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Abstract 

 
By explaining and analysis , this study is talking about poor housing  as a kind of Egyptian 
housing architecture from the beginning of the 18th century to the beginning of the 20th century 
within social , archaeological frame . the study show the affections of the economical and 
political situation in this period on the civilization aspects , especially the architecture as it’s 
the main artistic feature . also the study explains the extent of movement and rapid transfer in 
the Egyptian community and living standard with all layers in the beginning of 19th century 
with concentration on poor layers and its varied kind in village or in towns , also the main 
characteristics that distinguish every kind .the study shows that various life aspects of the poor 
especially their income which connected mainly with their professions and trades and the 
reflection of these on all sides of  their life . the study then handles one of these issues named 
housing which represent the main aim of the study , from which we discovered a lot of explicit 
and implicit facts . it divided into three main axis , supported by tables , statistics data , maps 
planes and documentary information . the first axis is looking for the reasons behind spreading 
of these buildings especially at the time of the study , the second axis is handling types and 
forms , of these buildings , the third axis discusses the reasons and ways of consecutive 
governments towards these types of buildings . every axis of these three was branched into 
numbers of sub-researches with close connection with the topics , for example the architectural 
originals of poor houses , the main schemes , ways of building , areas of concentration , 
housing growth for Cairo and its suburb and reasons of this growth . the study was concluded 
by many recommendations mainly concentrated on the importance of availing simple and 
cheap buildings for poor to achieve the welfare of all other community                   
                                                                                                                                                                              
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  مساكن الفقراء 
  دراسة آثارية حضارية

بحث منشور ضمن فعاليات مئتمر العمارة والفنون اإلسالمية الذي عقدته رابطة الجامعات 
  ٢٠٠٧اإلسالمية 
  

  إبراهيم صبحي السيد غندر/ د
   قسم اآلثار اإلسالمية- كلية اآلثار-جامعة الفيوم

  

  
  الملخص
  

 الفقراء كأحد نوعيات العمارة السكنية في مـصر ، منـذ            ساكنول هذه الدراسة بالشرح والتحليل م     تتنا
، وذلك في إطار حضاري آثاري اجتمـاعي        ،  بدايات القرن الثامن عشر وحتى بدايات القرن العشرين         

وانعكاسـات  ، فترة ال  هذه األوضاع السياسية واالقتصادية في    حيث توضح الدراسة مدى ما كانت عليه      
، كما  ومعالمها الفنية الرئيسية    ،   العمارة أحد أهم أوجهها      تعتبر التي   ذلك على كافة النواحي الحضارية    

مع بدايات القـرن     ، وبنائه الطبقي      في المجتمع المصري      السريع التحول الحراك و    تبين أيضاً  مدى     
  ، بقة الفقيـرة  ط من  طبقات وشرائح  ، مع التركيز على شرائح ال           كان يضمه و كافة ما    ،  التاسع عشر   

و المميزة لكل واحدة    ،   وكذلك السمات الخاصة     ،   العديدة والمتنوعة سواء في الريف أو الحضر       وفئاتها
 مع إبراز عديد من جوانب حياة أولئك الفقراء خاصة فيما يتعلق باقتـصادياتهم التـي ارتبطـت            منها ، 

وانعكاسات ذلك علـى    ،   امتهنوها التي    والمهن  أو الوظائف   التي مارسوها  باألعمال بالدرجة الرئيسية   
 ، ثـم      من مظاهر أخـرى    وتفاعل اجتماعي وغير ذلك   كافة جوانب حياتهم من مأكل وملبس ومشرب        

محكـاً  نتناول إحدى أهم هذه القضايا المتعلقة بهؤالء الفقراء وهى المسكن التي مثلت بالنسبة للدراسـة                
 دراسة هـذه    قسمتلضمنية ، وقد    اوالحقائق  اتضحت من خالله عديد من الدالالت الصريحة        ،    رئيسياً

، والمعلومـات   دعمت بعدد من الجـداول والبيانـات اإلحـصائية     ثالثة محاور رئيسية ، إليالمساكن  
 خاصة في فترة    ذه المساكن ه انتشار  و ةالبحث في أسباب كثر   :   منها  األول ويتناول المحور الوثائقية ،   

 أسـباب   في  :الثالث جاء المحور     ، و  المتنوعة هاأشكال و ها أنماط فيتناول  : الثاني  أما المحور   ، الدراسة
ومظاهر عناية الحكومات المتتالية بهذه النوعية من المساكن ، وقد تفرع عن كـل محـور مـن هـذه                   

ما يتعلق  ،   على سبيل المثال   ذات االرتباط الوثيق التي ناقشنا فيها        المباحث الفرعية   المحاور عديد من    
 ، والمناطق التـي كـان        بنائه  وأساليب ومواد،  تخطيطاته  أهم  و  ،   الفقير   باألصول المعمارية للمسكن  
وأسبابه ،    هذا النمو  وأهم معالم ،   لمدينة القاهرة وضواحيها   و النمو العمراني     يتركز فيها وأسباب ذلك ،    

 تدور معظمها حول ضرورة توفير مسكن صحي بسيط  ورخيص            ثم اختتمت الدراسة بعدة توصيات    ،  
  . ن أجل حياة آمنة لسائر طبقات المجتمع للفقراء م

  
  

  

  



  

  


