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 امللخص
 عمراهنا ىلع اً ري كب رياً أتث واليته ةت لف كان و،اً ضوءاً جديدكسائر بالد القطر املصري طنطا  ،شهدت3681 عام للسلطة اخلديوي إمساعيل جميء عقبشر ع التاسع القرن أواخر يف

 شعوب خمتلف فيها عاشصناعية(  – إدارية-متكاملة ) ثقافية  لتصبح مدينة عصرية الغرب حنو توجيههامت و  العامل ىلعلتضفي عليها روح عصر جديد فأنفتحت املدينة وعمارهتا
 ألعيادسوايً اب اجملتمع طوابق مجيع واحتفلت املصرية احلياة نسيج يف دورًا واجلنسيات األداين مجيع ولِعبتاحلديثة  املدينةسوايً  وشيدوا املصريني مع جنب إىلجنباً  املتوسط البحر

 (6138 صاحل).اً كرمياً وقانعو  اً منفتح تعددايً  جمتمعها فكانوتناغم، تكامل يف سوايً  العيش وإمنا هتم، اليت هي اهلوية أو اجلنسية تكن ومل، العام مدارعلى  املختلفة
واليت مازالت هلا مسات )معربات( ية يف املدينة ويسعى البحث إىل تسليط الضوء على النسيج العمراين األصيل ملدينة طنطا والذي يشكل هويتها التارخيية وإبراز القيم التاثية والعمران

 .صيل للمدينة والذي مييزها عن ابقي مدن إقليم الدلتاألحىت يتم احلفاظ عليها وإدراجها يف اخلطط التنموية املستقبلية للتأكيد على النسيج العمراين اض موجودة ومؤثرة على األر 
 عظمة ما أحدثه اخلديوي إمساعيل يف عمارة وعمران الدولة املصرية عموما ويف مدينة طنطا حتديدا ألن شكل املدينة مل يعد واضحا كما كانمبدى اجليل احلايل لتوعيةالدراسة  هتدف

اليت تقضي على أصالة العمارة لغري مدروسة واة املتسارعة لعمرانييوما بعد يوم فالبد من وقفة للحد من التنمية اوهذا األمر يزداد سوءا خاصة أن العمران املعاصر يشوه معامل املدينة 
التاثية حبيث ال تشوه الشوارع وال املباين ذات  والعمران، وإعادة صياغة املدينة لتصبح واضحة املعامل ويتم التفرقة بني النسيج القدمي واحلديث والتحكم يف عمليات البناء يف املناطق

للمدن والقائم على املنفعة الوقتية فقط والذي ينتج عنه طمس مالمح املدينة األصيلة، ويهدف البحث إىل إدراج املنطقة اخلديوية يف املدلول التاثي، وتعديل مسار التخطيط احلايل 
ملباين ومنط الواجهات واإلضاءة والئحته التنفيذية واليت تضبط كل مفردات عمران املناطق التاثية من ارتفاعات ا 6116لسنة  331مدينة طنطا  كمنطقة تراثية جيب محايتها بقانون 

وغريها اليت من شأهنا محاية وحدة املنطقة البصرية واحلفاظ على سياقها األصيل وعالقتها ابملناطق اجملاورة، والبدء عموما (6131حواس ) والتشجري واألرصفة والالفتات واإلعالانت
 6118لعام  331ة ضمن قانون سجلوكذلك احلفاظ على املباين التاثية وذات الطابع املعماري املميز امل، هنا التارخيييف ختطيط املدن التارخيية املصرية على أساس مميزاهتا وتطور عمرا

 وإدراج املباين غري املسجلة للحفاظ عليها وإعادة استخدام كل املباين التاثية لضمان مستقبل مستدام هلا وللمنطقة ككل.( 6131)حواس 
د من التابط واالنتماء قيمة املدينة وإضافة ميزة جديدة هبا إىل جانب كوهنا مدينة السيد البدوي فيتعرف اجملتمع احمللي على هويتها واترخيها ورقيها مما يزيء وتكون النتيجة لذلك إعال

 الداخلية للمدينة حىت يف غري أايم املولد.الثقافية لسياحة للمكان ومن مث يعمل اجملتمع احمللي كقوة داعمة تساهم يف استمرارية النسيج األصلي وحتافظ عليه وميكن بذلك تنشيط ا
Abstract 
In the late of nineteenth century, the city of Tanta saw a new light, thanks to the seizing of power by Khedive 
Ismailin 1863. His reign had a great impact on the city and its architecture, ushering in a new, visionary era. He 
sought to open the city, and orient it westwards: making it an integrated modern city, open to the world, and a 
place where peoples from every corner of the Mediterranean once rubbed shoulders. Together with Egyptians, 
they created the modern city. All religions and nationalities played a part in the tapestry that was Egyptian life – 
all echelons of society celebrated the multitude of festivals that punctuated the year. However, it was not the 
multitude of nations or identities that mattered, but their conviviality and harmonious integration. It was a 
pluralistic society founded on the birth of a distinct xenophile: both generous, and content. (Saleh 2015) 
This research seeks to shed light on the authentic and significant fabric of the city of Tanta, which makes its 
historical identity,Reveal and interpret heritage significance and values of the city and its urban fabric, which 
still have features and attributesin the city to be preserved and included in future development plans to 
emphasize the authentic urban fabric of the city that distinguish it from other cities of the Delta. 
 
The purpose of the study is to raise awarenessof thepresent generation about the extent of the greatness of what 
Khedive Ismail caused in the architecture and theurban fabric of the Egyptian state specially in city of Tanta 
because the identity of the city is no longer evident as it was especially that contemporary urbanism distorts the 
features of the city andThe situation is getting worse and worse day by day.There must be a pause to 
reduceunplannedurban development to make a visualdisparity between old and new fabric, control the 
construction processes in heritage districts to make sure that it will not distort the urban fabric 
One of the main prospective  results of this research is to include the Khedive district in the city of Tanta as a 
heritage district which must be protected by Law 119 -2008, which governs all the features of  the urban heritage 
districts( height of buildings, style of façades, lighting, landscaping, and sidewalks) (Hawas 2013) and others, 
which will protect the visual unity of the district and preserve its authentic context and its relation to the 
neighboring districts: generally to  begin planning the historic Egyptian cities on the basis of its advantages and 
the development of its historical monuments. Heritage buildings registered under Law 114 - 2006 (Hawas2013) 
and the enrollment of unregistered buildings to be preserved and reuse all heritage buildings to achieve a 
sustainable future for them and for the whole district. 



 المقدمة

واسعة بسبب قدوم السيد أمحد البدوي إليها  كانت تتمتع بشهرة دينية   مدينة طنطا
وبقيت طنطا طوال ستة قرون مقتصرة  1276وعاش هبا حىت وفاته عام  1240عام 

على كوهنا مدينة السيد البدوي حىت ويل اخلديوي إمساعيل عرش مصر فحظيت 
على درجة واحدة من كان فاجلميع  باهتمام ال يقل عن مدينيت القاهرة واالسكندرية 

 يكلبعمارة وعمران القاهرة يف البداية إمساعيل اخلديوي  وكانت عناية ،ي والتميزالرق
أرادها أن - احلديثة األوروبية العواصم ربأك وتنافس حتاكي عصرية لدولة الواجهة تصبح

على أساس نسيج عمراين مبين على الشوارع فتم ختطيط املدينة  -تصبح باريس الشرق
تشيد مت و املقياس واألمهية  تتجمع لتصب يف ميادين متدرجة يف املستقيمة الواسعة اليت

 صاحل).الروكوكو وأجواء الپاريسية اجلاذبية اتمس لتحملبدورانات  مباينو  قصور
  "7"صفحة (2015

 
بشوارعها املستقيمة اليت تتوسطها ميادين متدرجة 1984القاهرة اخلديوية عام   ]1] 

 (2002)حواس يف املقياس واألمهية
 التطور العمراني لمدينة طنطا

يقع يف قلبها اجلامع  حمددة تعود إىل العصور الوسطى بؤرةكانت طنطا عبارة عن 
وحدودها الشمالية مفتوحة  ا الرتع والقنوات املالحيةا وجنوب  شرق   حيدها، األمحدي

لالمتداد املستقبلي على طول اجملرى املالحي لقناة القاصد وحدودها الغربية مفتوحة 
وكان يغلب عليها االستعمال السكين التجاري وذات النسيج العمراين قوامه  ،أيضا

 وكانت طنطا مشهورة طرقات ضيقة غري خمططة تتنوع بني شوارع وحارات وعطفات،
اباهتا، إذ كان هلا عدة بوابات تغلق على أهلها مساء كل يوم )وذلك على قدميا ببو 

ة(، منها واحدة على احلد البحري وأررى على احلد الغري ري غرار بوابات القاهرة الشه
( وقال عنها التارخييةوثالث بوابات على احلد اجلنوي الغري للمدينة القدمية )البؤرة 

مكتشف حجر رشيد( "مل 1832-1790مبليون )العامل األثري الفرنسي ج.ف.شا
نكد نقرتب من تلك األسوار العالية العتيقة ذات البوابة اليت اهنارت حديثا ، مل أستطع 

قياس مدى التأثر الذي شعرت به بعد أن جتاوزنا تلك البوابة، ووجدنا حتت ناظرينا  
صواعق أو اهلزات إهنا صخور متشاهبة هتشمت بفعل ال ا،قدم   80تال  هائلة بارتفاع ك

 (1965وهيب ).األرضية"
أقام ثورة فهوية جديدة املدينة  ملا اعتلى اخلديوي إمساعيل عرش البالد أعطاو  -

 اهتمامه ورعايته حمورليكون  القدمية ارتار غرب املدينةحيث عمرانية غري مسبوقة 
السكك  النقل الربي املتمثل يف مركزبط بني وكان ارتيار مدروس ملوقع اسرتاتيجي ير 

تلك املنطقة كما وتقع احلديدية والنقل النهري املتمثل يف اجملرى املالحي لقناة القاصد  
مبىن ديوان املديرية )مقر املنطقة املختارة  وحتوي جبوار البؤرة التارخيية يفصلهما شارع

   .مديرية الغربية قدميا(

 
مبحطة السكك احلديدية والقناة  املنطقة اخلديوية غري ديوان املديرية وعالقتها]  2] 

                      1887املالحية واملدينة القدمية من رريطة طنطا 

ذن من طرف اخلديوي لديوان األوقاف بتقسيم الفضاء الواقع يف صدر اإلوبالفعل 
جبوار ديوان املديرية على الراغبني وحتكريه وعمل لذلك الرسومات الالزمة  املدينة غري

 مما زادوجرت العمائر فيه طبق األوامر اخلديوية فبنيت هناك أبنية فاررة وعمائر جليلة 
 (1888مبارك ) هتا وكثرة سكاهنا.هبجة املدينة وعمار  من
 من وكان واملستشفيات ارسملدوا إلداراتوا احلكومية املصاحل أغلب باملنطقة أقيم  -

 القنصلية رأسهم وعلى األجنبية القنصليات هبا أقيمت اليت احلكومية املصاحل أهم
 طه شارع يف اليونانية القنصلية توجد كانت حيث واليونانية، واإليطالية الفرنسية
 شارع يف اإليطالية والقنصلية الشافعي اإلمام شارع يف الفرنسية والقنصلية  احلكيم

 مخس يف توجد كانت مصر يف اإليطالية )القنصليات حاليا( )املدارس فوزية مريةاأل
 Shlala) املنصورة(-السويس-طنطا-القاهرة-اإلسكندرية هم فقط مدن

 الرتاثية، املنطقة تلك من الشرقي الشمال يف الفارسية القنصلية تقع كما(2017
 .العشرين( القرن )أوارر قريب وقت وحىت املدينة يف منطقة وأرقى أهم فأصبحت

 تنظيم مهندس هلا ورتب املستقيمة الشوارع وفتح احلارات بعض توسعة مت وقد -
 فتمكنت واعتدال اتساع ذات وحارات شوارع عدة فيها وفتحت صحة وحكيم

 ازدادت و املتاجر أنواع فيها كثرتو  حاهلا وحسن وبيوهتا أزقتها من الصحة دواعي
  "عشر الثالث  اجلزء 45 صفحة " (1888 مبارك)كناها.س يف بةرغال

 وانكليز فرنساوية وأروام شوام من واألغراب الوطن أهل من كثري طنطا إىل هاجر -
 (1888 )مبارك كثريا. أهلها عدد صار حىت ويهود ومالطية ومنساوية وطليانية

 
 1928املنطقة اخلديوية بعد تعمريها واخلدمات اليت أقيمت هبا من رريطة  ] 3] 

 ( 1موقع انرتنت   1928)مصدر رريطة 



 ازدهار مجال القطن في طنطا تزامنا مع نهضتها العمرانية
شهرة العمرانية اليت أحدثها اخلديوي إمساعيل، حظيت طنطا ب لنهضةإىل جانب ا

يف  1الذي ظلت مصر الدولة رقم بسبب ريادهتا يف جمال القطن ) عاملية راصة هبا
(، حيث أنشأ هبا على مساحات  العامل يف إنتاجه بأجود أنواعه حىت أوائل اخلمسينات

، فكانت طنطا متثل منفذ تصريف حمصول القطن القطن كبرية شون وحماجل وحلقات 
  .يف وسط الدلتا

طن، وكان هبا كل متعلقات صناعة القطن انفردت طنطا قدميا  بوجود بورصة القف
، وإىل اآلن يوجد هبا (وتسويقه من آالت ومصانع، وكانت تلقب بـ)ملكة البورصة

واعترب شارع حلقة القطن هبا أكرب وأهم مركز ن، شارع البورصة وامتداده حلقة القط
 (1965وهيب)ا.لبيع القطن يف وسط الدلت

       
 1928القطن يف املنطقة الصناعية بطنطا شون وحماجل وحلقات ] 4] 

ومتركزت هذه الصناعة يف اجلزء الشمايل الشرقي من املدينة وبذلك أصبحت املدينة 
تنقسم إىل مدينة قدمية حول اجلامع األمحدي ومنطقة إدارية وثقافية يف اجلزء الغري 

الحية ومنطقة صناعية يف الشمال الشرقي وحتدد هذه األقسام كل من القناة امل
  والسكك احلديدية.

 
 1928ة ملدينة طنطا من رريطة األقسام العمراني] 5] 

للعمل هبا  من مجيع أحناء اوروبااألوروبيون  إليها فانفتحت املدينة على العامل وهاجر 
مثل االسكتلندي "جيمس إجنليس" الذي هاجر إىل طنطا هو وأسرته  ل،ومجع األموا

عهد اخلديوي  ذلك يف وكان للعمل يف جمال القطن، وحقق إجنليس ثروة هائلة يف طنطا
عام  مصنعا ودارا لرعاية األطفال وكبار السنمساعيل وعندما عاد إىل بلده أنشأ قصرا  و إ

وما زاال موجودين  ومبكانتها العاليةتأثرا  هبا  Tantah Croftبامسها وامسامها 1884
قليمية املباين ذات القيمة التارخيية االمسجل ضمن  القصرو  يف بلدة بيبلز االسكتلندية

املصريةيف قلب وادي ومشهور حبكاية صاحبه اجنلس ومدى تأثره باملدينة  يف اسكتلندا
 (4موقع انرتنت )النيل.

  نداقصر طنطا كروفت يف اسكتل  ]6] 

 بحر طنطا )المجرى المالحي لقناة القاصد(
حبرطنطا كان ذو أمهية كربى حىت أوارر القرن التاسع عشر حيث كان النقل النهري 

وسيلة املواصالت الرئيسية ألغلب املرتددين على مدينة طنطا رصوصا أيام مولد السيد 
عشر وقلت أمهية البدوي إىل أن درلت السكك احلديدية يف مخسينيات القرن التاسع 

حبر طنطا شيئا فشيئا كوسيلة لالنتقال فتم ردمه بعد أن ساهم بشكل كبري يف تكوين 
املدينة و حتديد شكلها وامتدادها على طوله وتشكلت حوله القصور واملباين الفخمة 

ألغىن الشخصيات اليت عاشت يف طنطا لتعطي هلذا املسار ثقل عمراين ومعماري 
ديثة واليزال العديد من القصور الرتاثية قائما حىت اآلن مل تطاله شكل هوية املدينة احل

 يد التخريب ليكون شاهدا على مدى ثراء العمارة يف ذاك الزمان.

 
رمسة قدمية لطنطا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر وتظهر هبا القناة   ]7] 

تعمريها وإنشاء احملاجل كما تظهر املنطقة الصناعية قبل املالحية مبسارها األصلي  
 (3موقع انرتنت مآذن اجلامع األمحدي )وتظهر على ميني الرمسة  والشون واحللقات

 
 (2موقع انرتنت لقطة بانورامية لطنطا هناية القرن التاسع عشر ) ]8] 

 
وتطل عليها كلية سانت لويس وكنيسة اإلفرنج 1911صورة للقناة املالحية  ]9] 

 (2موقع انرتنت ) املنشاويالكاثوليك وجامع 

  
 (3موقع انرتنت ) العشرينالقرن  بدايةلقطة بانورامية لطنطا  ]10] 



 
 1928أماكن بعض الصور القدمية للقناة املالحية على رريطة   ]11] 

)حواس  1863بداية من  وكما مت يف مشروع القاهرة اخلديوية من حتويل جمرى النيل
اجملرى املالحي لقناة القاصد وحتويل جمراها لتكون مت ردم كذلك يف طنطا   (2002

قد بدأت أعمال حتويل املسار يف منتصف العقد الثالث من ، و رارج الكتلة العمرانية
 1954القناة عام  القرن العشرين وانتهت يف العقد اخلامس حيث ردم أرر جزء من

د املدينة حدو سار الرتع على وحتولت إىل شارع أرذ منها االسم فقط، وأصبح م
 (3أرشيف ).فقط

   
حيث يظهر املسار املقرتح باللون لتحويل مسار القناة  1933رريطة بتاريخ  ]12] 

 إىل شارع للقناة ويظهر حتول املسار القدمي 2008رريطة  – (3أرشيف ) األمحر
 (4أرشيف )

ج احلدود طرافها رار وكما يظهر يف اخلريطة النمو العمراين اهلائل يف املدينة وترامي أ
ة هلا، مما يؤثر على وضوح معاملها وتدارل النسيج القدمي مع احلديث مما حيدث القدمي

 الذي نسعى إلبرازه واحلفاظ عليه. رلل يف السياق العمراين األصلي 
على الشوارع والمباني التراثية في األقسام التراثية الثالث  نماذج

 لمدينة طنطا 
تراثي ذوطراز معماري متميز يف مدينة طنطا تبعا مبىن  27مت تسجيل  2007يف عام 
يف جهاز التنسيق احلضاري والذي حيظر هدم هذه املباين 2006لسنة  144لقانون 

، كما متتلك (1أرشيف ) هدم كلي أو جزئي وأغلب هذه املباين يف املنطقة اخلديوية
ط الدلتا مت املدينة ستة مباين مسجلة كأثار إسالمية وقبطية تابعة ملنطقة أثار وس

)اجلامع األمحدي والسبيل األمحدي وسبيل على بك  1999تسجيلها ابتداءا من عام 
الكبري وجمموعة املنشاوي اإلسالمية وجامع عز الرجال وقصر األمرية فريال(، وقصر 

األمرية فريال هو املبىن الوحيد املسجل يف اجلهتني )وزارة األثار وجهاز التنسيق 
سجلة واليت متثل يف املغري جد الكثري من املباين الرتاثية د،كما يو احلضاري( يف آن واح

جمموعها ذاكرة للنسيج العمراين الرتاثي األصيل، وميكن القول أنه لوال استخدام بعض 
املباين الرتاثية كمقر جلهات حكومية وإدارية وبقاء بعض السكان يف املباين القدمية ملا 

 )رغم قلته( من املباين حىت اليوم.دام هذا الرصيد الرتاثي احلايل 
سجلة يف املدينة على رريطة املغري املباين املسجلة وبعض املباين  وهنا بيان مواقع

 واملوجودة حىت اآلن 1928

 
 والباقية حىت اآلن 1928املباين الرتاثية املوجودة يف مدينة طنطا من  ] 13] 

 عمارة وعمران البؤرة التاريخيةل نماذجأوال: 
يف هذا البحث مت الرتكيز على املنطقة اخلديوية واملنطقة الصناعية بشكل أوسع دون 
التعمق يف تفاصيل البؤرة التارخيية حيث أهنا مت دراستها بشكل مفصل يف دراسات 

ألبرز مسات عمارة وعمران موجز عرض بهنا نكتفي ، و (2016)زيدان سابقة حديثة 
األمحدي ومسجد سيدي مرزوق التارخيي وصور البؤرة التارخيية على رأسها اجلامع 

للنسيج العمراين للمنطقة من شوارع ضيقة وارتفاعات ترتاوح بني دور واحد وثالثة 
 أدوار يف غالبية البؤرة التارخيية حيث أهنا تتمتع بطابع تراثي راص معماريا وعمرانيا.

 الجامع األحمدي
زاوية، مث مسجدا بفضل مث  1276، بدأ ىف شكل رلوة 2م11000 تبلغ مساحته

بإعادة بناؤه،  1848قام عباس باشا االول  عام وبعدها  1773على بك الكبري 
الرواق إليه ، وأضيف 1956، توسعة ىف 1902وتقويته ىف عهد عباس حلمى الثاىن 

 (2016)زيدان .1975اجلنوي عام 

 
 (3العشرين )موقع انرتنت اجلامع األمحدي وجبواره اللوكاندة األمحدية يف القرن  ]14] 



 مسجد سيدي مرزوق
به م، ودفن 750عامويرجع إىل يف مدينة طنطا بعد مسجد البهي مسجد اقدم ثاىن 

)زيدان  م عن األمحدى250م ،ويبعد 1927إعادة بنائه  مت، و 1573مرزوق الغازى 
2016). 

 
 مسجد سيدي مرزوق يف البؤرة التارخيية ]15] 

  
 الضيقة واملباين ذات الطابع الرتاثي يف البؤرة التارخييةالشوارع  ]16] 

على النمط العمراين واملعماري راصة  ا  النسبة األكرب من البؤرة التارخيية مازال حمافظ 
يف شرق اجلامع األمحدي مع وجود تغيريات كثرية يف اجلهة الغربية منه وذلك جملاورهتا 

للمنطقة اخلديوية فأرذت من طابعها اخلدمي وشيدت العمائر املرتفعة ومت توسعة 
تارخيية ( ولكن الطابع العام للبؤرة ال1965وهيب الشوارع يف عهدالرئيس السادات )

 على منطه املعماري والعمراين. ا  مازال حمافظ
 للشوارع والمباني التراثية في المنطقة الخديوية نماذجا: ثاني

 شارع المديرية
بني مت ارتيار هذا الشارع كأبرز منوذج للمنطقة اخلديوية ألمهيته البصرية يف الفصل 

شهر وأهم شوارع طنطا ويصل وهو شارع جتاري من أة اخلديوية املدينة القدمية واملنطق
 .ميدان احملطةو  ميدان الساعةبني أهم ميادين طنطا 

  
املوجودة حاليا به باللون املباين الرتاثية تظه و  1928من رريطة شارع املديرية   ]17] 

شارع املديرية أوارر القرن   -وباللون األزرق باقي عمارات البواكي اليت هدمت األمحر
 (2انرتنت موقع )التاسع عشر

للتظليل واحلماية من ويتميز شارع املديرية باملباين ذات البواكي اليت تغطي الرصيف 
رن التاسع عشر واملعروفة يف طنطا بعمارات األوقاف بنيت يف مثانينات الق الشمس

 وفيما يلي عرض لبعض املباين الرتاثية يف املنطقة اخلديوية:وبقى منها عمارتني، 
: تسمى حاليا عمارة اإلنشاء وعمارة لمباني ذات البواكي(عمارات األوقاف )ا

 المنزلين وفقا لهيئة األوقاف
              (2أرشيف)  1890عمارة املنزلني -1880عمارة اإلنشاءتاريخ اإلنشاء: 

         الطراز املعماري: كالسيك 

(                                 1أرشيفاإلستخدام األصلي للمبنيان: سكين جتاري )
 اإلستخدام احلايل: جتاري         

(                   2أرشيف)2م383عمارة املنزلني  -2م773املساحة: عمارة اإلنشاء 
                   علويةعدد األدوار:  ثالثة أدوار 

  

 
 2016وحديثا ( 2مواقع انرتنت  )أوارر القرن التاسع عشرشارع املديرية   ]18] 

 مببانيه ذات البواكي اليت تغطي األرصفة
شارع األوقاف ويطل على شارع المديرية من جهتين )يطلق عليه  1عقار رقم 

 عمارة ميتو حاليا(
الطراز                         تاريخ اإلنشاء: تسعينات القرن التاسع عشر.       

 املعماري: نيو باروك فرنسي.
اإلستخدام األصلي: إدراي سكين )الطابق األرضي كان عبارة عن مكتب الري التابع 

 للجمعية امللكية للزراعة(.
 اإلستخدام احلايل للمبىن: سكين+ حمالت جتارية.

املساحة:            عدد األدوار: أرضي +أربعة ادور علوية ونصف دور بالسطح
 (1)أرشيف  2م380

املعماري لواجهاته مع بعض التغريات يف الدور األرضي املبىن حمافظ على الطراز 
 وإضافة نصف دور علوي مستحدث ليكون الدور األرري بكامل املساحة.

  
صورة  – (3موقع انرتنت ) للمبىن الرتاثيأوائل القرن العشرين يف صورة قدمية   ]19] 

 2017املبىن 
 متفرع من شارع المديريةشارع عثمان محمد  29عقار رقم 

 ريخ اإلنشاء: مطلع القرن العشرينتا
 الطراز املعماري: نيو باروك فرنسي مع تأثري املدرسة التعبريية. 

اإلستخدام احلايل: مت إرالؤه (    1أرشيفاإلستخدام األصلي للمبىن: سكين جتاري )
 2م180املساحة:    .باستثناء حمل يف الدور األرضي

 .   ردمات مستحدث عدد األدوار: أرضي ودورين علويني ودور



املبىن حمافظ على واجهاته ولكنه متضرر من الدارل )فراغي احلمام واملطبخ مهدمني 
بالكامل يف كل الطوابق( بسبب حماوالت املالك هلدمه باستخدام املياه اجلارية ولكن 

 باقي الفراغات حبالة سليمة وكذلك الواجهات الرئيسية واجلانبية مل تتضررا.   

  
  املطلة على شارع عثمان حممد متفرع من شارع املديريةالواجهة الرئيسية للعقار ]20]

 بشارع المدارس متفرع من شارع المديرية قصر األميرة فريال
الطراز املعماري: مزيج من نيو كالسيك ونيو   - 1918و 1909تاريخ اإلنشاء: بني 

االستخدام األصلي: سكين وأعيد استخدامه كمدرسة ملدة  - باروك فرنسي وإيطايل
 االستخدام احلايل: مهجور. -تقارب السبعني عاما 

عدد األدوار: بدروم وأرضي ودور أول علوي ونصف دور ثاين علوي )بقية الدور الثاين 
 2م1615املساحة الكلية للقصر مع احلديقة:  2م455املساحة املبنية: -مستحدث( 

يف إلبراهيم هبجت واحد من أثرياء املدينة  1918عام  كان مملوك هو قصر سكين"
املعارف العمومية )الرتبية والتعليم حايل( واستخدم   مث استأجرته وزارة لوقتذلك ا

 (،أ/شوقي توكل )من لقاء الباحثة مع مالك القصر "1936عام  بداية منكمدرسة 
تيمن ا باألمرية األمرية فريال روضة وهومقفل اآلن بعد أن استعاده املالك احلايل ومسي ب

عليه باألمرية فوزية تكرميا هلما عندما  الذي يطلومسي الشارع فريال ابنة امللك فاروق 
فى مربة شإىل طنطا يف األربعينيات لتفتتح مست أرت امللك فاروق جاءت األمرية فوزية

 .وجودة إىل اآلن يف امال البؤرة التارخييةواملحممد علي 

 
 قصر األمرية فريال يف شارعاألمرية فوزية )شارع املدراس حاليا( ]21] 

 
 الفرنتون أحد العناصر التشكيلية للواجهة الرئيسية لقصر األمرية فريال ]22] 

 لمباني التراثية في المنطقة الصناعية ل نماذج :الثثا
واحدة من أهم وأقدم املباين يف املنطقة  )مدرسة فرنسية(كلية سانت لويس   -

الصناعية واليت حتولت إىل مبىن إدارة جامعة طنطا وهدم املبىن اإلداري الذي يطل على 
 القناة سابقا شارع البحر حاليا ومت بناء مبىن أرر حمله.

 
 (3موقع انرتنت ) حتوالت املدرسة الفرنسية الرتاثية على مر العصور  ]23] 

 قصر عائلة كوهين في طنطا )فيال أسعد حاليا( -
 الطراز املعماري: باروك فرنسي.  -تاريخ اإلنشاء: مطلع القرن العشرين 

 -دوار: بدروم وأرضي ودورأول علويعدد األ - م احلايل واألصلي: سكين االستخدا
 عنوان القصر: شارع البحر جبوار مبىن جامعة طنطا )كلية سانت لويس سابقا(.

 
 2016واجهة القصر من شارع البحر   ]24] 

القصر كان مملوكا لعائلة كوهني من أغىن العائالت اليهودية اليت سكنت طنطا إىل 
مث انتقلوا إىل والذين شاركوا يف انعاش احلركة االقتصادية باملدينة منتصف القرن العشرين 

وعرضوا القصر للبيع يف اليانصيب ( 2006أبو الغار )إىل فرنسا  وبعدهااالسكندرية 
وأصبح ( 3)موقع انرتنت واحد حبيث كانت بطاقة اليناصيب الواحدة تساوي جنيه 

ومازال القصر يتمتع حبالة جيدة ويعد املالك احلايل القصر من نصيب حممد أسعد 
 زاكرة للمكان.

 
رضه قصر عائلة كوهني من كتاب يهود مصر )الصورة اليت نشرت أثناء ع  ]25] 

 (2006)أبو الغار  للبيع(
 وبقاياها المعماريةأماكن المحالج والشون وحلقات القطن حاليا  -

أماكن احملاجل والشون وحلقات القطن القدمية مستغلة حاليا كمساكن وردمات خمتلفة 
وبه بقايا أجزاء من ومل يتبق يف املنطقة الصناعية سوا فراغ كان ميثل جزء ا من حملج قدمي 

 احمللج.



  
 البقايا املعمارية من حملج قدمي يف املنطقة الصناعيةالفراغ و  ]26] 

 
املناطق الصناعية حتول أغلبها إىل مساكن ومشار بالسهم على املنطقة املتبقية  ]27] 

 من حملج قدمي.
 المدلول التراثي لطنطا الخديوية )القيم المتمثلة في المنطقة(:

تتمتع املنطقة بطابع تراثي يكاد يندثر لوال بقاء بعض املباين اليت متثل هذه احلقبة 
فللوهلة األوىل ميكن للزائئر أن يدرك بأن املنطقة ختتلف عن املدينة القدمية يف طابعها 

العمراين )من اتساع الشوارع واجتاهاهتا وختطيط وتقسيم األراضي( واملعماري ولكنه لن 
ذا أمعن النظر وحاول ربط املعطيات الباقية مع إهذه املنطقة قدميا إال يدرك مدى رقي 

النيو باروك فرنسي وإيطايل  شب موحد على بعضها البعض فهناك العمائر ذات طراز
يس استخدمت فيها نفس الكوابيل واعتمدت على الزوايا الدائرية كما شوارع بار و 

قي منها عمارتني يف شارع املديرية الرتاثي ي األرصفة والباواملباين ذات البواكي اليت تغط
والذي يفصل بني املدينة القدمية واملدينة احلديثة اليت أسسها اخلديوي إمساعيل وميكنه 

بعد ذلك أن يدرك حدود املنطقة شرقا وجنوبا  واستقراء القيم التارخيية واجلمالية 
 املعمارية والعمرانية والوظيفية هبا.

 القيمة التاريخية:
تاريخ ختطيط املنطقة يعود إىل والية اخلديوي إمساعيل الذي وضع أسس ختطيطها  أن

فهي متثل بداية العمران املصري يف صورته احلديثة يف النصف الثاين من القرن التاسع 
 عشر فيقرتب عمر املنطقة من املائة وأربعني عاما.

احملددة للبؤرة التارخيية فأمر بتخطيطها على نسيج عمراين يعتمد على احملاور الرئيسية 
الشوارع  فتم االلتزام هبا لتخطيط املنطقة اخلديوية وشيدتوالشرايني الرئيسية بدارلها 

الواسعة املستقيمة واملباين إما قصور وفيالت أو عمارات فخمة تطل على الشوارع 
يوية فقد الرئيسية، وهنا خيتلف النمط العمراين املتبع يف طنطا اخلديوية عن القاهرة اخلد

 اعتمدت القاهرة على امليادين الواسعة واملتدرجة اليت تتوسط تلك الشوارع املستقيمة.
 القيمة الرمزية:

حركة البناء والتعمري يف ذلك العصر مل يكن قوامها فقط القصور اخلاصة بطبقة األمراء 
جديدة والنبالء، وإمنا أيضا ردمة شرائم اجتماعية خمتلفة واستحداث أمناط وظيفية 

 من املباين.

متيز اجملتمع بوجه عام يف ذلك العصر بالذوق الرفيع واحلس اجلمايل الواضح يف عمارة  
 وعمران املدينة احلديثة بطنطا.

يف إنتاج التفاصيل املعمارية اليت تزرر هبا واألجنبية األيدي العاملة املصرية  إبداع
 فخامة وثراء. واجهات املباين الرتاثية واليت تضفي على الواجهات

 القيم العمرانية والمعمارية:
تعرب املنطقة اخلديوية ومبانيها الرتاثية عن طرز ومدارس معمارية عاملية تتناغم فيما بينها 

وجتتمع مع بعضها أحيانا يف واجهة مبىن واحد ممثله مزيج بديع من التفاصيل العالية 
يف كثري من املباين واليت تعطي وحدة الدقة واالنسيابية وكذلك العناصر املشرتكة املكررة 

 بصرية مميزة للمنطقة.
 القيمة الوظيفية:

حتتوي املنطقة اخلديوية على رصيد عمراين ال بأس به قوامه املباين ذات القيمة الرتاثية 
اليت تقف راسخة رغم ما مر عليها من عقبات كادت أن تقضي عليها وعدد هذه 

املسجل ومنهم الغري مسجل بعض منها الزال يؤدي  املباين جياوز األربعني مبىن منهم
األرر أعيد استخدامه لوظائف أررى، وظيفته األصلية اليت أنشئ من أجلها والبعض 
 واألرر مهجور ينتظر مشروع إعادة استخدام.

وتنبع األمهية الوظيفية للمنطقة اخلديوية من متركز املباين اخلدمية والعامة هبا فمنها 
يمي والثقايف والتجاري والصحي والرتفيهي هبا مما يرفع بقيمتها الوظيفية اإلداري والتعل

يف إطار رصيدها العظيم من الرتاث العمراين الذي حيتفظ بدوره النفعي واحليوي، على 
 سبيل املثال ال احلصر:

 الضرائب العقاري، الشهر مكتب احلي، وإدارة املدينة )جملس احلكومية املصاحل -
 مركز االجتماعية، الشئون مديرية والتعليم، الرتبية مديرية األوقاف، هيئة العقارية،

 مديرية الصحية، الشئون مديرية واملعاشات، التأمينات القومي، الرقم معلومات
 الري،...إخل( تفتيش الزراعي، اإلصالح

  االسكندرية... وبنك األهلي والبنك مصر )بنك الرئيسية واملصارف البنوك مبان -
 واكادميية الصحي الفين واملعهد العمالية واجلامعة والثانوية واإلعدادية بتدائيةاال املدراس -

 املعلمني تدريب
 اهلالل مستشفى األمريية، االسبتالية كانت قدميا احلميات مستشفى) املستشفيات -

 األطفال. ألورام 57357 مستشفى األمحر،
 لشرطيا والقسم النقل ومباحث واإلسعاف املطايف و احملاكم جممع -
 طنطا مدينة ومسرح اجلمهورية( ريفويل، أمري، )سنيما السنيمات -
 التجارية املباينو  طبية( وعيادات حماماة )مكاتب الكثرية اخلدمية املباين -

 
استعماالت األراضي احلالية يف املنطقة اخلديوية ونالحظ أهنا مازالت حمتفظة  ]28]  

بطابعها اخلدمي اإلداري والتعليمي وجبوارها املدينة القدمية اليت يغلب عليها االستعمال 
 التجاري والسكين



من وإبرازها على هذه القيم من الحفاظ وللحفاظ على هوية مدينة طنطا البد 
 التالية:خالل التوصيات 

 التوصيات 
عام لاملدينة خطط إدراج القيم العمرانية املتمثلة يف النسيج األصلي ملدينة طنطا الرتاثية مل

اليت مازالت موجودة على أرض الواقع  -املعربات–من رالل إبراز السمات  2030
 بناءا على مكونات النسيج األصلي وهي: إىل أربعة حماورملقرتح وميكن تقسيم ا

 القاصد لقناة املالحي اجملرى -
 التارخيية البؤرة -
 اإلدارية اخلديوية املنطقة -
 الصناعية املنطقة -

 يف املناطق الرتاثية الثالث]29]   
 قلب املدينة احلديثة                                     

 

 
رطة احلفاظ على السمات الرتاثية املعربة عن النسيج العمراين احملاور األربعة  ]30] 

 للمدينة
 ةأوال القناة المالحي

حزام أرضر مستمر على مسار اجملرى املالحي األصلي للقناة حيدد البؤرة يتم عمل  
حر وكان شارع البالتارخيية من الغرب والشمال الغري ويستمر اماال على طول املدينة، 

قرتب م( يف منتصفه ت15 متوسط عرضهاحيتوي على جزيرة عريضة ) 2012قبل عام 

احلزام األرضر املطلوب ولكن مت توسيع الشارع يف االجتاهني وتضييق اجلزيرة  من فكرة
إىل أن أصبحت جمرد فاصل فنقرتح إعادة إدراج احلزام األرضر كما كان من قبل 

صبح واجهة للمنطقة الصناعية العمرانية وليروف البيئية للكتلة تحسني الظل وذلك
والبؤرة التارخيية ومتنفس يتخلل النسيج العمراين وإلبراز التطور التارخيي للمدينة والفصل 

 البصري بني البؤرة التارخيية واملنطقة الصناعية واملنطقة اإلدارية.

  
 (3ت موقع انرتن) شارع البحر قبل تضييق اجلزيرة يف الوسط وبعده ]31] 

للتعبري أو سلسة من البحريات عمل حبرية صغرية يف قلب احلزام األرضر ويقرتح كما 
املنطقة  بقايا حبيث تقابل يف املكان املشار إليهعن اجملرى القدمي للقناة املالحية 
ويتسع احلزام وتستخدم يف أنشطة ترفيهية ورياضية الصناعية القدمية والبؤرة التارخيية 

 لتصبح متنزه ترفيهي للمنطقة.األرضر حوهلا 
 البؤرة التاريخية ثانيا

احلفاظ على هذه املنطقة يبدأ من احلفاظ على الفعالية األهم على مستوى املدينة  
وهي مولد السيد البدوي كرتاث غري مادي له معرباته ومساته املعمارية املوجودة واملؤثرة 

دي واملساجد األثرية باملطنقة منها بشكل كبري على أرض الواقع بداية من اجلامع األمح
ما يعود إىل ما عصر ما قبل اجلامع االمحدي ومنها ما بين بعده وكذلك اللوكاندات 

والفنادق اليت يبيتبها زوار ومريدي املولد كل عام والذين قارب عددهم يف إحدى 
نطقة واليت السنوات االثنني مليون زائر وعلى اجلانب األرر إحياء احلرف الرتاثية يف امل

مازال بعضها موجود إىل اآلن وتنمية األسواق واألماكن التجارية واليت متثل النسبة 
 ،األكرب من استعماالت األراضي يف املنطقة حيث أهنا تعترب جتارية من الدرجة األوىل

 لعمراين القدمي للبؤرة التارخيية.احلفاظ على النسيج ا -1لذا البد من: 
 خلدمة السياحة الدينية والثقافية.ين دارلها واستغالهلا إعادة تأهيل املبا -2
ومسار موكب  اجلامع األمحدي) إبراز السمات املعمارية والعمرانية املرتبطة باملولد -3

 .اليت مير هبا واللوكاندات(واملساجد التارخيية  اخلليفة يف املولد
يف مسار موكب اخلليفة يف  إحياء احلرف الرتاثية وتوفري أماكن لعرضها -4

  (2016زيدان املولد.)
 المنطقة الخديوية ثالثا

بداية من احلفاظ على الشوارع  احلفاظ على النسيج العمراين للمنطقة اخلديوية 
 وامليادين الرتاثية واليت مازالت بنفس سياقها األصلي ومنع التعدي عليها.

ائف ختدم املدينة من الناحية اإلدارية يف وظ إعادة استخدام القصور واملباين الرتاثية
 ز الثقافة واملسارح وغريها(.اإلدارات احلكومية واملكاتب واملتاحف ومراكوالثقافية )مثل 

محاية املنطقة من عمليات البناء الغري متوافقة مع أصالتها العمرانية واملعمارية من حيث 
الصورة البصرية للمنطقة وتفقدها اليت تؤثر سلبا على طراز الواجهات وارتفاعات املباين 

 طابعها الرتاثي.
إعادة تأهيل املباين الرتاثية املستخدمة حبيث نضمن عدم االساءة إليها والتأكيد على 

 استمراريتها واستدامتها.
 المنطقة الصناعيةرابعا 
أغلبها أعيد استخدامه كمساكن أماكن احملاجل والشون وحلقات القطن القدمية مبا أن 

 وردمات خمتلفة فالبد من استغالل الدليل الوحيد الباقي املرتبط بالصناعة يف املنطقة
راغ رصوصا مع وجود هذا الف أن يتم استخداممن حملج قدمي فنقرتح  اكان جزء    والذي

يكون ذلك كجزء متحفي عن املدينة الصناعية القدمية للداللة عليها و بقايا للمحلج  



مازال  الذييف البؤرة التارخيية و املوجود إىل اآلن حلقة القطن بربط هذا الفراغ مع شارع 
، ويتميز هذا الفراغ قطن مستورد من حمافظة اجليزة(ولكن يوجد به حمالت بيع القطن )

مما يسهل من ربط حماور احلفاظ ببعضها فتكون بقربه من مسار القناة املالحية القدمية 
األرضر أقرب ما يكون للعرض املتحفي يف  البحرية الصغرية املقرتحة يف قلب احلزام

 فراغ احمللج القدمي واجلميع على ممقربة من البؤرة التارخيية واملنطقة اخلديوية.

  
 حمالت بيع األقطان من شارع حلقة القطن يف البؤرة التارخيية ]32] 

 
 الخالصة

 التارخيية )البؤرة الثالث وتطورها منوها ومراحل وتارخيها طنطا مدينة الدراسة تناولت -
 الصناعية(. املنطقة -اخلديوية املنطقة –

 على الواقع أرض على مؤثر وبشكل موجودة مازالت منطقة كل عن املعربة السمات -
 وكذلك اخلديوية املنطقة يف الفاررة واملباين القصور مثل والعمراين املعماري املستويني
 يف واللوكاندات األمحدي واجلامع القدمية واملساجد هبا، الرتاثية نوامليادي الشوراع

 العمراين النسيج الصناعية للمنطقة وبالنسبة القدمية، الشوارع وأيضا التارخيية البؤرة
 مازال سابقا القناة على املطلة واملنشئات والقصور األصلي بسياقه موجود الرتاثي
 األصيلة. حبالته أغلبها

 بني واضح بصري فصل يشكل والذي القاصد لقناة األصلي املالحي ىاجملر  إحياء -
  منها. لكل مميزة وواجهة الثالث املناطق

 املدينة هوية يربز منطقة كل سياق على واحلفاظ الثالث الرئيسية املناطق بني التفرقة -
 ويعظمها.

 مستقبل ضمان يلوبالتا املستدامة التنمية حنو املدينة يوجه وأصالتها املدينة هوية إبراز -
 األصيل. الرتاث يدعم عمراين

 إبراز رالل من املدينة تاريخ إلحياء القناة وشريان الثالثة العمرانية املناطق متثيل -
 أرضر حزام كعمل املندثرة العناصر على التدليلو  األرض على املوجودة السمات
 .احمللج بقايا يف متحفي عرض وعمل القدمي القناة مسار يف وحبريات

 على 2008 لسنة 119 لقانون تبعا تراثية كمناطق واضح بشكل املناطق تسجيل -
 2006 لسنة 144 قانون يف مدرجة الغري الرتاثية املباين وتسجيل العمراين املستوى
 منطقة. لكل األساسية الوظيفة لدعم واستخدامها تأهيلها وإعادة
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