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 القاىرة في يطالييفاإل المعمارييف دكر

 ـ0001-0104

 الماحي إ راىيـ ع دالقادر إ راىيـ محمد
 

 الدراسة ممخص
 ا جىبيػػة الجاليػػة أفػػراد هػػف كبيػػرا عػػددا العشػػريف القػػرف كبدايػػة عشػػر التاسػػع القػػرىيف خػػالؿ هصػػر اسػػتقبمت
 أك هىػً، كاالسػتزادة لمعمػـ اطمبػ أك العهؿ، عف البحث أك لمتجارة إها شتى، بدكافع إليٍا كفدكا الذيف كالعربية،
 االقتصػػادية الظػػركؼ أك الديىيػػة أك السياسػػية اإلضػػطٍادات هػػف ٌركبػػا أك العربػػي، هاضػػيٍا عمػػى التعػػرؼ
 هػف أكؿ البىادقػة كػاف فقد الكسطى العصكر هىذ كثيقة بعالقات بهصر اإليطالية الجالية كارتبطت. الصعبة
 هف القادهيف اإليطالييف بالتجار الهصرية كالهكاىي الثغكر كاهت ت ـ،1346 عاـ باإلسكىدرية قىصال أقاهكا
 فػي ا ٌػالي بػيف شػيكعا ا كثػر ا جىبيػة المغػة ٌػي اإليطاليػة المغػة أصػبحت حتػى كفمكرىسا، كجىكة البىدقية
 .(َََِ الحفيظ، عبد) اإليطالية غير القىصميات بيف حتى الرسهية الهخاطبات لغة كاىت بؿ الثغكر، تمؾ

 دالةال الكممات
 ٚاٌزظ٠ٛو إٌؾذ - األعبٔت إٌّٙلٍْٛ - اٌّؼّبهٞ اٌفٓ -اال٠طب١١ٌٓ اٌّؼّبه١٠ٓ

 

 المقدمة
 الجاليات هف كبير عدد كجكد الهيالدم عشر التاسع/الٍجرم عشر الثالث القرف خالؿ هصر شٍدت

 اعتهد الذيف يفل كركب باشا عمي هحهد أعطاٌا التي ا جىبية باإلهتيازات لتهتعٍـ ىظرنا كذلؾ ا كركبية،
 الرزؽ لطمب إليٍا ا كركبييف هف اآلالؼ ٌجرة البالد شٍدت فقد لذا القاٌرة، في العهارة تطكير في عميٍـ

 .العالـ أىحاء كؿ هف الهعهارييف إليٍا فقدـ بٍا، الدائـ كاإلستيطاف

 البالد ثركات هف كبير جاىب عمى كسيطرتٍا هصر في ا كركبية الجاليات هف كبيرة أعداد الستقرار ككاف
 الستثهار هىٍـ كبير عدد كاتجاي الهعهارية، كالطرز كا فكار اإلتجاٌات تطبيؽ إلى الجاليات تمؾ كاتجاي
 شخصية في جذرية تغيرات إحداث إلى كمً ذلؾ أدل كالبىاء، الهقاكالت شركات إىشاء في أهكالٍـ

ا القاٌرة في اليةاإليط العهارة هف اتخذت فقد لذلؾ هصر، في ا كركبي الهعهارم  .ىهكذجن
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 كأسبمة كسرايات كعهارات كفيالت قصكر هف تحكيً بها القاٌرة في االيطالييف الهعهارييف دكر دراسة كتعد
 هف كبير رصيد ذا هتحفنا عاـ بشكؿ الهيالدم العشريف القرف كأكائؿ عشر التاسع القرف في ككىائس

 لمطرز العاهة السهات كضهت الطرز هف العديد جهعت التي الرائعة التشكيمية كالقدرات الهتفردة اإلبداعات
 كالعىاصر الهعهارية العىاصر كاىت حيث هىٍا، كبير ىصيب اإليطالييف لمهعهارييف كاف كالتي ا كركبية
 .الكاجٍات تزيف التي الزخرفية

 الهككىػة اهػؿالعك  حيػث. السػيككلكجي تككيىػً فػي كيػدخؿ الهحيطػة البيئػة هع كتفاعمً تجاربً تهميً ها حسب
ػػا هػػع كثقافيػػة كديىيػػة سياسػػية هعتقػػدات هػػف لشخصػػيتً  كالبيئيػػة إقتصػػادية كظػػركؼ كتقاليػػد عػػادات هػػف غيٌر
 الهعهاريػػػة كالعىاصػػػر الطػػػرز تعػػػدد ذلػػػؾ ىتػػػاج فكػػػاف الهكػػػاف، كجغرافيػػػة هىػػػاخ هػػػف القػػػاٌرة لهديىػػػة كالطبيعيػػة
 هف كجدت الذم الغرض لتؤدم اإليطالييف يفالهعهاري استغمٍا كالتي القاٌرة بهديىة الهىشآت عمى كالزخرفية

 .أجمً

 :الدراسة منيجية

 قهػتي  حيػث( الهيداىيػة) كالتسػجيمية الكصػفية الدراسػة عمػى ا كؿ اشػتهؿ جػاىبيف، عمػى الدراسػة ٌذي اشتهمت
 العهػائر هشػاٌدة عمػى كاعتهػدت الدراسػة هحػؿ القػاٌرة فػي اإليطالية لمهىشآت تفصيمي هيداىي كصؼ بعهؿ
ا عةالطبي عمى  هػف عىٍػا بالبحػث قهػت كلكػف هسػاحية، خػرائط عهػؿ لي يتثف كلـ هكقعٍا، كتحديد كتصكيٌر

 كدار القكهيػػة الكثػػائؽ بػػدار الهحفكظػػة التقػػارير بعػػض عمػػى الباحػػث اعتهػػاد عػػف فضػػالن  كالهراجػػع، الهصػػادر
 .بالقمعة اآلثار تسجيؿ كهركز العهكهية الهحفكظات

 الهصػػادر يشػػهؿ الػػذم( الىظػػرم) كاإلحصػػائي التحميمػػي الجاىػػب مػػىع فاعتهػػدت لمدراسػػة الثػػاىي الجاىػػب أهػػا
 اإليطاليػػػػة لمعهػػػػائر التحميميػػػػة بالدراسػػػػة الخاصػػػػة العمهيػػػػة كالرسػػػػائؿ كالػػػػدكريات كا جىبيػػػػة العربيػػػػة كالهراجػػػػع
 .بالقاٌرة

 المكضكع اختيار أس اب
 بشػكؿ البػاحثيف اٌتهاـ عمى كذتستح لـ فجىٍا القاٌرة في اإليطالية الهعهارييف أعهاؿ أٌهية هف الرغـ كعمى
 كهػػىٍـ فقػط، كصػػفية دراسػة ا كركبيػػة الهىشػآت الػػبعض درس حيػث الهىشػػآت لٍػذي الهعهاريػػة القيهػة يىاسػب
 !.الهىشاة هٍىدسي إلى اإلىتباي يمفت لـ هف كهىٍـ عجالة، عمى ا جاىب كالهعهارييف لمعهارة أشار هف

 ال حث أىداؼ

 الدراسػة فتػرة فػي القػاٌرة عهػارة عمػى االيطػاليكف الهعهػاريكف أثػر كيػؼ تكضيح الدراسة ٌذي هف الٍدؼ كاف
 كبيكت كفيالت كسرايات قصكر هف العهارة لٍذا ىهاذج كهعرفة هصر إلى ا كركبية التاثيرات اىتقمت ككيؼ
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 بالعىاصػػػر القػػػاٌرة فػػي الهىشػػػآت كاجٍػػات عمػػػى اإليطػػالي الهعهػػػارم عبػػر ككيػػػؼ ككىػػائس، كأسػػػبمة كعهػػائر
 هديىػة عهػارة عمػى الكافػدة الهعهاريػة الفىيػة الطػرز عػدد كتكضح الكافدة، شخصيتً كعف كالزخرفية الهعهارية
 أعهػػاؿ هػػف الكثيػػر كاجٍاتٍػػا عمػػى يطػػرأ لػػـ قػػدهٍها رغػػـ العهػػائر تمػػؾ هعظػػـ أف الحػػظ حسػػف كهػػف القػػاٌرة،
ا كاحتفظت التجديد  .ا صمية بعىاصٌر

 العشريف القرف ك داية عشر التاسع رفالق في مصر كدخكليا اإليطالية الجالية:  أكالن 
 أقػػاهكا هػػف أكؿ البىادقػػة كػػاف فقػػد الكسػػطى العصػػكر هىػػذ كثيقػػة بعالقػػات بهصػػر اإليطاليػػة الجاليػػة ارتبطػػت
 هػػػف القػػػادهيف اإليطػػػالييف بالتجػػػار الهصػػػرية كالهػػػكاىي الثغػػػكر كاهػػػت ت ـ،1346 عػػػاـ باإلسػػػكىدرية قىصػػػال
 فػي ا ٌػالي بػيف شػيكعا ا كثػر ا جىبيػة المغػة ٌػي اإليطاليػة لمغػةا أصػبحت حتػى كفمكرىسا، كجىكة البىدقية
 .اإليطالية غير القىصميات بيف حتى الرسهية الهخاطبات لغة كاىت بؿ الثغكر، تمؾ

 ا جىبية الجالية أفراد هف كبيرا عددا العشريف القرف كبداية عشر التاسع القرىيف خالؿ هصر كاستقبمت
 أك هىً، كاالستزادة لمعمـ طمبا أك العهؿ، عف البحث أك لمتجارة إها شتى، بدكافع ٍاإلي كفدكا الذيف كالعربية،
 االقتصادية الظركؼ أك الديىية أك السياسية اإلضطٍادات هف ٌركبا أك العربي، هاضيٍا عمى التعرؼ
 .الصعبة

 جاليػات رعاياٌػا كػكف تػيال الػبالد أكائؿ هف كفمكرىسا كالبىدقية كبيزا جىكة هثؿ اإليطالية الجهٍكريات ككاىت
 (.ُٖٖٗ الغىاـ،) عددنا الجاليات أكثر هف البىادقة ككاف هصر في لٍـ

 ل جاىػب هصػر حكػاـ هىحٍػا التػي كالتسػٍيالت الهراحػؿ، هعظػـ فػي هصػر في ا كضاع الستقرار كاف كها
ا عمى هحهد عصر هىذ  فػي حكػـال سػدة إلػى عمػى هحهػد كصػكؿ فبعػد الجاليػات، تمػؾ أعػداد إزديػاد فػي أثٌر

 فػي عمػي هحهػد بٍػا اسػتعاف التػي الػبالد أكائػؿ هػف إيطاليػا كاىػت حيػث هصػر عمػى اإليطػاليكف تكافػد هصر
 عػاـ بعثاتػً أكلػى ككاىػت الػبالد فػي سياسػية أطهػاع لٍػا لػيس أىٍػا رأل  ىػً كالحضػارية، الهعهاريػة الىٍضة
 خػالؿ اإلزديػاد فػي ا جىبيػة يػاتالجال أعػداد أخػذت الحػيف ذلػؾ كهىػذ إيطاليػا، إلػى ـ1813 كثاىيٍػا ـ1809
 أكربيػة جاليػة عشػرة سػبعة ىحػك القػرف ذلػؾ سػتيىات فػي ا جىبية الجاليات عدد بمغ حتى عشر التاسع القرف
 كالىهسػػا كألهاىيػػا كبريطاىيػػا كفرىسػػا كاليكىػػاف إيطاليػػا الػػدكؿ ٌػػذي كهػػف عهكهيػػكف، قىاصػػؿ هصػػر فػػي يهثمٍػػا
كلىدا كالدىهارؾ كبمجيكا كالهجر سػباىيا كسػرديىيا كركسػيا تغػاؿكالبر  ٌك  كاتجٍػت الهتحػدة، كالكاليػات كالسػكيد كال
 فػػي كالعهػػؿ هصػػر، إلػػى لمقػػدكـ لٍػػـ عمػػي هحهػػد لتشػػجيع ىتيجػػة هصػػر إلػػى اإليطػػاليف هػػف الكثيػػريف أىظػػار
 .ٌىاؾ هف إيطالييف عهاال تحهؿ ـ،1817 عاـ إيطاليا هف هصر إلى كصمت التي السفف ككاىت خدهتً،

 هتفرقػػة بصػػكرة عشػػر الثػػاهف القػػرف فػػي كالعػػرب ا جاىػػب أعػػداد الهصػػادر بعػػض قػػدرت فقػػد حػػاؿ كػػؿ كعمػػى
 16 ك القػػاٌرة فػي فرىسػينا 28 هػىٍـ عشػػر الثػاهف القػرف هىتصػؼ فػي فرىسػػينا 51 هػثالن  الفرىسػييف عػدد فكػاف
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 ىسػػػهة 5000 إلػػػى 3000 هػػػابيف اليكىػػػاييف عػػػدد ككػػػاف ،(ُِٗٗ ذٌىػػػي،) رشػػػيد فػػػي 7 ك اإلسػػػكىدرية فػػػي
 كبمػغ ىسػهة، 3000 إلػى 2000 هػابيف اليٍػكد عػدد كتػراكح أرهيىػي 2000 ىحػك ا رهػف أعػداد قػدرت ،تقريبنا
 10000 هف أقؿ أم الهغاربة، هف أقؿ ا حكاؿ هعظـ في الشكاـ ككاف ىسهة، 10000 ىحك الهغاربة تعداد
 (.ُٖٓٗ يكسؼ،) ىسهة آالؼ

 عٍٟ ِذّذ عظر لجً ِظر فٟ األجبٔت عذد: 1 شىً
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هحهد عمي عبد الحفيظ، دكر الجاليات ا جىبية كالعربية في الحياة الفىية في هصر في القرىيف الثاهف عشر كالتاسع عشر : الهصدر
ـ2000ػ/1421ٌدراسة أثرية حضارية كثقافية، رسالة دكتكراي, كمية اآلثار، جاهعة القاٌرة ،  . 

 

 عمػػي هحهػد عصػر بدايػػة هصػر فػي ا جاىػػب عػف حديثػً فػػي جيػكف فػار فيػػذكر عمػي هحهػد عصػػر فػي أهػا
 هػػػف 2000 ك ا رهػػػف هػػػف 2000 ك سػػػكرم 3000 ك يٍػػػكدم 7000 هصػػػر فػػػي يكجػػػد كػػػاف أىػػػً ـ1805

 (Fargeon, 1938) شػخص هميػكف 3 البػالغ السػكاف عػدد إجهػالي هػف كبػدك عػرب 70000 ك اليكىاييف،
 كفرىسػػية إيطاليػػة جىسػػيات هػػف شػػخص 9500 بىحػػك ا كركبيػػيف ا جاىػػب عػػدد M.Marcel ؿهارسػػي كقػػدر

ىجميزية كهالطية ا كركسية كال  (.ُٕٕٗ إسهاعيؿ،) كغيٌر

 .عٍٟ ِذّذ عٙذ فٟ ِظر فٟ األجبٔت عذد: 2 شىً
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 ذات الهصدر السابؽ: الهصدر

 .عٍٟ ِذّذ عٙذ فٟ ِظر فٟ ٚاألجبٔت اٌعرة عذد: 0 شىً

 

 ذات الهصدر السابؽ: الهصدر

 العدد ٌذا ككصؿ 4886 بحكالي ـ1833 سىة هصر في ا جاىب عدد شكرم فؤاد هحهد الدكتكر ذكر كقد
 رةجزي هف كالىازحيف اإلىجميز الرعايا هف ٌؤالء ككاف( َُِّ شكرم،) ـ1837 سىة في 5000 إلى

 ىسهة، 3000 البالغ اإلسكىدرية في ا جاىب هجهكع هف% 60 هف اكثر 1833 عاـ ؼ هثمكا كقد هالطة،
 300 كالفرىسيكف ىسهة، 400 كاليكىاىييكف ىسهة، 500 اليٍكد هف كهعظهٍـ التكسكاىيكف العدد في كيميٍـ
 ككذلؾ كسكيسرا كأسباىيا ياكسارديى ىابكلي ههمكة أٌؿ هف قميمة أعداد ثـ ىسهة، 296 كالىهساكيكف ىسهة،
 (.ُٕٓٗ صبحي،) البميار كجزر كالركهاىيكف ا لهاف

 2000 ك اليكىاييف هف هىٍـ 2000 ىسهة 6150 هصر في الهقيهيف ا جاىب عدد بمغ ـ1843 عاـ كفي
 إسباىيان، 20 ركسيان، 30 ىهساكم، 100 اىجميزم، 100 فرىسي، 8000 هالطي، 1000 اإليطالييف، هف
 (.ُٖٓٗ الحتة،) الهختمفة  جىاسا هف 100ك
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 .0040َ ِظر فٟ األجبٔت عذد: 4 شىً

 

 ذات الهصدر السابؽ: الهصدر
 .0040َ ِظر فٟ األجبٔت عذد: 1 شىً

 

 ذات الهصدر السابؽ: الهصدر
 كحػػدٌا اإلسػػكىدرية فػػي هػػىٍـ اسػػتقر أجىبػػي 79196 إلػػى كصػػؿ قػػد ا جاىػػب عػػدد كػػاف ـ1873 عػػاـ كفػػي
 (.ُْٖٗ عبدالحهيد،) أجىبي 50000 حكالي

ػػا 68653 حػػكالي ا جاىػػب عػػدد كػػاف ـ1878 ديسػػهبر 31 لتعػػداد كطبقنػػا إسػػهاعيؿ حكػػـ ىٍايػػة كفػػي  شخصن
يطاليػا( 29963) اليكىػاف بالترتيػب ٌػي فقػط دكؿ لػثالث تػابعيف أخهاسػٍـ أربػع هػف أكثػر كاف ( 14524) كال

 .بالبالد ا جاىب جهمة هف% 85 هف أكثر ىسبتٍـ بمغت حيث( 14310) كفرىسا
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 .0080َ ًإسّبع١ عٙذ فٟ األجبٔت عذد: 6 شىً

 

 ذات الهصدر السابؽ: الهصدر

ػػا 42884 حػػكالي التعػػداد لٍػػذا كفقنػػا باإلسػػكىدرية ا جاىػػب جهمػػة كبمػػغ  جهمػػة هػػف% 6146 بىسػػبة أم شخصن
ػػا 15758 سػػكل ا جاىػػب هػػف القػػاٌرة فػػي يقػػيـ يكػػف لػػـ بيىهػػا بػػالبالد، ا جاىػػب  هػػف% 28 بىسػػبة أم شخصن
ػػػػي الباقيػػػػة الضػػػئيمة الىسػػػػبة أهػػػا بػػػػالبالد، جهمػػػتٍـ  الهختمفػػػػة كالهػػػػديريات الهػػػدف عمػػػػى فهكزعػػػً% 10411 ٌك

 (.ُْٗٗ هرسي،)

 اأجىبين  49300 هىٍـ أجىبينا 98860 إلى ا جاىب عدد كصؿ تكفيؽ الخديكم عٍد في ـ1882 عاـ كفي
 العظهى الغالبية يهثمكف اليكىاىيكف ككاف اإلسكىدرية، سكاف جهمة هف% 21447 حكالي ٌي باإلسكىدرية

 في ا عداد تمؾ تزايدت كقد. اإلىجميز ثـ كالهجريكف الىهساكيكف ثـ الفرىسيكف ثـ اإليطاليكف يميٍـ هىٍـ
ذا اجىبينا 112475 هصر في ا جاىب عدد بمغ حيث ـ1897 سىة إحصاء  1415 حكالي يهثؿ العدد ٌك

 (.ُْٖٗ عبدالحهيد،) ـ1897 تعداد ىفس في ىسهة 9734405 عددٌـ البالغ هصر سكاف جهمة هف

 .0018َ رٛف١ك عٙذ فٟ اٌّظر١٠ٓ اٌسىبْ ٔسجخ إٌٝ األجبٔت ٔسجخ: 8 شىً

 أف ىالحػػظ كهػػا هسػػتهر تزايػػد فػػي كػػاف هصػػر فػػي ا جاىػػب عػػدد أف اإلحصػػائيات ٌػػذي فػػي الهالحػػظ كهػػف
 .لإلقاهة الهفضؿ هكاىٍـ كاىت كىدريةاإلس

 بٍػا كأقػاهكا هصػر، فػي عائالت لٍـ ككىكا الذيف الهتكسطة الطبقة هف اإليطالييف بعض هصر في كجد كقد
 كػاف عاهػة كبصػفة تكسػكاىيا، جٍػة هػف جػاءت التػي ديمكػكرم عائمػة:  العائالت ٌذي أهثمة كهف طكيمة، هدة

 كىػػابكلي تكسػكاىيا هقاطعػات إلػى يىتهػكف عشػر التاسػع القػرف يفػ هصػر إلػى جػاءكا الػذيف اإليطػالييف هعظػـ
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 هػف اليكىػاىيكف بعػد الثاىيػة الهرتبػة فػي يػاتكف ا حيػاف أغمػب فػي اإليطػاليكف ككػاف كركهػا، كتكريىك ككالبريا
ـ أعدادٌـ جٍة ىتشاٌر  .الهصرم القطر في كال

 كلعػؿ الهعػالـ، كاضػحة كاىػت هصػر يفػ الفىيػة الحيػاة هجػاالت فػي اإليطاليػة الجاليػة إسػٍاهات إف كالحقيقة
 الطبيعيػة هيػكلٍـ ككاىػت العاليػة الفىيػة كالهٍػارات القػدرات ذكم هػف كػاف هػىٍـ كبيػر عػدد أف إلػى يرجع ذلؾ
 .هىٍا الفىية السيها الصىاعية الحرؼ ىحك تهيؿ

 ٌػػػذي ضػػهت إذ الفتػػرة، تمػػػؾ فػػي هصػػر فػػي كالفىيػػػة الهعهاريػػة الىٍضػػة فػػي كبيػػػر دكر الجاليػػات لٍػػذي ككػػاف
 الحػرؼ هجػاؿ في الفىاىيف عف فضال كهصكريف كهذٌبيف كىحاتيف كىقاشيف هعهارييف أفرادٌا بيف الجاليات
 .الفىية الحياة في ٌؤالء أثر كقد الفىي الطابع ذات الفىية

 هػػف كبيػػر عػػدد حيػػث عشػػر التاسػػع القػػرف هىػػذ هصػػر فػػي البىػػاء هجػػاؿ فػػي حيكيػػان  دكران  اإليطػػاليكف لعػػب كهػػا
 كيتضػح ـ،1882عػاـ لٍػا اإلىجميزل القصؼ بعد اإلسكىدرية هديىة بىاء أعيد أف هىذ إليطالييفا الهعهارييف

 عكس عمى العهارة بثراء إتسهت(C.Pallini, 2006)  البريطاىي االحتالؿ تمت التى الزهىية الفترة أف جميان 
اب،) ا كركبػػػػيف بالهعهػػػػارييف إسػػػػتعاىت أف بعػػػػد لٍػػػػا السػػػػابقة الفتػػػػرة  كالهعهػػػػارييف عهكهػػػػان  (ُُٗٗ عبػػػػدالٌك

ػػا اإليطػػالييف  أعطػػى ههػػا خصكصػػان  اإلسػػكىدريةك  القػػاٌرة عهػػارة فػػي ا كبػػر الػػدكر لٍػػـ كػػاف حيػػث خصكصن
ػػا  شػػركة كثالثػػكف سػػبعة بالهديىػػة كػػاف ـ20/ ٌػػػ14 القػػرف بػػدايات فهػػع ههيػػزان، طابعػػان  الفتػػرة تمػػؾ فػػي عهائٌر
 (.َُِّ بيكهي،) إيطالية شركة عشر حدلإ هىٍا كاف كهقاكالت(  َََِ عبدالحفيظ،) هعهارية إىشاءات

 ا١ٌّالدٞ اٌعشر٠ٓ اٌمرْ ثذا٠خ ِظر فٟ غ١ر٘ب إٌٝ اإل٠طب١ٌخ اٌشروبد ٔسجخ: ٨ شىً

 

 ذات الهصدر السابؽ: الهصدر
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 أٌتـ كقد العهراىية، البيئة تطكر عمى ها بقدر هسيطر اإليطالى التكاجد كاف الظركؼ تمؾ كخالؿ
 بداية في ديىةاله بىاء إعادة هع بدأ الزهاف هف قرف هف  كثر الهجاؿ ٌذا قادكا حيث بذلؾ اإليطاليكف

 ـ1952 عاـ يكليك ثكرة قياـ هع بدات التى هصر في ا شتراكية فترة حتى كاستهر عشر التاسع القرف
 (.ُْٗٗ الشاؿ،)

 الفردية كالهيكؿ الشكمية ا عتبارات خالؿ هف فقط ليس العهراىية البيئة عمى اإليطالى التاثير إهتد كقد
 أفراد بعض تحكـ كالهكاىية،حيث ا جتهاعية رتباطاتا  هف أشهؿ هحتكل إلى بؿ الهٍىة،  صحاب
(. ُٗٓٗ ساهي،) ،(ُُٗٗ هكاكم،) ا كربييف هف كا غىياء الهصرية ا رستقراطية كالطبقة الهالكة العائمة
 كتـ البالد في الداخمية االهكر في تحكهت قكة هصدر شكمكا أىٍـ حيث هصر في الهعهارييف تكجيً في
 في عالية هكاىة لٍـ كاف الذيف اإليطالييف كخاصة االكركبييف كالعهاؿ كالفىاىيف ارييفبالهعه باإلستعاىة ذلؾ
 كذلؾ تىفيذٌا عمى اإلشراؼ ككذلؾ كالداخمية الخارجية الهعهارية كالتصهيهات العاـ التخطيط كضع

 كحاتكطه الحاكهة الطبقة رغبات يمبكا أف الهعهارييف ٌؤالء عمى يجب ككاف ؛(ُٗٔٗ أكيف،) لهٍارتٍـ
 ،رزؽ) الٍكية الهتعدد الهجتهع في العرقي التركيب بحاجات االٌتهاـ ككذلؾ الصاعد البرجكازل الهجتهع
ََُِ.) 

 التجارية كالهحالت اآلثار كهتاحؼ كالهستشفيات كالكزارت العاهة ا بىية إلىشاء طهكحة خطة لمدكلة ككاف
 ا هثمة ٌذي أبرز كهف الهسابقات بطريقة لهباىىا بٍذي الخاصة الرسكهات إعتهاد يتـ ككاف كالبىكؾ الكبرل
شترؾ إيطاليان، 73 بيىٍـ هف كاف ـ1894 عاـ الهصرم الهتحؼ لتصهيـ هتسابؽ هائة ىحك إشتراؾ  ىحك كال

ـ اإليطالييف، هف ثمثٍـ ككاف ـ1923 عاـ العالى القضاء دار هبىى لتصهيـ هتسابؽ 35  كهصمحة كغيٌر
 ـ1924 عاـ هصر كبىؾ( حاليان  أفىدل عهر) باؾ ركسدل كهحالت كالبكرصة العقارل الشٍر

(Volait,2005)، اب،) اإليطاليكف الهعهاريكف ساٌـ كها  هف العديد كبىاء تصهيـ في (ُُٗٗ عبدالٌك
 هف العديد إىشاء في ساٌهكا كها كالخاصة، العاهة كالهباىى الدكلة رجاؿ كبار كقصكر الهمكية القصكر
 كأعهاؿ الخشبية كاالعهاؿ كالطكب كالرخاـ البىاء كخاهات آالت يعبتصى الخاصة كالهصاىع الكرش
  كزخارؼ كحميات الديككر

 قكاعد تطكير هع (Volait, 2005) ا كركبية البىاء كتقىيات( ََُِ رزؽ،) كالخارجية الداخمية الهباىى
 كفريد هتهيز هعهارل ىسؽ لىا فخرج الخرساىة خاصة جديدة بىاء هكاد إلستخداـ تبعان  كذلؾ الهحمية البىاء

 (.َُِّ بيكهي،)

 :التالي الىحك عمى اإليطاليف لمهعهاريف كالحضارم الهعهارم الدكر تىاكؿ كيهكف

 المعمارم الفف مجاؿ في
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ا عمى الهعهارم الفف هجاؿ في السبؽ قدـ اإليطالية لمجالية كاف  الحرؼ كتاتي ا خرل، الجاليات هف غيٌر
 ٌذي أفراد هف كالهعهارييف الهقاكليف عدد كبمغ اإليطاليكف هارسٍا التي فالهٍ رأس عمى بالهعهار الهتعمقة
 .الحصر يفكؽ حدا الجالية

 هىذ أم عشر، التاسع القرف بداية هىذ هصر في البىاء هجاؿ في ٌاها دكرا اإليطاليكف الهعهاريكف لعب فقد
 فقد عٍدي، بداية هىذ ا جاىب هف بكثير تعج القاٌرة كاىت حيث هصر، في ا هكر هقاليد عمي هحهد تكلي

 ترعة ضفاؼ عمى كزراعتٍا الستصالحٍا أبعديات شكؿ عمى ا راضي هف كاسعة هساحات أقطعٍـ
 ككاىت هصر، في العقارات تهمؾ في الحؽ لٍا كاف اإليطالية الجاليات أف بالذكر الجدير كهف الهحهكدية،

ا يهكف حقكقٍـ  هف عرفية بعقكد أك قىصمياتٍـ، في يحرركىٍا رسهية بعقكد لمهصرييف بالىسبة حتى تقديٌر
 االهتيازات تمؾ ككاىت ذلؾ قبؿ عميٍـ الهحظكر هف كاف كقد بذلؾ، حجة لعهؿ حاجة ٌىاؾ يككف أف غير

 كبىى القاٌرة في العهراف حرفة إهتدت لٍذا بهصر، اإلقاهة عمى اإليطالييف كخاصة ا جاىب لتشجيع
 هف فيٍا أكثركا التي أكركبا، قصكر ٌيئة عمى الهشيدة كالقصكر اخرةالف الهىازؿ اإليطاليكف الهعهاريكف
 .الهفرحة ا لكاف هف الهصىكعة الزجاج ألكاح عميٍا كركبكا الشبابيؾ

 ا كربييف بالهعهارييف إستعاف أف بعد لٍا، السابقة الفترات عكس عمى العهارة بزيادة الفترة ٌذي كاتسهت
 هها كاإلسكىدرية، القاٌرة عهارة في ا كبر الدكر لٍـ كاف حيث صة،خا اإليطالييف كالهعهارييف عهكها
 هعهارية إىشاءات شركة كثالثكف سبعة بالهديىة كاف العشريف القرف بداية فهع ههيزا، طابعا أعطاٌا

 الهعدىية، اإلىشاءات في industrial Italian شركة هىٍا إيطالية شركة عشر إحدل هىٍا كاف كهقاكالت،
 اإليطاليكف اٌتـ كقد العهراىية، البيئة تطكر عمى ها بقدر هسيطرا اإليطالي التكاجد كاف الفترة تمؾ كخالؿ
 االشتراكية فترة حتى الهديىة بىاء إعادة هف بدأ الزهاف هف قرف هف  كثر الهجاؿ ٌذا في برعكا حيث بذلؾ
 .ـ1952 يكليك ثكرة قياـ هع بدأت التي هصر في

 الفردية كالهيكؿ الشكمية االعتبارات خالؿ هف فقط ليس العهراىية البيئة عمى ياإليطال التاثير اهتد كقد
 أفراد بعض تحكـ حيث كالهكاىية، االجتهاعية اإلرتباطات هف أشهؿ هحتكل إلى بؿ الهٍىة،  صحاب
 حيث هصر في الهعهارييف تكجيً في ا كربيف هف كا غىياء الهصرية ا رستقراطية كالطبقة الهالكة العائمة
 كالفىاىيف بالهعهارييف باالستعاىة ذلؾ كتـ البالد في الداخمية ا هكر في تحكهت قكة هصدر شكمكا أىٍـ

 (. ُُٗٗهكاكم،) ا كربييف كالعهاؿ

 الخارجية الهعهارية كالتصهيهات العاـ التخطيط كضع في عالية هكاىة لٍـ كاف الذيف اإليطالييف كخاصة
 الهعهارييف ٌؤالء عمى يجب ككاف( ُٗٔٗ أكيف،) لهٍارتٍـ كذلؾ تىفيذٌا عمى اإلشراؼ ككذلؾ كالداخمية،

 التركيب بحاجات االٌتهاـ ككذلؾ الصاعد البرجكازم الهجتهع كطهكحات الحاكهة الطبقة رغبات يمبكا أف
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 العاهة ا بىية إلىشاء طهكحة خطة لمدكلة ككاف القاٌرة، بهديىة كخاصة الٍكية الهتعدد الهجتهع في العرقي
 الرسكهات إعتهاد يتـ ككاف كالبىكؾ، الكبرل التجارية كالهحالؿ اآلثار كهتاحؼ كالهستشفيات كالكزارات
 الهتحؼ لتصهيـ هتسابؽ هائة ىحك إشتراؾ ا هثمة ٌذي أبرز كهف الهسابقات بطريقة الهباىي بٍذي الخاصة
 دار هبىى لتصهيـ تسابقاه 35 ىحك كاشترؾ إيطاليا، هعهاريا 73 بيىٍـ هف كاـ ـ1894 عاـ الهصرم
 هعهاريا سبعيف هف أكثر كاف حيث اإليطالييف، الهعهارييف هف ثمثٍـ ككاف ـ1923 عاـ العالي القضاء
ـ ـ،1920-1870 عاـ هف الفترة في بالهشاريع يقكهكف إيطاليا  كالبكرصة العقارم الشٍر كهصمحة كغيٌر

 ساٌـ كها ، (ََُِ،رزؽ) ـ1924 عاـ هصر كبىؾ( حاليا أفىدم عهر) باؾ ركسدم كهحالت
 كالهباىي الدكلة رجاؿ كبار كقصكر الهمكية القصكر هف العديد كبىاء تصهيـ في اإليطاليكف الهعهاريكف

 البىاء كخاهات آالت بتصىيع الخاصة كالهصاىع الكرش هف العديد إىشاء في ساٌهكا كها كالخاصة، العاهة
 البىاء كتقىيات كالخارجية، الداخمية الهباىي كحميات الديككر كأعهاؿ الخشبية كا عهاؿ كالطكب كالرخاـ
 لىا فخرج الخرساىة خاصة جديدة بىاء هكاد إلستخداـ تبعا كذلؾ الهحمية البىاء قكاعد تطكير هع ا كربية
 .كفريد هتهيز هعهارم ىسؽ

 ا جانب الميندسكف
 الهعمـ – الهعهارم يصكغً هتكاهؿ رلفك ىتاج الهيالدم عشر التاسع القرف قبؿ هصر في الهعهارم كاف 

ك الحكاـ، قبؿ هف بً كهعترؼ هعتهد تىظيـ تحت كالعهيؿ الحرفة كصاحب البىاء  بطكائؼ" هايسهى ٌك
 .الفىاىيف طائفة هىٍا تىبثؽ التي" الحرؼ

 القرف في الهصرم الهعهارم الفكر في لمتحكؿ ىتيجة قاضية لضربات تعرضت قد الطكائؼ ٌذي أف غير
 في العهارة هجاؿ في ساد الذم ا كاديهي اإلتجاي ككذلؾ ا كربية الىظـ ىحك الشديد كاإلتجاي شرع التاسع
 .الفترة ٌذي في القاٌرة إلى قدهكا الذيف ا كربييف الهٍىدسيف طريؽ عف هصر إلى تاثيري اىتقؿ كالذم أكركبا

 عمى الهعهارم الفف الهصريكف فيٍا يتعمـ أف يهكف لمعهارة هدارس بٍا تتكاجد لـ هصر أف القكؿ كيهكف
 كفدكا الذيف ا جاىب الهعهارييف هف فئة عمى هقصكرنا الهعهارم الىشاط كاف كلٍذا هىظهة، كقكاعد أسس
 .هصر إلى

 ا جاىب ٌؤالء سيطرة تحت كاقعة ا فراد لٍيئات أك لمحككهة التابعة الهعهارية الهشركعات جهيع ككاىت
 .هصر إلى كفدكا الذيف

 ٌؤالء سيطرة تحت كاقعة ا فراد أك لٍيئات أك لمحككهة التابعة الهعهارية الهشركعات عجهي ككاىت
 الهجتهع إلى بصمة تهت ال أكربية كطرز كباسمكب الخاص بطابعً كؿ العهارة هارسكا الذيف ا جاىب
 .الهحمية كظركفً الهصرم
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 كالهشاريع ل عهاؿ ىتيجة أىً الإ عشر، التاسع القرف في هصر في لمعهارة هدارس كجكد عدـ هف كبالرغـ
 كالقىاطر كالترع كالكبارم الطرؽ اىشاء هثؿ – الفترة تمؾ في البالد ىٍضة احتاجتٍا التي الهطمكبة الكثيرة
 ا عهاؿ ٌذي هثؿ إلقاهة فىييف هٍىدسيف كجكد ٌذا تطمب فقد – كالكرش كالهصاىع الهىاجـ كأعهاؿ
 العاهة ل شغاؿ هٍىدسيف تخرج لمٍىدسة هدارس كتاسست الٍىدسي، التعميـ إلى الحاجة ظٍرت فقد كبالتالي
ا، كالهصاىع الهىاجـ كأعهاؿ  الذيف الهٍىدسيف هف كبيرة أعداد الٍىدسية الهدارس تمؾ هف تخرج كلقد كغيٌر
 عمي أهثاؿ هف العاهة الهىافع باعهاؿ الخاصة الهتىكعة الٍىدسية الهشركعات إقاهة في البالد بٍـ استعاىت

ـ الفمكي كهحهكد – باشا هظٍر كهحهد – باشا رؾهبا  .كغيٌر

 هف فئة عمى هقصكرنا – العهارة هجاؿ في كخاصة – الفترة ٌذي في الٍىدسي الىشاط هعظـ كاف ذلؾ كهع
 (.ُٕٔٗ عبدالرؤكؼ،) ا كربية الٍىدسية كالشركات ا كربييف الهٍىدسيف

 :فئبد صالس اٌّغبي ٘نا فٟ ػٍّٛا الذيف اإليطالييف هف يكجد كاف عشر التاسع القرف كفي

  ا كلى الفئة
 قمـ في أك الهمكية القصكر في أـ العهكهية ا شغاؿ ديكاف في سكاء الحككهة في الهكظفيف الهعهارييف فئة

 .ا خرل بالهصالح الٍىدسة

 النانية الفئة
 .اٌقبص ٌؾَبثُٙ ػٍّٛا اٌن٠ٓ اٌّؼّبه١٠ٓ إٌّٙل١ٍٓ 

 النالنة الفئة

ؤالء الهقاكلة، بىظاـ الهعهارية ا عهاؿ بعض الحككهة إليٍـ أسىدت الذيف الهقاكلكف   درسكا قد يككىكا لـ ٌك
 .الهعهارم الفف أصكر

 :فئات ثالثة إلى تقسيهٍـ تـ حيث اإليطالييف لمهعهارييف العهراىية االختصاصات تىكعت كقد

 أعظـ هف كيعد( الحصر ال اؿالهث سيؿ عمي) الشاؾ أىطكىيك الهعهارم تضـ أيضا الهجهكعة ٌذي كهف
 ـ،1856 عاـ بجيطاليا جكريزيا هديىة في الشياؾ كلد كقد هصر، في عهمكا الذيف ا جاىب الهعهارييف

 الشياؾ كصؿ كقد ،Von Ferstel فرستيؿ فكف الهعهارم الهٍىدس إشراؼ تحت فييىا في تعميهً كتمقى
 حتى باإلسكىدرية الشياؾ كعهؿ ـ،1882 عاـ اإلسكىدرية في البريطاىي ا سطكؿ ضرب عقب هصر إلى
 اىطكىيكا االيطالي الهعهارم عهؿ تقسيـ كيهكف.لمهىازؿ زكرك جكرج اليكىاىي شركة لدل ـ1888 عاـ

 :هرحمتيف إلى الشياؾ
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 ا كلى المرحمة
ي ـ،1888 عاـ إلى ـ1882 سىة هف   في أعهالً أكلى ككاىت اإلسكىدرية، بهديىة فيٍا عهؿ التي الفترة ٌك
 الهىاطؽ أكثر كاف الذم عمي هحهد كهيداف ا كركبي الحي كتخطيط بىاء إعادة في هشاركتً الفترة مؾت

 هف الفترة في شريؼ بشارع السكىية العهارات هف عدد ببىاء قاـ كها البريطاىية، الهدافع بضربات تاثرا
 Awad)داىياؿ الىبي بشارع اليٍكدية بالجالية خاصة سكىية عهارة تصهيـ إلى بإلضافة ـ،1882-1887

& Pallini, 2001)، كعهارة ـ،1887 عاـ لكراىس فيال باإلسكىدرية الهرحمة تمؾ في الهتاخرة أعهالً كهف 
Agion باإلسكىدرية ا كؿ فؤاد بشارع ا ٌراـ كهبىى ،1887 عاـ. 

 النانية المرحمة
ي (Chiozza & Bianco,2006) ـ1902 إلى1895 هف   إيطاليا، هف كدتًع أعقبت التي الهرحمة ٌك

 في الكىائس بعض ترهيـ في لمهشاركة إيطاليا إلى عائدا ـ1888 عاـ اإلسكىدرية غادر قد الشياؾ ككاف
 هديىة في الفترة تمؾ خالؿ الهعهارية أعهالً هعظـ تركزت كقد ـ،1895 عاـ القاٌرة إلى عاد ثـ ركها،
 كاف حيث حميـ، سعيد ا هير خاصة هعالهجت في العميا الطبقة هف لمصفكة هعظهٍا ككاىت القاٌرة،
 عشر كسبعة عهارات سبعة الهرحمة تمؾ في شيدٌا التي ا بىية عدد بمغ كقد لً الخاص الهعهارم الشياؾ
ا كلعؿ ،(َُِٖ حسيف،) كقصرا فيال  الىاصرية الهدرسة) شاهبيميكف بشارع حميـ سعيد ا هير قصر أبرٌز

 حرب طمعت بشارع ا هراء كىادم( 1898-1897) كاهؿ هصطفى بهيداف سكارس كعهارة( االعدادية
 ،1900-1898( التحرير بهيداف الخارجية كزارة هبىى) الديف كهاؿ ا  ىعهة ا هيرة كقصر ـ،1898
 إىشاء في ٌرتز هاكس الهعهارم هع إشترؾ كها ـ،1896 عاـ بالقاٌرة الهساحة بشارع باشا هظمكـ كسرام
دهت الىيؿ قصر بشارع ىتكا كالتي ـ،1900 عاـ زغيب فيال  الزعفراف قصر ببىاء قاـ كها ،1963 عاـ ٌك

 الهتتبع أف كالحقيقة ،(ُٕٔٗ عبدالرؤكؼ،) ـ1902-1900 سىتي بيف( شهس عيف جاهعة رئاسة) الجديد
لهاهً الهعهارم كىضجً الهتعددة خبرتً فيٍا يالحظ الهعهارية الشياؾ  عهاؿ  كاالتجاٌات الطرز بكافة كال
 :هعهارية اتجاٌات ثالثة ىمهس أف كيهكىىا الفترة تمؾ في سائدة كاىت التي الهعهارية

 ا كؿ االتجاه
 في ا كلى أعهالً كتعتبر كفييىا فمكرىسا هديىتي أبىية هف الهستكحاي الهعهارية التشكيالت باستخداـ يتسـ

 .اإلتجاي ٌذا تهثؿ التي الىهاذج أصدؽ حميـ سعيد قصر إلى باإلضافة اإلسكىدرية

 الناني اإلتجاه

دهاجٍا هختمفة طرز إلى تىتهي هتبايىة، هعهارية عىاصر إختيار عمى فيً يعتهد  البعض بعضٍا هع كال
 سكارس عهارة في بكضكح اإلتجاي ٌذا كىمهس بالتىاقض يراي هف يشعر يكاد ال كاحدا، هعهاريا كياىا لتؤلؼ
 .قيبالد الهساحة بشارع باشا هظمكـ فيال كفي كاهؿ هصطفى بهيداف
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 النالث االتجاه

 .االتجاي لٍذا ىهكذج أصدؽ رغيب فيال كتعتر اإلسالهية العهارة بهفردات تاثري فيً يتضح

 القاٌرة إلى عاد ثـ ٌىاؾ قمعة ترهيـ في كاشترؾ ركها، إلى عائدا ـ،1902 عاـ القاٌرة الشياؾ غادر كقد
 عاـ كفي فابريكس، لهكاطىً خمفا ةالهمكي لمقصكر الهعهارييف رئيس العاـ ٌذا في كأصبح ـ،1907 عاـ

 إلى الشياؾ ىشاط اهتد كقد العربية، اآلثار حفظ بمجىة عضكا الثاىي حمهي عباس الخديكم عيىً ـ1910
 كالهعهارية الفىية الجهعيات هف العديد في ىشطا عضكا كاف كها الدكلية الهعهارية الهسابقات في الهشاركة

ك ـ،1936 عاـ حتى بالقاٌرة هقيها الشياؾ ظؿ كقد الهعهارية، كالثقافة الفف جهعية هثؿ  الذم العاـ ٌك
 .ـ1941 عاـ كفاتً حتى بٍا كظؿ ركها إلى عائدا ىٍائيا هصر فيً غادر

 المكؽ بباب سالهمؾ ـ،1910 عاـ الديف عهاد بشارع الخديكية العهارات:  الفترة تمؾ في أعهالً أبرز كهف
 التاهيف كعهارة ـ1911 عاـ عابديف قصر كاجٍة تشكيؿ ةإعاد ـ،1960 عاـ ٌدـ كالذم ـ،1908 عاـ

 ـ،1914 عاـ بالهطرية( حاليا الصحراء هعٍد) كهاؿ يكسؼ كقصر ـ،1911 عاـ الىيؿ قصر بشارع
 البطرسية كالكىيسة ـ،1915 عاـ الطاٌرة قصر الههمككية، ا ضرحة بهفردات تاثر الذم أيضا كضريحً
 كهستشفى ـ،1927 عاـ فريد هحهد بشارع هصر لبىؾ ئيسيالر  كالهقر ـ،1911 عاـ رهسيس بشارع
 .ـ1930 عاـ زيىب بالسيدة ا طفاؿ

يطاليا هصر بيف العهؿ رحالت بتىاكب السابقة لحياتً الشياؾ عاد الحرب فترة كبعد  في إىً ىجد حيث كال
راء فاطهة قصر ليىشئ ثاىية لإلسكىدرية عاد الفترة تمؾ رات قصر)  الٌز  ككاجٍة ـ،1919 عاـ(  الهجٌك

 .ـ1927 عاـ هصر هحطة

  القاىرة أعمالو: نانيا
 ثبٌمب٘وح الشبن أٔط١ٔٛٛ أػّبي :1 علٚي

 كالحالة الىكع العىكاف بىائٍا كتاريخ الهىشاة اسـ ـ

 قائـ-قصر/سكىي  شاهبميكف شارع11 ـ1899-1869 حميـ سعيد قصر 1

 فترة الىاصرية ةهدرس شغمتً :مالحظات

 كهاؿ ا  ىعهة ا هيرة) طكسكف جهيؿ ا هير قصر 2
 التحرير هيداف ـ1900-1898( الديف

 قائـ-قصر/سكىي

 اآلف الخارجية كزارة هبىى: مالحظات
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-1898( جالؿ بؾ عمي فيال) شكيكار ا هيرة قصر 3
 ـ1900

 العيىي القصر
 قائـ-قصر/سكىي

 بالتحرير الكزراء رئاسة هجمس قصر: حظاتمال

 قائـ-قصر/سكىي  شهس عيف جاهعة 1902-1901 الزعفراف قصر 4

 شهس عيف جاهعة رئاسة: مالحظات

 قائـ-قصر/سكىي الهطرية ـ1914-1908 كهاؿ يكسؼ ا هير قصر 5

 الصحراء بحكث هعٍد داخؿ: مالحظات

 قائـ-قصر/سكىي القبة سرام ـ1915-1910( أهيىة ا هيرة قصر) الطاٌرة قصر 6

 اسهاعيؿ الخديكم البىة خصيصا بىي: مالحظات

 قائـ-قصر/سكىي القبة سرام ـ1915-1910 عابديف قصر كاجٍة 7

 ـ1910 عاـ حريؽ بعد الكاجٍة بتصهيـ كمؼ: مالحظات

 – أباظة عزيز شارع 5 ـ1896-1895 ديبالجرك حاهياله فيال 8
 الزهالؾ

 قائـ-فيالت/سكىي

 الٍىد سفارة االف ٌك: مالحظات

 قائـ-عهائر/سكىي كاهؿ هصطفى هيداف 3 ـ1898-1897 سكارس عهارة 9

 ريسكتك دم بىادم عرؼ: مالحظات

 قائـ-عهائر/سكىي الريحاىي ىجيب شارع 9 ـ1900-1897 باشا جالؿ دايرة 10

 قائـ-عهائر/شركات الىيؿ قصر شارع ـ1911 العاهة التاهيف شركة 11

 قائـ-عهائر/سكىي الديف عهاد شارع ـ1911 الخديكية العهارات 12

 بىاءٌا في الهشاركة تـ: مالحظات

 رهسيس شارع 151 ـ1927-1922 هصر بىؾ عهارة 13
 العباسية

 قائـ-عهائر/سكىي
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 رهسيس شارع 222 ـ1911-1910 البطرسية الكىيسة 14
 العباسية

 قائـ-عهائر/بىكؾ

 قائـ-هحمج/صىاعي القميكبية هحافظة ـ1895 سمفاجك هحمج 15

 الخيرية بالقىاطر القطف لحمج هصىع: مالحظات

 هىدثر-هستشفى/خدهية زيىب السيدة ـ1931 الريش أبك هستشفي 16

 الحالي الريش أبك هستشفي عميً بىي: حظاتمال

 هىدثر=فيالت/سكىى سيتي جاردف ـ1923 يكف عدلي قصر 17

 (الفكرسيزكف فىدؽ) صبرم شريؼ بقصر بعد فيها عرؼ: مالحظات

 هىدثر-فيالت/سكىي المكؽ باب ـ1908-1907 سمطاف عهر سالهمؾ 18

 هىدثر-فيالت/سكىي الىيؿ قصر شارع 1900-1898 باشا زغيب فيال 19

 باشا ٌارتز هاكس الهعهارم هع بالهشاركة: مالحظات

 هىدثر-فيالت/سكىي الدقي ـ1896-1895 باشا هظمـك فيال 20

 فقط تصهيـ-هحؿ/تجارم البمد كسط ـWalker and Meimarachi 1906 هحؿ 21

 فييىا في الحديثة لمعهارة إستيعاب يعد – شبيالخ ل ثاث هخصص الهحؿ: مالحظات

 فقط تخطيط-هدفف/جىائزم --- ـ1915-1910 كهاؿ يكسؼ ا هير هدفف هشركع 22

 هصىع/صىاعي العتبة ـS.Stein 1904 هصىع 23

 تيرىج هبىي أهاـ كدهكج أىً كالحضارم الطبيعي التراث تكثيؽ هركز كيذكر. استيف أس الكبرم الفبريقة يسهى: مالحظات
رم بشارع  الكقت في عدهً هف كجكدي هؤكد كغير هيداىي، هسح آخر حسب ـ2004 عاـ حتى قائـ ككاف بالعتبة الجٌك
 فييىا في الحديثة لمعهارة استيعاب كيعد الحالي

سالة هاجستير، جاهعة عيف كريهة حسيف أحهد، كاجٍات هىشآت الهعهارم أىطكىيك الشاؾ الباقية بالقاٌرة كاإلسكىدرية، ر : الهصدر
 ـ، تىسيؽ الباحث.2018شهس، كمية اآلداب، قسـ اآلثار اإلسالهية، 
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 النتائ 
 الهعهاريػػة الحيػػاة عمػػى اإليطػػالييف الهعهػػارييف كخاصػػة ا جاىػػب الهعهػػارييف سػػطكة الدراسػػة أظٍػػرت -

 ىحػػػك عػػػديب هػػػف كخمفػػػاؤي عمػػػي هحهػػػد لسياسػػػة ىتيجػػػة كخمفػػػاؤي عمػػػي هحهػػػد أسػػػرة حكػػػـ إبػػػاف بهصػػػر
ـ ا جىبية الجاليات  .بهصر كالعهراف العهارة كازدٌار تقدـ في كلدكٌر

-13) القػػرىيف إبػػاف بالقػػاٌرة الهدىيػػة العهػػائر كاجٍػػات كتصػػهيـ تخطػػيط فػػي ظٍػػر هػػا الدراسػػة أثبتػػت -
 فػي بػدكري هىتشػرنا كػاف كالػذم كالتهاثػؿ، كالتػكازف بالتطابؽ الكاجٍات اهتازت حيث ،(ـ20-19/ٌػ14

 .الدراسة هحؿ القاٌرة عهارة إلى بدكري كاىتقؿ ا كركبية الطرز
 عصػر بالقػاٌرة اإليطاليػة العهػائر كاجٍػات عمى الكافدة كالزخرفية الهعهارية الحميات الدراسة أظٍرت -

 كالفرىػػدات الىكافػػذ، هثػػؿ كالهىػػازؿ القصػػكر كاجٍػػات عمػػى أكبػػر بشػػكؿ ظٍػػرت كالتػػي العمكيػػة، ا سػػرة
 .الهعدىية كالهشبكات كالحجرية الجصية كالبراهؾ كا فاريز كالكراىيش تكالبمككىا كالفرىتكىات

 :أعهالٍـ في الهعهارية بالسهات اإليطالييف الهعهارييف تاثر الدراسة أثبتت -
 الهسػػػػتحدثة كالىٍضػػػػة الهسػػػػتحدثة الكالسػػػػيكية طػػػػراز كالسػػػػيها الهختمفػػػػة الهعهاريػػػػة بػػػػالطرز إلهػػػػاهٍـ -

 .الهستحدث كالباركؾ
 فػي الهعهاريػة الىٍضة في اإليطالييف بالهعهارييف كالهمكؾ كالسالطيف الحكاـ استعاىة لدراسةا أثبتت -

 .هصر في سياسية أطهاع لٍا تكف لـ أىٍا حيث هصر
 ٌهػػػا كبيػػػريف هشػػػركعيف فػػي تهثػػػؿ القػػػاٌرة شػػٍدتً الػػػذم كالعهػػػراف الهعهػػار تطػػػكر أف الدراسػػػة أثبتػػت -

 .اسهاعيؿ لمخديك الشرؽ ريسبا كهشركع باشا عمي لهحهد اإلحياء هشركع
 كالهعهاريػػة التخطيطيػػة لبىيتػػً" الشػرؽ بػػاريس" ا خيػػر الهشػػركع لٍػذا تػػديف الحديثػػة القػػاٌرة أف كالحػؽ -

ا عميٍا تقكـ التي  .اآلف العاصهة القاٌرة قمب تهثؿ التي الشٍيرة أحياٌؤ
 حيػػث الههمػػككي العصػػر ىػػذه تشػػٍدٌا لػػـ عهراىيػػة طفػػرة( الدراسػػة فتػػرة) الفتػػرة ٌػػذي فػػي القػػاٌرة شػػٍدت -

 .هتبايىة هحاكر عمى اهتدت
 الجديػدة ا حيػاء إطػار فػي كالهستقيهة الكاسعة كالطرؽ الشكارع هف شبكة اإليطالييف الهعهارييف أقاـ -

 يقتصػر كلػـ كالهكاصالت الىقؿ كسائؿ في التكىكلكجية التطكرات لهكاكبة كذلؾ الٍىدسية الىظـ ككفؽ
ـ  .ا كركبي الىسؽ عمى كالعهارات كالفيالت رالقصك  بىاء عمى فقط دكٌر

 كالفػػػيالت القصػػػكر لبىػػػاء اإليطػػػالييف بالهعهػػػارييف العمكيػػػة ا سػػػرة كبػػػاقي باشػػػا عمػػػي هحهػػػد اسػػػتعاف -
 با بىيػػػة تتشػػػابً القػػػاٌرة هديىػػػة فػػػي ا بىيػػػة هػػػف كثيػػػر أف كىجػػػد. ا كركبػػػي الىسػػػؽ عمػػػى كالعهػػػارت
 .كا كركبية كالفرىسية اإليطالية

ػػات الحػػدائؽ هػػف العديػػد أقيهػػت -  أصػػبحت حتػػى كالهيػػاديف الشػػكارع فػػي ا شػػجار غرسػػت كهػػا كالهتىٌز
 .ـ1922 العالـ في عاصهة أجهؿ أصبحت حتى عاهة حديقة ككاىٍا القاٌرة



  جامعة الفٌوم –لسٌاحة  والفنادق كلٌة ا تصدرها -( IJHTHالدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة) مجلةال

 2020( ٌونٌو 1(، العدد )14المجلد )
 

39 
 

 الظػاٌرة إحػداث فػي كاضح أثر الغربية ا كركبية كتكجٍاتٍـ عمي هحهد أسرة هف الحكاـ لهيكؿ كاف -
ػػي ا كلػػى العالهيػػة الحػػرب حتػػى عشػػر لتاسػػعا القػػرف شػػٍدٌا التػػي العاهػػة  كالتػػي" التغريػػب" ظػػاٌرة ٌك
 .القاٌرة كعهراف عهارة في ٌائمة تغيرات احدثت التي كالهستهرة الدائهة الدفع قكة بهثابة كاىت
 التكصيات

 :٠ٍٟ ف١ّب ٔغٍّٙب اٌزٛط١بد ِٓ ػلك ئٌٝ اٌّبصٍخ اٌلهاٍخ رٛطٍذ

 فػػػي الههيػػػزة الكاجٍػػػات ذات كالكىػػػائس كا سػػػبمة كالسػػػرايا كالقصػػػكر كالفػػػيالت العهػػػائر كتسػػػجيؿ رصػػػد تكهمػػػة .1
 هػا غػرار عمػى كالزخرفيػة الهعهاريػة لمعىاصػر الدقيؽ الهعهارم الرفع فكتكجرافي بتصكير عاهة بصفة هصر
 الهعػركؼ كتابٍػا فػي القاٌرة هديىة كسط هىطقة لهباىي كتكثيؽ رصد خالؿ هف حكاس سٍير الدكتكرة قدهتً

 لهكتبػة التػابع" CULTNAT" كالطبيعػي الحضػارم الطػراز تكثيػؽ هركػز هػؤخرنا هاقدهػً أك" خديكيةال القاٌرة"
 التػػي بياىػػات قاعػػدة عػػف عبػػارة التصػػفح سػػٍؿ هػػدهج قػػرص عمػػى إلكتركىيػػة ىسػػخة إصػػدار هػػف اإلسػػكىدرية

 القػػاٌرة ديىػػةه كسػػط لهىطقػػة الٍىدسػػي كالرسػػـ ا رشػػيفية كالهػػكاد كالخػػرائط الكاسػػع الفكتػػكجرافي التكثيػػؽ تشػػهؿ
 كاإلسػتهرار الهزيد بتقديـ فاىاشدٌـ كالعشريف، عشر التاسع القرف في الهعهارم التراث تكثيؽ لهشركع كبداية
 ٌػػذا فػػي الهتخصصػػيف بالبػػاحثيف كاإلسػػتعاىة هصػػر كهحافظػػات هىػػاطؽ جهيػػع ليشػػهؿ التكثيػػؽ هشػػركع فػػي

 . التىفيذ كسرعة الهجاؿ
 الغيػػر كالفػػيالت كالعهػػائر القصػػكر كتسػػجيؿ ضػػـ بسػرعة اآلثػػار لشػػئكف ةالدكلػػ كزارة تقػػكـ أف الدراسػػة تكصػي .2

 تػاريخ هػف إغفالٍا اليهكف زهىية لفترة ٌاهة كأثرية كتراثية حضارية قيهة هف لٍا لها اآلثار عداد في هسجمة
 .هصر

 .حديثة عمهية بطرؽ كالهىازؿ كالفيالت القصكر ترهيـ بسرعة الدراسة تكصي .3

شغاالت .4  إعالىػات الفتػات تعميؽ أك هىٍا، ا رضية بالطكابؽ أك التراثية الهباىي بجكار كالهقاٌي تالهحال كال
 كالزخرفيػػػة الهعهاريػػػة العىاصػػػر بعػػػض حجػػػب حػػػدكث إلػػػى أدل أىػػػً حيػػػث عشػػػكائي بشػػػكؿ الكاجٍػػػات عمػػػى

 تحقيػػؽ أك اإلٌهػػاؿ ىتيجػػة ا حيػػاف بعػػض كفػػي هحيطٍػػا، فػػي بصػػرم تشػػكي حػػدكث إلػػى أدل كهػػا لمهبىػػى،
 كقيهػػة جهػػاؿ تراعػػي ال كالتػػي الهىشػػآت عمػػى كهعالجػػات تعػػديالت إجػػراء يػػتـ لمسػػاكف، العيشػػية مبػػاتالهتط
 تكػراري لعػدـ ييعػكض ال ربهػا كالتػاريخي الفىي الهرجع أجزاء هف ٌاـ جزء هحي إلى أدل هها التراثية، الهبىى
 .آخر هبىى في لً هثيؿ تكاجد عدـ أك الهبىى في

 فػػػي لجشػػػعٍـ ىظػػػرنا كالهىػػػازؿ القصػػػكر أصػػػحاب عمػػػى لمتعػػػدم الفػػػكرم بػػػالكقؼ بالهسػػػئكليف الدراسػػػة تكصػػػي .5
 .ٌكيتٍا كطهس القاٌرة لهديىة الهعهارم التراث ٌدـ هقابؿ الهاؿ عمى الحصكؿ
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 ذات أك ا ثريػػة لمهبػػاىي التراثيػػة بالقيهػػة الجهػػاٌير لػػدل الػػكعي لزيػػادة إعالهيػػة تثقيفيػػة سياسػػة عمػػى العهػػؿ .6
  م التغييػػػر أك كاإللغػػاء اإلضػػافة عهميػػػات تهىػػع حاسػػهة قػػػكاىيف ككضػػع الهعهاريػػة كالقيهػػػة الههيػػز الطػػراز
ا لمكاجٍات الهعهارم التشكيؿ عىاصر هف عىصر  .كبيرة قيهة ذك إرث باعتباٌر

 تجهيػؿ هحاكلػة كلػيس هتخصصػيف قبػؿ هػف بحرفيػً كالهػدركس السػميـ التػرهيـ لعهميػات الهباىي ٌذي خضكع .7
 العهػارات فػي حػدث كهػا لمهبىػى، الػكاقعي الشػكؿ هف تغير كالتي لمكاجٍات الهىاسبة غير بالدٌاىات العهائر
 . الدراسة هف حقيقي كهثاؿ الخديكية

 السػػياحة لتىشػػيط القصػػكر ٌػػذي هػػف اإلسػػتفادة لكيفيػػة خطػػط لكضػػع تخصصػػية دراسػػة بعهػػؿ الدراسػػة تكصػػي .8
 .القكهي الدخؿ هصادر هف كهصدر

 المراجع

 العر ية المراجع: أكالن 

 القػػرف هػػف ا كؿ الىصػػؼ فػػي هصػػر فػػي اإلجتهاعيػػة الحيػػاة ،(1977) هحػػركس حمهػػي اسػػهاعيؿ، .1
 .القاٌرة جاهعة اآلداب، كمية دكتكراي، عشر، التاسع

 .القاٌرة كالسكداف، هصر في ا جاىب ،(ـ1958) احهد، احهد الحتة، .2
 ا كؿ الىصػػؼ فػػي كىدريةا سػػ هديىػػة فػػي ا جاىػػب دكر ،(ـ1994) أحهػػد، هحهػػكد هحهػػكد الشػػاؿ، .3

 جاهعػة اآلداب، كميػة كاإلسػالهية، الهصرية كاآلثار التاريخ قسـ دكتكراة، رسالة العشريف، القرف هف
 .اإلسكىدرية

ػا ا جىبيػة الجاليات ،(ـ1988) هحهد، زيىب الغىاـ، .4  فػي كاإلجتهاعيػة اإلقتصػادية الحيػاة فػي كدكٌر
ر جاهعة اإلىساىية، الدراسات كمية دكتكراي، العثهاىي، العصر إباف هصر  .ا ٌز

 عػف دراسة) التراث سياحة إثراء في الديىية العهائر ،دكر(2013) الكريـ عبد عاصـ إسالـ بيكهى، .5
 االرشػاد قسػـ دكتػكراي، ـ،رسػالة1952-1882 هػف االسػكىدرية هديىػة فػي اإلسػالهية الديىيػة العهػائر
 . دريةاالسكى جاهعة كالفىادؽ، السياحة كمية السياحى

 رسػػػػالة القػػػػاٌرة، الباقيػػػػة الشػػػػاؾ اىطكىيػػػػك الهعهػػػػارم هىشػػػػآت كاجٍػػػػات ،(ـ2018) كريهػػػػة، حسػػػػيف، .6
 .شهس عيف جاهعة اآلداب، كمية هاجستير،

 الثػػاهف القػػرف فػػي الفرىسػػييف كالقىاصػػؿ الرحالػػة كتابػػات فػػي هصػػر ،(1992) هحهػػد، إلٍػػاـ ذٌىػػي، .7
 .لمكتاب عاهةال الٍيئة ،(250) الهصرييف تاريخ سمسمة عشر،

 دراسػة كالعشريف عشر التاسع القرىيف خالؿ هصر في العهارة ،(ـ2001) السيد، غريب كليد رزؽ، .8
 .الجهيمة الفىكف كمية االسكىدرية، هاجستير،جاهعة االسكىدرية،رسالة بهديىة تطبيقية
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زدٌػػػار القػػػاٌرة فػػػي البىػػػاء صػػػىاعة ،(ـ1969)أكيػػػف، ركجػػػر .9 -1897 يفبػػػ هػػػا الفتػػػرة فػػػي العهػػػراف كال
 . القاٌرة لتاريخ الدكلية الىدكرة أبحاث ضهف ـ،بحث1907

 . الهصرية،القاٌرة لمجاهعات الىشر العشريف،دار القرف عهارة ،(ـ1959) عرفاف، ساهي، .10
 .عمي هحهد هصر دكلة بىاء ،(2009) فؤاد، هحهد ،شكرل .11
 الحػديث، العصػر فػي سػكىدريةاإل هجتهػع فػي ا كركبيػة الهػؤثرات ،(ـ1975) هحهػد، حسػف صبحي، .12

 .اإلسكىدرية العصكر، عبر اإلسكىدرية هجتهع ىدكة ضهف ـ،1939 -1805
 فػي الفىيػة الحيػاة فػي كالعربيػة ا جىبية الجاليات دكر ،(ـ2000/ٌػ1421) عمي، هحهد الحفيظ، عبد .13

 جاهعػػة ثػػار،اآل كميػػة كثقافيػػة، حضػػارية أثريػػة دراسػػة عشػػر كالتاسػػع عشػػر الثػػاهف القػػرىيف فػػي هصػػر
 .اإلسالهية، اآلثار قسـ القاٌرة،

ـ ا جاىب ،(ـ1984) ىبيؿ، الحهيد، عبد .14  هػف الثػاىي الىصػؼ في اإلسكىدرية هديىة تطكير في كآثاٌر
 أقيهػػت التػػي العاهػػة الهحاضػػرات التاريخيػػة، لمدراسػػات الهصػػرم الجهعيػػة هجمػػة عشػػر، التاسػػع القػػرف

 .القاٌرة ـ،1983-1978 هف بالجهعية
اب، عبد .15  .هاجستير رسالة القاٌرة، هديىة في العهارة تطكر ،(ُُٗٗ) أحهد، الٌك
 فتػػرة الهعاصػرة، إلػى التػراث هػف الهصػرية العهػػارة اتجاٌػات ،(ـ1976) الػرؤكؼ، عبػد الػديف، عصػاـ .16

 كميػػة العهػػارة، قسػػـ هىشػػكرة، غيػػر دكتػػكراة العشػػريف، القػػرف هػػف ا كؿ كالىصػػؼ عشػػر التاسػػع القػػرف
ر جاهعة دسة،الٍى  .ا ٌز

 فػػي اإلسػػكىدرية هديىػػة فػػي الفرىسػػية لمجاليػػة اإلقتصػػادم الىشػػاط ،(ـ1994) العػػدؿ، إبػػراٌيـ هرسػػي، .17
  سبتهبر ،15 العدد الهىصكرة، جاهعة اآلداب، كمية هجمة ـ،1979-1863 اسهاعيؿ، الخديكم عٍد

 هىػػػذ هصػػػر فػػػي العهػػػارة عمػػػى ةالهػػػؤثر  لمعكاهػػػؿ تحميميػػػة دراسػػػة ،(ـ1991) بسػػػيكىى، ىاصػػػر هكػػػاكل، .18
 قسػػػػـ أسػػػيكط، جاهعػػػة الٍىدسػػػة، كميػػػػة هاجسػػػتير، رسػػػالة العشػػػريف، القػػػػرف كحتػػػى الفرعػػػكىي العصػػػر
 .  العهارة،

 التاسػع القػرف كأكائػؿ عشػر الثػاهف القػرف فػي الههمػككي العثهػاىي الكجكد ،(ـ1985) عراقي، يكسؼ، .19
 .القاٌرة الهعارؼ، دار عشر،
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Abstract: 

Egypt received during the nineteenth and early twentieth centuries a large 

number of members of the foreign and Arab community, who came to it 

with various motives, either to trade or search for work, or to seek and 

learn from it, learn about its Arab past, or escape political or religious 

persecution, or Difficult economic conditions. The Italian community in 

Egypt has had close relations since the Middle Ages. The Venetians were 

the first to establish a consulate in Alexandria in 1346 AD, and Egyptian 

gaps and ports were filled with Italian merchants coming from Venice, 

Genoa and Florence, until the Italian language became the most common 

foreign language among the people in those gaps, but was a language 

Official communications even among non-Italian consulates. 
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