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 قيمة تاريخية تراثية سياحية; كاتدرائية القديس مرقس األسقفية األنجميكانية باإلسكندرية
 إسالم عاصم عبد الكريم

 اإلسكندرية -بأبي قيربالمعهد العالي لمسياحة والفنادق وترميم اآلثار  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
 

 ;الممخص
تعد كاتدرائية القديس مرقس األسقفية بميداف التحرير باإلسكندرية أقدـ مبنى بأىـ ميداف في اإلسكندرية، بالرغـ مف ذلؾ لـ تتطرؽ 

مرقس األسقفية مف خالؿ استخداـ المنيج التاريخي في سيتـ تناوؿ كاتدرائية القديس اي دراسة تاريخية أو اثارية إلييا، لذا ففي ىذه الدراسة 
ييا، ثـ يتـ استخداـ المنيج الوصفي مف أجؿ تقديـ وصؼ فاألحداث التي مرت عمى الكنيسة وتأثيرىا  أىـتتبع تاريخ إنشائيا في اإلسكندرية و 

السياحييف الذيف سيقوموف بشرح الموقع، حتى ال يكوف دلياًل لممرشديف ليكوف معماري ألىـ العناصر المعمارية بالكنيسًة في الوقت الحاضر، 
، باالضافة إلى فتح مجاؿ لمباحثيف لدراسات متخصصة لمعناصر الزخرفية بالكاتدرائية، لما ليا مف مر عائقًا عند إدراجو كموقع سياحياأل

 ياحية.أىمية تاريخية ييدؼ ىذا البحث إلى إبرازىا والتأكيد عمى ضرورة إدراجيا في البرامج الس
 ميداف المنشية –التنوع الديني  –التراث  –السياحة  –الكنيسة االنجميزية  -الكنيسة األسقفية االنجميكانية –اإلسكندرية ; الكممات المفتاحية

 
 المقدمة:

مؾ الفترة إف التنوع الثقافي لممجتمع السكندري في القرف التاسع عشر الميالدي خمؼ عددًا ال بأس بو مف المنشآت التي تؤرخ لت
مف أبرز عناصر ىذا التنوع الثقافي ىو التواجد البريطاني في مدينة اإلسكندرية الذي  .اليامة في تاريخ مدينة اإلسكندرية الحديث والمعاصر

في الموقع تزايد أىميتو حتى استطاعوا مثؿ غيرىـ مف الجاليات االجنبية إنشاء منشأتيـ الدينية الخاصة بيـ، إال أنيـ تفردوا عف الجميع 
، ثـ رالمتميز الذي حصموا عميو لتكوف كنيستيـ ىي المنشأة الدينية الوحيدة التي تطؿ مباشرة عمى أىـ ميداف في اإلسكندرية وىو ميداف التحري

 ‘.الشيداءكؿ ’بعد ذلؾ في نياية القرف التاسع عشر انشئت كنيسة أخرى ليـ تقع في منطقة ستانمي في رمؿ اإلسكندرية ويطمؽ عمييا كنيسة 
تعتبر الكنيسة االنجيميكانية األسقفية ىي كنيسة الدولة في إنجمترا، ويرأسيا في انجمترا الممؾ الذي لو حؽ تعييف األساقفة، ويرأس و 

اتباعيا في أساقفتيا رئيس أساقفة كانتربري، وتـ انشاؤىا خالؿ فترة اإلصالح الديني في القرف السادس عشر الميالدي، وتتميز ىذه الكنيسة 
المتعمؽ بقوة الكنيسة عمى التخمص مف الخطيئة، وكذلؾ االعتقاد في التعاليـ البروتستانتية المتعمقة بالخالص و  i،الكاثوليكي الروماني المذىب

منيا  قرب مف حيث طقوسيا الدينية ومبادئيا لمكاثوليكية الرومانية اكثرأتعتبر الكنيسة األنجميكانية ىي  .يماف الشخصيمف خالؿ اإل
 .iiلمبروتستانتية

 (1لوحة ) -: الموقعاولا 
ية الموقع كأىـ مياديف اإلسكندرية، والعنواف الحالي أىممتميز منذ إنشائيا وحتى يومنا ىذا، فمـ تضمر أبدا  كافتقع الكنيسة في م

تطؿ مف ناحية الغرب عمى شارع عباس محمود العقاد  ييميداف التحرير، في حيف يحدىا مف الشماؿ والشرؽ مباني تابعة ليا، ف 5 رقـ ىو
 iii.)شارع البوستة سابقًا(، في حيف يطؿ المدخؿ الوحيد الرئيسي لممكاف عمى ميداف التحرير، والذي يمتد منو إلى الشرؽ شارع صالح سالـ

ر مف مرة، فأطمؽ عمى الموقع قبؿ يعد ميداف التحرير واحدًا مف أىـ مياديف اإلسكندرية لذا مر بتطورات كثيرة وتغير اسمو أكث
ميداف السالح والميداف الكبير، ثـ اطمؽ عميو ميداف القناصؿ نظرًا لوقوع معظـ مكاتب القنصميات تخطيطو في عيد محمد عمي باشا اسماء 

الميداف االيطالي في محيطو فغمب ىذا االسـ عميو في عيد محمد عمي باشا ثـ اطمؽ عميو ميداف المنشية الذي يرجعو البعض لميندس 
ـ في عيد الخديو اسماعيؿ حتى اطمؽ عميو بعد ثورة 2983فرانشيسكو مانشيني، ثـ اشتير بميداف محمد عمي باشا  بعد وضع التمثاؿ بو عاـ 

ويمكف  iv فتغيرت مبانيو وتخطيطو. 2993ـ اسـ ميداف التحرير، وتأثر الميداف بعد ضرب اإلسكندرية بواسطة البوارج االنجميزية عاـ 2:63
 (.3لوحة ) اف يرى أىـ المباني قبؿ الضرب والمعاصرة لبناء الكاتدرائية محؿ الدراسة في

 في اإلسكندرية كاتدرائية القديس مرقس األسقفيةتاريخ إنشاء ثانياا:
 Episcopalاألسقفية ’او  ‘Angelican Church و االنجيميكانية أالكنيسة اإلنجميزية ’أطمؽ عمى كنيسة الطائفة اإلنجميزية إسـ 

Church‘v والتي كرست لمقديس مرقس الرسوؿ، والتي يطمؽ عمييا اليـو "كاتدرائية القديس مرقس األسقفية Saint Marks' Pro-

Cathedral،والتابعة ألبرشية مصر وشماؿ إفريقيا والقرف األفريقي "vi  كنيسة اإلنجميز" ىو االكثر شيوعا عمى المستوى الشعبي،سـ اوكاف" 
ف يطمؽ أ)شارع ساف مارؾ حاليا(، قبؿ  vii،حيث كاف الشارع الذي تطؿ عميو مبانييا التي تحدىا مف الشماؿ يطمؽ عميو اسـ كنيسة االنجميز
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" والذي يعني تنامي دور الكنيسة لتقـو بدور الكاتدرائية، وىذا بالطبع ناتج عف تغيير في الييكؿ Pro-Cathedralعمييا مسمى "كاتدرائية 
 viiiبرشيات عمى مستوى العالـ.تساع نطاؽ األالالكنسي نظرًا 

إلى  قباط األرثوذكس، وقامت بتسميـ رسائؿ تعريفيةوؿ إرسالية تبشيرية إلى مصر، وقامت بمقابمة بابا األأـ وصمت :292في عاـ 
مما جذب  xمع تنامي تجارة القطف -وبعد تنامي وجود اإلرسالية وتزايد التواجد البريطاني واالوروبي في مصر ix،جميع االديرة في مصر

وافؽ محمد عمي باشا عمى تخصيص  -عداد البحارة العامميف عمى البواخر القادمة لإلسكندرية أ باإلضافة إلى ،العديديف لمبقاء في اإلسكندرية
تـ  ثـ -فيما بعد تفصيمياً  قشتومر الذي سيأتي مناوىو األ –ـ 2949سقفية في مصر في عاـ أطعة أرض لتكوف مقر أوؿ كنيسة أنجميكانية ق

 xiتكويف ىيئة كنسية لتقـو بدورىا في مكاف مؤقت حتى بناء الكنيسة.

والذي كتب بالمغة الالتينية، والذي مف  -(4لوحة) -يـ ىنا الرجوع إلى لمنص التأسيسي أعمى المدخؿ الرئيسي لمكنيسةمولعمو مف ال
 جاء النص الالتيني كما يمي ; .فتتاحيااالتواريخ التي تخص إنشاء ىذه الكنيسة و  أىـخاللو يمكف  الوقوؼ عمى 

"HUJUS ECCLESIÆ ANGLICANÆ 
IN AREA PRO-REGIS MOHAMMED ALI MUNIFICENTIA CONCESSA 

PECUNIIS COLLATITIIS BRITANNURUM EXSTRUCTÆ 

LAPIDEM ANGULAREM XVI KAL JAN MDCCCXL POSUIT PATRICIUS CAMPELL 

LEGATUS A VICTORIA REGINA AD ÆGYPTIOS MISSUS 

CULTUI DIVINO 

QUEM JAM A.D. MDCCCLIV INAUGURAVERAT EDMUNDUS WINDER PRESPYTER 

IN MEMORIAM S.⁺  MARCI EVANGLISTAÆ 

SACRVIT SAMUEL GOBAT EPISCOPUS A.D. MDCCCLV." 

 وترجمتو; 
 "الكنيسة اإلنجميزية

 في المساحة الممنوحة مف نائب الممؾ الكريـ محمد عمي
 بواسطة باتريؾ كامبؿ 2951ساس في السادس عشر مف يناير وبواسطة الماؿ البريطاني وضع حجر األ

 سفير الممكة فيكتوريا إلى مصر
 لعبادة اإللو

 ـ2965در عاـ فتتحيا القس إدموند وينا
 في ذكرى القديس مرقس الرسوؿ
 ـ"2966الخادـ األسقؼ صامويؿ جوبات عاـ 

عمى الموحة النحاسية المعمقة عمى نقش المعمومات التي أتت إلينا مف خالؿ ىذا النص التأسيسي، وجب أف نذكر ما  ارقر إوقبؿ 
والتي وضعت لذكر رعاة الكنيسة األنجميكانية األسقفية بمصر والقدس منذ إنشاء كؿ  -الجدار الشمالي في الغرفة الجانبية الجنوبية لممدخؿ

 حيث نقش بالمغة االنجميزية في اعمى الموحة ما يمي;  -1902منيما وحتى عاـ 
"ST. MARKS' CHURCH ALEXANDRIA 

CHAPLAINCY FOUNDED AUGUST XXII 1838 

FOUNDATION STONE OF CHURCH LAID DECEMBER XVII 1839 

CONSECRATED BY BISHOP GOPAT D.D. ABRIL XXV 1855" 

 وترجمتو;
 "كنيسة القديس مرقس اإلسكندرية

 2949أغسطس  33أسست الكنيسة 

 :294ديسمبر  28تـ وضع حجر أساس الكنيسة 
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 "2966ابريؿ  36كرست بواسطة األسقؼ جوبات د.د.  
نو كاف قبؿ أال إ ،ـ2949بؿ محمد عمي باشا كاف في عاـ نجميزية مف ق  إلرض لمكنيسة امما سبؽ نستنتج أف تاريخ تخصيص األ

و أ :294ديسمبر  28ساس في وتـ وضع حجر األ xii،عالف تأسيس الكنيسةا  اغسطس؛ حيث في ذلؾ اليـو تـ تشكيؿ الييئة الكنسية و  33
سقؼ صامويؿ جوبات في عيد في حيف تـ تكريس الكنيسة بواسطة األ ،ـ2965دموند ويندر عاـ إ، وافتتحت بواسطة ـ2951يناير  27

 ،سست فييا الكنيسةأىتماـ بشدة في تمؾ النصوص ىو تمؾ السنوات التي ـ. ومما يجذب اال2966بريؿ عاـ إ 36القديس مرقس الرسوؿ في 
، لذا كاف يجب البحث اً يمم اً لإلنجميز فييا دور سياسي والتي كاف، والتي كانت سنوات حرجة جدًا في عالقة محمد عمي باشا بالدولة العثمانية

 يمة.موراء تمؾ النقطة ال
تخصيص أرض تطؿ عمى أىـ ميداف عمى  توكاف بالتأكيد لمصراع الدائر بيف محمد عمي باشا والدولة العثمانية دور في موافق 

عاـ  -ـ2949مصرية العثمانية والعالقات المصرية االنجميزية عاـ العالقات ال ومف خالؿ تتبعباإلسكندرية لتكوف مقرًا لمكنيسة اإلنجميزيةػ 
كسب الموقؼ  يحاوؿ جاىداً  وعمي باشا في مصر وبيف الدولة العثمانية، مما جعم دتناحر بيف محمال بدا واضحاً ل -رضتخصيص األ

 xiiiصراع.ذلؾ الالبريطاني في صفو في 
بينما ’حيث قالت  -جتذاب انجمترا نو كاف صراعًا الأمر ليتـ تفيـ األ xiv-عف ىذه الكنيسة  بمغ مما قالتو صوفيا ليف بوؿأليس 

رساؤىا في إنجميزية فخمة تـ إنشاء كنيستنا في القدس، فإف اساسات كنيسة إتضع حكومة السمطاف بعجرفة كؿ عقبة يمكف تخيميا في طريؽ 
 xv‘.ف التركياإلسكندرية، مع تصريح بالموافقة مف محمد عمي ومناقضة مباشرة مف القانو 

ـ إلبالغيما عزمو 2949مايو  36ض ىو قياـ محمد عمي باشا بجمع القنصميف البريطاني والفرنسي في ار تفاال العؿ ما يؤكد ىذ
سكرتير الخارجية البريطاني حينيا  -‘Lord Palmerstonالمورد بالمرستوف’لذا فعندما قاـ  xvi،عمى إعالف اإلستقالؿ عف الدولة العثمانية

بتقديـ طمب لمباشا بشأف شراء قطعة مف االرض بغرض بناء كنيسة انجميزية نظرًا لتنامي اعدادىـ  -الفاعميف في تمؾ المرحمة وأحد أىـ
 محمد عمي باشا ـ، ثـ جاءت استجابة2949في ربيع  قنصؿ االنجميزي باتريؾ كامبؿال باإلسكندرية، وكاف قد ُحمِّؿ المورد بيذا الطمب مف

لـ يسنح ألي  يوافؽ فقط عمى الطمب بؿ قاـ بوىب قطعة األرض، بؿ وقاـ بتخصيص مساحة مميزة جدًا في اإلسكندرية مفاجئة، فالباشا لـ
ولعؿ ىذا ليو أكبر دليؿ عمى فكر محمد عمي باشا السياسي الذي كاف ييدؼ إلى استمالة إنجمترا إلى  xviiطائفة أخرى اف تحصؿ عمى مثميا،

 جانبو في الصراع.
وىي xviii،ـ2949يونيو  8جتماع مجمس الوزراء البريطاني في استقالؿ في بالرغـ مف ذلؾ، وتـ رفض مشروع االلـ ينجح األمر  

وكانت المكافأة العثمانية في xix.ستقالؿبمنع محمد عمي باشا مف اتخاذ خطوة اال 2949اغسطس  3التعميمات التي وصمت إلى كامبؿ في 
نحاء الدولة أي رسـو في أعفى بموجبيا البضائع البريطانية مف نجمترا تُ ا  ة تجارية بيف الباب العالي و ـ ىي توقيع معاىد2949أغسطس عاـ 

 xx.العثمانية
 أف فعمى قدر كبير مف الترجيحستمالة إنجمترا إلى جانبو، ف ما قاـ بو محمد عمي باشا ما ىو إال محاولة الأمما سبؽ يظير جميًا 

وليس لمحمد ‘ بالمرستوف’إلى وتقدـ بطمبو  -ـ2949غسطس أ 3لى إمايو  36التي ىي ما بيف  -الفترة تمؾقد استغؿ ريؾ كامبؿ تبا يكوف
عمي باشا، في دليؿ واضح عمى استغالؿ الموقؼ السياسي لكسب منافع ليـ، وكاف رد محمد عمي باشا أكثر مما ىو متوقع، وبيذا نجد أف 

ختارت ما يتوافؽ ومصالحيا وقامت بو، وىو ما يتجمى بعد ذلؾ في اات مف الجانبيف ثـ تفاقيات وترضياحصمت عمى ما تريد مف قد  بريطانيا
 ـ.2952مف فرماف  اوما تبعي ـ2951معاىدة لندف 

 ظروف إنشاء الكنيسة 
فبالرغـ مف  .ستغرؽ سبعة عشر عامًا تقريبًا، وىو أمر يتطمب التفسيراقد  -مف خالؿ التواريخ المذكورة سابقاً -كاف بناء الكنيسة 

، إال أنو واجو إتماـ بنائيا مشكمة التمويؿ، وىي المشكمة الرئيسية التي سببت كؿ ىذا لألرض التي ستبنى عمييا الكنيسةمحمد عمي باشا  ىبة
يؿ االنشائية؛ وبعض التفاص تفاؽ عمى التخطيط والطراز المعمارياال بالرغـ مف وجود أمور أخرى استغرقت وقتًا أطوؿ مف الالـز مثؿالتأخير، 

 إال أنيا لـ تكف سببًا في التأخير بقدر مشكمة نقص التمويؿ.ىذا باالضافة إلى الظروؼ السياسية، 
ف يكوف المبنى متوافقًا معماريا وزخرفيًا مع باقي المباني ألألرض عمى ميداف القناصؿ  وشترط محمد عمي باشا عند تخصيصافقد 

مبنى القنصمية الفرنسية، ومبنى الوكالة الجديدة، وقصر زيزينيا، ومبنى البورصة، وقصر توسيتزا، وكالة مثؿ مبنى وكالة إبرا، و  xxi،في الميداف
ف نادى بالتنسيؽ الحضاري في وؿ م  أليكوف بذلؾ (، 3لوحة ) xxii-انسطاسي، ومبنى وكالة جبرة وىو ما ىدـ الحقًا بواسطة القصؼ البريطاني
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ختيار معماري مناسب لعمارة الكنيسة ليس بالشئ اليسير عمى المجنة التي شكمت في إنجمترا ليذا األمر الذي جعؿ أمر ا ،مصر بصورة رسمية
 الشأف.

 John Sheaجوف شي بيرنج ’تـ اختيار أحد المعمارييف المحمييف ثـ استقر الرأي عمى أحد المعمارييف المقيميف مثؿ 

Perring‘xxiii ـ 2951، ولكف تغير المناخ السياسي في عاـ باإلسكندرية أف يأتي التخطيط مف إنجمترا، إال أف األمر تبدؿ بطمب مف المقيميف
ء بعد وقوؼ إنجمترا بجانب الدوؿ العثمانية ضد محمد عمي باشا أدى إلى مغادرة العديد مف اإلنجميز المقيميف بالمدينة لذا تأجؿ أمر إنشا

 .xxivالكنيسة
بالتحرؾ مف جديد مف أجؿ الحصوؿ ‘  Colonel Barnetتنيكولونيؿ بار ’الجديد ـ قاـ القنصؿ االنجميزي 2953في بداية عاـ  

عمى تمويؿ، وفي ذلؾ الوقت كانت المجنة المسئولة قد حصمت عمى اكثر مف خمسة عشر تخطيطًا، لذا استعانت بأحد المعمارييف المحمييف 
معماري الكنيسة األنجميكانية ‘ Owen Jonsويف جونز أ’لبريطاني الختيار التصميـ المناسب ؛ وكذلؾ رأي ا‘ Zanettiزانيتي ’ىو اإليطالي 
 xxvفي القدس.
وىو  xxviـJames William Wild‘ (2925-29:1،)جيمس وليـ وايمد ’اختيار المعماري ب ـ كاف القرار2954وفي فبراير  

‘ Botlyبوتمي ’حيث كاف قد صمـ لو كنيستي  ‘Winchesterوينشستر’أوصى بو أسقؼ  -ميندس معماري بريطاني شيير
، ىو ابف رساـ اشتير بالرسـ الجداري ومتخصص في المناظر القوطية مما جعؿ لو خمفية فنية في لندف ‘ Southamptonساوثيامبتوف’و

 xxviiف العمر السادسة والعشريف.مما ساعده عمى اف يبني عدة كنائس عمى الطراز االنجميزي القوطي المبكر والنورماندي وىو لـ يبمغ مرائعة، 
ـ بالفف والعمارة االسالمية محاوليف خمؽ طراز معماري وفني ااالىتم إلىالمعمارييف الرواد الذيف اتجيوا أحد أىـ  يعتبر جيمس وايمد 

األطرزة األخرى ويمزجيـ وىو أسموب ينتقي عناصر فنية زخرفية مف جميع ‘eclectic style  سموب االنتقائياأل’ستشراقي جديد يعتمد عمى إ
مر الذي رشحو األ ،، وصقميا أثناء زيارتو إلى القاىرة مرافقًا لبعثة ليبسوس كما سيأتي ذكرهندلسمعمارة االسالمية في األل توسادر ومع ، جميعاً 

ي إفريقيا، والتي تعد األولى في لى فو نجميزية األلكنيسة اإلا ، التي تعتبركنيسة القديس مرقس األنجميكانية األسقفيةلليكوف الميندس المعماري 
فكمتاىما كانتا ممحقتيف بالقنصمية  الشرؽ ذات مبنى مستقؿ بذاتو إذ أف ما كاف قبميا سواء في تركيا أو تمؾ التي زامنت بناءىا في القدس،

 xxviii اإلنجميزية.
 في جنوب لندف‘ Streathamستريتياـ ’ف يقـو بتنفيذ عمارة الكنيسة موضوع البحث، قاـ بتصميـ كنيسة المسيح في أوكاف قبؿ  
، ولكف كاف تصميمو لتمؾ الكنيسة في لندف معتمدًا تأثره بالعمارة والفف االسالمي ألوؿ مرة والتي ظير فييا 2952-:294عواـ أفيما بيف 

رومانسكي اإليطالي واألندلسي أيضًا عمى األسموب االنتقائي وظيرت فييا أطرزة مختمفة باإلضافة إلى الطراز االسالمي مثؿ الفرعوني وال
 xxix .والممموكي والعثماني، في أسموب انتقائي رائع

سبتمبر عاـ  28حيث وصؿ في مصر  إلىاالستكشافية البروسية  ‘Lepsuisليبسوس’بعثة ب التحاقو بسببمجيئو إلى مصر كاف 
بؿ إنو بعد ما تبع ، xxxiالبعثة شغفو بدراسة العمارة العربية، والتي كاف ىدفيا توثيؽ اآلثار الفرعونية إال أنو زاد عف مرافقيو في xxxـ2953

ـ وينخرط وسط المستشرقيف والرحالة 2958إلى ربيع  2955البعثة في أماكف اآلثار الفرعونية، ترؾ البعثة ليستقر في القاىرة منذ ربيع 
 xxxiiالبريطانييف في مصر أمثاؿ إدوارد وليـ ليف، وبوركيارت، وريتشارد بورتوف.

الذي كاف اشبو بمئذنة عثمانية ال تدؿ بأي  س وايمد بعمؿ تخطيط لـ تقبمو المجنة المشرفة عمى المشروع بسبب برج األجراسقاـ جيم
مع اشتراطات محمد عمي  ةتفقتأتي النتيجة م، و (6لوحة ) - ، ليقـو بعمؿ تعديالت فيو حتى تـ قبولو(5لوحة ) -صورة عمى كونو برج أجراس 

بيف العناصر المعمارية  التي تستحضر التراث المسيحي المبكر لممدينة  اً ، حيث جاء التخطيط مزيجالمشرفة عمى المشروعورغبات المجنة  باشا
روح الإلبراز المتمثمة في العقود والدراوي والكتابات عمى الواجية الخارجية، وذلؾ مع العناصر المعمارية االسالمية مثؿ التخطيط البازيميكي، 

 وىذا المزيج كاف بالطبع يمثؿ كمفة إضافية عمى المبمغ المرصود إلنشاء المبنى. xxxiiiًا،سامح دينيتماالنجميزي ال
نييار الكنيسة ا، إال أنيا عدلت عف تمؾ الفكرة بعد في بادئ االمر نقاض لبناء الجدرافحجار الدبش واألأالمجنة اف تستخدـ  قررت

ف تراجع قرارىا وأف تنزؿ عمى رأي المعماري جيمس وايمد عمى أإنشائيا، مما أجبر المجنة  نتياء مفالكاثوليكية الرومانية باإلسكندرية قبؿ اال
ستيراد الحجارة مف مالطة استحكامات العسكرية بالمدينة، حتى وصؿ سعر رتفع ثمنيا بسبب التجديدات في االاحجار المربعة التي باستخداـ األ

 .وسبب تأخرًا في التنفيذ زاد مف كمفة اإلنشاءمر الذي وىو األxxxiv،رخص مف شرائيا مف اإلسكندريةأ
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نصؼ إلى حتى ذلؾ العاـ  ؿلـ يصما تـ جمعو  ، وكافسترلينياجنيو  ستة آالؼـ لكمفة البناء 2957كانت التقديرات المبدئية عاـ 
لمصرؼ عمى  -سترليني سنوياً اجنيو  ةثالثمائ -نجمترا إف باب التبرعات تـ فتحو مباشرة مف خالؿ ما وقفتو ممكة أالمبمغ المطموب، بالرغـ مف 

ف العمؿ قد توقؼ في منتصفو وفي حاجة ماسة لمتبرعات، إال أنو أنجمترا مف خالؿ الصحؼ إتـ النداء في  ـ2957نو في عاـ إالكنيسة، بؿ 
 إليياوالتي سيتـ اإلشارة xxxv-كتماؿ كؿ الزخارؼ الخارجيةافتتاح النيائي، الذي تـ بالرغـ مف عدـ يبدو أف أمر التمويؿ ظؿ عقبة حتى اال

 الحقًا عند وصؼ المبنى.
، فنجد عمى سبيؿ مما يعكس أىميتيا تمامياإفتتاحيا، بؿ وقبؿ اكانت كنيسة القديس مرقس األنجميكانية أحد أىـ معالـ المدينة بعد 

الكنيسة ستكوف عبارة عف مبنى رائع جدًا وسيكوف ف ىذه إيقاؿ ’ىا قائمة ؤ المثاؿ صوفيا ليف بوؿ تتحدث عف الكنيسة التي لـ تكف قد تـ بنا
يطاليا، وميندسيا ىو السيد وايمد، إو أف الشخصية العامة لمبناء ستكوف مشابية لتمؾ مف اليوناف القديـ أال إ، xxxviالطراز الرئيسي ىو البيزنطي
، xxxvii‘خالؿ دراسة العمارة العربية في ىذا البمد نجمترا الذي مكث قرابة الثالث سنوات يحسف مف نفسو في فنو مفإوىو فناف معروؼ جدا في 

مع مبنى البورصة القديمة  -مر الكنيسة كاف ىو حديث المدينة منذ إقرار بنائيا، ومما ىو جدير بالذكر أف ىذه الكنيسةأف أمما يدلؿ عمى 
ومما يدؿ عمى أىميتيا وحالتيا ولـ تصب سوى شجرة في الحديقة، xxxviii،ـ2993مف القصؼ االنجميزي عاـ  نجت -وتمثاؿ محمد عمي باشا 

ذكره عمي باشا مبارؾ في خططو في إشارة إلييا بكونيا واحدة مف العشر كنائس المشيورة لمنصارى عمى حد قولو حيث ذكر الممتازة ىو ما 
 .xxxix‘والثامنة كنيسة االنكميز في ميداف محمد عمي’

نجميزية، فقد دينيًا كباقي الكنائس، إنما كانت تمثؿ ممتقى الجالية اإلف ىذه الكنيسة لـ تكف تمثؿ فقط مكانًا أومف الجدير بالذكر 
ف الكنيسة ىي مكاف يجمع ألذا نجد  xl،ىتماماتيضا في المصالح واإلأقرب إلى نادي يمتقي فيو المجتمع االوروبي المتوافؽ في الديانة و أكانت 

و أف يعديدة تزيف جدراف الكنيسة الداخمية او حتى خارجيا، تؤرخ لممتوفي ذكريات الجالية البريطانية بالمدينة مف خالؿ وضع لوحات تذكارية
و ىؤالء أـ التي أحتمت مصر عمى إثرىا،  2993 أحداثثناء أحداث المختمفة التي مرت بيا المدينة، مثؿ الجنود الذيف قتموا القتمى في األ

يمة والمؤثرة في معف الشخصيات ال ، فضالً اءو وبأحادث  تيـ المنية بسببمف وافو حتى أو الثانية، أولى الذيف فقدوا في الحرب العالمية األ
متد مف كونيا كنيسة انجميزية ايـ وعميؽ، و مجتماعي إدور  إلىف دور ىذه الكنيسة فاؽ الدور الديني ألذا نستنتج  .مجتمعيـ السكندري

كارؿ ’ف قنصؿ السويد العاـ أفنجد  .كنيسة بروتستانتية في المدينةكثر مف أإلى باقي الجاليات االجنبية بالرغـ مف تواجد  ؿتوغلتنجميز لإل
بؿ وتـ تأبيف الرئيس االمريكي xli.ـ:2:6غسطس عاـ أ 34قد تمت مراسـ قداس جنازتو فييا في  ‘Carl Von Gerber ويميمـ دي جربر

 xliiiـ2:56إبريؿ عاـ  25في  الممؾ فاروؽ كاف ذلؾ بحضورو Michael Haag‘ ،xlii اجحمايكؿ ’روزفمت بداخميا كما روى 
  الوصف المعماري لمبنى الكنيسةثالثاا: 

األسموب االنتقائي الذي يقـو عمى عمؿ مزيج مف مدارس فنية ‘ وايمد’(، واستخدـ 7لوحة ) xliv-البازيليكي طرازعلى ال الكنيسة ُصمم مسقط
 إال أف الطاغي عمى زخارؼ الواجية ىو الزخارؼ اإلسالمية التي نفذت ببراعة وتفرد عمى منشأة دينية مسيحية. xlvومعمارية مختمفة،
 (8لوحة ) – المبنى من الخارج
جزاء ويتخذ شكاًل ف بعضيا البعض، حيث يعمو الجزء الذي يغطي صحف الكنيسة عف باقي األبيرتفاعات أجزاء المبنى اتفاوتت 

عمى قمة الواجيتيف ثبت صميب خشبي، ويعمو الجدار أفي واجيتيو الغربية والشرقية قمرية يغشييا شباؾ خشبي دائري، و  جمالونيًا، وتفتح
الشمالي والجنوبي ليذا الجزء شرفات حجرية ذات عقد مدبب، زخرؼ وجو كؿ شرفة نقوش تأخذ شكؿ صميب في المركز تكتنفو زخارؼ نباتية، 

وراؽ، وشريط آخر مف زخارؼ ىندسية متشابكة، وفيما بيف ال الثالثية األالمف زخارؼ نباتية قواميا زىرة السفؿ تمؾ الشرفات يوجد شريط أو 
 (9لوحة ) نصوص مف المزامير بالمغة االنجميزية بيف حميتيف حجريتيف دائريتيف بارزتيف -عمى الجدار الشمالي والجنوبي  -الشريطيف نقشت 

 ، ونص ما ىو منقوش في الطراز الكتابي بالجدار الشمالي ىو ;Celtic cross"xlvi نقش عمييا "صميب ك متي 
‘Enter Into His Gates with Thanksgiving and His Courts with Praise Be Thankful Unto Him and Bless His 

Name’ xlvii 
 xlviii‘ادخموا ابوابو بحمد دياره بالتسبيح احمدوه باركوا اسمو’وترجمتيا  

 ىو ; جنوبيالطراز الكتابي بالجدار ال ونص ما ىو منقوش في
‘The Lord Gracious his Mercy is everlasting and his Endruth from Generation to Generation’xlix 

لى دور فدور أمانتو’وترجمتيا   l‘ألف الرب صالح إلى األبد رحمتو وا 
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يعمو و  li،سبع نوافذ لكؿ منيا عقد حدوة فرس -(21و :لوحتا ) -يفتح في كؿ جدار مف الجداريف الشمالي والجنوبي لمصحف 
قده بزخرفة نباتية، و  lii،واجيتو الخارجية عقد مفصص زخرفي ستخدامو اوج أالذي كاف  -ختيار المعماري ليذا النوع مف العقود اوُحمي مفتاح ع 

يدؿ عمى التأثير الواضح لمعمارة اإلسالمية في ىذا  نحاء المبنىأليكوف ىو العقد السائد في جميع  -ندلسية نتشاره في العمارة المغربية واألاو 
 المبنى، كما حميت كوشتى العقود بحميات حجرية دائرية بارزة تحمؿ نقش الصميب داخؿ وردة مف ثماف ورقات منقوش بيا زخارؼ نباتية قواميا

زىرة ذات ثالث وريقات لتعطي شكؿ الصميب ؼ الصميب بزخرفة نباتية قواميا ازىرة الالال الثالثية األوراؽ، وينتيي كؿ طرؼ مف أطر 
 و الداخمية.أسواء في الزخارؼ الخارجية  بالكنيسة نتشر في معظـ الصمبافامر الذي وىو األ liii،المنتصر

، والذي يتخذ شكال قبويًا إال انو يختفي خمؼ عمو سقؼ (22لوحة ) - يمي الجزء السابؽ في االرتفاع سقؼ الحنية الشرقية بالييكؿ
عاله نفس الشرفات التي تعمو القسـ السابؽ، ويفتح في جداره خمس نوافذ تعموىا نفس أويأخذ ىذا الجزء شكؿ نصؼ دائرة يدور في  الصحف،

طرافو أف الحميات الدائرية البارزة بكوشتي العقود تحمؿ زخرفة مختمفة قواميا صميب تنتيي أال إالعقود وزخرفتيا التي كاف بجداري الصحف، 
 ف الزخارؼ النباتية مف حولو اختمؼ نسقيا ويأطرىا جفت العب.أال إتية، بنيايات نبا
التي تتوسط الواجية الغربية، حيث تبرز عنيا  -(23لوحة ) -رتفاع سقؼ كتمة المدخؿ الرئيسي يمي كتمة الحنية الشرقية في اال 

إفريز فارغ يكتنفو شريطاف زخرفياف، األعمى نباتي واألسفؿ ذو  أسفميا ،وتعمو عف باقي الواجية، ويدور أعالىا شرفات كالتي تعمو باقي األجزاء
ال أف األمر لـ يكتمؿ إ ،التي وضعت بجداري الصحف الخارجييفتمؾ نو كاف مخططًا اف توضع بعض النصوص مثؿ أزخرفة ىندسية، ويبدو 

ف الزخرفة أ، إال أنفاً  مثؿ باقي العقود التي ذكرتألسباب مادية عمى األرجح، والمدخؿ عبارة عف عقد حدوة فرس عاؿ وعميؽ وتزخرؼ واجيتو 
ختمفت، فمركزىا الصميب المنقوش في وسط إطار مف زخارؼ نباتية يحيط بو إطار رفيع مف دوائر ابالحمية الدائرية الحجرية بكوشتي العقد قد 

 صغيرة.
الشمالي والجنوبي، حيث يفتح في ىذا الجزء إلى يميف باقي الواجية الغربية وجناحا الكنيسة  ونخفاضًا وىاجزاء كثر األأثـ يمي ذلؾ  

زخرفة سوى تمؾ التي تعمو مفتاح العقد عمى شكؿ زخرفة نباتية قواميا زىرة  بالويسار كتمة المدخؿ ثالث نوافذ ذات عقد حدوة الفرس الذي 
جزاء أدور اعألىما نفس الشرفات التي تدور اعمى باقي الجناحيف الشمالي والجنوبي ي االالال، ويغشي النوافذ اسياخ مف حديد مطاوع، اما واجيت

 (.41)لوحة  -الكنيسة الخارجية، واسفميا يدور إفريز بو الحميات الدائرية البارزة التي نقش عمييا بالتبادؿ الصميب والنجمة السداسية
ف باب ثانوي يتقدمو سمـ مف ثالث درجات يكتنفو مكسمتاف، ويعمو فتحة الباب عقد حدوة يويفتح في النياية الغربية لكال الجناح 

سفؿ الشرفات يوجد مساحة مستطيمة غائرة فارغة مجيزة أفريز زخارؼ، ويصعد ليذا الباب عف طريؽ ثالث درجات ومابيف العقد واإلبال فرس 
مف ىذيف البابيف جزء بارز بو  ا تركت فارغة ألسباب مادية عمى األرجح. ويكتنؼ كالً نيأال إينتيي طرفاه بوريدة الالال،  اً كتابي اً لتكوف بحر 

 (.25لوحة ) - دخمة مصمتة ذات عتب مستقيـ يعموىا حمية حجرية دائرية مثؿ التي توجد في كوشتي عقد المدخؿ الرئيسي
نو أال يوجد بيا أي فتحات، إال  -(26)لوحة  -ية أما باقي الواجية الجنوبية ففي الرسـ األصمي، وما يظير في البطاقات البريد 

ستخداـ تمؾ المساحة الداخمية في أمور إدارية، وكذلؾ فتح أربع نوافذ إلمكانية استغالؿ ىذا الجناح لمكنيسة، أما فتح بيا باب مستحدث ال
دي إلى كمية الالىوت األسقفية والتي تشغؿ الجناح ف يميو باب يؤ يالواجية الشمالية لجناح الكنيسة فيوجد بيا سمـ يؤدي إلى أعمى سطح الجناح

 الشمالي.
 لتخطيط جيمس وايمد تبعاً ، التي كانت مف المفترض أف تكوف مكاف برج األجراس في نياية جدار الجناح الجنوبي يوجد كتمة مربعة

ىو نقص التمويؿ. كما يوجد باب وراء ذلؾ بب ف السأبدًا، وكؿ المؤشرات تشير إلى ألـ يتـ  اال اف ىذا البرج -(27والموضح في  لوحة ) -
يؤدي إلى ما يطمؽ عميو حوش الكنيسة وأىـ ما يوجد بيذا الحوش ىو الجرس البسيط -إلى جانب قاعدة برج االجراس غير المكتمؿ  -خمفي 

 ، وعميو كتابة التينية نصيا ;(28لوحة ) - النحاسي الموضوع ىناؾ

 ’I B  SPES MEA IN DE ‘أممي في اإللو’ والتي تعني‘ 
 فتتاح الكنيسة رسميًا.انو مف عصر أـ مما يؤكد 2966ىذا النص نجد ذكر العاـ وىو  أعمىو 

 المداخل
وؿ الجدار الشمالي والجنوبي مف أفي  -لمكنيسة ثالثة مداخؿ، مدخؿ رئيسي في منتصؼ الواجية الغربية لممبنى، ومدخالف ثانوياف 

 الداخؿ منيما بعد المرور بحجرة صغيرة مع الداخؿ مف الباب الرئيسي في الردىة المستعرضة حيث المعمودية.بحيث يتالقى  -الناحية الغربية
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ف يونجد ىنا تأثرًا بالمكسمت -يدلؼ اليو عبر صعود اربع درجات يحيط بيا مف الجانبيف مصطبتاف -(23لوحة )–المدخؿ الرئيسي 
لضحايا الكتيبة الثانية لممشاة  -(29لوحة ) -اً تذكاري اً عمى المصطبة عمى يميف الداخؿ، نصبونجد أ -بمداخؿ المساجد فف عادة ما تحيطايالمت

ـ التي قامت بيا القوات االنجميزية عمى مدينة اإلسكندرية، ونتج عنيا احتالؿ 2993والذيف ماتوا اثناء حممة عاـ  liv،الخفيفة لدوؽ كورنويؿ
مائؿ قمياًل إلى األماـ، وىو حجري يأخذ شكؿ خطاب ورقي مفتوح متموج، منقوش عميو نص  النصب التذكاري موضوع بشكؿ شبو أفقي .البالد

 نص كما يمي;البالمغة االنجميزية يعموه الصميب 
‘SACRED TO THE MEMORY 

OF THE  

NON COMMISSIONED OFFICERS AND 

MEN OF THE ₂ND BAT. DUKE OF 

CORNWELL'S LIGHT INFANTRY WHO 

DIED IN EGYPT DURING THE  

CAMPAIGN OF 1882 AND THE 

SUBSEQUENT OCCUPATION 

BY BRITISH FORCES’ 
 وترجمتو

 مكرسة إلى ذكرى’
 ضباط الصؼ و

 رجاؿ الكتيبة الثانية لدوقية
 كورنويؿ لممشاة الخفيفة الذيف

 ماتوا في مصر أثناء
 و 2993حممة 

 lvاالحتالؿ الالحؽ
 ‘ةبواسطة القوات البريطاني

 
ضمفتيف، كؿ ضمفة  يسفؿ عقد حدوة الفرس بكتمة المدخؿ، ويدلؼ إلى داخؿ الكنيسة مف خالؿ باب خشبي ذأيمر الداخؿ بعد ذلؾ 

الذي يعد زخرفة إسالمية عثمانية، وكؿ مربع  lvi-قاووؽ نحاسي ثبت خذ شكؿ مربع وفي أطراؼ كؿ مربعأكؿ وحدة ت ،مقسمة إلى ست وحدات
ف النجمة الثمانية استخدمت أالمكاف، حيث في ة عبارة عف نجمة ثمانية، وىنا مثاؿ جديد لتأثير الفف اإلسالمي محفور فيو زخارؼ ىندسي

 ضافة إلى المقبض النحاسي المثبت في كؿ ضمفة.باإل lvii،مويكعنصر زخرفي منذ العصر األ
يوجد أعمى الباب قمرية دائرية  والذي ذكر نصو آنفًا،يعمو الباب عتب مثبت عميو لوحة رخامية عمييا النص التأسيسي لمكنيسة بالمغة الالتينية 

 فقي في منتصفو.أقساـ يغشييا زجاج مموف، والشباؾ يدور حوؿ محور أثمانية  إلىيغمؽ عمييا شباؾ دائري مف ضمفة واحدة مقسمة 
  lviii Narthexتقبالردهة اإلس

وىي عبارة عف حوض رخامي يأخذ شكؿ  -(:2لوحة )- ىذه الردىة الداخمية تأخذ شكؿ الصميب، وفي مركزىا تقع المعمودية
رخامي ربعة، والعمود الخامس طراؼ الصميب األأوىي تحمؿ  lixسطوانية مف حجر السربنتينيتأربعة منيا أعمدة، أصميب محموؿ عمى خمسة 

 .ويغطى حوض المعمودية بغطاء نحاسي دائري بو زخارؼ نحاسية بارزة عبارة عف صميب .سفؿ مركز الصميبأضالع ويقع ثماني األ
 خذ شكؿ الصميب.أرض تمقبض نحاسي دائري الشكؿ، في حيف تقع المعمودية كميا في مركز قاعدة مرتفعة عف األ لمغطاءو 

ربع جيات بأربعة عقود حدوة يث يجد الواقؼ نفسو محاطًأ مف األح ،ردىة مستعرضة ذات شكؿ مستطيؿ فيتوجد المعمودية 
الردىة الشمالي والجنوبي   اليميف واليسار يوجد عقداف آخراف، حيث يفتح في جدار إلىوؿ ىو عقد باب المدخؿ الرئيسي، في حيف الفرس، األ

، والباب الثاني يفتح في جدارىا اً آنفو المدخؿ الثانوي كما ذكر ا ىمغرفة جانبية، لكؿ غرفة جانبية باباف آخراف أحدى إلىباباف  كؿ باب يؤدي 
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في  ،في الجدار الغربي لكؿ غرفة ذف يستغالف كمكاتب إدارية، كما يفتح في كؿ غرفة ثالث نوافيالكنيسة، والمذ يالشرقي حيث يفتح عمى جناح
 حيف يعمو كؿ منيا عقد حدوة فرس.

 عمىلوحة نحاسية  توجدحيث  ،دائري الذي يعمو بابياالنصؼ  ما يذكر حوؿ الحجرة الشمالية ىو ما ثبت عمى وجو العقد أىـ لعؿ
لزوجتو كاثريف  اً تذكاري اً بنتو لتكوف مكاناثاث تمؾ الغرفة مف جورج شيرماف بتشمر و آحمر نص إىداء سود واألقد نقش عمييا بالمونيف األوجو الع  

 (.31لوحة) -ـ2:15فبراير  32ىداء لمكنيسة في إلـ، في حيف تـ ا2:14مايو  25ت في يالتي توفو  ،فيميبس بتشمر
، وىذا العقد تـ شغؿ فراغ بحره عف طريؽ (32لوحة ) صحف الكنيسة إلىيو الذي يقع في الجية الشرقية المؤدية فما العقد الرابع أ

ف مف الخشب، وفي المساحات يف ودعامتيوة الفرس مصمتة تعتمد عمى عمودبناء خشبي يأخذ شكؿ العقد، يأطر في داخمو ثالثة عقود حد
عمى كؿ منيـ دائرة بيا رسـ لرمز كؿ شخصية منيـ، أرسـو لثالث شخصيات داخؿ إطار خشبي ياخذ شكؿ العقد المدبب، و  ةبينيا يوجد ثالث

ع متموجة، وزخرفت كوشتى العقود بزخارؼ ىندسية وخارج األطر نجد أرضية مف زخارؼ ىندسية متكررة ىي عبارة عف معينات ذات أضال
عقود جفت يعموه نصؼ دائرة يتوسطيا دائرة تحمؿ  ةشكاؿ معينات ومثمثات متقاطعة، ويعمو الثالثأعبارة عف خطوط مستقيمة متقاطعة تعطي 

نيا أال إضالع المتموجة نات ذات األفي حيف يغشى باقي المساحة زخارؼ المعي ،رسما لألسد المجنح الذي يرمز إلى القديس مرقس الرسوؿ
 سفميا، باالضافة إلى وجود وريدات صغيرة في مركز كؿ معيف مف المعينات.  أكبر مف التي أ

 ثناسيوسأالقديس ’يظير في المنتصؼ   عاله،أورمز كؿ منيـ يظير  ،خشبيالطار اإلأما عف الثالث شخصيات المرسومة داخؿ 

St. Athanasius‘،lx لىالكتاب المقدس رمزًا لو، و وأعاله يوجد نطونيوس مؤسس الرىبنة وأعاله األجراس رمزًا لو، والثالث أيساره القديس  ا 
، Origen Adamantius‘lxiأوريجانوس أدامانتيوس’يظير واحد مف أىـ مف أثروا في الفكر المسيحي  يميف القديس اثناسيوس، الذي يقع إلى

 lxii.واعاله السكيف يقطع رأس الثعباف رمزًا لو
" الذي كاف يخدـ في الكنيسة، Lucius G. B. Fryيروى اف مف قاـ برسـ تمؾ األيقونات ىي زوجة القس " لوسيوس جػ. ب. فراي 

ونظرًا إلتصاؿ ىذا القسـ مع الشرفة  lxiiiـ،2:22ومف خالؿ البحث عثر عمى اف ىذا االسـ كاف لقس بالكنيسة وكاف يخدـ بيا في عاـ 
حدى إ أثناءنو أيبدو  ولكف ـ،2966أف ذلؾ الجزء كاف مف وقت بناء الكنيسة  رجحشرة والتي تحمؿ األرغف، مما يالخشبية التي تقع خمفو مبا

 الربع االوؿ مف القرف العشريف وضعت زوجو "فراي" لمستيا مف خالؿ تمؾ الموحات الثالث المميزة عمى ذلؾ الجزء.في ترات التحسينات ف
 (22لوحة ) Nave-lxivصحن الكنيسة 

سفؿ شرفة خشبية تحمميا ثالثة عقود ثالثية أوؿ الصحف أىو عبارة عف مساحة مستطيمة تبدأ بعد المعمودية، حيث يمر الداخؿ في 
وريدات خشبية منقوش فييا صميب، ويحمؿ تمؾ  شغؿ كوشتي العقودفي حيف  دائرية، وسطيا مستعرض ويزخرؼ وجييا حباتأ ،مدائنية
عمدة مف الطراز اثناف يحيطاف بالمحور الرئيسي لمكنيسة واآلخراف عموداف مدمجاف، وتيجاف تمؾ األ ،وانيةسطأربعة أعمدة خشبية أالعقود 

 المركب. 
، والتي تستخدـ بصورة نادرة (34لوحة ) -الموسيقية ORGAN‘lxvاألرغف’ جعمت الشرفة التي تطؿ عمى الصحف لتكوف مكاف آللة

تعد تمؾ الشرفة وآلة األرغف مف العناصر الرئيسية في تمؾ الكنيسة ويطمؽ عمى تمؾ الشرفة "شرفة  .في اإلحتفاالت الكبرى وفي أعياد الميالد
 lxvi."، وىي عادة ما تكوف في النياية الغربية لمكنيسة Organ Loftرغفاأل

النوافذ  بيض معشؽ بالرصاص، وتشغؿأيـ ضمؼ مف زجاج يويغمؽ عم ،نافذة، سبع بكؿ جدار ةيفتح عمى صحف الكنيسة اربع عشر 
فريز مف إسفؿ قدمي العقود يسير أ، و حدوة الفرس وتحمؿ نفس زخارؼ عقد المدخؿ الرئيسينصؼ ارتفاع الجداريف، ويعمو تمؾ النوافذ عقود 

ف يو النجمة السداسية، ويعتمد كؿ عقد عمى عمودأسفميا صؼ مف الميداليات التي تحمؿ بالتبادؿ نقوش الصميب أزخارؼ نباتية متشابكة 
 فريز مف زخارؼ نباتية.إسفؿ النوافذ أتيجاف نباتية، ويمر  ويف ذيوانياسط

زرؽ السماوي، وفي ىذا الجزء صفر واألف العموي يحمؿ زخرفة المشير بالمونيف األيف فينقسـ إلى قسميما النصؼ السفمي لمجدار أ
يف، واختمفت تمؾ الموحات يعزائيـ المتوفأمف الموحات التذكارية الموضوعة بواسطة شعب الكنيسة تخميدا لذكرى  57يوجد ما ال يقؿ عف 

 ،األباليؾ لإلنارة ليالً  ربعة عشر مفأغمبيا مف النحاس، كما يوجد أمنيا الرخامي والحجري في حيف كاف ف ،التذكارية في المادة المصنوعة منيا
مف تمؾ األباليؾ التي تضاء بالكيرباء، أما القسـ السفمي مف الجدراف فتـ كسوتو بوزرات خشبية في عاـ  اً حيث نجد اسفؿ كؿ نافذة واحد

الباب الثانوي في نياية  المتوفاة في نفس العاـ وىذا طبقا لموحة خشبية تذكر ىذا االىداء وتقع إلى جانب ‘سيبيؿ باركر’ـ تخميدا لذكرى 2:58
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ف ىذا الجزء كاف يحمؿ نفس زخرفة الجزء الذي يعموه عمى النسؽ المشير حتى وقت وضع الوزرات أالجدار الشمالي لمصحف، ومف ذلؾ يرجح 
 الخشبية.

خشبية ال  يمر بينيما المحور الرئيسي لمكنيسة، وىي مقاعد ،جنوبي وشمالي ،في الصحف نجد صفوؼ المقاعد منقسمة إلى جزئيف
 تحمؿ زخرفة سوى دائرة منقوش بيا صميب عمى جانبي مسندي الظير، كما يوجد في ظير كؿ صؼ مكاف مجيز لوضع الكتاب المقدس.

التي تـ وضعيا في  lxvii‘الخشبية المنجمية’وؿ ما يوجد بو ىو أيمي ذلؾ القسـ المخصص لممصميف جزء يفصؿ بينو وبيف الييكؿ، و  
طر مفرغة عمى شكؿ صميب يوجد أ ةلكنيسة الرئيسي، وىي منجمية بسيطة زخرؼ وجو مكاف وضع االنجيؿ ثالثالمنتصؼ حيث يمر محور ا

ترمز لمسيد المسيح نجميزية متداخمة إحروؼ  ةطار الثالث الذي نقش بداخمو ثالثوىما يحيطاف باإل ،بارزيوناني ف منيما صميب يبداخؿ اثن
، لذا فيي Christ‘lxviii’ الذي يرمز لكممة‘S’وحرؼ ‘Hو I’باليونانية وىما ‘Jesus’ف األوؿ والثاني مف كممة ينيا مكونة مف الحرفأحيث 

 سـ السيد المسيح.اختصار ال
ىي عبارة عف قاعدة مربعة يعموىا أخرى مثمنة  -تعد تحفة فنية - مف السابقة أقدـ -(35لوحة ) - كما توجد منجمية خشبية أخرى

عميو نسر رمز القديس يوحنا المعمداف  زشكؿ كروي يرتكبضالع يتحوؿ إلى مضفر في نصفو العموي وينتيي يخرج مف مركزىا عمود مثمف األ
وعو إلى جانب المذبح في الحنية الشرقية حيث تستخدـ لوضع االنجيؿ عمييا، اال اف تمؾ المنجمية موض يفحيث يستخدـ ظير جناحيو المنشور 

 االولى في الوقت الحالي.
والد أوىو تحفة فنية رائعة تـ إىداؤىا لمكنيسة مف  -(36لوحة ) –الخشبي lxixوفيوجد األمبفاما إلى اليسار جية الجدار الشمالي  

ـ. واألمبوف لو ثالث درجات، في حيف شرفة القسيس تعتمد عمى عمود 2:37عاـ وفاتيا ‘Alice A. E. L. Barkerأليس باركر’السيدة 
عمدة مضفرة ذات تيجاف نباتية، وتحمؿ كتمة الشرفة المثمنة الشكؿ والتي يشغؿ الوجو الرئيسي الذي يواجو المصميف أركانو بأمثمف زخرفت 

 وفاليسرى ويشير بعالمة ضابط الكؿ بيده اليمنى، مما قد يؤكد الرأي القائؿ اف األمب نجيؿ بيدهلمسيد المسيح حاماًل اإل اً منحوت اً خشبي تمثاالً 
قطعة فنية  مبوفكؿ ذلؾ في إطار زخرفي تغمب عميو الزخارؼ النباتية المنفذة بدقة، مما يجعؿ مف األ lxx،يمثؿ سيطرة المسيح عمى الرعية

 نادرة بديعة.
، والسقؼ عبارة عف براطيـ خشبية كونت طبالي ومربوعات، (37لوحة ) -وسقؼ صحف الكنيسة خشبي يحممو كوابيؿ خشبية

طراؼ فإنيا تتحوؿ مف مستديرة إلى مستطيمة بمقرنص مف ثالث حطات، وتـ تحديد ال عند األإسفؿ أوالمربوعات اتخذت شكال دائريا مف 
 المربوعات بالموف الذىبي لتعطي شكاًل متميزًا لمسقؼ ذي الموف البني الداكف.

 (38لوحة ) Chancel-lxxiلهيكل ا
يوجد صفاف مف المقاعد إلى اليميف ومثميما إلى اليسار  حيث  ‘Choirلمخورس المرتؿ ’ف األوؿ مخصص يينقسـ الييكؿ إلى قسم

رضيتو عف باقي األجزاء نظرًا أوالذي ترتفع  والقسـ الثاني مف الييكؿ ىو األكثر قدسية بالكنيسةيفصؿ بينيما المحور الرئيسي لمكنيسة.  –
لقدسيتو وإلعطاء فرصة لكؿ المصميف رؤية الطقوس التي تتـ بو، حيث يصعد إليو بسمـ مف ثالث درجات، حتى درابزيف بسيط عبارة عف 

ئس ستعاضة عف حجاب الييكؿ الذي يوجد في الكناايف مف النحاس يفصؿ بينيما المحور الرئيسي لمكنيسة، وىنا يسطوانأعارضتيف 
  .رثوذكسيةاأل

واعمى مفتاح العقد حمية دائرية حجرية  حاماًل نفس زخارؼ عقد المدخؿ، ىذا الجزء يأخذ شكؿ نصؼ دائرة واجيتيا عقد حدوة فرس
 رضية نباتية. أرضية نباتية، ويزخرؼ كوشتيو دائرتاف بارزتاف منقوش بيما صميب عمى أبارزة، زخرؼ داخميا نقش الصميب عمى 

ف لونو ازرؽ سماوي، والسفمي تـ أ" مف الداخؿ يمكف تقسيمو إلى ثالثة اقساـ، العموي خاؿ مف الزخارؼ سوى Apseوجدار "الحنية 
عمى منيا، وفيما بيف ىذيف الجزئيف يوجد خمس نوافذ يعمو كؿ منو عقد حدوة فرس زخرفت أنيا أال إتغشيتو بوزرات خشبية مثؿ صحف الكنيسة 

عمى مفتاح العقد وزخرفت أالعقد جفت العب تنعقد ميمتو  وبمؽ، وزخرؼ وجيو بزخارؼ العقد المفصص ويأطر وجاأل فصوصو عمى النسؽ
سطوانييف مف بدف مف حجر السربنتنيت، وقاعدة وتاج حجرييف، وزخرؼ التاج أت داخميا، ويعتمد كؿ عقد عمى عموديف تنحالتي  بزىرة الالال

 قدمي العقد يوجد إفريز نباتي.عند و  ،lxxiiرؼ منشاريةبزخارؼ نباتية منقوشة يعموىا زخا
" التي تعني الحاجز المزخرؼ خمؼ الييكؿ، فقد زينت بالزجاج المموف Reredosاما النوافذ الخمس التي تمثؿ ما يطمؽ عميو "

مزه وىو الثور، ثـ يميو تصوير المعشؽ بالرصاص، وصور عمى الزجاج المموف مف اليميف إلى اليسار القديس لوقا ويعموه دائرة بيا تصوير لر 



 إسالم عاصم عبد الكريم 
 

 03 

سد، ثـ في المنتصؼ السيد المسيح ويعموه رمزه في دائرة وىو الحمؿ، ثـ يميو تصوير لمقديس يوحنا القديس مرقس ويعموه دائرة بيا رمزه وىو األ
 ويعموه في دائرة رمزه النسر، وأخيرًا تصوير القديس متَّى ويعموه رمزه الرجؿ المجنح في دائرة.

، ‘In The memory of Anna Gemmel Rathbone Died 5 April 1851’قدـ القديس لوقا كتب نص إنجميزي ىوسفؿ أ 
 Elenor Tod died’متَّى ُكت ب بالمغة االنجميزيةالقديس ، وكذلؾ أسفؿ قدـ ‘2962بريؿ إ 6في ذكرى أنَّا جيمؿ راثبورف المتوفاة في ’وترجمتو 

9 Dec 1845 Mrs. Anne Flemming died 16 Nov 1845 ‘آف فميمنج  ةالسيد 2956ديسمبر  :إلينور تود المتوفاة ’ وترجمتو
، وىذا يدؿ عمى أف ىذه النوافذ الرائعة التنفيذ مف الزجاج المعشؽ المموف ىي إىداء مف عائمتي المتوفيتيف لمكنيسة ‘2956نوفمبر  27المتوفاة 

 ف تمؾ النوافذ ىي مف وقت إنشاء الكنيسة. أددة مف الكنيسة، ويتضح مف تاريخ الوفاة جزاء متعأبغرض أف يكونوا تذكارًا ليما، كما حدث في 

رضية أ إلىيصؿ  lxxiiiبغطاء أوؿ أخضر الموف ةالذي ىو عبارة عف مائدة خشبية مغطا -(38لوحة )-في وسط الييكؿ يوجد المذبح 
ي خضر، وموضوع شمعداف عند طرفنو ال يتدلى مثؿ األالييكؿ طرز عميو الصميب المقدسي بالموف الذىبي، يعموه غطاء آخر أبيض لك

عمى منتصؼ المائدة وضع أو  ،خضر ومطرز بالموف الذىبي الصميب المقدسيأذو لوف  –صغر حجماً أالمائدة، وفي الوسط  يوجد غطاء 
 يضا مطرز بصميب مقدسي بخيوط ذىبية.أوىو  ػصغرأخضر أالكأس المغطى بغطاء 

لى اليميف قبؿ المذبح  وراؽ، وزخرؼ واجية تمؾ المنصة بثالثة لقاء الخطب، حيث توضع األإمامو منصة أسقؼ و يوجد مقعد األوا 
سطوانية وزخرفت كوشتي العقود بزخارؼ نباتية، ويعموىا عمى الكرسي الذي في اليميف لوحة نحاسية أعمدة أعقود حدوة فرس تعتمد عمى ثالثة 

نو كتب أال إما إلى اليسار قبؿ المذبح فيوجد كرسي ومنصة مشابية أ، Thomas Cranmer‘lxxivتوماس كرانمر ’مستطيمة نقش عمييا اسـ 
لى جانبو كرسي أكبر حجما قميال، يعمو ظير  في شكؿ درع  -(39لوحة ) -برشية مصر وشماؿ إفريقياأشعار  هعمييا اسـ القديس اثناسيوس، وا 

سود الموف خمفيتو ما يشبو أسفؿ يوجد ىـر لمجنح بيف صميبيف، وفي القسـ األسد اعمى األيعموه تاج ويخرج منو شريطاف، والدرع في قسمو األ
سطوانية في أعمدة أمامو زخرؼ وجييا بثالثة عقود حدوة فرس دائرية تعتمد عمى ثالثة أ زرؽ السماوي، والمنصةبيض واألمواج بالمونيف األاأل

 حيف زخرفت كوشتي العقد بزخارؼ ىندسية قواميا معينات.
لى جانبو المنجمية  -(:3لوحة ) –المذبح يوجد نصب تذكارى خشبيوخمؼ  الذكر، وىذا النصب التذكاري شيد في ذكرى  آنفةوا 

 إلىقسـ عموي وآخر سفمي، العموي مقسـ  ،قسميف إلىـ، وقسمت زخارفو 2:18مارس 8الذى توفي فى  ‘Henry Barkerىنرى باركر’
القديس ’مف اليميف يوجد رسـ  ;ي بعقد نصؼ دائري، والرسـو بيذا الجزء ىي كالتاليىا ينتيعالأعرضيا و أوسطيا أ ،خمسة مستطيالت

ويحمؿ في  St.David "lxxvi"، يميو "القديس داوودXيحمؿ صميبو المميز الذي يتخذ شكؿ الحرؼ الالتيني "St. Andrew‘lxxvندراوس الرسوؿ أ
لى يمينو يوحنا المعمداف و  لىيده رمزه اليارب، ثـ في المنتصؼ يظير مشيد صمب السيد المسيح وا  يساره السيدة مريـ العذراء، وأعمى رأس  ا 

 Iesus Nazarenus’الحروؼ األولى مف كممات الجممة اليونانية  ، وىي‘I N R I’ربعة حروؼ إنجميزية ىي أالسيد المسيح يوجد كتابة مف 

Rex Judaeorum‘ ، يسوع الناصري ممؾ الييود’والتي ترجمتيا‘lxxvii القديس باتريؾ’، ثـ يمي ذلؾ رسـSt. Patrick‘lxxviii  قصى أثـ في
 St. George‘lxxixالقديس جرجس ’اليسار يظير 

ترمز إلى متداخمة  ‘I H S’نقوش كتابية قواميا حروؼ انجميزية  ااألوؿ والخامس بيم ،ونرى فى أسفؿ ىذه الموحات خمسة دروع
سفنجة وحربة، والدرع األأسـ السيد المسيح باليونانية، ا لبسوه لمسيد المسيح أوسط بو تاج الشوؾ الذي ما الدرع الثاني مف اليميف فعميو سمـ وا 

مب السيد ستخدمت في آالـ وصأدوات أوالدرع الرابع مف اليميف بو تصوير العمود الذي قيد عميو السيد المسيح والسوط وكميا  ،حيف صمبو
 . lxxxالمسيح
 الحديقة

ضخـ وكأنيما  بحجـيبدو وجود عارضتيف خشبيتيف و يتقدـ واجية الكنيسة الرئيسية حديقة يقع في منتصفيا شجرة ضخمة،  
وتـ وضع ىذه العوارض  ؛ـ2993د الذي تأذى نتيجة القصؼ البريطاني لممدينة عاـ ينيا الشئ الوحإوطبقًا لمروايات  ؛يعضداف تمؾ الشجرة

ف 41لوحة ) – الخشبية الضخمة منذ ذلؾ الحيف بغرض عدـ سقوطيا، حتى أصبحت تمؾ العوارض وكأنيا جزء ال يتجزأ مف تمؾ الشجرة (، وا 
 عامًا. 245كاف ىناؾ شؾ في ىذه الرواية نظرا ألف الشجرة ال يبدو أف عمرىا تجاوز

 مزولة لندن
شتير في منتصؼ القرف التاسع أمزولة شمسية، وىي مف النوع الذي  -عمى جزء مف عمود جرانيتي -وضع في منتصؼ الحديقة

فقية مصنوعة مف النحاس، وتفقد الجزء العمودي المعدني الذي كاف مف أوىي  ‘LONDON DIALالمزولة المندنية ’ويطمؽ عميو  ،عشر
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فقي في حالة جيدة سطواني األيا عمى الوقت، ولكف بقيت نقوش الجزء األبستدالؿ حاليًا ال يمكف اإل خالؿ إنعكاس ظمو يعرؼ الوقت، لذا فيي
. شماؿ  '30.°51ـ، ودرجة ضبطيا 2955، وسنة الصنع عاـ ‘TROUGHTON & SIMMS’سـ الصانع وىي شركة اث يمكف قراءة يبح

والتي تعود لمقرف الثامف ‘ST. PAUL Cathedral ofكاتدرائية القديس بوؿ ’خرى مثؿ تمؾ التي في الكنائس األ فيوىي تتشابو مع مثيالتيا 
 (43لوحة ) -ف ندرؾ شكؿ الجزء المفقودأومف خالليا نستطيع  lxxxi،عشر

 :(44صورة )" EARLتمثال المورد "إيرل 
قتؿ  إذتخميدا لذكراه  lxxxiiإيرؿف بحديقة كنيسة القديس مرقس األنجميكانية كاف ىناؾ تمثاؿ نصفي لمجنراؿ أذكر فورستر في دليمو 

نو كاف يمكف مشاىدتو مف السياج الحديدي أثناء حممة القضاء عمى الثورة الميدية، وذكر أـ في معركة كربكاف في السوداف 2996في عاـ 
نجميكانية بالمنصورة، وكاف قد الحظ عدـ وجود الكنيسة األ إلىنو نقؿ أف ىذا التمثاؿ حاليًا غير موجود، وعند السؤاؿ قيؿ أ، إال lxxxiiiلمكنيسة

خبروه بالخبر أثناء زيارتو لمكنيسة بعدىا بعاـ، أنو و أال إقاـ بالسؤاؿ عف التمثاؿ فمـ يجبو أحد،  2:97التمثاؿ مايكؿ حاج، الذي في عاـ 
ضطرابات حدثت في احداث أف عمى التمثاؿ مف السار انيـ عثروا عمى التمثاؿ الذي كاف مدفونًا في مكاف ما خمؼ الكنيسة حيث خاؼ العاممو 

 .lxxxivـ، فتـ وقتيا تخبئتو وعند سؤالو عف التمثاؿ ظؿ البحث حتى تـ تذكر الواقعة واستخراج التمثاؿ2:67أو  2:58الميداف يرجح انيا عاـ
 كندريةرابعاا: اإلستغالل السياحي لمقيمة التاريخية التراثية لكاتدرائية القديس مرقس األنجميكانية باإلس

إف ما تـ الوقوؼ عميو مف القيمة التاريخية لمكاتدرائية أنيا تعتبر أقدـ مبنى قائـ بأىـ ميداف باإلسكندرية، باإلضافة إلى تأريخيا 
ـ، فضاًل عف 2:67ألحداث فاصمة وميمة مف تاريخ مصر بصورة عامة وتاريخ اإلسكندرية بصفة خاصة منذ التفكير في إنشائيا وحتى عاـ 

التراثية المادية المتمثمة في عمارتيا المميزة الفريدة خاصة لكونيا مكانًا دينًا، مع التراث غير المادي الموجود في أسماء وتاريخ  قيمتيا
 الشخصيات الذيف تناثرت اسماؤىـ في ارجاء الكنيسة، كؿ ىذا المزيج نضيؼ إليو الحالة الجيدة جدًا لمكاتدرائية، واالستعداد الممتاز مف

 ميف عمييا الستقباؿ الضيوؼ والسياح، األمر الذي يجعؿ منيا قيمة سياحية ميدرة، البد مف االىتماـ بيا.القائ
، وقد القت lxxxvـ3126في نوفمبر  25لذلؾ قاـ الباحث بإدراج زيارة الكاتدرائية في برنامج اسبوع التراث السكندري، وتـ تنفيذىا في 

قبااًل بؿ وطمبا لعدد مف  الييئات لتكرارىا، وىو األمر الذي يفيـ منو أف الكاتدرائية تعد مركز جذب سياحي داخميًا وخارجيًا. الزيارة نجاحًا وا 
ومف خالؿ التطبيؽ العممي لمزيارة، وجد الباحث أنو مف األىمية بمكاف إدراج زيارة كاتدرائية القديس مرقس األنجميكانية باإلسكندرية 

في البرامج السياحية الثقافية أو التراثية أو الدينية أو سياحة الجذور، حيث يتوافر فييا عوامؿ  في البرامج السياحية، حيث يمكف اف توضع
ط الموقع المتميز ، وجود مكاف النتظار الحافالت، وجود دورات مياه مناسبة، القبوؿ و الترحاب مف القائميف عمييا، موقعيا المتميز في وس

 المدينة.
 النتائج والتوصيات

تـ استعراضو سابقًا نجد أف كاتدرائية القديس مرقس األنجميكانية باإلسكندرية، ذات قيمة تاريخية مميزة ال تتوافر في مباف مف خالؿ ما
 أخرى بمدينة اإلسكندرية، وتؤرخ لفترة ميمة مف التاريخ الحديث والمعاصر، مما يتيح لممرشد السياحي استعراض احداث تاريخية ميمة أثناء

 خبرة السياح. زيارتو مما يثري
لعؿ أىـ ما تبرزه الدراسة ىو كيؼ بحثت بريطانيا عف مصالحيا، وكيؼ استغمت األحداث السياسية لتصؿ إلى أكبر قدر مف النفع 
مف الجانبيف، كما أظير البحث واحدة مف سمات محمد عمي باشا كحاكـ واع بالتنسيؽ المعماري والتناغـ الحضاري لممباني وحرصو عمى 

 يو بالرغـ مف استخداـ تمؾ المباني الدينية في سياستو الخارجية.الحفاظ عم
فنجد أف النسؽ المعماري لمكاتدرائية متميز فريد ذو تأثيرات معمارية وزخرفية إسالمية واضحة مثؿ الدرواي ذات الزخارؼ النباتية،  

كتابات عمى الواجية الخارجية لمكنيسة في تأثر واضح بما ىو وعقود حدوة الفرس التي تتشابو وعقود جامع قرطبة في االندلس، باإلضافة إلى ال
لذا  -جمي في العمائر الممموكية في القاىرة، وكذلؾ الزخارؼ النباتية المتشابكة العثمانية.ىذا ومع عدـ وجود اي دراسات سابقة ليذه الكنيسة

 ذات طابع مميز غير ممؿ لمسائح. فيي تحتاج إلى دراسات أخرى تركز عمى ىذا الجانب فقط، وبذلؾ تكوف الزيارة
ويوجد عمى جدراف الكنيسة الداخمية وعمى أثاثيا العديد مف األسماء التي إف تـ تتبعيا تاريخيًا سوؼ يكوف لمكنيسة سجؿ تراثي غير 

 مادي رائع، لذا فيذا االمر يتطمب دراسة منفصمة تركز عمى ىذا الجانب فييا. 
إف كاتدرائية القديس مرقس األنجميكانية باإلسكندرية ىي مكاف جدير بأف يدرج عمى قائمة المزارات السياحية المتاحة في مدينة 
اإلسكندرية، وأف يتـ التسويؽ لو في النشرات السياحية خاصة الموجية لمسياحة البريطانية، وكذلؾ التركيز عمى وجودىا مف خالؿ المعارض 
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جية التي تشترؾ فييا وزارة السياحة ومحافظة اإلسكندرية، كما يمكف عمؿ برنامج سياحي متخصص لمعمارييف ويدرج فيو مبنى السياحية الخار 
 lxxxviالكنيسة األنجميكانية كإحدى الزيارات المتاحة، كما يمكف تسويقو ضمف برامج السياحة الثقافية والدينية وسياحة التراث والجذور.

حتى اآلف لـ يتـ تسجيمو لألسؼ لحمايتو مف أي عبث قد يصيبو ولمعمؿ عمى ترميمو وصيانتو في إطار كما يجب تسجيمو كأثر إذ  
إال أف تظؿ الدعوة إلى تسجيميا كأثر ىو شئ ميـ لما لقانوف  lxxxvii،8:عممي، فقط تـ تسجيميا في قوائـ مجمد التنسيؽ الحضاري تحت رقـ 

 .3119يؽ الحضاري لعاـ اآلثار مف قوة وفعالية أكثر بكثر مف قانوف التنس
 الموحات

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( يشير السيماف إلى الموقع الحالي لكاتدرائية القديس مرقص األنجميكانية األسقفية2لوحة )
 3127-22-38بتاريخ  google mapsعف; موقع 

https://www.google.com.eg/maps/place/Saint+Mark+El+Oskofeya+Church 
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 جراسالذي رفضتو المجنة بسبب شكؿ برج األ( رسـ بيد جيمس وايمد لمبنى الكنيسة خارجيًا، 5لوحة )
 لبرت بإنجمتراأعف; مجموعة جيمس وايمد بمتحؼ فيكتوريا و 

http://collections.vam.ac.uk/item/O730746/st-marks-church-alexandria-drawing- 

james-william-wild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد التعديالت( رسـ بيد جيمس وايمد لمبنى الكنيسة خارجيًا 6لوحة )
 The Illustrated London News (26th Sep. 1864) no. 230, p.4عف; 
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 ، عف;جيمس وايمد تخطيط كنيسة القديس مرقس األنجميكانية بيد( 7لوحة )

 Crinson, M. (1997) Empire Building: Orientalism and Victorian Architecture, London, Routledge, p.114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع رأسي يظير أجزاء الكنيسة مف رسـ جيمس وايمد، يوجد توقيعو أسفؿ الرسـ( 8لوحة )
  Crinson, M. (1997) Empire Building: Orientalism and Victorian Architecture, London, Routledge, p.116 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث -( مبنى الكنيسة مف الخارج حيث تظير الواجية الرئيسية9لوحة )
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 جراس( رسـ بيد جيمس وايمد لمبنى الكنيسة خارجيًا، الذي رفضتو المجنة بسبب شكؿ برج األ:لوحة ) 
 لبرت بإنجمتراأجيمس وايمد بمتحؼ فيكتوريا و  عف; مجموعة

wild-william-james-engraving-alexandria-church-marks-http://collections.vam.ac.uk/item/O730750/st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تصوير الباحث -( الجدار الشمالي لمصحف مف الخارج 21لوحة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تصوير الباحث -( الحنية مف الخارج22لوحة ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://collections.vam.ac.uk/item/O730750/st-marks-church-alexandria-engraving-james-william-wild
http://collections.vam.ac.uk/item/O730750/st-marks-church-alexandria-engraving-james-william-wild
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 تصوير الباحث -( كتمة المدخؿ الرئيسية23لوحة )
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تصوير الباحث -الصميب بالتتابع في الجدار الخارجي لمجناح الجنوبير بو النجمة السداسية و ي( اإلفريز الذي تظ24لوحة )
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث -عمى عقد المدخؿأالفارغة  كتاباتماكف الأ( المدخؿ الثانوي بالجدار الجنوبي وتظير 25لوحة )
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 الجناح الجنوبيبيا عدـ وجود اي ابواب او نوافذ في جدار  بطاقة بريدية يظير (26لوحة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتـ تنفيذيلـ  ونأال إجراس ف يكوف برج األأ ( الجزء الذي كاف مف المفترض27لوحة )
 تصوير الباحث 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جد في الساحة الخمفية لمكنيسةو صمي الذي يعود لفترة انشاء الكنيسة وي( الجرس األ28لوحة )
 ثتصوير الباح 
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 تصوير الباحث  -ـ2993( النصب التذكاري إلحدى فرؽ جنود المشاة البريطانية الذيف ماتوا اثناء عمميات عاـ 29لوحة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث  -المعمودية في مدخؿ الكنيسة( :2لوحة )
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( عقد مدخؿ الغرفة الجانبية الشمالية وعمي وجيو لوحة اإلىداء النحاسية31لوحة )
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 تصوير الباحث  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 تصوير الباحث - ( رسـو مداـ فراي في لمقديس اثناثيوس والعالمة اوريجانوس والقديس انطونيوس32لوحة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 قطاع يوضح صحف الكنيسة مف رسـ جيمس وايمد( 33لوحة )

  Crinson, M. (1997) Empire Building: Orientalism and Victorian Architecture, London, Routledge, p.116 
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 تصوير الباحث -( الشرفة التي تطؿ عمى الصحف وتظير آلة األرغف 34لوحة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث -قدـ بالكنيسة ( المنجمية األ35لوحة )
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 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تصوير الباحث -الرائع بالكنيسة  مبوف( األ36لوحة )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث -( السقؼ الخشبي لصحف الكنيسة 37لوحة )
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 ثتصوير الباح -الكنيسة( ىيكؿ 38لوحة )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث -( شعار أبرشية مصر وشماؿ إفريقيا39لوحة )
 

 
 تصوير الباحث -( لوحات النصب التذكاري الذي يقع خمؼ المذبح:3لوحة )
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 تصوير الباحث -ـ2993نيا منذ قصؼ عاـ أالشجرة التي بالحديقة والتي يزعموف  (41لوحة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث -ماـ المدخؿ الرئيسي لمكنيسةأ( مزولة لندف التي توجد بالحديقة 42لوحة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديس بوؿق( مزولة لندف التي توجد في كاتدرائية ال43لوحة )
  http://www.sundials.co.uk/~london.htmعف;

 

http://www.sundials.co.uk/~london.htm
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 التمثاؿ النصفي لمجنراؿ وليـ إيرؿ (44لوحة )
  earle.html-general-of-bust-little-http://michaelhaag.blogspot.com.eg/2014/08/funnyعف;

 الهوامش
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Basta, E.؛ Abdel kader, Z. (Sep.1969) The mineralogy of Egyptian serpentinites and talc-earbonates. 

Mineralogical magazine, 37 (287), 394 
lx  م، لقب بأبً االرثوذكسٌة وللمزٌد عنه ٌمكن 373ماٌو  2م فً االسكندرٌة وتوفً فً 296هو بطرٌرك االسكندرٌة العشرون، ولد عام

 الرجوع إلى: 
Clifford, C. (1907) St. Athanasius. In The Catholic Encyclopedia. Vol.2,New York, Robert Appleton Company, 

pp.35-40 

lxi  هو واحد من أهم الشخصٌات التً أثرت فً الفكر المسٌحً وٌعتبر من أباء الكنٌسة األوائل وهو رمز لحرٌة التفكٌر واالعتقاد وبالرغم من

واستشهد اباه فً م البوٌن مسٌحٌٌن واعتقل 185استشهاده اال انه تم تحرٌم تعالٌمه لما لها من تاثٌر خشٌت منه الكنائس، كان قد ولد عام 

م ترأس المدرسة الالهوتٌة باإلسكندرٌة وتعلم العبرٌة بغرض ترجمة الكتاب المقدس، مات فً 203عصر سبتٌموس سفٌروس، فً عام 

 م، وللمزٌد عن تعالٌمه وحٌاته ٌمكن الرجوع إلى:254

http://web.archive.org/web/20071213234421/http:/www.regiments.org/wars/19thcent/82egypt.htm
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Hanson, J.W. (2007), Universalism: the Prevailing Doctrine of the Christian Church During its First Five 

hundred Years. San Diego, St. Alban Press, pp. 60-79. 

lxii .ٌروى انه قام بإخصاء نفسه لذا أخذ هذا الرمز 

lxiii Municipality of Alexandria (1911), a few lines about Alexandria, Alexandria, Whitehead Morris and co., 

p. 43 

lxiv  عن: ، او الجزء المخصص للعامةٌمتد من بعد المدخل وحتى الهٌكلهو الجزء الذي 

Harri, C. M.( 1977), Illustrated Dictionary of historic architecture, Dover publication Inc., New york, , p. 371 

lxv بٌرة لكً تتواجد بالكنائس، وتشكٌل ووضع هً آلة موسٌقٌة قوامها أنابٌب ٌتم ضخ الهواء فٌها من خالل مفاتٌح ضغط، وتتطلب مساحة ك

 األنابٌب له ترتٌب ٌتفق وعمارة الكنٌسة نظرا  لحجمها الكبٌر. عن:

Curl, J. S., (2006)  A Dictionary of Architecture and landscape architecture, Oxford University Press, Oxford, 

p.541 

lxvi Curl, J. S., (2006)  Ibid, p. 541 

lxvii  ( الحضارة المصرٌة فً 2010عن: مدحت عبد البدٌع )هو ما ٌوضع علٌه االنجٌل لكً ٌتلو منها الشماس اثناء اداء الطقوس فً الكنٌسة

 208، مكتبة اإلسكندرٌة، الجٌزة، صالمعجم المصور للمصطلحات األثرٌةالعصر البٌزنطً القبطً،  

lxviii Audsley, W. (1865), Hand Book of Christian Symbolism. London, Day and son limited, pp.81,82 

lxix  هً كلمة تعنً المنبر أو ما ٌعرف فً الٌونانٌة بأمبون أي المصعد ، حٌث كان ٌوجد فً كل كنٌسة منبر للوعظ عادة ما كان من الحجارة

سقارة وٌعود للقرن السادس المٌالدي عن: ثم استخدمت مواد اخرى مثل الخشب فً انشائه، واقدم مثال له عثر علٌه فً دٌر األنبا ارمٌا ب

 210( اآلثار القبطٌة والبٌزنطٌة، مطبعة الحضري،االسكندرٌة، ص2002عزت زكً قادوس ومحمد عبد الفتاح السٌد )

lxx ( اآلثار القبطٌة والبٌزنطٌة، مطبعة الحضري،االسكندرٌة، ص2002عزت زكً قادوس و محمد عبد الفتاح السٌد )211 

lxxi داس بالكنٌسة وٌتضمن مكان الخورس وهو قسم مخصص لإلكلٌروس ورجال الدٌن بالكنٌسة. عن:هو قدس االق 

Harris, C. M. (1977) Illustrated Dictionary of Historic Architecture, Dover publication Inc., New york, p. 105 

lxxii .هً نوع من الزخارف الهندسٌة تشبه سنون المنشار 

lxxiii عٌد العنصرةلى وهو لون ٌرمز إ Pentecost .بوصفه عٌد الحصاد، وٌتغٌر اللون تبعا  لالحداث المهمة بالكنٌسة 
lxxiv واستمر كذلك فً عهد ولده  م1533فً عام  هو مصلح بروتستانتً انجلٌزي كبٌر وعٌن كبٌر اساقفة كانتربري فً عهد  هنري الثامن

لهنري الثامن فً ان ٌحصل على الطالق هً السبب الرئٌسً النفصال  ادوارد السادس حٌنما ظهر دوره االصالحً، وكانت مساعدته

 ، وللوقوف على دوره السٌاسً ٌمكن الرجوع إلى :الكنٌسة االنجلٌزٌة عن الكنٌسة الكاثولٌكٌة

Breashears, M. H.(1976) Thomas Cranmer: Archbishop of Canterbury 1533-1556. Master thesis, Texas Tech 

University. 

lxxv  ٌعد راعٌا  وحامٌا  السكتلندا وروسٌا وهو أحد تالمٌذ السٌد المسٌح االثنى عشر، ولد فً بٌت صٌدا فً الجلٌل وكان أخا  للقدٌس بطرس

م فً عهد االمبراطور الرومانً  60نوفمبر عام  30استشهد فً الرسول وكان االثنان ٌعمالن فً صٌد السمك، كان تلمٌذا لٌوحنا المعمدان، 

 م ، ثم فً القرن الثالث عشر نقل إلى اٌطالٌا. عن:357فً باتراي فً الٌونان لٌنقل جثمانه بعدها إلى القسطنطٌنٌة فً عام نٌرون 

MacRory, J. (1907) St. Andrew. In The Catholic Encyclopedia. Vol.1,New York, Robert Appleton Company, 

p.471  

lxxvi  ًٌطلق علٌه بلغة اهل وٌلٌز اسم "دٌوي وحامً إمارة وٌلز، وهو مؤسس االدٌرة وراعDewi المعلومات نادرة عن حٌاته، وٌعتقد انه ،"
 عاش فً ما بٌن القرنٌن الخامس والسادس المٌالدٌٌن، وٌحتفل بعٌده فً االول من مارس. عن:
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O'Loughlin, T. (2000) St. David In Encyclopedia of Monasticism. Vol.I, London, Taylor and Francis, p.361.  
lxxvii Audsley, W. (1865), Hand Book of Christian Symbolism. London, Day and son limited, p.86 

lxxviii  مارس  17وكانت وفاته فً أٌرلندا فً فً اسكتلندا،م 387هو راعً وحامً أٌرلندا وهو مدخل المسٌحٌة فٌها حٌث كان اسقفها، ولد عام
 وللمزٌد عنه ٌمكن الرجوع إلى:م،  493عام 

Moran, P.F. (1911). St. Patrick. In The Catholic Encyclopedia. Vol.11,New York, Robert Appleton Company, 

pp.554-559 
lxxix كبٌرة فً  إن القدٌس جرجس أو كما ٌطلق علٌه مار جرجس له شعبٌة كبٌرة فً إنجلترا حٌث ٌعتبر راعٌها وحامٌها، اال انه له شعبٌة

م، ٌحتفل به فً انجلنرا فً ٌوم 303البرتغال واسبانٌا والٌونان وروسٌا وكل بلدان الشرق االوسط، وإستشهد فً عصر دقلدٌانوس فً عام 
 من ابرٌل. عن: 23

Seal, G. (2001), Encyclopedia of Folk Heroes. California, Abc-Clio, p. 85 
lxxx Audsley, W. (1865), Hand Book of Christian Symbolism. London, Day and son limited, p.85 
lxxxi http://www.sundials.co.uk/~london.htm 

lxxxii  كما خدم بعدها  1856-1853، كان أول مشاركاته الحربٌة فً حرب القرم 1833هو اللواء ولٌم إٌرل والذي ولد فً لٌفربول عام
وشارك مع القوات التً  م،1882الحملة التً قدمت لقمع الثورة العرابٌة واحتالل مصر عام كسكرتٌر حربً لحاكم الهند، اشترك بعد ذلك فً 

م، اال انه قتل عند كركٌبان أثناء قتاله 1884ذهبت للسودان إلنقاذ الجنرال جوردون المحاصر فً الخرطوم والتً كانت بداٌتها فً سبتمبر 
 م. عن:1885فبراٌر  10ضد قوات المهدي فً

Raugh, H.E. (2004), The Victorians at War 1815-1914. California, Abc-Clio, p. 127 
lxxxiii  Forster, E. M. (2014), Alexandria: a History and a Guide. London, I.B.Tauris, p.128 
lxxxiv http://michaelhaag.blogspot.com.eg/2014/08/funny-little-bust-of-general-earle.html Accessed on 27-

11-2016.  
lxxxv ثٌة فً مدٌنة اإلسكندرٌة ٌقوم على تنظٌمة المركز الفرنسً للدراسات السكندرٌة هو حدث ثقافً تراثً عبارة أسبوع ٌقام فٌه أنشطة ترا

بالتعاون مع جهات عدٌدة من المجتمع السكندري على رأسها محافظة اإلسكندرٌة و نقابة المرشدٌن السٌاحٌٌن باإلسكندرٌة وتحت رعاٌة 
طوائف المجتمع السكندري من مصرٌٌن أو مقٌمٌن أجانب، بل وهناك  قنصل فرنسا ووزارة العلوم الفرنسٌة، وٌشترك فً حضور فعالٌاته كل

ٌمكن االطالع على موقع المركز الفرنسً  2015من ٌتوافدون من القاهرة لحضور تلك الفعالٌات السنوٌة. للمعرفة أنشطة االسبوع فً عام 
 للدراسات السكندرٌة:

 http://www.cealex.org/sitecealex/images/j-

patrimoine/2015/livret_journees%20du%20patrimoine_2015.pdf 

Accessed on 27-11-2016.  
lxxxvi طنهم االصلًهو من نوع من السٌاحة ٌستهدف المهاجرٌن والباحثٌن عن اصولهم فً مو. 

lxxxvii http://www.urbanharmony.org/placedetails.asp?id=38 Accessed on 27-11-2016 
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