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دراسة تحليلية فنية لزخارف الباروك  الركوكو بقصر المانسترلي باشا 
 بالروضه

 *د. شروق عاشور

 

هو                                                                                المنشئ:
حسن فؤاد المانسترلي باشا، وترجع تسميته بالمانسترلي لموطنه مدينة مانستر في 

، ولم نستطيع االستدالل على تاريخ قدومه إلى مصر من خالل المصادر (1)يا مقدون
المتاحة إال ما هو متاح لدينا من أنه كان يعمل في عهد عباس حلمي األول وكان ذلك في 

م، ثم أضيف إليه رئاسة مجلس األحكام المصرية ثم محافظا للقاهرة ثم وكيال 1852عام 
هـ /  1273إرادة سنية صدرت في غرة رجب  م وذلك بموجب1857للداخلية سنة 

م، وقد اعتمد عليه محمد سعيد باشا والي مصر في كثير من األعمال. وقد بلغ 1857
حسن باشا المانسترلي مبلغا عظيما من الشهرة وكانت له أمالك واسعة في منطقة الجيزة 

ن ذلك و الروضه تبلغ حوالي ثالثين فدان اشتراهم من حسين ضو شيخ الجيزة وكا
م. كما اشترى ثمانية 1849هـ/  1266جماد أول  13بمقتضى المبايعة المؤرخة في 

وعشرين وربع فدان من محمد عبد رب النبي بن حمزة الحريشي المغربي التاجر بسوق 
 19أمير الجيوش وقد اشتراها بمنطقة ترسا بالجيزة وذلك بمقتضى المبايعة المؤرخة في 

نة للفحم ومعمل للبارود وقد توفي حسين المانسترلي في هـ وكذلك شو 1266ربيع أول 
 (.2)م 1859سبتمبر  30هـ /  1276ربيع األول  3

  -نبذة عن جزيرة ) الروضة ( : 

بددأت أهميتهددا أيددام الفددتي العربدي لمصددر حيددج كانددت مجدرد جزيددرة بددين حصددن 
اسدم جزيدرة بابليون مقر الحكدم البيزنطدي الرومداني والجيدزة ـ وفدي تلدك الفتدرة عرفدت ب

مصر، ولجأ إليها البيزنطيون أمام اكتساح المسدلمين لمصدر، وقدد هدرب بعدد ذلدك الدروم 
من الجزيرة وتركدت أسدوارها وحصدونها دون رعايدة فتخربدت. وبعدد ذلدك بددأ االهتمدام 

م أقام الوالي دارا لصناعة السفن، وفي عدام 674بالجزيرة في العصور العربية ففي عام 
طولدون بنداأ أسدوارها وحصدونها ومندذ ذلدك عرفدت باسدم جزيدرة م أعاد أحمدد بدن 876

الحصن وجعلها كدذلك مقدرا لخدزائن أموالده وبندى بهدا القصدور، ولكدن بعدد وفاتده طغدت 

                                                           
*  

يدا فدي جمهوريدة بلغاريدا مقدونيا: مملكة صغيرة قديمة تقدع فدي شدبه جزيدرة البلقدان وتقدع المديندة حال(1)
 Brice , w : Am. 19دخلت المدينة تحت الحكم العثماني واستمرت حتدى نهايدة القدرن الدـ 

historical Atlonof  Ilam ( ladies 1981) P.30-31-34  

 .251 - 250هـ  1322بوالق  –الجزأ الثاني  –(الجبرتي : عجائب اآلثار 2)
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الميدداع علددى هددذع القصددور فدددمرتها إلددى أن جدداأ محمددد بددن طفدديي األخشدديد منشدد  الدولددة 
)المختار(، وظلت عامرة م فبنى بها البساتين ودارا عرفت باسم دار 932اإلخشيدية عام 

م. وفددي العصددر الفدداطمي أصددبحت 934إلددى أن حرقهددا الخددارجون علددى اإلخشدديد عددام 
جزيرة الروضة من أجمل المتنزهات وأنش  منها القصور العديدة، واتخذها المعدز لددين 

م أنشأ األفضل 1096هللا منتزها وعرفت باسم روضة مصر وصارت عامرة. وفي عام 
مدالي بسدتانا ومكاندال للتدريو ـ وفدي العصدر األيدوبي تدم بنداأ قلعدة شاهنشداع بدن بددر الج

الروضددة أو القلعددة الصددالحية نسددبة إلددى الصددالي نجددم الدددين أيددوب فقددد تددم هدددم الدددور 
برجدا وجامعدا  60والقصور والمساجد والكنائس التي كاندت بدالجزيرة وأقدام القلعدة ولهدا 

فددانا  65انت مسداحة هدذع القلعدة نخلة وأنواع شتى من األشجار، وك 1000وغرس بها 
وقام بحراستها المماليك من جندع وعرفده بالمماليدك البحريدة نسدبة إلدى بحدر النيدل وقلعدة 
الروضددة. وقددد أنشددأ جسددرا عظيمددا يمتددد مددن مصددر القديمددة )الفسددطاط( إلددى الروضددة 

م، فأمر بتخريب القلعة ونقلت ما بهدا 1250واستمرت جزيرة الروضة عامرة حتى عام 
م أمدر بععدادة بنائهدا. 1260عمد وأخشاب لبناأ القصور، إال أن الظاهر بيبرس عدام من 

م نقدل مدا يحتاجده مدن القلعدة السدتكمال 1279وحين تولى الملك المنصدور قدالوون عدام 
مجموعاته اإلنشائية بالتماسين فهدم العديد من أجزائها وهكذا ذهبت قلعدة الروضدة كأنهدا 

ي دخلدت جزيدرة الروضدة مرحلدة جديددة وقدد نشدأت لم تكن. ولكن فدي عصدر محمدد علد
قرية صغيرة في شمال جزيدرة الروضدة عرفدت باسدم منيدل الروضدة )نسدبة إلدى مصدنع 
لصباغة األقمشة أقامه محمد علي ومن أهم مدا اسدتخدم فدي الطباعدة نبدات النيدل وعدرف 

ى م أهدى محمد علي جزيرة الروضة إلد1811ولذلك صرفت للمنيل بالمنيل(. وفي عام 
حهرة عباس باشا يكن وكانت فدي هدذا الوقدت أرضدال زراعيدة، وحدين تدوفى عبداس باشدا 
تبادلهما الورثة وقد تضاربت اآلراأ من أنه ربما يكون حسن باشا المناسترلي من ضمن 
ورثة عباس باشا. وبعد أن تدم تمهيدد أرو الجزيدرة وأصدبحت صدالحة للتقسديم اسدتولى 

ها معسكراته، وأثناأ تواجدهم تم بناأ كوبري الخدديوي عليها الجيش االنجليزي وأقام علي
عباس حلمي الثاني ليصل الروضة بالجيزة وتم تعديل كوبري الملدك الصدالي مدن جديدد، 
ولعل أهم وأروع ما بقى لنا اآلن في جزيرة الروضة من القصور هو قصدر المانسدترلي 

 (.3مجال البحج )

 

 

                                                           

/ ـ 2003لمحروسة ـ خطط الطرابيلدي ـ الددار المصدرية اللبنانيدة ـ عباس الطرابيلي: أحياأ القاهرة ا(3) 

 .245 – 141ص
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 مقدمة عن القصور:

ر منذ زمن بعيد فقد أشير إلدى ذلدك مندذ العصدور الفرعونيدة حتدى يعتبر االهتمام بالقصو
وإن لددم يكددن يوجددد بالفعددل فقددد وجددد أساسددات فقددط للبندداأ بدداللبن. وقددد سددارت الحضددارة 

( .  4اليونانية على نفس تنهج المصري القدديم مدع اخدتالف لمدادة البنداأ مدن حجدر وأجدر)
مدنيددة تلددك القصدور منددذ الفتددرة وفدي العصددر اإلسدالمي يكدداد يكددون مدن أبددرز المنشد ت ال

 (.5األموية، ولعل خير أمثلة ذكرت في ذلك قصير عمرة وقصر المشتى)

وحين الحديج عن القصور البد من ذكدر القصدور الزاهدرة التدي أنشدأها جدوهر الصدقلي 
لمددوالع المعددز وقددد أقاضددي المقريددزي فددي خططدده لوصددف القصددور الفاطميددة ) الشددرقي 

(. وفدي عصدر المماليدك واألتدراك أنشدئت القصدور العربيدة 6)الكبير والغربدي الصدغير( 
ولكنها ال تخرج عن أنها نظم معمارية مشيدة على الطراز اإلسالمي. وبقدوم محمد علي 

( وانفرادع بالحكم اسدتعان بالمهندسدين األجاندب خاصدة الفرنسديين وكثيدر مدن الفنيدين  7)
علميددة لدراسددة الطددرز المعماريددة والعمالقددة باإلضددافة إلددى إرسددال كثيددر مددن البعثددات ال

( انه بلغ عدد المرسدلين 8المختلفة وقد أفادنا علي باشا مبارك في كتابه الخطط التوفيقية )

                                                           

  محمود عباس : القصور الملكية في مصر ) تاريخ وحضارة ( الدار العالمية للنشر (4)
 .  2005 –والتوزيع           

 اان وهو من ضمن القصور التي بناهقصر عمرة: يقع على بعد نحو خمسين ميال شرقي عم(5)
 الخلفاأ األمويين وذلك ترويحا عن النفس وممارسة للصيد وااللتجاأ إليها في حاالت االنسجام 
 وهو يتكون من قاعة لالستقبال وحمام ـ قصر المشتى: وهو قصر صحراوي تقع أطالله على 

 بعد عشرين ميال جنوب شرقي عمان عاصمة شرق األردن حاليا بناأ إلى الخليفة األموي الوليد 
 م سوسن سليمان ـ آثارنا اإلسالمية ـ العمارة اإلسالمية في صدر 742هـ / 125اني الث

 م.2000والعصر العباسي األولـ دار نهضة الشرق ـ الطبعة األولى ـ 

 .23م ـ ص1970حسن الباشا ـ القاهرة تاريخهاـ فنونها ـ آثارها ـ مطابع األهرام التجارية ـ (6)
 م. و )محمد 1952م وحتى قيام ثورة يوليو 1805ر من عام تولت أسرة محمد علي حكم مص(7) 

 م وخلفه ابنه 1848م حتى 1805علي( هو المؤسس الحقيقي لألسرة وقد حكم مصر من عام 
 م 1849إبراهيم لمدة عام فقط وتوفى ثم عباس باشا األول ابن طوسون بن محمد علي وحكم من 

م ثم الخديوي إسدماعيل 1863م حتى 1954من  م م محمد سعيد باشا ابن محمد علي وحكم1854حتى 
م ثددم الخددديوي توفيددق ابددن إسددماعيل وحكددم مددن 1879م حتددى 1863ابددن إبددراهيم وحكددم مددن 

م. ثدم 1914 م حتدى1892م ثم الخديوي عباس حلمي الثاني ابدن توفيدق 1892م حتى 1879
ماعيل مدن م ثم الملك فؤاد األول ابن إسد1917م إلى 1914السلطان حسين ابن إسماعيل من 

م. والملدك فداروق األول ابدن فدؤاد 1936م كسلطان، ثدم كملدك حتدى عدام 1923م إلى 1917
م غنيم ـ عاطف تميم ـ قصر األمير محمد علي ـ 1952حتى قيام الثورة عام  1936حكم منذ 

 مطابع المجلس األعلى لآلثار ـ وزارة الثقافة.

م ـ 1969دار الكتدب المصدرية ـ  1رة ـ جعلى باشا مبدارك ـ الخطدط التوفيقيدة لمصدر والقداه (8)
 .222ص
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إلى فرنسا أعداد مهولة تناولوا العلم بفرنسا وعادوا به إلدى الدبالد لتنفيدذع كعمدارة وفندون 
ن مجدرد مبندى مشديد متأثرة بشكل كبير بحضارات الغرب، وبذلك تحولت نظم العمارة م

على الطدراز اإلسدالمي إلدى منشد ت تجمدع بدين طدرز وافددة مختلفدة عربيدة ولكدن مدا أن 
الددتقط مددع التعدداليم اإلسددالمية إال وجدددت بهامشددي مددن التغيددر يتماشددى مددع تقاليددد الشددرق 
وتعاليم الدين اإلسالمي بالبالد. ومن ضمن الطرز التي نقلت في بقايا سراي المانسدترلي 

حج طراز الباروك والركوكو بشكل خاص والتدأثيرات األوروبيدة بشدكل عدام ، مجال الب
ولكن صبغه بصبغه مختلفة قيدته العادات الشرقية والتعاليم اإلسالمية فتحرر من خاللهدا 
من مناظر العري وأصبي فن منصهر مع الفن العثماني وأصبي مميز مختلف يجمع يدين 

 ي(الفنين معا )باردك وركوكو أدري وعثمان

 سراي المانسترلي:

م، وكثيدرا مدا 1851( أنه تم أنشأها يد حسن فدؤاد المانسدترلي فدي عدام 9يشير كريزول )
أطلق عليها خطأ سراي محمد علي باشا لما عرف من بناأ محمد علدي باشدا فدي جزيدرة 
الروضة قصرال عرف بقصر المغارة ألنه عمل مغارة به مرصع جدرانها بالودع الملون 

اي المانسترلي عبارة عن مجموعة من المباني السكنية )سدرايات( متنداثرة وقد كانت سر
( صدغير معدد لجلدوس 10داخل حديقة كبيدرة محاطدة بسدور وكاندت فدي بددايتها سدالملك )

الرجال وسراي للحريم وعديد من الحجدرات التدي بهدا سلسدبيل أبدراج ومزيدرة وكراسدي 
بعنايددة فائقددة حيددج تطددل جميددع للراحددة وحجددرات للنددوم وقددد اختبددر موقددع هددذا القصددر 

 عناصرها المعمارية على النيل.

 المتبقي من سراي المانسترلي:

                                                           

 (9) Cresiwell: MAE (Oxford) 1952. P. 219. 

السدالملك: كلمددة تركيددة األصددل وتدددل علددى القسددم المخصددص للرجددال وضدديوفهم فددي بيددت أو  (10)
 قصر.

 .228ـ ص 1988عبد الرحم غالب: موسوعة العمارة اإلسالمية ـ الطبعة األولى ـ بيروت ـ  
(. األولدى عربيدة بمعندى تحيدة والثانيدة مقطدع lekلك: مكونة من مقطعين: سدالم ـ لدك )وسالم 

 تركي يضاف إلى الكلمة لتحديد معناها.
 Smffix to soft lettered words. 

 وهي تعني مكان االستقبال. 
 Red house, J: Turdish – English Lexicon (Beirut) – 1974. 
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( الخشدبي 11م للهدم ولم يتبق منده سدوى الكشدك )1938وقد تعرفي القصر عام 
مجددال البحددج، وهددو عبددارة عددن السددالملك الكبيددر المددذكور فددي وصددف السددراي لجلددوس 

لدك الصدالي بجزيدرة الروضدة بالقداهرة ويقددع ( بشدارع الم 1الرجدال وهدو المبندي رقدم ) 
(تبلغ 12تحديدال في الركن الجنوبي الغربي من نهاية جزيرة الروضة بجاور مقياس النيل )

م ويتكدون القصدر عامددال مدن صدالة رئيسدية ذات مسدقط مسددتطيل  1000المسداحة تقريبدال 
س مدن الجهتدين تفتي علي الخارج مباشرة ببداب بالحدائط الجندوبي الشدرقي بتقددمها التدرا

 هالشمالية الشرقية والجنوبية الغربية ويطل التراس الثاني علي النيل واألول علي المد يقد
 274صدفحة  – 507الباب العالي حجمه رقم  447( الوثيقة الخاصة بالكشك سجل 13)

 . 1دار الوثائق العربية شكل 

 موقع الكشك الحالي وما يحيط به : 

المطددل علددى النيددل مددن واجهتددين رئيسددديتين قبددل الوصددول إلددى مكددان الكشددك 
والواجهتين اآلخرين يطالن على الحديقة التي بها اآلن أكثر من منشأ بداية تم عمل معبر 
) كوبري ( خشبي يدربط بدين طريدق المعدادي وموقدع الكشدك لسدهولة الوصدول إليده فدي 

حجدرتين نهاية شارع المنيل وبالقمدة الجنوبيدة لجزيدرة الروضدة يوجدد مددخل حدديج ذو 
ومسور حديج تم أنشاأ حديج وكذلك بوابة حديثة في المواجهة من هذا المدخل ثم وضع 

كهدية تذكارية من رئيس جمهوريدة اوزيكسدتان وهدذا  19/4/2007تمثال من الجرانيت 
التمثددال هددو للمهندددس أحمددد الفرغدداني مصددمم مقيدداس النيددل. ثددم يلددي هددذا التمثددال واجهددة 

خاليدة مدن أي زخدارف ولكدن يوجدد بأحدد أركدان الحدائط خاصة بمسدجد صدفير واجهاتده 

                                                           

يدة بمعندى مبندى صدغير للتدرويي عدن الدنفس ويطلدق عليده قصدر ( كلمة تركkyushkكوشك ) (16) 
 صغير.

 Red house, J: Turkish – English lexicon (Beirut) – 1974. 

م فدي نهايدة فتدرة حكدم الخليفدة العبداس المتوكدل 861هـ /  247(  مقياس النيل: بني حوالي عام  12)  
ن يطلددق عليدده قيدداس الروضددة وثددم لدده علددى هللا وفددي البدايددة أطلددق عليدده المقيدداس الكبيددر واآل

إصالحات في الفترة الطولونيدة وفدي خالفدة الفداطميين، وقدام الفرنسديين بعصدالحات للمقيداس 
 وسجل هذا على لوحة من الرخام بقمة عمود المقياس.

Dim and ( M. S ) Hand look Mohammed  on pejoratives A arts New York 1930 

.   

دار الوثدائق  274صدفحة  – 507البداب العدالي حجمده رقدم  447بالكشك سدجل ( الوثيقة الخاصة 13)
    1العربية شكل 
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الجنوبي ندص كتدابي بخدط نسدخ بسديط مدا نصده ) مسدجد المغفدور لده الحداج حسدن فدؤاد 
هجريددة ويحدديط بهددذا الددنص  1276ربيددع األول سددنة  3المانسددترلي باشددا المتددوفي يددوم 

انسدترلي زخرفة نباتيدة بسديطة ويعدرف أن هدذا المسدجد قدام ترميمده فعدالل حسدن باشدا الم
ودفن به وجاورع في المدفن أحد أولياأ هللا الصالحين عبدد الدرحمن بدن عدوف . وبجدوار 

م 2001ديسمبر  28هذا المسجد من الخلف متحف للفنانة أم كلثوم وافتتي رسميال للزيارة 
وهو يحتوي على مقتنيات شخصية للفنانة أم كلثوم . ثدم واجهدة مقيداس النيدل البداقي إلدى 

الكشك عبارة عن قمة هرمية وأمدا المددخل درج سدفلي عبدارة عدن تسدعة  اآلن بطل على
 درجات يؤدي لداخل القياسي .

 ةالدراسات الو صفي

 الوجهات للقصر أربعة واجهات أثنين منها:
مطلة على النيل مباشرة من خالل شدرفة فدي كدل منهدا وواحددة تقابدل المقيداس واألخيدرة 

 هي:
  الواجهة الرئيسية:

دة مستويات: تبدأ الواجهة من أقصى اليسار بمساحة مسطحة تبددأ مكونة من ع ]
مددن أسددفل بجددزأ حجددري وتنتهددي مددن أعلددى بكددورنيش خشددبي مزخددرف بددعفريز يحمددل 
زخارفدال نباتيدة محصدورة بدين إطدارين بدداللون البندي واألرضدية بداللون البرتقدالي الددداكن 

كن أمددا الزخددارف فهددي وحددود الكددورنيش الخارجيددة مددن أعلدى وأسددفل بدداللون البنددي الددا
باللونين األزرق والبني مع حدود بيضاأ ويحيط الكدورنيش بدالحوائط مدن أعلدى مدن كدل 
الجهات. هذا وتبددو جميدع الواجهدات الخارجيدة للقصدر ذات طدراز واحدد حيدج تبددأ مدن 
أسفل بجزأ حجري وتنتهي بالكورنيش بالمذكور والمساحة الوسدطى مدن الحدائط بداللون 

لنوافذ باللون األخضدر الدداكن. لمسداحة الوسدطى مدن الجدزأ المدذكور أنفدال البني الفاتي وا
ذات مستويين السفلي يحوي أربعة نوافذ خشبية مستطيلة كدل منهدا مغلدق بضدلفتي شديش 

سدم. لدي هدذا الجدزأ مدن 175× سدم 105وعليها من الخدارج عدوارو معدنيدة بفتحدات 
م ويحتددوي 2.5اخل بحدوالي اليمدين جدزأ آخدر يددخل مدن مسدتوى الجدزأ األول نحدو الدد

على سدبع درجدات رخاميدة صدعود فدي الوسدط تدؤدي للمددخل الرئيسدي للقصدر بواسدطة 
درج رخامي مدن سدبع درجدات وفتحدة المددخل مسدتطيلة يغلدق عليهدا بضدلفتين خشدبيتين 
ذات حشدوات خشددبية مسدمطة خاليددة مددن الزخدارف بدداللون األخضددر الدداكن ويوجددد عددن 

مماثل للطراز المذكور أنفال. علو الجزأ السفلي الحجري من يمين ويسار المدخل شباكين 
 الحائط سور من المعدن المفرغ األسود يعلوع إطار خشبي 

الجزأ الثالج من الواجهدة مماثدل تمامدال للجدزأ األول ويحمدل ) أربعدة ( نوافدذ أيضدال مدن 
واجهدة نفس الطراز . نتهي هذع الواجهدة بشدرفة مطلدة علدى النيدل مباشدرة تشدترك مدع ال

الجانبية في العديد من العناصر حيج تمثل أيضال حوالي نصف الواجهدة الجانبيدة بأكملهدا 
تطل هذع الشرفة على الواجهة األساسية من خالل عقددين نصدف دائدري محمدولين علدى 
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عمدودين أقصدى اليمدين ثمدان درجدات رخاميدة صدعود للشدرفة ذاتهدا يعلدوع سدور معددني 
إطددار خشددبي وينتهددي الحددائط مددن أعلددى بددالكورنيش  م يعلددوع1مفددرغ بارتفدداع حددوالي 

 المذكور أنفال.

 والواجهة الجانبية المطلة على النيل:

تبدأ من اليسار إلى اليمين بالشرفة المذكورة والمطلدة علدى النيدل مباشدرة مدن  ] 
خالل عقود ثالج محمولة على ثالج أعمدة وعمود نصفي متصل بباقي الحائط الخداص 

ذي يشمل خمس نوافذ خشبية من ذات الطدراز سدابق الدذكر وينتهدي مدن بهذع الواجهة وال
أعلى بالكورنيش نفسه والنصف العلوي منه مسدمط ويحصدر بينده وبدين السدور المعددني 
علددى الحافددة الحجريددة الخارجيددة المطلددة علددى النهددر ممددرال رخاميددال صددغيرال يددؤدي إلددى 

 الواجهة الخلفية المطلة على النيل.

 الشرفة:

ة ذات أرضية رخامية بحددود حجريدة فيمدا يلدي النيدل مباشدرة مسداحتها مستطيل 
م يحتوي أحد حائطيها على مدخل مستطيل إلحددى قاعدات القصدر مغلدق 9.5×5حوالي 

بضلفتين من الخشب يليه نحدو اليسدار ثدالج نوافدذ خشدبية مدن نفدس الطدراز بينمدا يوجدد 
ئط عبدارة عدن مسداحة مسدمطة بالحائط اآلخر ثالج نوافذ مدن نفدس الطدراز وبقيدة الحدوا

والسقف مستطيل يوجد في أركانه مثلثات كروية حولت المنطقدة الوسدطي إلدى بيضداوية 
وزخرف المثلثات من الخارج دوائر متراصة بداخلها نجمة وبداخلده سدبع مثلثدات ملوندة 
بكل ركن غني بالزخارف الهندسية والنباتية على أرضدية خشدبية تتوسدطه صدرة خشدبية 

ا أثنين وعشرين شكل هندسي مثلثات وأشكال خماسية ثدم بدداخلها فدرع نبدات مزخرفة به
 ملتوي بداخلها صفوف من المقرنصات المتراصة .

 الواجهة الخلفية المطلة على النيل مباشرة:

تبدأ من أقصى اليسار بنافذتين من نفس الطراز السابق يليهما نحو اليمدين دخلدة  
الدداخل بالزجداج وبداقي الحدائط مسداحة مسدمطة و مستطيلة عميقة بالحدائط مسددودة مدن 

يفصل بينه وبين النيل ممر حجري بنهايته المطلدة علدى النيدل سدور معددني مفدرغ يعلدوع 
 إطار خشبي.

 

 الشرفة:

في نهاية يمين هذع الواجهة وتشترك مع الواجهدة األخيدرة المقابلدة للمقيداس مدن  
درجددات رخاميددة نددزول حيددج  أقصددى اليسددار لهددا حيددج تددؤدي للخددارج مددن خددالل أربعددة

المقياس مباشرة. وهي مستطيلة تقريبال يوجد بها المدخل الخلفي الخاص بالقاعة الرئيسية 
للقصر وهو مستطيل ومشابه تمامال للمدخل الرئيسي يليه عن اليمين واليسار نافدذتين مدن 

بعقدد الطراز نفسده المدذكور أنفدال يتعامدد علدى حدائط المددخل حدائط جدانبي مسدمط ينتهدي 
يؤدي إلى الممر الحجري المذكور أنفال. تطل الشرفة على النيل مباشدرة مدن خدالل ثدالج 
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عقود ترتكز على أربعة أعمدة تحصر بينها من أسفل سورال معدنيال مفرغال بارتفاع حوالي 
م يعلوع إطار خشدبي واألرضدية رخاميدة حوافهدا المطلدة علدى النيدل حجريدة. والسدقف 1

ندسية ونباتية قوامها شكل بيضداوي عميدق )غدائر( يتوسدطه خشبي مزخرف بزخارف ه
 صرة خشبية بارزة على أربعة مستويات كالعقود الصغيرة المتراصة.

 الواجهة األخيرة المطلة على المقياس:

تبدددأ مددن أقصددى اليسددار بالشددرفة سددابقة الددذكر المطلددة علددى المقيدداس مددن خددالل  
عمددة ونصدف عمدود متصدل بالحدائط ثالج عقدود أوسدطها أكبرهدا محمولدة علدى ثدالج أ

م يعلدوع إطدار خشدبي فيمدا عددا 1تحصر فيمدا بينهدا سدور معددني مفدرغ بارتفداع حدوالي 
الجزأ األوسط منه حيج يفتي بضدلفتين لدداخل الشدرفة مؤديدة للمقيداس مدن خدالل أربعدة 
درجات رخامية نزول وينتهي هذا الجزأ من أعلدى بدالكورنيش المزخدرف المدذكور أنفدال 

أ السدفلي عدن يمدين ويسدار الددرج حجدري. تأخدذ الواجهدة االتجداع يميندال مسدتويين والجز
آخرين األول عبدارة عدن حدائط عدريو يوجدد بده مددخل للقاعدة الرئيسدية بالقصدر وهدو 
خشددبي مماثددل للمدددخلين اآلخددرين تمامددال ويصددعد إليدده مددن خددالل أربعددة درجددات رخاميددة 

نوافدذ أخدرى مشدابهة  3سدابق وعدن يسدارع ويوجد عن يمينه نافدذتين ممداثلتين للطدراز ال
والجزأ السفلي من الحائط حجري . تعامد هذا الحائط علدى حدائط الشدرفة بجدزأ صدغير 
حوالي متر عرضال من الحائط المسمط الخدالي مدن الزخدارف أعدالع الكدورنيش المدذكور 

ي أقصى وأسفله حجري بينما يتعامد هذا الحائط مع الحائط ذو المستوى الثالج واألخير ف
يمددين هددذع الواجهددة بحددائط عددريو أسددفله حجددري وأعددالع الكددورنيش حمددل أربعددة نوافددذ 
خشددبية مددن الطددراز المددذكور أنفددال تطددل مددن خاللهددا إحدددى قاعددات القصددر علددى المقيدداس 

 مباشرة.

 -القاعة الرئيسية للقصر: 

( ذات أرضدية رخاميدة ويكسدو 2م24.40×12قاعة مستطيلة مساحتها حدوالي )
سدم ولهدا 50ائط والمداخل الرئيسية بالقاعة من أسدفل الرخدام بارتفداع حدوالي جميع الحو

 أكثر من مدخل. 

 وصف المداخل بالقاعة:

المدددخل الرئيسددي: مسددتطيل الشددكل يتوسددط الحددائط المقابددل للحددائط الموجددود بدده 
مدخل الشرفة الخلفية المطلة على النيل مباشرة بدخلة عميقة في الحائط حوالي متر تمثل 

متدر ونصدف يغلدق بضدلفتي مدن × و الجدران السدميكة للقصدر أبعدادع حدوالي متدر عر
الخشب وجوانبة مسمطة وتحتوي كل ضلفة من الباب على ثدالج مسدتطيالت قائمدة هدي 

 أعمق من سطي الباب.

 المدخالن الرئيسيان اآلخران:

ممدداثالن مددن حيددج الطددراز لهددذا المدددخل تمامددال أحدددهما يتوسددط الحددائط المقابددل  
حائط المدخل الرئيسي ويؤدي للشرفة الخلفية المطلة على النيل مباشرة واآلخدر يتوسدط ل
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الحددائط المطددل علددى المقيدداس. وجددد بالقاعددة ثددالج مددداخل أخددرى تددؤدي إلددى القدداعتين 
األخريين: أحدهما عن يسار المدخل المطل على المقياس واآلخرين بالحائط المقابل لهدذا 

القبطددي سددابقال وكالهمددا محدداط بدخلددة عميقددة  –ح األن المدددخل ويؤديددان لقاعددة المسددر
بالحائط حوالي متر والمدخل الخاص بالقاعة األخرى فهدو مماثدل تمامدال لهدذين المددخلين 
إال أن جوانبدده ويغلددق بضددلفة بدداب واحدددة تحتددوي علددى ثددالج مسددتطيالت أوسددطها قددائم 

 واآلخرين نائم .

 وصف حوائط القاعة:

تفاعهدا حدوالي سدتة متدر ونصدف يكسدوها جميعدال مدن أربعة حوائط مستطيلة ار 
أسفل شريط رخامي ويمكن تقسيمها من حيج الزخارف وغيرها من العناصر إلى ثدالج 

 مستويات هي من أسفل ألعلى كاآلتي:

 

 )أ( حائط المدخل الرئيسي:

 بارتفاع حوالي ثالج متدر يتوسدطه المددخل الرئيسدي يحديط بده المستوى السفلي :
يسار )بانوع( يتكون من إطدار خدارجي مدن أشدرطة لونيدة متتاليدة بددرجات من اليمين وال

البني والمساحة الوسطى خضراأ يليهما عن اليمين واليسار نافذتين يتوسطهما بانوع آخر 
تحصر النافذة األقرب للمدخل في كل جانب بينهما وبدين البدانوع مدن أعلدى وحددة إضداأة 

 ي الفاتي.زجاجية وباقي الحائط مسمط باللون البن

 

 من الزخارف بارتفداع حدوالي ثدالج متدر أيضدال مدن اليسدار إلدى المستوى التالي :
اليمين بمستطيلين قائمين باللون البني الفاتي يليهمدا إلدى اليمدين مسدتطيل عدريو بداللون 
األزرق الفاتي يحصر في النصف بين أربعة أشكال نباتية محورة آخر بأرضية بين قاعة 

نية متجاورة يحصر بداخله مجموعة من األشكال النباتية تتوسدطها وحدود من أشرطة لو
وحدة نباتية خضراأ محورة يليه نحو اليمين شكل آخر مطابق لده يليده فدي الوسدط أعلدى 
المدخل مباشرة مسدتطيل آخدر ذو أبعداد مختلفدة يتوسدطه سداحة زرقداأ فاتحدة بقلبهدا إنداأ 

اليمين أثنين البانوهات آخرين ممداثلين زهور )فازة( ويحيط بها زخارف نباتية يليه نحو 
للسابقين ويفصل بينهما جميعال مستطيلين قائمين مماثلين لالثنين بالبداية اليسرى يتصالن 

 أعلى الوحدة الوسطى فقط.

 : سددم يبدددأ بشددريط أفقددي بعددرو 50مددن الزخددارف بارتفدداع حددوالي  أخررر مسررتوى
لدوع بدالعرو أيضدال صدف مدن الحائط متصل بحيج يلدف القاعدة بالكامدل وهدو رفيدع ويع

 خمس مستطيالت نائمة بينها ستة مربعات صغيرة.

)ب( الحائط المقابل : لحائط المدخل الرئيسدي مماثدل تمامدال مدن حيدج العناصدر واألبعداد 
 للحائط السابق.
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)جـ( الحائط الذي يوجد به المدخل المؤدي إلى المقياس: من أسفل يبدأ من أقصى اليسار 
نوهين مددن الطددراز السددابق ذكددرع ويتوسددطه المدددخل المددذكور الددذي وأقصددى اليمددين ببددا

يحصددر بيندده وبددين مدددخل القاعددة )عددن يسددار الددداخل مددن المدددخل الرئيسددي المطددل علددي 
المقيدداس عددن يسددارع نافددذتين وثالثددة بانوهددات أخددرى مماثلددة لكددن بأبعدداد مختلفددة أيسددرها 

 أعرضها.

مامددال مددن حيددج العناصددر فددي مسددتوييه )د( الحددائط المقابددل للحددائط السددابق: مماثددل لدده ت
العلويين لكن المستوى السفلي له يبدأ من أقصى اليمين وأقصى اليسار ببانوهين مدن كدل 
جانددب لكنهمددا فددي أقصددى اليسددار أعددرو قلدديالل منهمددا فددي أقصددى اليمددين. يلددي هددذين 
البددانوهين فددي كددل جانددب مدددخلين لقاعددة صددغيرةال  أيمددن وأيسددر يحصددران بينهمددا تسددعة 

نوهات من طراز مماثل أوسطها أعرضها وعلى جانبيه أربعة بانوهات متماثلدة عبدارة با
 عن مساحة لونية ومن أسفل وحدة نباتية محورة كا أوراق متناثرة.

 ذو مستويين: ]وصف السقف: 

 المستوى العلوي:

( حدودع إطار بارز من الخشدب المدذهب بده 2م6×13مستطيل مسطي )حوالي  
ة البددارزة نحددو األسددفل علددى مسددتويات وتبدددو السدديميترية فيدده بعددو العناصددر الخشددبي

واضحة للعيدان وهدو ذو زخدارف هندسدية ونباتيدة متممدة.اإلطار الخدارجي المدذهب مدن 
الددداخل مسددتطيالل يليدده آخددر بدداللون األخضددر الددداكن عددرو ضددلعه حددوالي عشددرون سددم 

وهدو مدن الخشدب البدارز  يوجد في كل زاوية من زواياع األربعة شكالل مثلثال قائمال منحندي
نحددو األسددفل علددى مسددتويين بحدددود مذهبددة ويحمددل سددطحه األخضددر الددداكن فددي الوسددط 
تقريبددال شددكالل مثلثددال قائمددال مملددوأ بالكامددل بالزخددارف النباتيددة المكونددة مددن الخشددب البددارز 
المذهب. حصر المثلثين في كل جانب بينهما شكالل نصف دائري حددودع المنحنيدة عبدارة 

ر مدن الخشدب البدارز المدذهب ويحصدر هدذا الشدكل مجموعدة مدن أربعدة أشدكال عن إطا
هندسددية أكبرهددا مسددتطيل والتددي تحصددر بددداخلها أشددكاالل نباتيددة وجميعهددا بدددرجات اللددون 
األخضر والبني الفاتي. بدو هذع المستطيالت محصورة مدن جوانبهدا األربعدة بدين اربعدة 

بدددرجات األلددوان األخضددر والبنددي الطيددور  ةوحدددات زخرفيددة نباتيددة محددورة كالصددح
والذهبي. توسط المستطيل األوسط صرة من الخشب بيضاوية الشكل بارزة نحو األسدفل 
على أربعة مستويات مذهبة الحواف وسطحها السدفلي بلدون أخضدر داكدن مغطدى بشدكل 
شددبه كامددل بزخرفددة نباتيددة مددن الخشددب البددارز المددذهب  .  يحدديط بهددذع الصددرة إطددارين 

ن الخشب البارز المذهب يحصران بينهما مسداحة مزخرفدة بزخدارف نباتيدة بيضاويين م
باللونين البني الفاتي على أرضية خضراأ داكنة والمساحة بين الحدود البيضاوية المذهبة 
للصددرة وحتددى أضددالع هددذا المسددتطيل الخارجيددة مملددوأة بزخددارف نباتيددة بديعددة علددى 

ق بدرجاتددده وشددديأ مدددن األصدددفر أرضدددية بددددرجات البندددي واألخضدددر واألحمدددر واألزر
 واألبيو.
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 المستوى الثاني:

سم وسطحها يبدو للناظر من أسدفل 1.60من السقف عبارة عن مساحة عرضها حوالي  
مائالل نحوع حيج يشكل مع المستوى األفقدي لألرضدية زاويدة حدادة بحيدج يمثدل مدا يشدبه 

دأ هدذا المسدتوى مدن أسدفل القاعدة الهرمية التي يشكل السقف المسطي مقطعال أفقيال بهدا. بد
بشريط أفقي أخضر اللون يلف الحدود العلوية للحوائط جميعها ويبرز حوالي خمسدة سدم 
عن السطي يعلون بالمثل شريط خشدبي مفدرغ بعدرانس صدغيرة. محصدورة مدن الخدارج 

يبدرز بهدا عدن سدطي الشدريط  مبعطار خشبي وعرو هذا الجزأ حوالي خمسدة عشدر سد
لكامددل للندداظر مددن أسددفل. يشددغل هددذع المسدداحة بددين هددذا اإلطددار السددابق ويبدددو واضددحال با

واإلطار العلوي المذهب للسقف المسطي مجموعة مدن الزخدارف البديعدة يمكدن تقسديمها 
أفقيال لعدة مستويات وهي متماثلة فدي كدل ضدلعين متقدابلين وهدي فدي الضدلعين الطدوليين 

سم ذو أرضية خضراأ تبدأ من أسفل ومن أعلى بشريط عرضه حوالي خمسة وعشرون 
داكنددة عليدده زخددارف نباتيددة بدداللونين األخضددر الفدداتي والددداكن وشدديأ مددن اللددون الددذهبي 
يحصر هذين الشدريطين بينهمدا شدريطال عريضدال مدن الزخدارف حدوالي مائده وعشدر سدم 
يحتوي على زخارف بديعة محصورة بين خطين علوي أبديو وسدفلي مدزدوج بداللونين 

الي عشرون سم عن الحدود الداخليدة للشدريطين السدابقين لكدل البني واألبيو يبعدان حو
منهمدا. طبيعدة الزخدارف نباتيدة وحيوانيدة ومحدورة وهدي عبدارة عدن وحددتين رئيسديتين 
تتكرران بالتبادل األولى عبارة عن شكل دائدري بمحديط عدريو مدذهب يحصدر بداخلده 

باللون الطوبي المحمر فرعين نباتيين مذهبين متقابلين ومتقاطعين من أسفل على أرضية 
يحدديط بهددا مددن الخددارج زخددارف نباتيددة بددألوان البنددي الفدداتي والددداكن واألخضددر الفدداتي 
والداكن والبني وأجزاأ منها مذهبة وهذع الوحدة بالكامل محصورة بين حيوانين مجنحين 
يتجهان برأسيهما وأجنحتهما وذيليهما النباتيين المحورين نحو الوحدة نفسدها بحيدج تبددو 
وكأنهددا محمولددة مددن قبلهمددا وهمددا بدددرجات اللددون البنددي الفدداتي والددداكن والبنددي وبعددو 
األجزاأ بهما مذهبة وتتكرر هذع الوحدة خمس مرات في الضدلعين الطدويلين بحيدج يبددأ 
الضلع بهما من الطرفين بينما يتكدرر الشدكل اآلخدر أربعدة مدرات بهمدا وهدو عبدارة عدن 

خضراأ بشكل شدبه دائدري علدى أرضدية زرقداأ داكندة باقة زهور محاطة بأوراق نباتية 
محصددورة داخددل إطددار شددبه مربددع أضددالعه غيددر مسددتقيمة مددن زخددارف محددورة أعددالع 
وأسفله وحدتين محورتين أيضال يتفرع من جانبي الوحددة العليدا فدي كدل طدرف شدريطين 
ممددوجين بنددي وأزرق داكددن وفددرع عددريو ذو رأس مددذهب مددن أوراق نباتيددة خضددراأ 

حواف خضراأ داكنة مع عدد من النقاط المذهبة موزعة عليها وينحدر هذا الفرع فاتحة ب
نحو األسفل حتى يتصل بالوحدة سابقة الذكر فدي شدكل يجعدل األفدرع النباتيدة بعيددة عدن 

الزخارف بالضلعين اآلخرين متطابقدة وهدي مماثلدة تمامدال للعناصدر بالضدلعين  الطبيعة .
يط األوسدط مدن الزخدارف حيدج يتوسدط كدل ضدلع السابقين مع بعدو الفدروق فدي الشدر
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( بدددرجات البنددي علددى أرضددية 14وحدددة هددي عبددارة عددن رمددز ملكددي )الهددالل والنجمددة( )
دائريدة بدداللون الزهددري الددداكن يحدديط بهددا مدن الخددارج دائددرة أخددرى ذات محدديط عددرو 

سم بدرجتي األخضر الفاتي والداكن ونقاط ذهبية مع خطين متقاطعين يشكالن 15حوالي 
في الجوانب األربعة للشدكل العلدوي والسدفلي األيمدن واأليسدر بداللون البندي. )×( عالمة 

ويوجد أعلى وأسفل هذا الشكل وحدة نباتية أمدا الجدانبين األيمدن واأليسدر فيبدرز مدن كدل 
منهما )بحيج توجد سيميترية بينهما( رؤوس الرماح واألسهم والرايات واألبدواق وأيددي 

هي كل جانب من أسفل من اليمين واليسدار بوحددة هدي عبدارة عدن السيوف والبنادق وينت
فرع نباتي عريو مماثل للطراز السابق ثلثه العلوي تقريبال مغطدى بمسداحة مدن اللدونين 
البني الفاتي والداكن يتصالن بشكل عبارة عن طبلة في كل جاندب بدنفس درجتدي اللدون. 

ين ممدداثلين للنددوع الثدداني السددابق ويحدديط بهددذا الرمددز مددن الجددانبين األيمددن واأليسددر شددكل
وصفه لكن فرعيه النباتين المجاورين لهذا الرمز غير كاملين وال يوجد إال بدايتهما العليا 
والتي تتصل بالرمز الملكي في الوسط لكن الفدرعين الخدارجين لهدذين الشدكلين يتصدالن 

الشكلين من النوع  في نهايتهما السفلي في كل جانب بذيلي الحيوانين المجنحين عند قاعدة
األول السابق وصفه حيج ينتهي هذين الضلعين بهما في كل جانب وهكذا يتكرر كل من 
هددذين الشددكلين السددابق وصددفهما فددي األضددالع العريضددة للسددقف مددرتين فددي كددل ضددلع. 

 وهذين الضلعين متطابقين.
 القاعة عن يسار الداخل من المدخل الرئيسي:

شددب )الباركيدده( فددي صددورة ألددواح طوليددة متجدداورة قاعددة مسددتطيلة ذات أرضددية مددن الخ
ثدددالج عشدددر متدددر × م ) تسدددعة متدددر وعشدددرة سدددنتي 13.40×9.10مسددداحتها حدددوالي 

 وأربعون سنتيمتر (  .
 مدخل القاعة: من الطراز السابق وصفه وكذلك النوافذ اإلثنى عشر بها.
ى ثدالج مسدتويات حوائط القاعة: الحائطان الطوليان متماثالن تمامال ويمكدن تقسديمهما إلد

 أفقية من الزخارف من أسفل ألعلى بارتفاع الحائط:

  :بارتفاع حوالي ثالج متدر عدن األرضدية حيدج يبددأ كدل منهمدا مدن المستوى األول
أسفل بمساحة مسمطة خالية من الزخارف باللون األزرق بارتفاع حوالي خمسون سم ثم 

مسدددتطيلة قائمدددة حدددوالي نوافدددذ تحصدددر فيمدددا بينهدددا أربعدددة بانوهدددات  4يليددده صدددف مدددن 
متر ومائده خمدس وسدبعون سدنتيمتر( لكدل منهدا ذات إطدار × ( ) مترين 2م1.175×2)

مزدوج بدرجات البني من الخارج وباللون األزرق الداكن من الداخل ويحصر كل بدانوع 
بداخله في الوسط تقريبال زخرفة نباتية طولية ذات سيميترية بين نصفيها العلوي والسفلي 

واأليسر بدرجات األلوان األخضر الفاتي والداكن والبني وبعو التحديد األسود واأليمن 

                                                           

أتخددذ  1826يقبددر علددي باشددا أول مددن أدخددل النجمددة والهددالل علددي العلددم المصددري فددي عددام  (14) 
.النجمة عبد الرحمن ذكي : األعالم وشارات  1839 – 1785أشارات السلطان محمد الثاني 

   40ص – 1944وادي النيل دار المعارف الملك في 
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وأرضية البانوع باللون األزرق. يفصل بدين البانوهدات والنوافدذ أشدرطة خضدراأ طوليدة 
 بعرو حوالي خمس عشر سم تمتد نحو األعلى حيج  .

 :راز من الزخدارف عبدارة عدن ثمدان بانوهدات بحددود مدن نفدس طد المستوى الثاني
البانوهات السفلية وأرضية من نفس اللون وتنتهي هذع البانوهدات مدن أعلدى بعقدد نصدف 
دائري باطنه يحتوي على زخدارف نباتيدة بددجات البندي واألزرق وبداقي البدانوع يحتدوي 
على زخارف نباتية من نفس درجات األلوان األخضر واألزرق واألصفر. ويوجد حدول 

اللون البني والعقد محاط من الداخل والخدارج بمسداحة  هذا العقد زخارف نباتية بدرجات
من اللون األزرق. وباقي المساحة بين العقود وهي ذات شدكل شدبه مثلدج مقلدوب بداللون 

 األخضر.

 :مدن الزخدارف عبدارة عدن ثدالج أشدرطة أفقيدة أوسدطها مزخدرف  المستوى الثالث
 سم  وهي متصلة حول الجدران األربعة من أعلى بارتفاع حوالي ستين

من مستويين على طراز مطدابق للسدقف بالقاعدة الرئيسدية المسدتوى المائدل  السقف: 
عرضدده حددوالي واحددد متددر مكددون مددن مسدداحة مددن اللددون األزرق خاليددة مددن الزخددارف 
محصورة بين شريطين علوي وسفلي من الزخارف النباتية والمحدورة بددرجات األلدوان 

هبددة وهددذا الشددريط العددريو محصددور بددين البنددي والتحديددد األسددود وبعددو األجددزاأ المذ
 شريطين رفيعين علوي وسفلي عشرة سم وخمسة عشر سم من اللون األخضر الفاتي.

  -قاعة االيونات والفسقية : 

( وتعرف اآلن بقاعة المسرح وقد Tقاعة متسعة ذات أرضية رخامية تأخذ شكل حرف )
× مسداحته حدوالي ) سدتة قسمت فراغيا إلى ثالج ايونات حيج تشدمل جدزأا مدن مربعدال 

ستة متدر( مسدقوف بقبدة بدائريدة غدائرة غيدر عميقدة للغايدة يطدل مدن خدالل ثدالج عقدود 
نصف دائرية على ما يشبه األيونات الصغيرة وعدددها )ثدالج(. ويوجدد مسدرح بارتفداع 
حوالي نصف متر عن األرضية، يوضع أعلي الفسدقية التدي كدان توجدد مدن  قبدل وضدع 

طددي حددوائط القاعددة والمددداخل مددن أسددفل الرخددام بارتفدداع حددوالي المسددرح الخشددبي  ويغ
نصددف متددر تطددل هددذع القاعددة علددى القاعددة الرئيسددية بالقصددر مددن خددالل مدددخلين سددبق 
وصفهما ويقابل هذين المدخلين مخرجين يؤديان للخارج أحدهما يفتي في الشرفة الجانبية 

للدداخل وجوانبهدا بداللون السابق وصفها وهما مدن نفدس طدراز المدداخل الرئيسدية وتفدتي 
األخضر السائد في القاعة ويلي المدخل األيمن القاعة والمطل على القاعدة الرئيسدية عدن 
اليمين مباشرة مدخل آخر يؤدي لقاعة )صغيرة( أخرى بينما يلي المدخل األيسر لها عن 
ة اليسار مباشرة مدخل مماثل يفتي بضلفة باب خشبية واحدة نحو الداخل يؤدي إلدى ردهد

صددغيرة تددؤدي إلددى حمددام وقاعددة أخددرى.. وتقددع المددداخل جميعددال فددي اإليددوانين الجددانبيين 
 المتقابلين حيج يوجد ثالج مداخل في كل إيوان.

 وصف الحوائط:
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حوائط اإليوانين الجانبيين: كل إيوان يتكون مدن ثدالج حدوائط حيدج يبددو شدكله 
بمستطيل باإليوان األيمن يبددأ ستة متر مربع( الحائط األطول × مستطيالل حوالي )ثالج 

مددن أقصددى اليسددار بمدددخل يددؤدي لقاعددة جانبيددة يلددي البدداب عددن اليسددار أربعددة بانوهددات 
مستطيلة طويلة بحدود خضراأ داكنة مقسومة بحد مماثل إلى جزأين العلوي أصغر من 
السفلي الخالي من الزخدارف ويحتدوي علدى زخدارف نباتيدة بددرجات األخضدر المختلفدة 

ويعلو الباب في أقصى اليمين وحدة مماثلة بحيدج يبددو البداب محصدورال داخدل واألبيو 
البانوع من أسفل وتتصل الحدود العلوية لهذع البانوهات جميعال بخدط واحدد متصدل بداللون 
األخضر الداكن، الجزأ العلوي من الجدار يحتوي على شدريط زخرفدي عدريو متصدل 

جات اللونيددة للزخرفددة سددابقة الددذكر مكددون مددن )خمسددة( وحدددات زخرفيددة مددن نفددس الدددر
تحصر فيما بينها أشرطة خضراأ داكنة خالية من الزخدارف تتصدل مدع بداقي الزخدارف 

 في الجدارين الجانبيين

 أما الحائط الجانبي األخضر للمستطيل:

في نفس اإليوان فيبدأ مدن الحدد األيسدر مباشدرة بمددخل القاعدة المالصدقة تمامدال  
يعلوع جزأ علوي مماثدل لآلخدر أعلدى البداب المدذكور فدي الجددار  لمدخل القاعة الجانبية

السابق مباشرة يمثل الجزأ ويتصل من حددع األيسدر معده ويبددو البداب محصدورال بدداخل 
الجزأ السفلي للبانوع ويلي الباب عن يمين بانوع واحد مماثل والجزأ العلوي مدن الجددار 

لجدار بنفس درجة اللون األخضر. ينتهي مماثل ومتصل مع مثيله بالجدار السابق وباقي ا
الجدار من اليمين بشريط طدولي بطدول الحدائط ومدن أعلدى البدايدة اليمندى للعقدد الخداص 
بهذا اإليوان بعرو حوالي أربعون سم هو نفسه عرو العقد يحتوي هدذا الشدريط علدى 
أرضية خضراأ زخرفة أشبه ما تكون بعمود ذو بددن مدن درجدات اللدون األخضدر التدي 
تعطي إيحاأ بالظل والنور يجعل هذا الجزأ يبدو للناظر إليه اسطوانيال بينما أعالع وأسفله 
التاج والقاعدة مركب من زخرفة نباتية بديعة بدرجات األخضر. وتبدو جدزأل مدن محديط 

 أسود اللون يحيط بهذا العمود ويطوقه من اليمين واليسار.

 الحائط الجانبي األيسر:

دأ من أقصى اليسار بوحدة من نفدس الدنمط يليهدا عدن اليمدين في نفس اإليوان يب 
بانوع مماثل لسابقيه يتصل ببانوع مماثل عريو يحصر في جزئه السدفلي البداب المدؤدي 
للشرفة الجانبية ويتصل بهذا البانوع عن اليمدين بدانوع آخدر خدالي مدن الزخدارف بعدرو 

اب جدزأل منده بحيدج يبددو حوالي خمسة عشر سدم  نصدفه السدفلي األيسدر يبددو إطدار البد
الباب محصورال داخل البانوع العريو والجزأ العلوي من الجدار شريط زخرفدي مماثدل 
ومتصددل مددع مثيلدده بالجدددار األطددول وبدداقي مسدداحة الحددائط بددنفس درجددة اللددون السددائد 
بالقاعددة. حددوائط اإليددوان المقابلددة: مماثلددة تمامددال مددن حيددج العناصددر ل يددوان السددابق مددع 

 في االتجاع في الوصف لكونهما متقابلين.مراعاة 

  حوائط اإليوان الجانبي:
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أربعددة متددر مربددع( ذو ثددالج حددوائط يمكددن × هددو إيددوان مسددتطيل حددوالي )سددتة 
تقسيم كل منها إلى جزأين الجزأ السفلي ويمثل تقريبال ثلثي الحائط وهو بارتفداع حدوائط 

رف التي قوامها شريط علوي من اإليوانين الجانبيين ويشترك معهما في نفس نمط الزخا
زخارف مماثلة بعرو الحائط ومتصلة مع مثيلتها عند الزوايدا يليده نحدو األسدفل شدريط 
أخضددر داكددن متصددل يمثددل الحددد العلددوي لمجموعددة مددن البانوهددات المتجدداورة مددن نفددس 
الطددراز عددددها )ثددالج( فددي كددل مددن الجدددارين الجددانبيين و)خمسددة( فددي الجدددار الثالددج 

ثلج العلوي لحوائط هذع اإليوان الثالثة متماثلة مع فرق كونها تشدغل مسداحة .زخارف ال
أعرو في الحائط األوسط وبالتالي تختلف أبعادها فقط وهي في هذا الحائط عبدارة عدن 
مساحة بعرو الحدائط وبارتفداع حدوالي متدرين سدم حتدى نهايتده العلويدة تبددأ مدن أسدفل 

سم بحدد مدزدوج وتحصدر عقددال مقدابالل  بشريط بعرو الحائط بسمك حوالي خمس عشر
لعقد هذا اإليوان ويماثلده مدن حيدج الشدكل بعدرو حدوالي عشدرون سدم ثلثيده مدن أسدفل 
بدداللون األخضددر وثلثدده العلددوي عبددارة عددن ثالثددة أشددرطة متالصددقة. يشددغل جددانبي العقددد 

منحندى األيمن واأليسر مساحتين مثلثين تقريبال بزاويدة علويدة قائمدة والضدلع المقابدل لهدا 
نسبيال ذات أرضدية خضدراأ مملدوأة بزخدارف نباتيدة وحيوانيدة محدورة وهندسدية نعطدي 
شكل األعمدة وتتكرر هذع الوحدة ستة عشر مرة فدي هدذع القاعدة حيدج توجدد فدي جدانبي 
كل عقد من العقدود المرسدومة والعقدود الخاصدة ويحتدوي هدذا اإليدوان علدى ثمانيدة منهدا 

وحتى الحد السفلي المستقيم وشكله يقترب من الشكل نصف بداخله أما الجزأ أسفل العقد 
الدائري فهو عبارة عن مساحة خضراأ مشغولة فيمدا يلدي العقدد مباشدرة بزخرفدة عبدارة 
عن ستائر بداللون األحمدر الدداكن مدع حدواف ذهبيدة تتددلي منهدا عددة قدد نشدأت يلدي هدذع 

لدى عددة أعمددة )ثمانيدة( الستائر نحو األسفل في الوسط زخرفة عبارة عن قبة محمولة ع
ترتكز على قاعدة دائرية يتفرع منها من أسفل فرعين نباتيين أيمن وأيسر يعلوان ليحيطا 
هذع الوحدة من الجانبين ويمتدان في الجانبين ويفصل بدين هدذع الوحددة والسدتائر أعالهدا 

 خط مزدوج وهذع الوحدة تتكرر أربعة مرات .

 عدة مستويات :يوجد بالقاعة عدة أسقف على  السقف:

 

 

 أ( سقف اإليوان:)

سقف مقبي غائر نحو الداخل بيضاوي الشكل تتوسطه صرة بيضاوية بارزة نحو األسفل 
على مستويين بجوانب مذهبة ويوجد على سطحها السدفلي زخرفدة نباتيدة مجسدمة مذهبدة 
يحيط بهدذع الصدرة مدن الخدارج إطدار بيضداوي بدارز مدذهب يحصدر بينده وبدين الصدرة 

ضراأ عليها زخارف بدرجات اللون البني أما باقي المساحة البيضاوية للسدقف مساحة خ
فهي ذات أرضية خضراأ فاتحة عليها زخارف نباتية وهندسية محورة بدرجات األلدوان 
األخضر واألبيو والحدود الخارجية للسقف البيضاوي عبارة عن إطدار مماثدل ل طدار 
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مسطحة تبدو من أسفل وكأنهدا تحديط  األخضر المزخرف المحيط بالصرة الوسطى وهي
باإلطار البارز المذهب المحداط بعطدارين سدفلي أخضدر داكدن الدذي يشدكل حددود السدقف 
البيضاوي. الحدود الخارجية المسطحة لهذا السقف البيضاوي تلتقي في جوانبهدا األربعدة 
بمستطيل من نفس الطراز بحيج يبدو الشكل البيضداوي محصدورال بداخلده ويحصدر هدذا 
المستطيل في جوانبده األربعدة بينده وبدين الشدكل البيضداوي أربعدة مثلثدات قائمدة ضدلعها 
المقابددل للزاويددة القائمددة منحنددي وهددو بددارز نحددو األسددفل علددى مسددتوى واحددد ذو جوانددب 
مذهبة وسطحه السفلي يحتوي على زخرفة نباتيدة بدارزة مذهبدة علدى مسداحة شدبه مثلثدة 

 بيضاأ وحولها لون أخضر داكن.

  )ب( السقف األوسط بالقاعة:

يغطي مساحة مربعة ويعلو المسرح مباشرة وهو من نفس طراز السقف السدابق   
ويشترك معه أيضال في العديد من النقاط أيضدال فلهمدا نفدس االرتفداع تقريبدال مدع كدون هدذا 
السقف أعمق. يبدأ هذا السقف من أسفل بعطار بارز مائل مذهبة يحيط بالجوانب المربعة 

ليه من أسفل إطار بارز يحيط أيضال بالجوانب األربعة حيج يعلو الحائط المقابل ل يوان ي
 األوسط وكذلك العقود الثالثة بالقاعة.

 :المستوى المائل السفلي  

من هذا السدقف عبدارة عدن شدريط زخرفدي محصدور بدين إطدارين بدارزين مدذهبين  
يحصدران بينهمدا مسداحة خضدراأ  العلوي منهما يمثل الحدود المربعة للجزأ العلوي مدن

داكنة محصورة بين شريطين علوي وسفلي وهذع الزخرفة متصلة وكل ضلعين متقابلين 
 متماثلين وقوامها وحدات نباتية وهندسية محورة .

 :أما المستوى العلوي

من هذع السقف فهدو عبدارة عدن إطدار خدارجي مربدع بدارز ومدذهب يحديط مدن  
مدن حيدج الزخددارف والطدراز واأللددوان مطدابق تمامددال الخدارج بمربدع آخددر وهدذا الجددزأ 

للسقف السابق وصفه مع فرق أن الجوانب المثلثة البارزة هندا علدى مسدتويين ال مسدتوى 
واحد وتحصر هذع الوحدات إطارال دائريال بدارزال الجدزأ األوسدط مدن السدقف مقبدي غدائر 

واندب مذهبدة يحمدل تتوسطه صرة دائرية بارزة نحو األسفل على ثالج مستويات ذات ج
سطحها السفلي زخارفا نباتية بارزة . يحيط بهذع الصرة من الخدارج إطدار دائدري بدارز 
مددذهب يحصددر بيندده وبددين الصددرة زخارفددال مددن نفددس اللددون والطددراز السددابق وصددفه 
والمساحة الباقية ذات مستويات ثالثة المستوى األول يلي الصرة والوسطي مباشرة وهو 

يحصدر بداخلدده ثمانيددة أشددكال هندسدية ذات أضددالع أربعددة وهددي عبدارة عددن شددكل مددثمن 
متطابقددة جميعهددا ذات أرضددية خضددراأ فاتحددة عليهددا زخددارف نباتيددة بدددرجات اللددون 
األخضر والبني وأجزاأ مذهبة. يليهدا مسدتوى مدن ثمانيدة وحددات شدبه مثلثدة ذات إطدار 

مع أجزاأ مذهبة بني وأرضية خضراأ داكنة على زخرفة نباتية بدرجات اللون األخضر 
تحيط بوحدة وسطى عبارة عن قبة محمولة على ستة أعمددة مذهبدة وأرضديها نباتيدة أمدا 
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المستوى األخير فهو عبارة عن مجموعة من األشكال التدي تشدبه العدين بعطدار بندي ذات 
أرضية خضراأ عليها زخارف نباتية ومحورة ثرية بدرجات األحمر مذهبة وحدات شبه 

ضراأ داكنة وإطار بندي يتوسدطها دائدرة صدغيرة عبدارة عدن زهدرة مثلثة ذات أرضية خ
 مذهبة.

 : )جـ( سقفي اإليوانين الجانبيين

وهما متماثالن تمامال ويعتبران من حيج الشكل والزخارف صدورة قريبدة للغايدة 
مددن السددقف السددابق وصددفه مددع فددروق عدددة أهمهددا االرتفدداع حيددج أن هددذين السددقفين أقددل 

ابق يعلو العقدود لكدن هدذين السدقفين فدي نفدس مسدتواها وكدالل منهمدا ارتفاعال، فالسقف الس
عبارة عن نصف قبة تفتي علدى الجدزأ األوسدط مدن القاعدة وهدي أعمدق بالنسدبة للسدقف 
األوسط والزخارف مقاربدة للغايدة مدن حيدج الوحددات ودرجدات األلدوان . بداطن العقدود 

أشدرطة مدن الزخدارف الهندسدية الثالثة بالقاعدة: تحمدل أيضدال زخارفدال عبدارة عدن ثدالج 
والنباتية متجاورة بطول العقد أوسطها أفتي لونال ويتوسطه شدريط مدن الزخدارف النباتيدة 
الدقيقددة بينمددا تبدددو الزخددارف الهندسددية والنباتيددة أوضددي فددي الشددريطين المحيطددين بهددذا 

 الشريط وهما متماثالن تمامال.

 وصف الحجرة الجانبية:

ة الرئيسية أنه يوجد مدخل جانبي وصلنا إلى يؤدي قد ذكر قبل في وصف الصال
لحجددرة جانبيددة ومعهددا اإليوانددات سددابقة الددذكر. فتحددة بدداب مسددتطيلة عليهددا مصددراع مددن 
الخشب من دلفة واحدة هذع الحجرة مستطيلة أيضال مثدل بداقي حجدرات القصدر تطدل تلدك 

الواجهددة علددى واجهددة القصددر الرئيسددي ومددن الجانددب علددى الشددرفة الصددغيرة تطددل علددى 
بواسطة أربعة نوافذ مستطيلة بجوارهم بانوع وقدد سدبق شدرح النوافدذ فدي شدرح الواجهدة 
وهددو جدددار الحجددرة الشددرقي أمددا الجدددار الشددمالي فيدده ثددالج فتحددات لنوافددذ مسددتطيلة 
الجدارين اآلخرين من الحجرة بهم بانوهات مقسم كدنفس فتحدات النوافدذ. تلدك البانوهدات 

مستوى األول: وهو فتحات النوافدذ بالجددار الشدرقي والشدمالي مستطيلة على مستويات ال
أمدا الجددار الغربددي فيده فتحدة البدداب مدن الجانددب يحيطهدا يسدارال أربعددة بانوهدات متماثلددة 
والجدار الجنوبي به ثالج بانوهات.اذان الرائي يشكل الحجرة يجدها ملتفة صف أول من 

ويطبدق علدى البداقي بانوهدات الصدف البانوهات وفتحات النوافذ وسنصف بانوع من تلدك 
األول من الجدار إذا مدا قسدمنا إلدى ثدالج مسدتويات اذان المسدتوى األول فتحدات النوافدذ 

 باإلضافة إلى ثمان )ثمانية( بانوهات.

 نموذج البانوه األول:

 "المستوى األول"

احة الجدار من أوله وآخر أرضية خضراأ فاتي يمد البانوهات المستطيلة الشبه فدي المسد
 لفتحات النوافذ إلى:

 خط أسود رفيع.                                 خط رمادي رفيع.
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 إطار عرو حول البانوع من جميع جهاته أخضر فاتي من األرضية.

 خط رمادي غامق.                                    خط أبيو.

 خط رمادي غامق.

مدن وريقدات نباتيدة متراصدة منفدذة بداللون صف من الزخرفة النباتية ملتف حول البدانوع 
 األبيو                               مع نقاط صفراأ صغيرة.

 أرضية البانوع كلها لون رمادي فاتي مائل إلى اللون األبيو.
   الشكل الثاني: هذا الشكل يحتوي على أربعة عشر )أربع عشر( بانوع محددة من الخارج:                           

 خط أبيو عريو.
 إطار رمادي.                             خط أسود.

صف من الوريدات في الثالج أضلع من المستطيل ولكدن الضدلع السدفلي بده صدحبة مدن 
(  منفدددذة بددداللون األصدددفر واألخضدددر 15الوريددددات الجميلدددة واألفدددرع النباتيدددة الملتويدددة )
 رج منها األفرع.بدرجاته واألبيو. ويوجد قوقعة في المنتصف يخ

 المستوى الثالج:
عبارة عن إطار عريو أرضيته نفس لون أرضية البانوهات من اللون األخضدر الفداتي 
عليده زخرفدة عبددارة عدن وحددة زخرفيددة بجوارهدا خدط مسددتعرو محددد بداللون الزيتددي 
)األخضر الغامق( عبارة عن عشرون  وحدة زخرفية محاطة عشرون خط عريو مدن 

غامق والوحدة الزخرفية متكررة في عشرون شكل عبارة عدن مزهريدة اللون األخضر ال
 متسعة بداخلها زهري القرنفل  : ةذات مؤهل

 :وصف القاعة اليمنى
 من قاعة المسرح والمطلة على الشرفة الغربية من القصر. 

من المالحظ أن الحجرة تعد صغيرة نسبيال بالقياس بالحجرة الرئيسية بالقصر وهي بصفة 
م. ويوجد بالجدار الشدمالي ثدالج نوافدذ بدنفس طدراز الصدالة 4×5تطيلة حوالي عامة مس

الرئيسية بالقصر يعلوا النوافذ الثالثة ثالج بانوهات مستطيلة محاطة بعطار وهذا اإلطار 
ممتددد ليشددمل النوافددذ والبانوهددات ومددن الددداخل يوجددد إطددار فاصددل بددين النوافددذ والبددانوع 

سدي يحداط باإلطدار الرصاصدي مدن الدداخل إطدار داخلدي العلوي بنفس لون اإلطدار الرئي
رفيع من أما قوام البانوع فهو في الجزأ السفلي منه يحتدوي علدى زخرفدة نباتيدة متداخلدة 

األبدديو( ويخددرج مددن جوانددب الرسددم النباتيددة مددا يشددبه  –الزيتددي  –األلددوان )البرتقددالي 
الثالثة للبدانوع أمدا داخدل  اإلطار من زخرفة نباتية صغيرة الرسم ودقيقة تحاط باألضالع

البانوع فهي فارقة تمامال من الرسم وهي من اللون األخضر الفاتي المضاف إليه قليدل مدن 

                                                           

تواجدددت أشددكال باقددات الزهددور كصددحبة وأفددرع تحدديط بهددا بكثددرة فددي القصددور التددي تددأثرت  (15) 
 بطراز الباروك والركوكو وعصر النهضة عامال . 

يحيي أحمد عبد الحميد . طرز العمدارة الداخليدة القريدة التدي انتشدرت بالمسدكن المصدري مندذ الحملدة  -
 .    1982جامعة حلوان  –كلية الفنون الجميلة  –رسالة ماجستير  –سية الفرن
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اللون الزيتي وهذا ينطبق على الثالج بانوهات ويعلو كدل بدانوع مدن الخدارج شدريط مدن 
لي اللون األبيو رفيع ممتد مدن أعلدى اإلطدار الزيتدي السدميك ليأخدذ ضدلعين فقدط الشدما

والشرقي. الجدار الشرقي وجد به أربعة نوافذ من نفدس الطدراز السدابقة نبددأ النوافدذ مدن 
التقدداأ الجددددار الشدددمالي بالشدددرفة وتنتهدددي ببدددانوع مسدددتطيل عندددد التقددداأ الضدددلع الشدددمالي 
بالجنوبي.النوافذ األربعة فهي من نفس طدراز نوافدذ الصدالة الرئيسدية والجددار الشدمالي. 

ربعددة أربعددة بانوهددات بددنفس الزخددارف اللونيددة واأللددوان واإلطددارات ويعلددو النوافددذ األ
الموجودة بالبانوهات التي تعلو النوافذ الموجودة بالجدار الشمالي للقاعدة.الحائط الجندوبي 
والغربي من القاعة مجموعة من البانوهات : متماثلدة تمامدال مدع بداقي الباتوهدات .يطدوق 

بانوهددات شددريط زخرفددي قوامدده: زخددارف نباتيددة الجدددران األربعددة للحجددرة مددن أعلددى ال
متصلة بها شبه شكل متوازي المستطيالت محيطة زخارف نباتية .ويعلو كل ذلك شريط 
زخرفي سميك نسبيا قوم الزخرفة يشبه اإلنداأ يليده زخرفدة بناتيدة ملتويدة. والشدكل الدذي 

األبدديو يليدده يشددبه اإلندداأ يلددون مددن الددداخل بدداللون األخضددر الفدداتي المحدداط بعطددار مددن 
أخضر فاتي يليه إطار زيتي ومن الداخل يوجد زخرفة نباتيه قريبة الشدبه )مدن المشدكاة( 
ملددون بدداللون )البنددي الفدداتي( مددن الزيتددي الددداكن. أمددا الزخرفددة النباتيددة المجدداورة للشددكل 
القريب من اإلناأ فهي تأخذ شكل قريبا أيضا من هذا اإلناأ وألوان الرسوم النباتية تتدرج 
ما بين اللون الزيتدي الدداكن واألخضدر الفداتي واألبديو باإلضدافة إلدى وجدود دائدرة مدن 
اللون الذهبي تتوسط الرسمة الزخرفيدة ثدم السدقف . و هدو عبدارة عدن أشدرطة مسدتطيلة 
متدرجة األلوان ما بين اللون الزيتي يليه األبيو واألسود ثم الزيتي ثم األسود ثم الزيتي 

مدن اللدون الزيتدي ثدم شدريط أبديو رفيدع يحداط بكدل ذلدك عندد ثم نقط بيضاأ فدي أرو 
التقاأ السقف باألضالع شريط ذهبي. من داخل المستطيل يوجد شدكل بيضداوي بجوانبده 
األربعة شكل مثلج بارز نسبيا على سطي السقف. المثلج بصفة عامة أعلى جزأ به هدو 

هب لدون زيتدي تأخدذ الجزأ األوسط مذهب قوام الزخرفدة زخدارف نباتيدة يددخل مدع التدذ
شكل زخارف نباتية ملتحم مع وجود تداخل مدن اللدون الزيتدي مدع الدذهبي ولكدن الدذهبي 
هو الغالب أما ضلعين المثلج فهم من الزخدارف النباتيدة الملوندة بداللون البندي الفداتي مدع 

لعين المثلج من أعلى شريط لوني مندرج األلوان يأخذ درجدات 1البني الداكن يحاط بو
البني.)أمددا قاعدددة المثلددج الذهبيددة( فيوجددد أسددفلها شددريط أبدديو اللددون يأخددذ شددكل اللددون 

انحناأ الشكل البيضاوي.أما من الداخل فهو شكل زخرفي ينتهي من الدداخل بشدكل بدارز 
عن السطي والشكل الزخرفي يكون أقرب إلى االستدارة مقسم إلى عدة أقسام من الخارج 

ما يشبه المراوح والتي تحصر بداخلها ما يخرج من  شريط مائل إلى االستدارة مقسم إلى
جددانبي هددذا الشددكل زخددارف نباتيددة متدرجددة األلددوان مددا بددين األخضددر الفدداتي والبنددي 
واألبدديو. ويوجددد بالوسددط: شددكل بيضدداوي وهددو بصددفة عامددة بددارز عددن سددطي السددقف 

وجدود  ويحاط به زخارف نباتية تأخذ شكل األشرطة من اللون البندي الفداتي والدداكن مدع
 اللون الذهبي.أما أرضية القاعة فهي من الباركيه كما في القاعة الرئيسية بالقصر.
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 وصف الطرقة المؤدية إلى دورات المياه:

ذات أرضية رخامية: يطوق الجزأ السفلي من حوائطها شريط من الرخدام. وهدي بصدفة 
يوجدد بهدا متدر ونصدف مربدع( و× عامة تميدل إلدى االسدتطالة وأبعادهدا حدوالي )متدرين 

بابان. الباب األول مؤدي إلى الحجرة اليسرى لحجرة المسرح والبداب الثداني يدؤدي إلدى 
طرقة أصغر تتقدم دورة المياع. والباب الرئيسي المؤدي لهذع الطرقة هو البداب الموجدود 

 بالحائط الغربي لقاعة المسرح.

 أهم ما يميز هذه الطرقة هو السقف:

و من طراز مختلف عن باقي طرز األسقف بالقصر ككل يأخذ شكال غاية في الجمال وه
وهذا النمط هو األقرب لما هو موجود بدورات الميداع بالقصدور بتلدك الفتدرة حيدج توجدد 
مجموعة متجاورة من الفتحات الغائرة يقترب شكلها من الشدكل االسدطواني وتنتهدي مدن 

بديو )بشدكل اللدوتس(. أعلى بما يشدبه الزجداج الملدون بداأللوان األزرق والبرتقدالي واأل
 تنتهي هذع الطرقة في ضلعها الشمالي بالباب الخاص بدورة المياع الوحيدة بالقصر.

 وصف دورة المياه:

مترين ونصف ذات أرضية رخامية يرتفع الرخدام أيضدا × مربعة تقريبا مترين ونصف 
مالي إلى حوالي نصف الحوائط تقريبا كمدا فدي الطرقدة األماميدة. ويوجدد فدي حائطده الشد

 نافذة صغيرة تأخذ نحو الخارج شكال نصف جملوني.

 وصف سقف دورة المياه:

السقف مقسم إلى نصفين وهو ذو مستويين مختلفين أحدهما أقل ارتفاعا مدن اآلخدر علدى 
شكل نصف قوس من الزخارف الجصية الغائرة تأخذ شكل نصف قرص أشدعة الشدمس، 

لشدبيهة بالمقرنصدات الغدائرة علدى شدكل أما المستوى الثاني فهو من الزخارف الجصية ا
نصددف أقددواس ونجددوم تنتهددي مددن أعلددى بالزجدداج الملددون بدداللون األخضددر والبرتقددالي 

 واألبيو.

 

 

 -: الدراسة التحليلية 

 معماريددال  المانسددترلي كشددك دقيقددة لجميددع عناصددر  وصددفية بعددد أن تددم عمددل دراسددة  
توضدي مددي تدأثر تلدك الزخدارف البد لنا مدن دراسدة تحليليدة للزخدارف ل أيضاوزخرفيا 

ستطيع إيضداح ذلدك إال إذا تدم عدرو فكدرة بسديطة عدن نوال  والركوكوبطراز الباروك 
هدذا الطدراز القدادم  انصدهار إلدي أيضدانشير  أنواليفوتنا  اإليجازمن كالل من هما بشيأ 

 او البعثدات التددي واإليطداليينالفرنسديين   مصدر خاصدال  إلديالوافددين  األجاندبسدواأ مدع 
 ما أن أتيلتعليم ونقل الثقافات االخري إلي البالد ولكن  إرسالهاعلي  محمد علي حرص 

بددالفنون المتواجدددة وقدوانين الشددرق وتقيددد العقيدددة لددذلك نددري  انصددهرتإلدي مصددر حتددى 
 حد ما ولكن مقيد إلي التأثير واضي
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 (16)مقدمة عن في فن الباروك والركوكو
             -مهد طراز الباروك :

كانت ايطاليا في خالل القرن السابع عشر تابعة السبانيا ولعائلة هايسدبرج الدذين 
امتلكددوا ميالنددو ونددابولي وصددقلية اال ان البابويددة قددد احتفظددت بمركزهددا فددي رومددا حيددج 
سيطرت الكنيسة الكاثوليكية علي اوروبا جميعها )نتيجة لحرب المائةعام التي قامت بين 

ة االبداأ اليسدوعيين فدي منتصدف القدرن ولقدد اهدتم بدابوات فرنسا وانجلترا(واسدتمرت قدو
روما وعلدي راسدهم )اوريان(بجعدل مددينتهم )عاصدمة المسديحيين(اجمل المددن االوربيدة 
وزعيمة للنفوذ الكاثوليكي في العالم المسيحي .واستقدموا الفنانين مدن انحاأإيطاليدا للقيدام 

القرن السابع عشر كانت المركز الرئيسي باالعمال الفنية المختلفة.لذلك نجد ان روما في 
جميعها من عمدارة الدي نحدت الدي تصدوير كمدا كاندت  الفنونلنشاط كبير فني في ميادين 

ابتكدر هدؤالأ الفندانين الشدبان البدارعون طرازاجديددا فدي  اهم مصدر للفنون في اوروبدا.
عصر النهضدة  أواخراالعمال التي كلفوا بها كان مناهضا لطراز النهجية الذي ظهر في 

الذهبي عرف باسم الباروك ...وكانت روما مركز هذا الطراز الذي بددا نشداطة فدي عدام 
في فن التصوير .حيج لبي ندداأ بدابوات رومدا مجموعدة مدن  إثارة أوليوظهرت 1600

 تنتيجة االتجاهاالفنانين الشبان الطموحيين وكانوا بصفة خاصة من شمال إيطاليا وكان 
 بمسدئوليتهم تجداع لدذلك يبددأ بددا الفندانون يشدعرون أنالدديني  صالحاإلالمناهضة لحركة 

يميددل نحددو  خرفدديواقعددي شددعبي والثدداني صددوفي  األولاالهتمددام الددي اتجدداهين مختلفددين 
   الكالسيكية

 طراز الباروك:  
علي الطراز الفندي الدذي سداد (   Baroqueالفنون كلمة )باروك امؤ رخويطلق  

 أصدلهالهدذة التسدمية  األصدليم والمعني 1750 حتى وم 1600في أوروبا في الفترة من
ة غيدر المندتظم االسدتدارة . والمشد ةاللؤلدؤوتطلدق علدي  (Baroqueفدي الغالدب ) أسباني

روما في نهاية القدرن السدادس عشدر يعتبدرة بعدو المدؤرخين  نشافيوهذا الطراز الذي 
لدروح التدي ظهدرت كدرد ويعبر هذا الطراز عن ا  لعصر النهضة األخيرةنهاية المرحلة 
البروتستنتي ،حيدج اهدتم المشدروفون علدي الكندائس الدذين شدجعوا  اإلصالحفعل لحركة 
مجال هذا الفدن الدذي  أنالدينية ..لذلك نجد  األمورالدنيوية أكثر من  باألمور هذا الطراز

فن البداروك لدم يكدن فقدط  أنتحرر من سيطرة الكنيسة كان في القصور والكنائس ويبدو 
كدان  ازدهدار أنجة مجموعة تطورات دينية وسياسية وفكرية حيدج أندة مدن الواضدي نتي

كمدا كدان للعلدم  أوروبدانتيجة القوة الكاثوليكية الجديدة وزيدادة قدوة العدائالت الحاكمدة فدي 
 م دور مهم في نشأة هذا الفن 1750وحتي 1600الذي تميزت بة البالد في الفترة من 

 -طـــراز الركوكو. 

                                                           

 12العين ترى واألذن تسمع فنون عصر النهضة جدـ –ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفني  (69) 
 م    1998 –دار السويدي للنشر والتوزيع واإلعالن أبو ظبي الطبعة األولي 
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القرن الثامن عشر فدي أواخدر حكدم الملدك لدويس الرابدع عشدر بدوادر ظهدور ظهرت في 
طراز فني جديد يختلف في مظاهرة الفنية عن طراز الباروك الدذي سداد فدي أوروبدا فدي 

 Rococoأعقاب عصر النهضة واستمر هذا الطراز الذي دعي بعد ذلك باسم )روكوكو 
بعد قيام الثورة الفرنسية في  افرنس(مزدهرا في المانيا وفرنسا بصفة خاصة واختفي من 

(غيددر المنتظمددة Rocailleم ولفظددة )روكوكو(مسددتمدة مددن كلمددة الصدددفة )1789عددام 
لزخددارف الشددائعة فددي ذلددك ل التددي سدداعدت علددي تشددكيل يددةالشددكل ذات الخطددوط المنحن

العصر .وقد بددا انتشدار هدذا الطدراز فدي العمدارة بعدد وفداة لدويس الرابدع عشدر فدي عدام 
 إلديفي باريس بدال من العدودة  اإلقامةيج هجر قصر فرساي ،وفضل النبالأ م ح1715

(وبددال  ةلوكدا ندد) قصورهم العظيمة في الريف فشيدوا منازل لهم عرفت باسم )هوتيل (
التي نشرها ليبدران اهدتم الندبالأ بزخرفدة مندازلهم  األرستقراطيةمن االهتمام بالواجهات 

تعتمدد  الطلبدات وابتكدروا طدراز جديدد عالزخرفيون هدذمن الداخل ..ولقد لبي المهندسون 
)طددراز لددويس الخددامس عشددر  أوعلددي شددكل الصدددفة عددرف باسددم )الروكوكددو(  زخارفددة
وقدد امتددت أسداليب هدذا  : األثداجعمم هدذا الطدراز فدي ميدادين التصدوير والنحدت  (ولقد

تدي حكدم الطراز إلى الفندون الحرفيدة أيضدال وظهدرت طدرق فنيدة خاصدة باألثداج فدي فتر
لويس الرابع عشر والخامس عشر والسدادس عشدر كمدا زاد االهتمدام بدالقطع الفنيدة التدي 

إال أن االهتمام بهذع الفنون يقل في القدرن التاسدع والساعات ،  تزين بها المنازل كالمرايا
 م . 1789عشر بعد قيام الثورة الفرنسية عام 

  -تحليل لزخارف القصر : 

 المحيط بالقصر : أوالً : الشريط الزخرفي

يحيط بالقصر أعلى الجدران كنار خشبي مائل من الطرف العلوي .. ذو أرضية 
صفراأ مائلة إلى البرتقالي بعرو حدوالي متدر وبطدول مسداحة القصدر بالكامدل ..وهدذا 
الكنار مزين بشريط زخرفي نباتي في وسدطه .. ويحدد هدذع الزخدارف خطدين متدوازيين 

.وهذا الشدريط الزخرفدي عبدارة عدن وحددة واحددة متكدررة من أعلى الزخارف وأسفلها .
وتخدرج خرشوفي له أربعة أضالع على شدكل )المعدين( ومتصلة ببعضها البعو بشكل 

من طرفيه وحدتين نباتيتين متماثلتين تمثالن الشدكل الرئيسدي للشدريط وهدذع الوحددة هدي 
معدين متجهدين إلدى عبارة عن فرعين نباتيين أساسيين للوحدة أربعة أضالع على شكل ال

األعلى مع الميل .. ومثلهما متجهدين إلدى األسدفل مدع الميدل بحيدج يتالقيدان فدي الطدرف 
اآلخر .. مع خروج بعو األوراق النباتية منهما لتشدكل وتكدون الشدكل الجمدالي للوحددة 

الدبعو فدي الجاندب اآلخدر مدن الوحددة لضدمان  ا..ثم تعود ويرتبط الفرعين مع بعضاهم
 الوحدة األصلي بطول الكنار الدائري حول القصر . التكرار لشكل

 ثانياً : رواق البهو الرئيسي :

تتميددز حددوائط هددذا البهددو بالتقسدديم الهندسددي لهددا عددن طريددق البانوهددات السددادة 
والمزخرفددة وهددي تقسددم الحددوائط إلددى قسددمين علددوي وسددفلي ) السددفلي بانوهددات سددادة   
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رفدة ( .بانوهدات القسدم السدفلي وهدي ذات أبواب   شدبابيك ( و ) العلدوي بانوهدات مزخ
مقاسات مختلفة في العرو وموحدة فدي اإلرتفداع .. وهدي عبدارة عدن إطدار بده خطدوط 
علدى شددكل بددرواز وداخلدده مسداحة لونيددة سددادة لونهددا أخضدر .بانوهددات القسددم العلددوي .. 

( ذات أيدددي علددى 17يتوسددط جميددع الحددوائط بددانوع ويتوسددط هددذا البددانوع رسددمة لمزهريددة)
كل ورقة شجر مدببة وعندق محلدى بدالكرات الدائريدة أعلدى وأسدفل العندق وهدي تسدتند ش

علي قاعدة مخروطية الشكل يرفعها ورقتين نباتيتين منحنيتين وأسفلهما ورقتين متماثلتين 
بانحندداأ أقددل ولهددا طددرف دائددري تنتهددي بدده الورقددة وهددي سددمة مميددزة لهددذا النددوع مددن 

 الورود . وأعلى المزهرية نفس أنواع ورقدة الشدجر الزخارف النباتية وبها مجموعة من
ذات األحرف الملتوية والمدببة ز وهذا البانوع يتكرر ثالج مرات في الحائط الكبير ) في 
المنتصف وعلى الجانبين ( أما الحائط الصغير فهو في المنتصف فقط .وعلى جانبي هذا 

واندب األربعدة ويتوسدطه شدكل بدالخطوط مدن الج البانوع نوع آخر من البانوهات المحددة
مددن الددذهب وبداخلدده وحدددة زخرفيددة نباتيددة مكونددة مددن  زخرفددي هندسددي محدددد بخطددوط

الصغيرة الدقيقة . وفي زوايا هذا البانوع األربعدة نجدد وحددة  مجموعة من األفرع النباتية
ثمدرة صدغيرة تثبدت منهدا زهدرة  انباتية مكونة من ورقتين مدببتين كالسيف في وسدطاهم

البعو مدع الدركن المقابدل لهدا فدي البدانوع  اجانبيها فرعين نباتيين يتصل بعضاهموعلى 
بحيج تكون وحدة زخرفية نباتية تمأل جوانب البانوع األربعة .يتوسدط هدذا البدانوع أربعدة 
وحدات زخرفية متكررة على جوانبه األربعة . وهي من نفس نوع ورقة الشدجر المدببدة 

روع متالقية ومنقسمة إلدى قسدمين تعطدي شدكالل بيضداويال في شكلها كالسيف وهم أربعة ف
 جر المنحنية والملتفة حول بعضها له طرفين من أعلى وأسفل من نهايات ورقة الش

 سقف البهو الرئيسي :
وبه كنار مائل من األربعة أجناب ومزخرف بعرو حوالي ثدالج متدر ويتوسدط السدقف 

ت الزخرفية المميدزة لطدراز القصدر . مستطيل بداخله مستطيالت أصغر مملوأة بالوحدا
في المنتصف تمامال بداخله شكل بيضاوي وقدد  2م5×3.5تنتهي بمستطيل أصغر حوالي 

( وسيوف . وكذلك 18ظهر بعناصر زخارف الكنار شكل للهالل والنجمة وأشكال لدروع)
   .( عجالن دائرة بها فرعين نباتي 19حيوانين متقابلين)

                                                           

لمنشدأت المتدأثرة رود واألكاليل كثيرة األلتواأ ميزات بها اتواجدات أشكال باقات الزهور والو (710) 
عبدد الحميدد العجداتي : تداريخ الفدن الجميدل مدن عصدر النهضدة الدي الوقدت بطراز الباروك . 

 .    49الحاضر الطبعة األولي مطبعة دار الكنت صــ 
عنصدر داخدل  يعد أشكال الدروع من اهم الوحدات الزخرفية التدي كاندت تدزين القصدور وهدو (18) 

أربعدة  –تاريخ العمارة  –مع التأثيرات اإلوربية للباروك والدكوكو . توفيق أحمد عبد الجواد 
   .  151صـ – 2جـ 1970أجزاأ المطبعة الفنية المدينة سنة 

مدن األسداطير وال عالقدة ممدا فدي   وقد تتميز فن الدكوكو بعودع للرسوم القديمة التي بهدا نشد (19) 
فددي قديمددة  تالكاملددة للدددائرة عبددد المنصددف سددالم : قصددور اإلسددراأ والباشدداوا/// العقوبددات 

 .  151صـ 2002كتبة زهراأ الشرق م 19القاهرة في القرن 
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 ثالثاً : صالة الفسقية :

القبة الوسطى ترتكز على أربعة أضالع متساوية تنتهي بكنار مائل إلى أسفل به وحددات 
زخرفية متكررة تنتهي على الحائط الشرقي بشكل نصف مزخدرف مدن الجدانبين وأسدفله 
مرسوم بشكل ستارة تعلو شكل زخرفدي عبدارة عدن برجدوال لهدا )ثمانيدة( أعمددة وسدقف 

ن من طراز الركوكو تنتهي من أسفل بـ )خمدس( مقبى يخرج من أسفله وحدتين زخرفيتي
العلدوي  نبانوهات مرسومة على الحائط من أسفل إلى أعلى . وينقسم البدانوع إلدى جدزئيي

به وحدة زخرفية نباتية تنتهي من األطراف بسلسلة زخرفية نباتية صغيرة تحيط بالوحدة 
مسدداحة الجددزأ علددى شددكل مربددع .أمددا الجددزأ السددفلي مددن البددانوع وهددو يماثددل مددرتين 

 المزخرف سادة له إطار برواز من الخطوط الطولية لونها أخضر كالبانوع .

 رابعاً : القاعة الثالثة ) على يسار المدخل ( :

وهددي مسددتطيلة الشددكل ويغلددب عليهددا اللددون األزرق .. والحددوائط مقسددمة إلددى بانوهددات 
ك ، وتقدوم الشدبابيك متساوية وهي بدورها تقسم الحائط إلى قسمين وعدد أثني عشر شدبا

بعمل البانوهات األصلية من حيدج التقسديم فيعلوهدا نصدف البدانوع العلدوي ذو الزخدارف 
التي يعلوها في المنتصف مزهريدة بهدا زهدور ترتكدز علدى قاعددة مزخرفدة هدذع القاعددة 
وحدة زخرفية نباتية .أما البانوع السفلي فيه وحددة زخرفيدة مميدزة ال يوجدد لهدا مثيدل فدي 

األخرى وهي عبارة عدن زخدارف نباتيدة ذات أوراق سدميكة مقسدمة إلدى قسدمين الغرف 
 متماثلين ) علوي وسفلي ( .

 

 السقف : -

مسددتطيل الشددكل بداخلدده شددكل بيضدداوي بأشددكال هندسددية ثالثيددة وخماسددية وسداسددية   
وبداخل كل شكل وحدة زخرفية تنتهي من الوسط بشكل يشبه الدرع صدغير بده زخدارف 

ى أسفل وعلى أطراف السقف األربعة كنار مائل به شريط زخرفي من خشبية متدرجة إل
 أعلى ومن أسفل به وحدة نباتية بها استطاله ومتكررع  .

 خامساً : الغرفة الجانبية الصغيرة :

وشبابيك ويعلة كل  توهي بجوار الحمام الرئيسي .. الحوائط عبارة عن بانو ها
األخددرى عبدارة عدن  بددرواز  تة بدانو هداشدباك وحددة زخرفيدة نباتيددة بسديطة أمدا الخمسدد

مستطيل الشكل له إطار بني بخطوط بيضاأ وداخله مساحة لونيدة خضدراأ . أمدا الجدزأ 
العلوي من البانوع فهو مساحة لونية برتقالية بداخلها الوحدة النباتية البسيطة عبدار محمدد 

 فرع ملتوي 

 :السقف 

كل وحدات هندسية رباعية مستطيل بداخله شكل بيضاوي مرسوم بداخل هذا الش
وثالثية األضالع على شكل نجمة مثمنة بدداخل كدل شدكل وحددة بسديطة جددال عبدارة عدن 
ورقة نباتية ذات أربعة أفرع .وتوجد أربعة وحدات زخرفية خشبية في األركان األربعدة 
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للسقف ثالثية األضالع . ويتوسط النجمة المثمنة شدكل بيضداوي مدن الزخدارف الخشدبية 
.علددى أطددراف هددذا المسددتطيل يوجددد كنددار مائددل يددربط بددين السددقف والحددوائط  البددارزة

مزخرفة بشريط من أعلى وأسفل لونه أخضر .الحوائط مقسمة إلى ستة عشر بانوع منهدا 
سبع شبابيك البانوهات كما في باقي الغرف أما الجزأ الذي ال يوجد بده شدبابيك فمرسدوم 

خطوط بيضاأ وخضدرا وبدداخل البدانوع شدريط به بانوع مستطيل الشكل له إطار سادة به 
زخرفي عبارة عن ورقة شجر صغيرة متكررة .الجزأ العلوي من الحائط بانوع مستطيل 
به وحدة زخرفية نباتية في أسفل البانوع تنتهي بشدريط زخرفدي صدغير جددال ليكمدل شدكل 

لزخدارف المستطيل داخل البانوع والبانوهات خضراأ .بعد أن تم عرو تحلديالل واضدحال 
كشددك المانسددترلي فلدديس بغرابددة أن نجددد هددذا الكددم الهائددل مددن التددأثيرات الواضددحة لفددن 
الباروك والركوكو في هذع المنشأ والتي سوف نعرضها في نقاط بسيطة في نهاية البحج 
فصدداحب الكشددك أو بقايددا السددريا بدده قددادم مددن ) مانسددتر ( مددن بددالد مقدددونيا ذات النتددائج 

قة حيج حضر إلدى مصدر فدي حكدم محمدد علدي وشديد هدذع المنشدأ الواضحة للطرز الساب
م وبال شك فعنه قد طبق لطراز السائد في بالدع التدي وفرمنهدا . مدن العدرو 1851عام 

التحليلي البسيط لزخارف كشك المانسترلي نستطيع أن نؤكد أن الفترة الزمنيدة التدي أقديم 
والركوكددو مددع وجددود اللمسددة  فيهدا القصددر ذات تددأثيرال أوربددي واضددي لزخددارف البدداروك

العثمانية والقيد للتقاليد الشرقية وتعاليم الدين اإلسالمي كذلك وقد توصلنا لعدة نقاط هامة 
 فنية وهي وجود كالل من :

 من الخارج خلو الواجهة فيما عدا الكورنيش العلوية ذات الزخارف النباتية 

 الملتوية التي تظهر وحدة مكررة بقول الكورنيش .

خارف النباتية العديدة المتداخلة بالبهو الرئيسدي والحجدرة الجندوبي والشدمالية الغربيدة الز
 التي يظهر بها أشكال لسيوف ودروع وبوق أيضال .

زخرفة الوقفة والصدف وباقدات الدورود خاصدة فدي بانوهدات الحجدرة الصدغيرة الملحقدة 
ائر ذات الطيددات بحجددرة الفسددقية التددي تعددرف اآلن بحجددر المسددرح . ظهددور رسددوم السددت

وتحدديط بهددا زخددارف هندسددية رائعددة مثلمددا وجددد فددي حجددرة المسددرح خاصددة فددي مندداطق 
 االنتقال لألسقف .

 ظهور بعو من األبواق واألسهم والطيور كذلك في سقف قاعة المسرح .

البانوهات عبارة عن وحددة زخرفيدة تددور حدول محدور واحدد وبده كقاعددة وبددن وتداج. 
 ذات األعمدة ووضوح زخرفة العمود  وجود ما تسنيه المنشأة

 

 الخاتمة

م فترة زاد فيها الحماس واالتجاع إلدى مدا هدو 1867م وحتى 1808تعتبر تلك الفترة من 
أوروبي في شتى المجاالت وهي الفترة التي تم إنشداأ القصدر خاللهدا فتميدز بقايدا السدريا 
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دهروا في تلك الفترة وهي بعناصر عديدة تجعله يدخل في هذع البوتقة من التأثر بفنين از
 الباروك والركوكو من حيج العمارة والزخارف أيضا.

 -من حيث العمارة:
نجد الواجهات الخارجية خالية تماما من الزخارف فيما عددا كندار علدوي يطدوق  -1

 الواجهات ويمتد بها بنفس الشكل واألسلوب.
 .المداخل ترتفع قليال بواسطة درج ساللم وتؤدي لالستقبال مباشرة -2
الكشك محاط بمجموعة هائلة من الحدائق حتى وان استخدم جدزأ منهدا كمتحدف  -3

 ألم كلثوم.

تعددددت النوافددذ بشددكل كبيددر وهددي حديثددة فتحددات مسددتطيلة بشدديش وخلددف زجدداج  -4
 وصل إلى سبعة عشر نافذة بالوجهة الغربية.

اسددتخدام العقددود المفتوحددة كمددا هددو واضددي فددي عقددود الشددرفات القبليددة والبحريددة  -5
 لة على أعمدة مزدان يتجانها المحم

 القبة الرئيسية وأنصافها غير العميقة كما في قاعة المسرح اآلن)الفسقية سابقا(. -6

طريقة البناأ طبقات متعددة ثم هيكدل خشدبي فدي جميدع الحداالت خاصدال األسدقف  -7
 م.1991مكسوة بالبياو ظهر هذا أثناأ ترميم أسقف الشرفة الخارجية 

 

 

 -من حيث الزخارف:
نصر الرئيسي للجدار ككل هو البانوع  وعادة ما يكون وحدع زخرفيده مجمعدة الع -1

 تدور حول محور واحد.
الثراأ الواضي بالزخارف في داخل الكشك كالجدار واألسدقف التدي ال تخلدو مدن  -2

 الوحدات الزخرفيه ومساحات األلوان الواضحة.

 –رد أجنحددة طيددور وباقددات الددو -ظهددور زخددارف الفددازات والقواقددع والمحددار -3
 واألبواق. -واألسهم -والدروع

ظهر أيضا بحجرة المسرح رسوم السدتائر وأشدكال لوحددع معماريدة تظهدر منهدا  -4
 بوضوح األعمدة كقاعدة وبدن وتاج.

تكدداثر وتعدددد األشددكال الهندسددية المقسددمة لجميددع األسددقف تقريبددا بالكشددك ومددن  -5
 داخلها تنوع زخرفي آخر.

وحددات زخرفيده بدارزع مدن الخشدب  وجود السرع بالمنصف  وفدي الكشدك عدادة -6
 المذهب برقائق ورق الذهب على مستويات.

 األشكال واللوحات
  -قائمة :

 مسقط أفقي لكشك المانسترلي نقالل عن مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية   – 1
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 قطاع طولي لكشك المانسترلي .  – 2

 توضيي لزخارف الفازع .  – 3

 لكية النجمة والهالل . الم الشارةتوضيي لزخارف  – 4

 توضيي لزخارف األسهم والسيوف .  – 5

 . القوقعةتوضيي لزخارف  – 6

     الممر الخارجي يلي حجرات االستقبال حديثة البناأ ويؤدي في المواجهة  - 7

 للمسجد الصغير      

 واجهة متحف أم كلثوم بالحديقة وأمام المدخل تمثال حديج لها. - 8

 ئيسية للقصر والدرج المرتفع المؤدي لالستقبال مباشرة.الواجهة الر - 9

 امتداد الواجهة الرئيسية انحناأ زاوية قائمة مع الواجهة الجانبية  -10

 المطلة على النيل.     

 مقياس النيل حيج تطل عليه احد واجهات القصر الجانبية. -11

 الشرفة الخلفية للقصر المفتوح بعقود وتطل على النيل. -12

 سقف البهو الرئيسي. -13

 احد بانوهات الحجرة اليسرى الجانبية. -14

 توضيي لكنار من سقف البهو الرئيسي. -15

 قاعة الفسقية )المسرح حاليا(. -16

 زخارف سقف قاعة المسرح. -17

 زخارف سقف قاعة المسرح السرة  -18

 زخارف أحد ايوانات قاعة المسرح. -19

 للقبة المركزية( بقاعة المسرح. أحد أركان )مناطق االنتقال -20

 توضي لرسوم عمود نصف قبة المسرح . -21
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 سقف الطرقة المؤدية لدورة المياع الوحيدة بالكشك. -22

 الزجاج المعشق وملون ألوان عديد .  -23

 قائمة المصادر والمراجع العربية
 محكمة الباب  447من سجل رقم  507صورة طبق األصل من الحجة الشرعية رقم  (1

/  4العالي الخاصة بسراي المانسدترلي وقدد تدم تصدوير دار الوثدائق القوميدة بتداريخ 
11 /2007  . 

المطبعدة الفنيدة الحديثدة   -أربعدة أجدزاأ  –تاريخ العمارة  –توفيق أحمد عبد الجواد  (2
 م. 1970سنة 

 هـ .  1322 –الجزأ الثاني بوالق  –عجائب اآلثار  –عبد الرحمن الجبرتي  (3

دار المعددارف سددنة  –ذكددي : األعددالم وشددارات الملددك فددي وادي النيددل  عبددد الددرحمن (4
1944  . 

دار الكتدب المصدرية  – 1جدـ -علي باشا مبارك : الخطط التوفيقية لمصدر والقداهرة  (5
 م .  1969سنة 

بيددروت عددام  –عبددد الددرحمن غالددب : موسددوعة العمددارة اإلسددالمية الطبعددة األولددي  (6
1988  . 

 –ريخ الفن الجميل من عصر النهضة إلي الوقدت الحاضدر عبد الحميد العجاتي : تا  (7
 مطبعة دار الكتب .  –الطبعة األولي 

 – 19عبد المنصف سالم : قصور األمراأ والباشاوات في مدينة القداهرة فدي القدرن  (8
 م .  2002مكتبة زهراأ الشرق 

 الددار المصدرية –خطدط الطرابيلدي  –عباس الطرابيلي : أحيداأ القداهرة المحروسدة  (9
 م .  2003اللبنانية  

محمددود عبدداس : القصددور الملكيددة فددي مصددر ) تدداريخ وحضددارة ( الدددار العالميددة  (10
 .  2005للنشر والتوزيع 

يحيي أحمدد عبدد الحميدد : طدرز العمدارة الداخليدة الغربيدة التدي انتشدرت بالمسدكن  (11
جامعددة  –رسددالة ماجسددتير كليددة الفنددون الجميلددة  –المصددري منددذ الحملددة الفرنسددية 
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