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تـوطئــــة ..

ذاكرة المكان تعتمد على ما يحفظه المجتمع من الزمان
سواء كانت نصوص مروية أو نصوص مرسومة
وهي بذلك في عالقة جدلية بين اإلنسان والتاريخ والجغرافيا
االنسان والزمان والمكان أبعاد ثالثية للمنظومة العمرانية ال غنى ألية منها
عن اآلخرتين في حياة المدينة ومرحليات تطور عمرانها

عمران المدينة في جذوره مرتبطاً بالماضي  ،وفي فروعه متسق بالحاضر ومشاكله  ..وهنا تتكامل العلوم والمعارف الستقراء
مورفولوجية المدينة  ،ومن هذه المعارف الذاكرة المرسومة  ،من خالل علم الخرائط (الكارتوغرافيا)  .الخرائط أحد تلك اآلليات
المنهجية التي نتعرف من خاللها على المنظومة العمرانية للمدينة وذاكرتها  ،ومنها يمكن رسم صورة المدينة كاملة أو شبه كاملة
كما كانت سابقاً ،وصورتها التي يمكن أن تكون مستقبالً  ،ومنها ندرك ونرصد معالم هذه الرحلة في أطارها المكاني ومجالها
الزماني بموضوعية  ،على الرغم من اختالف التعبير ومظاهره وتطور الوسائل العلمية والتقنيات على مدى تطور علم الخرائط
نفسه قديماً وحديثاً...
الخريطة في هذا المقام تصوير ما حدث أو الحادث أو الممكن حدوثه ..
توثيق لحقيقة واقعة أو ممكنة الوقوع لعمران المدينة وحياة االنسان والمجتمع ..
إذن الخريط ــة وسيلة ممكن من خاللها رؤية المدينة في زمان سابق أو مستقبل الحق ..
الخريطة هنا وثيقة الجغرافيا ومفردات لغتها  ..كما أن الكلمة المكتوبة وثيقة التاريخ ولغتــه ..
قد عرفت الحضارات القديمة علم الخرائط (الكارتوغرافيا) بما يتناسب وإمكانيات عصورها وأزمانها  ،وتعود أقدم خريطة معروفة
إلى سنة  6300ـ  6100قبل الميالد  ،وهي جدارية اكتشفت في موقع نشاتل حيوك في األناضول بتركيا  ..كما رسم المصريون
القدماء خرائط ومخططات على ورق البردي  ،بينما استخدم األشوريون والبابليون ألواح الفخار المصنوعة من الطين في رسم
الخرائط  ،وتباعاً ركز الفكر اليوناني في القرن االول قبل الميالد على المشاكل الجغرافية ووضع النظريات لشكل العالم والتي أثرت
على علم الجغرافيا حتى العصور الوسطى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر  ..وعلى التوازي تميز العرب والمسلمون
خالل هذه المرحلة من القرن التاسع وما تاله في العلوم الفلكية والرياضيات مما ساهم في تطور علم الخرائط عندهم  ،وأمتد تأثيرهم
الحقاً إلى أوروبا في خرائط القرنين الرابع عشر والخامس عشر  ،وعندها ظهر نشاط كثيف في أعمال الخرائط مع مطلع القرن
السادس عشر ـ عصر الكشوفات الجغرافية وبداية عصر النهضة األوروبية ..
شهد القرن السادس عشر العديد من التطورات خصوصا في أساليب المسح الميداني وأصبحت اكثر دقة سواء في االمبراطورية
العثمانية  ،أو في أوروبا السيما على يد الجغرافيين األلمان والهولنديين  ،ولم يشهد حينها لكل من أسبانيا والبرتغال دور كبير في
هذا المجال على الرغم من االكتشافات الجغرافية للرحالة األسبان والبرتغاليين  ،وسادت أمستردام المركز األهم لرسم الخرائط .
وفي القرن السابع عشر دخلت كل من انجلت ار وفرنسا إلى مجال علم الخرائط مع توسع النفوذ االنجليزي والفرنسي االستعماري
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وتقلص األعمال التجارية الهولندية  ،وبداية تأثير الرحالة وخصوصا إلى الشرق وظهور الفكر االستشراقي األوروبي عامة في
القرن الثامن عشر واستمر مع القرن التاسع عشر مع التطور في علم الجغرافيا  ..ويتضح من ذلك أنه منذ بداية القرن السادس
عشر كانت الخرائط أحد الوسائل األساسية لخدمة اإلمبراطوريات الجديدة وتوسعاتها االستعمارية والتعرف على األماكن والمعالم
الهامة حول العالم في صورتها الشاملة والتفصيلية  ،وكذلك لرصد عمران األمصار والحواضر والمدن على مستوى يتناسب مع
كل عصر ويلبي احتياجات ومتطلبات المجتمعات في حينها  .ومن هذا المدخل فإن دراسة خرائط القاهرة قديمها وحديثها يمكننا
من استقراء واكتشاف عوامل ومظاهر تطور المدينة ومراحل نموها  ،وما شاهدته من تحوالت وتغييرات قد أغفلت بعضها أحياناً
كتابات الرحالة والمؤرخين في مدوناتهم وحولياتهم لتكمل الصورة  ،كما إن الخرائط تقدم نتائج ملموسة لواقع حدث أو حادث على
األرض  ،نتيجة لق اررات أو تشريعات أو أحالم أو مشروعات لمؤسسات حاكمة وقوى متحكمة أو لكيانات مجتمعية محكومة ...
أو غيرها  ،رصدها التاريخ المكتوب وصفاً  ،وسجلتها الخرائط في وثيقة مرسومة لواقع ملموس  .لذا كانت الخرائط في جوهرها
وثيقة مرسومة لظل اإلنسان على المكان أو أنها وثيقة مرئية لهذا الفعل المجتمعي واإلنساني  ..وفي جدلية اإلنسان مع النص
المرسوم من الجغرافيا تمثل الخريطة الموثقة والمحققة صورة المدينة في زمانها  ،وهي بدقتها تكتسب مصداقيتها في تلك المعرفة
 ،وهي ال تقبل المخادعة أو ذاتية الرأي والمواقف أو وجهات النظر المعتمدة على امكانية القراءة أو تأويل المعلومة المتاحة سواء
عن حسن النوايا أو عكس ذلك ألغراض غير معلنة ؛ ولكن تبقى القدرة فقط على شفافية استقراء النص وتحليله وفك شفرته لبيان
ما تضمه الخريطة من معلومات  .هكذا تلعب الخرائط دو اًر اساسياً في التعرف على ذاكرة مدينة القاهرة وعمرانها  ،بأعتبار أن
الذاكرة المرسومة احدى التعبيرات المصورة لتدوينات التاريخ والمؤرخين والرحالة المكتوبة .
ونحن هنا في هذا الكتاب نجتهد في تتبع النصوص المرسومة (الخرائط) للقاهرة بموقعها وموضعها ألحياء ذاكرة المدينة الغائبة
المضللة عند آخرين ،وبقدر جهدنا كانت الموضوعية التي تفرضها األمانة العلمية والحيادية
عند البعض أو تصحيح لصورة القاهرة ُ
بقدر الممكن لتكون كل وثيقة أونص من النصوص المتضمنة في الكتاب بمفردها مرجعا للمدينة في زمانها وبمعطيات وأمكانيات
عصرها  ،ولترسم تلك الخرائط في مجموعها سيناريو لتطور عمران المدينة  ،بالطبع في حدود المتاح من هذه الوثائق و المباح
لنا تقديمه  .وليس الهدف هنا مجرد تجميع لمعارف محايد حول القاهرة من الجغرافيا وخرائطها  ،ولكن الهدف تنقية هذه المعارف
المرجعية وتحقيق زمانها وصاحبها  ،بتتبع مصدر كل من تلك الخرائط وكذلك الجغرافيين على اختالف مشاربهم وثقافاتهم ممن
قدموا تلك الوثائق والتعريف بهم ومختصر سيرتهم لتكتمل الصورة المرجعية المستهدفة عندنا من هذا الكتاب .
هنا نتعرف على البعد الجغرافي لمدينة القاهرة ضمن عوامل كثيرة فهي
قـــاهرة التوازن بين النهر والوادي في مواجهة الجبل والصحراء شرق وغرب النهر
القاهرة كيان عمراني موجود ومتنامي في حوار بين الجبل والنهر ..
الجبـل  ..المقطم ثابت في الشرق
النهـر  ..النيل متغير في الغرب
القاهرة عمراناً متتابع بين الثابت والمتغير  ..الراسخ والموسمي ..
حراك عمراني بقدر ما كان في اتجاه موازي لإلثنين الجبل والنهر من الجنوب إلى الشمال  ،كان أيضاً في توجه متتابع من
الثابت وإلى المتغير من الشرق إلى الغرب ..
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تبقى القاهرة عاصمة الدولة المركزية  ..سواء بدورها القطري المحدود أو القومي العربي المتسع أو اإلنساني الممتد  ،وتبقى
موجودة عند تلك النقطة المفصلية في نهاية الوادي الضيق المحدود القادم من الجنوب وبداية الدلتا المتسعة في انفتاح نحو الشرق
والشمال ..
قاهرة البداية أو النهاية أو بداية النهاية أو نهاية البداية ..
نهاية وادي المنبع وبداية دلتا المصب في انفتاح من الجنوب الى الشمال ..
قاهرة التوحد بين التطلعات إلى الشمال المتوسطي ..
والتواصل واالمتداد من الجنوب اإلفريقي ..
والتكـامل مع الشرق األسيوي ..
القاهرة مدينة بين النهر والجبل  ..بين النيل و المقطم
القاهرة والنهر  ..يمكننا أن نق أر من الخرائط وفهم جغرافية المكان مدى ارتباط عاصمة الديار المصرية بالنيل على مدى التاريخ
من القديم إلى الوسيط  ،أرتباط ينم عن البعد االقتصادي واالجتماعي للنيل وعمران المدينة على مدار السنة والتي تبدأ مع النيل
وفيضانه  ..إنه تفاعل من نوع خاص ما بين المصري والنيل يتكرر من كل عام  ..عالقة وجود وحياة تتجدد سنوياً في إعالن
واحتفاليات تؤكد على حيوية التفاعل والتكامل بين المعطى الطبيعي من الخالق سبحانه  ،وبين تلبية وتسخير ذلك العطاء لبناء
حضارة وعمران وحياة مستخلفين فيها ومسئولين عنها  ..وهكذا ولدت حاضرة وعاصمة الديار المصرية مع النيل ورحلته  ،فكانت
العاصمة عند نهاية الوادي الضيق ورحلة النهر إلى المصب  ،وبعدها تنفتح األرض وتنبسط من عندها  ،وتقف عند هذا الموضع
من الوادي سالسل الجبال الشرقية والغربية للنهر  ،لتعلن الجغرافيا وخرائطها هنا عن إحدى ركائز الطبيعة المصرية وعبقرية
وجودها  ،عرفها المصري بفطرته أو علمه  ،وأتبع معها حضارته وعمرانه  ..فكانت تلك النقطة بوابة الجنوب إلى الشمال أو
مخرج الوادي إلى الدلتا والبحر  ..عندها كانت منف وعين شمس (أوون) وعندها كان حصن بابليون والفسطاط والقاهرة ؛ عواصم
مصر أو باألحرى متتابعة لعاصمة مصر التي تجاور النيل وتتوازي مع الجبل في شرق الوادي حيث دوماً ميالد الشمس ..
هنـا  ..كانت القــاهرة قبل أن يكون عمرانها وسكانها
لعل تغيرات مجرى النيل عند العاصمة  ..القاهرة كما نعرفها في العصر الوسيط اإلسالمي هي من أكثر هذه التغيرات توثيقاً  ،فقد
أثرت هذه التغيرات على حياة العاصمة المليئة بالحياة التي تحولت من موقع حصن بابليون إلى مدينة عظمى أتسعت على حساب
األراضي الجديدة التي كانت تكسبها مع تزحزح مجرى النيل ناحية الغرب حسب ما تدلنا الخرائط المتتابعة لتطور المدينة ومتغيرات
مجرى النيل  ،وكأن حراك عمران القاهرة أرتبط في عالقة سببية مع حراك النيل الطبيعي  ..وظل النيل يهجر مجراه الشرقي في
أتجاه الغرب ويترك جز اًر متعددة نمت ثم اختفت بااللتحام بشاطئ النهر  ،كجزيرة الفيل (شبرا) وجزيرة بوالق أو بالتحام جزيرتي
حليمة وأروي في جزيرة واحدة جزيرة الزمالك  ،أما جزيرة الروضة فقد ظلت ثابتة في مكانها مع بعض التغييرات المحدودة في
سواحلها الغربية  .عموماً في العصر الوسيط كان معظم أرض القاهرة تحت الماء  ،كما كانت القنوات والبرك في قلب عمران
القاهرة والفسطاط ضمن منظومة النيل التي عاشتها المدينة ..
القاهرة والجبل  ..تشير الخرائط أن الهضبة شرق وادي النيل أحد مكونات المعادلة الجغرافية والتاريخية لعمران القاهرة  ،ومن
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خلفها تشرق الشمس على الوادي  ،وحافة تلك الهضبة ومنحدراتها والتي تكون حادة في مواقع وهينة في مواقع أخرى تمثل
أحد المحددات لنمو المدينة وعمرانها  ،وتعرف الهضبة بأسماء متعددة أشملها جبل المقطم وإلى الجنوب منه جبل طرة وإلى
الشمال منه الجبل األحمر ،وتقطع هذه الهضبة أودية تشكل طرق أرتقاء إلى سطح الهضبة ؛ وتتباعد الهضبة تدريجياً إلى الشمال
الشرقي أبتداء من المقطم إلى الجبل األحمر في صورة منحدرات حادة تظهر في مناطق الجيوشي والقلعة  ،ثم تتشكل بعد ذلك من
مسطحات عريضة من اإلنحدارات شمال وشرق الجبل األحمر .أما الهضبة الغربية للنيل وهي تمثل حد األفق لبداية رحلة الشمس
مع الغروب ؛ كما كانت الهضبة الشرقية الحد للميالد الجديد أو العودة الحتمية للشمس في حراكها ودورتها اليومية مع الشروق
 ..وما بين الحدين يجري النيل في الوادي من الجنوب إلى الشمال في حراكه ودورته السنوية  .وترتفع الهضبة الغربية فجأة عن
الوادي مسطحه وليس فيه أي عيوب طبيعية قليلة خاصة الجزء القريب من منف العاصمة القديمة  ،وهنا عند الهضبة الغربية شيد
المصري القديم األهرامات أوتاداً أو منارات أو مراصد .

هنـا  ..كانت القــاهرة بين النيل والجبل

هكذا يمكن فهم القــاهرة أو التعرف عليها من خالل تتبع تلك الوثائق المرسومة (الخرائط) وتحليلها واستقراء
ما تحمله من معارف وتحقيقها وتدقيقها مع النصوص األخرى  ،وهي كثيرة  ،ونفتح هنا الباب لكل مجتهد للكشف
عن هذه الحقائق الراسخة في ذاكرة المدينة وإحياءها في ذاكرة ووجدان اإلنسان والمجتمع من جديد مع ..
هذه المنظومة الثالثية  ..العاصمة النيل الجبل
بين النيل والجبل كانت العاصمة وستبقى  ..تعلو الجبل وهي ليست جبلية  ..تجاور النهر وهي ليست شاطئية ..
فإذا كانت الجبال هي رواسي في األرض ومنها المقطم ..
فإن األنهار هي متقلبة ومتغيرة تجري من حال إلى حال ومنها النيل ..
وما بين الراسي الثابت والجاري المتغير ..
كانت القاهرة عاصمة مصر متحركة ومتغيرة

مدخل إلى خرائط القــــاهرة
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مدخل إلى خرائط القــاهرة ..
عاصرت القاهرة وخرائطها المعروفة لدينا التطور الجغرافي لعلم الخرائط في العصر الوسيط مع مطلع القرن السادس عشر وحتى
اليوم  ،ومخرجاتها المرسومة أو المصورة  ،المطبوعة أو المنقولة  .ويمكن القول إن المعلوم لدينا عن خرائط القاهرة يندرج تحت :
•تصورات للقاهرة في مراحل زمنية مبكرة رسمت في القرن العشرين
•كوروغرافيا القاهرة من القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر
•كارتوغرافيا القاهرة في القرن التاسع عشر والعشرين
تصورات للقاهرة في مراحل زمنية مبكرة رسمت في القرن
العشرين

•تصورات القاهرة في الفترة الفاطمية وعصر صالح الدين
•تصورات القاهرة في الفترة الفاطمية وعصر صالح الدين والذي وضعها بول كازانوفا  ، P. Casanovaيوضح
التحصينات المقامة حول القاهرة في الفترة السابقة لعصر صالح الدين كما تصورها بول كازانوفا ضمن مذكرات
أعضاء بعثة األثار الفرنسية والمنشورة عام  1897عن المعهد الفرنسي لألثار الشرقية بالقاهرة  ،يوضح هذه
التصور أسوار القاهرة التي بنيت على يد جوهر الصقلي عند تشييد حصن القاهرة وكذلك األسوار التي شيدها
بدر الدين الجمالي في عهد الخليفة المستنصر .ويبين التصور موقعي القصرين الشرقي والغربي بداخل حصن
القاهرة وكذلك موقعي الجامع األزهر وجامع الحاكم بأمر هللا قبل وبعد تحصينات بدر الدين الجمالي  ،كما يوضح
مواقع وأسماء بوابات القاهرة الرئيسية وكذلك مواقع بعض الحارات والسكك ومسار الخليج بالنسبة ألسوار
الحصن وأيضاً موقع بيت المال.

يمكن التعرف على المراحل المبكرة من عمران القاهرة من
خالل عدد من التصورات للقاهرة في تلك المراحل  ،تم رسم
تلك التصورات في القرن العشرين اعتماداً على الوصف
التاريخي للمدينة وكتابات الرحالة والمؤرخين المتواترة ومن
تلك التصورات:
•تصور للقاهرة في 868
لشحاتة عيسى إبراهيم ووضعه في كتابه القاهرة الصادر
عن دار الهالل عام  ، 1959وهو تصور يوضح مواقع
وحدود الثالث عواصم السابقة لتأسيس القاهرة ؛ الفسطاط
والعسكر والقطائع تقريبياً في عام  868م
وكذلك يبين حركة حد الشاطئ الشرقي للنيل عند الفتح
العربي وفي عهد الدولة األموية ثم العصر الفاطمي يليه
العصر األيوبي.
كما يظهر على الخريطة موقع كل من بركة الحبش وعين
الصيرة ومسار الخليج المصري (الخليج الكبير) وكذلك
مسار مجرى العيون وسور القاهرة الذي شيده صالح
الدين األيوبي.
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(  لكشكشكشرسم تقريبي يوضح مواقع الفسطاط والعسكر والقطائع لشحاتة عيسى
ابراهيم من كتاب القاهرة  ،دار الهالل 1959 ،

(  لكشكشكشخريطة تحصينات القاهرة السابقة لعصر صالح الدين لبول كازانوفا من مذكرات بعثة األثار الفرنسية  ،المعهد الفرنسي لألثار الشرقية .1897 ،

13

(  لكشكشكشتصور لتحصينات القاهرة في عصر صالح الدين لبول كازانوفا  P. Casanovaمن مذكرات بعثة األثار الفرنسية  ،المعهد الفرنسي لألثار الشرقية في القاهرة 1897 ،

وفي تصور آخر لبول كازانوفا للقاهرة في عصر صالح الدين في سنة  1177م  572 -ه
موضحاً التحصينات التي أنشئها صالح الدين وقلعة الجبل باإلضافة إلى أسوار القاهرة التي
أنشئها بدر الدين الجمالي .كما وضح أيضاً التغير في موقع الشاطئ الشرقي للنيل وتحركه نحو
الغرب بين الفترتين  ،باإلضافة إلى البوابات الجديدة للقاهرة التي أقامها صالح الدين .

14

(  لكشكشكشالعاصمة القديمة أيام صالح الدين لفريد شافعي  ،رسمت بمقياس رسم  1:5000في كتاب العمارة العربية في مصر االسالمية  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1970 ،

•تصور للقاهرة في عصر صالح الدين وضعها فريد شافعي في كتابه العمارة العربية في مصر اإلسالمية عام ، 1970
ويظهر التصور القاهرة بحدودها الممتدة في عصر الدولة األيوبية وكذلك حدود كالً من الفسطاط والقطائع  ،كما تبين
الخريطة بركتي الفيل الصغرى والكبرى وبركة األزبكية كما توضح قناطر ابن طولون الواصلة من بركة الحبش إلى
القطائع  ،وكذلك مجرى العيون والحد الشرقي للنيل وتحركه نحو الغرب .وتأتي تلك التوقيعات أعلى خريطة حديثة للقاهرة
في القرن العشرين لتوضح التغيرات الطارئة على عمران المدينة .
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(  لكشكشكشمذكرة كازانوفا لدراسة طوبوغرافيا مدينة الفسطاط الصادرة عام . 1919

•تصورات القاهرة في القرن الرابع عشر
تصور للفسطاط خالل القرن الرابع عشر كما صورها بول كازانوفا  P. Casanovaفي
مذكرته لدراسة طوبوغرافيا مدينة الفسطاط والصادرة عن المركز الفرنسي لألثار الشرقية
بالقاهرة سنة  1919وأوضح كازانوفا في هذه الخريطة الطرق المؤدية للفسطاط والتي
أقامها الخلفاء الفاطميون لربطها بالقاهرة وكذلك الطرق الالحقة التي أقيمت في العصر
األيوبي لربط الفسطاط بقلعة الجبل  .كما أوضح موقع ومسار قناطر ابن طولون الرابطة
بين بركتي الحبش وعين الصيرة  ،وكذلك موقع ومسار مجرى العيون  .كما أوضح كازانوفا
في هذه الخريطة تحرك الحد الشرقي للنيل نحو الغرب ومساحات طرح النهر الناتجة عن
هذا التحرك منذ الفتح العربي وحتى القرن الثامن عشر .

(  لكشكشكشإلى اليسار  ،تصور الفسطاط خالل القرن عشر لبول كازانوفا من مذكرات
بعثة األثار الفرنسية  ،المعهد الفرنسي لألثار الشرقية .1919 ،
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17

كوروغـرافيــــا القاهـــرة

كارتوغرافيا القاهرة في القرن التاسع عشر والعشرين

في النصف األول من القرن الخامس عشر ومع إعادة استكشاف
كتابات العالم السكندري كلوديوس بطليموس Claudius
 Ptolemaeusبرز مصطلح الكوروغرافيا Chorography
كأحد علوم عصر النهضة األوروبية  ،ولم يكن هذا المصطلح
جديداً في ذلك الوقت بل أُعيد اكتشافه من كتابات بطليموس
والذي عرفه في كتابه الجغرافيا بأنه فن وصف أو رسم منطقة
أو مكان معين  ،وطبقاً لما رآه بطليموس فإن علم الجغرافيا
يختص بدراسة العالم بأسره بينما الكوروغرافيا تختص بنطاق
أضيق كمدينة أو منطقة  .ولما هو معروف لدينا في الوقت
الحالي فإن الكوروغرافيا يمكن توصيفها بأنها أشبه برسم صور
وصفية للمدن أكثر منها خرائط تعتمد المواقع واإلحداثيات أو
حتى المقياس الدقيق  ،فإن الرسومات التي وصلتنا من علماء
الكوروغرافيا األوائل يمكن اعتبارها بأنها صو اًر ذات منظور
جوي للمدن تعبر عن عناصرها المختلفة من نسيج عمراني
وطرق ومعالم المدينة ومناطقها المختلفة وكذلك عناصرها
الطبوغرافية المتنوعة ولكنها تفتقر إلى الدقة والواقعية.

لعل خريطة الحملة الفرنسية في كتاب وصف مصر في سنة  1798ـ ـ  1801أولى تلك الخرائط التي عبرت بدقة في مطلع
القرن التاسع عشر عن مورفولوجية المدينة حينها بمقاييس عصرها  ،يصل عدد الخرائط المعروفة لمصر اليوم على سبيل المثال
في أرشيف دار الكتب المصرية إلى حوالي عشرة آالف خريطة  ،دون المجموعات األرشيفية األخرى في المؤسسات العلمية
كالجمعية الجغرافية والمتاحف والمكتبات العامة وإدارة المساحة المصرية  ....وغيرها  ،باإلضافة إلى المجموعات الخاصة
كالمجموعة الكمالية لألمير يوسف كمال  ...وغيرها  .وتمثل خرائط القاهرة في هذه المجموعات نصيب كبير بصفتها عاصمة
الوالية وحاضرة القطر المصري  ،ويعود أول مسح ميداني عام لألراضي المصرية إلى سنة  ، 1822ثم قامت اإلدارة االنجليزية
المحتلة في سنة  1889بإعادة إنشاء إدارة المساحة لخدمة مصالحها وانتجت خرائط بمقياس رسم  ، 4000 : 1ثم شرعت إدارة
المساحة في بداية سنة  1901بإنتاج خرائط بمقياس  ، 2500 : 1وظلت هذه الخرائط هي المستخدمة حتى استبدلت بسلسلة أخرى
بدأ العمل بها في سنة  ، 1922تبعتها إدارة المساحة بعد ذلك بإنتاج سلسلة ثانية في سنة  1933تغطي تفصيالً المدن المصرية وفي
مقدمتها القاهرة وضواحيها بمقياس رسم  500 : 1و  ، 1000 : 1وتبين تلك السلسلة من الخرائط شبكة الشوارع وحدود الملكيات
وشكل المباني واألرصفة وموضح عليها أسماء الشوارع والمباني العامة والدينية  ،ويعود تاريخ استكمال مسح القاهرة إلى سنة
 1934ويقع في  1270خريطة تفصيلية باإلضافة إلى ضواحي المدينة مثل مصر الجديدة ومنشية البكري والمعادي  ...وغيرها .

(  لكشكشكشكلوديوس بطليموس كما تصوره أندريه ثيفيت  André Thevetفي القرن
السادس عشر .

واستمر تطور الكوروغرافيا كبديل أمثل لرسم الخرائط للمدن والنطاقات الصغيرة وكذلك االعتماد عليه من قبل المالحين والرحالة
والمستكشفين األوروبيين في ذلك الوقت  ،ومع ازدهار حركة التجارة األوروبية مع الشرق تمكن علماء الكوروغرافيا الغربيين
من توثيق المدن العربية وخصوصاً الجغرافيين والرحالة من البندقية وفلورنسا اللتان ازدهرت بهما آنذاك فن صناعة الخرائط .
وظل هذا النمو والتطور لعلم الكوروغرافيا مستم اًر حتى القرن
الثامن عشر مع تطور الرصد والتوثيق الجغرافي والقدرة
على إنتاج خرائط أكثر دقة وواقعية فحلت الكارتوغرافيا محل
الكوروغرافيا في وصف عمران المدينة .
وتعد أدق تلك الخرائط عن مدينة القاهرة خريطة Piri Reis
في سنة  ، 1526يليها خريطة الرحالة االيطالي Matheo
 Paganoفي سنة  ، 1549والتي تعطينا تصو اًر تقديرياً لما
كانت عليه القاهرة  ،ويمكن منهما استقراء النسيج العمراني
للمدينة وما حولها في مطلع القرن السادس عشر .
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(  لكشكشكشنموذج لكوروغرافيا القاهرة في القرن السادس عشر لبيري ريس

سبق هذا في القرن التاسع عشر خرائط لمدينة القاهرة منها  :خريطة  Pascal Costeسنة  1818ـ ـ  1820وخريطة C.H.
 Dyonnetسنة  ، 1859وخريطة  Pierre Grand Beyسنة  ، 1874وخرائط  Wagner & Debesنهاية القرن التاسع عشر..
 ،ويمكننا هنا من خالل تطبيق منهجية وآليات المالحظة والمجادلة التعرف على معالم المدينة والظواهر الحضرية األساسية التي
تحكمت في تحديد خصوصيتها  ،وكذلك من معرفة تاريخ القاهرة خالل رحلتها في حدود المتاح  ،ألن كل ما تم من عمران في
المدينة ال يختفي وال يندثر لكنه باق في ذاكرة المدينة  ،فهي حلقات متتابعة ومتوالدة من بعضها البعض  ..إنها ذاكرة المدينة
المتراكمة مع الزمان في المكان ؛
نستعرض فيما يلي قائمة بأسماء تصورات وخرائط القاهرة
المعلومة لنا وتضم القائمة  170خريطة  ،والتي يمكن االعتماد
عليها في التعرف على خصائص وخصوصية القاهرة عبر
تاريخها  ،وفي الكشف عن الهوية المجتمعية والتاريخية
للمدينة للحفاظ عليها إن أمكن دون الجمود عندها  ،واالنتماء
لها واالعتماد عليها لرسم صورة المستقبل  ،حيث إنه ال يمكن
إسقاط الماضي لحساب المستقبل أو تجاهل الموروث لصالح
المنشود.
وتمثل القائمة مرجعية جغرافية وعمرانية للقاهرة مرتبة تاريخياً
حسب الفترة الزمنية التي يعبر عنها التصور أو الخريطة من
(  لكشكشكشنموذج لكارتوغرافيا القاهرة في القرن التاسع عشر لدومينيكو فاليريانو
األقدم إلى األحدث :
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قائمة بتصورات وخرائط القاهرة المحروسة من القرن الثامن إلى القرن العشرين
المصدر

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

المصدر

Paul Casanova, Histoire et description de la Citadelle du Caire. 1897

Essai de reconstitution de la
Citadelle a l’epoque de Makrizi
(XVem siecle)

Paul Casanova

1420

 كتاب رحلة القاهرة من عصر الوالية إلى عصر، طارق والي
2019 ، االستقالل الوطني

 م750 عمران مدينة القاهرة عام

1959 ،  القاهرة، شحاتة عيسى ابراهيم

رس ـ ــم ت ـقــري ـبــي ي ــوض ــح م ــواق ــع ال ـف ـس ـطــاط
والعسكر والقطائع

 كتاب رحلة القاهرة من عصر الوالية إلى عصر، طارق والي
2019 ، االستقالل الوطني

 م969 عمران مدينة القاهرة عام

Claudius Ptolomaeus, Geographia, Jacobus Angelus interpres., 1469

Chairum

Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram Sanctam, 1486

Chayrum

Pietro del Massaio
Erhard Reuwich

Piri Reis, Kitab I Bahriye, 1525
خطه مصر

Piri Reis, Kitab I Bahriye, 1650-1699

1469
1486

 م868 عمران مدينة القاهرة عام

Piri Reis

1517

Piri Reis

1517

1959 ،  القاهرة، شحاتة عيسى ابراهيم

مدينة القاهرة الموحدة في العصر األيوبي

Piri Reis

1525

 العمارة العربية في مصر اإلسالمية عصر الوالة، فريد شافعي
1970 ، المجلد األول

خريطة العاصمة القديمة أيام صالح الدين

Khalili Portolan Atlas: Facsimile edition, 1991

Misr

Kupferstichkabinett Berlin (Berlin Museum of
Prints & Drawings), ID No. 924-100

La vera descritione de la gran
cita del Caiero

Matteo Pagano &
Giovanni Domenico
Zorzi

1549

Sebastian Munster, Cosmographiae Universalis
Lib. VI, 1552

Aegypti Fornetilfsimae Regionis
defcripto

Sebastian Münster

1552

Sebastian Münster, Cosmographiae Universalis
Lib. VI, p. 1552

Memphis, Babylon, Cayrum

Sebastian Münster

1552

Archivio di Stato di Torino

Nova et exacta Cayri Ægyptiorum Chorographia

Pellegrino Brocardi

1556

Antonio Lafreri, Lafreri Atlases, 1566

Nuova et copiosa descrittione di
tutto l’Egitto

Paulo Forlani

1566

Antonio Lafreri, Lafreri Atlases, 1566

Autre Egipte

Paulo Forlani

1566

Bibliothèque Nationale de France, Département
Cartes et Plans, CPL GE DD-2987 (7834)

La Gran Citta Del Cairo

Donato Bertelli &
Ferrando Bertelli

1569
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 كتاب رحلة القاهرة من عصر الوالية إلى عصر، طارق والي
2019 ، االستقالل الوطني

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

مركز طارق والي العمارة
والتراث

750

مركز طارق والي العمارة
والتراث

868

شحاتة عيسى إبراهيم

868

مركز طارق والي العمارة
والتراث

969

شحاتة عيسى إبراهيم

1192-1174

فريد شافعي

1192-1174

مركز طارق والي العمارة
والتراث

1175

 كتاب رحلة القاهرة من عصر الوالية إلى عصر، طارق والي
2019 ، االستقالل الوطني

 م1175 عمران مدينة القاهرة عام

Paul Casanova, Histoire et description de la Citadelle du Caire. 1897

Fortifications anterieurs a Salah
ad Din

Paul Casanova

1175

Paul Casanova, Histoire et description de la Citadelle du Caire. 1897

Essai de reconstitution du plan
de fortifications de Salah ad Din
en 572

Paul Casanova

1177

Paul Ravaisse, Essai sur l›histoire et sur la
topographie du Caire d›après Makrizi, 1889

Le Caire en 597

Paul Ravaisse

1200

 كتاب رحلة القاهرة من عصر الوالية إلى عصر، طارق والي
2019 ، االستقالل الوطني

 م1400 عمران مدينة القاهرة عام

مركز طارق والي
العمارة والتراث

1400

Paul Casanova, Essai de reconstitution
topographique de la ville d’Al Foustât ou Misr,
1919

Plan general d’al Foustat du XIV
au XVIII Siecles

Paul Casanova

1400
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المصدر

عنوان الخريطة

Bibliothèque nationale de France, département
Cartes et plans, GE C-5132 (RES)

Vue du Caire prise de la rive
droite du Nil et montrant, au
fond, Les Pyramides

Richard Pockocke, A Description of the East,
1743

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

المصدر

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

1716

Georg Braun & Franz Hogenberg, Civitates Orbis
Terrarum, 1572

Cairus quae olim Babylon, Aegypti maxima urbis

Georg Braun &
Franz Hogenberg

1572

Bibliothèque Nationale de France, département
Cartes et plans, GE D-13378

Cairus quae olim Babylon, Aegypti maxima urbis

Matheo Florimi

1572

François de Belleforest, La Cosmographie Universelle, 1575

Cairus quae olim Babylon, Aegypti maxima urbis

François de
Belleforest

1575

Claudius Ptolomaeus, Geographia Libro Octo by
Gerardus Mercator, 1584

Aegypti

Gerardus Mercator

1584

David Rumsey Historical Map Collection

Tavola Sesta, Che Ha Sua Superiore La Tavola Prima. Libro
Terzo.

Urbano Monti

1587

Bibliothèque Nationale de France, département
Cartes et plans, GE DD-2987 (7837)

Alcair

Noe Bianco, Viaggio da Venezia al S. Sepolcro ed
al Monte Sinai, 1606

Questa e la Gran Citta del Cairo

1743

Tabulam Hanc Chorographicam
Agri Ditionis de Grand Cairo
comprehenso situ urbis Memphiticae

Richard Pockocke

Claude-Louis Fourmont, Description Historique
et Géographique des Plaines d’Héliopolis et de
Memphis, 1755

Carte topographique vue en perspective des plaines d’Heliopolis
et de Memphis

Claude-Louis
Fourmont

1755

Bibliothèque nationale de France, département
Arsenal, MS-6432 (12)

Plan topographique des plaines
d’Héliopolis, de Memphis et de
la ville du Caire

Claude-Louis
Fourmont

1758

Carsten Niebuhr, Reize naar Arabie en andere
omliggende landen, van Carsten Niebuhr uit het
Hoogduitsch vertaald, 1774

Urbis Kahira nec non oppidorum
Bulak, Masr El Atik et Dsjise
Ichnographia

Carsten Niebuhr

1774
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 م1798 عمران مدينة القاهرة عام

Description de l’Egypte, Etat Moderne, Planches
vol. 1, 1809

Description de l’Egypte, Etat Moderne, Planches
vol. 1, 1809
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1600
Noe Bianco

1606

Le Grand Caire

Henri de Beauvau

1615

مركز طارق والي
العمارة والتراث

1798

Henri de Beauvau, Relation Journalière du Voyage du Levant faict et descrit, 1615

Olfert Dapper

Pierre Jacotin,
Edme Francois
Jomard & Pierre
Simonel

1798

De Stadt Cairus

Plan General de Boulaq, du Kaire, de l’Ile de Roudah, du vieuxKaire et du Gyzeh

Olfert Dapper, Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten, 1668

1668

Christie’s Auction House, London, sale 16018,
lot no. 223

Le Grand Caire

Alexis-Hubert
Jaillot

1669

Plan Particulier de l’Ile de Roudah, du Vieux Kaire et de Gyzeh

Pierre Jacotin,
Bienheureux
Lecesne & Pierre
Simonel

1798

Alain Manesson Mallet, Description de l’Univers
vol. 3, 1683

Caire

Alain Manesson
Mallet

1683

Bibliothèque nationale de France, GE DD-226
(41RES)

Plan de la ville du Caire

Etienne Graviers
Marquis d’Ortriers

1685

22

المصدر

عنوان الخريطة

Pascal Coste, Architecture Arabe: ou Monuments
du Kaire, mesurés et dessinés, de 1818 à 1826,
1837

Le Kaire et ses environs

The University of Chicago Library, G8304.C2
1830z .D8

Le Kaire

Deomenico Valeriano, Atlante del basso ed alto
Egitto, 1835

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

المصدر

Pascal Coste

1818

Description de l’Egypte, Etat Moderne, Planches
vol. 1, 1809

Auguste-Henri
Dufour

1830

Pianta della citta del Cairo

Domenico Valeriano

1835

Deomenico Valeriano, Atlante del basso ed alto
Egitto, 1835

Pianta topografica di alcune villeggiature ed isole fra il Cairo
vecchio e Bulaco

Domenico Valeriano

1835

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Plan du Kaire Masr El-Qaherah
et des ses environs

Emile Prisse d’Avennes, Art arabe Dessins Monuments non égyptiens 3, 1846

Plan general de la ville du Kaire
et des environs
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 م1847 عمران مدينة القاهرة عام

M. A. Thiers, Atlas de l›histoire du Consulat et de
l›Empire, pl. 15

Plan du Kaire

1845
Mr. Baur & Lt.
Colonel Szultz

1846

مركز طارق والي العمارة
والتراث

1847

Thunot Duvotenay &
Charles Dyonnet

1859

)خريطة القاهرة لمحمود باشا الفلكي (لم تطبع

1863

Linant de Bellefonds خريطة القاهرة للينان دي بلفوند

1866

خريطة القاهرة للكونت مورا

1868

خريطة القاهرة لميلييه

1868

خريطة القاهرة لفرانسوا ليفرينيه
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1872

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

Plan Particulier de Boulaq

Pierre Jacotain &
Pierre Simonel

1798

Description de l’Egypte, Etat Moderne, Planches
vol. 1, 1809

Environs du Kaire, Plan Particulier de la Ville

Pierre Simonel,
Edme-Francois
Jomard, Bienheureux Lacesne &
Jaques Antoine
Bertre

1798

Description de l’Egypte, Atlas Geographique,
1826

Le Caire, Belbeis

Pierre Jacotin,
Edm-Francois
Jomard & Pierre
Simonel

1798

1934 ،  الجزء األول-  القاهرة، عبد الرحمن زكي

خريطة القاهرة

عبد الرحمن زكي

1800

Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute
Égypte, pendant les campagnes du général
Bonaparte, 1802

Plan de la Bataille des Pyramides

Vivant Denon

1802

William George Browne, Travels in Africa,
Egypt, and Syria, from the year 1792 to 1798

Ichnography of the city Kahira
together with Bulak, Masr El
Atike and Gize copied from M.
Niebuhr’s travels

Carsten Niebuhr

1799

David Rumsey Historical Map Collection

A Map of Lower Egypt from
Various Surveys

Aaron Arrowsmith

1807

The Map collection at Charles University, reg.
no. 001510935

Plan von Kahira nebst Fostat oder
Alt Kahira, Bulak und Dschise
nach C. Niebuhr

Carsten Niebuhr

1810-1809

24

المصدر

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

المصدر

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

Pierre Louis Grand
Bey

1874

Joseph Meyer, Meyers Konversations-Lexikon 4.
Auflage, 1885

Umgebung von Kairo

Heinrich Wagner
& Ernst Debes

1885

Bibliothèque nationale de France, Département
Cartes et plans, GE C-10010

Plan General du al ville du Caire

Collection numérique : Bibliothèques d›Orient,
Bibliothèque nationale de France, GED-2628

Nouveau Plan du caire

Libraire Centerale de
Mme. J. Barbier

1886

Arthur Rhoné, L’Égypte à petites journées : études
et souvenirs: Le Kaire et ses environs

Plan du Caire Ancien

Georges Erhard
Schieble

1877

John Murray, Murray’s Handbook

The Environs of Cairo

Stanford’s Geographical Establishment

1888

Joseph Meyer, Meyers Konversations-Lexikon 5.
Auflage

Umgebung von Kairo

Joseph Meyers

1880

Collection numérique : Bibliothèques d’Orient,
Bibliothèque nationale de France, GED-830

Le Caire

Louis-François
Tuillier

1888

Bibliothèque nationale de France, GED-32

Bruno Hassenstein

1882

The University of Chicago Library, G8304.C2
1889 .C3

Le Caire (Masr El Ḳahirah)

Von Ismailia bis Cairo, specialkarte des kriegsschauplatzes
(Plan von Cairo 1:27,000)
Carte des Environs du Caire

Henry De Voujany

1882

Collection numérique : Bibliothèques d’Orient,
Bibliothèque nationale de France, GED-1423

Le Caire

Bibliothèque nationale de France, Département
Cartes et plans, GE F CARTE-133

Maclure & MacDonald lithographers

Plan Actuel de la Citadelle

Birds eye view of Cairo, looking
north east

1882

Paul Casanova, Histoire et description de la Citadelle du Caire, 1897

Beinecke Rare Book & Manuscript Library, object ID. 15532698
Bibliothèque nationale de France, GED-7277

Egypte, carte dressée pour suivre
les opérations militaires

R. Hausermann & A.
Simon

1882

The University of Chicago Library, G8300 1882.
G7

Lower Egypt in 4 sheets (Plan of
Cairo)

Great Britain. War
Office. Intelligence
Division

1882

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1885

Eastern Environs of Cairo

Heinrich Wagner
& Ernst Debes

1885

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1885

Map of the Environs of Cairo as
far as the Barrage on the North &
Fahshur on the South

Heinrich Wagner
& Ernst Debes

1885

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1885

Cairo (Masr El-Kahira)

Heinrich Wagner
& Ernst Debes

1885

Bibliothèque nationale de France, GED-6615

Louis-François
Tuillier

1892

Paul Casanova

1892

1907 ، 1902 خريطة القاهرة لباروا بك ورسمت أيضاً في سنتي

1892

خريطة القاهرة لمارشتيني

1893

Skepheard’s Hotel

1895

خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية

1896

Cairo (Masr el-Kähira)

Cook’s Travellers Handbook, 1897

Cook’s map of the Environs of
Cairo

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1898

Environs of Cairo Sheet I
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1889

W. & A. K. Johnston

1897

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1898

26

المصدر
The 1900 Collection, Maps and Plans of Yesteryear

عنوان الخريطة
Plan du Caire

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

المصدر

Louis-François
Tuillier

1906

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1898

The Cairo Electric
Plan General des Concessions et
Railways & Heliopolis
Domaine de la Compagnie
Oases Company

1907

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1908

Environs of Cairo Sheet I

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1908

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1908

Environs of Cairo Sheet II

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1908

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1908

Cairo (Masr el-Kähira)

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1908

Meyers Reisebücher Ägypten, 1909

Kairo

Bibliographisches
Institut Leipzig

1909

Ministry of Finance, Atlas of Egypt, compiled at
the offices of the Survey Department, 1914

Sheet no. 93, Giza Pyramids 1-1
S.E.

Survey of Egypt

1910

Ministry of Finance, Atlas of Egypt, compiled at
the offices of the Survey Department, 1914

Sheet no. 94, Helwan 1-2 S.E.

Survey of Egypt

1910

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1911

Cairo (Masr el-Kähira)

Encyclopædia Britannica vol. 4, 1911

Cairo

Ministry of Finance, Atlas of Egypt, compiled at
the offices of the Survey Department, 1914

Sheet no. 92, Cairo East 1-2 N.E.

29

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1911

Emery Walker

1911

Survey of Egypt

1911

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

Environs of Cairo Sheet II

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1898

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1898

Cairo (Masr el-Kähira)

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1898
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عمران مدينة القاهرة في نهاية القرن التاسع
عشر

مركز طارق والي العمارة
والتراث

1899

Historic Maps Digital Collection, American University at Cairo

Les promenades et les jardins du Gustave Delchevalerie
Caire (4 maps)

National Library of Australia, MAP G8300 1901

Map of Country around Cairo

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Plano del Cairo

Bayerische Staatsbibliothek

عنوان الخريطة

1899

Great Britain. War
Office. Intelligence
Division

1899

Enciclopedia Ilustrada
Seguí

1900

 جريم.خريطة القاهرة ل ـ ف

1903

خريطة القاهرة توضح الطرق المسفلتة لمصلحة التنظيم

1904
1904

Plan of Cairo
خريطة القاهرة طبعة فاروس فيرالج ببرلين

1905

) لوحة بدار الكتب والوثائق المصرية14(  جود.خريطة القاهرة ل ـ أ

1905

James Henry Breasted, Egypt Through Stereoscope by Underwood & Underwood, 1905

Map of the Environs of Cairo as
far as the Barrage on the North &
Fahshur on the South

Underwood &
Underwood Ltd.

1905

Harvard Map Collection, Harvard University,
Record ID. 990119115330203941

Cairo Insurance Plan (15 plates)

Charles E. Goad

1905
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المصدر

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

المصدر

عنوان الخريطة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

Beinecke Rare Book & Manuscript Library, object ID. 15532690

General Map of Cairo (Black &
White)

Survey of Egypt

1920

Ministry of Finance, Atlas of Egypt, compiled at
the offices of the Survey Department, 1914

Sheet no. 91, Cairo West 1-1 N.E.

Survey of Egypt

1912

Library of Congress Geography and Map Division, G8304.C2 1920 .E4

General Map of Cairo (Colored)

Survey of Egypt

1920

The State Library of New South Wales

Map of Cairo and Environs

Survey of Egypt

1912

The British Library

General Map of Cairo

Ordnance Survey

1924

Library of Congress Geography and Map Division, G8304.C2 1925 .E4

Cairo & Environs

Survey of Egypt

1925
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1927

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1914

) لوحة50( خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية
Great Britain. War
Office. General Staff.
Geographical Section

1927

Cairo (7 sheets)

Survey of Egypt

1929

The Map collection at Charles University, reg.
no. 001601686

Cairo

Survey of Egypt

1929

Historic Maps Digital Collection, American University at Cairo

Cairo القاهرة

Survey of Egypt

1930

Princeton University Libraries, Digital Maps &
Geospatial Data

Environs du Kaire

Survey of Egypt

1930

Library of Congress Geography and Map Division

Cairo (4 sheets)

The British Library

1912

خريطة القاهرة بدار الكتب والوثائق المصرية

1912

مركزطارق والي
العمارة والتراث

1914

Environs of Cairo

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1914

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1914

Map of the Environs of Cairo as
far as the Barrage on the North &
Fahshur on the South

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1914

Karl Baedeker, Egypt Handbook for Travellers,
1914

Cairo (Le Caire)

Wagner & Debes
Geographical
Establishment

1914

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Map of Cairo

Survey of Egypt

1914

1931

Plan general d’Heliopolis
) لوحة50( خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية
Historic Maps Digital Collection, American University at Cairo

Guide plan of Cairo and district

The McGill University Library

Hulwan حلوان
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خريطة دليل مدينة القاهرة وملحق بها فهرست ألسماء الشوارع واألماكن المهمة لمصلحة المساحة المصرية
 م1914 عمران مدينة القاهرة عام

خريطة القاهرة لهوبر رودولف

1914

خريطة القاهرة وأثارها بإشراف هرتز باشا

1914

) لوحة45( خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية

1916-1914

1932

The National Library of Australia

Cairo (2 sheets)

Survey of Egypt

Survey of Egypt

1916

1932

Mrs. R. L. Devonshire, Rambles in Cairo, 1917

Plan of Mediaeval Monuments
of Cairo

Survey of Egypt

1917

مصلحة المساحة المصرية

1932

Sir K. A. C. Creswell

1919

خريطة القاهرة مبين عليها األثار االسالمية لكريزويل

30

المصدر

عنوان الخريطة
) لوحة24( مدينة القاهرة

American University in Cairo
David Rumsey Historical Map Collection
الهيئة المصرية العامة للمساحة

Map of Cairo showing Mohammedan Monuments
خريطة سياحية للقاهرة مبين عليها األماكن
ال ـه ــام ــة وخـ ـط ــوط الـ ـم ــواص ــات لمصلحة
المساحة المصرية

Ministry of Municipal & Rural Affairs, Municipality of Cairo, Planning Commission, Master
Plan of Cairo

المخطط العام لمدينة القاهرة

اسم الرسام

تاريخ الخريطة

مصلحة المساحة

1959-1950

Survey of Egypt
خليل كامل

1933

1951

Universiteites-bibliotheek VU,
ID. no. 0106054169001

New Map of Cairo and Environs Alexander Nicohosoff

1933

1955

The Map collection at Charles University, reg.
no. 001601672

Cairo

و ازرة الشئون البلدية
والقروية

1956
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 م1958 عمران مدينة القاهرة عام

مركز طارق والي العمارة
والتراث

1958

Army Maps Service,
Corps of Engineers
U.S. Army

1958

The National Library of Australia

( קהירCairo)

Survey of Egypt

1962

Ordnance Survey

1967

 م1970 عمران مدينة القاهرة عام

مركز طارق والي
العمارة والتراث

1970

الهيئة المصرية العامة للمساحة

القاهرة

مصلحة المساحة

1970

Soviet Union
Government

1972
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Каир (Cairo) - 4 sheets

)1947 خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية (أُعيد طباعتها بتصحيحات في أسماء الشوارع في فبراير
مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري

القاهرة

1934
1936

مصلحة المساحة المصرية

1940

Army Maps Service,
Corps of Engineers
U.S. Army

1942

Survey of Egypt

1942

The British Library

Outline map of Cairo showing
principal thoroughfares

The McGill University Library

Cairo القاهرة

مصلحة المساحة المصرية

1945

The McGill University Library

El Maadi المعادي

مصلحة المساحة المصرية

1945

خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية
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Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Survey of Egypt

George A Smathers Libraries, University of Florida Cairo West
1956

Tourist Map Al Kahira (Cairo)

تاريخ الخريطة

Alexander Nicohosoff

American University
at Cairo

الهيئة المصرية العامة للمساحة

اسم الرسام

Map of Cairo

Distribution of Social Agencies
in Cairo

Cairo

عنوان الخريطة

Wikimedia Commons

Historic Maps Digital Collection, American University at Cairo

University of Texas Libraries, Perry-Castañeda
Library Map Collection

المصدر

The British Library

Bounds Map of Cairo
الهيئة المصرية العامة للمساحة

خريطة القاهرة الفاطمية لمصلحة المساحة
المصرية

Princeton University Libraries, Digital Maps &
Geospatial Data

)خريطة القاهرة تبين األثار اإلسالمية (لوحتان

The National Library of Australia

Cairo

1947-1945

Survey of Egypt

1946

Sir K. A. C. Creswell

1947

مصلحة المساحة

1948

Survey of Egypt

1949

خريطة دليل مدينة القاهرة ومرفق بها فهرس لمصلحة المساحة المصرية

1949
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بيري ريس

( 1465ـ )1553

علماء جغرافيا ورسامي خرائط القاهرة

من مطلع القرن السادس عشر حتي نهاية القرن التاسع عشر
ونستعرض هنا التعريف بالسيرة الذاتية لهؤالء الرحالة وعلماء الجغرافيا وهندسة الخرائط  ،وذلك على سبيل االستدالل لتلك
المرجعية التوثيقية وليس الحصر الشامل الموسوعي لتلك األعمال الوثائقية الجغرافية  ،فهي مسئولية المؤسسات المتخصصة
والمعنية بذلك في الدولة  ،ولكنه استعراض لبعض ما اعتمدنا عليه في دراساتنا للقاهرة  ،مع مرعاتنا التدقيق الموضوعي لتلك
األعمال في مقابل المرجعيات الوثائقية األخرى المعاصرة والمتزامنة .وهنا نعرج للسيرة التعريفية الموجزة لحوالي  15من هؤالء
العلماء..

34

Piri Reis

بيري ريس أو محيي الدين بيري بك  ،المعروف أيضاً بأسم
الحاج أحمد محي الدين  ..أميرال عثماني وعالم جغرافيا
وخرائط  ،ولد في جيليبولو بتركيا وتاريخ والدته غير معروف
على وجه الدقة ( )1470– 1465وتوفى في القاهرة سنة
.1553
جمع الخرائط والرسوم البيانية في «كتاب البحري ـ
( »bahriyeكتاب المالحة)  ،والكتاب يحتوي على معلومات
مفصلة عن المالحة واصفاً الموانئ والمدن المهمة على البحر
المتوسط  ،وأكتسب شهرته عندما رسم جزء صغير من أول
خريطة للعالم في سنة  ، 1513ويعتبر أقدم أطلس معروف
يظهر في العالم الجديد ،وسنة  1528رسم بيري ريس خريطته
الثانية للعالم .
شارك في العديد من الحروب البحرية العثمانية ضد اسبانيا
وجمهورية جنوة وجمهورية البندقية  ،بما في ذلك معركة ليبانتو األولى في سنة  1499والثانية في سنة  .1500وعندما توفي عمه
كمال ريس في سنة  1511وكانت قد دمرت سفينته بسبب عاصفة في البحر المتوسط  ،بينما كان متوجهاً إلى مصر  ،عاد بيري
ريسإلى جيليبولو حيث بدأ دراساته حول المالحة  ..وفي سنة  1516عاد إلى البحر كقائد سفينة في األسطول العثماني وشارك في
الفتح العثماني لمصر سنة .1517-1516وفي سنة  1522شارك في حصار رودس والذي انتهى بأستسالم الجزيرة للعثمانيين ،
وفي سنة  1524كان قائداً للسفينة التي حملت الصدر األعظم إبراهيم باشا إلى مصر  .ترقى بيري سنة  1547لرتبة أميرال وقائد
األسطول العثماني في المحيط الهندي وقائد األسطول في مصر  ،وفي سنة  1548استعاد عدن من البرتغاليين ثم في سنة 1552
نجح في االستيالء على مسقط المحتلة من البرتغاليين ،وجزيرة كيش المهمة استراتيجياً على مضيق هرمز مدخل الخليج الفارسي
كما أحتل بيري ريس شبه جزيرة قطر وجزيرة البحرين لحرمان البرتغاليين من قواعدها على الساحل العربي للخليج  .عاد إلى
مصر وهو يقترب من سن  ، 90وعندما رفض دعم السلطان العثماني في حملة أخرى ضد البرتغاليين في الخليج الفارسي أمر
بقطع رأسه في سنة . 1553
بيري ريس هو مؤلف «كتاب البحري» أو «كتاب المالحة» ،واحداً من أشهر أعماله رسم الخرائط الجغرافية في تلك الفترة ونشره
أول مرة سنة  ، 1521ونقح في سنة 1526 / 1524مع معلومات إضافية وخرائط أفضل حرفية وذلك لتقديمها كهدية للسلطان
سليمان ،وضمت الطبعة المنقحة  434صفحة تحتوي على  290خريطة  ،باإلضافة إلى معلومات مفصلة عن أهم الموانئ والخلجان
وشبه الجزر والجزر ومضايق البحر المتوسط  ،فضالً عن تقنيات المالحة والمعلومات الفلكية  ،مع معلومات عن السكان المحليين
في كل بلد ومدينة وجوانب من ثقافتهم  ،وبعد وفاة بيري وخالل النصف الثاني من القرن  17تم إصدار النسخة الثالثة من كتابه .
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سيباستيان مونستر Sebastian Münster

()1552 - 1488

عالم ألماني جغرافي ورسام خرائط وكوزموغرافي  ،كان من رواد األلمان األوائل في وصف العالم  .ولد في إنغلهايم ينتمي
إلى أسرة مزارعين وفي سنة  1505دخل الرهبنة الفرنسيسكانية وبعد أربع سنوات دخل الدير لمدة خمس سنوات وأكمل مونستر
دراسته في جامعة ايبرهارد في سنة  . 1518غادر الفرنسيسكان إلى الكنيسة اللوثرية من أجل التعيين في جامعة بازل سنة 1529
وواجه كراهب هجوم متكرر وطويل في الكنيسة اللوثرية أثناء ثورة الفالحين  .وضع سيباستيان مونستر خريطة ألوروبا في سنة
 ، 1536وفي سنة  1540نشر اول نسخة بالالتينية العمال بطليموس مع رسوم توضيحية  ،وتحتوي طبعة سنة  1550على المدن
والصور واألزياء  ،وطبعت في ألمانيا  .كانت « »Cosmographiaلمونستر في سنة  1544أول وصف ألماني للعالم ،وصدرت
طبعات بلغات مختلفة بما في ذلك الالتينية والفرنسية واإليطالية واإلنجليزية  ،فكان  Cosmographiaـ واحد من الكتب األكثر
نجاحا وشعبية في القرن السادس عشر لدرجة إصدار حوالي  24طبعة في  100سنة  ،وكان األهم في إحياء علم الجغرافيا ففي
أوروبا  ،وصدرت الطبعة األلمانية األخيرة منه في سنة  1628بعد فترة طويلة من وفاته  ..وتوفى في بازل بسبب وباء الطاعون
في سنة . 1552

(  لكشكشكشخريطة مصر لسيباستيان مونستر من كتاب Cosmographia
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جورج براون و فرانز هوجنبرج

جورج براون ( 1541ـ )1622

Georg Braun & Frans Hogenberg

ولد وتوفى في كولونيا وكانت مهنته الرئيسية رجل دين كاثوليكي  ،وقضى سبعة وثالثين في
الكنيسة بمدينة كولونيا  ،كان مسئوالً عن توصيف لوحات الكاتدرائية  ،اقتنع وتحمس لفكرة نشر
«أطلس مدن العالم» بالتعاون مع العديد من الفنانين والمساحين ورسامين الخرائط األشهر حينئذ
في أوروبا  ،وقام بتحرير األطلس في ستة مجلدات ضم أكثر من  600خريطة للمدن في حوالي
 1600صفحة ،ضبط براون معايير جديدة في مجال رسم الخرائط أستمرت ألكثر من  100سنة .

فرانز هوجنبرج ( 1535ـ )1590

كان يعيش الجئاً دينياً منذ سنة  1564في كولونيا واعتقل مع زوجته الثانية بسبب مشاركته السرية
في الكنيسة البروتستانتية في سنة  ، 1579لكن بقي على والءه لبلده  ..كان في مقدمة المشاركون
في انتاج ونشر «أطلس مدن العالم» في ستة مجلدات تضم أكثر من  600خريطة أظهرت جميع
المدن الرئيسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا وحتى في أمريكا .يعتبر أطلس مدن العالم (Civitates
 )Orbis Terrarumالذي قدمه جورج براون وفرانز هوجنبرج من أعظم إنجازات علم رسم
الخرائط األوروبي في أواخر القرن  16وأوائل القرن  ، 17وكان نشره للمرة األولى في ألمانيا
كسلسلة بشكل منظم ومفصل من ستة مجلدات لخرائط ُرسمت بين سنة 1572و  ، 1618شاملة
مشاهد بصرية بانورامية من المدن والمستوطنات األوروبية الكبرى في فرنسا وإيطاليا وإنجلت ار
وأسبانيا  ،باإلضافة إلى تمثيل لمدن نمساوية وهنغارية  ،وظهرت من األطلس طبعات بالالتينية
واأللمانية والفرنسية  ،ويضم األطلس أكثر من  600خريطة تمثل حقبة كاملة من تاريخ المدن
ورسم الخرائط على أساس المسوحات الطوبوغرافية وخصوصا مسوحات يعقوب فان ديفنر
( ، )Jacob Van Devenerوفي المقابل تظهر تلك الخرائط البنية المنهجية لبناء المدن مع
تمثيل منظور مختلف الجهات والمباني  ،فتوضع المدينة في الخلفية بينما في الصدارة وصف
الريف المحيط بها وتصوير من سكان المدينة بكل التفاصيل  .ومن ضمن العدد اإلجمالي للمدن
التي يشتمل عليها األطلس  ،كان هناك فقط بضع عشرات من خرائط المدن تقع خارج أوروبا :
في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية  ،ومنها القاهــــرة  ..وهذا دليل على المعرفة المحدودة
للغاية بخرائط تلك المناطق من العالم مع نهاية القرن السادس  .بعد وفاة فرانز هوجنبرج سنة
 1657أصدر ليوهانس جانسونيوس  Johannes Janssoniusفي أمستردام طبعة منقحة من
األطلس في ثمانية مجلدات مع رسوم توضيحية جديدة وإضافية ..وفي مطلع القرن الثامن عشر
 ،أصدر بيتر فان دير  Pieter Van Deraطبعة أخرى سنة  1729وتضمنت خليط متنوع
من الرسومات من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ،باإلضافة إلى القيمة التاريخية
والجغرافية ورسم الخرائط وأهميتها  ،فاألطلس في حد ذاته قيمة فنية .
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دوناتو برتيللي

أولفرت دابر

Donato Bertelli

ناشر إيطالي وحفار نحاسيات في روما ومدينة البندقية  ،وتاجر لبيع الخرائط التي راجت وازدهرت بين سنة  1558و . 1584
وقد أعاد إصدار بعض أعمال باولو فورالني  ،Paolo Forlaniكان فورالني نحاتا وناشر في مدينة البندقية (.. )1571-1560
كما أقتنى برتيللي ونشر العديد من لوحات جيوفاني فرانشيسكو  Giovanni Francescoوكان فنان وكاتب من البندقية  .وفي
سنة  1569قام دوناتو برتيللي بطباعة خريطة منظورية لمدينة روما في البندقية تلتها توسكانا ومالطة  ،ويبقى األهم نشر صور
وخرائط أجمل مدن العالم ومنها القــاهرة  ،والتي نشرت مرة أخرى في سنة  1574مع تعليق لترجمة باللغة الالتينية .

		
باولو فورالني

Paolo Forlani

باولو فورالني من فيرونا ولكنه استقر في مدينة البندقية  ،وكان ينتمي إلى المدرسة اإليطالية « »Lafreri-schoolوهو مصطلح
يطلق على مجموعة واسعة من رسامي الخرائط والناشرين اإليطاليين الذين عملوا في البندقية وروما من حوالي سنة  1540إلى
حوالي سنة  ، 1580وكان جياكومو غاستالدي  Giacomo Gastaldiمن ابرز رواد هذه الحركة المعرفية  ،ومن أعظم رسامي
الخرائط في القرن السادس عشر  ،وقد نشرت تلك المدرسة العديد من الخرائط  .وكان فورالني شخصية غير عادية من المنتمين
إلى تلك المدرسة اإليطالية فكان يتميز بموهبة رسم الخرائط والحفر ،باالضافة إلى أنه كان يعمل أيضا بشكل غير منتظم  -ناشر.
وقد اكتسب شهرة واسعة كحفار ورسام خرائط  ،وخصوصا أنه كان بارعاً في هذا الفن  ،ونتيجة لذلك ُوظف من ِقبل أربع من
دور النشر الرائدة في هذه الفترة إلعداد الخرائط  ،وهم ...
جيوفاني فرانشيسكو كاموكيو Giovanni Francesco
 ، Camocioفيراندو برتيللي ،Ferrando Bertelli
وبولجنيني زالتيري  Bolgnini Zaltieriمن مدينة البندقية،
وكالوديو دويتشيتي  Claudio Duchettiمن روما  .ومع ذلك
فإنه لم يوقع جميع الخرائط التي قام عليها  ،فقد حقق الباحثون
المتخصصون كثي اًر من الخرائط للتحقق من مرجعيتها إلى
فورالني على أساس مواصفات فنية معينة  ،و ُنشر أول عمل
هام لفورالني من قبل هيجدين  H.A.M. Heijdenكجزء
من دراسته لخريطة إيطالية مجهولة لهولندا  .وقد نشر ديفيد
وودوارد  David Woodwardدراسة تعتمد منهجية علمية
مدققة لقائمة تضم  144عمالً منها حوالي ثمانون ال تحمل اسم
فورالني  ،ولكنه تأكد من تحقيق مرجعيتها إليه .
(  لكشكشكشخريطة مصر لباولو فورالني سنة 1566
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Olfert Dapper

( 1635ـ )1689
طبيب وكاتب ولد في امستردام في الجمهورية الهولندية ولكن
ال يوجد دليل على أنه درس الطب  ،ولكن له كتب حول
تاريخ العالم والجغرافيا ،على الرغم من انه لم يسافر خارج
هولندا إال أن كتابه «وصف أفريقيا» سنة  1668يعتبر من
أهم المراجع في الدراسات االفريقية  ،وفي سنة  1658ألتحق
بجامعة أوتريخت  ،وقيل انه كتب كتابا عن تاريخ أمستردام
 ،وفي وقت الحق كتب عن أفريقيا والصين والهند وبالد
فارس  ،وجورجيا  ،والجزيرة العربية  ،على الرغم من أنه
لم يقم بزيارة هذه األماكن بنفسه  .كتبه أصبحت معروفة في
عصره  ،وظهرت ترجمات لها باللغة اإلنجليزية ،والفرنسية
 ،واأللمانية.

			
كلود سيكار

( 1677ـ )1726

Claude Sicard

قس يسوعي فرنسي ولد في اوبان في فرنسا سنة  ، 1677كان أستاذاً في ليون قبل خروجه إلى سوريا في بعثة تبشيرية  ،وانتقل
إلى القاهرة حيث أصبح المشرف على البعثة اليسوعية  ،وقضى بقية حياته في مصر حيث كانت مهمته الرئيسية تحويل األقباط
المصريين إلى الكاثوليكية .قام بتحقيق لكثير من آثار مصر القديمة بتكليف من فيليب أورليان  ،وبين سنة  1707و  1726سافر
على نطاق واسع في انحاء مصر  ،وكانت مهمته االساسية زيارة التجمعات القبطية  ،لكنه زار خاللها أيضا المعالم األثرية ،
ووصل جنوبا حتى أسوان  .زار صعيد مصر أربع مرات في سنة  ، 1720 ، 1712 ، 1708وفي سنة  1721زار األشمونين
(هرموبوليس) التي كان الحفاظ عليها بشكل جيد في ذلك الوقت  ،ولكن في وقت الحق سنة  1860قد تم هدم كثير من المباني
هناك لتوفير المواد الالزمة لبناء المطاحن والمصانع حينها  ..اكتشف كلود سيكار مدينة طيبة وتم تحديدها  ،وكان أول رحالة
يكتشف معابد كوم أمبو وألفانتين وفيلة وسيتي األول سنة  1718ولكن لم ترى تلك الكشوف النور ورفع االتربة عنها حتى منتصف
القرن التاسع عشر على يد أوغست مارييت  .وفى سنة  1722كان قد حدد مواقع  20من األهرامات الرئيسية  ،و  24من المعابد
الكاملة  ..وأكثر من  50مقبرة في وادي الملوك  .قبل وفاته كتب المقارنة بين الجغرافية الحديثة والقديمة لمصر ورسم أول خريطة
لمصر من البحر المتوسط إلى أسوان ،وكان همه إظهار مسار الخروج من خالل البحر األحمر  ،وتوفي في القاهرة سنة . 1726
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ريتشارد بوكوك

( 1704ـ )1765

Richard Pocoke

ولد في ساوثامبتون وتلقى تعليمه في كلية كوربوس كريستي
أكسفورد  ،وحصل على درجة البكالوريوس في القانون وكان
عالم في األنثروبولوجيا  .كان والده القس ريتشارد بوكوك
ووالدته اليزابيث ميلز ابنة القس إسحاق ميلز  ،وكانت عالقاته
العائلية تعني انه تقدم بسرعة في الكنيسة  ،فكان اسقف الكنيسة
اإلنجليزية  ،وكان أسقف ( )Ossory-1765وميث ()1765
وكلتاهما أبرشيات كنيسة ايرلندا ومن المعروف أن له يوميات
وكتابات عن رحالته .
زار الشرق وشملت رحالته زيارة لبنان ومصر وفلسطين
وتركيا واليونان ،وقد وصف الشرق في تلك الزيارات بين
سنة  1743و  1745وقد نشرت هذه الرحالت في وقت
الحق بعد وفاته  ،باالضافة إلى مجموعة كاملة من المراسالت
الخطية إلى أمه عن رحلته الشرقية  ،وبالتالي استكملت نشر
جميع أسفاره المعروفة  .مات ريتشارد بوكوك في أيرلندا
سنة  1765ودفن بمقاطعة ميث وبعد موته قدمت العديد من
مخطوطاته إلى المكتبة البريطانية .

جيوسبي انتونيو ريمونديني

Giusseppe Antonio Remondini

جيوسبي انتونيو ريمونديني من أصول ايطالية كان يعمل في الطباعة والنشر في باسانو دل غرابا (Bassano del Grappa,
 . (Vicenza province, Venetoبدأ حياته التجارية والنشر في وقت مبكر من سنة  ، 1640وفي سنة  1675نشر كتاب رحلة
من البندقية الى جبل سيناء  ،تضمن تسجيل المدن والقالع والفيالت والكنائس واألديرة ،والجزر ،والموانئ واألنهار وهناك طبعة
الحقة صدرت في سنة . 1791
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كارستن نيبور

( 1733ـ )1815

Carsten Niebhur

كارستن نيبور ألماني ولد ألب مزارع في مكان يعرف آنذاك
بريمن  -فيردين  ،وكان عليه لسنوات القيام بأعمال الفالحة
فلم يتلق إال قليل من التعليم  ،ولكنه كان مهتماً بالرياضيات
وتمكن من الحصول على بعض التدريب في اعمال المسح،
واصبح عالماً في الرياضيات والخرائط والكشوف الجغرافية،
واشتهر بمشاركته في سنة  1761برحالته األستكشافية إلى
جزيرة العرب.في سنة  1760اقترح احد معلميه أنضمامه
إلى الحملة العلمية الدنماركية برعاية فريدريك الخامس إلى
مصر والجزيرة العربية وسوريا  ،ودرس الرياضيات لمدة
سنة ونصف قبل الحملة  ،ونجح في تعلم اللغة العربية .
أبحرت الحملة في يناير سنة  ، 1761ووصلت اإلسكندرية
ومنها إلى السويس  ،زار عندها جبل سيناء  ،وفي أكتوبر سنة  1762أبحرت الحملة إلى جدة  ..وفي مايو سنة  1763اكملت
الحملة رحلتها إلى بومباي ومكث نيبور هناك أربعة عشر شه ار ثم عاد إلى أوروبا وفي رحلة العودة زار مسقط وبوشهر وشيراز
وبرسيبوليس  ،وكان ما نسخه من النقوش المسمارية في برسيبوليس نقطة تحول رئيسية في فك رموز الكتابة المسمارية .
كما زار أطالل بابل (سجل العديد من الرسومات الهامة) وزار بغداد والموصل وحلب وقام بجولة عبر فلسطين  ،وعبر جبال
طوروس ووصل إلى بورصة و القسطنطينية في فبراير سنة  ، 1767وأخي ار وصل إلى كوبنهاغن  .صدر الكتاب األول لكارستن
نيبور  Beschreibung von Arabienفي كوبنهاغن سنة  1772بدعم من الحكومة الدنماركية  ،وأعقب ذلك في سنة 1774
و  1778نشر مجلدين آخرين  Reisebeschreibung von Arabien und anderen umliegenden Ländernأما المجلد
الرابع  ،لم ينشر حتى سنة  1837بعد وفاته  .كما نشر نيبور في دورية ألمانية أوراق عن المناطق الداخلية في أفريقيا  ،والحالة
السياسية والعسكرية لإلمبراطورية العثمانية  ،وغيرها من المواضيع  .ونشرت ترجمة باللغة الفرنسية والهولندية لمؤلفات نيبور
خالل حياته  ،ونشرت الترجمة اإلنجليزية لثالثة مجلدات من قبل روبرت هيرون  Robert Heronفي ادنبره سنة  1792تحت
عنوان «مسافرون إلى جزيرة العرب»
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فيفان دينون
			
( 1747ـ )1825

Vivant Denon

فنان فرنسي وكاتب ودبلوماسي وعالم آثار  ،ولد لعائلة من
طبقة النبالء ُ .عين في منصب أول مدير لمتحف اللوفر من
قبل نابليون بعد الحملة على مصر ( . )1801-1798ويعتبر
كتابه «رحلة مصر العليا والسفلى» الصادر سنة 1802
األساس لعلم المصريات الحديث  .درس في البداية القانون
في باريس سنة  ، 1765لكنه تحول لدراسة الرسم تحت نويل
هالي  .عيينه الملك لويس الخامس عشر من قبل مدام دي
بومبادور حارس جمع األحجار الكريمة والميداليات  ،ابتداء
من سنة  1772شغل منصب ملحق في السفارات الفرنسية
في سان بطرسبرج وستوكهولم وجنيف ثم أنتقل إلى السويد ،
لكنه عاد بعد فترة إلى باريس  ،وكان تعيينه الدبلوماسي التالي
في نابولي حيث أمضى سبع سنوات وزار فلورنسا وبولونيا ،
وكرس هذه الفترة لدراسة متأنية لآلثار من الفن القديم وجمع
العديد من العينات ورسم لوحات اآلخرين  ،وبعد ذلك ذهب
إلى سويس ار  .وعند عودته إلى باريس كانت الثورة قد انتهت ،
واصبح فيفان دينون من الرجال البارزين الذين يترددون على
بيت  Madame de Beauharnaisوهناك التقى بونابرت
 .وبناءاً على دعوة بونابرت انضم إلى الحملة على مصر
 ،وبالتالي وجد الفرصة لجمع المواد الالزمة للعمل األدبي
والفني األكثر أهمية له  ،فكانت رحلته إلى صعيد مصر ،
وقدم العديد من الرسومات للمعالم من الفن المصري القديم
 .ونشر نتائج رحلته في مجلدين بعنوان (رحلة مصر العليا
والسفلى) سنة  ، 1802توج هذا العمل سمعته باعتباره عالم
اآلثار وفنان ورائد إحياء العمارة والفنون المصرية  .أتيجت
لدينون الفرصة الكاملة بينما كان يعمل لنابليون لتجميع لنفسه
مجموعة هائلة من اللوحات والرسومات والمطبوعات والكتب
والتماثيل والتحف الفنية  ،وقد بيعت هذه المجموعة في مزاد
علني على مدى عدة أيام بعد وفاة دينون .
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بيير جاكوتان

Pierre Jacotin

( 1765ـ )1827
مهندس خرائط فرنسي  ،في سنة  1781كان يعمل في
كورسيكا في السجل العقاري تحت إشراف عمه بصفته طالب
ومهندس جغرافيا ،حتى سنة  1794حين انتهت أعمال المسح
الكورسيكية تقريبا  ،وفي سنة  1798وقع عليه األختيار وتم
ُعين في قوة الحملة الفرنسية على مصر لرفع خريطة لهذا البلد
 ،وكان وصولهم إلى اإلسكندرية يوم  5يوليو سنة .1798
وكان جاكوتين مدير المساحين والجغرافيين الذين عملوا في
وادي النيل سنة  1799خالل حملة نابليون  ،ويعتبر المهندس
الرئيسي للخريطة الطبوغرافية والجغرافية لمصر .
تعرض في يوليو سنة  1800لحادث ركوب تسبب كسر
مضاعف في ساقه اليمنى  ،وكان عليه أن يمشي على عكازين.
وفي  7يوليو سنة  1801تزوج في القاهرة بابنة أحد تجار
الحبوب الذي فقد ثروته بسبب األحداث  .وبعد عودته من
مصر في ديسمبر سنة  1801أشرف على إعداد لوحات كتاب
وصف مصر للنشر ُ ،عين رئيسا لقسم الطبوغرافية برتبة
عميد سنة  ،1802وشغل هذا المنصب حتى وفاته ألكثر من
خمسة وعشرين عاما .
باإلضافة إلى ذلك كتب بيير جاكوتين مذكراته حول بناء
الخريطة المصرية التي أٌدرجت في موسوعة وصف مصر
ُ ،نشرت الموسوعة في سنة  1822-1809في  20مجلدا
ثمرة جهد وتعاون  150من العلماء و  2000من الرسامين
والفنانين حسب ما هو مدون بسجل لجنة العلوم والفنون التي
رافقت حملة بونابرت  .توفي بيير جاكوتين في باريس 4
أبريل سنة  ، 1827بسبب غرغرينا في الساق الناجمة عن
االصابة القديمة .
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آدم فرانسوا جومار
Edme-François Jomard
( 1777ـ )1862
مهندس فرنسي ومتخصص في علم الخرائط وعالم آثار تلقى
تعليمه في كوليج ما ازرين والمدرسة الوطنية للجسور والطرق
ومدرسة الفنون التطبيقية .شارك في حملة نابليون على مصر
سنة 1798ـ  ، 1801كان عضوأ في فريق العمل لبيير
جاكوتين المكون من  14مهندس وجغرافي  ،وكان جومار
مسئوالً عن رسم خرائط الدلتا ووضع اول خريطة تفصيلية
لمدينة القاهرة ومدينة االسكندرية  ،وأمتد عمله إلى مصر
العليا وبالد النوبة ،فكشف عن مدينة طيبة ووادي الملوك وقام
بالرفع المعماري لمعابد ادفو وأبيدوس  ...ساهم عند عودته
إلى فرنسا في تحرير كتاب وصف مصر في سنة ، 1802
وكان هذا العمل الموسوعي الضخم البارز ثمرة جهد وتعاون
 150من العلماء و  2000من الرسامين والفنانين حسب ما هو
مدون بسجل لجنة العلوم والفنون التي رافقت حملة بونابرت .
كان جومار عضواً في المعهد العلمي الذي أنشأه نابليون  ،وكان
يعمل في وقت الحق في المكتبة الوطنية الفرنسية واستمر بها
حتى وفاته  ..وكان واحدا من األعضاء المؤسسين للجمعية
الجغرافية في باريس  ،وشارك في في الكشوف الجغرافية
في أفريقية من خالل عضويته بالجمعية و منح المستكشف
الفرنسي رينيه كاييه جائزة لكونه أول أوروبي يعود من
تمبكتو،وساهم في يوميات كالي عن رحلة إلى تمبكتو وجين
في وسط أفريقيا  ...والتى نشرت في سنة  ، 1830وقد
تمت ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية  ..أشرف جومار على
البعثة التربوية والتعليمية التى أرسلت إلى فرنسا من قبل محمد
علي والي مصر في ثالثينات القرن التاسع عشر  .توفي
جومار سنة  ، 1862وعقب وفاته أسست الجمعية الجغرافية
الفرنسية جائزة بأسمه للعلوم والخدمات المساعدة التي قدمت
للجمعية سنة . 1882
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باسكال كوست

Pascal Coste

( 1787ـ )1879

معماري فرنسي ولد في مرسيليا بدأ دراسته في استوديو
 ،Penchaudعمل مهندساً معمارياً في البلدية  ،وفي سنة
1814انتقل إلى مدرسة الفنون الجميلة في باريس  ،وكانت
باريس مرحلة محورية في حياته حيث التقى مع المهندس آدم
فرانسوا جومار  ،الذي وضعه في اتصال مع محمد علي والي
مصر ليصبح مهندساً معمارياً للباشا في مصر سنة. 1817
عاد باسكال كوست الى فرنسا سنة  1825ومعه مجموعة
رائعة من الرسومات المعمارية عن القاهرة  ،لكنه سرعان ما
عاد إلى مصر مرة أخرى بناء على طلب محمد علي ليكون
كبير المهندسين لمصر السفلىوبقي هناك لمدة أربع سنوات ..
خالل هذه الفترة تراكمت لديه العديد من الرسومات  ،لكنه وجد
صعوبة للتكيف والمناخ المصري  ،وعاد إلى فرنسا في سنة
 .1829وهناك أصبح أستاذا للهندسة المعمارية في مدرسة
الفنون الجميلة في باريس  ،وبقي في هذا المنصب حتى سنة
 ، 1861عندما كان واحدا من األعضاء المؤسسين للمركز
الفكري المعروف باسم . Athénée
وفي سنة  1827نشر كتابه عن العمارة العربية  .مما جعله
يحتل مكاناً في السفارة الفرنسية لدى شاه إيران  ،وفي إيران
قام بزيارة أذربيجان وأصفهان وشيراز  ...وغيرها  ،حيث
قدم العديد من الرسومات  .وفي رحلة العودة عبر بغداد  ،رأى
أنقاض المدائن وبابل  .أثارت رحلته الشرقية اهتمام لويس
فيليب األول  ،واصبح باسكال كوست كبير مهندسي مرسيليا
في سنة 1844ورئيس اتحاد غرفة التجارة الفرنسية في سنة
 . 1846وترك لنا باسكال كوست  30ألبومات من الرسومات
بعد وفاته  ،محفوظة لليوم في مكتبه مرسيليا  ،على الرغم من
أن بعض مقاالته لم تنشر ..مات عن مر ناهز  92سنة ودفن
في مرسيليا .
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متتابعــــة خرائط
القــــاهرة
من  1469إلى 1972

متتابعة خرائط القاهرة من سنة  1469إلى 1972
تعد خريطة القاهرة التي رسمها بييترو ديل ماسايو Pietro
 del Massaioواحدة من أقدم نماذج الكوروغرافيا وهي
كذلك أقدم خريطة تم رسمها للقاهرة حيث يعود تاريخ هذه
الخريطة إلى عام  1469والمنشورة ضمن النسخة الالتينية
المترجمة لكتاب الجغرافيا  Geographiaللعالم كلوديوس
بطليموس  ، Claudius Ptolemaeusحيث قام بطليموس
بتأليف كتابه األصلي في عام  150م وأودعه مكتبة اإلسكندرية
وظل الكتاب األصلي مفقوداً بعد حريق المكتبة وحتى القرن
الرابع عشر ،إلى أن أمر بطريرك القسطنطينية أثناسيوس
األول بتجميع نص الكتاب ورسم الخرائط اعتماداً على ما
هو موصوف بنص الكتاب .وفي القرن الخامس عشر تمت
ترجمة الكتاب إلى الالتينية على يد أحد باحثي عصر النهضة
االيطاليين وهو جاكوب دأنجيلو Jacopo D`Angelo
وذلك بعد أن وصل نص الكتاب من القسطنطينية إلى روما
 ،وأتم أنجيلو ترجمة نص الكتاب في عام  1406وأهداه إلى
بابا الفاتيكان جريجوري الثاني عشر بعد أن قام الجغرافي
كلوديوس كالفاس  Claudius Clavusبرسم أطلس مكون
من  27خريطة ألنحاء مختلفة من العالم .
لم تأتي النسخة التي تحتوي على خريطة القاهرة إال في العام
 1469وذلك بعد أن تمت إضافة أطلس جغرافي آخر إضافة
لألطلس األصلي على يد بييترو ديل ماسايو Pietro del
 Massaioمكون من  44خريطة لمدن عدة حول العالم من
ضمنها القاهرة واإلسكندرية  .وبالرغم من بدائية الخريطة
وأسلوب رسمها إال أنها توضح العديد من معالم المدينة مثل
حصن بابليون وكذلك قلعة الجبل وأيضاً األسوار الشمالية
للمدينة  ،كما تبين الخريطة الخليج المصري وموقعه من
المدينة وتأثيره على عمرانها  ،كما يظهر على الخريطة رسماً
لمسلة وهرم  .ويالحظ أن الخريطة مرسومة في اتجاه الجنوب
إلى أعلى عوضاً عن الشمال .
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(  لكشكشكشالنسخة الالتينية لكتاب الجغرافيا لبطليموس عام . 1477

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لبييترو
ديل ماسايو Pietro
 del Massaioعام
 1469من أرشيف مكتبة
الفاتيكان.
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ويعد إنتاج الجغرافي العثماني بيري ريس  Piri Reisواحداً
من مراحل التطور لعلم الكوروغرافيا  ،فلم يقتصر انتاج بيري
ريس على الخرائط المالحية التي كانت بمثابة دليل للبحارة
والمستكشفين في القرن السادس عشر بل عمل ريس على
رسم كوروغرافيا لمناطق عديدة حول العالم في أوروبا وآسيا
وأفريقيا وكان من ضمنها مصر  .كان ريس قد شرع في
إعداد كتاب البحرية  Kitab i Bahiryeقبل دخول العثمانيين
لمصر وتحديداً في أعقاب رحلته لمصر والجزيرة العربية عام
 1513حتى انتهى من رسم خرائط الكتاب في العام ، 1517
وأصدر بيري ريس كتابه في عام  1521ولكنه عاود مراجعة
الكتاب والمعلومات الواردة به تمهيداً إلهداءه للسلطان سليمان
األول وأتم ذلك في عام  ، 1525وشمل بيري ريس في كتابه
العديد من الخرائط المالحية للساحل المصري وكذلك النيل
على طول مساره داخل مصر .
وتعد خريطة القاهرة التي رسمها بيري ريس وصدرت في
كتابه كتاب البحرية ألول مرة سنة  1521واحدة من أقدم
خرائط القاهرة وكذلك واحدة من النماذج الفريدة لتطور
الكوروغرافيا حيث رسم بيري ريس ثالث نسخ من خريطة
القاهرة عبرت كل منها عن تطور في أسلوب التعبير والرسم
وكذلك في مدى دقة المعلومات الواردة بكل خريطة ويعزى
ذلك إلى المراجعات التي قام بها ريس خالل إعادة نشره
للكتاب وكذلك النسخة التي ظهرت بعد وفاته في منتصف
القرن السابع عشر .
وتأتي أولى خرائط بيري ريس للقاهرة بصبغة عثمانية حيث
أظهر المباني والمآذن يغلب عليها الطابع العثماني كما تظهر
المدينة بصورة غير مكتملة  ،ويوضح ريس طبوغرافيا المدينة
الرئيسية كنهر النيل وجبل المقطم وكذلك جزيرة الروضة ،
كما أوضح مجرى العيون وقلعة الجبل باإلضافة إلى مواقع
كالً من مصر العتيقة وبوالق وشب ار كما أوضح على الجانب
الغربي للنيل كالً من الجيزة واألهرام وترسا وامبابة .
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(  لكشكشكشمقدمة نسخة القرن السابع عشر من كتاب البحرية لبيري ريس .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لبيري ريس من كتاب البحرية الصادر عام  1525من أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لبيري ريس من نسخة كتاب البحرية الصادرة في القرن السابع عشر من أرشيف متحف
والترز للفنون بالواليات المتحدة األمريكية .

بينما تأتي الخريطة الثانية لبيري ريس للقاهرة في وقت متأخر
عن سابقتها وتحديداً في القرن السابع عشر ضمن نسخة كتاب
البحرية المحفوظة في متحف والترز للفنون Walters Art
 Museumلتوضح رسماً أكثر دقة للقاهرة موضحاً طبوغرافيا
المدينة ومسار الخليج المصري وتأثيره على عمران المدينة
كما تظهر أسوار المدينة وتحصيناتها وقلعة الجبل ومجرى
العيون وكذلك المناطق المختلفة شرق وغرب النيل مثل
الخريطة السابقة.
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(  لكشكشكشاألطلس الخليلي لـ  Svat Soucekالصادر عام  1992عن مجموعة د .ناصر الخليلي .

ثم يأتي بعد ذلك األطلس الخليلي لمخطوطات الخرائط المالحية والصادر عام  1992ليكون
مصد اًر مجمعاً لعديد من المخطوطات التاريخية للخرائط المالحية لبيري ريس  ،ويحتوي
األطلس تحديداً على  60من مستنسخات خرائط من أعمال بيري ريس نشر بعضها في كتابه
كتاب البحرية والبعض اآلخر لم ينشر في الكتاب .
ويحتوي األطلس الخليلي على مجموعة من الخرائط للمدن المصرية على ضفاف النيل والتي
قام بيري ريس برصدها خالل رحلته إلى مصر  ،وتتشابه هذه الخريطة للقاهرة مع خريطة
القاهرة األولى لبيري ريس الصادرة في كتاب البحرية وإن اختلفت في أسلوب الرسم والتعبير
حيث أوضح ريس على هذه الخريطة مصر العتيقة وجزيرة الروضة والمقياس ومجرى العيون
وقرة ميدان وكالً من بوالق وشب ار كما أوضح أيضاً طوبوغرافية المدينة وموقع المدينة بين النهر
والجبل ولكنه أهمل وجود الخليج المصري وتأثيره  ،كما أوضح بيري ريس الجانب الغربي من
النيل فعبر عن مواقع الجيزة واألهرام وترسا وامبابة .
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53
(  لكشكشكشخريطة القاهرة لبيري ريس  ، The Khalili Potolan Atlas ،مؤسسة نور . 1992 ،

قابل التطور الذي شهدته االمبراطورية العثمانية في المجال الجغرافي تطو اًر آخر في أوروبا وتحديداً في البندقية التي شهدت
اهتماماً كبي اًر بعلوم الجغرافيا والخرائط خالل عصر النهضة اإليطالية نتيجة لتوسعاتها العسكرية والبحرية وازدهار حركة
التجارة بينها وبين العالم  ،ما ألقى بأثره على مجال الدراسات الجغرافية وعلم الخرائط وأصبحت البندقية وعدة مدن إيطالية
مثل فلورنسا وجينوا وفيرونا مراكز لصناعة ونشر الخرائط الجغرافية وانتشر بهم العديد من ورش صناعة الخرائط ودور
نشر الخرائط  .وتميزت صناعة الخرائط في أوروبا آنذاك بقيامها على تقنية الحفر على الخشب أوالنحاس حيث يتألف فريق
العمل على الخرائط من أربعة أشخاص رئيسيين هم الناشر والرسام والحفار والطابع يختص كالً منهم بمهمة محددة في عملية
الصناعة  ،وهو ما أدى في أغلب األحيان أن ينسب للناشر رسم الخريطة وهذا ما جعل العديد من خرائط هذه الفترة منسوبة
ألكثر من شخص حيث قد تنسبها بعض المصادر ألي من األربعة أشخاص طبقاً للمعلومات المتوفرة عن كل خريطة .
ويعد ماتيو باجانو  Matteo Paganoواحداً من أهم ناشري الخرائط في البندقية حيث أسس ورشته لصناعة الخرائط
في القرن السادس عشر  ،وتعد خريطة القاهرة التي قام برسمها جيوفاني دومينيكو تسورسي Giovanni Domenico
 Zorziوقام باجانو بنشرها عام  1549أحد أهم الخرائط التي تم رسمها للقاهرة  ،حيث اعتمد تسورسي في رسمه هذه
الخريطة على كتابات اللغوي والجغرافي والرحالة المستشرق جيوم بوستيل  Guillame Postelالذي يعد أول باحث فرنسي
وأستاذ اللغة العربية في الكلية الملكية الفرنسية  ،وملحق مع تلك الخريطة كتيب
بالالتينية من  24صفحة يحتوي على وصف لمدينة القاهرة  ،وقد اختلفت تلك
الخريطة عن سابقاتها من الخرائط بكم المعلومات التي تقدمها حيث وضحت
المعالم الطبوغرافية للمدينة من نهر النيل وجزيرة الروضة والخليج المصري
كما وضحت أيضاً جبل المقطم ناحية الشرق وكذلك الهضاب في الجانب الغربي
موضحاً موقع األهرام وأبي الهول الذي كان يصوره المستشرقون األوروبيون في
ذلك الوقت بصورة امرأة  ،كما وضحت الخريطة موقع بركة الحبش وبينت أيضاً
المناطق المختلفة للمدينة مثل مصر القديمة وبوالق شرقاً والجيزة غرباً وكذلك
مجرى العيون وقلعة الجبل باإلضافة إلى األسوار الشمالية والشرقية للمدينة
وأيضاً القرافات خارج األسوار  ،وباإلضافة إلى المعالم الطبوغرافية والعمرانية
للمدينة صورت الخريطة كذلك دخول العثمانيين إلى مصر  ،كما تحتوي الخريطة
على بعض النصوص الوصفية لما هو مرسوم باإلضافة لعنوان الخريطة بالالتينية
وكلمتي مصر والقاهرة بالعربية والالتينية والعبرية واليونانية .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1549لماتيو باجانو  Matteo Paganoوجيوفاني دومينيكو تسورسي  ، Giovanni Domenico Zorziمقاس  192.5 × 102سم  ،من أرشيف
متحف برلين للمطبوعات والرسومات . Kupferstichkabinett Berlin
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ونظ اًر لما قدمته تلك الخريطة من معلومات بطريقة متطورة عن سابقاتها فقد
اعتمد عليها العديد من الجغرافيين الحقاً وأعادوا إنتاجها ضمن مؤلفاتهم على
مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر ومنهم ماتيو فلوريمي ودوناتو برتيللي
وجيورج براون وفرانز هوجنبرج وفرانسوا بلفورست وهنري دي بوفوا وأولفرت
دابر وغيرهم

(  لكشكشكشكتيب وصف القاهرة لماتيو باجانو والصادر
مع خريطة القاهرة . 1549
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة لدوناتو وفيراندو برتيللي  Donato & Ferrando Bertelliسنة .، 1569مقاس
 29 × 20سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لجيورج براون وفرانز هوجنبرج ، Georg Braun & Franz Hogenberg
من كتاب مـدن العالم  Civitates Orbis Terrarumالصادر سنة . 1572

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لجيورج براون وفرانز هوجنبرج  Georg Braun & Franz Hogenbergمن
كتاب  Civitates Orbis Terrarumالنسخة الصادرة عام . 1599

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لهنري دي بوفو  Henri de Beauvauمن كتاب يوميات رحلة إلى بالد الشام
 Relation Journalière du Voyage du Levant Faict et Descritالصادر عام . 1615

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لماتيو فلوريمي  Matteo Florimiسنة ، 1572
أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لفرانسوا دي بلفورست  François de Belleforestمن كتاب الكوزموغرافيا
العالمية  La Cosmographie Universelleسنة .1575

(  لكشكشكشخريطة القاهرة ألولفرت داب ر  Olfert Dapperمن كتاب وصف المناطق األفريقية �Nauke
 urige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewestenالصادر سنة . 1668

(  لكشكشكشخريطة القاهرة  1685إليتيان جارفيير ماركيز أورتيير Etienne Graviers marquis
 ، d’Ortiersمقاس  54 × 81سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
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تشكل خريطة القاهرة عام  1556التي رسمها الرحالة
والجغرافي بيليجرينو بروكاردي Pellegrino Brocardi
واحدة من أهم الخرائط التي توضح معالم وعمران القاهرة في
ذلك الوقت  ،حيث قام بروكاردي برحلة إلى مصر عام 1556
زار فيها العديد من المدن المصرية ووثق هذه الرحلة برسالة
تم إرسالها من اإلسكندرية إلى البندقية في نفس العام وتضمنت
الرسالة وصفاً للمدن التي زارها بروكاردي ومسار رحلته في
مصر  ،حيث قام بزيارة رشيد واإلسكندرية والقاهرة والجيزة
 ،ووصف بروكاردي في رسالته القاهرة والجيزة واألهرام .
وقد تم اكتشاف هذه الرسالة عام  1803من قبل أمين مكتبة
القديس مارك  Biblioteca Marcianaفي البندقية آنذاك
جاكوبو موريللي  ، Jacopo Morelliولم تكن الخريطة
مرافقة للرسالة ولكن تم اكتشافها الحقاً في عام  1866في
أرشيف مدينة تورينو برفقة تقرير لوصف رحلة بروكاردي
إلى مصر .
وتميزت خريطة بروكاردي للقاهرة بتوضيحها لخطط المدينة
والطرق الرئيسية كما وضحت المعالم الطوبوغرافية للمدينة
ومسار الخليج المصري وشكل العمران القائم على ضفتيه كما
بينت الخريطة بركة األزبكية والعمران القائم حولها باإلضافة
إلى الساحات التي تخللت عمران المدينة في أكثر من موقع ،
كما تظهر على الخريطة جزيرة الروضة ومقياس النيل وموقع
الفسطاط ومجرى العيون وقلعة الجبل واألسوار الشرقية
للقاهرة والقرافة خارجها  ،ويصور الرسام نفسه جالساً أعلى
جبل المقطم وهو ما ينعكس على رسمه الخريطة من ناحية
الشرق على عكس الخرائط السابقة التي توضح القاهرة من
ناحية الغرب .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لبيليجرينو بروكاردي  Pellegrino Brocardiالمنشورة
عام  ، 1556مقاس  136 × 62.5سم  ،أرشيف مدينة تورينو .
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مع نشاط وتطور صناعة الخرائط في القرنين السادس عشر
والسابع عشر في أوروبا ظهرت ضرورة تجميع تلك الخرائط
تبعاً لموضوعاتها وما تقدمه من معلومات فما كان إال ظهور
أول أطلس لمجموعة من الخرائط التي تم إنتاجها على يد
مجموعة متنوعة من الجغرافيين  ،وأطلق على هذا األطلس
اسم أطلس الفريري  Lafreri Atlasesنسبة لصانعه انطونيو
الفريري  Antonio Lafrériالذي عمل على تجميع العديد
من الخرائط التي نشرت في أوروبا في ذلك الوقت  ،وأصدر
األطلس في عام  1572متضمناً  116خريطة لمناطق عديدة
في أوروبا وأفريقيا وآسيا  ،حيث اعتمد الفريري في أطلسه
منهجية الترتيب التي اتبعها كلوديوس بطليموس Claudius
 Ptolemaeusفي كتابه الجغرافيا  ، Geographiaويعد
أطلس الفريري مرجعاً هاماً عن العديد من صانعي الخرائط
في القرن السادس عشر حيث تضمن أعمال لكالً من باولو
فورالني  Paulo Forlaniودوناتو برتيللي Donato
 Bertelliوفيراندو برتيللي  Ferando Bertelliوجياكومو
جاستالدي  Giacomo Gastaldiوباتيستا أجنيسي Battista
 Agneseوأنطونيو سالمانكا Antonio Salamanca
ويأتي ضمن أطلس الفريري واحدة من الخرائط التي توضح
موقع القاهرة وعالقتها بالمدن المصرية وأهم العالمات المميزة
لها  ،وهي عبارة عن إعادة إنتاج لخريطة سيباستيان مونستر
 Sebastian Münsterالتي أصدرها في كتابه كوزموجرافيا
 Cosmographiaفي النسخة الصادرة عام  ، 1552ليوضح
فيها مواقع المدن المصرية ودلتا النيل وأفرعه وكذلك بحيرات
البردويل ومريوط وبحر يوسف والقناة الرابطة بين نهر النيل
والبحر األحمر كما وصفها هيرودوت وهو ما يتأكد بالمسميات
المكتوبة على الخريطة لكل بحيرة والقناة  ،والالفت في هذه
الخريطة هو تصوير مشهد خروج بنو إسرائيل من مصر حيث
وضح الرسام مسار الخروج وانشقاق البحر .
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(  لكشكشكشخريطة لمصر من أطلس الفريري  Lafreri Atlasesالصادر عام .1566

(  لكشكشكشخريطة لمصر لباولو فورالني  Paulo Forlaniمن أطلس الفريري  ، Lafreri Atlasesالصادر عام . 1566

ويتبع الخريطة األولي في أطلس الفريري خريطة أخرى لموقع القاهرة أنتجها باولو فورالني عام  1566والتي تعتبر إحدى مرجعيات
التطور النوعي في إنتاج الخرائط في ذلك الوقت  ،حيث أوضح فورالني مواقع المدن المصرية المختلفة وكذلك أفرع نهر النيل ودلتاه
ويالحظ في هذه الخريطة اختالف أسماء المدن وأفرع النيل عن الخريطة السابقة لتتطابق بعض أسماء المدن مع األسماء الحالية للمدن
المصرية مثل رشيد واإلسكندرية والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا  ،كما يظهر على الخريطة قناة تراجان الواصلة من بابليون
وحتى خليج السويس .

61

(  لكشكشكشخريطة القاهرة ألليكسس
سنة
جايو
هوبرت
98.5
مقاس
1669
×  39.7سم أرشيف
دار مزادات كريستيز .
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة عام  1716لرسام غير معروف  ،مقاس  78 × 130سم
 ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
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في عام  1743أصدر ريتشارد بوكوك Richard Pockocke
الجزء األول من كتابه وصف الشرق وبعض البلدان
األخرى Description of the East and some other
 Countariesواختص في هذا الجزء بتسجيل مالحظاته عن
مصر خالل الرحلة التي قام بها إلى الشرق بين عامي 1737
و 1741حيث عمل بوكوك على توثيق العديد من التفاصيل
التي قابلها في رحلته إلى مصر عن العمارة واآلثار المصرية
وكذلك مناحي الحياة المختلفة من عادات المصريين ومالبسهم
وطعامهم وكذلك نظام الحكم في مصر آنذاك وأيضاً الحياة
البرية في مصر  ،كما وثق بوكوك المدن المصرية التي زارها
ومسار زيارته إليها .
وتأتي الخريطة التي رسمها بوكوك في كتابه للقاهرة الكبرى
كما أسماها لتوضح المعالم الطبوغرافية المحيطة بالمدينة
كجبال المقطم والجيوشي وكذلك البرك داخل وخارج المدينة
مثل برك األزبكية والفيل  ،كما وضح بوكوك مواقع مصر
القديمة وجزيرة الروضة والجيزة وبوالق بالنسبة للقاهرة
وكذلك موقع قلعة الجبل ومجرى العيون وقناطر ابن طولون
وكذلك وضح بوكوك أسوار القاهرة وأبوابها .

66

(  لكشكشكشكتاب وصف الشرق وبعض البلدان األخرى لريتشارد بوكوك الصادر في
لندن عام . 1743

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1743لريتشارد بوكوك  ،مقاس  49 × 41سم  ،كتاب وصف الشرق وبعض البلدان األخرى Description of the East and some other
. countries
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أمضى المستشرق واألثري الفرنسي كلود لويس فورمونت
 Claude-Louis Fourmontأربع سنوات في القاهرة  ،وفي
هذه السنوات رصد فورمونت العديد من معالم المدينة وطبائع
أهلها وعند عودته إلى فرنسا أصدر فورمونت عام 1755
كتابه « الوصف الجغرافي والتاريخي لسهول هليوبوليس
وممفيس Description Historique et Geographique
 ، » des Plaines d`Heliopolis et Memphisوقد
أهدى فورمونت هذا الكتاب إلى وزير الحرب الفرنسي
كونت أرجنسون Marc-Pierre de Voyer de Paulmy
 ، d`Argensonوتضمن الكتاب وصفا ً لمدينة القاهرة وسكانها
وعاداتهم ومالبسهم كما يحتوى على خريطة للقاهرة ورسم
معماري لمقياس النيل .
وتوضح خريطة القاهرة الموجودة بالكتاب عمران المدينة
ومناطق بوالق والفسطاط وأثر النبي وكذلك الجيزة وقرى
غرب النيل كإمبابة وبوالق الدكرور وترسا  ،كما توضح
الخريطة الخليج المصري وبركة األزبكية والقناة المغذية لها
من الخليج المصري  ،كذلك يظهر على الخريطة جبل المقطم
وأراضي هليوبوليس وخرائب الفسطاط وبابليون وأيضا ً جبل
المقطم وقلعة الجبل وكذلك المقابر وبعض أضرحة الشيوخ .
وفي عام  1758أعيد إصدار الخريطة في نسخة ملونة ومهداة
أيضا ً لكونت أرجنسون وقد تمت كتابة أسماء المناطق ومعالم
المدينة على الخريطة عوضا ً عن الترقيم المستخدم في اإلصدار
األول للخريطة .
68

(  لكشكشكشكتابالوصف الجغرافي والتاريخي لسهول هليوبوليس وممفيس لكلود لويس
فورمونت الصادر في باريس عام . 1755

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1755لكلود لويس فورمونت  ، Claude-Louis Fourmontمقاس  34 × 53سم  ،كتاب الوصف التاريخي والجغرافي لسهول هليوبوليس
وممفيس  ، Description Historique et Geographique des Plaines d’Heliopolis et de Memphisباريس .1755 ،
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1758لكلود لويس فورمونت Claude-Louis
 Fourmontالمهداة لوزير الحرب الفرنسي كونت أرجنسون Marc-
 ، Pierre de Voyer de Paulmy d’Argensonمقاس 233 × 135
سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية.
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في عام  1760أمر ملك الدنمارك فريدريك الخامس
 Frederick-Vبإرسال بعثة علمية إلى الجزيرة العربية
والشام ومصر  ،وكان من ضمن أعضاء تلك البعثة المستكشف
والجغرافي كارستن نيبور  Carsten Niebuhrالذي عمل
على دراسة العديد من المجاالت العلمية تحضي اًر لتلك الرحلة
التي انطلقت في عام  1761ووصلت إلى اإلسكندرية ومنها
إلى القاهرة ثم سيناء والجزيرة العربية  .وخالل تلك الرحلة
رصد نيبور العديد من مناحي الحياة في مصر  ،وقد جاء هذا
الرصد ضمن كتابه رحلة إلى بالد العرب والبلدان المحيطة
Reisebeschreibung nach Arabien und andern
 umliegender Ländernالصادر عام  1774في مدينة
كوبنهاجن  .وتضمن الكتاب العديد من اللوحات التي تصف
الحياة في مصر وطبائع أهلها ومبانيها وأثارها وتضمن أيضاً
خريطة لمدينة القاهرة وضح فيها نيبور عمران مدينة القاهرة
ومواقع وأسماء معالم المدينة كقلعة الجبل وقلعة الكبش وقره
ميدان وميدان الرميلة وكذلك الجوامع الرئيسية كجامع السلطان
حسن واألزهر وأيضاً أسماء ومواقع البرك كبركة األزبكية
وبركة الفيل والناصرية والرطلي والفوالة  ،باإلضافة إلى
القناطر العابرة للخليج المصري مثل قنطرة السباع وفم الخليج
والموسكي وكذلك مواقع وأسماء أبواب القاهرة وأسوارها ،
كما وضح نيبور بعضاً من معالم الجيزة والفسطاط وبوالق
وجزيرة الروضة .

72

(  لكشكشكشكتاب وصف رحلة إلى بالد العرب والبلدان المحيطة لكارستن نيبور
 Carsten Niebuhrالصادر في كوبنهاجن عام . 1774

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1774لكارستن نيبور  ، Carsten Niebuhrمقاس  35 × 51سم  ،كتاب وصف رحلة إلى بالد العرب والبلدان المحيطة Reisebeschreibung
 ، nach Arabien und andern umliegender Ländernكوبنهاجن . 1774 ،
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شهدت صناعة الخرائط والمسح الجغرافي في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر تطو اًر ملحوظاً واختلفت الخرائط المرسومة
منذ تلك الفترة عن سابقاتها من الخرائط  ،وتواكب هذا التطور مع التغيرات السياسية التي شهدتها أوروبا مع تصاعد الحركة
اإلمبريالية التوسعية وزيادة رقعة مستعمرات الدول األوربية الكبرى آنذاك كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا  ،حيث ازداد احتياج تلك
الدول لرصد ما تملكه من مستعمرات وأر ٍ
اض في أفريقيا وآسيا واألمريكيتين وأدى هذا االحتياج إلى تحول صناعة الخرائط إلى
صناعة مؤسسية رسمية تعكس تطلعات كل دولة وتلبي احتياجاتها  ،فأسست العديد من هذه الدول وحدات مساحية ضمن جيوشها
مثل قسم المساحة بالجيش الفرنسي  Dépôt général de la Guerre et de la Géographieالذي أسسه لويس الرابع عشر في
عام  1688وأعيدت هيكلته مرات عديدة في أعقاب الثورة الفرنسية وخصوصاً في فترة الحروب النابليونية واالمبراطورية الفرنسية
األولى  ،كذلك أسست بريطانيا وحدة المهندسين الملكية بالجيش البريطاني في عام  1716والتي خرج من تحت عباءتها المؤسسة
المساحية األشهر  Ordnance Surveyالتي تأسست في عام  1791نتيجة إلدراك الجيش البريطاني عدم وجود مسح دقيق
ألراضي اإلمبراطورية فكانت مهمتها األولى مسح شامل للجزيرة البريطانية وأيرلندا استمر من عام  1791وحتى عام . 1853
ومع تلك التغيرات السياسية والمؤسسية التي شهدتها هذه الدول  ،حدثت تغيرات أخرى موازية في التقنيات المتبعة لصناعة الخرائط
حيث اعتمدت المؤسسات المستحدثة آنذاك على صناعة الخرائط الطوبوغرافية لخدمة تحركات دولها العسكرية ونتيجة لذلك ازدادت
الرغبة في عمل مسح شامل للعديد من المناطق حول العالم يعتمد على وسائل دقيقة للرصد والمسح  ،فشهدت تلك الفترة توسعاً في
استخدام واحدة من التطبيقات العملية لحساب المثلثات في المسح الطبوغرافي وهي عملية التثليث  Triangulationالتي اعتمدت
على قياس الزوايا الرأسية واألفقية من خالل نقاط محددة معلومة  ،وساعد على ذلك تطور األدوات المستخدمة آنذاك لقياس الزوايا
وحساب االرتفاعات في المسح الطبوغرافي  ،وأنتجت هذه العملية العديد من الخرائط
الطبوغرافية الدقيقة ولعل أشهرها خريطة كاسيني  Carte de Cassiniلفرنسا التي
استغرق انتاجها ما يزيد عن ستين عاماً وكذلك التثليث العام لبريطانيا Principal
 Triangulation of Great Britainالذي استغرق اثنين وستين عاماً .
وعند قدوم الحملة الفرنسية على مصر عام  1798شرعت لجنة العلوم والفنون
 Commission des Sciences et des Artsالمرافقة للحملة على جمع العديد
من المعلومات عن مصر  ،فقام علماء اللجنة برصد أثار الحضارة المصرية القديمة
والتاريخ الطبيعي لمصر وكذلك الوضع القائم آنذاك  ،وخالل فترة الحملة ترأس
بيير جاكوتان  Pierre Jacotinفريق صناعة الخرائط بالحملة وعملوا على رصد
طبوغرافي دقيق اعتماداً على عملية التثليث وذلك لوادي النيل والدلتا وساحل البحر
المتوسط امتد حتى فلسطين  ،وعند جالء الحملة عن مصر عام  1801وعودتها إلى
فرنسا عمل العلماء الفرنسيون على تنقيح ورصد جميع المعلومات التي تمكنوا من
جمعها وشرعوا في إنتاج موسوعة وصف مصر التي تقع طبعتها األولى في  23مجلد
ونشرت بين عامي  1809و  1826إال أن أول طباعة للخرائط الطبوغرافية لمصر
لم تصدر سوى عام . 1818
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(  لكشكشكشاألطلس الجغرافي لموسوعة وصف مصر
 ،الطبعة الثانية 1826 ،

(  لكشكشكشخريطة القاهرة  -بلبيس  ، Le Caire - Belbisمقياس رسم  ، 100,000 : 1مقاس  73 × 55سم  ،األطلس الجغرافي لموسوعة وصف مصر Description de
 ، l’Egypte, Atlas Geographiqueسنة 1826
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وتضمن كتاب وصف مصر مجموعة من الخرائط للقاهرة أولها خريطة عامة للمدينة ومحيطها قام برسمها بيير جاكوتان Pierre
 Jacotinوآدم فرانسوا جومارد  Edme-Francois Jomardوبيير سيمونيل  ، Pierre Simonelتوضح القاهرة والفسطاط
وبوالق والجيزة  ،وبينت الخريطة عمران المدينة وطرقها الرئيسية وكذلك أسوارها الشمالية والشرقية وقصور بعض البكوات
واألعيان  ،كما بينت البرك ومواقعها كبركة األزبكية وبركة الفوالة وبركة السقايين وبركة الفيل وبركة الشيخ قمر  ،كما بينت
الخليج المصري ومجرى العيون وقلعة الجبل وقره ميدان والرميلة والجبانات وكذلك الطرق الواصلة بين القاهرة والفسطاط ،
وأيضاً أوضحت الخريطة جزيرة الروضة ومقياس النيل بها باإلضافة إلى القرى واألراضي الزراعية المحيطة بالقاهرة كقرية
دير الطين جنوباً وجزيرة بدران شماالً وكذلك قرى الجانب الغربي من النيل كإمبابة وبوالق الدكرور والدقي وساقية مكي  ،كما
أوضحت الخريطة المعالم الطبوغرافية للمدينة كجبل المقطم والتالل في الجانب الشرقي للمدينة .

(  لكشكشكشالطبعة األولى لمجلد لوحات الدولة الحديثة من موسوعة وصف مصر
1809 ،
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(  لكشكشكشمخطط التثليث للقاهرة  ،موسوعة وصف مصر ـ ـ وصف الدولة
الحديثة ـ ـ المجلد الثاني ج 1809 ، 2

(  لكشكشكشخريطة القاهرة  ، Plan General de Boulaq, du Kaire, de l’Ile de Roudah, du Vieux-Kaire et du Gyzehمقاس  71 × 52سم  ،موسوعة وصف
مصر  -مجلد لوحات الدولة الحديثة  ، Description de l’Egypte Etat Moderne Planche vol. I - 1سنة 1809

77

واشتملت مجموعة خرائط القاهرة من موسوعة وصف مصر
على ثالث خرائط تفصيلية لكالً من القاهرة ومصر العتيقة
وبوالق  ،وضحت أولهم القاهرة وعمرانها والتقسيم اإلداري
الذي قسم القاهرة لثمان أقسام وكذلك الطرق والشوارع
والحارات وشملت الخريطة ترقيماً ورصداً ألكثر من 2000
من معالم القاهرة ما بين المساجد والزوايا والوكاالت والقصور
والحمامات والساحات والحارات والعطفات والبوابات مصنفة
تبعاً لكل قسم من أقسام المدينة وكذلك المباني والمنشآت بداخل
قلعة الجبل .
بينما ضمت الخريطة الثانية كالً من مصر العتيقة وجزيرة
الروضة والجيزة ووضحت كذلك بالتفصيل والترقيم معالم
كأل من تلك المناطق كجامع عمرو بن العاص وقصر الشمع
ودير أبي سيفين وباب الوداع بمصر العتيقة ومقياس النيل
بالروضة وقصر مراد بك والبارودخانة والطوبخانة بالجيزة
وأيضاً أوضحت السكك الرئيسية في كالً منهم باإلضافة إلى
أسوار الجيزة وبواباتها كباب األهرام .
وأتت الخريطة الثالثة من تلك المجموعة لتوضح عمران منطقة
بوالق ومعالمها الرئيسية ووكاالتها كوكالة األرز ووكالة الزيت
ووكالة الكتان ووكالة القطن  ،وأوضحت الخريطة كذلك السكك
والدروب المختلفة ببوالق كسكة أبو العال وسكة سوق الليمون
وسكة السبتية وكذلك الطرق المؤدية إلى القاهرة باإلضافة إلى
الجوامع كجامع السنانية  ،كما بينت الغيطان المحيطة ببوالق
كغيط الشيخ السادات وغيط معروف  .واعتمد علماء الحملة
في توضيح جميع المعلومات التي جمعوها من خالل ترقيم
المعالم لكل خريطة ووضع جداول تفصيلية لتلك الترقيمات في
المجلد الثاني لوصف الدولة الحديثة والذي ُنشر ألول مرة عام
 1822أي بعد حوالي  13عاماً من نشر الخرائط المرسومة
للقاهرة وضواحيها والمنشورة في عام  . 1809واعتمد العديد
من الجغرافيين في دراستهم لمصر خالل القرن التاسع عشر
على الخرائط التي أنتجها علماء لجنة العلوم والفنون الفرنسية
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(  لكشكشكشخريطة تفصيلية لجزيرة الروضة ومصر العتيقة والجيزة Plan Particulier de l’Ile de Roudah, du
 ، Vieux Kaire et de Gyzehمقاس  70 × 50سم  ،لوحات الدولة الحديثة 1809 ، 1

(  لكشكشكشخريطة تفصيلية لبوالق  ، Plan Particulier de Boulaqمقاس  70 × 50سم  ،لوحات الدولة الحديثة
1809 ، 1

(  لكشكشكشخريطة القاهرة التفصيلية  Le Kaire : Plan particulier du la Villeلبيير سيمونيل  Pierre Simonelوآدم فرانسوا جومارد  Edme-Francois Jomardوجاك
أنطوان بيرتر  Jacques Antoine Bertreوبيانرو الكيسن  ، Bienheureux Lacesneمقاس  70 × 50سم  ،لوحات الدولة الحديثة 1809 ، 1

79

(  لكشكشكشاعادة انتاج لخريطة القاهرة المجمعة في سنة 1798
استنادا على مجموعة خرائط الحملة الفرنسية الواردة
في موسوعة وصف مصر والمنشورة في كتاب رحلة
القاهرة المحروسة من عصر الوالية الى عصر االستقالل
الوطنى  ،الصادر في سنة  2019عن مركز طارق والي
العمارة والتراث

80
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(  لكشكشكشخريطة عسكرية لمعركة األهرام
بالقاهرة لفيفان دينون Vivant
 ، Denonمن كتاب رحلة في
مصر السفلى والعليا أثناء حملة
بونابرت Voyage dans la
Basse et la Haute Égypte,
pendant les campagnes du
 ، général Bonaparteسنة
1802

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة 1818
لباسكال كوست ، Pascal Coste
من كتاب العمارة العربية في أثار
القاهرة Architecture arabe:
ou Monuments du Kaire,
 ، mesurés et dessinésسنة
1837

82

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1830ألوجست هنري
دوفور  ، Auguste-Henri Dufourمقياس رسم
 ، 1:31,500مقاس  26 × 17سم  ،أرشيف المكتبة
الوطنية الفرنسية .

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1845لباور وشولتز Mr. Baur
 ، & Lt. Colonel Szultzمن كتاب الفن العربي
واألثار Art arabe Dessins Monuments non
 Égyptiensإليميل بريس دافين Emile Prisse
.d’Avennes

83

(  لكشكشكشخريطة القاهرة لدومينيكو فاليريانو
، Domenico Valeriano
مقياس رسم  ، 1:10,000مقاس
 48 × 20سم  ،من كتاب أطلس
مصر العليا والسفلى Atlante del
 ، basso ed alto Egittoسنة
. 1835

84

85

قام بيير جراند بك  Pierre Grand Beyفي عام  1874بتكليف من الخديوي إسماعيل بإنتاج خريطته للقاهرة وهي أولى خرائط
القاهرة التي يظهر بها أحياء اإلسماعيلية والمنيرة واإلنشاء  ،وقام جراند بك كذلك برصد مساجد وكنائس القاهرة  ،حيث قام برصد
وترقيم  282مسجد وجامع على خريطته بالرغم من ذكره لوجود حوالي  860أثرا ً إسالميا ً بالقاهرة  ،كما رصد  29كنيسة وكذلك قام
جراند بك بتوقيع بعض المباني العامة والقصور والمدارس على خريطته باإلضافة إلى الميادين الرئيسية والتغيرات التي حدثت في
عمران القاهرة والطرق التي تم استحداثها بداخل نسيج المدينة وكذلك الطرق التي كان مخطط فتحها ولم تفتح .
وقد اعتمدت لجنة حفظ األثار العربية  Comité de Conservation des Monuments de l`Art Arabeالترقيم والرصد الذي
وضعه جراند بك كأول سجل للمباني األثرية التي يجب الحفاظ عليها من قبل اللجنة ولكن سرعان ما تغير هذا الترقيم واعتمدت اللجنة
فقط عدد  129من المساجد التي رصدها جراند بك وذلك إلضافة األثار اإلسالمية األخرى كاألسبلة والكتاتيب والوكاالت وأيضا ً
لحذف بعض المباني التي تقرر هدمها من قبل اللجنة .
(  لكشكشكشالصفحة المقابلة  :خريطة القاهرة لبيير لويس جراند بك Pierre Louis
 ، Grand Beyمقياس رسم  ، 1:4000مقاس  142 × 115سم ،
أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية . 1874 ،
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L’Égypte à petites journées : études et souvenirs: Le (  لكشكشكشكتاب
1877  سنة، Arthur Rhoné  ألرثر روني، Kaire et ses environs

Georges Er�  خريطة القاهرة لجورج ابرهارد شيب ل: (  لكشكشكشالصفحة المقابلة
 توضح التغيرات التي حدثت في عمران المدينة بعدhard Schieble
L’Égypte à petites journées : Études et  من كتاب، 1866 عام
Souvenirs : Le Kaire et ses Environs
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة من موسوعة
Meyers
Konversations Lexikonـ المجلد الخامس ،
لجوزيف مايرز Joseph Meyers
مقياس رسم . 1880 ، 1:200,000
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1882لهنري
دي فوجاني ، Henry de Vaugany
مقاس  16 × 10سم  ،أرشيف المكتبة
الوطنية الفرنسية .
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1882لبرونو هاسينستاين  ، Bruno Hassensteinبمقياس رسم  1:270,000و مقياس رسم  ، 1:27,000مقاس  50 × 37سم  ،أرشيف
المكتبة الوطنية الفرنسية .

92

(  لكشكشكشخريطة مجمعة للقاهرة واإلسكندرية والدلتا سنة  1882لهاوسمان وسايمون  ، R. Haussmann & A. Simonالقاهرة بمقياس رسم  ، 1:50,000مقاس 46 × 36
سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .

93

(  لكشكشكشخريطة منظورية للقاهرة سنة  1882لماكلور وماكدونالد ليثيوجراف
 ، Maclure & MacDonald lithographersمقاس  56 × 39سم ،
أرشيف مكتبة الكتب الناردة والمخطوطات بجامعة ييل .

94

95

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1885لهاينرك فاجنر وارنست ديبيس Heinrich Wagner & Ernst Debes
مقياس رسم  ، 1:125,000من دليل كارل بيديكر السياحي
 ، Egypt Handbook for travellersسنة . 1885
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(  لكشكشكشخريطة ضواحي القاهرة سنة 1885
لهاينرك فاجنر وارنست ديبيس
Heinrich Wagner & Ernst
 ، Debesمقياس رسم 1:250,000
 ،من دليل كارل بيديكر السياحي
Egypt Handbook for travel ، lersسنة . 1885
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1885لهاينرك فاجنر وارنست ديبيس  ، Heinrich Wagner & Ernst Debesمقياس رسم  ، 1:12,300من دليل كارل بيديكر السياحي
 ، Egypt Handbook for travellersسنة . 1885
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1886من مكتبة مدام باربيير
، Libraire Centerale de Mme. Barbier
مقياس رسم  ، 1:13,125مقاس  57 × 49سم
 ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .

100

101

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1888للويس فرانسوا تويليير  ، Louis-François Tuillierمقاس  38 × 34سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .

102

103

(  لكشكشكشخريطة فندق شبرد للقاهرة سنة 1895
 ،مقاس  41 × 33سم  ،أرشيف
المكتبة الوطنية الفرنسية .

104

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1897ليونستون ، W. & A.K. Johnston
دليل توماس كوك السياحي .
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1899لقسم المخابرات الحربية ببريطانيا Great Britain War Office Intelligence Division
 ،مقياس رسم  ، 1:63,360مقاس  92 × 67سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية األسترالية .

106
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1900من الموسوعة المصورة  ، Enciclopedia Ilustrada Seguíأرشيف معهد كاتالونيا للخرائط والجيولوجيا .

108
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(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1904لرسام غير
معروف  ،مقياس رسم  ، 1:16,000مقاس
 58 × 43سم  ،أرشيف مكتبة والية بايرن .

110
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(  لكشكشكشالخرائط المفتاحية لخريطة تأمين القاهرة سنة  ، 1905لتشارلز جود
 ، Charles E. Goadمجموعة خرائط جامعة هارفرد .

(  لكشكشكشخريطة مجمعة لخرائط تأمين القاهرة (  15لوحة ) سنة  ، 1905لتشارلز
جود  Charles E. Goadوفهرس الخريطة  ،مجموعة خرائط جامعة
هارفرد .

112

113

(  لكشكشكشخريطة القاهرة سنة  1908لفاجنر وديبيس Wagner & Debes Geographical Establishment
 ،مقياس رسم  ، 1:125,000من دليل كارل بيديكر السياحي Egypt Handbook for travellers
 ،سنة . 1908
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أطلس عمـران القـاهرة
من سنة  750حتى 2020

منهجية التحليل الجغرافي لعمران القاهرة ..
تعد دراسة خرائط القاهرة أحد محاورنا لرصد هذه الرحلة وإدراك مالمحها  ،وتكشف الخرائط برموزها المعينة عن المخزون
المعرفي الذي يتحتم معه فك «الشفرات» الخاصة بتلك الرموز ومطابقة النتائج المستخلصة مع المحاور المرجعية األخرى لفهم
شامل ودقيق لرحلة المدينة  .وتأتي هذه المنهجية فيما يعرف بـ «التحليل الحضري»  ،وهو علم في مفترق العلوم المعنية بالعمران
عامة  ،ويمثل حلقة محورية في المنهجية العامة عندنا لدراسة عمران المدن العربية  .وقد نشأت منهجية التحليل الحضري ضمن
حركة الحداثة في أوروبا في ستينات القرن العشرين  ،والتي تأصلت جذورها في ميثاق أثينا الحقاً  ،وتحددت فيه حداثة علم
العمران أمتداداً لما سبقها من نظريات بدءاً من مؤسس علم العمران العالمة ابن خلدون قبل ستة قرون ،وظهرت تلك الحركة
الحديثة في جامعة فينسيا وكان هدفها إعادة األهمية التاريخية للمدن وتطورت في المدرسة الفرنسية وخصوصا جامعة فرساي في
مطلع السبعينات من القرن العشرين  .وتعتمد منهجية التحليل الحضري على محورين أساسيين :

750

868

1175

969

•دراسة المدينة عن طريق تحليل خرائطها التاريخية المرسومة أو التصورية  ،ثم مقارنة هذه الخرائط بعضها ببعض لمعرفة
عوامل التطور والنمو المكاني  ،والمظاهر العمرانية المختلفة التي تحدد للمدينة خصوصيتها وتمايزها .
•الدراسة الموقعية المكانية للمدينة من حيث الموقع والموضع حتى نتبين ذلك الواقع عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً
وكذلك ثقافياً وحضارياً .
وآليات هذه المنهجية مبنياً على :
•المالحظة والتحليل والمقارنة بمختلف وسائل التعبير  ..وهذه اآللية تعتمد على دراسة العالقة الثنائية للمعرفة بما يظهر معالم
المدينة وخصوصيتها  ،ويساعد على استقراء وفهم عوامل تطورها ونموها  ،وتقدم التحليل العمراني لرحلة المدينة وبالتالي
رصد وفهم تلك العوامل .
•المجادلة مع المعارف المرجعية األخرى ..وخصوصاً الكتابات التاريخية وكذلك الصور المرسومة والفوتوغرافية ألحوال
المدينة وسكانها  ،وتعد هذه المجادلة محورية لدراسة تطور العمران حيث تسمح بتفسير المظاهر المورفولوجية والتي تم
التعرف عليها وتحديدها  ،والكشف عن أسبابها ومسبباتها  ،حتى يمكننا من وضع هذه المظاهر في مضمون معين ضمن رحلة
المدينة ..
هـكذا  ..إذا كانت المالحظة تسمح لنـا أن نعرف «كيف؟» ...فإن المجادلة تؤدي إلى معرفة «متى؟» و «لماذا؟» ...
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ومن خالل تلك المنهجية تتبعنا عمران القاهرة
من سنة  750وحتى نهايات القرن العشرين ومقارنتها بالوضع الحالى في .. 2020
كما أمكننا بالتكامل مع المرجعيات المختلفة إعادة انتاج ما يزيد عن مائة خريطة تدرس عمران
القاهرة بشكل عام منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر وتحلل مورفولوجية الحراك العمراني للقاهرة
ومواقع األنشطة والمؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنظيمات اإلدارية للمدينة
وغيرها من عناصر دراسة عمران القاهرة  .وفيما يلي نماذج لتلك الخرائط ..
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ختـــــام ..
تبقى الحقيقة  ..إننا قد ندرس على البعد نظرياً عمراناً دراسة مستفيضة منهجية وعلمية  ،حتى إذا ما أتينا هذا العمران عابرين أو
مستقرين وجدنا نمطاً مجتمعياً يرتبط بصميم العمران ووجوده  ،ولكننا نكتشف أننا نجهله  ..نعيشه والنراه  ..نمارسه وال نقرأه .
لذا فإننا يجب أن نخرج عن رصد المكان وتوصيفه إلى وجود المكان في ذاته بوجود اإلنسان والمجتمع  ،وهذه الحلقة المفقودة هي
بالدقة وتحديداً روح المكان وجوهر العمران وعمارة اإلنسان للمكان  ..عمارة وعمران المكان تلك التي إن عرفتها حق المعرفة
عرفت كل شئ من أعلى آفاق الفكر إلى أدق دقائق حياة اإلنسان وحركته الحياتية  ..وهكذا نحن نغوص في عمق المكان ونعبر
الزمان بحثاً عن الدر المكنون  ..بعيداً عن أي تقييم عمراني أو معماري أو حتى أخالقي وتاريخي  ،ولكنها العالقة الجدلية التي
نقصدها من منهجية هذه القراءة لعمران القاهرة في بعديها المكاني والزماني  ،ولتكن محاولة عودة الذاكرة  ..صرخة نستيقظ
بها ولتكن محاولة عودة الروح كما حددنا ألنفسنا النهج والمقصد  ..محاولة نرجو منها بقدر جديتها وصدقها أن تكون فاعلة ولها
مصداقيتها نرجو منها عند إكتمالها وبقدر جديتها وصدقها  ،أن تكون فاعلة ولها مصداقيتها  ،وأن تكون جادة وجديدة  ،إضافة
تصبو لحالة المضاف والمضاف إليه  ..ويبقى الجوهر المكين في ذات المكان واإلنسان واحد متوحد.
فالعمـ ـ ـ ـ ـران دومـاً وأبـداً ....
ظل اإلنسـ ـ ـ ــان
على المكـ ـ ـ ــان
في الزم ـ ـ ـ ــان
إجمـــاالً  ..فإننا اليوم في أشد الحاجة إلى وقفة مع الذات مع مرحلة التغيير الجارف والهيمنة الجديدة أو المتجددة  ،في عصر
العولمة والفوضى الخالقة  ،واإلصالح المزعوم أو ما بعده  ،ويمكننا تحقيق ذلك من خالل فهم دور القاهرة وعمرانها في الزمان
والمكان  ،بشكل موضوعي لقراءة تلك الذات  ،وفي شمولية هذا العمران أحد رواسم تلك الذات  ،إن لم تكن الراسم األول لها ..
والقاهرة بكل ما تحمله من ذاكرة التاريخ وموروث عمراني وحضاري متواتر هي مرآة هذا النسق بحتميته التاريخية والجغرافية
 ..والمجتمعية ..

وتبقى قاهـرة مصر  ..العاصمة عند مفترق ما بين الجغرافيا والتاريخ ..
محطــــة تجمع بين  ..إنغالق أختياري في وادي ضيق ومحصور ومحكوم ..
وإنطالق محتوم إلى دلتا متسعة ومفتوحة ومنبسطة ..
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خريطة القاهرة لجيورج براون وفرانز هوجنبرج  ، Georg Braun & Franz Hogenbergمن كتاب مـدن صفحة رقم56
العالم  Civitates Orbis Terrarumالصادر سنة . 1572
خريطة القاهرة لفرانسوا دي بلفورست  François de Belleforestمن كتاب الكوزموغرافيا العالمية  Laصفحة رقم56
 Cosmographie Universelleسنة .1575
خريطة القاهرة لجيورج براون وفرانز هوجنبرج  Georg Braun & Franz Hogenbergمن كتاب صفحة رقم57
 Civitates Orbis Terrarumالنسخة الصادرة عام . 1599
خريطة القاهرة ألولفرت دابر  Olfert Dapperمن كتاب وصف المناطق األفريقية  Naukeurigeصفحة رقم57
 Beschrijvinge der Afrikaensche Gewestenالصادر سنة . 1668
خريطة القاهرة لهنري دي بوفو  Henri de Beauvauمن كتاب يوميات رحلة إلى بالد الشام  Relationصفحة رقم57
 Journalière du Voyage du Levant Faict et Descritالصادر عام . 1615
خريطة القاهرة  1685إليتيان جارفيير ماركيز أورتيير  ، Etienne Graviers marquis d’Ortiersمقاس صفحة رقم57
 54 × 81سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة القاهرة لبيليجرينو بروكاردي  Pellegrino Brocardiالمنشورة عام  ، 1556مقاس  136 × 62.5صفحة رقم58
سم  ،أرشيف مدينة تورينو .
صفحة رقم60
خريطة لمصر من أطلس الفريري  Lafreri Atlasesالصادر عام .1566
خريطة لمصر لباولو فورالني  Paulo Forlaniمن أطلس الفريري  ، Lafreri Atlasesالصادر عام  . 1566صفحة رقم61
صفحة رقم62
خريطة القاهرة ألليكسس هوبرت جايو سنة  1669مقاس  39.7 × 98.5سم أرشيف دار مزادات كريستيز .
صفحة رقم64
خريطة القاهرة عام  1716لرسام غير معروف  ،مقاس  78 × 130سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
صفحة رقم66
كتاب وصف الشرق وبعض البلدان األخرى لريتشارد بوكوك الصادر في لندن عام . 1743
خريطة القاهرة سنة  1743لريتشارد بوكوك  ،مقاس  49 × 41سم  ،كتاب وصف الشرق وبعض البلدان األخرى صفحة رقم67
. Description of the East and some other countries
كتاب الوصف الجغرافي والتاريخي لسهول هليوبوليس وممفيس لكلود لويس فورمونت الصادر في باريس عام صفحة رقم68
. 1755
خريطة القاهرة سنة  1755لكلود لويس فورمونت  ، Claude-Louis Fourmontمقاس  34 × 53سم  ،كتاب صفحة رقم69
الوصف التاريخي والجغرافي لسهول هليوبوليس وممفيس Description Historique et Geographique
 ، des Plaines d’Heliopolis et de Memphisباريس .1755 ،
خريطة القاهرة سنة  1758لكلود لويس فورمونت  Claude-Louis Fourmontالمهداة لوزير الحرب صفحة رقم70
الفرنسي كونت أرجنسون  ، Marc-Pierre de Voyer de Paulmy d’Argensonمقاس 233 × 135
سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية.
كتاب وصف رحلة إلى بالد العرب والبلدان المحيطة لكارستن نيبور  Carsten Niebuhrالصادر في كوبنهاجن صفحة رقم72
عام . 1774

183

شكل ()40

خريطة القاهرة سنة  1774لكارستن نيبور  ، Carsten Niebuhrمقاس  35 × 51سم  ،كتاب وصف رحلة إلى صفحة رقم73
بالد العرب والبلدان المحيطة Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegender
 ، Ländernكوبنهاجن . 1774 ،
صفحة رقم74
األطلس الجغرافي لموسوعة وصف مصر  ،الطبعة الثانية 1826 ،
خريطة القاهرة  -بلبيس  ، Le Caire - Belbisمقياس رسم  ، 100,000 : 1مقاس  73 × 55سم  ،األطلس صفحة رقم75
الجغرافي لموسوعة وصف مصر  ، Description de l’Egypte, Atlas Geographiqueسنة 1826
صفحة رقم76
الطبعة األولى لمجلد لوحات الدولة الحديثة من موسوعة وصف مصر 1809 ،
صفحة رقم76
مخطط التثليث للقاهرة  ،موسوعة وصف مصر ـــ وصف الدولة الحديثة ـــ المجلد الثاني ج 1809 ، 2
خريطة القاهرة  Plan General de Boulaq, du Kaire, de l’Ile de Roudah, du Vieux-Kaireصفحة رقم77
 ، et du Gyzehمقاس  71 × 52سم  ،موسوعة وصف مصر  -مجلد لوحات الدولة الحديثة Description - 1
 ، de l’Egypte Etat Moderne Planche vol. Iسنة 1809
خريطة تفصيلية لجزيرة الروضة ومصر العتيقة والجيزة  Plan Particulier de l’Ile de Roudah, duصفحة رقم78
 ، Vieux Kaire et de Gyzehمقاس  70 × 50سم  ،لوحات الدولة الحديثة 1809 ، 1
خريطة تفصيلية لبوالق  ، Plan Particulier de Boulaqمقاس  70 × 50سم  ،لوحات الدولة الحديثة  ، 1صفحة رقم78
1809
خريطة القاهرة التفصيلية  Le Kaire : Plan particulier du la Villeلبيير سيمونيل  Pierre Simonelصفحة رقم79
وآدم فرانسوا جومارد  Edme-Francois Jomardوجاك أنطوان بيرتر Jacques Antoine Bertre
وبيانرو الكيسن  ، Bienheureux Lacesneمقاس  70 × 50سم  ،لوحات الدولة الحديثة 1809 ، 1
اعادة انتاج لخريطة القاهرة المجمعة في سنة  1798استنادا على مجموعة خرائط الحملة الفرنسية الواردة في صفحة رقم81
موسوعة وصف مصر والمنشورة في كتاب رحلة القاهرة المحروسة من عصر الوالية الى عصر االستقالل الوطنى
 ،الصادر في سنة  2019عن مركز طارق والي العمارة والتراث
خريطة عسكرية لمعركة األهرام بالقاهرة لفيفان دينون  ، Vivant Denonمن كتاب رحلة في مصر السفلى والعليا صفحة رقم82
أثناء حملة بونابرت Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, pendant les campagnes
 ، du général Bonaparteسنة 1802
خريطة القاهرة سنة  1818لباسكال كوست  ، Pascal Costeمن كتاب العمارة العربية في أثار القاهرة  ،سنة صفحة رقم82
1837
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خريطة القاهرة سنة  1830ألوجست هنري دوفور  ، Auguste-Henri Dufourمقياس رسم  ، 1:31,500صفحة رقم83
مقاس  26 × 17سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة القاهرة سنة  1845لباور وشولتز  ، Mr. Baur & Lt. Colonel Szultzمن كتاب الفن العربي صفحة رقم83
واألثار  Art arabe Dessins Monuments non Égyptiensإليميل بريس دافين Emile Prisse
.d’Avennes
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خريطة القاهرة لدومينيكو فاليريانو  ، Domenico Valerianoمقياس رسم  ، 1:10,000مقاس  48 × 20سم صفحة رقم84
 ،من كتاب أطلس مصر العليا والسفلى  ، Atlante del basso ed alto Egittoسنة . 1835
الصفحة المقابلة  :خريطة القاهرة لبيير لويس جراند بك  ، Pierre Louis Grand Beyمقياس رسم  1:4000صفحة رقم87
 ،مقاس  142 × 115سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية . 1874 ،
كتاب  ، L’Égypte à petites journées : études et souvenirs: Le Kaire et ses environsصفحة رقم88
ألرثر روني  ، Arthur Rhonéسنة 1877
الصفحة المقابلة  :خريطة القاهرة لجورج ابرهارد شيبل  Georges Erhard Schiebleتوضح التغيرات صفحة رقم88
التي حدثت في عمران المدينة بعد عام  ، 1866من كتاب L’Égypte à petites journées : Études et
Souvenirs : Le Kaire et ses Environs
خريطة القاهرة من موسوعة  Meyers Konversations-Lexikonـ المجلد الخامس  ،لجوزيف مايرز
 Joseph Meyersمقياس رسم . 1880 ، 1:200,000
خريطة القاهرة سنة  1882لهنري دي فوجاني  ، Henry de Vauganyمقاس  16 × 10سم  ،أرشيف المكتبة
الوطنية الفرنسية .
خريطة القاهرة سنة  1882لبرونو هاسينستاين  ، Bruno Hassensteinبمقياس رسم  1:270,000و مقياس
رسم  ، 1:27,000مقاس  50 × 37سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة مجمعة للقاهرة واإلسكندرية والدلتا سنة  1882لهاوسمان وسايمون R. Haussmann & A. Simon
 ،القاهرة بمقياس رسم  ، 1:50,000مقاس  46 × 36سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة منظورية للقاهرة سنة  1882لماكلور وماكدونالد ليثيوجراف Maclure & MacDonald
 ، lithographersمقاس  56 × 39سم  ،أرشيف مكتبة الكتب الناردة والمخطوطات بجامعة ييل .
خريطة القاهرة سنة  1885لهاينرك فاجنر وارنست ديبيس Heinrich Wagner & Ernst Debes
خريطة ضواحي القاهرة سنة  1885لهاينرك فاجنر وارنست ديبيس Heinrich Wagner & Ernst Debes
 ،مقياس رسم  ، 1:250,000من دليل كارل بيديكر السياحي  ، Egypt Handbook for travellersسنة
. 1885
خريطة القاهرة سنة  1885لهاينرك فاجنر وارنست ديبيس  ، Heinrich Wagner & Ernst Debesمقياس
رسم  ، 1:12,300من دليل كارل بيديكر السياحي  ، Egypt Handbook for travellersسنة . 1885
خريطة القاهرة سنة  1886من مكتبة مدام باربيير  ، Libraire Centerale de Mme. Barbierمقياس رسم
 ، 1:13,125مقاس  57 × 49سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة القاهرة سنة  1888للويس فرانسوا تويليير  ، Louis-François Tuillierمقاس  38 × 34سم ،
أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة فندق شبرد للقاهرة سنة  ، 1895مقاس  41 × 33سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية .
خريطة القاهرة سنة  1897ليونستون  ، W. & A.K. Johnstonدليل توماس كوك السياحي .

صفحة رقم90
صفحة رقم91
صفحة رقم92
صفحة رقم93
صفحة رقم94
صفحة رقم96
صفحة رقم97

صفحة رقم99
صفحة رقم100
صفحة رقم103
صفحة رقم104
صفحة رقم105

185

شكل ()70
شكل ()71
شكل ()72
شكل ()73
شكل ()74
شكل ()75

شكل ()76
شكل ()77

شكل
شكل
شكل
شكل

()78
()79
()80
()81

شكل ()82
شكل ()83
شكل ()84
شكل ()85
شكل ()86

186

خريطة القاهرة سنة  1899لقسم المخابرات الحربية ببريطانيا  Great Britain War Office Intelligenceصفحة رقم106
 ، Divisionمقياس رسم  ، 1:63,360مقاس  92 × 67سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية األسترالية .
خريطة القاهرة سنة  1900من الموسوعة المصورة  ، Enciclopedia Ilustrada Seguíأرشيف معهد صفحة رقم109
كاتالونيا للخرائط والجيولوجيا .
خريطة القاهرة سنة  1904لرسام غير معروف  ،مقياس رسم  ، 1:16,000مقاس  58 × 43سم  ،أرشيف صفحة رقم111
مكتبة والية بايرن .
الخرائط المفتاحية لخريطة تأمين القاهرة سنة  ، 1905لتشارلز جود  ، Charles E. Goadمجموعة خرائط صفحة رقم112
جامعة هارفرد .
خريطة مجمعة لخرائط تأمين القاهرة (  15لوحة ) سنة  ، 1905لتشارلز جود  Charles E. Goadوفهرس صفحة رقم112
الخريطة  ،مجموعة خرائط جامعة هارفرد .
خريطة القاهرة سنة  1908لفاجنر وديبيس  Wagner & Debes Geographical Establishmentصفحة رقم114
 ،مقياس رسم  ، 1:125,000من دليل كارل بيديكر السياحي  ، Egypt Handbook for travellersسنة
. 1908
صفحة رقم115
خريطة القاهرة سنة  1908لفاجنر وديبيس Wagner & Debes Geographical Establishment
خريطة القاهرة سنة  1908لفاجنر وديبيس  ، Wagner & Debes Geographical Establishmentصفحة رقم117
مقياس رسم  ، 1:12,300من دليل كارل بيديكر السياحي  ، Egypt Handbook for travellersسنة 1908
.
صفحة رقم118
الدليل السياحي باللغة اإلنجليزية للقاهرة وضواحيها الصادر عن مصلحة المساحة المصرية سنة 1912
الخريطة السياحية للقاهرة وضواحيها السياحية سنة  1912لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم  1:75,000صفحة رقم118
صفحة رقم120
أطلس مصر السفلى الصادر عن مصلحة المساحة المصرية سنة 1914
الصفحة المقابلة  :خريطة القاهرة بين سنتي  1910ـ  1912لمصلحة المساحة المصرية (  4لوحات )  ،مقياس صفحة رقم120
رسم  ، 1:50,000أطلس مصر ـ الجزء األول ـ مصر السفلى . 1914 ،
خريطة القاهرة سنة  1911إليميري ووكر  Emery Walkerمن دائرة المعارف البريطانية  Encyclopædiaصفحة رقم122
 ، Britannicaمقياس رسم 1:25,000
خريطة القاهرة سنة  1914لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم  ، 1:15,000مقاس  50 × 34سم  ،معهد صفحة رقم123
كتالونيا للخرائط والجيولوجيا
خريطة القاهرة سنة  1916لمصلحة المساحة المصرية ( لوحتان )  ،مقياس رسم  ، 1:10,000مقاس اللوحة  68صفحة رقم124
×  98سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية األسترالية .
خريطة أثار القاهرة في العصر الوسيط لمصلحة المساحة المصرية سنة  ، 1917مقياس رسم  ، 1:10,000كتاب صفحة رقم126
جوالت القاهرة  Rambles in Cairoللسيدة ديفونشاير . Mrs. R. L. Devonshire
خريطة القاهرة لمصلحة المساحة المصرية سنة  ، 1920مقياس رسم  ، 1:15,000مقاس  64 × 60سم  ،قسم صفحة رقم127
الجغرافيا والخرائط بمكتبة الكونجرس األمريكبة .
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خريطة القاهرة سنة  1924لمؤسسة المساحة البريطانية  ، Ordnance Surveyمقياس رسم  ، 1:15,000صفحة رقم128
أرشيف المكتبة البريطانية .
خريطة القاهرة سنة  4 ( 1927لوحات ) لقسم الجغرافيا بوزارة الدفاع البريطانية  Great Britain. Warصفحة رقم131
 ، Office. General Staff. Geographical Sectionمقياس رسم  ، 1:50,000مقاس اللوحة × 54
 63سم  ،أرشيف مكتبة الكونجرس األمريكية .
خريطة مجمعة للقاهرة سنة  1929لمصلحة المساحة المصرية (  7لوحات )  ،مقياس رسم  ، 1:10,000مقاس صفحة رقم133
اللوحة  70 × 53سم  ،أرشيف المكتبة البريطانية
خريطة القاهرة سنة  1930لمصلحة المساحة المصرية أعلى خريطة ضواحي القاهرة من موسوعة وصف مصر صفحة رقم134
وموضحا ً عليها التغيرات العمرانية المستحدثة في القاهرة وخطوط الترام  ،مقياس رسم  ، 1:16,000أرشيف مكتبة
جامعة برينستون .
الصفحة المقابلة  :خريطة القاهرة سنة  1933أللكسندر نيكوسوف  Alexander Nicohosoffمقياس رسم صفحة رقم137
 ، 1:15,000مقاس  76 × 54سم  ،أرشيف مكتبة جامعة أمستردام .
خريطة للقاهرة توضح الطرق الرئيسية وخطوط الترام سنة  1942لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم صفحة رقم138
 ، 1:15,000أرشيف المكتبة البريطانية .
خريطة مجمعة للقاهرة سنة  3 ( 1945لوحات ) لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم  ، 1:25,000مقاس صفحة رقم140
اللوحة  56 × 55سم  ،أرشيف مكتبة جامعة ماك جيل .
خريطة األثار اإلسالمية بالقاهرة سنة  ( 1948لوحتان ) لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم  ، 1:5,000صفحة رقم142
مقاس اللوحة  101 × 75سم  ،أرشيف مكتبة جامعة برينستون .
خريطة األثار المحمدية بالقاهرة سنة  1951لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم  ، 1:5,000مقاس اللوحة صفحة رقم143
 112 × 88سم  ،أرشيف دافيد رامزي للخرائط التاريخية .
خريطة القاهرة سنة  1949لمصلحة المساحة المصرية  ،مقياس رسم  ، 1:15,000مقاس اللوحة  103 × 74صفحة رقم144
سم  ،أرشيف المكتبة الوطنية األسترالية .
خريطة القاهرة سنة  3 ( 1958لوحات ) لقسم الخرائط بجيش الواليات المتحدة األمريكية  ،مقياس رسم  1:10,000صفحة رقم147
 ،أرشيف مكتبات جامعة تكساس .
خريطة القاهرة والجيزة سنة  4 ( 1972لوحات ) لحكومة االتحاد السوفيتي  ،مقياس رسم  ، 1:10,000مقاس صفحة رقم148
اللوحة  117 × 90سم  ،أرشيف معهد كتالونيا للخرائط والجيولوجيا .
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مصادر خرائط القاهرة المحروسة ..
فيما يلي بعض أهم المصادر حول العالم التي تضم عدد من خرائط القاهرة المتاحة لالطالع الحر والوارد نماذج منها في هذا المجلد
المكتبات العامة والوطنية
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف
•أرشيف

المكتبة الوطنية الفرنسية  ، Bibliothèque nationale de Franceفرنسا
المكتبة البريطانية  ، The British Libraryالمملكة المتحدة
المكتبة الوطنية اإلسبانية  ، Biblioteca Nacional de Españaأسبانيا
مكتبة القديس مارك الوطنية بفينيسيا  ، Biblioteca Nazionale Marcianaإيطاليا
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