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ملخص
ظهرت فی النصف األخیر من القرن العشرین العدید من االتجاهات التی تنادی بأن الترمیم وإعادة تأهیل األبنیة األثریة یعد
شکل من أشکال التنسیق الحضاری واإلحیاء األثری والتنمیة المستدامة بالمناطق الحضاریة والتاریخیة ذات العناصر
المعماریة شدیدة التمیز والتعقید ولذا فقد قام البحث بدراسة تحلیلیة وصفیة لسبیل محمد علی باشا بشارع المعز لدین هللا
الفاطمی کنموذج تم ترمیمه وإعادة تأهیله وإعداده کلوحه بصریه تخضع فی تکوینها لقیم جمالیه متزامنة مع القیم الوظیفیة
والثقافیة والنفعیة لتنمیة قاطنی هذه األحیاء وتأثرهم بتاریخ تلک المبانی األثریة وإدراکهم للقیم الحضاریة واألثریة لهذه
المنشات المعماریة ورغبتهم الحقیقیة فی المحافظة علیها ومساعدة الجهات المسئولة لتحقیق التکامل فی جمیع محاور
التطویر وإعادة التأهیل وفقا لمعاییر وأسس علمیه صحیحة طبقا للمواثیق الدولیة للمحافظة علی األثر ومحاولة االستفادة
منه بما یضمن بقاءه وتنمیتة للمنطقة مع مواجهة التحدیات والتغلب علیها و محاولة نشر الوعی لدی المجتمع المدنی
واألفراد وتطویر تکوینهم الذاتی وتعلیم أبنائهم والترفیه عن أسرهم وإدماجهم باستخدام کل األدوات اإلستراتیجیة الممکنة
وتواکبهم مع األحداث العالمیة سواء الخاصة بالتراث أو غیره من الفعالیات ,وإلقاء الضوء من خالل هذا التطویر علی
أهمیة مقتنیات النسیج المصری وروعتها وقمة صناعتها من خالل أقسام المتحف المختلفة  ,مع إظهار دور فریق عمل
المتحف بما لدیة من طموحات کبیرة یسعی لتحقیقها رغم ضالة اإلمکانیات ومحدودیة الموارد وبحثهم عن موارد دخل
جدیدة للمتحف بخالف تذاکر الدخول وحصیلة بیع الکتب والتذکارات بالمتحف وذلک من خالل العمل علی تنشیط المعارض
الخارجیة والفاعلیات الثقافیة والبرامج التدریبیة واألنشطة التعلیمیة التی یقدمها المتحف وإعداد دورات تدریبیة متخصصة
مما استحقوا معه حصولهم علی أفضل فریق عمل فی وزارة اآلثار المصریة من قبل هیئة المتاحف العالمیة لعام .2018

الكلمات المفتاحية:
Abstract
In the last half of the twentieth century, many trends emerged calling for the restoration and
rehabilitation of archaeological buildings to be a form of cultural coordination, archaeological
revival, and sustainable development in civilization and historical areas with highly distinctive
and complex architectural elements, such as the example of Muhammad Ali Pasha’s Sabil in
2161

DOI: 10.21608/mjaf.2020.45953.1908

2021ابريل

)2( مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية – عدد خاص
"الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول

al-Muizz Li Din Allah al-Fatimid Street, which was conservated ,rehabilitaed and prepareted as
a visual painting synchronized with aesthetic , functional, utilitariation and cultural values, and
to achieve the concept of rehabilitation and the transfer of the Sabeel to the Egyptian Textile
Museum with the beginning of 1998 and to develop the inhabitants influence and awareness
with the archaeological buildings history and civilization values . the inhabitants preserve and
assist the responsible authorities to achieve integration in all development areas accordance
with international conventions to preserve the antiquity and try to benefit from it for
conservation, preservation and development for the region, while trying to spread awareness
among civil society, developing their self-formation, educating their children, entertaining their
families, integrating by using all possible strategic tools and accompanying them with world
events, whether related to heritage or other cultural activities and to shed light through this
development on the importance of the Egyptian textile collections and their splendor and the
summit of their industry through the various departments of the museum, while demonstrating
the role of the museum team with its great ambitions it seeks To achieve this despite the scarcity
of capabilities and limited resources and their search for new sources of income for the museum
other than tickets , selling books and souvenirs, by working to revitalize the exhibitions, cultural
activities, training programs and educational activities provided by the museum and preparing
specialized training courses, which they deserved to obtain the best museum team work in the
The Ministry of Antiquities by ICROM in the year 2018.

Kaywords:

 المقدمة.1
یعتبر الحفاظ علي سبیل محمد علي باشا ضمن بیئته األثریة ومحاولة إعادة توظیفه داخل الكیان العضوي لمنطقة المتحف
المفتوح بشارع المعز لدین هللا الفاطمي بمدینة القاهرة من األطروحات التي كانت ومازالت من أهم أهداف االستثمار السیاحي
والتنمیة المستدامة للمنطقة لضمان دوام عملیات الحفاظ علیه بشرط وضوح معاییر التطویر وإعادة توظیف المبني كمتحف
للنسیج المصري ومراعاة كل األبعاد االقتصادیة والبیئیة واألثریة وربط الوظیفة الجدیدة للمبني األثري بالنشاط السكاني
لقاطني تلك المنطقة ودرجة اهتمامهم ودورهم في المشاركة المجتمعیة كأحد وسائل الوعي األثري واألنشطة الفعالة للمتحف

 سبيل محمد علي باشا كنموذج لتحفه معمارية تحتضن متحف النسيج المصري.2
: بيانات سبيل محمد علي باشا بالنحاسين ونبذه عن منشئه.1.2
"" محمد علي باشا: منشأ األثر.1.1.2
،) في قوله التي تتبع مقدونیا بالیونان ألسرة ألبانیة1( ولد محمد علي باشا كما في صوره رقم
-1805( هذا وقد تولي محمد علي حكم مصر بناءا على طلب الشعب من السلطان العثماني
وقد كان والي أمیا ال یجید القراءة وال الكتابة إال انه كان عسكریا فذا وتاجرا
)1( صورة رقم

)2(

)م1848

.)24) محنكا وهذه الصفات قد ساعدته كثیرا في بناء مصر الحدیثة
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 .2.1.2سجل األثر:
اسم األثر :سبیل محمد علي باشا بالنحاسین كما في صوره رقم (.)2
موقعه :شارع المعز لدین هللا الفاطمي البحري – أمام مدرسه الناصر محمد بن قالوون –
حي الجمالیة – بالقاهرة كما في شكل رقم ()1
تاريخه 1244 :هـ  1828 -م

صورة رقم ()2

رقم تسجيل األثر  :اثر رقم  – 402القاهرة الفاطمیة
سبب إنشائه  :أنشاؤه محمد علي باشا كصدقه جاریه علي روح ابنه إسماعیل الذي توفي
بالسودان ( 1238هـ1822-م) (.)7

 .2.2أسس التصميم المعماري لسبيل محمد علي:

شكل رقم ()1

یتكون التصمیم المعماري للسبیل من جزئیین كما یلي- :
 .1.2.2العمارة الخارجية:
یشمل هذا السبیل علي أربعة واجهات خارجیة أولها الواجهة الرئیسیة في الناحیة الشمالیة الغربیة وهي التي تطل علي شارع
المعز  ,وهي عبارة عن واجهه نصف دائریة مرخمة بها أربعة شبابیك للتسبیل یغشي كال منها حجاب من النحاس المصبوب
في أشكال بیضاویة تتخللها زخارف التوریق النباتیة العربیة كما في شكل رقم ( , )18( )2كما یوجد في الركن الشمالي لهذه
الواجهة مدخل رئیسي عبارة عن فتحة باب معقودة بعقد نصف دائري ذات مصرعین خشبیین كما في شكل رقم (, )12( )3
كما یوجد بالركن الغربي حانوت تعلوه شرفه ترتكز علي حرمدانات خشبیة بها عدة نوافذ ذات درف زجاجیه یتوجها
كورنیش حجري علي هیئه جمالونیة  ,أما عن واجهات السبیل في الناحیة الجنوبیة الغربیة والمطلة علي شارع بیت القاضي
فهي واجهه بسیطة تشغلها مجموعه من الحوانیت المستحدثة یعلوها بالطابق الثاني كتاب له ستة شبابیك مستطیله تغلق علیها
درف خشبیة بنظام الشیش وقد استورد محمد علي أخشابا ورخاما ابیض من تركیا لهذا السبیل باإلضافة إلي الخامات
المحلیة (.)2

شكل رقم ()2

شكل رقم ()3

.2.2.2العمارة الداخلية للسبيل:
كان التصمیم المعماري الداخلي للسبیل قبل إعادة ترمیمه وتأهیله یتكون من مدخل رئیسي في الواجهة الشمالیة الغربیة
عبارة عن دهلیز مستطیل ذو أرضیة من البالطات المستحدثة یوجد بجداره الجنوبي الغربي فتحه باب ذات مصراعین
خشبیین یتقدمه سلم من أربعة درجات یفضي إلي غرفه ملحقه تتقدم حجره السبیل  ,أما عن غرفة السبیل فهي عبارة عن
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مستطیل فرشت أرضیته ببالطات رخامیة مغطاة بقبة
توریق ملونه علي الطراز

بیضاویة تزینها زخارف

الباروك والركوكو األوربي وأسفل هذه الحجرة یوجد
صهریج ضخم علي عمق تسعة أمتار كما في شكل رقم
( )4وجدرانه مبطنه بمونه غیر منفذه للماء علي غرار
المباني الرومانیة القدیمة

()7

وكان هذا الصهریج یغذي

بالماء عن طریق أنابیب تملؤها سواقي منصوبة علي
الخلیج المصري وكانت تبلغ سعة هذا الصهریج  455ألف لتر تكفي

شكل رقم ()4

لملئ ملیون ونصف كوب من الماء وكان من العادة ان یترك الشاربین عمالت معدنیة رمزیه عرفانا بجمیل الساقي وقد وجد
الكثیر منها تحت الدرجات الخارجیة أثناء عملیات تطویر وترمیم البناء  ,وكان هذا الصهریج یعلوه قبة مزخرفه فوق قاعة
السبیل یستطیع ان یراها الشاربون لتوحي لهم زخارفها النباتیة أنها منظر من مناظر الجنة (. )13
 .3.2تحويل السبيل الي متحف النسيج المصري:
إذا تحدثنا عن كیفیة إیجاد فكرة تحویل السبیل إلي متحف النسیج المصري لتحقیق مفهوم
اعادة التاهیل للبناء نجد انه بعد الزلزال الذي ضرب مصر عام  1992والذي القي الحجر
بالمیاه الراكدة "ولرب ضارة نافعة "حیث تضررت اآلثار اإلسالمیة بقاهرة المعز تضررا
بالغا والذي ترتب علیه انطالق فكرة مشروع القاهرة التاریخیة إلعادة القاهرة الفاطمیة إلي
رونقها المعماري وطابعها األثري الذي فقدت المدینة القدیمة اكثر من  %40منه وحدث
ذلك مع بدایة عام 1998وقد ضم هذا المشروع  210اثر علي أربعة مراحل  ,والذي كان
من ضمنها سبیل محمد علي باشا الذي یكاد یفوق جماله كل أثار الشارع العتیق الذي یتجاوز
عمره األلف عام والذي تحول من شارع اثري إلي متحف مفتوح یجذب إلیة الناس من
كل إنحاء األرض ( , )3ومن هنا لمعت الفكرة في عقل وذهن وزیر الثقافة األسبق فاروق

صورة رقم ()3

حسني لتزیین هذا المتحف المفتوح بمتحف متخصص للنسیج اإلسالمي ثم سرعان ما عدلت الفكرة إلعادة تأهیل وتوظیف
السبیل لیصبح متحفا للنسیج المصري كما في صورة رقم ( )3بكل فتراته التاریخیة ولیس النسیج اإلسالمي فقط وذلك انطالقا
من الدور الكبیر الذي لعبته مصر في تاریخ صناعة المنسوجات في الحضارات القدیمة منذ العصر الفرعوني إلي العصر
الحدیث  ,ونظرا لما تزخر به المتاحف المصریة من أالف قطع المنسوجات التي تعد شاهدا ودلیال علي تطور وإبداعات
النساجون المصریون  ,كما جاءت فكرة تحویل السبیل إلي متحف كضمان الستمرار صیانته باإلضافة لمساهمته في االرتقاء
المجتمعي والثقافي للسكان والتنمیه المستدامة للمنطقة بكاملها.

.3ترميم وإعادة تأهيل مبني السبيل وتحويله إلي متحف النسيج المصري
مرت مراحل أعمال الترمیم لمبني السبیل وتحویله إلي متحف النسیج المصري بثالث
مراحل رئیسیة بتكلفة إجمالیة  13ملیون جنیة بدأت بأعمال الترمیم اإلنشائي والمعماري
وكذلك أعمال الترمیم الدقیق للزخارف بسقف وواجهه المتحف والشبابیك المعدنیة كما فى
صورة رقم (. )4
صورة رقم ()4
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 .1.3معايير اختيار الوظيفة الجديدة وإعادة تأهيل مبني السبيل:
اعتمدت الوظیفة الجدیدة لمبني السبیل على مجموعه من المعاییر لضمان استمراریة وكفاءة عملیة إعادة التوظیف كما یلي:
 .1.1.3مالئمة الوظیفة الجدیدة للطبیعة اإلنشائیة والمعماریة للسبیل مما استدعي معه القیام بدراسة األحمال اإلنشائیة على
الهیكل اإلنشائي للمبني األثري.
 .2.1.3توافق الوظیفة الجدیدة مع الفراغات المعماریة ومواد البناء المستخدمة بمبني السبیل وعدم إدخال اي تعدیالت على
التصمیم الخارجي المعماري للبناء بكل نقوشه وزخارفه األثریة األصیلة.
 .3.1.3تناغم الوظیفة الجدیدة مع طبیعة البیئة التراثیة وما تحتویه من شرائح مختلفة للمستویات المجتمعیة للسكان والصناع
والحرفیین بالمنطقة ومدي توافر الوعي الالزم لدیهم لدعم هذا الكیان المتحفي والتفاعل معه بعد إعادة توظیفه (.)25
 .4.1.3تحقیق الوظیفة الجدیدة للسبیل للمردود االقتصادي والرواج السیاحي والعرض األثري والتنمیه المستدامة للمنطقة
لتحقیق اعلي مكاسب من فلسفة إعادة التأهیل مع مشاركة المتحف في الدخل االقتصادي لوزارة اآلثار بما یضمن القیام
بعملیات الصیانة المستقبلیة لألثر (.)6

 .2.3معايير وأسس ترميم وإعادة تأهيل مبني سبيل محمد علي:
تم تحدید مجموعه من األهداف التي تضع التطویر التراثي والتنسیق الحضاري والتنمیه المستدامة للمنطقة وإعادة التأهیل
للمنشئة المعماریة اثریا وتاریخیا تحت مسئولیة جمیع اإلطراف المعنیة بما یوحد المفاهیم ویضمن تحقیق ارقي مستویات
األداء لحمایة األثر الذي یمثل حجر أساسي( )4في منطقه أثریه فریدة كما یلي:
 .1.2.3وضع منهجیه علمیه راسخة لتسجیل وتوثیق السبیل والمنطقة التي یقع بها.
 .2.2.3تحدید أسالیب التعامل مع البناء طبقا لقیمته وحالته وخصائص مواد بنائه وأنماطه الزخرفیة
 .3.2.3تخطیط ورسم منهجیة إدارة مبني السبیل بعد إعادة تأهیله وتوظیفه كمتحف للنسیج المصري مع المحافظة علي
قیمته المعماریة والتراثیة وعدم تعارض ذلك مع مفاهیم التنمیه المستدامة للمنطقة.
 .4.2.3تحدید القیم والمعاییر األساسیة التي تم مراعاتها عند إعادة تأهیل المبني كما بالجدول التالي:
جدول رقم ( )1يوضح القيم والمعايير األساسية لترميم وإعادة تأهيل مبني سبيل محمد علي
القيم

المعيار األساسي

القیمة التاریخیة واألثریة

المبني وتاریخ إنشائه ومنشئه والسبب من إنشائه

القیمة المعماریة والفنیة
القیمة المعنویة
القیمة االجتماعیة
القیمة االقتصادیة
والتنمویة
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المبني وطرازه المعماري البدیع والممیز لكونه نموذج فرید من المباني األثریة التي
تمثل نتاج فني ذو طراز معماري خاص وممیز من الركوكو والباروك التركي
السبیل یمثل صدقه جاریه وتجسید لحب الخیر من محمد علي باشا البنه إسماعیل في
تلك المنطقة التجاریة الحیویة
المبني یمثل وقف خیري مكون من سبیل وكتاب كنوع من التكافل االجتماعي علي شكل
بناء له تصمیم معماري ممیز یعكس نقاء الذوق وسالمة التصمیم وروعة اإلنشاء

()3

تم التفكیر بعد إعادة توظیف مبني السبیل لیدخل ضمن المنظومة االقتصادیة لوزارة
اآلثار المصریة لكونه متحفا متفردا للنسیج المصري لیكمل المنظومة التنمویة السیاحیة
بالمتحف المفتوح بشارع المعز بالقاهرة الفاطمیة
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 .3.3تحديات عملية إعادة تأهيل مبني سبيل محمد علي :
اعتبرت عملیة إعادة تأهیل مبني سبیل محمد علي وتحویله إلي
متحف النسیج المصري من أهم التحدیات التي واجهت
المعماریین والمرممین بمشروع تطویر القاهرة التاریخیة والذي
استغرق خمس سنوات متواصلة من العمل الدءوب حیث تطلبت

عملیة إعادة التأهیل للمبني انجاز بعض اإلضافات المعماریة للعمارة الداخلیة للسبیل لیتواءم مع وظیفته الجدیدة كمتحف
للنسیج

()1

ومنها غلق شبابیك السبیل وتوظیف المساحات الداخلیة كما في شكل رقم ( )5لتصمیم ووضع الفتارین المجهزة

لعرض المقتنیات  ,باإلضافة لتجهیز المبني بأنظمة أمان وأجهزه ضد السرقات والحرائق بتنفیذ شبكة إطفاء ذاتى تكلفت 6
ملیون جنیة ووضع بوابات الیكترونیة للتفتیش  ,بجانب وضع تجهیزات لذوي االحتیاجات الخاصة وإنشاء مصعد كهربي
بین الطابقین مع عمل أماكن لمكاتب الموظفین وتخصیص مكان لحفظ أمانات الزائرین ومكان صغیر لبیع الهدایا والتذكارات
(. )13
 .4تفعيل دور المتحف لتحقيق التنميه المستدامة للمنطقة بعد إعادة التأهيل :
تأكیدا لم ا جاء بمیثاق البندقیة علي ضرورة إعادة تأهیل المباني األثریة وانطالقا من تحقیقها لعائد مادي یساهم في أعمال
صیانتها واستدامة المحافظة علیها باإلضافة لمساعدتها في تحقیق مكاسب اقتصادیه للمجتمع المحیط وتأثیر ذلك علي جودة
حیاه سكان المنطقة األثریة وتحسین ظروفهم المعیشیة ( )11كأصدق صوره لتحقیق الجدوى اإلستراتیجیة والتنمیه المستدامة
للمنطقة من إعادة التأهیل وعالقته بالمشاركة المجتمعیة كما یلي :
 .1.4األدوات اإلستراتيجية لتفعيل دور متحف النسيج والتنميه المستدامة للمنطقة بعد إعادة التأهيل
 .1.1.4قیام العالقات العامة والوسائط المتعددة بوزارة اآلثار بإنتاج أفالم وثائقیة عن متحف النسیج المصري  ,كما تم عمل
موقع وحساب خاص للمتحف علي شبكة المعلومات الدولیة یعرض من خالله كل أنشطة المتحف والمعلومات الالزمة عن
موقعه وباقي المنطقة المحیطة به (. )5
 .2.1.4تنظیم االحتفاالت الدینیة والمعارض في شارع المعز وممراته مما یحقق رواج في كثافة الزیارة بالمتحف ذاته مع
قیام المتحف ببعض المشاركات وتنظیم المحاضرات علي هامش تلك االحتفاالت مثل االحتفال بالمولد النبوي الشریف
واالحتفال بقدوم هالل رمضان ولیلة الرؤیة وموسم الحج وخروج محمل كسوة الكعبة واالحتفال برأس السنة المیالدیة
ومیالد المسیح علیه السالم وغیره من الفعالیات .
 .3.1.4تبني فكرة عمل ورش تطبیقیه حیه لتصنیع وبیع المنتجات التقلیدیة الحرفیة
كما في
صورة رقم ( )5التي لها عالقة بصناعة النسیج والصباغة والتطریز وغیره أمام
الزوار باإلضافة الي إقامة المعارض الفنیة للموهوبین كنوع من االحتضان لهم
وتنشیط الرواج االقتصادي وربط الفئة العمریة من األطفال وشباب المدارس
والجامعات بالحرف والفنون في هذا المناخ األثري الفرید لتعدیل رؤیتهم ومنظورهم
عن التاریخ ومحاولة خلق جیل جدید یعي قیمة تاریخه وحضارته .
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 .4.1.4تنظیم الملتقیات الدولیة والحفالت الفنیة بالتعاون مع وزارة الثقافة واللجنة
القومیة لحمایة وتطویر القاهرة التاریخیة مثل مهرجان طبول السنوي كما في صورة
رقم ( )6والمهرجان الدولي للرقص والفنون الشعبیة واالحتفال بیوم التراث
العالمي(. )9
 .5.1.4التواصل المجتمعي بین المتحف ودور األیتام ومراكز رعایة ذوى االحتیاجات

صورة رقم ()6

الخاصة لتوطید عالقة هذه الفئات بالمتحف وإشعارهم باالهتمام واالحتواء مع تعلیمهم بعض فنون المنسوجات واستمتاعهم
ببعض العروض الفنیة لعروض التراث الال مادي من العرائس المتحركة
واالراجوز مع توزیع بعض الهدایا والتذكارات علیهم إلدخال السرور علي
قلوبهم كما في صورة رقم (. )7
 .6.1.4تفاعل المتحف مع مجریات االحداث العالمیة من خالل الحمالت

صورة رقم ()7

التوعویة للوقایة والحمایة من مرض كورونا المستجد تحت شعار -
 )20( keep distance stay homeكما في صورة رقم (.)8

صورة رقم ()8

 .2.4أقسام متحف النسيج المصري
افتتح متحف النسیج المصري في  13فبرایر عام  2010لیحل محل السبیل والكتاب الذي یعلوه والمسمي بمدرسة النحاسین
 ,هذا ویعد متحف النسیج هو األول من نوعه في الشرق األوسط والرابع عالمیا ویحتوي المتحف علي  11قاعه عرض
مختلفة في طابقین حیث نري نماذج فریدة من مختلف أنواع المنسوجات من العصور التاریخیة المتسلسلة والتي تم تجمیعها
من مختلف متاحف مصر قسمت إلي أقسام تاریخیه كما یلي :
 .1.2.4القسم المصري القديم
یوجد بالمتحف ثالث قاعات خاصة بالقسم المصري القدیم حیث قاعه للحیاة
الیومیة والتي تضم تماثیل قدیمه یرتدي أصحابها مالبس مصریه قدیمه
باإلضافة لمالبس األطفال كما في صورة رقم ( )9وحتى حفاضاتهم كما في
صورة رقم ( , )10وقاعة المنسوجات الجنائزیة ولفائف المومیاوات واألكفان
ذات التعاویذ وعبارات كتاب الموتى ورسومات اآللهة لضمان البعث والخلود
طبقا لمعتقداتهم ( )14كما احتوت القاعة علي مجسمات كما في صورة رقم ()11

صورة رقم ()9

تبین مالمح صناعه النسیج المصري الي جانب شرح الطرق التي اتبعها المصري القدیم في تنظیف مالبسه .
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 .2.2.4القسم القبطي
یحتوي هذا القسم علي منتجات العصر الیوناني الروماني ومصانع الجینسیوم الملكیة وإبراز لدور النساء في تطریز وزخرفة
تلك المنسوجات ( , )21باإلضافة لمخطوطات قبطیة خاصة بتطور صناعة النسیج وبعض من أدوات صناعه النسیج والصباغة
والطباعة بالقوالب الخشبیة كما في صورة رقم (. )12
 .3.2.4القسم اإلسالمي
یبدأ القسم اإلسالمي بمنسوجات من العصر األموي ثم العباسي الذي تطورت به صناعة المنسوجات تطورا كبیرا وأصبحت
سلعه استثماریه تمیزت بالدقة والفخامة واستبدلت الرسومات بالزخرفة باألحرف العربیة أو ما عرف بشریط الطراز الذي
كان یشتمل علي اسم الخلیفة وبعض األدعیة

) )8

باإلضافة إلي منسوجات العصر الطولوني والفاطمي والذي صنعت له

مجسمات ألشخاص ینسجون الحریر باستخدام أنوال الجبد والسحب كما في صورة رقم ()13

))22

والعصر األیوبي

والمملوكي الذي تمیز بالمنسوجات المصبوغة باألصباغ الطبیعیة المختلفة المصادر واأللوان (  )19والعصر العثماني الذي
تمیز بالمنسوجات المطرزة بخیوط الذهب والفضة بأسلوب السیرما ثم مقتنیات عصر محمد علي والتي یعد من أهم مقتنیاتها
كسوة الكعبة كما في صورة رقم ( )14من عهد الملك فاروق (.)10

صورة رقم ()12

صورة رقم ()13

صورة رقم ()14

 .4.2.4نسيج الفيوم والبهنسا
اشتهرت بعض المدن المصریة بصناعة النسیج مثل مدینة الفیوم التي تأثر نسجوها
بالفن القبطي تأثرا شدیدا  ,كما اعتبرت مدینة البهنسا من أشهر مدن صناعة النسیج
في الفترة الطولونیة واألمویة حیث تمیزت منسوجاتها بزخارفها ذات اللون الكحلي
بعناصر نباتیه محوره تشبه طراز سمراء باإلضافة للمنسوجات المزخرفة برسوم
الطیور والحیوانات الساسانیة ( )15كما في صورة رقم (.)15
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 .5.2.4المنسوجات المستجلبة
یشتمل المتحف علي مجموعه كبیره من المنسوجات المستجلبة إلي مصر من إیران والعراق كما في صورة رقم ()16
والیمن والهند واألندلس

()15

هذا وقد تم عرض المنسوجات بطریقة الدیوراما الحدیثة مع عرض لبعض نماذج األثاث

والمنسوجات كما في صورة رقم ( )17مع وجود شاشات لمساعدة الزوار وتسهیل عملیة الشرح بالغتین العربیة واالنجلیزیة
(.)17

صورة رقم ()17

صورة رقم ()16

 .3.4الهيكل التنظيمي للمتحف (فريق األحالم)
المتحف یتبع إداریا قطاع المتاحف بوزارة اآلثار المصریة وقد سمي فریق العمل من موظفي المتحف والذي یبلغ عددهم
 90موظف بفریق األحالم كما فى صورة رقم ( )18لما لدیهم من طموحات كبیره یسعون دائما لتحقیقها من اجل رفعة
وتطویر المتحف بشكل مستمر رغم ضآلة اإلمكانیات ومحدودیة الموارد مما استحقوا معه حصولهم علي أفضل فریق عمل
في وزارة اآلثار المصریة من قبل هیئة المتاحف العالمیة لعام .2018

صورة رقم ()18

 .5النتائج والمناقشات
 .1.5أكدت الدراسة علي أن عملیة إعادة التأهیل للمباني األثریة تعد احد أسالیب الحفاظ علي المباني األثریة لكونها وسیله
إلحیاء المبني وكف ید اإلهمال عنه وإیقاف عملیات التدهور والتلف لتلك القیم المعماریة واألثریة
 .2.5أظهرت الدراسة أهمیة ترمیم وإعادة تأهیل مبني سبیل محمد علي باشا ذات القیم الفنیة والجمالیة لتحقیق األهداف
االقتصادیة واألهداف التوظیفیة و األهداف العمرانیة و األهداف التنمویة والتي من شانها المحافظة علي المنشئ المعماري
التكویني في نسیج إنشائي معماري

تاریخي()26

بالشارع األعظم ( شارع المعز لدین هللا الفاطمي) الذي تحول لمتحف

مفتوح یضم أول متحف متخصص للنسیج المصري .
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 .3.5شددت الدراسة علي أن عملیات إعادة التأهیل للمبنى یجب أن تتم بعد سلسله طویلة من الدراسات المعماریة واإلنشائیة
والفنیة والتاریخیة وأعمال التصمیمات الداخلیة وأعمال الترمیم واألعمال التكمیلیة.
 . 4.5أوضحت الدراسة أن إعادة تأهیل المبني یجب أن تتم بما یتناسب وطبیعته اإلنشائیة بحیث ال یمثل إعادة توظیفه عبئا
علي المبني وال یؤدي إلي تشویهه معماریا أو اإلقالل من قیمته األثریة أو الفنیة .
.5.5القت الدراسة الضوء علي ما حققة السبیل بعد إعادة تأهیلة وتحویله لمتحف النسیج المصري من مساهمه في الرواج
السیاحي والزیارات وتنشیط الفعالیات بالشارع  ,ومساعدة أهالي المنطقة وأبنائهم ورفع الذوق العام واإلحساس األثري لدیهم
والمساهمة في التنمیه المستدامة للمنطقة كلها.

 .6التوصيات والمقترحات
 .1.6العمل علي توخي مبدأ الحفاظ علي الموروث األثري األصیل والتقلیل قدر اإلمكان من عملیات التغیر والتعدیل
لطبیعة األثر ووظیفته األصلیة مع إزالة كافة التعدیات إن وجدت بما یضمن رد المحتوي األصلي اإلنشائي للمبني .
 .2.6ضرورة توثیق ونشر مشاریع الترمیم وإعادة التأهیل ذات القیمة األثریة والمعماریة واالقتصادیة لیمكن االستفادة منها
علي المستوي األكادیمي والتنفیذي والتنمیه المستدامة سواء في داخل مصر أو البالد المجاورة .
 .3.6مشاركة المجتمع المحلي في أفكار إعادة التأهیل للمنشاءات األثریة وتوافقها مع طبیعة المجتمع وحاجاته وأهدافه
والتنمیه المستدامة له.
 .4.6ضرورة إتباع األسالیب العلمیة عند تطویر وترمیم وإعادة تأهیل المباني األثریة طبقا لالتفاقیات واألسس والقواعد
الدولیة للمنظمات المعنیة .
 .5.6إتمام عملیات الترمیم وإعادة التأهیل من خالل خبراء متخصصون في تلك المجاالت حتي ال نتعرض لفقد قیمه تاریخیه
وأثریه تحت مسمي التطویر وإعادة التأهیل .
 .6.6المداومة علي تطویر أسالیب العرض المتحفي واإلضاءة وتحدیث البیانات والمعلومات المقدمة وبشكل مواكب
للمستجدات العالمیة بعد إعادة تأهیل السبیل وتحویله لمتحف النسیج المصري الستمرار تحقیق المتحف لفكرة التنمیه
المستدامة للمنطقة وتقدیم المردود االقتصادي المطلوب.
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 دراسة تحلیلیه إلعادة تأهیل- نادر جواد "مقاربه مقترحه إلعادة تأهیل المباني األثریة ذات القیمة في مدینة غزه,  النمرة.4
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