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الدراسة   هذه  عل  إلىتهدف  القصور   ىالتعرف  أهم  من  والمنش  واحد  ت آالملكية 
إستانبول  مدينة  في  العلوية  األسرة  وأمراء  ملوك  بواسطة  شيدت  التي  المعمارية 

هانم   أمينة  قصر  وهو  مبنإالتركية،  حاليا  يشغله  والذي  باشا(  )الوالدة    ى لهامي 
إل ملكيته  تعود  والتي  التركية  إستانبول  بمدينة  العامة  المصرية  دولة    ىالقنصلية 

م القصر  جمهورية  ويعتبر  العربية،  المعماريةأحد  صر  التي    همةمال  األيقونات 
ضفاف مضيق البوسفور. وهو    ىعل  -األرت نوفو  –الطراز األوروبي    ىبنيت عل

التي تمتلكها جمهورية   باني األثريةعليه كأحد أبرز الم  تسليط الضوء  ىستدعاما  
يمثل  م كما  الخارج،  في  العربية  والعمرانية   امتداداصر  المعمارية  لإلسهامات 
، كما تكمن أهميته أيضا في كونه ألسرة العلوية داخل وخارج مصرملوك وأمراء ال

  حيث  جتماعية التي عاشها أفراد األسرة العلوية خارج مصر،نمط الحياة االيعكس  
  المنهج الوصفي التحليلي،   ستخداماب  بحث دراسة تاريخية معمارية للقصر تناول ال

الدراسة   )تبدأ  إلهامي  هانم  ألمينة  الذاتية  السيرة  حيث  ا بسرد  من  باشا(  لوالدة 
واإلسهامات   والنشأة  ثم  الميالد  وخارجها،  داخل مصر  للدراسة  تالمعمارية  تطرق 
نتقال ملكية ان ويصف ويحلل كيفية  اآل  ىم وحت1781التاريخية للقصر منذ عام  

الخديوي عباس  نهم السلطان عبد الحميد الثاني و عدة أشخاص من بيالقصر بين  
حت الثاني  ها  ىحلمي  كما    ىوحت  لهاميإنم  أمينة  له،  المصرية  الحكومة  ملكية 

مع   والخارج  الداخل  من  للقصر  بالصور  مرفقة  مفصلة  معمارية  دراسة  يتناول 
أيقونة  القصر  يعتبر  حيث  للبناء،  المميزة  المعمارية  للعناصر  ووصف  تفسير 

صر أيضا  م  ىإلالدولة العثمانية و   ى معمارية بنيت علي الطراز األوروبي الوافد إل
 .العشرين  القرن  في بدايات

 مقدمة 
هلم الموضلوعات التلي مازاللت واحلدة ملن أ  ثار الموجودة داخلل مصلر،مقارنة باآل ثار وأمالك مصر بالخارجآتظل  

بالقللدر الكلللافي مللن البحللث و الدراسللة، و للللم يسلللط الضللوء عليهللا ملللن قبللل البللاحثين المصللريين بالشلللكل  لللم تحلل 
مللن تاريخهللا الحللديث مصللر فللي ز وحكللام التللي ترجللع لعهللد ملللوك المبللاني األثريللة و  قصللورالتعتبللر كمللا  ،المسللتحق

كانت أبرز إسهامات األسرة العلوية معماريا خارج مصر تشيد فلي ت، حيث آتلك المنش  من أبرز وأهم  والمعاصر  
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صليفيا  (، وقلد شليدت تللك المنشلوات والقصلور لتكلون إملا مقلرا  استتانبول االيتاسلتانة )عاصمة الدوللة العثمانيلة اآل
إلليهم  هامبلان وقصلور تلم إهلدا  كلإلقاملة الدامملة للبعف أفلراد العامللة المالكلة، أو أو  ،لرحالتهم في فصل الصيف
 حلد أهلمها للسالطين العثملانيين. وأ  ها بواسطتهم ليتم إهدا  نشاإأو مبان وقصور تم  ،بواسطة السالطين العثمانيين

لخللديوي عبللاس اإلطللالق هللو قصللر أمينللة هللانم إلهللامي زوجللة الخللديوي توفيللق ووالللدة ا ىوأبللرز تلللك المنشللوات عللل
سللتانبول السللفارة المصللرية بمدينللة إ ىلللذي يشللغله حاليللا مبنللوا ،وحفيللدة السلللطان عبللد الحميللد الثللانيحلمللي الثللاني، 

 Hidiva يلةسلراي الخديو الأو Emine Valide Paşa Yalısı  ويعلرف بالتركيلة بقصلر الواللدة باشلا التركيلة
Saray. 

األسرة   وأمراء  التي أسسها ملوك األخري  ت األثرية  آبكم كبير من القصور والمنش  أيضا  تحفل مدينة إستانبولكما  
مثل قصر  ،  في القرنين التاسع عشر والعشرين  والتي بنيت  "،ستانةاآلالعلوية في عاصمة الباب العالي العثماني "

اشا، ومقصورة  قصر سعيد حليم باشا، وقصر قادر بقصر تشوبوكلو(، وقصر المجيدية، و الخديوي عباس حلمي )
إ بقصر  إسماعيل  الخديوي عباس حلمي، وقصر ومستشفي وقصر  ميرجان كروسو،  الخديوي  هانم زوجة  رقية 

 بنة محمد علي باشا.اوسبيل زليخة هانم 

باإلتمثل  و  المعمارية  المنشوات  باشا  تلك  الوالدة  لقصر  المدينة،  ضافة  في  السياحي  الجذب  عوامل  أهم  أحد 
معمارية   كتحف  للمدينة،  وتصنف  الحضري  التكوين  في  عمرانها ساهمت  في  معمارية  حضارية  نقلة  وشكلت 

يدها ملوك وأمراء  يبنامها وتش في    سهمأومعالم    اعتبارها أثار القصور بت واآالحضري، ويشار دوما إلي تلك المنش
   العلوية.من نسل األسرة  مصر

 م(1931 –  1858الوالدة باشا) لهاميإهانم أمينة  -
 هلانم منيلرةبنلة ا، و (1)بلن طوسلون بلن محملد عللي باشلاا بلن عبلاس حلملي األول (*)بنلة إبلراميم إلهلامي باشلااهي   

تزوجهللا الخللديوي محمللد توفيللق قبللل وصللوله إلللى  ،(2)سلللطان الدولللة العثمانيللة سلللطان ابنللة السلللطان عبللد المجيللد
فلي حفلل زفلاف فخلم تزوجلت . (3)اعامل 15م وكلان عمرهلا آنلذاك 1873العرش بنحو سلت سلنوات، وتحديلدا  علام 

حضللره علدد مللن الضليوف المحليللين و  سلم " أفللراأل األنجلال"اوعللرف ب أقليم ملع حفللل زفلاف ثالثللة ملن أشللقاء األميلر
ليشللاهده  ،ميللاأ 10روسللة لمللدة حعربللات وطللاف بلله أرجللاء الم علللى)جهللاز العللروس(  جانللو وعللرش الشللوارواأل

سللتمرت االحتفللاالت لمللدة شللهر وا ،وعزفللت الموسلليقي فللي أرجللاء الشللوار  ،طعللام الفقللراءالنللاس وحبحللت الللدبام  إل
  .(4)سبو يام في األربعة أأالطعام للعامة  كامل وقدم

ن بعللده الخللديوي محمللد علللى وملل، (5)الخللديو عبللاس حلمللى الثللانى إلهللامي، أنجبللت أمينللة هللانم م1874وفللى عللام 
هتمامها وتبرعاتها على العمل العام وكفاللة وقد أوقفت أمينة هانم حياتها وا   ،(6)واألميرة خديجة واألميرة نعمت هانم

 . (7)"أم المحسنين"المساكين والمرضى فى الجمعيات الخيرية فلقبت بللقو 

لهاميلة الصلناعية بالملدارس اإلم ملا يعلرف 1911كما عرفت بسليدة التعلليم األوللي فلي مصلر، حيلث أنشلأت علام 
ضلافة إلنشلامها باإل، (8)وكانت تدعم كل من لديه مومبة في هلذا النلو  ملن الفلن ،إلحياء الفن اإلسالميالزخرفية،  
لهاميللة لتعللليم التطريللز واإل ،لهاميللة الصللناعيةالثانويللة للبنللين، واإل واإللهاميللة ،للبنللاتبتداميللة اإللهاميللة اإل للمللدارس
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أرسللللت العديلللد ملللن البعثلللات الدراسلللية عللللي نفقتهلللا الخاصلللة حيلللث مي فلللي األثلللاخ والزخلللارف، و الفرعلللوني واألسلللال
كانلللت تنفقهلللا جميعلللا عللللي الملللدارس سلللنويا مصلللروف شخصلللي، ملللن النقلللود كللليس  600خصللله لهلللا الخلللديوي 

 .(9)المصرية

بصللحراء المماليللك القبللة الضللخمة الموجللودة سللهمت فللي بنللاء بعللف المبللاني العمرانيللة بمدينللة القللاهرة مثللل ا أكملل
سلبيل أم محملد عللي الصلغير ، و سالمي الممللوكيعلي الطراز اإل  (توفيق  ي الخديو   )ضري   فنديناوالمعروفة بقبة أ
وقلد كلان قصلر  .األزبكيلة بمدينلة القلاهرةم، ويقلع فلي شلار  الجمهوريلة ميلدان رمسليس بحلي 1869الذي بنلي فلي  

ن يقلع فلي منطقلة بيبلك فلي يضا المقر الشتوي إلقامتها، أما بيتهلا الصليفي فقلد كلاأالدوبارة المطل على نهر النيل 
نبول التركية، وهو ما يتناوله هذا البحث بنو  من التفصيل ويشار إليه ويعرف حتي األن بقصر الواللدة مدينة إستا

 .  (10)باشا

ا ، وحين تدهورت صلحة توفيلق باشلباشا نظرا لكونها من ساللة محمد عليكان لألميرة أمينة إلهامي مكانة عالية 
العللالج فللي ينللابيع حلللوان فللي عللام  منيللة فللي سللن مبكللرة أثنللاء تلقيللهووافتلله البسللبو األوضللا  السياسللية فللي مصللر 

مدينللة إسللتانبول متنزهللة فللي يخللت أصللبحت تمضللي معظللم وقتهللا فللي و  ،ةأصللبحت أرملللة فللي سللن صللغير  م،1892
كانلت أمينلة  .(11)فلي إسلتانبولبعد أن كانت تقضي كل عام فصلل الصليف بلدءا ملن شلهر ملايو فقلط   المحروسة،

وكانلت خلالل حكلم السللطان عبلد الحميلد، أيضلا فلي مدينلة إسلتانبول   وتقلديراتبجليال  الهامي من أكثر الشخصيات  
 ىفكلمللا سللافرت إللل ويخصلله لهللا اسللتقبال خللاص مللن خللالل كبللار رجللال الدولللة،البللاب العللالي،  موضللع تقللدير

 كان السلطان يرسل ضابطا رفيع المستوى للترحيو بها. ستانةاآل

يلاه السللطان عبلد إيث منحهلا ح ،(12) "اتباش"لقو  علىالمرأة الوحيدة في التاريخ العثماني التي حصلت كما كانت 
كان و - الوالدة باشاسم اصلن على هذا اللقو، وأطلق عليها على الرغم من أن النساء عادة ال يح  ،الثانيالحميد  

زوجلة الخلديوي السلابق ه لكونهلا اسلتحقتي ذالل -قو باشا في البروتوكول العثملانيلقو الخديوي في مصر يعادل ل
  .(13)ووالدة الخديوي الحالي

، لما كان لها ملن سلخاء وجلود بالكثير من الحزن نعاها المصريون ، و م1931فى يونيو نة هانم إلهامي أميتوفيت  
صر المنيل قلد أحضلر جثمانهلا ملن بنها األمير محمد على صاحو قاوكان  .وبر وإحسان على الفقراء والمعوزين

فنللدينا( أقبللة العاملللة الملكيللة بمنشللية ناصللر )ر فللي مقللاب لتللدفن فللي مصللر يونيللو مللن العللام حاتلله 26نبول فللى إسللتا
 .(14)، وأعلن الحداد الملكى عليها لمدة عشرين يوما  بجوار زوجها الخديوي توفيق

 : الدراسة التاريخية لقصر الوالدة باشاأوال
هلو  و القصلر لإلقاملةأسلتخدم هلذا المكلان ول من إ: كان أم1800م اتي عام 1781ملكية القصر منذ عام    -

حكللم السلللطان عبللد الحميللد وقللت  كللان حلللكم، و 1781حلللك عللام ، و شلليخ اإلسللالم دري زادة محمللد عطللا  افنللدي
بناء خشبي مطل مباشرة علي مضليق من وتكون  (**)كان من أهم األبنية الواقعة في منطقة ساحل بيبكاألول، و 
فتللرة حكللم دم أيضللا مقللرا  إلقامللة دري زادة عللارف أفنللدي قامللد العسللكر فللي سللتخ  ، كللذلك اومنطقللة الخللليج البوسللفور
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عللللام شلللليخ اإلسلللالم عبلللد ل افنلللدي وحللللك  بنلللها لللليإبعلللد وفاتللله نتقللللت ملكيلللة القصللللر السللللطان احملللد الثلللاني، وا
 . (15)م1800

حللل التللرميم و اعللادة البنللاء مللر المبنللي بللالكثير مللن مرا م:1870اتتتي عتتام  م1800ملكيتتة القصتتر منتتذ عتتام  -
زراء خلر بواسلطة ر  ف باشلا رمليس اللو سلتبداله بالكاملل بمبنلي أه واحتلي تلم شلرا  في تلك السنوات،   جزامهلبعف أ

 الصلدر األعظلم فلي ملايعرف - (16)، ثم تلم تجديلده ملرة أخلري بواسلطة عللي باشلافي عهد السلطان محمود الثالث
ثنلاء تلولي عللي وقد كلان القصلر مقلرا هاملا للكثيلر ملن األحلداخ التاريخيلة فلي أ -تاريخيا بفترة اإلصالأل التنظيمي

وللي عهلد بريطانيلا األميلر سلتقبال م، و حفلل ا1858تنجرو علام أبرزهلا ملمتمر ملون  ،األعظمباشا منصو الصدر  
   (17)م1867كتوبرلمجري فرانس جوزيف في أمبراطور استقبال االم، و أيضا ال1869 في استانبول عام إدوارد

بعللد وفللاة علللي باشللا الصللدر األعظللم ملكيتتة الستتلعاد عبتتد الحميتتد والختتديوي التتاي المتتي ال تتاني للقصتتر:  -
وقللام بإهداملله للخللديوي  ،(18)ء القصللر مللن ورثللة علللي باشللاقللام السلللطان عبللد الحميللد الثللاني بشللرا ،ومالللك القصللر

جريلدة األهلرام بشلهر يوليلو ملن خبلر بكما جلاء فلي ، م1894عباس حلمي الثاني بمناسبة توليه عرش مصر عام 
رقية لسمو الجناب العالي مفادها وردت امس من دولتلو باشا الباشكاتو الهمايوني في رسالة ب" نفس العام ونصه:

لللي دار رتين كريمتيهلا ومللن معهلن قللد وصللن إصللاحبتي الدوللة األميللن صلاحبة العصللمة والسلمو والللدة الخلديوي و أ
السلللعادة عنلللد السلللاعة السادسلللة ملللن مسلللاء أول املللس فاسلللتقبلهن دلولتللللو شلللاكر باشلللا فريلللق أركلللان حلللرب السلللراي 

بغايللة الترحيلو والتكللريم وأبلغلن سللالم الحضللرة  سلتقبالهنحملد يللاور اغلا دار السللعادة، وكللان إالهمايونيلة، وحضللرة م
 . "من جاللة السلطان لسمو الخديوي والمعد لنزولهن دىالشاهانية وقد نزلنا في قصر بيبيك المه  

وبعلد ملرور سلنوات قليللة أقلام فيهلا الخلديوي عبلاس م:  1922م اتتي  1900لهامي للقصترإ  ملكية أمينة هانم  -
ي عبللاس لنفسلله سللراي علللى الجانللو بنللى الخللديو  ،ع زواجلله مللن زوجللة جديللدةحلمللي برفقللة أمينللة هللانم إلهللامي وملل

بللدوره الللي والدتلله أمينللة هللانم هللداه أ  ليعلليف فيلله مللع زوجتلله، أمللا قصللر بيبيللك فقللد البوسللفورمضلليق  األسلليوي مللن
وخاصلللة بعلللد  ،(19)بوللخلللديوي خلللالل رحالتهللا إللللى إسلللتانليصلللب  المقللر الرسلللمي لواللللدة ا ،الواللللدة باشلللالهللامي أو إ

 ،م1914عللن الحكللم عللام ثللره علللي أخللالف الخللديوي عبللاس حلمللي نجللل األميللرة أمينللة مللع بريطانيللا، والللذي خلللع 
 .(20)م1931فأصب  هذا القصر هو المقر الدامم والوحيد لها وظلت به حتي وفاتها عام 

عقلو إعلالن مصلطفى كملال أتلاتورك إلغلاء الخالفلة  م اتتي اند:1931ملكية القصر بعد وفاة الوالتدة باشتا    -
، حلاول ورثلة عللى باشلا إسلتعادة م1924وتأميمهلا علام  ر العثمانيلة والعلويلةفي تركيا ومصادرة جميع أمالك األسل

عويف بلالتأنه لم يلتم تعويضلهم ملن قبلل السللطان عبلد الحميلد  اموا باللجوء إلى القضاء التركي بإدعاءالقصر، وق
ة سلللتولى علللى ممتلكللاتهم، وقلللد خللاش محللاعنللدما ااسللو لقيملللة القصللر الكللافي المن مو الواللللدة باشللا معركللة قانونيللل 

 .(21)ستمرت سنوات طويلة في المحاكم التركية حتى استطاعوا إثبات أحقية الوالدة باشا في هذا القصرا

شللارة فلي احللدي المراسلالت الرسللمية تلم اإلقلررت الوالللدة باشلا إهللداء القصلر إلللي الحكوملة التركيللة الحديثلة، ولكللن  
لقلللاب المقرونلللة بالباشلللوية والبكاويلللة بلللإعالن لغلللاء األإ" حيلللث تلللم أمينتتتة باشتتتا" بلللدال ملللن "أمينتتتة هتتتانمليهلللا بلقلللو "إ

قررت العدول عن قرارها بالتنازل علن القصلر علي أثر حلك  أثار غضبها وحفيظتها وا  ، وهو مةالجمهورية التركي
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مللن أجللل اسللتخدامها كمقللر عوضللا عللن حلللك بإهداملله إلللي الحكومللة المصللرية  للحكومللة التركيللة الجديللدة، وقامللت
تمثيلللي فللي هللذا الوقللت فللي  ن مصللر لللم يكللن لهللا مقللروخاصللة أ ،(22)للمفوضللية الملكيللة المصللرية فللى اسللطنبول

م، 1923ن تم نقل كاقة السلفارات والهيولات التمثيليلة لللدول اللي مدينلة أنقلرة فلي العاصلمة فلي علام بعد أ  نبولإستا
السلماأل لهللا ن يللتم وأو القنصللية المصلرية المبنللي كمقلر للسللفارة أسلتخدام أن يلتم إ م شللروطها لهلذا التنللازلوكلان أهل

 .(23)م1931لبقية حياتها، وهو ما فعلته حتى وفاتها عام بالعيف في نزل الصيد 

ول مللن القللرن الواحللد قللرن العشللرين وحتللي نهايللة العقللد األظللل القصللر غيللر مسللتغل طللوال النصللف الثللاني مللن ال
متخذا نفلس نملط العملران األساسلي  م2011تي عام ح م2008من عام تم ترميم القصر بالكامل   والعشرين، حين

للقنصلللية  ا  مقلر فتتاحله ليكلون اتلم فلي نفلس العللام و ، (24)وحتلي يصلب  القصلر علللي شلكله الحلالينطونيلو الشلياك أل
، و توافللق  (25)قاملة للقنصلل المصلري فللي مدينلة اسلتانبوليضلا كمقللر إكملا يسلتعمل أ ،المصلرية العاملة فلي المدينللة

ترميم مبنلى    ستغرق ، حيث ا م، بعد عملية ترميم طويلة 1952ة والخمسين ثورة يوليو  التاسع كرى  حتفال بالذ حلك مع اال 
والذي يعد من بين أجمل المباني في اسطنبول مع الهندسة المعماريلة عللى طلراز الفلن  عامين ونصف  القنصلية لمدة 

 . (62)مليون دوالر   10  قيمتها   بتكلفة   وتم الترميم بواسطة شركة ساروهان للمعمار   الحديث 

 ثانيا: الدراسة المعمارية لقصر الوالدة باشا -
 فلللي مدينلللة رت نوفتتتواآلطلللراز  ىبنلللي علللل ىأضلللخم وأوسلللع مبنللل كونللله باشلللاالواللللدة تعلللود القيملللة المعماريلللة لقصلللر 

تلم قصلور  الثلةث من أصلل اد واحدع  ي   كما  -ن اآل ىوحت منذ نهاية القرن التاسع عشر  –طالق  اإل  ىنبول علستاإ
ضاف له قيملة معماريلة مميلزة أسلهمت بشلكل كبيلر فلي ، وهو ما أفي المدينة خليج بيبكو  ساحلفي منطقة    بنا ها

ولله مكانلة ، (27)تاسلع عشلر وبدايلة القلرن العشلرينلمدينلة فلي القلرن الهلذا الجلزء ملن االتطور الحضري والعمراني ل
 . مباشرة علي مضيق البوسفور ال إطاللته  خليج بيبك و مثالي الواقع في قلو  همة بسبو موقعه ال م عمرانية ومعمارية  

، كملا  لتدفولة المركزيلة فلي هلذا الحليظلام االتركية بكونله أول قصلر يسلتخدم نما يتميز هذا القصر وفقا للمصادر ك
حيلث كانلت    ، نبول فلي القلرنين التاسلع عشلر والعشلرين لملواد المسلتخدمة فلي البنلاء فلي اسلتا يضا لتطور حركة ا يوثق أ 

وملن أمثللة تللك  سلواء الكالسليكية او األرت نوفلو،    ، غلبها مستوردة من الغرب تماشيا مع التوجهات العمرانيلة الجديلدة أ 
 . (28)فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والنمسا البلدان: بريطانيا و 

بأ  وفنيا  معماريا  يتميز  البناء كما  مع  الكالسيكي  الطراز  حي  للمبنى  فريد  مثال  على    نه  فنيا  يحتوي  الذي  الخشبي 
مختلفة  معمارية  أنماط  من  نوفو   ، تفاصيل  األرت  فن  تفاصيل  حلك  في  األوروبي  بما  الهيكل    ، الكالسيكي  وتحديدا 

ضافات والتجديدات  اإل نماط الفنية إلى  يرجع الفضل في تنو  تلك األ و ،  (29)التخطيطي للمبني والواجهة بكل تفاصيلها 
فترات   تمت علي  اإلبنة   عديدة وصنعها حرفيون مختلفون. التي  هانم  كامل  زينو  لقصر  يقع مالصقا   كان  كما 

لعثمانية في عام  عظم للدولة االصدر األالذي تولي منصو  الصغري لمحمد علي باشا وزوجة يوسف كامل باشا  
  .(30)بن محمد علي باشالقصر حليم باشا إ  ا  مواجهم، و 1963

 و -انرت نوفو  - األوروبي القديم وعمل تخطيط معماري جديد بأسلوب الفن الحديثالقصر  هدم  ميرة بقامت األ
كان له ضافة لمبني القصر نفسه باإلمليون دوالر.  15.9ألف ليرة تركية أي ما يعادل اليوم   120تكلف بنا ه  قد  
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المشمسللة، وتتنللاول الغللداء ملللع كانللت األميللرة تتجلللول حللول البسللتان خللالل األيلللام بسللتان ضللخم يمتللد حتلللى التللل و 
 ولكن تم هدم هذا الجزء بعد وفاة الوالدة باشا، و قد كانت الضيوف في شرفة البستان المطلة على خليج البوسفور

تحتللوي علللي حللدامق فللي  -فوريضللا علللي مضلليق البوسللبمللا فيهللا قصللر الكمبيانكسللي المطللل أ-بول سللتانقصللور إ
و جسللر خشللبي وكانللت علللي ن القصللر والحديقللة عللن طريللق كللوبري أ، ويللتم الوصللل بلليخللري مللن الطريللقالجهللة األ

 .(13)ارتفا  يسم  للعربات والترام واي من المرور أسفلها

م، وملا يمكلد حللك هلو 1901حتلي علام  1899المبنلي بلين علامي  الشلياك إلصلالألختيلار المهنلدس انطونيلو اتم  
ك علللي تنللازل سللمو األميللر عللن قصللر ببلل"م ونصلله 1900إبريللل عللام  27جريللدة األهللرام بتللاريخ مقللال بفللي  ماجللاء

و بعلللف ولملللا كلللان هلللذا القصلللر يتطللللالعصلللمة والدتللله، لتجعلللله مصللليفا لهلللا، مضللليق البوسلللفور لصلللاحبة الدوللللة و 
سلتانة إلي اآلختارت المهندس الشاك إلصالحه فوضع حضرته رسم اإلصالأل وسافر اإلصالأل فإن دامرة دولتها ا

حيللث كللان  .(32) حللليم باشللا المحازيللة لهللا" المهمللة، أمللا دولتهللا فإنهللا تقلليم أثنللاء صللالأل القصللر بسللراي للقيللام بهللذه
 .(33)يضللا سلرة العلويلة داخلل مصلر وخارجهلا أول المسلوول علن تصلميم وبنلاء عملامر األالشلياك هلو المهنلدس األ

توماسلللللو  رايمونلللللدو يطلللللالياإل المهنلللللدسأمللللا علللللن المبنلللللي الحلللللالي بتصلللللميمه البلللللاقي إللللللي األن فقلللللد تلللللم بواسلللللطة 
وينسلو لله كافلة التصلميمات ، (34)بله البنلاء والتشلييد عملالاللذي قلام بإعلادة تصلميم المبنلي و نفلذ أ   (***)نكودارو 

  .(35)م2190بعد عام المعمارية 

 الخارج والداخلالتخعيط المعماري للقصر من _ 
 4000اإلجماليلة ته تبلل  مسلاح وتخطليط مسلتطيل الشلكل  ،تجلاه شلمالي جنلوبيي للمبني إالتخطيط المعمار تخذ  ا  

ة  ثالثة طوابق تواجه الناحيلة الشلمالية المطلل  موزعة على المساحة ، و م 27  عرش   ×   63طول      عبارة عن  مربع  متر
ميلز هلذا البنلاء ملن المعماريلة التلي تالعناصلر أبرز  ،طابقين فقط نوبية مكونة من علي البوسفور وواجهة الشار  الج 

األيملن  الواقعلة عللى الجلانبينو أو البجعلة ريلة المزينلة بلر  س طلامر النلورس القبعلات المعماأو  األبلراجالخارج هو 
يملن  الهيكلل مظهلر ا معماريلا يتسلم بالفخاملة  ، وهلو ملامغطاة بأسلقف شلديدة االنحلدارال ،للواجهة الساحلية  واأليسر
 .(36)والثراء

والشلللرقية و وبيللة نالشللمالية والج إلتجاهللاتاكافللة فللي ملللداخل تقللع  لوصللول لللداخل البنللاء مللن خللالل أربعللةويللتم ا 
هللو المللدخل المطللل علللي المضلليق والللذي كللان يسللتخدم مللن قبللل الوالللدة باشللا التللي أمللا المللدخل الشللمالي ف الغربيللة،

، الجنلوبي المطلل عللي شلار  جلودت باشلا ضلافة للملدخلباإل ،رجلاء البوسلفورانت تتنقل بالباخرة المحروسة فلي أك
يقللع فللي شللار   و والللذي يسللتخدم األن كمللدخل رميسللي لللزوار القنصلللية المصللرية السللالملك قسللم هللو مللدخل الغربلليو 

 . (37)الشرقي فقد كان مخصه كمدخل لقسم الحرملك المدخل  أما    ك خليج بب و يفصل بين القصر  جانبي  

مت بها القصور فلي ستالمعمارية التي ا برز العناصرأ تماما   للبواباتالموازية و خل القصر اكما تعد النافورة في مد
فلي تللك الحقبللة يضلا الطلراز العثملاني المتبلع ، فالقصللر يعكلس أعلن التخطليط اللداخليأملا  تللك الحقبلة التاريخيلة.

الحرمللللك والسلللالملك ولهملللا نفلللس التخطللليط  بقسلللميهالخلللاص بعملللران المنلللازل العثمانيلللة فلللي القلللرن الثلللامن عشلللر 
 . (38)المعماري، كما ويضم حديقة شتوية تدمج وتتوسط هذان القسمان
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 قصر من الخارجالوصف المعماري لل -
بللرز العناصللر المعماريللة مللن أ االمحلليط بللالمبني بالكامللل واحللديعتبللر السللياج المعللدني المطلللي بللاللون األبلليف و  

العناصللر  السللتخدامضللا ، والللذي يللمر  أيفللي القللرن التاسللع عشللر والعشللرين الفرنسللي لعتتراا انرت نوفتتووالفنيللة 
 76طلول بيمتلد فلي الواجهلة البحريلة الشلمالية ، و (39)لمعدنية كعناصر معماريلة فلي مسلاكن تللك الحقبلة التاريخيلةا

مينلاء يخلت المحروسلة التلي كانلت مرفلأ أو  تعتبلرو  ،الملدخل الرميسلي للقصلر تشلكل لفتلرة طويللة  تكانلوالتلي    مترا  
 .للتنقل بين قصور البوسفور تستخدمه الوالدة باشا

فلالمبني يطلل  ،  ة والفريلد   الواجهات الخشلبية والجصلية المميلزة   يمه برز ما يميز هذا البناء من الخارج هو تصم أ كما أن  
المطللة والواقعلة  خلري البحريلة هلي  األ   الواجهلة العريضلة و واجهتين أحدهما يطل مباشرة علي شار  جودت باشلا،   ي عل 

التللي يقللوم عليهللا  سللمنتيومللادة البالسللتر األ القاعللدة الخرسللانية نأكمللا   . (40)البوسللفور مباشللرة علللي سللاحل مضلليق  
وخاصلة انهلا كانلت ملادة مسلتحدثة  ،من أبرز العناصر المعمارية المميلزة فلي الواجهلة البحريلة للقصلر أيضا  البناء

والتلللي تللم تجديلللدها  ،م 1901 – 1899ملللابين عللامي ، نطونيلللو الشللياكبواسلللطة المهنللدس أ فللي زملللن اسللتخدامها
 .(41)ضافة مادة السيلكون لتقوية البناء من ناحية الساحل الماميإب 2011الي  2008بين عامي  ماوترميمها  

الجلزء بلرز ملا يميلز هلي أو النلورس أالتي تنتهي بشكل رأس طلامر البجعلة المعمارية  و القبعات  أالقمم    كما تعتبر 
 ،أوروبللا الوسللطي مبللاني مللن أبللرز العناصللر المعماريللة المسللتخدمة فللي وقللد كانللت )سللقف المبنللي( العلللوي للمبنللي

األشلكال الهندسلية ضافة إلي باإل، العمارة في المدينة في تلك الحقبة ىعل ا  فريد  ا  معماري  ا  والتي كانت أيضا عنصر 
والتلي تضليف رونلق  ،يطاليلةوتحديلدا اإل من عمارة األرت نوفلو األوروبيلة ا  هام ا  جزء التي تعكسعلي شكل ماسة 

بعناصللره الفنيللة  روكوأسلللوب البللا اسللتخدامكمللا يتضلل  ، وسللفوروبهللاء علللي تصللميم القصللر مللن ناحيللة مضلليق الب
   .(42)مادة الزنك في تغطية سقف المبني استخدامالجدير بالذكر أنه تم و  براج الجانبية للمبنيالحديثة في األ

ج ابللر أمزدوجللة علللى شللكل  مظللللة بمظللالتال المعماريللة للمبنللي مللن الخللارج هللي الشللرفاتالمظللاهر  أبللرز أمللا عللن
 ون من أشرطة وأفاريز موجلودةتتك زخارفغنية بتظهر كما  ،"ماشاء هللا"كلمة  اوبداخله  ،عتلي المداخل الرميسيةت

 باإلضافة إلى شعار النبالة الخديويلة، "ينتتتتيا أم - يا اافتتظ" لفظي الجاللة نها  في منتصف السط  يظهر فيه
 "ماشتتاء هللا"يحمللل كلمللة فللي المنتصللف  شللعار السلللطان محمللود الثللانيب يعللرف و مللاعلللي هيوللة قللرص الشللمس أ
المبنللي قللديما عللللي جللزء مسللتقل إلقاملللة الخللدم، ولكللن بعلللد  احتلللوي  .ه1318 –م 1902وتللاريخ تأسلليس القصللر 

مللن الطريللق الرميسللي لتسلليير مشللرو  عربللات الترامللواي، تللم هللدم هللذا الجللزء وا لحللق الخللدم بغللرف  ا  اسللتخدام جللزء
 .(43)بالقرب من قسم الحرملك داخلية بداخل المبني نفسه

 الوصف المعماري للقصر من الداخل -

الجللزء الشللرقي بالكامللل خصلله للحرملللك والغربللي للسللالملك ينقسللم القصللر داخليللا بشللكل طللولي مللواز للمضلليق، 
صلاالت  اخل الممدية إليم الدامرية والمدلتتواجد دامما السال كل قسم منتصفتتطابق في التخطيط المعماري، في 
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ويتم استخدام قسم السالملك فلي  أخري كغرف للموسيقي.والقاعات التي تم تخصيه بعضها للعشاء و ستقبال،  اإل
م لقنصلل مصلر مما عن قسم الحرمللك فهلو مقلر اإلقاملة اللدار القنصلية ومكاتو الموظفين بها أالوقت الحالي كمق

يتميللز  يقسلمهما حديقلة شلتوية مغطلاة، اللدور العللوي فلي و  ويفصلل بلين القسلمين فلي اللدور األول مملر .تركيلافلي 
ل الطعللام توجللد غللرف لتنللاو  كبيللرة وقاعللة طعللام واسللعة، كمللامليك بقاعللة اسللتقبال الطللابق العلللوي مللن قسللم السللال
ا. جدران القاعات فلي هلذا القسلم مغطلاة بشلكل أساسلي بلالورق والقملاش اللوردي   والموسيقى في قسم الحرملك أيض 

 .(44)واألخضر

ا،   مطابخ   ة ثالث و   غرفة   52  أما عن الغرف فيضم القصر     عللىمهلا مطلل عظمفملا علن الغلرف أ وتمانية عشر حمامل 
. توجلد غلرف وقاعلات فقلط عللى بق الثلاني مشلابه للألولحات أحجام مختلفلة، تلم بنلاء الطلا وهيالواجهة الساحلية 

والقاعللة الوسللطى علللى شللاطو البحللر وواجهللات الواجهللة السللاحلية للطللابق الثالللث، يوجللد ممللر ضلليق بللين الغللرف 
بلللرز مقوماتللله فقلللد تصلللدر السللللم اللللدامري أ ولللطلللابق األ علللن التصلللميم اللللداخليأملللا  الحديقلللة فلللي الطلللابق الثلللاني.

شلللكال فيهلللا بوضلللوأل اللللدمج القلللامم بلللين األ عملللدة التلللي يقلللوم عليهلللا البنلللاء ويظهلللروملللن خلفللله تتواجلللد األ ،الهندسلللية
. ويحتللوي Stily Florealeيطللالي والللورود بطللراز الفللن اإل شللكال الزهريللةمللع األ Judendstilالهندسللية بطللراز 

، تتميز بوجود أعمدة تفصلل بينهلا مسلافات متماثللة، مضيق البوسفور علىول علي شرفات مطلة مباشرة  الدور األ
تصلميم بسليط وأخلر ينتهلي عمدة فتختلف في كل طابق عن األخر أحدها ينتهي بقمة منحنيلة و أما عن تصميم األ

 .(45)ةالهندسيالتقاطعات  بشكل يشبه 

وقلد كانلت تتوسلط كلال ملن جلزاء المعماريلة فلي القصلر، عتبلر الحديقلة الشلتوية ملن أبلرز األت  :الحديقة الشتتوية  -
ملواد  مكلون ملنوتنتهي بسقف ممتلزج ل والطابق التاني وكانت ممتدة بين الطابق األو قسمي الحرملك والسالملك،  

وتتميلللز بتوسلللطها النبلللاء بالكاملللل واتخاحهلللا الشلللكل المسلللتطيل، كملللا تتميلللز االسلللقف  .المعدنيلللةو  الزجاجيلللةالصلللنع 
 .(46)لوان زاميةغصان الزهور والورود الملونة بأأ المبهجة مثل والتصميمات ابيك الزجاجية بالنقوش بوالش

تعللد السللاللم الملتويللة التللي تميللز القصللر  :والشتتلابي  انبتتوا انستت ف و و ستتملم المعماريتتة والينيتتة لل الحليتتات -
ذي اشللللتهرت بللله القصللللور العثمانيللللة حيللللث تتخلللذ النظللللام الملتللللوي اللللهلللم العناصللللر المعماريللللة الفريلللدة أ  واحلللدة مللللن

لجهلة السلاحلية ناحية الباب الشمالي المطل عللي االقادم من ويعتبر السلم المقابل للزامر و   ،األوروبية علي السواءو 
لسللم ويتوز  ويمتد هلذا ا  .القصر طابع يوحي بالثراء والرقيهو ما يضيف لبهو و   ،اآلكثر نقوشاكبر حجما و هو األ

والسلالملك للحرمللك  ء او الواقعة في الطرقلات الجانبيلةبينما الساللم الجانبية في البناالرميسي إلي الثالخ طوابق،  
 سللتدارات، وتنتهللي اإلموصللل للطللابق الثالللث، والللبعف فللي الطللابق الثللانيالللدور األول وينتهللي  فبعضللها يبللدأ مللن

 ملونللة بزخللارف نباتيللة الملزين صللنعه مللن مللزيج ملن الخشللو والحديللد ، وقللد تلم مباشللرة مقابلل القاعللات للسلللميلة ر الدام
الوصللول الزامللر للقصللر منللذ بدايللة دخوللله إلللي القصللر وحتللي  مرافقللة، كللان الغللرش منهللا فللاريز هندسللية دامريللةأو 
 .(47) قاعات العلويةلل

  أسللقف تتخللذ طللراز    ى لتلللك التلل  مماثلللة   ، سللقف فمصللنوعة مللن الخشللو الملطللي والمللزين بللالجه الجيللري أمللا عللن األ  
فقد تميلزت    بواب األ   أما عن   . األخرى عن الغرفة    ا  ومختلف   ا  فريد   ا  وقد كانت كل غرفة تحمل تصميم  ، ية باريس ور ال القص 
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وتتميلز بهيمنلة الخطلوط    ، خشلاب هلي األ طار خارجي محيط بها بالكاملل مصلنو  ملن الجله، وملادة صلنعها  إ بوجود 
ملع الزخلارف الهندسلية الموجلودة    وشلكلت   األعملدة،   أشلرطة السلقف وقملم  مثلل  الكالسليكية  هندسية والزخارف الزهرية ال 

  . (48)زق والوردي خضر واأل كما تتميز بألوانها الزامية وخاصة األ   علي الساللم تناغما فنيا مثيرا  لألعجاب 

تتميلز تللك  و   سلقف ضلا األ ي أ وتتلوز  بلين الغلرف والشلرفات و مسلتطيل الشلكل،  افتتخذ جميعا تصميم الشبابيك  عن أما 
طي  حيث تغ مزدوجة  لتكون  الخشبية    غصان الشجيرات، وصممت النجارة تشبه أ نقوش    على حتوامها  ي تعلو السلم با الت 

أبلواب الشلرفة وبعلف    وتفلت  كجنلاأل مفصللي بإطلار، كملا أن   ، يضلا لحجلو الضلوء الزجاج من الداخل وملن الخلارج أ 
بوظيفتهلا الهاملة فلي تلوفير اإلضللاءة    وتتميلز الشلبابيك خاصلة المحيطلة بالسلاللم   ألبلواب الداخليلة هلي أبلواب منزلقلة، ا 

 . (49)الالزمة للمكان 

 ملحق اللواات وانشكال 

  
   .حلمي ي توفيق ووالدة الخديوي عباسزوجة الخديو  –أمينة هانم إلهامي )الوالدة باشا(  .1.لواة 
 .M. Baha Tanman, Gozde Çelik: Nil kıyısından Boğaziçi'ne, p.104المصدر 

 
 م  1781قصر خليل باش زادة عارف أفندي عام  .2.لواة 

 Süreyya Saruhan, Ayşe Karademir (2012). Misir Başkonsolosluğu, Ahşap: المصدر

Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumunun, p.56. 
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  أنطونيو الشياك بعدسة األول من القرن العشرينلهامي في الربع إقصر أمينة هانم  .3. لواة

 Afife Batur, 2003. “Hıdiva Sarayı”, İstanbul Ansiklopedisi, 2. baskı, Türkiye: المصدر

Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, Cilt.4, p.63. 

 
قسم   ويسارا  قسم السالملك  يمينا  ويظهر م 1902الرسم التخطيطي لقصر أمينة هانم إلهامي وقت البناء عام  .4. لواة

 ربعة للقصر كما تظهر بوضوأل المداخل األالحرملك وفي المنتصف المناطق الموصلة لكال من الحرملك والسالملك 
 Nisa Semiz (2021), Art Nouveau Mimaride Bir Yapıt: Mısır Arap Cumhuriyeti:  المصدر

İstanbul Başkonsolosluğu Binası, p.41. 

 
 
 
 
 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .259-241(، ص 2021، )ديسمبر 5، العدد 21المجلد  (JAAUTH)                              أمل أبو المجد 
 

251 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 
   ر والقبعات المعمارية بشكل طامر البجعةمضيق البوسفو  علىالمطلة الواجهة قصر أمينة هانم إلهامي  .5. لواة

 2015أبريل لعام  25المصدر: تصوير الباحثة في رحلة تعليمية تدريبية بتركيا بتاريخ  

 
                  األرت نوفو بطراز قصورلالنافورة الرخامية المميزة لها ويظهر في ليال   المدخل الغربي للقصر .6. لواة   

    2011عام لقصر التي تولت أعمال ترميم ا للمعمار ساروهان لشركةالرسمي االلكتروني الموقع : المصدر 
http://saruhanmimarlik.com/tr/portfolio/misir-baskonsolosluk-binasi-hidiva-sarayi/ 

 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
http://saruhanmimarlik.com/tr/portfolio/misir-baskonsolosluk-binasi-hidiva-sarayi/


   .259-241(، ص 2021، )ديسمبر 5، العدد 21المجلد  (JAAUTH)                              أمل أبو المجد 
 

252 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 .  2011المعمارية لواجهات القصر بطراز األرت نوفو عام العناصر  .7. لواة
 Süreyya Saruhan ,Ayşe Karademir (2012). Misir Başkonsolosluğu, Ahşap: المصدر

Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumunun, p.57 

 
 2011بطراز األرت نوفو عام  ممرات القصر الداخلية طرقات و  .8. لواة   

 Süreyya Saruhan, Ayşe Karademir (2012). Misir Başkonsolosluğu, Ahşap المصدر:      

Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumunun, p.57 

 
هامي مع بناتها  أمينة هانم إل اهول من القرن العشرين وتظهر في شتوية المغطاة للقصر في الربع األالحديقة ال .9. لواة

 2011وية بعد الترميم عام ت شال خري للحديقة وصورة ا حفادهاأو 
 Nisa Semiz (2021), Art Nouveau Mimaride Bir Yapıt: Mısır Arap المصدر:      

Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Binası, p.42 
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                                  2011شرفات غرف الواجهة الشمالية المطلة علي مضيق البوسفور عام  .10. لواة
 Nisa Semiz (2021), Art Nouveau Mimaride Bir Yapıt: Mısır Arap Cumhuriyeti المصدر:

İstanbul Başkonsolosluğu Binası, pp.40-44. 

 
 الساللم الموصلة لقسم الحرملك في الربع األول من القرن العشرين ويظهر فيها القاممين علي خدمة الوالدة باشا .11. لواة

 M. Baha Tanman, Gozde Çelik (2011). Nil kıyısından Boğaziçi'ne, Istanbul, p.193 

 İkbal Abdülmünim Saviç Archivesعن  
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 العناصر المعمارية بالقصر بطراز األرت نوفو( ساللم )من أبرز ال .12. لواة

 Süreyya Saruhan, Ayşe Karademir (2012). Misir Başkonsolosluğu, Ahşap المصدر:

Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumunun, p.62 

 
                                  2011عام رت نوفو علي االبواب الخشبية أعمال الزخارف بطراز األ .13. لواة

 Nisa Semiz (2021), Art Nouveau Mimaride Bir Yapıt: Mısır Arap :المصدر 

Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Binası, p.45. 

خشاب في أعمال الزخرفة  المزج بين الحديد واأل
 البارزة بالساللم الممدية لقسم الحرملك 
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                                  2011عام رت نوفوية والجصية بطراز األالنوافذ الزجاجية المزينة بالرسوم الحديد .14. لواة

 Süreyya Saruhan, Ayşe Karademir (2012). Misir Başkonsolosluğu, Ahşap المصدر:

Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumunun, p.62 

 
                                            2011عام  لجصية الملونة بغرف وقاعات القصراألسقف ا .15. لواة

 Nisa Semiz (2021), Art Nouveau Mimaride Bir Yapıt: Mısır Arap :المصدر 

Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Binası, p.45. 

 
                                  2011عام  جزاء الداخلية للقصرفي األرت نوفو  أعمال البالطات الخزفية بطراز األ .16. لواة

 Aynur Çiftçi (2012), the imported Tiles and Architectural Ceramics used in :المصدر

Century Istanbul’s Buildings, DWE, Wortctaw, Poland, p.1076. th20-19 
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 )التركية( قائمة المصادر العربية وانجنبية  
ولد في القاهرة  بن محمد علي باشا،  بن األكبر لعباس باشا األول ابن ابراميم باشا ا* إبراميم إلهامي باشا هو اال

إستا1836 في  وتوفي  سبتمبر  م،  في  يناهز  1860نبول  عمر  عن  مضيق    24م  في  مركبه  غرق  بعد  عاما 
البوسفور بالقرب من سراي بيبك، ودفن في ضري  حوش الباشا بمقابر اإلمام الشافعي بالقاهرة، تزوج من منيرة  

ال ابنة  المجيد األول وتم سلطان  هما قصرا خاصا بالزواج في مدينة اسطنبول وتحديدا منطقة أهدا    سلطان عبد 
هو قادين و عشق بايرن قادين، وأنجو ثالثة لزواجه من نسرين قادين وجاسمين أ   ، باإلضافةFindekliفندقلي  

أكبر زوجت من الخديوي عباس حلمي  أميرات ولدن جميعا بمدينة إستانبول التركية، أكبرهن امينة هانم والتي ت
بناء الخديوي إسماعيل، وتوحيدة هانم ، وأصغرهم زينت هانم التي تزوجت من محمود حمدي باشا خامس أبناء  أ

 الخديوي اسماعيل. 
1) Mulayam, Selçuk  and Akşit, İlhan (2005). Turkish Art and Architecture in 

Anatolia and Mimar Sinan. Akşit. Istanbul. Turkey, dp.19. See Also Cuno, 

Kenneth M. (2015). Modernizing Marriage: Family, Ideology, and Law in 

Nineteenth- and Early Twentieth-Century Egypt. Syracuse University Press. New 

York, U.S.A, p.35.   

2) Tugay, Emine Foat (1963). Three Centuries: Family Chronicles of Turkey and 

Egypt. Oxford University Press, p.100. 

حاكرة التاريخ أم المحسنين وسيدة التعليم األولي من هي  "  بعنوان  2021مايو    25بتاريخ   مقال بجريدة األهرام (3
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This study aims to identify one of the most important royal 

palaces and architectural structures buildings that were built 

by the kings and princes of the Alawite family in the 

Turkish city of Istanbul. Amina Hanim Alhami (Valide 

Pasha) which is currently occupied by the Egyptian 

Consulate building in Istanbul and owned by the State of 

the Arab Republic of Egypt. Palace is also considered one 

of the most important architectural icons built in the 

European style -Art Nouveau- on the banks of the 

Bosphorus. Which necessitated highlighting it as one of the 

most prominent tourist attractions owned by the Arab 

Republic of Egypt abroad, it represents as well the 

extension of the architectural and urban contributions of the 

Alawite family inside and outside Egypt and reflecting their 

social lifestyle and status of the Alawite family outside 

Egypt. Study reviews palace’s historical and architectural 

datum, starts with a detailed biography of Amina Hanim 

Elhami’s birth, marriage, social and architectural 

contributions inside and outside Egypt. Then describing the 

historical study of the palace since 1781 AD until now and 

describes and analyzes how the ownership of the palace 

was transferred between several people, including Sultan 

Abdul Hamid II and Khedive Abbas Helmy II till Amina 

Hanim Elhami ending with the ownership of the Egyptian 

government. It also demonstrates a detailed architectural 

study attached with pictures of the palace from inside and 

outside with elaborated description of the distinctive 

architectural elements of the building. 
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