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 دراسة أثرية سياحية" سجد القبلي الكبير في كوم أمبو "الم
 2عائشة عبد العزيز التهامي           1محمد عبيد نجار 

 جامعة الفيوم، كلية السياحة والفنادق2       معهد السياحة والفنادق بقنا1 
 ملخص ال

ترجع أهمية هذا البحدث إلدى أنده يتنداول ألول مدرة دراسدة المسدجد القبلدي الكبيدر فدي كدوم أمبدو دراسدة 
أثريدددة، ويعدددود هدددذا األثدددر إلدددى العقدددد األول مدددن القدددرن العشدددرين، ثدددم يدددتم تنددداول األثدددر مدددن المنظدددور 

بالعمليدة السدياحية فدي مركدز كدوم أمبدو، وذلدك مدن خدالل عمدل السياحي، وكيفية اسدتغالله للنهدوض 
دراسدددة سدددياحية متكاملدددة عدددن إمكاندددات هدددذا المركدددز، ويتكدددون البحدددث مدددن مقدمدددة، ومبحثدددين، ، أمدددا 
المقدمددة فتوضددح أهميددة البحددث، والمددنهج المتبددع فددي تناولدده، أمددا مددتن الدراسددة فيتكددون مددن مبحثددين، 

ي كددوم أمبددو( حيددث يتندداول الدراسددة الوصددفية للمسددجد، ورفددع المبحددث ألول)المسددجد القبلددي الكبيددر فدد
المقاسات وعمدل القطاعدات الرأسدية واألفقيدة للمسدجد، أمدا المبحدث الثاني)الدراسدة السدياحية( فيتنداول 
المقومات السياحية بالمركز من موقع، ومناخ، وعناصر جذب سياحي مختلفة، والخاتمة، والمراجع، 

 ئط، واللوحات واألشكال(.ثم ملخص الرسالة، و) الخرا
 .استثمار سياحي، تنمية سياحية، الصعيد، كوم أمبو، مسجدالكلمات الدالة: 

 مقدمة
م( أال 20م، وأوائل القرن)19إّن هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على أثر من آثار آثار نهاية القرن 

ونشددره، كمددا لددم يسددجل فددي وهددو المسددجد القبلددي الكبيددر فددي كددوم أمبددو، وهددذا األثددر لددم تسددبق دراسددته، 
عداد اآلثار. لهذا أقدم هذه الدراسة للحفاظ عليه، وتسجيله، باإلضافة إلى دراسة هذا المعلم ووضعه 

م(، وأوائددل 19علدى الخريطددة السددياحية، وذلددك إللقدداء الضددوء علدى آثارنددا اإلسددالمية فددي نهايددة القددرن)
فة لمجدال اآلثدار اإلسدالمية مدن حيدث م( في منطقدة  كدوم أمبدو. ويعتبدر هدذا البحدث إضدا20القرن )

 دراسة عمارة هذا المعلم.

 أسباب اختيار الموضوع   
األهميددة التاريخيددة لهددذا األثددر، حيددث بنددي فددي فتددرة  -2أن هددذا األثددر لددم تددتم دراسددته مددن قبددل.   -1

تسددجيل  -3امدتالك العدائالت اليهوديددة لمعظدم أراضددي كدوم أمبدو، وإنشددائهم لشدركة وادي كددوم أمبدو. 
 األثر في سجالت اآلثار اإلسالمية المقتضى الحفاظ عليها. هذا 

 أهداف الدراسة
القيددام بعمددل دراسددة أثريددة وافيددة عددن المسددجد القبلددي الكبيددر تتضددمن الوصددف المعمدداري لألثددر،  -2

 ورفع المقاسات، وعمل المساقط والقطاعات الرأسية.   
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ت المركدز الحاليدة مدن خدددمات، القيدام بعمدل دراسدة سدياحية متكاملددة تشدمل الوقدوف علدى إمكانددا -3
ومرافق، وتسهيالت سياحية أو التي يمكن الحصول عليهامستقباًل، أو التدي يمكدن تطويرهدا لتتماشدى 

اقتراح خطة إستراتيجية للنهوض بالمركز سدياحًيا، ووضدعه علدى الخريطدة  -3 مع الطلب السياحي.
    .لمصر السياحية

 بالمنهج الوصفي والتحليلي من خالل الدراسة الميدانية.االستعانة : مناهج وأساليب الدراسة
 . التصوير الفوتوغرافي وتسجيله -2المسح الجغرافي.       -1: وسائل و أدوات الدراسة

 الوثائق، والمصادر، والمراجع.  -2الدراسة الميدانية.      -1  مصادر البيانات واإلحصاءات

  مكونات البحث
البحث يتكون من مبحثين أساسيين، األول يتمثل في الدراسة اآلثارية، والميدانية، والثداني يتمثدل فدي 

 الدراسة السياحية، باإلضافة إلى الخاتمة) النتائج، والتوصيات(. 

 المبحث األول: " الدراسة اآلثارية" 
     الموقع

 ( 1)لوحة رقم في مدينة كوم أمبو (3)ن شارع بورسعيديقع هذا المسجد في الشارع المعروف بشارع الجامع المتفرع م

 ُنبذة تاريخية عن مدينة كوم أمبو
(، وتقع على الشاطئ الشرقي للنيل على بعد حوالي 1هي إحدى مدن محافظة أسوان)خريطة رقم

كم شمال أسوان، وتشتهر بمعبدها الذي بني في العصر البطلمي، وقد عرفت في النصوص 45
نوبت" وربما تعني "الذهبية" وهي صفة من كلمة "نبو" أي الذهب) نور المصرية باسم" 

(، ومعناها Hat Hor(، ذكرها جوتييه في قاموسه، وذكر لها أسماء مقدسة وهي: )2004الدين،
، Mebo، واسمها المدني Par Chouو  Nbitو Noubitو  Per Noubetقصر اإلله هوريس، و

، ومنه اسمها العربي أمبو. وعرفت Emboأو  Ombon، والقبطي Ombosأو  Ambosوالرومي 
في القبطية باسم "نبو"، وفي العربية "امبو" مع مالحظة إضافة األلف كنوع من تخفيف النطق، 
باإلضافة إلى اإلبدال بين حرفي النون والميم، أما كلمة الكوم فهي الكلمة العربية التي تشير إلى 

في كوم أمبو آثار للنشاط البشري خالل الدهور الحجرية (. وقد وجد 1993التل األثري) رمزي، 
(، ولكن اندثرت هذه المدينة، ولم يبق من آثارها إال معبد 22، ص1967الثالثة القديمة)صالح، 

اإلله هاتور، فعرف مكان هذه المدينة بعد اندثارها، باسم كوم أمبو، وكان يجاور هذا الكوم من 

                                                           

( سمي هذا الشارع باسم بورسعيد تيمًنا باسم مدينة بورسعيد حيث يعتبر شارع تجاري، وذلك بسؤال كبار السن في 1
 .  المنطقة
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فراء، ال إنسان فيها وال نبات وال ماء، وذلك طبًقا لما رآه جميع جهاته أراض صحراوية واسعة ق
م 1897هد، 1312م /1894األستاذ محمد رمزي عند مروره بها عدة مرات في الفترة ما بين)

هد( باعت الحكومة 1321م/ ربيع األول1903(. وفي شهر)مايو سنة 1993هد( ) رمزي،1315/
ن ألف فدان من أراضي خارج الزمام بالصحراء إلى شركة السير أرنست كاسل اإلنجليزية ثالثي

هد( أتمت الشركة بناء مدينة جديدة، باسم كوم أمبو إلقامة 1325م/1907(، وفي سنة )4المذكورة)
وسكن الموظفين القائمين بإدارة أطيان هذه الشركة، والعمال والمزارعين المشتغلين بإصالح 

ت وزارة الداخلية على اعتبار هذه المدينة من هد( وافق1326م/1908األراضي وفالحتها، وفي سنة)
  (.1903النواحي اإلدارية، وأدرجتها في عداد المدن والقرى المصرية)األهرام،

 تاريخ الجامع
م(، حيددث بنددي هددذا 1910-م1907يعددود تدداريخ هددذا المسددجد إلددى العقددد األول مددن القددرن العشددرين)

هياًل علدى العداملين بالشدركة ألداء فدروض المسجد من قبل منشدئي شدركة وادي كدوم أمبدو، وذلدك تسد
الصالة، ويمكن تأريخ المسجد بالفعل لهذه الفترة، وذلدك مدن خدالل طريقدة البنداء التدي تشدبه إلدى حدد 
كبيددر طريقدددة البنددداء فدددي المسدداجد التدددي بنيدددت فدددي أقدداليم جندددوب الصدددعيد فدددي هددذه الفتدددرة مثدددل جدددامع 

 ( 5سعودي، وجامع سيدي عمر في محافظة قنا.)

 (1شكل رقم تخطيط الجامع ) 
يتكدددون هدددذا المسدددجد مدددن جدددزأين أساسددديين، األول، وهدددو المبندددى القدددديم المتبقدددي مدددن المسدددجد وهدددو 

م(، ويعتمدد سدقفه علدى سدتة أعمددة، والجدزء الثداني وهدو الجدزء X 16.77م14.80مسدتطيل الشدكل )
، حيدث يبلددغ طددول المضداف حددديًثا علدى نفددس طددراز المبندى القددديم وهدو شددكل غيددر مندتظم األضددالع

م(، وطددددول ضددددلعه 18.50م(، بينمددددا طددددول ضدددلعه الشددددمالي الشددددرقي)14ضدددلعه الجنددددوبي الغربددددي) 
الشمالي الغربي غير منتظم ذو دخالت وخرجدات متعدددة، أمدا طدول المسدافة بدين الجدانبين الجندوبي 

بالمسددجد  م(، ويرتكددز سدقفه علددى سدتة أعمدددة أيًضددا، باإلضدافة إلددى الزيدادة الملحقددة23.5والشدرقي ) 
                                                           

ألدددف فددددان مدددن سدددهول كدددوم أمبدددو بحدددري أسدددوان مدددن  30( حيدددث ابتددداع الخواجدددات سدددوارس والسدددير أرنسدددت كاسدددل 2
آالف جنيدده مددن ثمددن  6قرًشددا، أي  20الحكومددة المصددرية، يقومددون بتصددليحها ويدددفعون للحكومددة ثمددن الفدددان الواحددد 
العشر اآلتية أخذ السهل كلده ومسداحته األرض كلها فإذا نجحوا في إصالح الثالثين ألف فدان كان لهم في السنوات 

نحو مائة ألف فدان بالثمن ذاته، وتعهدت لهم الحكومة بمنحهم رخص وابورات للدري تدروي تلدك األرض كلهدا. وكدان 
الهدف من هذا المشروع، هو إقامة )مستعمرة في كوم أمبو( كحدل لمشدكلة اسدتيطان اليهدود، وذلدك بعدد فشدل مشدروع 

 (  20-17، ص2014م أمبو. لالستزادة انظر:)عبد السالم، رشاد،العريش، وأجهضت فكرة كو 

(، أيًضا )نجار، محمد 248، 162،184،108،226( ص1985( لمعرفة المزيد راجع: )عبد العزيز، جمال )1
 ( 76-67( ص2010)
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في الجانب الجنوبي الغربي، وهي عبارة عن مساحة مسدتطيلة، يبلدغ طدول ضدلعها الجندوبي الشدرقي 
م(، أمدا الضدلعان اآلخدران فلهمدا نفدس الطدول إال أندده 12.60م(، وضدلعها الشدمالي الشدرقي )9.12)

الجددزء بهمددا العديددد مددن البددروزات والدددخالت. ويرتكددز سددقف المسددجد علددى عشددرة أعمدددة " أربعددة فددي 
 القديم، وستة في الجزء الحديث"، وست دعامات.  

 الوصف المعماري 
 الواجهات والمداخل     

 للمسجد أربع واجهات، أهمها الواجهة الشمالية الشرقية، والتي تحتوي على كتلة المدخل الرئيس.

 الواجهة الشمالية الشرقية  
شددارع جددانبي المعددروف باسددم شددارع  ( اآلن وتطددل علددى2هددي الواجهددة الرئيسددة للمسددجد )لوحددة رقددم 

م(، وتحتددوى هددذه الواجهددة علددى 39.85بورسددعيد مواجًهددا منددازل األهددالي، ويبلددغ طددول هددذه الواجهددة )
م( وارتفددداع المسدددجد مدددن 8مددددخلين، احددددهما هدددي كتلدددة مددددخل المسدددجد الدددرئيس الدددذي يبلدددغ ارتفاعددده)

م( ارتفاع العرائس التدي 1.25 م(، باإلضافة على     )8مدماك الوزنة حتى سطح المسجد حوالي )
م(، وهددى تبددرز عددن سددمت 4.30تعلددو سددطح  المسددجد. ويبلددغ عددرض واجهددة كتلددة المدددخل الددرئيس )

  xم3.20الجددددار وتكتندددف المددددخل الدددرئيس، وهدددو عبدددارة عدددن بددداب خشدددبي يغلدددق عليددده مصددددراعان)
(. 6فصدوص)م(، ويكتنف هذا الباب عمودان يحمالن عقدد ثالثدي ال0.65م(، وعمقها الباب )1.75

م(، 0.45( مدددربعتين، طدددول ضدددلع كدددل منهمدددا )7( ويرتكدددز العمدددودان علدددى مكسدددلتين)3)لوحدددة رقدددم 

                                                           

انتشدداًرا  ( يعددرف هددذا العقددد فددي الوثددائق بالعقددد المدددايني، وربمددا يكددون قددد أخددذ اسددمه مددن مدددائن كسددرى، وقددد انتشددر1
واسددًعا فددي عمددائر المماليددك بالقدداهرة ويتددوج مددداخل المدددارس واألسددبلة والخانقدداوات وغيرهددا، ويتكددون العقددد الثالثددي مددن 
ثالثة فصوص، وينقسم هذا العقد إلى ثالثدة أندواع، أولهدا العقدد الثالثدي المجدرد، وثانيهدا العقدد الثالثدي المقدرنص، وقدد 

ع من العقود، ولكن توصدل الددكتور أحمدد فكدري أن العقدد الثالثدي، والعقدد المنفدوخ اختلف الباحثون في أصل هذا النو 
هما حلقتان متطورتان من العقود المدببة التي نتجت أصاًل عن العقد نصف الدائري الذي ساد استخدامه في العمدارة 

إلستزادة انظر: )الحداد، محمد، الرومانية قبل اإلسالم. وقد استعمل هذا العقد في المداخل الكبيرة لبعض المساجد. ل
(، )نظيددف، عبددد 50، ص1991(، ) فرغلددي، أبددو الحمددد،206-199، ص1982(، )شددافعي، فريددد،135، ص1988

                (80، ص2000(، )سامح، كمال الدين،193-192، ص2000(، )رزق، عاصم، 48، ص1989السالم،

لمكسدلة) بفدتح المديم وسدكون الكداف( هدي مدا تدؤدي إلدى الكسدل والتراخدي، ( جاء هذا االسم من الكسل وهو التثاقدل والفتدور، وا2
والمكسددلة فددي المصددطلح المعمدداري هددي كتلددة بنائيددة مددن الحجددر أو الرخددام تتكددون مددن عدددة مددداميك توجددد علددى جددانبي حجددور 

ا مسددداطب أو المددداخل وذلددك فددي العمدددائر المملوكيددة بشددكل خدداص، كمدددا كانددت تسددمى المسددطبة )بالسدددين أو الصدداد(، وجمعهدد
-11هدد/6-05مصداطب، والتدي تعندي المكدان المرتفدع قلدياًل عمدا حولده، ويتخدذ كمجلدس، والمسدطبة قدد تغيدر اسدمها فدي القدرنين

م( إلى مكسلة. وكانت تنشأ مدن نفدس مدادة بنداء المنشدأة، وهدي فدي الغالدب األحجدار وغالًبدا مدا كدان يحديط بهدا جفدت العدب 12
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(، تشددددبه النوافددددذ 8م(، ويعلددددو فتحددددة المدددددخل نافددددذة مددددن ثددددالث فتحددددات " أشددددناد ")0.60وارتفاعهددددا) 
. أما م(7الصغيرة األخرى التي تعلو جدران المسجد، ويبلغ ارتفاع المدخل حتى مركز العقد حوالي) 

المدخل اآلخر في هذه الواجهة، والذي يقع في الركن الشمالي فهدو مددخل حدديث أضديف مدع الجدزء 
المضاف للمسجد، وهو يشبه المدخل الرئيس غير أن المكسلتين أكبر حجًما وهما مستطيلتا الشكل) 

رة م(. ويحيط بكتلتي المدخل شريط زخرفي، عبدا0.70م(، وارتفاعهما عن األرض )x 0.40م0.55
م(، وهدذا الشدريط الزخرفدي يزخدرف كدل مدداخل 0.30عن جفت العب بميمة مثمندة، يبلدغ عرضده ) 

 المسجد القديمة، والحديثة.  

 الواجهة الجنوبية الغربية 
م( وارتفداع المسدجد 8م(، وتحتوى على أحد مداخل المسجد، والذي يبلغ ارتفاعه)13.20يبلغ طولها)

م( ارتفدداع العددرائس التددي 1.25م(، باإلضددافة علددى)8حددوالي)مددن مدددماك الوزنددة حتددى سددطح المسددجد 
م( معقودة بعقد x 3.50م1.80تعلو سطح  المسجد. وهذا المدخل عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل)

م( مدن ضدلفتين جانبيهمدا مدن x 3.45م1.73ثالثي يتوسدطه شدباك "شدند" يغلدق عليده بداب خشدبي) 
(.  ويعلدددو البددداب عقدددد شدددبه 4(      ) لوحدددة رقدددمم0.85الدددزان الملفدددوف، عدددرض الضدددلفة الواحددددة ) 

م(، والمكسدددلتين مربعتدددي الشدددكل يبلدددغ طدددول 2.62منبسدددط، وعدددرض كتفدددي البددداب فدددوق المكسدددلتين )
م(.وارتفددددددداع هددددددذا المددددددددخل حتددددددى مركدددددددز العقدددددددد 0.60م(، وارتفاعهدددددددا عددددددن األرض)0.37ضددددددلعها)

 زخرف العقد الثالثي. م(. ويزخرف هذا المدخل جفت بميمة مسدسة تحيط بالمدخل، وت7حوالي)

 الواجهة الجنوبية الشرقية 
م( تقريًبا، وهذه الواجهة مهملدة تماًمدا وال  تسدتخدم اآلن، وهدي تتكدون 37.5يبلغ طول هذه الواجهة )

من جزء القبلة والجزء الخاص بالزيادة، وارتفاع هذه الواجهة من مدماك الوزنة وحتدى سدطح المسدجد 
تشدتمل هدذه الواجهددة علدى بدداب يدؤدي إلدى الزيددادة، وسدبعة شددبابيك، (، و 5م(. )لوحدة رقددم 8حدوالي ) 

                                                                                                                                                                          

مخصصدددة لوظيفدددة مهمدددة وهدددي جلدددوس البدددواب عليهدددا لمندددع دخدددول األشدددخاص غيدددر  أو غيدددر العدددب. وكاندددت هدددذه  المكاسدددل
(، عبدد الحدي، 55، ص1975(، )أبدو الفتدوح، محمدد، 33، ص1959المرغوب فيهم.   لإلستزادة انظر: )عبد الوهداب، حسدن،

    (302-301، 68-67، ص2000(،         ) رزق، عاصم،400، ص1977عاطف،
بارة عن فتحة توجد في حائط المبنى نفسده، وقدد عرفتهدا العمدارة المملوكيدة فدي مصدر أنهدا عبدارة ( األشناد مفردها شند وهي ع3

عن فتحة حائطيدة أو نافدذة تغطدى مدن الخدارج بشدريط) زرد (، وشدبكة مدن النحداس لحمايدة مدا بدداخلها مدن زخدارف خشدبية، أو 
بالقمريددات الخاصددة باإلضدداءة والتهويددة، واألشددناد جصددية، أو حجريددة، أو رخاميددة مخرمددة، أو معشددقة بالزجدداج الملددون، وتسددمى 

عبارة عدن ثدالث فتحدات، اثنتدان مسدتطيلتان تعلوهمدا ثالثدة مسدتديرة، وتوجدد الشدنود فدي أعدالي الجددران وفدي أسدفل خدوذة القبدة.. 
                                                       (11، ص2005(، )عبد الحفيظ، محمد،166، ص2000(، )رزق، عاصم، 524، ص1971لالستزادة انظر: )محمد، سعاد،
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أربعة شبابيك كبيرة في األسفل، وثالثة شبابيك صغيرة " أشناد " في الجزء العلوي. وهذا الباب وهدذه 
 الشبابيك يحاط نصفها العلوي بإطار زخرفي على شكل جفت بميمة مستديرة.

 
 الواجهة الشمالية الغربية

الصددقة لبيدوت األهددالي، ونظددًرا لصددغر حجدم مسدداحة الزيددادة عدن بدداقي المسددجد، فنددتج هدذه الواجهددة م
م(، 5.95عن ذلك وجود واجهة صغيرة مالصقة للواجهة الجنوبية الغربية، ويبلغ طول هذه الواجهدة)

م(، كمدددددا يبلدددددغ ارتفاعهدددددا 13.55وإذا أضدددددفنا إليهدددددا جدددددزء الميضدددددأة الحديثدددددة يصدددددبح الطدددددول الكلدددددي)
م(. وهدذه الواجهدة 4لجزء الخاص بالميضأة فأقل ارتفاًعا حيث يبلغ ارتفاعه حوالي)م(، أما ا8حوالي)

 Xم2.50م(، يغلدق عليده ضدلفتين خشدبيتين)X 1.65م 3.18بهدا بداب ذو فتحدة مسدتطيلة الشدكل)
 Xم1.15م(، ويدددؤدي إلدددى غرفدددة الخدددزين والزيدددادة، كمدددا يوجدددد بهدددا شدددباك مسدددتطيل الشدددكل)1.65
 . ارة حديديةم( مغشى من الخارج بست2.18

 الجدار الجنوبي الشرقي
م(، ويتصدره  مدن الدداخل المحدراب الدذي يوجدد علدى يمينده المنبدر الخشدبي، كمدا 14.80يبلغ طوله)

يوجد بهذا الجدار خمسة شبابيك، اثنان كبيران في األسفل، وثالثة في الجزء العلدوي وهدم عبدارة عدن 
 ( 6فتحات أشناد. )لوحة رقم 

 الشرقيالجدار الشمالي 
م( طول ضلع المسجد القديم، بينما الجزء 16.77م(، منها )35.27يبلغ الطول الكلي لهذا الجدار) 

م( فهددو طددول الجددزء المضدداف حديًثا.ويوجددد بهددذا الجدددار سددت شددبابيك " ثالثددة 18.50المتبقددي وهددو)
دخلين رئيسديين كبيرة سفلية وثالثة صغيرة علوية عبارة عن أشناد "، كما يوجد به بابان عبارة عن مد

للمسدددجد، كمدددا يوجدددد شدددباكان آخدددران " أشدددناد " فدددوق البدددابين يكتنفهمدددا المددددخالن، ويوجدددد بددده خمدددس  
 ( 7دعامات )أعمدة ( تدعم السقف. )لوحة رقم 

 الجدار الشمالي الغربي
م( تقريًبا، ويخلو هذا الجدار من الدعامات والشبابيك، ويعلو هدذا الجددار 23يبلغ طول هذا الجدار )

  (8صلى النساء. )لوحة رقم م

 الجدار الجنوبي الغربي
م(، ثدددددم توجدددددد دخلدددددة جانبيدددددة مسدددددتقيمة فدددددي االتجددددداه الجندددددوبي 16.77يبلدددددغ طدددددول الجددددددار القدددددديم)

م( 30.77م(، وبددذلك يكددون طددول الجدددار الكلدددي)14م(، بينمددا طددول الجدددار الحددديث)7.26طولهددا)
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بعددة شددبابيك سددفلية كبيددرة واثنددان علويددان بخددالف الدخلددة.ويحتوي هددذا الجدددار علددى سددتة شددبابيك" أر 
صغيران"أشددناد"(، كمددا يحتددوي هددذا الجدددار علددى بددابين، أحدددهما فددي الجدددار القددديم ويددؤدي إلددى جددزء 
ملحق بالمسجد القديم عبارة عن الزيادة، أما الباب اآلخر فيؤدي إلى خارج المسجد، وهذا البداب فدي 

 (9م السقف.)لوحة رقم الجزء الحديث. كما يوجد به ثالث  دعامات تدع

 العناصر المعمارية
 المحراب 

( مجوفددة 9( الجدددار الجنددوبي الشددرقي، ) جدددار القبلددة( وقوامدده حنيددة)10يتوسددط المحراب)لوحددة رقددم
م(، ويبلدددغ ارتفددداع المحدددراب حتدددى مركدددز العقدددد 1.0.م( واتسددداعه)70ذات عقدددد نصدددف دائدددري بعمدددق)

م( 4.33ايدددة البدددروز الخدددارج عدددن سدددمت الجددددار)م( ويبلدددغ االرتفددداع الكلدددى للمحدددراب حتدددى نه3.35)
م( بينمدددددا يبلدددددغ عدددددرض الكتدددددف حتدددددى حافدددددة عمدددددق 3.46وعدددددرض المحدددددراب مدددددن الكتدددددف للكتدددددف)

م(.  وفيمددا يتعلددق بزخرفددة المحددراب فدديالحظ أندده مزخددرف بزخددارف هندسددية مختلفددة، 1.05المحددراب)
خدددارج زخدددارف ( الميمدددي يكتنفهدددا مدددن ال10حيدددث يحددديط بفتحدددة المحدددراب إطدددار علدددى شدددكل الجفدددت)

هندسددية مختلفددة، أمددا كتفددا المحددراب فهمددا عبددارة عددن زخددارف خطيددة محفددورة، وعقددد المحددراب مددزين 
                                                           

( الحنية أو الطاقة الركنية " بفتح الحاء وكسر النون " جمع حني وحنايا وتعني القوس أو تقوس نصف دائري وتعني في 1
والهدف من الحنية المصطلح  األثري الدخلة المعقودة غير النافذة التي تكون أعلى زوايا جدران البناء المربع لحمل القبة، 

إما لغرض وظيفي وهو " تحويل المربع إلى مثمن " أو لغرض تزييني. وعند تأصيل الحنايا الركنية فقد عرفت قبل العصر 
اإلسالمي، ووجدت هذه الحنايا في صعيد مصر في مئذنة الطابية، والمشهد البحري في أسوان، وأيًضا في عدد من 

ل العصر الملوكي، ثم العصر العثماني، ومن أمثلة ذلك منطقة االنتقال في قبة مقابر جبانة أسوان، ثم استمرت خال
م(، وقبة سيدي محمد األنور بقرب مشهد السيدة 1760هد/1174الشيخ شرف الدين الكردي الملحقة بجامعه في الحسينية)

، 2000) رزق، عاصم، (،144، ص1988م(. لالستزادة انظر:)غالب، عبد الرحيم،1780هد/1195سكينة بشارع الخليفة)
        (18-17، ص1993(، )حمزة، محمد،382-143،، العمارة اإلسالمية، ص1994(، )شافعي، فريد،225-86ص

( الجفت: كلمة فارسية معناها إغالق أو إحكام، وفي المصطلح األثري يدل على زخرفة بارزة في الحجر أو الخشب 2
أو سلسلة تحيط بحجور المداخل وفتحات األبواب والنوافذ والعقود أو الرخام أو غيرها من المواد على شكل إطار 

واألعتاب والمكاسل لتحديده. وتعتبر الجفوت من العناصر األساسية لتجميل وتحديد أماكن الزخارف بأنواعها سواء 
كال كثيرة كانت زخارف هندسية ، أو نباتية، أو خطوط الكتابات مثل الخط الكوفي وغيره من الخطوط. والجفت له أش

 منها : 

الجفت الدائري:، والجفت * جفت الميمة: وقد سميت بالميمة ألنها تشبه حرف الميم، وجفت الميمة له نوعان: 
 الهرمي. 

* الميمة المركبة: عبارة عن جفتين مزدوجين المسافة الوسطى بها ميمة كبيرة تربط أربعة جفوت ثم ميمات صغيرة 
، 1989(، )نظيف، عبد السالم،117، ص1965لإلستزادة انظر: ) فكري، أحمد،موزعة على كل جفت مزدوج. 

      (66، ص2000(، ) رزق، عاصم،208ص
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بخطددوط إشددعاعية  بنظددام األبلددق، وصدددر سددتارة المحددراب عبددارة عددن ثددالث حطددات مددن المقرنصددات 
ارة يعلوهددا كددورنيش ملددون بخطددوط أفقيددة يكددل مددن اللددون السددماوي  فالرمددادي فدداألزرق، ويكتنددف السددت

دعامتددان مدددمجتان بخطددوط رأسددية ملونددة بدداللونين  األبدديض والسددماوي )اللبنددي( علددى التددوالي، يعلددو 
مدن الددداخل فهدو مددزين بدألوان مختلفددة، ويوجدد بدده آيدة قرآنيةمكتوبددة ذلدك كوشدتي العقددد. أمدا المحددراب 

َقدا( صددق هللا" بخط الثلث، بسم هللا الرحمن الرحيم ) ُكلََّما َدَخَل َعَليَها َزَكِرَيا الِمح   َراَب وَجدَد ِعن دَدَها ِرز 
"، يعلوها طاقيدة المحدراب المزخرفدة بخطدوط طوليدة مسدحوبة للدداخل، كمدا أن كوشدتي 37آل عمران/

العقد مزينة بزخارف هندسية باللون األخضر بخلفيدة صدفراء، كمدا يعلدو سدتارة المحدراب لوحدة خطيدة 
دَماءَّ قابلة لإلزالة بها آية قرانية بالخط النسخ،   ِهدَك فَّدي السَّ بسم هللا الدرحمن الدرحيم )َقدد  َندَرى َتَقُلدَب َوج 

د الَحَرام( صدق هللا " البقرة/ جَّ َر اَلَمس  َهَك َشط  َضاَها َفَولَّ َوج  َلة َتر   (11". )لوحة رقم 144َفَلُنَولَّينََّك قَّب 

 المنبر
الشدرقي)جدار القبلدة(، وهدو منبدر ( على يمين المحدراب فدي الجددار الجندوبي 12يقع المنبر)لوحة رقم

م(، ويتكدون المنبددر مددن بدداب المقدددم، والريشددتين، 1.0م(، وعرضدده)4.60خشدبي يبلددغ ارتفاعدده الكلددى)
وباب مخزن، ودرجات السلم، وجلسة الخطيب، والجوسق، والقبدة. أمدا بداب المقددم: عبدارة عدن فتحدة 

ال هندسددددددية وأطبدددددداق مسدددددتطيلة الشددددددكل مددددددن ضددددددلفتين خشددددددبيتين ذات زخدددددارف هندسددددددية مددددددن أشددددددك
م(، يعلدددوه عتدددب مزخدددرف بدددثالث صدددفوف مدددن 0.88م( وعرضددده)1.5(، ويبلدددغ ارتفاعددده)11نجميدددة)

الحنيددات، يعلددوه إفريددز مددن شددرافات العددرائس. أمددا فيمددا يتعلددق بجددانبي البدداب فدديالحظ أن أعلددى البدداب 
. أمددا ريشددتا (13وهددو اإلفريددز ينحدددر ألسددفل ناحيددة الددداخل) باتجدداه المنبددر مددن الددداخل( لوحددة رقددم )

م(، وهدددى مزخرفدددة بأشدددكال هندسدددية 1.65م( وأقصدددى ارتفددداع لهدددا)2المنبدددر: فيبلدددغ عدددرض الريشدددة )
(  12وأطبدداق نجميددة، يعلوهددا الدددرابزين، وهددو عبددارة عددن صددف مددن المصددبعات الخشددبية ) البرامددق()

                                                           

( الطبددق النجمدددي: هدددو أكثددر أندددواع الزخرفدددة اإلسددالمية انتشددداًرا علدددى العمددائر والتحدددف، وقدددد بدددأ ظهدددوره مندددذ أواخدددر 1
فدي الزخرفدة وطبقدت شدهرته آفداق العدالمين العربددي  العصدر الفداطمي وخدالل العصدر األيدوبي إلدى أن شداع اسددتخدامه

واإلسددالمي إبددان العصددر المملددوكي، ومندده الطبددق النجمددي المددثمن ، والطبددق النجمددي المكددون مددن اثنددي عشددر ضددلًعا. 
مدن تدرس فدي الوسدط تختلدف أضدالعه مدن حيدث العددد مدن  -كمدا يدذكر أهدل الصدنعة -ويتكون الطبق النجمدي عدادة

دات زخرفيدددة كثيدددرة األندددواع واألشدددكال ذات مسدددميات حرفيدددة مختلفدددة كددداللوزة أو السدددروة، شدددكل آلخدددر، وتحددديط بددده وحددد
، 1989والكندة، وبيت غراب، والنرجسة، والناموسة، والسقط، وغطاء السقط.  لإلستزادة انظر: )نظيف، عبد السدالم،

 (   181-180، ص2000(، )رزق، عاصم290-282ص

القصددديرة يعلوهدددا سدددياج ) درابدددزين(، وفدددي مصدددطلح أهدددل الصدددنعة مدددن  ( البرامدددق هدددي صدددف مدددن األعمددددة الزخرفيدددة2
النجارين في العصر المملوكي استخدم للداللة على القطع الخشبية الصغيرة المخروطة التي كاندت توضدع رأسيددًا فدي 

ي جميدع األثاثات الخشبية لألبنية األثريدة السديما المندابر ودكدك المبلغدين وكراسدي المصداحف. وقدد اسدتعمل الخدرط فد
أنواع المشربيات البارزة بالواجهات وفي القواطيع الداخلية، سواء كانت ثابتة أو متحركدة مثدل )البارافدان( كمدا اسدتعمل 
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توجدد (، وعلدى أحدد جواندب المنبدر 14م( ) لوحدة رقدم 2.50م( وطولده)0.48ويبلغ ارتفداع الددرابزين)
فتحددة بدداب مخددزن بددداًل مددن بدداب الروضددة، وهددى فتحددة مسددتطيلة الشددكل مددن ضددلفة واحدددة ارتفاعهددا 

م( مزينددة بطبددق نجمددي كبيددر، ويعلددو هددذا البدداب جددزء مسددتطيل مزخددرف 0.75م( وعرضددها )1.20)
بأشكال هندسية. أما جلسة الخطيب فيتم الوصول إليها عن طريق ست درجات من الساللم، ارتفداع 

م(، باإلضددددددافة إلددددددى درجددددددة جلسددددددة اإلمددددددام والتددددددي يبلددددددغ 0.25م(، وعرضددددددها)0.20منهددددددا) الواحدددددددة
م(، وهنداك درجدة سدلم أخدرى منفصدلة عدن 0.96م(، وعرضها " أي عمقها للدداخل" )0.40ارتفاعها)

المنبددر تسددتخدم كنددوع مددن التسددهيل علددى اإلمددام لصددعود المنبددر، وتقليددل االرتفدداع، ويبلددغ ارتفاعهددا) 
م(. أما جوسق المنبدر فهدو مربدع  الشدكل طدول ضدلعه 0.26م(، وعرضها ) 1.0م(، وطولها)0.25

م(، عبدددارة عدددن فتحدددات معقدددودة مدببدددة الحافدددة، يعلدددو هدددذا العقدددد فدددي جوانبددده الدددثالث تفددداحتين 1.0)
مفددرغتين علدددى الجدددانبين، يعلدددوه شدددكل مسدددتطيل مزخدددرف بأشدددكال هندسدددية يعلدددوه ثالثدددة صدددفوف مدددن 

مدن شدرافات العدرائس، يعلدو ذلدك كلده سدافود نحاسدي، عبدارة عدن قبدة  الحنيات المعقدودة، يعلدوه إفريدز
كمثريددة الشددكل تعلوهددا تفدداحتين، السددفلى هددي الكبيددرة يعلوهمددا الهددالل الددذي يحتضددن النجمددة، ويبلددغ 

  .(15م(. )لوحة رقم2.25ارتفاع السافود حوالي ) 

 األعمدة والدعامات
داخدل المسدجد، وتحمدل سدقفه" منهدا خمسدة عشدر يحتوى المسجد على ثالثة وعشرين عمدوًدا موزعدة 

عمدددوًدا تخدددص المسدددجد القدددديم، وثمانيدددة أعمددددة حديثدددة"، وهدددذه األعمددددة هدددي اسدددطوانية الشدددكل يبلدددغ 
م(، يقدددل كمدددا ارتفعندددا ألعلدددى، وقاعددددة العمدددود مربعدددة الشدددكل، يبلدددغ طدددول 1.87محيطهدددا مدددن أسدددفل)

ارتفدددداع العمددددود حتددددى نهايددددة التدددداج  م(، بينمددددا يبلددددغ0.13م(، وارتفاعهددددا عددددن األرض)0.82ضددددلعها)
(. هدددذا فيمدددا يتعلدددق باألعمددددة االسدددطوانية " الشدددكل الثالثدددة 16م( )لوحدددة رقدددم 4.10الددددائري الشدددكل)

عشر"، أما العمودان المتبقيان في الجدزء القدديم فهمدا مسدتطيال الشدكل، ويكتنفدان بداب المسدجد الدذي 
م(، وتحمددل 0.40م(، وعمقدده للددداخل )0.60فددي الجدددار الشددمالي الشددرقي، ويبلددغ عددرض العمددود ) 
( وتقسددم هددذه األعمدددة المسددجد إلددى ثالثددة 13هددذه األعمدددة عقددوًدا مدببددة علددى شددكل حدددوة الحصددان)

                                                                                                                                                                          

فددي الددديكورات الداخليددة فددي العمددارة الحديثددة، وكددذلك فددي نوافددذ المسدداجد والقصددور مددن الخددارج، وفددي المنددابر وكراسددي 
ليددك، وخاصددة صددناعة المشددربيات، وللخددرط أنددواع خمسددة، وهددي الخددرط السددورة. وقددد ازدهددر الخددرط فددي عصددر المما

الصدددهريجي، الخدددرط الصدددهريجي المائدددل، الخدددرط الميمدددوني، الخدددرط المفدددوق، والبرامدددق الخشدددبية.   لالسدددتزادة انظدددر: 
         (36، ص2000(، )رزق، عاصم ،256، ص1989(، )نظيف، عبد السالم، 93، ص1991)مور، المونت، 

( 3/4( حيًندا، وبنسدبة )4/5حدوي هو عقد مسدتدير يتجداوز محيطده نصدف محديط الددائرة، ويزيدد قطدره علدى ارتفاعده بنسدبة )العقد ال( 1
في غالب األحيان، أو يرتفع مركزه عن رجليه فيتألف من قطاع دائرة أكبر من نصفها، ومنه العقد الحددوي المددبب، ولدذلك سدمًي أيًضدا 

فدي أسداس قصدر بيتدي  -كمدا يقدول كريزويدل -قدد الحددوي كدان معروًفدا فدي العمدارة البيزنطيدة حيدث عثدربالعقد المرتد، ويبددو أن هدذا الع
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م(، بينمددا هندداك بعددض االختالفددات البسدديطة بددين 4.50أروقددة، وتبلددغ المسددافة بددين معظددم األعمدددة )
م(. وتدرتبط األعمدددة مددع بعضددها الددبعض 5.35م(، و )4.90)  ألعمدددة، حيددث تبلددغ المسددافةبعدض ا

(، وهددذه األعمدددة مثددل بدداقي المسددجد مطليددة بطددالء حددديث 17بواسددطة الددروابط الخشددبية ) لوحددة رقددم 
  من الزيت، ومزينة بزخارف نباتية.

 السقف
السدقف ( في بناء سقف المسجد، وقد ُطلي هذا 18استخدمت األلواح والعوارض الخشبية )لوحة رقم 

من نفس لون طالء المسجد، كما أنه يخلو من الزخدارف، ويتوسدط سدقف المسدجد القدديم الشخشديخة 
 الرئيسة.

 (3، 2)أشكال (14)الشخشيخة
م(.    2.15م(، وارتفاعهدا )4.15تتوسط سقف المسجد القديم، وهى مربعة الشكل يبلغ طول ضدلعها )

( الخشدبية إلدى الشدكل الددائري، تعلوهدا 15(، وتتحدول عدن طريدق منطقدة االنتقدال)19،20)لوحة رقدم
قبة بصلية الشكل، يعلوها سافود خشبي من تفاحتين، وهذه الشخشيخة مصنوعة من الخشب، ويفتح 

                                                                                                                                                                          

م(، غيدر أن اسدتخدامه 155-100باس في روما على تجويف صغير يشبه في شكله حدوة الفدرس، ويرجدع تاريخده إلدى مدا بدين سدنتي)
استخدام لهذا الندوع مدن العقدود فدي العمدارة اإلسدالمية فقدد كدان فدي لم يكن شائًعا في عمارة هذا العصر بشكل ثابت أو ملحوظ. أما أول 

م(. وقدددد ورد هدددذا 878-876هدددد/265-263م(، وفدددي جدددامع ابدددن طولدددون فدددي القددداهرة)714-707هدددد/96-88جدددامع دمشدددق األمدددوي )
مدددبب يمتدد إلددى أسددفل المصدطلح فددي وثدائق العصددر المملددوكي باسدم القوصددرة، أو القوسدرة بالسددين للداللددة علدى عقددد حددوي مسددتدير أو 

       (194-193، ص2000(، )رزق، عاصم،46، ص1989باستدارة إلى الداخل.  لالستزادة انظر: )نظيف، عبد السالم،
( الشخشددخة هددي صددوت السددالح والقرطدداس وغيددره، والشخشددخة لعبددة كالجلجددل يتلهددى بهددا األطفددال وقددد اسددتعيرت 1

يبرز من سقف القاعة أو الدهليز أو السلم. وكانت في الغالب تأخدذ  الكلمة في مجال العمارة لتعبر عن المنور الذي
الشددكل المددثمن المرتفددع وفددي رقبتهددا مجموعددة مددن النوافددذ المربعددة أو المسددتطيلة التددي اسددتخدمت للتهويددة واإلنددارة، وقددد 
  اسدددتخدم هدددذا الندددوع مدددن التسدددقيف فدددي العصدددر المملدددوكي صدددغرت مسددداحة الصدددحن مدددن أجدددل تغطيتددده للصدددالة فيددده.

     (116، ص2005(، )عبد الحفيظ، محمد،160، ص2000لإلستزادة انظر: )رزق، عاصم، 

( تعتبر مناطق االنتقال من العناصر المعمارية الهامة التي لعبت دورا مميًزا في تطور العمارة اإلسالمية بصفة 2
مربع القبة إما إلى دائرة عامة، والعمارة المصرية اإلسالمية بصفة خاصة، وذلك حيث إنها ساعدت على تحويل 

ترتفع فوقها رقبة مستديرة السطح الداخلي تلتحم مع دائرة القبة التي تعلوها، وإما إلى شكل مثمن ترتفع فوق رقبة 
سطحها الداخلي يتكون من ثمانية أضالع، أو عشرة أضالع، أو اثنا عشر ضلعدًا، وهى بذلك تسهل عملية إقامة 

(، )سامح، كمال 199-177، ص1994فة المزيد انظر: )شافعي، فريد، القبة فوق مساحة مربعة. لمعر 
، القباب 2002(، )عفيفي، محمد،497-489، ص1997(، )خلوصي، محمد،112-94، ص2000الدين،

 ( 277، القباب األثرية، ص2005الجنائزية(، )عفيفي، محمد، 
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في كل ضلع مدن أضدالعها ثالثدة شدبابيك مسدتطيلة الشدكل، كدل شدباك عبدارة عدن ضدلفتين ومغشدى 
 بالزجاج.    

 الشبابيك والنوافذ 
على سدبع عشدرة شدباك مدا بدين شدبابيك كبيدرة سدفلية ونوافدذ علويدة، أمدا  يحتوي مبنى المسجد الرئيس

الشبابيك الكبيرة السفلية فهي موزعة كالتالي: شباكان فدي الجددار الجندوبي الشرقي)شدباك علدى يمدين 
المحراب وآخر على يساره (، وثالثة شبابيك في الجدار الشمالي الشرقي، وأربعة شبابيك في الجدار 

ي، أمددا الجدددار الشددمالي الغربددي فيخلدو مددن الشددبابيك، وهددذه الشددبابيك مسددتطيلة الشددكل الجندوبي الغربدد
م(، هددذا فيمددا يتعلددق بالشددبابيك التددي تقددع فددي الجددزء 0.40م( وعمقهددا فددي الجدددار)x 1.65م2.40)

القديم من المسجد، أما باقي الشبابيك التدي تقدع فدي الجدزء الحدديث وعدددها أربعدة شدبابيك فلهدا نفدس 
س ولكدددن لددديس لهدددا عمدددق داخدددل الجددددار، وهدددذه الشدددبابيك يغلدددق عليهدددا مدددن الخدددارج ضدددلفتين المقدددايي

خشددددبيتين، ومغشدددداة مددددن الددددداخل بالزجدددداج األبدددديض، ويبلددددغ ارتفدددداع الشددددبابيك عددددن مسددددتوى أرضددددية 
( كما تعلو جدران المسجد ثماني نوافذ صغيرة " أشناد "، حيث يعلو 21م(.)لوحة رقم 0.95المسجد)

ابيك السدددفلية نافدددذة صدددغيرة علدددى نفدددس المحدددور، وهدددذه النوافدددذ لهدددا نفدددس ارتفددداع كدددل شدددباك مدددن الشدددب
م(، وهددذه النوافددذ 0.40الشددبابيك السددفلية، ولكنهددا أقددل فددي العددرض قلددياًل، وعمددق هددذه النوافددذ أيضدددًا )

عبارة عن فتحة معقودة بعقد نصف دائري، تتكدون كدل نافدذة مدن ثدالث فتحدات، فتحدة علويدة دائريدة 
و فتحتدددان مسدددتطيلتان معقودتدددان بعقدددد نصدددف دائدددري، وهدددذه النوافدددذ مغشددداة بطبقدددة مدددن الشدددكل، تعلددد

 (22الزجاج.  ) لوحة رقم 

 الزيادة   
( هي جزء من المسجد القديم، ويتم الوصول إليها من خالل الباب الذي 23هذه الزيادة ) لوحة رقم

عبارة عن مساحة غير يوجد في الجدار الجنوبي الغربي من الجزء القديم من المسجد، وهي 
م(، وضلعها الشمالي الشرقي 9.12منتظمة األضالع، حيث يبلغ طول ضلعها الجنوبي الشرقي )

م(، بينما الضلعان اآلخران" الجنوبي الغربي، والشمالي الغربي( فهما غير منتظمين بشكل 12.60)
تكون من جزء مستقيم كبير، وبهما العديد من الدخالت والخرجات. أما الجدار الجنوبي الغربي في

م(، ثم دخلة 3.35طوله ) 45م(، ثم ضلع ينحرف بزاوية 0.45م(، ثم دخلة بعمق )3.95طوله )
م(، هي حافة الفتحة التي تؤدي إلى ميضأة المسجد، وهذه الفتحة تتوسط الجدار 0.45بعمق )

م(، ثم على الطرف اآلخر من الفتحة، توجد دخلة 2.42الجنوبي الغربي وعرضها )
م(، وهي تمثل 0.45م(، ثم دخلة أخرى بعمق)3.25م(، يليها ضلع مشطوف بطول)0.45ق)بعم

م( في هذا الجدار، تؤدي إلى 2.37طرف الجدار الشمالي الغربي، تلي هذه الدخلة فتحة عرضها)
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م( X 1.13م2.87خارج المسجد، ويتوسط جدار هذه الفتحة في جدارها الجنوبي الغربي يوجد باب)
تين، يؤدي إلى غرفة تستخدم كمخزن، وهي عبارة عن غرفة غير منتظمة من ضلفتين خشبي

م (. كما يوجد في الطرف الشمالي من الجدار X 2.5م505األضالع، طول أكبر ضلعين )
الشمالي الغربي باب يؤدي إلى المئذنة. وتحتوي هذه الزيادة على ثالثة أعمدة من ستة أضالع غير 

ل السقف، وكما أخبرنا أهالي المنطقة من رواد المسجد من كبار ( تحم24متساوية الحجم)لوحة رقم 
السن أنه كان يتوسطها نافورة مياه " عبارة عن مظلة من الخشب يحملها عدة أعمدة حجرية، تشبه 
تلك التي توجد في مسجدي محمد علي بالقلعة، ومسجد السلطان حسن، ولكنها قد هدمت أثناء 

م إلى 2008ألحقت بالمسجد من أجل التوسعة، وذلك في الفترة من عمليات الترميم، والتجديد التي 
م، أما سقف الزيادة فيتكون من نفس البراطيم الخشبية للمسجد، ويالحظ أن سقف الزيادة أقل 2010

  ارتفاًعا من سقف المسجد،، ويتوسط السقف شخشيخة.

 (5، 4)أشكال شخشيخة الزيادة 
م(، 3.20( يمثدددل منطقدددة االنتقدددال طدددول ضدددلعه)25،26عبدددارة عدددن مربدددع مدددن الخشدددب )لوحدددة رقدددم 

م(، يعلددوه قبددة بصددلية الشددكل، 2.20م(، وترتفددع هددذه الشخشدديخة عددن سددطح المسددجد)0.10وارتفاعدده)
يعلوهددددددا سددددددافود خشددددددبي مددددددن ثددددددالث تفاحددددددات. وهددددددذه الشخشدددددديخة مثمنددددددة األضددددددالع، عددددددرض كددددددل 

م(، 0.56مغشدددى بالزجددداج مدددن ضدددلفتين عدددرض كدددل ضدددلفة) م(، وكدددل ضدددلع بددده شدددباك1.30ضدددلع)
 م(.      1.33وارتفاع الشباك )

 شبابيك وأبواب الزيادة
يوجد بهذه الزيادة بابان، لهما نفس مقاييس أبواب المسجد، أحدهما يقع في الجددار الشدمالي الشدرقي 

ار الجندوبي الشدرقي من الزيادة ويؤدي إلى داخل المسجد، واآلخر يقع في الطرف الجنوبي مدن الجدد
للزيددادة، ويددؤدي إلددى فندداء خددارج المسددجد. بينمددا يوجددد بدده ثالثددة شددبابيك لهددم نفددس مقدداييس شددبابيك 

م(، اثنان في الجدار الجنوبي الشرقي، والثالث 0.40م( وعمقهم في الجدار)x 1.65م2.40المسجد)
 في الطرف الشرقي من الجدار الشمالي الشرقي من الزيادة.   

 جدمئذنة المس
( فددي الطددرف الشددمالي مددن الجدددار الشددمالي الغربددي للزيددادة، وتبدددأ بفتحددة 27تقددع المئذنددة ) لوحددة رقددم

 xم 1.90( يغلدق عليهدا بداب خشدبي مدن ضدلفة واحددة)28م( )لوحدة رقدم x 0.72م1.95مسدتطيلة)
 م(، وتتكون المئذنة من ثالث دروات وجوسق. 0.65

 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

 2017 مارس( 1/1، العدد )الحادي عشرالمجلد 
 

74 
 

 (29)لوحة رقم الدروة األولى: 
قاعدددة المئذنددة، وهددي مدمجددة مددع جسددم مبنددى الزيددادة، ويبددرز منهددا جددزء فددوق سددطح  هددي عبددارة عددن

 الزيادة. 
 

 الدروة الثانية
م(  وتبددأ هدذه الددروة عندد 1.45(، طدول كدل ضدلع) 30عبارة عن بددن مدثمن األضدالع )لوحدة رقدم 

 م(،1.65( حيددددث توجددددد فتحددددة معقددددودة بعقددددد نصددددف دائددددري، يبلددددغ ارتفاعهددددا) 36درجددددة السددددلم رقددددم)
م( في بدن المئذنة وهذه الفتحة تؤدي إلى سطح المسجد، وبدن 0.93م(، وعمقها )0.48وعرضها )

المئذنة هنا مزخرف بأشدكال هندسدية مدن دخدالت معقدودة تحدوى) نوافدذ صدماء( علدى هيئدة مسدتطيل 
يعلددوه عقددد ثالثددي الفصددوص، وتعلددو هددذه األشددكال الطوليددة المعقددودة شددريط مددن خطددين يعلددوه أشددكال 

ة أخرى غائرة في جدار المئذنة، يعلو ذلك كلده ثدالث صدفوف مدن المقرنصدات المعقدودة تحمدل دائري
 (م9ألولى السفلية وحتى سطح المسجد )الشرفة األولى، ويبلغ ارتفاع هذا الطابق من أسفل الشرفة ا

 تقريًبا. 

 الشرفة األولى
م(، وعمقهدددا فدددي x 0.58م1.73( توجدددد فتحدددة مسدددتطيلة الشدددكل) 71عندددد بلدددو  درجدددة السدددلم رقدددم)

م(، وهددذه الشددرفة عبددارة عددن درابددزين خشددبي مددثمن األضددالع، كددل ضددلع يتكددون مددن 0.73الجدددار)
 (30م(.  لوحة رقم )1.68م(، وطوله )1ثمانية برامق، يبلغ ارتفاعه)

 الدروة الثالثة 
راوح (، ويت71( يتم الوصول إليه عند درجة السلم رقم)30عبارة عن بدن مثمن األضالع )لوحة رقم 

م(، ويبلغ ارتفاع بدن المئذنة من أرضدية الشدرفة العلويدة 1.27م( و)1.22طول ضلع البدن ما بين)
م(، وبددددن المئذندددة هندددا مزخدددرف بأشدددكال هندسدددية مدددن دخدددالت 7.85وحتدددى أرضدددية الشدددرفة السدددفلية)

معقودة بعقود مدببة تحوى نوافذ صماء مربعة الشكل، يعلو ذلك كله ثدالث صدفوف مدن المقرنصدات 
 المعقودة تحمل الشرفة الثانية.

 الشرفة الثانية )العلوية(
م(، وعمهددددا x 0.50م1.42( ومددددن خددددالل فتحددددة مسددددتطيلة الشددددكل)101عنددددد درجددددة السددددلم رقددددم)

م(، نصددل إلددى الشددرفة الثانيددة، وهددي عبددارة عددن درابددزين خشددبي مددثمن األضددالع، كددل ضددلع 0.52)
  م(. وتحيط هذه الشرفة بجوسق المئذنة.1.55وطوله)م(، 1يتكون من سبعة برامق، يبلغ ارتفاعه)
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 الجوسق
م(، وهدو يتكدون مدن ثمداني فتحدات طوليدة، 1.07عبارة عن بدن مثمن األضالع، يبلغ طول ضدلعه)

م(، وتعلو هذه الفتحات أربعة صفوف مدن 0.35م(، وعمقها)0.22م(،و طولها)2.50يبلغ ارتفاعها)
ويبلغ ارتفاع الجوسق من الداخل حتى نهاية درجات السدلم  المداميك التي يعتمد عليها قبة الجوسق،

م(، ويعلو الجوسق قبة بصلية الشكل تنتهي بشكل دائري، ويعلوها سافود مكون من ثالث 4حوالي) 
تفاحددات ينتهددي بشددكل الهددالل والنجمددة، ويبلددغ عدددد درجددات السددلم الكليددة مائددة وثمدداني درجددة، ارتفدداع 

 (31حلزوني يدور حول عمود من الحجر.)لوحة رقم م(، وهذا السلم ال0.25الواحدة)

  األبواب   
يوجد بهذا الجامع سدبعة أبدواب، أربعدة أبدواب منهدا أبدواب رئيسدة فدي واجهدات المسدجد المختلفدة، أمدا 

 الثالثة أبواب األخرى فهي أبواب المئذنة، وباب غرفة المخزن، وباب داخلي يؤدي إلى الزيادة. 

 السياحية "  المبحث الثاني " الدراسة
تعد السياحة إحدى المكونات األساسية لالقتصاد في أغلب الدول النامية مثل )الهند، مصر المغرب 
والمكسيك(، وتتحمل الدولة أكثر التكاليف للنهوض بالعملية السياحية، والتي قد ال ُتدر أرباحدًا كافية 

صدناعة السدياحة تصدبح السدياحة في البداية، ولكن بمرور الوقت، ومشاركة المؤسسات الخاصة في 
(. والسدددياحة مدددن أهدددم صدددناعات العصدددر Vellas&Becherel,1995مدددن أكثدددر مصدددادر الددددخل) 

الحديث التي تسهم بنصديب وافدر فدي تطدوير اقتصداديات الددول باعتبارهدا قداطرة التنميدة االقتصدادية 
زراعدددة، وال صدددناعة للبلددددان الناميدددة، حيدددث تعتبدددر بتدددرول مدددن ال بتدددرول لددده، وعمددداد اقتصددداد مدددن ال 

(. وقددد صددارت السددياحة فددي العصددر الحددديث واحدددة مددن أهددم صددناعات العددالم Harrison,1992لدده)
الرئيسة متفوقة في األهمية النسبية علي كثير من الصناعات التحويليدة وكافدة الخددمات )عددا تجدارة 

 ,Stabler&Sinclairالبترول(، وذلك من وجهه نظر المبيعات، والعمالة، وجلب العمالت الصعبة)
1991     .) 

تعد مصر إحدى الددول التدي تملدك كدل مقومدات السدياحة المعروفدة فدي العدالم مدن مقومدات طبيعيدة، 
تاريخية، ثقافية، دينية، أثرية، عالجية ومقومات رياضية إلى آخره...، وقد حققت مصر طفدرة كبيدرة 

ت فددي التنميدددة السددياحية خدددالل العشدددرين سددنة الماضدددية نتيجددة اسدددتغالل هدددذه المقومددات بعدددد أن كانددد
مصددر مقصددًدا للسددائحين الددراغبين فددي السددياحة الثقافيددة المتمثلددة فددي اآلثددار المصددرية القديمددة، وهددذه 
النوعية من السياحة كانت قليلة العدد مما عاد باألثر السلبي على الدخل المصدري، ولكدن اآلن بعدد 

ايد وتنوع المنتج االستفادة من المقومات األخرى، أدى ذلك إلى اتساع حجم، ونوعية السائحين مع تز 
(، حيددث احتلددت السددياحة فددي مصددر المصدددر الرابددع للعمددالت األجنبيددة، 2002السددياحي)البطوطي،
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كمددددا تحتددددل المركددددز األول بددددين الخدددددمات مددددن حيددددث اإلسددددهام فددددي ميددددزان المدددددفوعات، وقددددد أشددددارت 
والي إلدى أن السدياحة المصدرية تمثدل حد 2004إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصدادرة فدي عدام 

% ( من إجمالي العمالة في مصدر. وعلدى الدرغم مدن 7% ( من الدخل المحلي وما يوازي )  8.3)
الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة في مصر فإن بعض التقارير أشارت إلى أن مصر كانت تشدغل 

 Travel And Tourism)المركددز الثددامن والخمسددين علددى مقيدداس تنافسددية السددياحة والسددفر
Competitiveness Index)يداقوت، ، حيدث تسدبقها بعدض الددول مثدل األردن وتدونس والمغدرب( 

م، حيددث 2015(. أمددا اآلن فمصددر تحتددل المركددز الثالددث والثمددانين طبًقددا لهددذا المقيدداس لعددام 2009
(. وخطة مصدر Weforum,2015تسبق مصر دول مثل إسرائيل، وقطر، وتونس، وجنوب إفريقيا)

يدة الجهدود التدي يجدب أن تبدذل باسدتمرار فدي ثالثدة مجداالت مدن أجدل للتنمية تضع في االعتبار أهم
 ازدهار السياحة وتتمثل في اآلتي : 

 دعم جودة الخدمات السياحية -حماية المناطق األثرية    -حماية البيئة       -
%( مددن قيمددة الصددادرات المنظددورة بمددا 65.5وذلددك أن الدددخل السددياحي فددي مصددر يمثددل أكثددر مددن )

%( مدن الصدادرات غيدر المنظدورة، كمدا أن صدناعة السدياحة تمثدل إيجداد فدرص 29رول، و)فيها البت
              (.2001عمل، واستثمارات، وعائدات ضرائب)السيسي،

 السياحة في الصعيد  
تددوافرت لددوادي النيددل مددن القدداهرة إلددى حدددود أسددوان الشددمالية، ثالثددة عناصددر جعلتدده مددن أهددم مندداطق 

العالميدة، وهددذه العناصدر هدي) الجددو، النيدل والتدراث الحضدداري(، فجدو مصدر يمددنح الجدذب السدياحي 
السددائح الدددفء، والشددمس السدداطعة خاصددة فددي فصددل الشددتاء، أمددا نهددر النيددل فلدده أهميددة خاصددة منددذ 
فجدددر الحضدددارة المصدددرية كمعبدددود للمصدددريين، وأصدددبحت مشددداهدة النهدددر هدفددددًا فدددي حدددد ذاتهدددا، ذلدددك 

ضدداري الددذي يضددمه وادي النيددل والددذي لدديس لدده نظيددر فددي العددالم، وال تكدداد باإلضددافة إلددى التددراث الح
تخلددو محافظددة مددن محافظددات الوجدده القبلددي مددن أثددر تدداريخي، يجعلهددا قبلددًة للزائددرين وُمحبددي اآلثددار، 

 (.1991والمتخصصين)الشرابي،

 السياحة في محافظة أسوان 
نوبيدة، وحلقدة الدربط بدين شدطري وادي تعد محافظة أسوان أهدم منداطق مصدر السدياحية، وبوابتهدا الج

النيل شماله وجنوبه، ونقطة االتصال بين مصر وأفريقيدا، وقدد سدماها المصدريون القددماء " سدونو "، 
حيددث كانددت ملتقددي التجددارة، ومحددط القوافددل التجاريددة القادمددة مددن وإلددي النوبددة، وظلددت عيددذاب علددي 

ن، واشدتغل أهلهدا فدي تجدارة العطدور، والتمدر البحر األحمر الذي تبحر منه السفن إلدي الحجداز والديم
(، وتعدد أسدوان منطقددة هادئدة علدى ضددفاف 1994وسدن الفيدل والصددمغ وريدش النعدام)وزارة التخطدديط،
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نهر النيدل الدذي ينسداب بدأبهى صدوره عبدر صدخور الغرانيدت حدول جدزر مدن الزمدرد تغطيهدا بسداتين 
عصدور، الوجهدة المفضدلة فدي فصدل الشدتاء، النخيل، والنباتات االستوائية. وتعتبر أسوان على مدر ال

إضافة إلى ذلك، ستدهشك رؤية الكم الهائل من اآلثار ومواقع الجذب السياحي التي تتمتدع بهدا هدذه 
، أو القيدام برحلدة إلدى ديدر ضدريح أغاخدان وزيدارة معبدد فيلدة، المدينة الصدغيرة، ويمكندك اإلبحدار إلدى

سان سيمون. وأسوان من أكثر المحافظات المصرية التي تظللها أشعة الشدمس الدافئدة، ممدا يجعلهدا 
بددالتجول  ملجًئدا مثالًيددا للددراغبين بددالتجول، واالسددترخاء فددي بلددد تدداريخي جددذاب. كمددا يمكنددك االسددتمتاع

عبر الممشى الواسع المعروف محلًيا باسم الكورنيش لمشاهدة الفلوكة، أو المراكب وهي تبحر بدبطء 
في مياه النيل أو توقف عندد إحددى المطداعم العائمدة لالسدتمتاع بالموسديقى النوبيدة وتنداول األسدماك 

ق مثاليدددة للدددرحالت الطازجدددة. كمدددا تتميدددز أسدددوان بإطاللدددة رائعدددة علدددى نهدددر النيدددل وتعدددد نقطدددة انطدددال
النيليددة، كمددا تمنحددك تجربددة ثقافيددة غنيددة، حيددث تتعددرف علددى الثقافددة النوبيددة، فتسددتمتع بشددراء التوابددل 
ورسدددوم الحنددداء والهددددايا التذكاريدددة والبضدددائع اإلفريقيدددة المصدددنعة يددددوًيا، كدددل ذلدددك وأكثدددر فدددي أسدددواق 

تعنددي السددوق أو التجددارة، وقددد أسددوان. وكلمددة "أسددوان" مشددتقة مددن كلمددة مصددرية قديمددة هددي "سددوانو" و 
أطلقت عليها هذه التسمية نظدًرا لموقعهدا االسدتراتيجي المميدز علدى الطريدق التجداري الدذي يدربط بدين 
شدددمال مصدددر وجنوبهدددا، واشدددتهرت أسدددوان مندددذ العصدددور القديمدددة ببيئتهدددا العالجيدددة المتميدددزة، فطمدددر 

ويسدداهم فدددي شددفائك مدددن  الددتخلص مدددن األوجدداع الجسددددية جسدددك فدددي رمددال أسدددوان يسدداعدك علدددى 
األمددراض المستعصددية مثددل الرومدداتيزم والتهابددات المفاصددل وتورمهددا والتهدداب البشددرة، وتتميددز المدينددة 
بمناخها الذي يبعدث علدى االسدترخاء والحيويدة. ويعدد شدهري مدايو وسدبتمبر مدن أفضدل أشدهر السدنة 

ل درجدات الحدرارة خدالل النهدار لزيارة أسوان، التي تمتاز بصيف شديد الحرارة، أما فدي الشدتاء، فتصد
 (.Egypt Travel,2016درجة مئوية، كما تتسم لياليها بالبرودة) 27إلى 

 ثالثوًا: التسهيالت السياحية بمركز أمبو 
تعتبر التسهيالت والخدمات السياحية حجر الزاوية في العمل السياحي، حيث تتندوع هدذه التسدهيالت 

(، وتشددمل 2000ا يكددون بعيدًدا عددن موطنده األصددلي)الجالد،والخددمات السددياحية لخدمدة الزائددر عنددم
هذه التسهيالت البنية األساسية، والمرافق الخدمية، والمنشآت السياحية. أمدا فيمدا يتعلدق بالتسدهيالت 

 والخدمات الحالية بالمدينة فهي كاآلتي:

 البنية األساسية وقطاع المرافق
أشددكال البندداء فددوق وتحددت األرض التددي يتطلبهددا تشددمل خدددمات البنيددة األساسددية وقطدداع المرافددق كددل 

السددددكان والزائددددرين، كمددددا تعتبددددر قاعدددددة للنشدددداط البشددددري، حيددددث تددددؤثر البنيددددة األساسددددية علددددى تحددددرك 
التجمعدددددددددددات العمرانيدددددددددددة كمدددددددددددا تلعدددددددددددب دوًرا كبيدددددددددددًرا فدددددددددددي خلدددددددددددق المنددددددددددداخ المناسدددددددددددب لالسدددددددددددتثمار 

http://ar.egypt.travel/attraction/index/philea-island
http://ar.egypt.travel/attraction/index
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ومدددى توافرهددا بمركددز كددوم (، وفيمددا يلددي عددرض لعناصددر البنيددة األساسددية، 2001السددياحي)الديب،
 أمبو: 
 مياه الشرب  -1

تتددددوافر ميدددداه الشددددرب بشددددكل جيددددد، حيددددث تصددددل نسددددبة كميددددة الميدددداه المنتجددددة والصددددالحة للشددددرب سددددنوًيا 
متر مكعب(، مما يوضح توفر المياه، ويبلغ نصيب الفرد من إجمدالي كميدة ميداه الشدرب  30976405)

لتدددددددددر  14نصددددددددديب الفدددددددددرد بالنسدددددددددبة للريدددددددددف) لتدددددددددر يومًيدددددددددا( أمدددددددددا 314المنتجدددددددددة، بالنسدددددددددبة للحضدددددددددر)
 (.2015يوميدًا()أسوان،

 الكهرباء  -2
(، حيدددث يوجدددد  16%(مددن الكهربددداء)100تتمتددع كدددل قدددرى ونجددوع مركدددز كدددوم أمبدددو بتغطيددة تصدددل إلدددى)

 (.    2015( محول كهرباء)أسوان،637بالمركز)

 النقل والطرق  -3
توضددح مدددى انتعدداش األنشددطة االقتصددادية تعددد طددرق النقددل مددن مكونددات البنيددة األساسددية المهمددة التددي 

ورواجهددا، حيددث تلعددب الطددرق دوًرا رئيسدددًا فددي تددرابط المجتمعددات، وتدددفقات السددلع، والبشددر وبدددونها تتقطددع 
(. 1996وتتدهور أوصال الحركة، لذلك كان االهتمام بالطرق والنقل من أولويات وسدائل التنمية)الزوكدة،

كددم، 63.2كددم، وإجمددالي الطددرق الداخليددة الممهدددة 256.6رصددوفة حيددث يبلددغ إجمددالي الطددرق الداخليددة الم
كدددددم، أمدددددا إجمدددددالي الطدددددرق  اإلقليميدددددة المرصدددددوفة  66.2 بينمدددددا يبلدددددغ إجمدددددالي الطدددددرق الداخليدددددة الترابيدددددة

كددددددددددم، بينمددددددددددا يبلددددددددددغ إجمددددددددددالي الطددددددددددرق اإلقليميددددددددددة الترابيددددددددددة 29.5كددددددددددم، والطددددددددددرق الممهدددددددددددة 129.2
 (.2015كم)أسوان،34.3

 التنمية السياحية لمحافظة أسوان رابًعا: إستراتيجية 
تعدددد التنميدددة السدددياحية أحدددد محددداور التنميدددة االقتصدددادية القائمدددة علدددى التندددوع والتكامدددل، فالتنميدددة السدددياحية 
المتوازندددة هدددي تلدددك التنميدددة التدددي تتدددوازن مدددع غيرهدددا مدددن مجددداالت التنميدددة األخدددرى فدددي الدولدددة والمنددداطق 

 (.   2006(،)الخواجة،2002على المدى الطويل)البطوطي، المختلفة، من أجل تحقيق تنمية متواصلة 

 االستثمار السياحي والخدمي في محافظة أسوان
 تقوم المحافظة بعدد من الخطوات من أجل االرتقاء بالعملية السياحية، تتمثل في اآلتي:   

                                                           

( تعد الكهرباء عاماًل مهمدًا من عوامل قيام وازدهار النشاط السياحي، ألن توافرها بكفاءة عالية يعتبر أحد 1
العناصر األساسية إلقامة المشروعات السياحية، حيث ال يمكن تصور أي منشأة سياحية بدون كهرباء. 

 (  257-253، ص2008ولالستزادة انظر: )سليمان، محمد، 
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  كافيتريات ومطاعم(.      -مخيمات - قرى سياحية –إقامة مراكز سياحية)فنادق 
كددم علددى سدداحل بحيددرة 2جنددوب أبددو سددمبل بطددول  -ألددف فدددان.   1225شددمال أبددو سددمبل بمسدداحة  -

 ألف فدان.  4.5شمال غرب مدينة أسوان بمساحة  -فدان.  4500ناصر بمساحة 
وتتميدز هدذه المندداطق بتدوافر المقومدات السددياحية ومنداخ أسدوان الجدداف الددافئ شدتاًءا ويؤهلهددا لتكدون رائدددة 

 (.  2015ستشفائية)أسوان،في السياحة اال
  من ذلك يتضح أن االستثمار السياحي في محافظة أسوان يتركز حول مناطق سياحية معيندة، لديس

منها كوم أمبو، وهذا يعني أن السدياحة الوافددة إلدى كدوم أمبدو هدي سدياحة الترانزيدت لزيدارة معبدد كدوم 
    أمبو ثم العودة إلى أسوان مرة أخرى.

  
 كوم أمبو  منطقة في السياحي النشاط ضعف سبابأ
 السدائحين، تددفق فدي سدلبًيا عدامالً  يعدد ممدا الكبيدرة البدواخر السدتقبال مجهدزة نيليدة مراسدي وجود عدم -

  العدد. قلة على يدل مما الذهبيات عن عبارة هي هناك إلى تذهب التي الوحيدة المراكب وأن
  صعًبا. أمًرا عليه األتوبيسات مرور يجعل مما ممهد، غير البري  الطريق أن -
 Nile كدروز( النايدل بدرامج علدى المسدافرين السدائحين مدن هدم جنوًبدا المسدافرين السدائحين معظدم أن -

Cruise)، الترفيهية السياحة على وتركيزهم الثقافية السياحة في رغبتهم قلة على يدل مما.  
 إال السدياحية البدرامج فدي إدراجهدا يدتم ال لدذا باآلثدار، للمهتمدين كمنطقدة المنطقدة هدذه علدى التركيدز -

 .مهتمين أشخاص بضعة أجل من البرنامج وقت تضييع وعدم السائحين، رغبة حسب

 لمنطقة كوم أمبو السياحية خامًسا: التنمية
هناك العديد من التعريفات التي تناولت التنمية السياحية والتي تختلدف حسدب األهدداف المرجدوة، ويتضدح 

 ذلك من خالل اآلتي: 
إن التنميدة السددياحية هدي االسددتخدام األمثدل لكافددة المدوارد البيئيددة السدياحية المتاحددة مدن أجددل زيدادة التدددفق 

(. وباختصار يقصد بالتنميدة السدياحية نمدو 2008السياحي، الذي يؤدي بدوره للتنمية السياحية. )دعبس،
ة كصدددناعة متكاملدددة تعندددي (، والتنميدددة السدددياحي2002وازدهدددار النشددداط السدددياحي فدددي أي دولدددة)البطوطي،

إقامددة مراكددز سددياحية متكاملددة تشددمل كافددة الخدددمات المقدمددة والمتنوعددة والتددي يحتدداج إليهددا السددائح أثندداء 
إقامته، وأن تكون هذه الخدمات متماشية مع قددرات السدائحين الماديدة، مدن أجدل أن يكدون كدل شدئ علدى 

 .  ما يرام وأن نستفيد من مختلف فئات وطبقات السائحين
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 المنطقة لهذه المقترحة السياحية التنمية إستراتيجية
 فدي يتمثدل وذلدك لمنطقدة كدوم أمبدو، خاصدة الخطدوات مدن بعددد القيدام أسدوان محافظدة علدى ينبغدي
   اآلتي:

  واألثرية. التاريخية المنطقة أهمية مع يتماشى بما كوم أمبو إلى المؤدية الطرق  وتمهيد بإنشاء المحافظة قيام -
 الشدركات علدى التسدهيل أجدل من الضخمة، والبواخر السفن يستوعب كبير نهري  مرسى إنشاء -

السدياحية بشدكل يتناسدب مدع مدا بالمنطقدة مدن آثدار  الخارطدة علدى المنطقدة تضدع كدي السدياحية
 متنوعة.

  وأهميتها. بالمنطقة للتعريف مكثف سياحي وتسويق إعالمية، حمالت عمل -
 البدرامج لعمدل الشركات هذه على التسهيل أجل من السياحية، بالشركات الخاصة اإلدارية اإلجراءات تيسير -

 .المختلفة

 الخواتوومة
اهتم البحث بدراسة المسجد القبلي الكبير في مدينة كوم أمبو، والدذي يددرس وينشدر ألول مدرة، كمدا تنداول 

 تنمية هذه المنطقة سياحًيا، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج، والتوصيات، وذلك كاآلتي:  

 النتائوج
 كوم أمبو، ثم رفعها معمارًيا.  قيام الباحث بعمل دراسة تنشر ألول مرة عن المسجد القبلي الكبير في  -
 ، ووضع المقاييس عليها.     مسجدقيام الباحث برسم المساقط المختلفة لل  -
تتمتع محافظة أسوان بصفة عامة وكوم أمبو بصفة خاصة بالعديد من المقومات، وعوامل الجذب   -

عناصر الطبيعة  التي تؤهلها لجذب الحركة السياحية مثل التنوع األثري الموجود، باإلضافة إلى
الموجودة من مساحات خضراء )ريف( منتشرة على مساحات كبيرة، كما يمر فيها نهر النيل 

 لمسافة طويلة يمكن أن ُتستغل بصورة جيدة في العملية السياحية.
 عدم وجود منشآت سياحية مؤهلة للعمل من أجل تنمية هذه المنطقة سياحًيا.  -
 تعتمد كوم أمبو على سياحة الترانزيت، وبالتالي ضعف الدخل السياحي لهذه المنطقة.   -

 التوصيات
بعد هذه الدراسة التي تناولت بالشرح، والتحليل المقومات، وعناصر الجذب السياحي في كوم أمبو، 

 خُلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات للنهوض بالعملية السياحية لهذه المنطقة.
كلية اآلثار جامعة أسوان مع وزارة األوقاف لتوعية أئمة المساجد بأهمية مثل هذه المساجد تعاون  -

 التاريخية.   
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رفع  الوعي السياحي، والتاريخي والفني للجمهور من خالل نشر الكتيبات، واألفالم التسجيلية  -
 التي تنبه الناس إلى أهمية هذه األماكن، وإدراكهم لهذه القيمة.   

مواطنون أن هذه اآلثار ذات قيمة تاريخية تعود بالنفع المادي عليهم، نظًرا، ألن إدراك ال -
 السياحة ستؤدي إلى االنتعاش االقتصادي، والتجاري.  

أن تقوم المحافظة باإلشراف الدوري، ومتابعة المناطق األثرية، والسدياحية ممدا يعطدى للعداملين  االنطبداع   -
توفر المحافظة جميع الخدمات السياحية من مرافدق اإلهمال، كما  بوجود الدور الرقابي وبالتالي عدم

 عامة، وتسهيالت سياحية ذات مستوى، والحفاظ على مستوى عالَّ من النظافة.  
تددوفير حددرم آمددن للقصددر بحيددث تضددمن سددالمة األثددر، ويسددهل عمليددة الزيددارة للزائددرين كمددا يعطددي للزائددر  -

د الطريق المؤدية للقصر، وعمل الفتات إرشادية تدل علدى اإلحساس بأهمية األثر، وذلك من خالل تمهي
 . المكان

 
 المصادر والمراجع

 أواًل: المراجع العربية والمعربة
 ( مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدليل اإلحصائي 2015أسوان، محافظة )

    19( المستعمرة اإلسرائيلية في القطر المصري، عدد 19.3األهرام، جريدة )
 ( اقتصاديات السياحة والفنادق، مكتبة األنجلو المصرية2002البطوطي، سعيد )

 ( تقرير التنمية البشرية، القاهرة  1994التخطيط، وزارة )
 ( التنمية السياحية المتواصلة، عالم الكتاب، القاهرة2000الجالد، أحمد )

    ( تاريخ يهود النيل، ترجمة يوسف درويش، القاهرة2008حاسون، جاك )
( موسوعة العمارة اإلسدالمية فدي مصدر"من الفدتح العثمداني حتدى عهدد محمدد علدي 1988الحداد، محمد)
 م"، دار زهراء الشرق، القاهرة، الكتاب األول 1848-1517هد/923-1265

( القبددداب فدددي العمدددارة اإلسدددالمية" القبدددة، المددددفن، نشدددأتها وتطورهدددا حتدددى نهايدددة 1993الحدددداد، محمدددد )
 مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة العصر الفاطمي"

 ( عمارة المساجد"تصميم وتاريخ وطراز وعناصر"، مطابع سحر العرب1997خلوصي، محمد )
( التنمية السياحية فدي محافظدة أسدوان" دراسدة جغرافيدة "، بحدث مقددم للمدؤتمر 2006الخواجة، شوهدي )

 "، القاهرة، مصر     العربي" تنمية المدن العربية في ظل الظروف العالمية الراهنة
 ( التنمية السياحية المتواصلة، البيطاش سنتر للتوزيع والنشر 2008دعبس، يسري )

 ( جغرافية السياحة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة 2001الديب، حمدي/ عبد الحكيم، محمد )
 ( معجم مصطلحات العمارة اإلسالمية، مكتبة مدبولي، القاهرة 2000رزق، عاصم )
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، 1945( القاموس الجغرافي للبالد المصرية مدن عهدد قددماء المصدريين إلدى سدنة 1993رمزي، محمد )
 مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  

 زناتي، أنور )د.ت( يهود البالد العربية "كتب وقراءات"، مجلة المستقبل العربي   
 عرفة الجامعية، اإلسكندرية، دار الم11( جغرافية النقل، ط1996الزوكة، محمد )

 ( العمارة اإلسالمية في مصر، دار نهضة الشروق، القاهرة2000سامح، كامل )
 ( مبادئ السياحة، مطابع الوالء الحديثة، شبين الكوم2001السيسي، ماهر)
م" 969-639هددد/358-21( العمددارة العربيددة فددي مصددر اإلسددالمية" عصددر الددوالة 1994شددافعي، فريددد )

 رية العامة للكتاب، القاهرةالهيئة المص
( العمددارة العربيددة اإلسددالمية فددي مصددر" ماضدديها، حاضددرها، مسددتقبلها"، الريدداض، 1982شددافعي، فريددد )

 المملكة العربية السعودية 
( أقدداليم مصددر السددياحية " دراسددة فددي جغرافيددة السددياحة "، دار الفكددر العربددي، 1991الشددرابي، محبددات )
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 الخرائط واألشكال
 توضح الموقع الجغرافي لمركز كوم أمبو بين مراكز محافظة أسوان  1خريطة: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مركز المعلومات بالمحافظة
 

  

 إدفــــو مركز

 مركز نصر النوبة

 مركز كوم أمبو مركز دراو

 مركز أسوان
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 الباحثعمل 

 

 

 
 
 
 

 المحراب

 المئذنة
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 ( 200:  1مقياس الرسم ) 
 عمل الباحث



 ( 200:  1مقياس الرسم ) 
 عمل الباحث



 ( 200:  1)  مقياس الرسم
 عمل الباحث



 ( 200:  1مقياس الرسم ) 
 عمل الباحث



 :  قطاع رأسي لشخشيخة المسجد القبلي 2شكل

 الكبير  في مركز كوم أمبو 


 : مسقط أفقي لشخشيخة المسجد القبلي 3شكل 

 الكبير  في مركز كوم أمبو 


:  قطاع رأسي لشخشيخة الزيادة في المسجد 4شكل
 القبلي الكبير  في مركز كوم أمبو



مسقط أفقي لشخشيخة الزيادة في المسجد : 5شكل
 القبلي الكبير  في مركز كوم أمبو



: مسقط أفقي لشخشيخة الزيادة في المسجد 5شكل
 القبلي الكبير  في مركز كوم أمبو
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 واجهة المسجد الجنوبية الغربية  

 واجهة المسجد الشمالية الشرقية:  2لوحة   منظر عام لشارع المسجد القبلي الكبير:  1لوحة

 واجهة المسجد الجنوبية الغربية  : 4لوحة 

 الفصوص
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: الجدار الشمالي الغربي 8لوحة 
 للمسجد 
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: باب المقدم وتظهر فيه الزخارف 13لوحة 
 الهندسية، وتعلوه الحنيات



،والساللم: ريشة المنبر والبرامق الخشبية14لوحة 
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Abstract 
The importance of this research is goes to that this masjid is being studied for the first 

time, and this masjid dates back to the first decade of the twentieth century, then it is 

being studied from a tourist prospective, and how we use it to develop tourism in kom 

Ombo city, and that by doing a complete tourist study about the city abilities. The 

research consists of a preface, two parts, and as the preface, it clarifies the importance of 

the research, and the method, and as the topic it comprises two parts, the first (the 

masjid) as it has the descriptive study for the masjid, and it has also the measurements, 

the longitudinally and the horizontal sectors. And as for the second part (tourist study), 

it deals with the tourist potentials in the city (location, climate, different tourist 

attractive elements), the conclusion, references, then the abstract, and (maps, pictures, 

and forms). 

Key words: Masjid- Kom Ombo- Upper Egypt- Tourist development- Tourist 

investment. 

 
  


