
 

  أثر الحراك السياسي واالحتياجاث االجتماعيت على جمالياث عمران القاهرة التاريخيت 

The impact of political mobility and social needs on historical Cairo's urban aesthetics 

 ثحث ِمذَ ِٓ 

اَّبْ ػًٍ سشذي اٌهىاسي/د  

العمارة  )المحىر االول _ الى المؤتمر الدولى االول للحضارة العربيت والفنىن االسالميت 

 (االسالميت وانماطها واالحتياجاث الىظيفيت المرتبطت بها  

اثشد اٌّزغُشاد اٌسُبسُخ ثذاَخ ِٓ ِٕزصف اٌمشْ اٌؼششَٓ ثشىً ِجبشش ػًٍ رشوُجخ اٌّجزّغ 

ٌٍذسجخ اٌزٍ اخزفذ فُهب ,رٕىػذ االحزُبجبد االجزّبػُخ دوْ ظىاثػ , ووٕزُجخ ٌزٌه , اٌّصشٌ 

ورىاسد اٌؼذَذ ِٓ اٌجّبٌُبد اٌزٍ غبٌّب شىٍذ وجه اٌمبهشح اٌزبسَخُخ واػزجشد ِؼهب اٌمبهشح 

 . اٌثمبفٍِصذسا ٌالٌهبَ واالثذاع

ػّبسره و أخالله حصبةسججبُ سئُسُبِجبششا أل أصبة اٌّجزّغ اٌّصشٌ وٌمذ ػذ هزا االٔفالد اٌزٌ

واصجح اٌزطجُك اٌٍّح ، واٌّؼّبسَخو فٕىٔه حُث أزششد حبٌخ ِٓ اٌفىظىبالجزّبػُخ و اٌفُٕخ 

ٌسُبسبد اٌحفبظ ثؤٔىاػهب أِشا ً اسبسُبً الٔمبر اٌىٕىص اٌزشاثُخ ٌٍمبهشح اٌّزّثٍخ هٕب فٍ ػّبسارهب 

رشرجػ غشدَب و ٌّب وبٔذ اٌؼّبسح ٔزبج ِجبشش ٌزفبػً االٔسبْ ِغ ثُئزه ،. ورشاثهب االسالٍِ 

فهٍ ثبٌعشوسح وُبْ حٍ رؤثش فُه سُبسبد اٌذوٌخ  ,  االٔسبْحعشودثّمذاس سلٍ اٌثمبفخ 

 .وفٍسفزهب ٌّفهىَ اٌزُّٕخ ووُفُخ صُبغخ شىً اٌؼّشاْ 

ورىّٓ ِشىٍخ اٌجحث اٌشئُسخ فٍ غُبة ورخجػ اٌسُبسبد اٌؼّشأُخ واٌزٍ ارخزد ِىلغ سد اٌفؼً 

ٌّزطٍجبد اٌزوق اٌّجزّؼٍ اٌّشَط وػذَ االخز ثضِبَ اٌّجبدسح فٍ سجًُ ظجػ واالسرمبء 

وػذَ رحذَذ االوٌىَبد فً اٌّزطٍجبد اٌّجزّؼُخ واٌؼًّ ػًٍ , ثبٌّسزىىىاٌىػً اٌثمبفٍ ٌٍّجزّغ 

 .رغُُش اٌّفهىَ واٌزصىس إٌّطمٍ ٌٍؼّبسح واٌؼّشاْ 

وَهذف اٌجحث اٌٍ اٌزىصُف اٌذلُك ٌٍّشىالد اٌّشوجخ اٌّؤثشح فٍ اٌحشان اٌّجزّؼٍ واٌسُبسٍ 

 رحذَذ َصؼتِعً ػًٍ ٔشىئهب ولذ غىًَ حزً  اٌزٍ األِشاضغجُؼخ، وفٍ اٌشك اٌثمبفٍ ِٕه 

 ,وصبٔؼٍ اٌثمبفخ وِّبسسُهب,  اٌسُبسبد اٌزخطُطُخ ِسئىٌُخ ِذي ربسَخ االصبثخ  االوًٌ ،و

 . اسض اٌىالغ اٌزَٓ فشظىا أروالهُ و سغجبرهُ ػًٍ

رمًٍ ِٓ فشص  (إٌّطمُخ اٌّجشدح )َفزشض اٌجحث اْ اغفبي اٌذساسبد اإلجزّبػُخ واٌسُبسُخ و

أْ ثمبفخ وّب َفزشض , اٌىصىي اًٌ حٍىي جضسَخ وِسزذاِخ  ٌّشىالد اٌزذهىس اٌؼّشأً 

 اسزؼبدح سالِزهب وٌىٓاٌّجزّغ وأخالله  و جّبٌُبره لذ رٕهبس ورزآوً فٍ فزشح صُِٕخ وجُضح، 

 ظجػ اٌزفبػً ورٕظُّه ورىجُه حزً رسزطُغوفبػٍُزهب َحزبج إًٌ صِبْ أغىي وجهىد جبدح ، 

 .اٌجشش ٔحى هذف ِشزشن

  والبحث يتناول بالدراسة العالقة التبادلية بين التحوالت السياسية وعمران المناطق التاريخية 

مع التغيرالمضطرب تعانى مصرو يرصد كيف ,  (كحدود للبحث  )بالقاهرة االسالمية 



ال تدع فرصه لجنى ثمار والتي , والمتساهل في التعامل مع المناطق المصنفة كتراث انسانى 

 وكيف ترك هذا التخبط اثاره على نفوس وسلوك وعمران كل سياسة و االستفادة من ميزاتها

 ..ساكنى المدينة 

  ثمبفخ اٌّجزّغ – اٌزحىالد اٌسُبسُخ –جّبٌُبد ػّشاْ اٌمبهشح االسالُِخ  : وٍّبد ِفزبحُخ 

 


