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 ملخص البحث:
بإحدى الدور السكنية العثمانية الباقية بمدينة القاهرة، وهى من نماذج وثائق اإلنشاء الخاصة  ا  يتناول هذا البحث نموذج     

م(، وهذه الدار تقع حاليا على يسار الداخل 1738هـ)1151والمؤرخة بعام  2وثيقة إنشاء دار الخواجا مصطفى جعفر الكبير
ر مصــطفى جعفر من الدرب األصــفر طالبا الجمالية، وســيعرا هذا البحث طا إطار نشــر ني الوثيقة إلى تحديد موقع دا

عادة  قديما، والوقوف على الصورة األصلية التا كانت عليها الدار، ثم ينتقل البحث إلى تحديد اسم المنشئ األصلا للدار وا 
الدراســــــــات  البحث بعا اآلراء التا وردت ضــــــــمن محتوىتجديدها وهو الخواجا إســــــــماعيل المصــــــــابنا، كما يصــــــــح  هذا 

ا دراســـــة تارير عمارة الدور الســـــكنية، ومن جهة اخرى يعرا هذا البحث الصـــــورة الســـــابقة، ويكشـــــف عن اهمية الوثائق ط
عادة بنائها، وذلو طا ضـــوء وثيقة اإلنشـــاء موضـــو  البحث،  األصـــلية التا كانت عليها دار مصـــطفى جعفر قبل تجديدها وا 

قة للدار، وما حدث من خلط وهذا األمر له اهميته طا الكشــف عن اخطاء الوصــف المعمارت التا تضــمنتها الدراســات الســاب
ـــــــــــ )1171طا طهم ني حجة الوقف المؤرخة بعام  م( التا نشرت ضمن إحدى الدراسات التا تناولت إعادة تصور 1757هـ

ســـــتطع التوصـــــل إلى الشـــــكل األصـــــلا الذت كانت عليه الدار قبل إعادة بنائها وهذا ما رصـــــده الباحث طا ، ولم تلهذه الدار
 لبحث.ضوء وثيقة اإلنشاء موضو  ا
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 إحدى نقاط البحث التي عرضت لها.
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