه ددام العلم ددي املتهاد د ال ددمن ق ددام ب ددا األزه ددر من ددم ت سيس ددا فق ددد أنهد د ت
مجهوعة مأ األروقدة التدي اسدتقر بهدا ادالل العلدم للدراسدة بداألزهر ومسهدا املدرسدة والدروا
العبا ى والمى ساعد فص دراستا وزار األوقاى ومدا زخدرت بدا مدأ الوقفيدات والتدي أتاحدت
الو دول للعديدد مددأ املعلومدات الجديدد وأي ددا دار الوئداتن القوميدة وهنددا العديدد مددأ
الدراسددات السددابقة التددي اهته ددت بتدداريخ الجددامع األزهددر ومسه ددا علددص س د يل املثددال د .مجاه ددد
الجندن المى استعرض العديد مأ املعلومات حول الدراسة بداألزهر وحيدا الطلبدة خدالل
مراحددل لعل دديهلم بالج ددامع األزه ددر م ددأ خ ددالل ع ددل الكت دد( مث ددل (نظ ددام الدراس ددة بالج ددامع
األزهدر فدي عصدر السدديوا() و (نظدام الدراسدة قدديها وحددديثا بالجدامع األزهدر) والعديدد مددأ
األبحاث العلهية
كان ددت م ددأ أه ددم الص ددعوهات الت ددي واجل ددت الدراس ددة حي د أر املعلوم ددات ح ددول ال ددروا
العبا ى متكرر تم اقتباسلا مأ املصادر دور إضافة جديدن يمكر.
لعتهددد الدراس ددة ه دديل أسا د ي عل ددص الوئ دداتن املتاح ددة وتفني ددد م ددا به ددا م ددأ معلوم ددات تفي ددد
البحد خا ددة وأر دار الوئدداتن العرهيدة وزار األوقدداى ومهدديلة األزهدر اله دريف زاخددر
بالعديدد مدأ الوئداتن التدي يهكدأ ادعتهداد عل هددا فدي دراسدة الدروا واملدرسدة العباسدية كهددا
اهتهددت الد راس ددة بالناحي ددة املعهاري ددة م ددأ رفددع معه ددارى وتوئي ددن فوت ددو رافص لل ددروا ق ددديها
وحديثا مع توضيح ذلك عدد مأ املساقط األفقية.
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واللددى مددأ الدراسددة يكددأ فددي معرفددة الو دف األ ددلص للددروا عنددد إنهدداتا واللدددى منددا
والتغا رات التي ارأت عليا ومددى تلبيدا مدا يحتدوى عليدا مدأ عنا در فدي تلبيدا ادحتياجدات
الداعية دنهاتا.
مأ الف اتل التدي اشدتهر بهدا األزهدر أندا خصدط ليدل ااتفدة مدأ االبدا ميدار إقدامتهم
فدي األزهر(زكد( خورشدديد إبدراهيم 1998م  )661وهددي مدا أالددن عل هدا األروقددة والدروا هددو
رفددة أو مجهوع ددة ددرى يقطسه ددا جهاعددة م ددأ ا ددالل جلددة أو جل ددات ملتلفددة م ددأ القط ددر
املصرن أو اره ( دار الوئاتن القومية .ش 5004 1915- 003952م)
لعدددت األروقددة التعليهيددة فدي الجددامع األزهددر وأالقدت عل هددا مسددهيات عدده والتددي اشددتقت
مأ اسم البالد التي جداء مسهدا قدااهي هدمه األروقدة فلندا روا الصدعايد للطلبدة الوافدديأ
مأ الوجا القبلي وروا الهرقاوية لطالل محافظدة الهدرقية والفهدئية لطدالل محافظدة
بهي سويف وسوى اذكر تقسيم لتلك األروقة وأوضح اختصاص كل مدسهم مدأ حيد كوندا
للطلبة املصريار أو الغرهاء.
أروقدة الطلبدة املصدريار (الصدعايد – ابدأ معهدر – 1الفهدئية – 2الهدراقوه – ادقبغاويددة3
– البح ددارو  – 4الفيه ددا – 5الطيبرس ددية – 6الحنيفي ددة – 7الحنابل ددة )8أروق ددة الطلب ددة الغره دداء
أشلرها (املغارهة – األترا ويتبعا مدرسدة محهدد بدك أاد( الدمه( – الهدوام)( دار الوئداتن
القوميدة .ش 1915 5004- 003952م)وسدتتناول الدراسددة املدرسدة والدروا العبا د ي
بالتفصيل
يقع الروا العبا ي علدص يهدار الدداخل لجدامع األزهدر مدأ البدال العبا د ي بالواجلدة
الهدهالية الغرهيدة .يئسدد( الدروا العبا د ي إلدي مئهدوا خددديو 9مصدر عبدداس حلمدي الثددان(10
( 8ينداير 1892م 8 /جهدادى األخدره 1309ه د  19 -ديسدهبر1914م 2 /دفر 1333هدد) الدمى
قام بوضع حجر األسداس لدا فدي يدوم الخهدي  ۱۲شدوال سدنة ۱۳۱۳هدد 26/مدارس 1896م
حي د قام ددت وزار األوق دداى ف ددي س ددنة 1896م بن د ل ملكي ددة البي ددوت املس ددتحدئة الت ددي كان ددت
تحجد( الواجلدة الغرهيدة وت ددين الهدارل الدمى يفصددل بدار األزهدر وم ددجد محهدد بدك أبددو
ال ددمه( 11بد د مر م ددأ الخ ددديو عب دداس حلم ددي الث ددان( لر بت ددا ف ددي إنه دداء روا لط ددالل العل ددم
بالجدامع األزهددر وهلدد عدددد تلددك البيدوت  ٥۸بيتددا قددر ئهسهددا بهبلددد  ۲۸۰۰جنيدة وهلددد مسددطح
أرضدلا 980.50م 2تدر مسهدا 241.50م 2لتوسدعة الهدارل وخصدط 667م 2متد را لبنداء الدروا
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العبا د ي وإدار الج ددامع األزه ددر ومس دداكأ الطلب ددة(دار الوئ دداتن القومي ددة .ش - 000030
1904 5004م) وأئنداء فتددر إنهدداء الددروا العبا د ي تددم اسددتوجار عهددارات لسددكأ الطلبددة
وذلد ددك حتد ددى ادنتهد دداء مد ددأ لهد ددييد الد ددروا (دار الوئد دداتن القوميد ددة .ش 5004- 000030
1904م) حي د ت ددم ه دددم العدي ددد م ددأ األروق ددة تهلي دددا لنق ددل الب ددتهم ال ددي ال ددروا والعه ددار
العباسية الجديد وهلغدت تيداليف إنهداء الدروا العبا د ي  ٦۰۸۰جنيدة مصدرن وهدو مبلدد
كبا ددر بالئسد دبة لقيه ددة النق ددد من ددما وت ددم ادحتف ددال بافتت ددال ال ددروا العبا د د ي ف ددي شد ددوال
۱۳۱٥ه د دد/مارس ۱۸۹۸م (دار الوئ د دداتن القومي د ددة .ش 1904 5004- 000030م) أن أر
بناتا استغر حوالص العامار.
- 1طوابق الرواق العباس ي :يتكون من ثالثة طوابق
الطابق األول :هو (املدرسة) الطابن األرض ي مأ الروا العبا ي وينقسم إلص قسهارقاعة للهحاضرات وادمتحانات والقاعة األخرى املواجلة للا ملجل إدار األزهر
واستلدمت كهقر للجنة الفتون عد ذلك لوحة (.)2 1
يتو ل إلي داخل الروا العبا ي مأ خالل بال لجنة الفتوى الواقع علص يهار
الداخل للجامع األزهر مأ بال املزينار بينها املدخل األ لي للروا العبا ي والمن
أنهاتا الخديو عباس حلمي الثان( هو املدخل الواقع بالواجلة الههالية الغرهية للجامع
ويفض ي هما املدخل الرتيس ي للروا العبا ي عأ ارين مهر.
املهر المن يلي البال بالطرى الغرا( بالواجلة الههالية الغرهية وهو مهر مستطيل
يؤدن إلي الظلة الههالية الغرهية لله جد وكملك الروا العبا ي.
وصف الرواق (املدرسة العباسية)من الداخل:
يتبع التلطيط العام للما القسم تلطيط املدارس التي تتيور مأ دورقاعة12
وسطى يحيط بها أراع ظالت .للما القسم واجلة واحد رتيسية هي الههالية الهرقية
تطل علص املهر المن يلي البال العبا ي ولا مدخل واحد يفض ي مباشر إلص الروا
العبا ي.
ينحصر الو ف مأ الداخل في و ف دورقاعة الروا والظالت األراع املطلة عليا
شيل (.)1
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الدورقاعة :تتوسط املدرسة وهي عبار عأ مساحة مراعة يبلد اول ضلعا9.95مفرشت أرض الروا ببالاات حديثة يطل عل ها أراع ظالت عأ ارين عقد مدب( يبلد
الساعا4.90م يرتكز علص عهوديأ رخاميار أسطوانيار وعلص جانبي العقد مأ أعلي
يوجد دخلتار مستطيلتار كل دخلة معقود عقد منكسر مهع يرتكز في الجانبار علص
عهوديأ أسطوانيار مدمجار بالجدرار ويحدد العقد إاار منكسر مأ الجفت الالع(
يئتهي بهيهة كبار مستدير عند مفتال العقد ويزخرى كوشتي العقد زخارى نباتية
منفم بالحفر علص الجط فتح بصدر العقد بار رجليا نافم مستطيلة أسفل كل
نافم يوجد نفي مصهت مكس ي ببالاات مأ القهان( املزخرى تحت الطالء ويزخرى
كوشتي العقد زخارى نباتية يحيط بها إاار مأ الجفت الالع(.
ويسقف الدور قاعة سقف خهبي مسطح ي م في الوسط شخهيلة لوحة (3
).مثهنا يغط ها قبة خه ية مقامة علص الهيل املثهأ ويحتل أركار الشخهيلة أراع
مناان انتقال تتيور كل منطقة مأ أشيال هرمية مقلوهة يتوسطلا شيل مثهأ بداخلا
نجهة ئهانية الهيل يتللل منطقة ادنتقال باليامل زخارى نباتية ملتلفة ويوجد بار
مناان ادنتقال أراع بحور كتابية كاآلل(:
َ َُ
هُ ُ ُ ه َ َ َ أ
ُ
ات واألرض مثل نو ِر ِه
البحر األول :مأ الجلة الجنوهية الهرقية ﴿:اَّلل نور السماو ِ
َ أ َ
ك ِمشك ٍاة﴾.
ُّ َ َ ُ َ َ
اح في ُز َج َ
اح ۖ أ ِ أ َ ُ
ص َب ٌ
البحر الثانيِ ﴿ :ف َيها م أ
اجة كأ هن َها﴾ .
اج ٍة ۖ الزج
ِ
املصب ِ
َ أ َ ٌ ُ ِّ ٌّ ُ َ ُ أ َ َ َ ُ َ َ َ َ أ ُ َ َ َ أ ه َ َ أَ
ه
البحر الثالث﴿ :كوكب د ِري يوقد ِمن شجر ٍة مبارك ٍة زيتون ٍة َل شر ِقي ٍة وَل غ ِربي ٍة﴾.
ُ
ََ َ َ َ ُ َ ُ
ََ َ
البحر الرابع﴿ :يكاد زأي َتها ُي ِض يء ول أو ل أم ت أمس أسه نار نور علي نور﴾(القرآن الكريم ،سورة
النور ،آية  .)35لوحة ()4
وقد فتح بيل ضلع مأ أضالل الشخهيلة شباكار غاريأ معقوديأ عقد
نصف داترن يغلن علي كال مسهها مصراعار مأ الزجاج امللور املعهن بالر اص
والخه( يعلوهم نصف قهرية يلي ذلك رقبة القبة عبار عأ ئالث حطات مأ
املقرنصات يرتكز عل ها مباشر خوذ القبة زخرفت بزخارى نباتية منفم بالتلويأ.
أمدا بدايي السدقف عبدار عدأ مسدطح مدأ الخهد( املجلددد بالتدمهي( قسددم إلدي
مسداحات مسدتطيلة وأخدرى مراعدا يزخدرى املسداحات املراعدة مدأ الدداخل شديل مدثهأ
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ويئتص ددفلا جام ددا مفصص ددا م ددأ ئه ددار فص ددوص يح دديط به ددا إا ددار زخرف ددي يئته ددي بهيه ددا
مسددتدير كبا ددر بهنتص ددف ك ددل ف ددط بالجام ددا وال ددلع املقاب ددل لل ددا م ددأ أض ددالل امل ددثهأ
زخرفدت املثلثدات التدي تيوندت بد اراى املرادع بزخدارى نباتيدة ت دم الجامدا املفصصدا فددي
الداخل رنك 13كتاا( الخديون عباس حلمي الثان( و نصا كاآلل(:
الشطب األول  :عباس حلمي الثاني
الشطب الثاني :عز ملوَلنا الصديوي
لوحة رقم ()5
أدام هللا أيامه
الشطب الثالث:
يرتكدز السدقف علددص الجدددرار مباشدر يفصددل بدار األشدديال املراعدة واملسددتطيلة ب دراايم
خه د ية عري ددة مزخرفددة س ددداي( تي ددور أشدديال هندس ددية ش ددبا مسددتطيلة تحص ددر بيسه ددا
نجهة ئهانية وزخرفت همه األشيال مأ الداخل بزخارى نباتية ملونة
ظلة القبلة:
تتيور مأ بالاة واحد عبار عأ باتكة مأ ئالث عقود حدو فرس ترتكدز فدي الوسدط
علي أراع أعهد رخامية وفي الجانبار علي الجداريأ ولسار الباتكة موازية لجدار القبلة
ويالحد العقددار الجان يدار يسدا رار عهدودار وموازيدار لجددار القبلدة وندت عدأ ذلدك
تقسيم السقف إلي ئالث مساحات الوسط( مستطيلة و الجانبار مراعار.
فرشت أرض الظلة ببالاات حديثة ويسقف الظلة سقف خهبي يتيور مأ
براايم خه ية مزخرفا مأ أشيال مرهوعات ومستطيلة ومراعا باأللوار املتنوعة
زخارى نباتية.
املحراب:يتصددر الجددار الجندوا( الهدريي للدروا وهدو مدأ الرخدام عبدار عدأ حنيدة مجوفدة
معقوده عقد مدب( ميونة مأ نجات معهقة ومزرر بالرخام األبديل والبهدي بدرجاتدا
واألسود.
ويتوجلا إاار رخام( معقود عقد مددب( أي دا ميدور مدأ دنجات حجريدة مدزرر بالرخدام
األبديل واألسدود والبهدي مزخرفدة مدأ الجدانبار بهيودة الورقدة النباتيدة الثالئيدة املنفدم
بطريقدة متعاكسدة يرتكددز علدص عهدوديأ مددأ الرخدام األبديل ذات بدددر م دلع وقاعددد
مراعددة مرتفعددة يعلوهددا قاعددد أخددرى ناقوسدديا وتدداج يتيددور مددأ ئددالث حطددات مددأ
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املقرنصات ويزخرى كوشتاه زخارى هندسية منفدم بالرخدام املهدلر عبدار عدأ داتدر فدي
الوسدط ذات زخددارى زجزاجيدة لهددبا قددرص الهده يحدديط بهدا مددأ الجدانبار شدديلار
لددوزيار يحدديط بالعق ددد واليوشددتار إاددار م ددأ أشدديال مسددتطيلة معه ددقة بدداللور األب دديل
واألسدود (األبلدن) يعلدو اإلادار املعقدود بحدر مسدتطيل مددب( الطدرفار ي دم شدريط كتداا(
بلط الثل املهلوك( ي م مية قرمنية نصلا:
ه َ َ َ ُ َ ِّ َ ه َ أ َ ً َ أ َ َ َ َ ِّ َ أ َ َ َ أ َ أ َ
َ َ َ َ ُّ
أ
﴿ق أد ن َرى تقل َب َو أج ِه َك ِفي السماء فلنو ِلينك ِقبلة ترضاها فو ِل وجهك شطر املس ِج ِد
أ
ال َح َر ِام﴾ (القرآن الكريم ،سورة البقرة ،آية  )144يحيط بالعقد والبحر الكتاا( شرم مأ
الجفت الالع( ذو امليهات السداسية يئتهي املحرال مأ أعلي بصف مأ الهرفات
الخه ية املهيلة علي هيوة الورقة النباتية الثالئية ترتكز علي حطتار مأ املقرنصات
الخه ية.
كسديت حنيدة املحدرال ب كهللدا بالرخدام والصدددى وزخرفدت بزخدارى ملتلفدة يهكددأ
تقسيهلا إلي ئالئة أقسام رأسية.
القسم السفلي :عبار عأ ألوال رخامية رأسية ألوانها أسود وههدي بهدا عنصدر زخرفدي مكدرروهو العقدد املدداتهي والقهدم املدببدة بالتبدادل يفصدل كدل عقدد عدأ األخدر فصدوص زرقداء
بارز تحصر بيسها أشيال هندسية.
 القسدم األوسدط :وهدو عبدار عدأ وحدد زخرفيدة ميوندة مدأ أابدا نجهيدة مكدرر منفدمبالفسيفسداء الصددى والرخاميدة ويحديط بدا مدأ جهيدع الجلدات إادار دغار مدأ الرخدام
األبيل واألسود يحيط با إادار أخدر اعدرض ميدور مدأ زخدارى هندسدية فدي شديل وحددات
مكددرر ب دداللور البهددي واألزر يح دديط بددا اا ددار م ددأ الرخددام األب دديل واألسددود يفص ددل الج ددزء
الثان( والثال والثان( واألول .
 القسدم العلدون :وهدو أ دغر األقسدام عبدار عدأ باتكدة دغار تتيدور مدأ خهسدة عهدرعقدد نصدف داتدرن مدأ دنجات مدزرر بداللور األ دفر واألزر والبهدي ترتكدز علدص أعهدد
دغار أسدطوانية مدأ الخهد( بداللور األسدود ذات تداج وقاعدد ناقوسديا وقدد زخرفدت
بااأ العقود بقطع مأ الصدى والرخام لهيل زخارى هندسية عبار عأ أابدا نجهيدة
وأشيال معينات بالتبادل.
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وزخرفت بااأ ااقية املحرال بزخارى زجزاجية منفم بالرخام األسود واألبيل
واألحهر والبهي ويوجد علص جانبي املحرال تكسيات رخامية قسهت إلي مساحتار
مستطيلتار بيسهها مساحة مراعة زخرفت املساحة املستطيلة العلوية بزخارى هندسية
وزخرى املساحة الوسط( املراعة بداتر يحيط بها إاار مأ الجفت الالع( المن يئتهي
بهيهة مستدير عند األقطار األراعة أما الجوان( األراعة املثلثة بها زخارى هندسية
بينها شغل املساحة السفلية برخام أسود يحيط شراتط هندسية باللور األبيل
واألسود .لوحة ()6
يعلو املحرال مساحة مراعة يحددها ااار مأ الجفت الالع( ذو امليهات الصغار
يتوسطلا شيل مستدير يحيط بها ااار مأ الجفت الالع( ذو امليهات الصغار يئتهي
بهيهة كبار باألقطار األراعة ت م الداتر رنك الخديون عباس حلمي الثان( كاآلل(:
عز ملوَلنا الصديوي
الشطب األول:
عباس حلمي الثاني
الشطب الثاني:
أدام هللا أيامه
الشطب الثالث:
الظلة الشمالية الغربية:تتهابا تهاما مع ظلة القبلة حي تتيور مأ بالاة واحد عبار عأ باتكة مأ
ئالئة عقود حدو فرس ترتكز في الوسط علص أراع أعهد رخامية وفي الجانبار علي
الجدرايأ ولسار عقود الباتكة موازية لجدار القبلة و نالح أر العقديأ الجانبار
يسا رار عهوديأ وموازيار لجدار القبلة ونت عأ ذلك تقسيم السقف إلي ئالث
مساحات.
فرشت أرض الظلة ببالاات حديثة و يسقف الظلة سقف خهبي يتيور مأ
براايم خه ية مزخرفا مأ أشيال مرهوعات ومستطيلة ومراعا باأللوار املتنوعة
زخارى نباتية.
الظلتان الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية هها متهابهار تهاما وتتيور كال مسهها
مأ بالاة واحد عهودية علص جدار القبلة عبار عأ ئالئة عقود حدو فرس يرتكز في
الوسط علص عهوديأ رخاميار والجان يار علص عهود والجدار.
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تطدل كدال مسههدا علدي الدرقاعدة بيامدل السداعلا يتصددر الجددار الهدهالي الهدريي
للظلدة الهدهالية الهدرقية دخلدة مسدتطيلة معقدود عقدد مددب( يتصددرها فتحدة بدال
الدخول للما القسم يغلن عل ها مصراعار الخه(.
يتصددر الجدددار الجنددوا( الغرادد( للظلددة الجنوهيدة الغرهيددة دخلتددار عهيقتددار
معقودتدار عقدد مددب( يتصددر كدل دخلدة فتحدة شدبا بدنف ادلسدال يغلدن عل هدا مدأ
الداخل مصراعار الخه( ومأ الخارج حجال مأ املصبعات املعدنية.
وقد فرشت أرضية الظلتار ببالاات رخامية وللها سقف خهبي يتهابا مع سقف ظلة
القبلة.
وفدتح بيدل ضددلع مدأ أضدالل الددروا عددا الجدددار الجندوا( الهدريي خهسددة دخدالت شددبابيك
يغلن عل ها ضلفتار مأ الخه( مأ الداخل و هوا مأ الخارج بهصبعات معدنية
القسم الثاني :قاعة اَلمتحانات (مجلس إدارة األزهر).
لجنة فتوى األزهر الشريف:ظدل مهدايخ األزهدر يتصدرفور بدانفرادهم فدي إدار الجدامع إل سدنة 1312ه د1894/م
حي ظلرت باألزهر حركة إ الحية قواملا وروحلا الهيخ األمدام محهدد عبدده ولدم تلبد
أر أئدرت هدمه الحركدة و ددر أمدر خدديون بتهدكيل لجندة إداريدة داتهدة (مجلد إدار )
لعهدى بددالنظر فدي شددوور التدددري بداألزهر ونظدام األروقددة مددأ حيد نظددام املعيهدة
واملرتبات ودرجات العلهاء و ارها مأ مساتل األزهر وشوونا.
وخصدط ملجلد إدار األزهدر قاعدة مراعدة فدي مواجلدة الدروا العبا د ي كدار بناؤهدا
سنة1314هد1896 /م سجل علص عت( املدخل نط ت سيس ي مدؤر بحسدال الجهدل نصدا.
لوحة ( )7شكل رقم 1
لشئون أزهرنا الشريف األنوار
هذا مكان الشيخ فيه إدارة
ً
َلحت أنبل بشائرها لألزهر
زها بخديوي مصر فقلت مؤرخا
سنة 1314
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شكل ( ) 1جدول توضيحى لحساب الجمل للن

اإلنشائى للرواق العباس ى  -من عمل الباحثة

التخطيط العام للرواق العباس ي:يتبع التلطيط العام للما القسم دركاه اولية يفتح عل ها ئالث حجرات وللما
القسم واجلة واحد رتيسية هي الجنوهية الغرهية تطل علي املهر المن يلي البال
العبا ي ولا مدخل واحد يفض ي مباشر إلي الدركاه وهما البال معطل حاليا ويتم
الدخول إل ها مأ بال فرعي مجاور للهدرسة الطيبرسية.
يفض ي البال الرتيس ي إلي مساحة كبار قسهت بواسطة أحجبة خه ية إلي
حجرات ومهرات قسم املهر المن يلي بال الدخول بواسطة حجال خهبي إلي دركاه
غار تؤدن إلي الحجر األولص الرتيسية يسار الداخل أما علي يهار الداخل بال أخر
يؤدى إلي حهام حدي أما الجزء الثان( مأ املهر فلو عبار عأ حجر غار بها بابار
أحدهها يؤدن إلي الحجر الرتيسية األولص أما البال الثان( يؤدن إلي رفة ملحن بها
حهام معطل يسقف املهر سقف مأ براايم خه ية مزخرفا بزخارى نباتية بطالء
زيتي مأ ألوار متعدد .
ُ
يلي الحجر األولص حجرتار غارتار استقطع جزء مسهم بواسطة حجال خهبي لعهل
مهر يفض ي إلص الحجر الرتيسية.
الحجرة الثالثة:يتم الدخول إل ها مأ البال الفرعي املجاور لواجلة املدرسة الطيبرسية و هي عبار
عأ مساحة مستطيلة فتح بالجدار الغرا( للا دخلة مستطيلة معقود عقد مدب(
يتصدرها فتحة شبا بنف ادلسال وادرتفال يغلن عليا مأ الخارج حجال مأ
املصبعات املعدنية ومأ الداخل مصراعار الخه( فرشت الحجر ببالاات حديثة
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كها اليت الجدرار بطبقة مأ املالم الحدي ويسقف الحجر سقف خهبي مسطح
زخرى باأللوار الزيتية ي م في الوسط شيل يهبا البلارية وأرهاعلا في األركار باللور
األحهر واألزر والبهي لوحة ()8
الحجرة الثانية :تتهابا مع الحجر األولص مأ حي التصهيم املعهارن والزخرفي.الحجرة األولى الرئيسية
عبدار عدأ دخلدة مسدتطيلة يتقددملا درجتدار سدلم رخدام( ويتصددر الدخلدة فتحدة
بدال مسددتطيلة يغلدن عل هددا مصدراعار الخهدد( مقسددم إلدي عددد حهددوات فددل مددأ
الزخارى.
هي عبار عأ حجر شبا مستطيلة فتح بالجددار الهدهالي للدا فتحدة بدال الددخول
إلدي الحجدر كهدا فدتح بالجددار الغراد( فتحتددار مسدتطيلتار معقودتدار عقدد مددب(
يتصددر كدل فتحدة شدبا بدنف ادلسدال وادرتفدال يغلدن عليدا مدأ الخدارج حجدال مدأ
املصبعات املعدنية ومأ الداخل مصراعار الخه(.
فدتح بالجدددار الهدريي فتحتددار أبددوال مسدتطيلتار يغلددن علددي كدال مسههددا مص دراعار
الخهد( ميدونار مدأ قسدهار القسدم السدفلي متحدر و فدل مدأ الزخدارى أمدا القسدم
العلون ئابت عبار عأ حجال مأ الخرم امليهون( .
فتح بالجدار الجنوا( دخلة معقود عقد مدب( يتصدرها فتحة شبا بنف
ادرتفال و ادلسال يغلن عليا مأ الخارج حجال مأ املصبعات املعدنية ومأ الداخل
مصراعار الخه(.
فرشت الحجر ببالاات رخامية ويسقف الحجر سقف خهبي مسطح قسم إلي
ئالث أقسام القسم األوسط مراع ويحيط بالسقف شريط ضين مستطيل ي م أشيال
هندسية متقااعة الرؤوس يرتكز السقف علي ااار خهبي و يزخرى القسم املراع في
الداخل ب ابا نجهية أئهي عهرية باللور األحهر واألزر والبهي يرهط كل ابن ب خر
حهوات خه ية مهيلة علي هيوة هندسية .لوحة( )9
الطابق الثاني للرواق العباس ي:اشتهل هما الطابن مأ الروا العبا ي علص العديدد مدأ الحجدرات ذات أ دراض متعددد
فهسهدا حجدرات خصصددت لسدكأ الطدالل مددأ الديهأ والفيدوم واإلسددكندرية والبدة املدرسددة
67

مجلة عصــور

المجلد 20

العدد  (1خاص )

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 - 2002

الطيبرسدية الدميأ نقلددوا إليدا عدد اسددتعهال املدرسدة ملكتبدة األزهددر سدنة ۱۳۱٤ه دد۱۸۹٦ /م
كهدا أحتددوى علددص حجددر خا ددة بطبيدد( و ديدلي األزهددر وحجددر للهيقاتيددة بجددوار السددلم
وحجر للجندن امليلف بحراسة الروا وحجر لدفترخانة األزهر .14شيل ()2
ويدتم التو ددل اليددا عددأ اريدن مدددخل ولجنددة الفتددوى حاليدداو علدي يهددار الددداخل مددأ بددال
املزينار وفتحة هما البال اوللدا2.30م وعرضدلا 1.54م ويعلدو فتحدا البدال عتد( مسدتقيم
مد ددأ الرخد ددام عليد ددا كتابد ددا نصد ددلا وإقامد ددة الصد ددلوات واإلقبد ددال علد ددي العبد دداداتو ويتوس د ددط
العبارت ددار زخرف ددة هندس ددية ويعل ددو العت دد( بح ددر مس ددتطيل تح دديط ب ددا والعت دد( إا ددار م ددأ
الزخارى ذو امليهات املستدير ويحد النفي مأ الجانبار شجرل( سرو. 15
يوجد علي جانبي فتحت البال مأ أ علي فار مأ املقدر يوجدد علدي جدانبي فتحدت البدال
مدأ أعلددي ددفار مددأ املقرنصددات ويغلددن علددي فتحددة بددال الدددخول ضددلفتي بددال اددول كددال
مسههدا 2.30م وعرضددلا 80سدم يزخددرى البدال مددأ الخددارج شدريطار مددأ أعلدي وأسددفل مددأ
النحداس مث تدار بهسدامار ميوهجدا أمدا البدال مدأ الدداخل مقسدم إلدي مراعدات ومسدتطيالت
اولية.
وعدأ اريددن فتحددة البددال السدابقة يددتم الدددخول إلددي مسداحة مكهددوفا سددهاون أ عادهددا
ال لع الجنوا( الغرا( 4.73م ال لع الهدهالي الهدريي4.45م (املحتدوى علدي بدال الددخول
وك ددما الس ددلم امل ددؤدى للط ددابقار العل ددويار) بينه ددا ال ددلع الجن ددوا( اله ددريي 5.6م ال د ددلع
الههالي الغرا( 4.45م.
ويحت ددوى ال ددلع اله ددهالي اله ددريي عل ددص ال دددرج امل ددؤدى للط ددابن األول م ددأ س ددكأ الطلب ددة
ب ددالروا العبا د د ي وه ددو عب ددار ع ددأ  44س ددلها ا ددول ك ددل مسهه ددا 0.56م وعرض ددلا 0.13م و
عهقلدا 0.13م ويحتدوى الددرج علدص  7سددطات ادول كدل مدسهم 0.60م وعرضدلا 0.55م علددص
جان( السلم درابزيأ 16مأ الحديد.
يدتم الدددخول إلدي الطددابن الثدان( مددأ خددالل فتحدة بددال يغلدن عل هددا ضدلفتي بددال مددأ
الخه( اول ال لفة 2.42م وعرضدلا 0.53م وزخرفدت كدل ضدلفة مدأ الدداخل والخدارج
بد ددثالث حهد ددوات مسد ددتطيلة الحهد ددو العليد ددا اوللد ددا 0.97م وعرضد ددلا0.32م ويحد دديط بهد ددا
س د د ددداي( خهد د د د ية اولل د د ددا 1.5م وعرضد د د ددلا 0.39م والح ه د د ددو الوس د د ددطى اوللد د د ددا0.24م
وعرضددلا0.32م ويحدددها هددي األخددرى س ددداي( خه د ية اوللددا0.31م وعرضددلا 0.39سددم أم ددا
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الس ددفلص فطولل ددا 0.64م وعرض ددلا0.32م واد ددول الس ددداي( الخهد د ية الت ددي تحد دددها0.70م
وعرضلا 0.39م .شيل ( )3لوحة()10
يتي ددور الط ددابن ك ددل م ددأ الط ددابقار الث ددان( والثال د م ددأ  16حج ددر و ددالة تف ددتح عل ددص مه ددر
يحتون علي بيتار راحة.
ويفضد د ي بد ددال ال دددخول إلد ددي مهد ددر اول ددا 4.70م وعرضد ددا 0.58م عل ددي يسد ددار املهد ددر
نافمتار اول األولص1.30م وعرضلا0.98م وارتفاعدا عدأ األرض 1.78م أمدا النافدم الثانيدة
والتدي تبعدد عددأ األولدص بهقدددار 3.51م فطوللدا 1.26م وعرضددلا 0.97م وارتفاعلدا عددأ أرض
املهددر 1.74م ويغلددن علددي ك ددل شددبا مسهه دا  3ض ددلف اددول ال ددلفة 1.9م وعرض ددلا0.30م
وكد ددل ضد ددلفة مقسد ددهة إل د ددي قسد ددهار مسد ددتطيلار ا د ددول القسد ددم الواحد ددد 0.45م وعرض د ددا
0.18م.شيل ()4
وأوضدحت الوثدائق بيدان توزادع الحجدرات ال دي بدأعلى الدرواق العباسد ي (دار الوئداتن
القومي د ددة .ش1910 5004- 2453م) (دار الوئ د دداتن القوميد د ددة .ش 5004- 002863
1922م) انظر جدول رقم (17)1
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جدول()1
بيان توزاع الحجرات ال ي بأعلى الرواق العباس ي

كهف عأ بيار عدد الغرى بالدور الثان( وعدد مأ بيل رفا مع بيار مساحتها وه يار
العدد املناس( للا جدول ()2
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جدول ()2
بيار عدد الغرى بالدور الثان( وعدد مأ بيل رفا مع بيار مساحتها وه يار العدد املناس( للا
-مأ عهل الباحثة

كشف عن بيان الغرف بالدور الثالث بالرواق العباس ي جدول ()3
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جدول ()3
بيار الغرى بالدور الثال بالروا العبا ي  -مأ عهل الباحثة

ف ددي عد ددام 1926م ت ددم إعد ددداد مس دداكأ أخد ددرى لع ددرى باسد ددم مس دداكأ القرهيد ددة(دار الوئد دداتن
القوميد د د ددة .ش 1928 5004- 002158م) ( دار الوئ د د د دداتن القومي د د د ددة .ش - 002404
 )5004ليئتقل إل ها االل الدروا العبا د ي عدد أر عدان( الدروا العبا د ي مدأ العديدد مدأ
الهد ددرو وتلد ددف الد ددبالم 18املف د ددروش بد ددا الد ددروا (دار الوئد دداتن القومي د ددة .ش - 000030
5004 1904م) وك ددما تلره ددت دور املي دداه امللحق ددة ب ددالروا وكان ددت تحت دداج إل ددي ت ددرميم(دار
الوئاتن القومية .ش .)5004- 002404
كانددت تل ددك املس دداكأ ع ددلا مس ددت جر باس ددم الج ددامع األزه ددر وال ددبعل األخ ددر مس دداكأ
البة ملحقة بهساجد كه جد العيهي وقالوور و اره.
كه ددا انه د الخ ددديو عب دداس حلم ددي الث ددان( عه ددار قبلي ددة لع ددرى وبالعه ددار العباس دديةو وت ددم
ادنته د د د دداء م د د د ددأ عهارته د د د ددا ف د د د ددي ع د د د ددام 1904م ( دار الوئ د د د دداتن القومي د د د ددة .ش - 000030
5004 1904م)
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(دار الوئد د دداتن القوميد د ددة .ش  1905 5004- 000032م) وكاند د ددت العهد د ددار العباس د د ددية
ميوندة مدأ ئدالث اوابددن واشدتهلت علدي حجدرات لطددالل أروقدة األتدرا واملغارهدة والهددوام
والجبرت والسنارية والجاوه والسليهانية وكار تقسيم تلك الحجرات كاآلل(:
 - 1أر يعطى لروا الهوام املنطقة الهرقية للعهار حتى ارقا بال الهوام في الثالئة
أدوار.
 - 2الدور األرض ي والعلوى مأ املنطقة الوسطى املحصور بار ارقا بال الهوام وارقا
بال املغارهة يعطيا لروا املغارهة والدور األوسط مأ همه املنطقة يعطى إلي روا
الساد السليهانية والجاوه.
 - 3املنطقة الغرهية مأ العهار التي بار ارقا بال املغارهة والروا العبا ي يعطى مسها
الدور األرض ي والدور العلوى إلي روا األترا أما الدور األوسط مسها فيعطى إلي روا
السليهانية والجبرت.
بيان توزاع محالت عمارة األروقة العباسية الجديدة
( دار الوئاتن القومية .ش 1904 5004- 000029م) جدول رقم ()4
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جدول ()4
توزيع محالت عمارة األروقة العباسية الجديدة – من عمل الباحثة

تم هدم العهار العباسية أئناء أعهال العهار الهاملة للجامع األزهر علص يد
املغفور لا امللك فؤاد األول حي امر بإنهاء مساكأ للطلبة تجهع إلي شروم الصحة
وجهال البناء وفلامة والساعا حتى يتسهى أر ي ون إل ها ألفار مأ الطالل(دار الوئاتن
القومية .ش .) 0069- 006813
تتيددور تل ددك املس دداكأ م ددأ ا ددابقار يحتددوى الط ددابن األول عل ددي الغ ددرى م ددأ الحج ددر
األولد ددص إلد ددي الحج د ددر السادسد ددة والثالئ د ددور ويهتد ددد الط د ددابن الثد ددان( م د ددأ الحجد ددر الس د ددا عة
والثالئدور إلدي الحجدر الثالئدة والسدبعور وبهدما يصدبح عددد الغدرى التدي خصصدت للطدالل
 103حجر مأ الروا العبا ي وعهار امللك فؤاد األول شيل ()8 7
 الطابق الثالث من الرواق العباس ياش ددتهل الط ددابن الثال د م ددأ ال ددروا العبا د ي عل دص حج درات لس ددكأ الطلب ددة املغاره ددة
واللند ددود والبغد ددداديار و اد ددرهم مد ددأ الطلب د ددة املص د دريار كالبحد ددارو وادسد ددكندرانار كه د ددا
خصص ددت ب ددا حجد درات ملفت ددي ال ددديار املصد درية وأم ددأ اإلفت دداء وكتب ددة الفت دداوى ويالحد د
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ادهته ددام الب ددالد ب ددالنوا ي الص ددحية والت ددي ته ددت مراعاته ددا مراع ددا تام ددة عن دد إنه داء ال ددروا
العبا ي.19
خاتمة:
ع ددد دراس ددة ال ددروا العبا د ي ن ددتهكأ م ددأ أر نق ددف عل ددص أه ددم النت ددات الت ددي تو ددلت إل ه ددا
الدراسة والتي لعد مأ ضدروراتها وملدا كدار موضدوعناو املدرسدة والدروا العبا د ي بالجدامع
األزهددر بالقدداهر و وه ددو يهثددل ع ددد جواندد( :دراسددة ف ددي ودراسددة معهاري ددة مئاريددا ووئاتقي ددة
وعلص هما األساس يهكأ استلالص عل النتات امللهة التالية:
 حدددوث العديددد م ددأ التغا د رات باإلضددافة والح ددمى مددأ مسدداحات ال ددروا العبا د ي حي دحدث اختالى في مساحة الفراغ مأ عام 1904م الص عام 2020م.
 العهار القبلية املوجود األر باألزهر ليسدت مدأ إنهداء الخدديو عبداس حلمدي إنهدا هدي مدأإنهاء امللك فؤاد األول.
 تم عهل مساقط أفقية لطوابن سكأ الطلبة بالروا العبا ي وعهار امللك فاروف تاحت التعرى علص مسقط أفق( لسكأ الطلبة ومعرفة مساحات الحجرات امللتلفة
وأعداد الطلبة بيل مسها وعدد الحجرات التي تلط كل روا مسهم.
 -التعرى علص عدد الحجرات التي خصصت ليل روا قطأ بالروا العبا ي.

شكل ()1
مسقط أفقي للرواق العباس ي  -من
عمل الباحثة

1:200
شكل ()2
مسقط أفقي للطابق الثاني من الروق العباس ي -سكن الطلبة
من عمل الباحثة
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شكل ()4
شباك مقسم الى قسمين طولين بحجرات سكن الطلبة بالرواق
العباس ي  -من عمل الباحثة

شكل ()5
مسقط أفقي للطابق الثالث من الرواق العباس ي  -سكن الطلبة بمعرفة الباحثة
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شكل()6
شكل تخيلي للعمارة العباسية
القبلية – من عمل الباحثة

شكل ()7
مسقط أفقي للطابق األول من عمارة امللك فؤاد األول  -من عمل الباحثة

شكل ()8
مسقط أفقي للطابق الثاني من سكن الطلبة بعمارة امللك فؤاد األول -من عمل الباحثة
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لوحة ()2

لوحة ()1
مدخل املدرسة العباسية  -تصوير الباحثة
مدخل مجلس إدارة األزهر – تصوير الباحثة

لوحة ()3
تفاصيل للزخارف بالشصشيخة اعلى الدرقاعة
بالرواق العباس ي -من تصوير الباحثة

لوحة ()4
صورة تفصيلية للنوافذ بالشصشيخة كما توضح
التفاصيل الكتابية َلحد البحور به (الرواق العباس ي) -
من تصوير الباحثة
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لوحة
()5
صورة
توضح
أحد
الرنوك
بسقف
الرواق
لوحة ()6
املحراب العباس ي -من تصوير الباحثة

العباس ي -من تصوير الباحثة

الن

لوحة ()7
التأسيس ى الذى يعلو مدخل لجنة إدارة
األزهر -من تصوير الباحثة

لوحة ()8
السقف اعلى الحجرة الثالثة من القسم الثاني
بالرواق العباس ي -من تصوير الباحثة
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لوحة ()9
السقف أعلى الحجرة الرئيسية لخلجنة الفتوى -من تصوير الباحثة

 - 1يئس( إلص العالمة عبد القوى بأ معهر املالي( املغرا( (الجندن مجاهد توفين 1983م
ص)83
 - 2خاص بالطلبة مأ منطقة الفهأ أحد مراكز بهي سويف إحدى محافظات جهلورية مصر
العرهية.
 - 3نسبة للهدرسة األقبغاوية وهي إحدى املدارس امللحقة بالجامع األزهر ويرجع تاريخ إنها،ها
إلي سنة  740هد 1340 /م أنه ها األمار عالء الديأ أقبغا عبد الواحد (ابأ لغرن بردى جهال
الديأ اا( املحاسأ يوسف ص.)1277
 - 4نسبة ملحافظة البحار وهي إحدى محافظات جهلورية مصر العرهية.
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 - 5نسبة ملحافظة الفيوم وهي إحدى محافظات جهلورية مصر العرهية.
 - 6نسبة للهدرسة الطيبرسية وهي إحدى املدارس امللحقة بالجامع األزهر أنها،ها األمار عالء
الديأ ايبرس الخازندار نقي( الجيوش بالديار املصرية في عصر النا ر محهد بأ قالوور
سنة 709ه1309/م وجعللا م جدا في الوقت نفسا ( .سويدار احهد محهد) 1986م
ص134.
 - 7يرجع إلص الطلبة املنتسبار ملمه( اإلمام أا( حنيفة النعهار  -الباحثة.
 - 8يرجع إلص الطلبة املنتسبار ملمه( اإلمام ابأ حنبل  -الباحثة.
 - 9الخديو :لف فار ي معناه :ملك أو أ مار أالن بالعصر العثهان( علص كبار رجال الدولة وفص
النصف الثان( مأ القرر التاسع عهر امليالدن اختط با ود مصر مأ ساللة محهد علص
باشا وأول مأ حهلا مسهم الخديو إسهاعيل وولده توفين ئم الخديو عباس حلمى الثان(
(الخطي( مصطف( عبد الكريم 1996م ص ( )160 195حال حسار و باغ عباس
1999م ص.)81 80
 - 10عباس حلمى الثان( هو ابأ توفين ابأ إسهاعيل بأ إبراهيم بأ محهد علص السا ع مهأ
تولص الحكم فص العاتلة املالكة ولد سنة1291هد  1874 -م فص مدينة ادسكندرية والتحن
باملدرسة امللكية العليا بفيينا وتجول فص أنحاء أورها وتولص عرش مصر فص  8يناير سنة 1892م
وظل معتليا عرش مصر إلي أر خلعتا بريطانيا سنة 1914م (.مجاهد زكى محهد 1993م ص
( ) 27حسانار إبراهيم وجدى إبراهيم 2007م ص)15
 - 11أحد املهاليك الميأ سيطروا علص زمام األمور في مصر في النصف الثان( مأ القرر الثامأ
عهر امليالدن .وقد أ بح الساعد األيهأ لعلي بك الكبار وترأس حهلة إلي بالد الهام لكنا ما
لب أر عاد إلي مصر ومكأ مأ السيطر علص املهاليك وانقل( علص سيده علي بك ونجح في
إقصاتا وتولي زمام األمور في مصر ونص( نفسا شيلا للبلد وئبتتا الدولة العثهانية علص مصر
وأنعهت عليا بلق( باشا قاد محهد بك أبو المه( جيها كبارا إلي فلسطار (1189هد /
 1775م) وتوفص بفلسطار بنف العام( .فتحي ملياء توفين قر 2006م ص)305: 229
(زيدار جر ص 2003م ص )258:251
 - 12الدورقاعا :الدور بتهديد الدال وفتحلا وسيور الواو :الطبقة مأ الش يء املدار ع ا
فوى عل والدور :الطبقة مأ املبهى والقاعة -جهع قاعات  -ساحة الدار فص وسطلا وامليار
الفسيح المى يتسع لجهع عظيم مأ الناس وهملك تيور الدورقاعة عبار عأ ا طالل فار ي
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عرا( مرك( مأ مقطعار أحدهها در بالفارسية (بفتح الدال وسيور الراء) بهعهى بال أو
مدخل أو مزدج أو قفل واآلخر قاعة بالعرهية بهعناها املهار إليا أما الدورقاعة باملصطلح
األئرن فلو الجزء المى يقع بار إيوانار املتقابلار فص املسكأ العرا( أو الجزء المى يتوسط
األبئية الديئية ذات التلطيط املتعامد مأ املساجد واملدارس والخانقاوات ونحوها المى
يعرى بالصحأ و البا ما كانت همه الدورقاعة مسقوفة شخهيلة خه ية أو سقف خهبي
مسطح وأحيانا كانت سهاوية غار سقف( .رز عا م محهد ۲۰۰۰م ص .)106 105
 - 13الرنك بتهديد الراء وفتحلا  -والجهع رنو بال م  -هو ا طالل فار ي بهعهي اللور وهي
إما مناان داترية الهيل أو بي اوية أو مفصصة (مرزو محهد عبد العزيز الفأ اإلسالم(
تاريلا وخصاتصا 1965م ص )205وقد ا طلح مؤرخو الفنور علص أر الرنو هي
الهارات التي اتلمها سالاار وأمراء املسلهار منم القرر السادس الهجرن /الثان( عهر
امليالدن وحتى أواخر القرر الثان( عهر الهجرن /الثامأ عهر امليالدن انظر :عبد
العظيم(محهد عبد الودود) الكتابات والزخارى علص النقود ص 402وعرفت الرنو منم
القدم ولكأ اختلف مدلوللا قديها عأ مدلوللا في العصور الوسط( ومنم بداية العصر
اإلسالمى اتلمت الرنو علص البيار والرايات (داود مايسة محهود والرنو اإلسالمية وائرها
في ظلور الرنو علص الفنور الزخرفية في أوروهاو 1990م ص  )219 220وللرنك أشيال
ملتلفة مسها املراع واملدب( والمن يت لف مأ تقااع عد دواتر بينها نالح أر أكثر همه
األشيال انتهارا هو المن يتيور مأ داتر يقسهلا خطار متوازيار إلص ئالئة أقسام يسمي
القسم األوسط مسها (الهط() وتنقسم الرنو إلص نوعار :الرنو ال سيطة :هي التي تحتون
علي عالمة أو أكثر علص الهط( أو الرنك لما لم يحتون بوسطا علص شط( وعاد ما تيور
رنو شخصية تدل علص الوظيفة التي يهغللا حامل الرنك قبل ترقيتا إلص درجات األمراء
الرنو املركبةُ :
فارن عل ها عالمات متعدد علص أقسام الرنك الثالئة والرنو املركبة ليست
شخصية بل هي رنو جهاعات مأ املهاليك تنتس( كل جهاعة مسهم إلص أحد السالاار أو
أحد كبار األمراء كاملهاليك املؤيدية واألشرافية والظاهرية (مصطف( محهد 1941م).
 - 14دفتر خ انة :خانة هي كلهة تركية لعهي امليار فالدفتر خانة لعهي ميار الدفاتر أن امليار
امللصط لألعهال اإلدارية الباحثة.
 - 15لعتبر شجر السرو مأ املها ات للفأ العثهان( وتنتهر بكثر في بالدهم وهص ذات راتحة
ايبة وقوام رشين واول فارل وذات أورا خ راء د تتغار اوال العام وقد عرفت في مصر
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في العصر العثهان( واستهر استلدام شجر السرو في الزخرفة حتي علد إسهاعيل وتوفين
وعباس حلمي الثان((محهد عبد العزيز مرزو 1965م ص.)38
 - 16الدرابزيأ :هو جزء مأ سور ميور مأ قواتم رأسية وق بار أفقية مأ الخه( أو الحجر
وهو يرك( للسلم واألسطح ولسمى قواتم الدرابزيأ الرأسية باسم البرامن وأما الفتحات لسمى
التفاريد وهي كلهة ذات أ ل فار ي (ابأ منظور جهال الديأ محهد بأ مكرم تحقين عبد هللا
علي الكبار لسار العرل ص .)435
 - 17تم استلدام لف أود في الوئاتن للتعبار عأ الحجر أو الغرفة  -الباحثة.
 - 18تم استبدالا ببالم م غوم مأ ادسهنت امللور لسلولا تنظيفة وميوئا مد أاول.
 - 19حي عانت األروقة القديهة مأ ضين املساحة كثر عدد الطلبة بها عدم ادهتهام
بنوا ي النظافة عدم احتواء معظهلا لدورات املياه كها كانت ار جيد التهوية ونالح مأ
خالل الجداول أنهم أهتهوا ب ر د ييور أعداد الطلبة كبار وتم توسعا مساحات الحجرات
وتقليل أعداد الطلبة بها  -الباحثة.

قائمة املراجع واملصادر:
-

-

-

ابدأ لغدرن بدردى جهدال الدديأ ااد( املحاسددأ يوسدف ابدأ لغدرن بدردى النجدوم الزاهدر فددي
ملو مصر والقاهر الجزء األول باروت دار الكت( العلهية.
ابدأ منظورجهددال الددديأ محهددد بددأ مكددرم تحقيددن عبددد هللا علددي الكباددر لسددار العددرل
القاهر د  .ت دار املعارى.
حسانار إبراهيم وجدى إبراهيم (2007م) .أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة
القداهرة فددي عهددد محمدد علددى وخلفائدده دراسدة اثريدده فنيددة ملطدوم رسددالة ماجسددتار
جامعة القاهر كلية األئار قسم األئار اإلسالمية القاهر .
حال حسار و باغ عباس 1999م املعجم الجامع في املصطلحات اديوهية واملهلوكية
والعثهانيدة ذات األ دول العرهيدة والفارسدية والتركيددة الطبعدة األولدص بادروت -لبنددار دار
العلم للهاليار.
الخطي( مصطف( عبد الكريم  1996م معجم املصطلحات واأللقال التاريلية الطبعة
األولص مؤسسا الرسالة.
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دار الوئاتن القومية .ش  5004- 000029الجامع األزهر – ادر رقم ال جل  29ج1
( 14شوال 5/1321رج(2- 1322يناير15/1904س تهبر.)1904
دار الوئ د د دداتن القومي د د ددة .ش  5004- 000030الج د د ددامع األزه د د ددر – ج – 2د د ددادر -رقد د د ددم
ال جل9(- 30رج(  22/1322شوال  19 ()1322س تهبر  29/1904ديسهبر1904
دار الوئاتن القومية .ش  – 5004- 000032الجامع األزهر – ادرج- 2سجل28( 32
رهيع ئار  1323إلص  15القعده11( )1323يوليا31- 1905ديسهبر)1905
دار الوئ دداتن القومي ددة .ش  5004- 002158الج ددامع األزه ددر – قي ددد محاض ددر وق ددرارات
وجلسات مجل ادار األزهر ج – 12سجل  4( 16الحجة  29- 1342القعد )1346
دار الوئدداتن القوميددة .ش  5004- 002404الجددامع األزه ددر كوهيددا -خطابددات مددأ وال ددي
جلات ملتلفة سجل رقم 19
دار الوئاتن القومية .ش  5004- 002863امللف  13املحفظة 8- 20شعبار  1340إلص
 17شعبار 1340
دار الوئاتن القومية .ش  5004- 003952محفظة  85ملف  2تقرير تاريخي عأ الجامع
األزهر واملعاهد الديئية العلهية اإلسالمية 11يناير 1915م
دار الوئاتن القومية .ش  0069- 006813وئاتن عابديأ محفظة  348ملف13
دار الوئاتن القومية .ش/28 5004- 2453أبريل 1910/إلص /8مايو 1910/ملف 3
داود مايسدة محهددود  1990م والرندو اإلسددالمية وأئرهددا فدي ظلددور الرندو علددص الفنددور
الزخرفية في أوروهاو الندو العلهية العاملية بالقاهر -العالقات الثقافية بار مصر وهالد
ار الحرير كلية األئار -جامعة القاهر .
رز عا ددم محه ددد  ۲۰۰۰م معج ددم مص ددطلحات العه ددار والفن ددور اإلس ددالمية الطبع ددة
األولص القاهر مكتبة مدبولي.
زك( خورشيد إبراهيم 1418هد 1998/م داتر املعارى اإلسالمية الجزء األول الطبعة
األولص مركز الهارقة لإلبدال الفهي.
زيدار جر ص تحقين محهد حرل 2003م مصر العثهانية دار اللالل.
س د ددويدار احهد د ددد محهد د ددد (1986م) «تد د دداريخ الجد د ددامع األزهد د ددر» .مجلد د ددة الفكد د ددر العر د د ددي
مجلد7ل 44لبنار.
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عبد العظيم محهد عبد الودود) الكتابات والزخارى علص النقود.
فتحي ملياء توفين قر (2006م) .طرز عمائر الوَلة في القداهرة فدي العصدر العثمداني
رسالة دكتوراه جامعة انطا -كلية اآلدال القاهر .
مجاهد زكى محهد (1993م) األعدالم الهدرقية فدي املاتدة الرا عدة عهدر الهجريدة الجدزء
األول باروت دار الغرل اإلسالم(.
مرزو محهد عبد العزيدز 1965م الفدأ اإلسدالم( تاريلدا وخصاتصدا غدداد مطبعدة
اسعد.
مص د ددطف( محهد د ددد (1941/3/3م) «الرند د ددو فد د ددي عص د ددر املهاليد د ددك» .مجلد د ددة الرسد د ددالة
العدد1941/3/3 400م.
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