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  اإلعالم واالتصال السیاسي في ضوء النقوش األثریة 
 في عصر األسرة العلویة

 "دراسة في المضمون"

  "رؤیة جدیدة"

  سحر محمد القطري/د.أ

 :الملخص

اإلعالم بكونھ كافة أوجھ اإلعالم ھو التبلیغ واإلبالغ أي اإلیصال بل یمكن أن نعرف 
النشاط االتصالیة التي تستھدف تزوید الجمھور بكافة الحقائق واألخبار والمعلومات 
عن مجریات األمور وتتضمن عملیة االتصال عناصر أساسیة ھى المرسل والرسالة 

  .والوسیلة والمستقبل ورجع الصدى

كل والمضمون والوسیلة أما المرسل فھو مصدر الرسالة اإلعالمیة والرسالة ھى الش
 .مسموعةأو ھى الطریقة التي تمت بھا نقل الرسالة التي قد تكون مقروءة 

أما المستقبل فقد یكون فرداً أو مجموعات أو جماھیر وطن بأكملھ ورجع الصدى ھو 
  .ردود الفعل نتیجة استقبال الرسالة االتصالیة ذاتھا

أت مع ظھور التجمعات اإلنسانیة واإلعالم واالتصال السیاسي ظاھرة اجتماعیة نش
األولى وذلك استناداً على العالقة بین اللغة والسیاسة فاللغة دائماً وأبداً لسان السیاسة 
والقناة التي تحمل أفكارھا وتحقق مقاصدھا في الشعب بل ھى من أھم وسائل التأثیر 

كل نظام ھ بل اتجھ البعض بأن لغترف على فكر قائده من لعالجماھیري فالشعب یت
 .سیاسي معجماً خاصاً بھ

قسم إلى اتصال مباشر بدون وسیط وھو ما یتوافر في نضیف إلى ذلك أن االتصال ین
عالمنا المعاصر واتصال غیر مباشر وھو مقصدنا حیث یقصد بالوسیط في عملنا ھذا 

في ضوء ھذه التعاریف اإلعالمیة  ،من رسائل سیاسیة حملھوما " النقش األثري"
ملتھ حیة نتناول مختارات من النقوش األثریة في عصر األسرة العلویة وما واالتصال

لك النقوش من رسائل ودالالت سیاسیة كانت من أھم وسائل التأثیر الجماھیري التي ت
  .لجأ إلیھا حكام ھذه األسرة

  :الكلمات الدالة
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أي أوصلتھم الشيء  "بلغت القوم إبالًغا"ھو التبلیغ واإلبالغ أي اإلیصال فیقال 
أي أوصلوھا " وفي الحدیث بلغوا عني ولو آیة"المطلوب والبالغ ما بلغك أي وصلك 

شعار خبار واإلواإلعالم لغة من المصدر علم بمعنى اإل )١(رینغیركم واعلموا اآلخ
عي لعقلیة الجماھیر وروحھا لھذا یعتبر اإلعالم ھو التعبیر الموضو. واإلعالم

استناًدا إلى أن اإلعالم یعني كافة أوجھ النشاط االتصالیة التي  )٢(واتجاھاتھا لھاومیو
تستھدف تزوید الجمھور بكافة الحقائق واألخبار والمعلومات عن مجریات األمور 

بما یؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة  فحریبطریقة موضوعیة وبدون ت
  .)٣(متلقین للمادة اإلعالمیةواإلحاطة الشاملة لدى فئات جمھور الو االدراك والوعي 

واالتصال بین البشر ظاھرة إنسانیة بدأت وتطورت مع نشأة الحیاة اإلنسانیة 
وتطورھا فاإلنسان دائم االتصال مع األفراد الذین یعیشون معھ في المجتمع یتصل 
بھم ویتصلون بھ باختالف األھداف الذي یرمى إلیھا ھؤالء األفراد من أحادیثھم 

باالتصال یمارس نشاط األخبار بالمعلومات وغیرھا إلى متلق أو  مفالقائومناقشاتھم 
  .)٤(بمعلومات وأفكار وآراء متباینة متقلین وذلك بھدف احاطتھ أو احاطتھم علماً 

وقصة تطور ظاھرة االتصال اإلنساني ھى نفسھا قصة تطور الحضارة اإلنسانیة 
لیة جیكان الحجر من أھم األوعیة التسحیث ،جیليسالتي بدأت باإلعالم التدویني أو الت

وما تحملھ ھذه األشكال من شارات إعالمیة  ،اإلعالمیة على أي شكل من أشكالھ
حیث كان لتنوع ھذه المادة الخام الفضل في إعطاء الفنان القدرة والمساحة الكافیة 

بحت ھذه الكبیر أن أصمما كان لھ أثره . الختیار ما یالئم مادتھ وأدواتھ وقدراتھ مًعا
 )٥(األوعیة الحجریة أكثر األوعیة الفنیة واالتصالیة استخداًما في الحضارات القدیمة

مروًرا بوسائل اإلعالم المختلفة التي عرفتھا دولة اإلسالم باختالف عصورھا ودولھا 
سوأ كانت الخطبة الدینیة التي اتسمت في أحیان كثیرة بالجانب السیاسي واالجتماعي 

التي اعتمد علیھا صاحب الدعوة االولى فھى وسیلة اإلعالم  ،لحربيواالقتصادي وا
وتسجل لنا عجلة  ،في نشره الدین الجدید وإنشاء دولة اإلسالم األولى محمد 

التاریخ الكثیر من الخطباء والقادة والحكام الذین استخدموا الخطبة إلثارة المشاعر 
وھناك القصیدة الشعریة . )٦(وتھیج الخواطر وإثارة الثورات الشعبیة في أحیان كثیرة

أول ما عرفھ العرب وغیر العرب من وسائل اإلعالم فھى اآلداة الوحیدة المعبرة عن 
نشر اإلسالم ومناصره كما لعبت دوًرا كبیًرا في . لقبیلة في العصر الجاھليمجتمع ا

ثم ظھرت القصیدة السیاسیة والشعراء السیاسیین وھناك أیًضا ، صاحب الدعوة

                                                           

 .١١سھیلة زین العابدین حماد، اإلعالم في العالم اإلسالمي، ، ص )١(
 .١٩ناظم خالد الشمري، اإلعالم االقتصادي، ، ص )٢(
 .٦٠عبد اللطیف حمزة، اإلعالم والدعایة، ، ص )٣(
 .٧محمود عبد الرءوف كامل، علم اإلعالم واالتصال بالناس، ، ص )٤(
 .٢٥محمود أدھم، اإلعالم في مصر القدیمة، ، ص )٥(
 .٦٤اإلسالم والدعایة، ص: عبد اللطیف حمزة )٦(
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والشعراء الشعوبیون الذین تعصبوا لشعوب وأجناس ینتمون إلیھا نضیف  قصیدةال
لذین تعصبوا ھم اآلخرون لفرق إلى ھذا القصیدة المذھبیة والشعراء المذھبیون وا

وبقیت وستظل القصیدة الشعریة لھا مكانتھا ووظیفتھا السیاسیة  ،ذویھمومذاھب 
نضیف إلى ھذا الكثیر من . )١(واالجتماعیة واإلعالمیة والدعائیة حتي یومنا ھذا

الوسائل اإلعالمیة األخرى مثل الرسل والبعثات والمناداة والمنادین والنداء كإحدى 
الوسائل لنشر األخبار واألحداث والعالقات العامة والمناقشات والمناظرات 
والمؤسسات التعلیمیة المختلفة والدواوین المختلفة سوأ كانت دیوان البرید أو الطراز 

  .)٢(م أو الرسائل وما حملتھ السكة والنقد من دالالت إعالمیةتأو الخا

الحكام في كل زمان ومكان إلى  والباعث لكل ھذه الوسائل اإلعالمیة ھى حاجة
فمن أبرز السمات التي تتسم بھا المجتمعات اإلنسانیة باختالف  ،التحدث إلى الشعب

وقون فیھا إلى الكالم مضطرون إلى شرح نیاتھم سعصورھا وأقطارھا أن الحكام م
كل سیاسة في ف. وبیان أعمالھم وال یملكون أن یضربوا صفًحا عن تبریر مسلكھم

فالعالقة بین اإلعالم  )٣(إنما ھى حوار ال نھایة لھ بین الحاكم والمحكومعصر ما 
والسیاسة ھى عالقة جوھریة لدرجة یصعب فیھا تصور أحدھما دون اآلخر أو قیامھ 

وتعول الحكومات على اختالف أنظمتھا على وسائل االتصال  ،بوظائفھ بمعزل عنھ
في أداء السلطة والقائمین علیھا فاالتصال السیاسي عنصر مھم  ،في تحقیق أھدافھا

ومن یستحوذ على السلطة یسعى جاھًدا إلى السیطرة على وسائل االتصال 
وذلك استناًدا إلى  )٤(واستخدامھا لكسب التأیید والدعم لسیاستھا وقرارتھا واتجاھاتھا

ھا العالقة القویة ما بین اللغة والسیاسة فاللغة لسان السیاسة والقناة التي تحمل أفكار
 ،مة مصالحھاخدالسلطة في وتحقق مقاصدھا في الشعب بل ھى أھم سالح توظفھ 

فلكل نظام سیاسي معجًما خاًصا بھ یستطیع أن نتعرف علیھ من خالل جملة المفردات 
التي یرددھا فالحقول الداللیة لمادة األلفاظ وكثافتھا في خطاب أو رسالة سیاسیة 

                  . )٥(أو الخطاب السیاسي مؤشًرا قوًیا عن اتجاه صاحب الرسالة

السالح في المعارك السیاسیة حیث استطاع زعماء وقع فاللغة السیاسیة المنتقاه لھا 
فالشعب یتعرف على فكرة قائده  ،وقادة وحكام بسط نفوذھم السیاسي من خالل اللغة

فضل اللغة على السیاسة كفضل الماء على األحیاء فمن لغتھ فیحدثھ دون أن یراه 
فلقوة اللغات األخرى مواطن وفي المقابل ساعدت السیاسة على انتشار اللغة في 

  .)٦(الدولة وسلطتھا ونفوذھا وثقافتھا كل الفضل في نشر لغتھا

                                                           

 .٦٢عبد اللطیف حمزة،اإلسالم والدعایة، ص )١(
  .٥٥محمد منیر حجاب،الدعایة السیاسیة فى العصر االموى،ص) ٢(
 .٦٦عبد اللطیف حمزه، اإلسالم والدعایة، ص )٣(
 .٢٣سعد آل سعود، االتصال واإلعالم السیاسي، ص )٤(
 .٣٣محمود عكاشة، خطاب السلطة السیاسي، ص )٥(
 .٣٧لسلطة السیاسي، صمحمود عكاشة، خطاب ا )٦(
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، وھو صاحب الرسالة وتتضمن عملیة االتصال أربعة عناصر أساسیة ھى المرسل
الجھة التي تصدر عنھا ھذه الرسالة فال رسالة بغیر مرسل وباستطاعة اإلعالمیة أو

كل فرد منا أن یكون مرسالً لفرد مثلھ أو أفراد آخرین وصوالً للحاكم الذي یصبح 
مرسالً لشعبھ ومن حق كل مرسل أن یستخدم األداة والوسیلة الممكنة والمتاحة 

رموز والدالالت المناسبة للتعبیر وأیًضا صیاغة أفكاره بوضوح واختیار ال )١(لرسالتھ
والرسالة ھي  )٢(عن فكرة تعبیًرا صحیًحا وواضًحا حتى یصل إلى مقصده بنجاح

ھى مجموعة األفكار والمعاني ادة االتصال أومالشكل والمضمون اللذین تتخذھما 
وتبدأ الرسالة بالفكرة  ،المراد توصیلھا إلى فرد أو أفراد أو جماھیر وطن بأكملھ

توصیلھا ثم تنفیذھا باستخدام الطرق واألسالیب واإلمكانیات المتاحة ثم  المراد
مجالنا نعني النقش وفى  )٣(مراجعتھا وإخراجھا تبًعا ألنماط اإلعالم في كل عصر

ثم الوسیلة وھى اإلطار . الكتابي وما حملھ من رسائل ذات دالالت إعالمیة سیاسیة
قوم بنقلھا لآلخرین إذن تشكل من أشكالھا لأو الوعاء الذي توجد بھ الرسالة على أي 

ھى األدوات واألجھزة والمعدات واآللیات وما یتداخل في تركیبھا أو صناعتھا من 
ینتجھا أو مواد أولیة منذ أن عرف اإلنسان األول وھو كائن اتصالي كیف یحفرھا أو 

فھى وصوالً إلى ما یعرف باسم تكنولوجیا االتصال إذن  )٤(یتقنھا أو یصورھا
الجسور وحامالت الرسائل والتي تتباین بتباین العصر ووسائطھ أو أوعیتھ االتصالیة 
اإلعالمیة التي ھى انعكاًسا لمعارفھ وتجاربھ وخبراتھ الموروثة والمكتسبة والتي 

ومن أجل ذلك یكون على القائم  )٥(المجتمعتعكس صورة التقدم المعرفي لھذا 
حمل رسالتھ اإلعالمیة والتي تباإلعالم أو االتصال أن یختار الوسیلة األفضل التي 

وھؤالء  دیةتتعدد بتعدد المتلقین وأماكنھم ومستویاتھم الفكریة واللغویة واالقتصا
الركن الرابع من أركان عملیة االتصال أي جمھور متلقي  ،المتلقین ھم المستقبل

ارھم ومواقعھم وھؤالء أھم حلقة في عملیة االتصال الرسالة اإلعالمیة بفئاتھم وأعم
ألن ھؤالء في ذاتھم عوامل توزیع للرسالة اإلعالمیة ألنھم یقومون بعملیات التنقیح 
والتنقیة واإلضافة والنشر للرسالة اإلعالمیة حسب سماتھم االجتماعیة واتجاھاتھم 

یر أو ثملیة نجاح االتصال أو عدمھ أو ما یعرف باسم التأوبذلك تتحقق ع )٦(المختلفة
رجع الصدى ویعني ردود الفعل نتیجة استقبال الرسالة االتصالیة ذاتھا أو الناتج الذي 
تصب فیھ ھذه المجھودات االتصالیة اإلعالمیة بأركانھا األربع والذي یختلف درجتھ 
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ى آخر أو آخرین أو جمھور باختالف الرسالة والوسیلة كما تختلف من مستقبل إل
  .)١(وطن بأكملھ

وینقسم االتصال اإلنساني إلى أنواع متعددة منھا ما یكون بین فرد وآخر أو آخرین  
غفیره متعددة ومنھا االتصال الجماھیري والذي یكون من مصدر واحد إلى جماھیر 

والمصدر ھو الحاكم أما الجماھیر فھى شعبة وما  ،وھو مقصدنا في ھذا العمل البحثي
یبث لھ من رسائل إعالمیة ذات دالالت سیاسیة وھناك االتصال عبر وبین الثقافات 
والحضارات والذي تمر بھ الدول عبر عصورھا المختلفة نتیجة التأثیر والتأثر 

غیر مباشر كما یمكن تقسیم االتصال إلى اتصال مباشر واتصال . )٢(الزمني المتبادل
ففي النوعیھ األولى یتصل المرسل بالمستقبل والعكس دونما وسیط وفي الثاني یكون 

ویقصد بالوسیط في دراستنا ھو النقش . )٣(االتصالن طرفي عملیة بیھذا الوسیط 
   .األثري وما تضمنھ من رسالة إعالمیة موجھة ذات دالالت سیاسیة

تناول مختارات من النقوش األثریة ن في ضوء ھذه المعارف اإلعالمیة واالتصالیة
في عصر األسرة العلویة وما حملتھ تلك النقوش من رسائل ودالالت سیاسیة كانت 
من أھم وسائل التأثیر الجماھیري التي لجأ إلیھا حكام ھذه األسرة والتي تتمثل فیما 

 :یلي

حیث نقوش تحمل رسالة إعالمیة تفید أبراز صفات القوة والعظمة في الحاكم  -
جاءت العدید من النقوش الخاصة بتفخیم حكام أسرة محمد علي مدونھ على 
عمائرھم، باإلضافة إلى تلك النقوش التي تظھر قوة البناء وروعة التصمیم 
والزخارف كصدى لقوة الحاكم مع ذكر أسماء منشآت زائعة الصیت ومقارنتھا 

ة على بذل المال بمنشآت الحاكم في األھمیة والجمال مع الحرص إلى اإلشار
  .والسخاء لبناء المنشأة من قبل الحاكم ومن مالھ الخاص

یمثل النص التأسیسي لجامع محمد علي بمدینة القاھرة والذي یقع أعلى المدخل الواقع 
في الواجھة الشمالیة الغربیة وھو المدخل المشترك بین بیت الصالة وصحن المسجد 

وجاء ھذا النص منفًذا على لوحة رخامیة . میةنموذج رائع منفرد لھذه الرسالة اإلعال
م اشتملت على إحدى عشر بیًتا شعرًیا كتبت بخط ٣× م ٣٫٣٠بلغت أبعادھا 

مع زخرفة اللوحة بزھور القرنفل النستعلیق باللغة التركیة باسلوب الحفر البارز
فروعھا لتفصل بین كل شطرمن االبیات الشعریة باإلضافة إلى استخدام وانصافھا و

شكال المراوح النخیلیة المذھبة فبدت اللوحة إبداع لفنان جمع بین مھارة الخط أ
  :والزخرفة نقرأ فیھا

                                                           

 .٤٣محمود إبراھیم، اإلعالم في مصر القدیمة، ص )١(
 .٣١محمود عبد الرءوف كامل، علم اإلعالم واالتصال بالناس، ص )٢(
 .٣٣س، صمحمود عبد الرءوف كامل، علم اإلعالم واالتصال بالنا )٣(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦١ 

  ھذا جامع البر واإلحسان لذوي المحاسن عنوان -١

  من أنفق أموالھ واستوفى ھمتھ دوماً في الخیر     

  قدوه العظماء ومانح الرتب للعظماء -٢

  سانماء وجھ فخر الكرام مصدرالجود واإلح    

  الحاكم ذو الشھرة العریضة -٣

  الذي شھدت خدماتھ للوطن والدین مدح العالم    

  الذي انشغل بالحصول على ثواب الدارین -٤

  فبنى ھذا األثر الظاھر أمام الناس    

  اطلعھ هللا على سر من بنى -٥

  فبنى المسجد العظیم البنیان ذوالنور    

  ور في األرضھذا الجامع الذي لم یرى مثلھ على مر العص -٦

  ولن یبنى مثلھ ولو دار الفلك الدوار آالف السنین    

  أن بابھ وجدرانھ یذكرون بالدارالفردوسیة -٧

  إذ یبرز بنور اإلیمان عند صحنھ الواسع    

  تزخرفھ وتزینھ زخارف من صنع الخیال -٨

  فھو یشبھ الجنة إذ جاز الوصف    

  اللھم وفق منشئھ في كل خطواتھ -٩

  یرفع من مئذنتیھ في الخمسة صلواتمادام آذانھ     

  ھذا نقش البراعة تاریخھ الكامل كالجواھر -١٠

  )١(جامع الفیض محمد علي ذو المنزلة العظیمة    

عروس "نقتبس أیضاً من قصیدة الشاعر شھاب الدین المصري والمعروفة باسم 
س الرسالة والمدونة بالواجھات الخارجیة للجامع األبیات التالیة والتي تؤدي نف" كنوز

  :اإلعالمیة

  ھو الفلك األعلى تنزل ازدھى -١

  بزھر الدراري جامعاً كل مرقد    

  إال أن تجدید العجیب من البنا -٢
                                                           

  .٣٤٨أسماء شوقي أحمد دنیا، جامع محمد علي بمدینة القاھرة، ص) ١(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٢ 

  یؤكد تأسیس اقتدار المجدد    

  فدع قصر غمدان واھرام ھرمس -٣

  وایوان كسرى إذا أردت لتھتدي    

  ودع ارم ذات العماد ونحوھا -٤

  وعرشاً لبلقیس كصرح ممدد    

  ودع أموي الشام وانزل بمصرنا -٥

  وبادر إلى ھذا بإیماء مرشد    

  فلو عددت بالكون بدء بدائع -٦

  لكان بھ ختم لذلك التعدد    

  كأن اللیالي الوالدات عجائباً  -٧

  اصبن بعقم بعد ھذا التولد    

  لئن صار في الدنیا وحیداً تفرداً  -٨

  فال غرو والمنشئ لھ ذو تفرد    

  ن اجادھاوھاك عقوداً من معا -٩

  بیان بنا ھذا البدیع المجدد    

  مبان إذا امضت فیھا مؤرخاً  -١٠

  )١(تریك على قدر العزیز محمد    

حققت األبیات الشعریة السابقة الغرض الدعائي اإلعالمي بما حملتھ من معاني 
وصیغ بالغیھ تعبر وتؤكد على قوة الحاكم وبأسھ وسطوتھ والذي لم یر مثلھ على مر 

حملت األبیات رسالة أخرى مفادھا التعرف على فكر القائد  وزعامتھ كما . العصور
والتي جسدتھا كلمات ومعاني قوة البناء والتي لم یكتفي الكاتب والشاعر بتلك الكلمات 
الرنانة بل ذكر الكثیر من المنشآت التي لھا قدرھا وأھمیتھا، بل أعد بعضھا من 

إلى عقد المقارنة التي كانت نتیجتھا  عجائب الدنیا بل وصلت المبالغة في التشبیھ
لصالح المنشأة وصاحبھا والتي أعدت ختام للمباني البدیعھ في الكون والتي فاقت في 
جمالھا ما جاء قبلھا أو بعدھا بل وصلت الصیغ البالغیة والكلمات ذكر لعناصر 
 المنشأة وزخرفتھا مثل العقود التي انتظمت، والزخارف التي ھى من صنع الخیال
وأبوابھ وجدرانھ وصحنة الواسع الذى ھو أشبھ بالفردوس األعلى وكذا مئذنتیھ اللذین 

                                                           

  .٨٧عاطف عمرحسن، الكتابات الشعریة، ص) ١(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٣ 

یرفع منھما األذان للصلوات الخمس مع الدعاء للمنشئ بالتوفیق والذي ارتبط بدوام 
  .الرفع واآلذان

نموذج آخر لھذه الرسالة اإلعالمیة وھى النصان التأسیسیان لجامع البوصیري بمدینة 
والذي ) م١٨٥٧ – ١٨٥٤/ ھـ١٢٧٤ – ١٢٧١(ة والذي شیده سعید باشا اإلسكندری

یقع بمیدان المساجد بحي األنفوشي باإلسكندریة حیث نفذا النصان في لوحة رخامیة 
  :بالخط الفارسي تعلو المدخل الثاني بالواجھة الجنوبیة الغربیة للجامع نقرأ فیھما

  :النص األول

  اخي األبصیري سعید بمسجد -١

  وھو طراز جدید في الجمال -٢

  أنا ادعو هللا لمن أنشأ ھذا الجامع الظریف -٣

  بالعون والتأیید -٤

  یبدو بثغر اإلسكندریة ضاحكاً  -٥

  حیث الحلي مثل العروس لزائر -٦

  بمنصة اإلنشاء والتجدید -٧

  قد قال فیھ أبو السعود مؤرخاً  -٨

  )١(ھـ١٢٧٤حلى األبوصیري بذل سعید  -٩

  :النص الثاني

  جناب مصر ذو الھمة الفائقة -١

  أنھ سعید باشا الذي یعرف بأیدیھ الخیرة -٢

  ذلك أن مصر منذ أصبحت مصر فإن أم الدنیا لم تر مطلقاً  -٣

  والیاً كھذا وطنیاً عظیم السجایا -٤

  فقد أعاد بناء جامع الخیراألبصیري من جدید -٥

  بعدان كان خاویاً وخالیاً من الجماعة -٦

  ب الخیرات الحسان في إعادتھ جدید تماماً لقد وفق صاح -٧

  وأن أفعالھ كانت دائماً من أجل رضا البارى -٨

  ولقد قلت تاریخاً ادون بھ انشاءه -٩

  )١(انشأ سعید باشا العظیم جامعاً غالیاً بال مثیل -١٠
                                                           

  .١٦٣أحمد محمود دقماق، مساجد اإلسكندریة، ص) ١(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٤ 

حمل النصان التأسیسیان لجامع البوصیري بمدینة اإلسكندریة أكثر من رسالة دعائیة 
وصاحب المنشأة " الحاكم"اسیة أولھا الربط الرائع الذي ربط بین المنشئ إعالمیة سی

ثم وصف المسجد بكونھ طراز " أخى"كأحد األولیاء الصالحین والتي جسدتھا كلمة 
ثم وصف . جدید للمساجد مثلھ مثل العروس المزینة التي یزدان بھا ثغر اإلسكندریة

بلھ حاكم في وطنیتھ، ثم التكرار المنشئ بكونھ وطني لم تعرف مصر منذ نشأتھا ق
المتعمد من قبل الكاتب على اإلنشاء والتجدید للجامع من قبل الحاكم صاحب الخیرات 

 .الذي لیس لھ مثیل في عطائھ

نقوش تحمل رسالة إعالمیة مفادھا تسجیل العملیات العسكریة وما وصل إلیھ -  
الشعري لقدرتھ وفاعلیتھ الحاكم من إنتصارات ومكاسب عسكریة واستخدام القالب 

        .على إیصال الرسالة اإلعالمیة لدى القارئ والزائر والمصلي

بمسجد محمد علي نموذج منفرد لتسجیل  )٢(تعتبر قصیدة شھاب الدین المصري
انتصارات الحاكم العسكریة تلك االنتصارات التي اجتذبت شاعر لھ شأنھ وموھبتھ 

التي زین بھا المسجد من الخارج حیث " عروس كنوز"التي مكنتھ من نظم قصیدة 
نقشت القصیدة بالكامل حول المحیط الخارجي بالمسجد، حیث نقش أول أبیات 

. ى اول نافذة تقع على یمین المدخل الذي یؤدي إلى صحن المسجدالقصیدة أعل
واستمرت األبیات أعلى النوافذ حول محیط  المسجد بحیث انتھت القصیدة بشطرھا 

  .األخیر أعلى النافذة على یسار نفس المدخل

  :نقتبس من تلك القصیدة التي حملت الكثیر من األغراض والمعاني األبیات التالیة

  راع حم��ى حوم��ھ الع��ال ل��ھ هللا م��ن
  

  وراع����ى الرعای����ا إذ ت����روح وتفت����دى  
  

  بس���طوتھ الركب���ان س���ارت وح���دثت
  

  ع���ن البح���ر ف���ي م���د وج���زر لمعت���دي  
  

  وق����د أیدت����ھ ف����ي المع����ارك نص����رة
  

  بف�������تح مب�������ین ع�������ن مت�������ین م�������دد  
  

  إذا ج��اء نص��ر هللا والف��تح بالض��حى
  

  فوی�������ل لك�������ل العادی�������ات بمرص�������د  
  

  م������دافع إب������راھیم بالرع������د حول������ھ
  

  تلون������ا الس������جدة اآلن فاس������جدتق�����ول   
  

  فس����ل ع����ن نج����داً إذ ت����یمم منج����داً 
  

  وم�������ا لع�������داة م�������ن اغاث�������ة منج�������د  
  

                                                                                                                                                    

  .١٦٥أحمد محمود دقماق، مساجد اإلسكندریة، ص) ١(
عمر المصري تفقھ ودرس في  شھاب الدین المصري ھو شھاب الدین محمد بن إسماعیل بن) ٢(

كما تعلم الھندسة والموسیقى وكان من . األزھر الشریف على ید الشیخین العروس والعطار
ثم عین مصححاً لمطبوعات بوالق ومن أشھر أعمالھ مجموعة . محرري وكتاب الوقائع المصریة

ف المعجم وتوفي أدبیة سماھا سفینة الملك ونفیس الفلك، ولھ أیضاً دیوان شعري مرتب على حرو
  .م١٨٥٧/ھـ١٢٧٤الشاعر شھاب الدین المصري 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٥ 

  وس����ل واقع����ات ال����زنج وال����روم إذ
  

  س�����طا بس�����مر القن�����ا وب�����یض المھن�����د  
  

  وس���ل یمن���ا والش���ام واذك���ر وقائع���اً 
  

  وأورد ص���حیح النق���ل ع���ن ك���ل مس���ند  
  

  وسل ھل عس�یر ك�ان ی�وم مص�ابھم
  

  عس������یراً وق������د ب������اؤا بش������مل مب������دد  
  

  خطوب دھتھم في مص�ادمة ال�وغي
  

  بمنص���ور ج���یش ف���ي الح���روب مؤی���د  
  

  :باإلضافة إلى أحد األبیات الشعریة بالنص التأسیسي للمسجد ونصة

  الذي خلص الحرم من العصاة -١

  فاستحق لقب الغازي المختار          

وتشیر األبیات السابقة إلى حروب محمد علي في جزیرة العرب والتي ورد ذكرھا 
أبیات الشاعر في أكثر من موضع سوأ في نجد أو في عسیر وتعتبر جزیرة في 

العرب أول میدان لحروب مصر الخارجیة في عھد محمد علي وكانت الحرب فیھا 
من أشق الحروب التي خاضھا محمد علي والتي جاءت استجابة لنداء تركیا والباب 

وذلك بعد ما . بة الوھابیینالعالي الذي دعاة في مناسبات كثیرة لتجرید جیوشھ لمحار
استفحلت الدعوى الوھابیة بالحجاز وإرسال تركیا العدید من الحمالت إلخمادھا 

حامي الحرمین "ولكنھا فشلت فزلزلت ھیبة تركیا والسلطان العثماني باعتباره 
فرأى محمد على أنھ إذا استطاع بقوة جیشھ أن یقضي على الدولة الوھابیة " الشریفین

راضى المقدسة منھا فیتوطد مركزه بذلك وتعلو مكانتھ وبالفعل نجح ویستخلص اال
في ھذا األمر، وصارت تلك الحروب مضرب األمثال واتسعت حدود مصر السیاسیة 
ألن محمد علي لم یكتفي بكسرشوكة الوھابیین بل ظلت جیوشھ تبسط سلطانھا على 

جدة إلى ابنھ إبراھیم  أنحاء الجزیرة ،بل اسندت تركیا مشیخة الحرم المكي ووالیة
كما أشارت القصیدة إلى حروبھ في بالد الیمن . باشا والذي ورد ذكره في القصیدة

وبالد الشام وكذلك حروبھ في بالد الروم والترك ولكل من ھذه الحروب أسبابھا 
فبالد الشام على سبیل المثال ضمت إلى مصر كحاجز حصین . وأطماعھا ومكاسبھا
والدولة العثمانیة وبذلك أتقت مصر شر تركیا إذ حدثت نفسھا  بین الدولة المصریة

بغزو مصر ولھذا نعتبرھا حرباً دفاعیة وكذلك حرباً ھجومیة ألن محمد علي كان 
باإلضافة إلى طموحھ . یھدف إلى التوسع في حدود مصر السیاسیة بضم سوریا

في أفریقیا وآسیا، ومشروعة وحلمھ في إنشاء دولة عربیة مستقلة تضم البالد العربیة 
ویؤید ذلك ما ورد على لسان إبراھیم باشا بعد فتح عكا بعدما سئل إلى أي مدى تصل 

إلى مدى ما یتكلم الناس باللسان العربي باإلضافة إلى نیتھ وتصریحاتھ : فتوحاتھ فقال
  .)١(بإحیاء القومیة العربیة

                                                           

  .٢١٣، ص٣جرجى زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، ج)  ١(
  :لالستزادة راجع



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٦ 

وھذا ما جسدتھ القصیدة والتي دونت على واجھات أعظم عمائر محمد علي بمدینة 
والتي استرشد فیھا الشاعر باألبیات القرآنیة وااللقاب التى تناسب الحدث . القاھرة

  ".المختار –الغازي  –منصور " –" إذا جاء نصر هللا"

لمجتمع الفكریة نقوش تحمل رسالة إعالمیة تفید احتواء الحاكم لجمیع أطیاف ا -
وذلك إلظھار الطبیعة  والمذھبیة ومنھا نقوش ذات دالالت صوفیة وشیعیھ،

  .المتسامحة للحاكم والتي ال تتوقف عند اختالفات المذھب والفكر

م والذي ١٧٧٧/ھـ١١٩١من ھذه النقوش الكتابات الشعریة بمسجد السادات الوفائیة 
بن أبي طالب وأكثرھم شھرة السید ینتھي نسبھم إلى أوالد اإلمام الحسن بن علي 

بن محمد األوسط بن محمد النجم، وھم من اإلدارسة األشراف بالمغرب  محمد وفا
حیث یعلو المدخل الرئیسي للجامع لوحھ حجریة نقش علیھا نص شعري  )١(األقصى

  :من ستة أبیات بخط النسخ البارز نذكر منھا

  ن�������ور اب�������ى األن�������وار س�������ر الوف�������ا
  
  

  غی���������ث األن���������امالس���������ید األن���������ور   
  

  اش�������رق ف�������ي أف�������ق س�������ما الحم�������ا
  
  

  ف�����ي ح�����ي الس�����ادات الوف�����ا الك�����رام  
  

كما یعلو الواجھة الشمالیة الغربیة لوحة رخامیة ذات كتابات شعریة من بیتین 
  :نصھما

  ب���اب ش���ریف ف���ي رق���ي لبن���ي الوف���ا
  
  

  ب��������الحق فی��������ھ أفض��������ل األقط��������اب  
  

  قال�������ت لن�������ا أن�������وار س�������ر جناب�������ة
  
  

  الش���������ك ھ���������ذا أكم���������ل األب���������واب  
  

المسجد من الداخل فیحتوي على سبعة عشر مقام للسادات الوفائیة أھمھم وأكبرھم أما 
مقصورة العارف با� الشیخ محمد وفا وولدة القطب أبو الحسن علي حیث تعلو باب 
المقصورة لوحة خشبیة كتب علیھا بخط النسخ المذھب ھذان البیتان داخل أربعة 

  :بحور نقرأ فیھا

  أن ب��������������اب هللا ط��������������ھ ج��������������دكم
  
  

  ولك�������م ق��������در عل�������ى ع��������ن عل��������ي  
  

  ك�����ل م�����ن یرج�����و الوف�����ا م�����ن باب�����ھ
  
  

  )٢(وات������ى م������ن غی������ركم ل������م ی������دخل  
  
  

  ھ����������ذه روض����������ھ وھ����������ذا مق����������ام
  

  مش��������ھد مش��������رق وقط��������ب ھم��������ام  
  

                                                                                                                                                    

  .٢٨٢ -١١٧عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، ص -١
  .٣٠٠ -٣، ص"إبراھیم باشا في بالد العرب"عبد الحمید البطریق،  -٢
  .٧٠ -٣٣، ص"راھیم باشا في بالد الیونانإب"محمد أحمد حسونھ،  -٣
  .٢٨١، ص"حملة الشام األولى والثانیة"عبد الرحمن زكي،  -٤
  .٢١١، ص"حرب كریت والمورة"أحمد فھیم بیومي،  -٥
   . ١٠یاسر كریم محمد، منشأت السادات الوفائیة بالقاھرة، ص) ١(
   . ٨٩ - ٨٣الكتابات الشعریة، ص عاطف عمر أحمد ،) ٢(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٧ 

بدأت النقوش األثریة بذكر أفضلیة آل الوفا واستخدام مصطلحات تخدم ھذه األفضلیة 
باإلضافة إلى استخدام الشاعر مسمى " غیث األنام –أبى األنوار : "وتعبر عنھا مثل

  . العائلة كصفة في أحیان كثیرة

" أفضل األقطاب"ثم اإلشارة الواضحة إلحدى مصطلحات الصوفیة وألقابھا وھو 
وأھل الصالح وھو عند الصوفیة رأس  )١(والقطب من ألقاب الصوفیة" قطب ھمام"و

 )٢(العارفین أو ھو الواحد الذي ھو موضع نظر هللا تعالى من العالم في كل زمان
وھى درجة تعادل القطبیة الكبرى أو مرتبھ قطب األقطاب ونراھا ھنا ترد لقًبا ألبي 

طھ "قول الشاعر  وذلك في الحسن علي وفا الذي یمتد نسبھ إلى سیدنا محمد 
وال تكون  الكاتب على تسجیلھ وھى عندھم باطن بقوه محمد والذي حرص " مجدك

إال لورثتھ الختصاصھ علیھ الصالة والسالم باألكملیة فال یكون خاتم الوالیة وقطب 
  .)٣(األقطاب إال على باطن خاتم النبوة

ومن المعروف أنھ حدثت الكثیر من التطورات للتنظیمات اإلداریة للطرق الصوفیة 
م فنجد أن شیخ مشایخ الطرق الصوفیة یعین بقرار ١٩/ھـ١٣مصر خالل القرن  في

من رئیس الدولة، كما صار لھم مشیخة عامة لصاحبھا حق التكلم عن جمیع الطرق 
وأصبح لكل طریق شیخ ولكل شیخ خلفاء في القرى ونواب في المراكز والمدیریات 

ة بالطرق الصوفیة كما عرف ولكل خلیفة مریدون وغیرھا من تنظیمات إداریة خاص
  .)٤(رئیس الصوفیة بشیخ مشایخ الطرق الصوفیة

ومن الجدیر بالذكر أن للسادات الوفائیة كإحدى الطرق الصوفیة مولد خاص یقام 
شعبان تقام بھ جمیع الطقوس الخاصة بالموالد في  ٢٣ – ١٨بمسجدھم في الفترة من 

  .)٥(مصر وبحضرة الكثیر من اإلتباع والمریدین

وحقیقة األمران إظھار ھذه الطبیعة المتسامحة للحاكم لم تتوقف على السماح بتسجیل 
كتابات ذات دالالت صوفیة تنسب إلحدى رموز ھذا االتجاه الفكري بل المشاركة في 

أحمد "البناء والتشیید لمنشآت دینیة تحمل أسماء ھؤالء ومنھا المسجد األحمدي 

                                                           

الصوفیة والتصوف تعني السفر إلى هللا تعالى فالسالك أو المرید ھو المسافر والذي قام بتزكیة ) ١(
نفسھ وجوارحھ من منكرات األخالق واألعمال وذلك بقرب العبد من حضرة هللا قرًبا معنوًیا، وقد 

ة الزھد لحركنشأ التصوف اإلسالمي في أواخر القرن الثاني الھجري واستمر بعد ذلك استمراًرا 
ویعد صالح الدین األیوبي أول مؤسس حقیقي ألول خانقاة في مصر خصصت للصوفیھ . اإلسالمیة

كما یعد . وھى خانقاة سعید السعداء والتي تعد كذلك أول تنظیم إداري للطرق الصوفیة في مصر
العصر المملوكي من أھم العصور التي اھتمت بالتنظیمات اإلداریة للطرق الصوفیة في مصر 
حیث انتظمت فیھ الصوفیة في جماعات مرتبة داخل الخانقاوات التي أنشئت بكثرة خالل ذلك 

 .العصر
 .٦٥كامل مصطفى الشیني، الفكر الشیعي والنزعات الصوفیة، ص ) ٢(

 . ٩٨ص علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم،    
   . ٤٣١حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة، ص) ٣(
   . ٢٢١طفى بركات، األلقاب والوظائف، صمص) ٤(
   . ٢٣عامر النجار، الطرق الصوفیة، ص) ٥(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٨ 

صوفیة وصاحب الطریقة البدویة والذي ینتھي بمدینة طنطا أحد أقطاب ال" البدوي
حیث نفذ النص التأسیسي لھذا الجامع على  )١( نسبة إلى اإلمام علي بن أبي طالب 

على عتب رخامي یعلو باب المدخل الرئیسي وھو عبارة عن لوحة رخامیة مستطیلة 
م نفذت بالخط الثلث بالحفر البارز تشیر إلى اسم المنشئ وتاریخ اإلنشاء بالتقوی

أنشئ ھذا المسجد المبارك خدیو مصر عباس باشا األول سنة : "الھجري ونصھا
٢"(١٢٦٧(   

رمًزا آخر من رموز الصوفیھ في مصر وصاحب الطریقة البرھامیة سیدي إبراھیم 
وأمھ السیدة فاطمة بنت  الدسوقي والذي ینتھي نسبھ إلى اإلمام الحسین بن علي 

أبي الفتح الواسطى خلیفة السید أحمد الرفاعي بمصر والذي لعب دوًرا كبیًرا في 
حیث تحمل النقوش التأسیسیة للجامع . )٣(تأسیس وبنیان الطرق الصوفیة في مصر

مسمى الخدیو توفیق مع أن أعمالھ تعد استكماالً لألعمال التي بدأھا الخدیوي 
وھو "أیام حكمھ ولم تستكمل، فیذكر علي مبارك في ھذا الشأن  إسماعیل في أواخر

اآلن صار تجدیده على طرف الخدیوي إسماعیل على غایة من االعتناء وقد رسم فیھ 
مئذنتان وبني أساسھما مع الجامع وكان وضعھ على الھیئة التي ھو علیھا اآلن 

نصوص التأسیسیة لمسجد أما ال )٤("بمعرفتنا و رسمنا زمن تولیتنا األوقاف المصریة
إبراھیم الدسوقي والتي حملت اسم الخدیو توفیق فقد جاء األول منھا مثبًتا على 
المدخل الواقع بأقصى الواجھة الرئیسیة للمسجد نفذ على لوحة رخامیة مستطیلة 

  :الشكل في بیتین من الشعر منفذة بالخط الثلث بأسلوب الحفر البارز نقرأ فیھا

  الھ����یج مس����جد بتوفی����ق رب����ي ت����م -١
  

  علی�������ھ جم�������ال هللا والن�������ور س�������اطع  
  

  تم������ت عمارت�������ھ فارخت�������ھ بھ�������ا -٢
  

   ١٣٠٣رح��اب األس��رار الوالی��ة ج��امع  
  

أما النص الثاني فیقع أعلى عتب المدخل الثاني للجامع والواقع على یسار المدخل 
  :الرئیسي بالواجھة الرئیسیة للجامع ونصھ كالتالي

 بالتوفیق یجدد مسجد � أضحى بھ سید لمن زار ضامًنا  -١

  محب اتاه خائًفا كان آمًنا  ١٣٠٣مقام إلبراھیم آمن فارضوا  -٢

                                                           

 .٣٣محمد فھمي عبد اللطیف، السید أحمد البدوي أو دولة الدروایش في مصر، ص) ١(
 .٣٢إبراھیم أحمد نور الدین، حیاة السید البدوي، ص     
 .٦٧سعید عاشور، السید أحمد البدوي وطریقھ، ص     

  .٥٥مجدي عبد الجواد علوان، عمائر الخدیوي عباس حلمي الثاني الدینیة ، ص )٢(
 .١٢٠أحمد محمد صالح الدین عبد السالم، النقوش الكتابیة على المنشآت اإلسالمیة ،  ص

   . ٥٥عبد العزیز عبد التواب، سیدي إبراھیم الدسوقي وأولیاء هللا الصالحین، ، ص) ٣(
   . ١٧ -١٦، ص١١فیقیة، جعلي مبارك، الخطط التو) ٤(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٦٩ 

أما النص الثالث فقد جاء منفذعلى لوحة رخامیة مستطیلة تعلو مدخل السیدات بالخط 
  :الثلث بأسلوب الحفر البارز نقرأ فیھ

  اش���������كر هللا فالش���������عائر قام���������ت -١
  

  توفیق�������������ھ تم�������������ام العم�������������ارةإذ ب  
  

  اس�����بغ الوض�����وء والغس�����ل وارخ -٢
  

  

  ١٣٠٣) ١( أن ھ��ذا س��ر لب��اب الطھ��ارة  

  

أشارت النصوص الثالثة لمسجد إبراھیم الدسوقي إلى مسمي صاحب عمارة وتجدید 
المنشأة وذلك بصیغة الدعاء تماشًیا مع اإلیقاع الشعري للكلمات وذلك في قولھ 

حیث تم توظیف المسمى لتحقیق الغرض الدعائي " بتوفیقھ –بالتوفیق  –بتوفیق "
اإلعالمي باإلضافة إلى الرسالة اإلعالمیة األساسیة وھى احتواء جمیع أطیاف 
المجتمع الفكریة والمذھبیة حیث احتوى النص األول إلى االنتھاء تماًما من عمارة 

فاق كلمة التجدید ھـ ثم إر١٣٠٣المسجد كامالً وتاریخ االنتھاء بالتقویم الھجري 
بالنص الثاني وإیضاح وظیفة المنشأة باإلضافة إلى كونھا مسجد بالبیت األول إال أنھا 
مقام لسیدي إبراھیم الدسوقي بالبیت الثاني ثم التأكید على عمارة المسجد وإقامة 

  .الشعائر بھ بتوفیق الخدیوي توفیق

فكرًیا ونقصد ھنا المذھب نقوش أخرى تشیر إلى طائفة مختلفة اختالًفا مذھبًیا و
والفكر الشیعي، حیث تأتي القصیدة الشعریة المكونة من اثنى عشر بیًتا والمقسمة إلى 
أربع وعشرین بحًرا والتي كتبت على أزار خشبي یحیط بجدران غرفة الضریح 

وذلك بمسجده بمدینة القاھرة والتي نفذت بالخط النسخ  الخاصة باإلمام الحسین 
  :منھا المذھب نقتبس

  خی����������ره هللا م����������ن الخل����������ق أب����������ى
  

  بع������د ج������دى وان������ا اب������ن الخی������رتین  
  

  وال���������دي ش����������مس وأم���������ي قم����������ر
  

  وأن���������ا الكوك���������ب ب���������ین النی���������رین  
  

  فض�������ھ ق�������د خلص�������ت م�������ن ذھ�������ب
  

  وأن����������ا الفض����������ة ب����������ین ال����������ذھبین  
  

  م������ن ل������ھ ج������د كج������دي المص������طفى
  

  أحم�������د المخت�������ار ن�������ور الظلمت�������ین  
  

  م��������ن ل��������ھ ع��������م كعم��������ى جعف��������ر
  

  ذي الجن����������احین أص����������یل النب����������ین  
  

  ل�����������ھ أم ك�����������أمي فاطم�����������ةم�����������ن 
  

  بص�����فة الزھ�����راء ق�����ره ك�����ل ع������ین  
  

  ش���������یعھ المخت���������ار ق���������روا عیًن���������ا
  

  ف���ي غ���د تس���قون م���ن ك���ف الحس���ین  
  

  ع�����ن أخی�����ھ الحس�����ین األعل�����ى رووا
  

  نظم�������ھ والم�������دح ح�������ق الحس�������نیین  
  

  والس�����������عادات بنص�����������را رخ������������ت
  

  یرق������ى إس������ماعیل أعل������ى الجنت������ین  
  

                                                           

    .  ١٣٢عزة عبد الحمید شحاتھ، النقوش الكتابیة، ص) ١(
 .١١٢أحمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص     



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٠ 

شیعة "الشعریة في قولھ نالحظ التصریح الكامل للمذھب الشیعي في كلمات األبیات 
  ".المختار قروا عینا في غد تسقون من كف الحسین

تم استعراض لھؤالء " خیرة الخلق"والتي جاءت بعد مدیح آلل البیت وذلك في قولھ 
على مدار القصیدة، ومن  كال باسمھ ثم التجاھل لذكر أي من صحابة الرسول 
، "كف الحسین" ك فى قولھالمالحظ أیًضا ذكر السقایة عند الحوض الشریف وذل

  .ولیس من ید الرسول كما ھو معروف عند أھل السنھ والجماعة

  .)١(م١٨٧٣ -ھـ ١٢٩٠" الخدیوي إسماعیل"م مجدد المسجد باإلضافة إلى تسجیل اس

نقوش أثریة تحمل رسالة إعالمیة تفید حرص الحاكم على التقرب إلى العامة 
وتقویة الرابط االجتماعي بین الحاكم ورعیتھ وذلك من خالل إنشاء أو تجدید أو 
إضافة لمنشأة دینیة تخدم احتیاج روحي لھ قدسیتھ وأولویتھ عند رعیتھ والتى 

  : جاءت فى صورتین

كثیر من أسماء آل البیت أو األئمة أو أولیاء هللا حملت ھذه المنشآت مسمى ال -١
الصالحین أو أحد الشیوخ أصحاب الكرامات والنبوءات التي اعتقد فیھا الحاكم بل 
الحرص على آرفاق اسم الحاكم مصحوباً بأسماء ھؤالء مع اإلكثار من العبارات 

والمغفرة  وحب آل بیتھ الكرام وطلب األجر والثواب الدالة على حب رسول هللا 
  . والشفاعة

حملت ھذه المنشآت مسمى الحاكم بصیغة اسم المفعول المشتق من المسمى  -٢
وتوظیفھ في القصیدة الشعریة التي ظھرت بشكل كبیر في نقوش عصر أسرة محمد 
علي وذلك لما تحملھ القصیدة الشعریة من إحداث الكمال السمعي والبصري للمصلى 

على أقسام مصر اإلداریة آنذاك إلحداث االنتشار  والزائر وتوزیع ھذه المنشآت
  .الواسع للرسالة اإلعالمیة

  :نذكر من ھذه النقوش على سبیل المثال ال الحصر

النقوش األثریة لمسجد صالح أبو حدید بحي الناصریة بمدینة القاھرة وھو أحد 
الشیوخ الصالحین أصحاب الكرامات والنبوءات والذي أحبھ الخدیوي إسماعیل 
واعتقد في كراماتھ، كما اعتقد غیره من جموع شعبھ فابتنى لھ ھذا المسجد بعد ما 

ویقع النص التأسیسي لھذا الجامع في لوحة . أوقف علیھ أوقافاً كثیرة بمدیریة البحیرة
جصیة بھا أبیات من الشعر في ثمان أسطر باللغة التركیة تتصدر المدخل الرئیسي 

  :للجامع نقتبس منھا التالي

  والي عالي المنزلھ وصاحب األمر في البالدال

                                                           

  .٢٥إبراھیم إبراھیم عامر، العمائر الدینیة، ص) ١(
   . ٤٢عاطف عمر حسن، الكتابات الشعریة، ص     



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧١ 

  أنھ صاحب النصیب من الكرم ومرسى العدل والوقار    

  أنھ من آثار إسماعیل التھلیل یؤثر 

  السامعین والھدف من ذلك مجرد تحصیل األجر والثواب بال حصر     

  أقام الخدیو مسجدومقاما ً للشیخ صالح 

  حتى یكون ذكرى في الدنیا إلى یوم القیامة

كما یوجد نقش آخر أعلى عتب المدخل المشترك بین المیضأة وبیت الصالة نفذت 
على لوحة رخامیة مستطیلة الشكل نقش بداخلھا بیتین من الشعر بأسلوب الحفر 

  :البارز بخط النستعلیق نصھ كالتالي

  انش���������������أ أفن���������������دینا الخ���������������دیوي
  

  

  مس��جداً م��وفي المس��اجد بالمحاس��ن مف��رد  
  

  رم ص����������������������الحاً فی����������������������ھ وزره
  

  

  ) ١(مؤرخاً من سعداس�ماعیل  ھ�ذا المس�جد  
  

١٢٨٠  

نالحظ في نقوش المنشأة الحرص الشدید على تسجیل اسم الحاكم في أكثر من موضع 
والت��ي ب��دأت باإلش��ارة إلی��ھ وذل��ك ب��ذكر محاس��نھ وفض��ائلھ  وف��ي مك��انین مختلف��ین،

هللا  واإلشارة إلى المنشأة والغرض من إنشائھا وھى تحصیل األجر والثواب ومرضاة
تعالى، ثم وظیفة المنشأة وجمعھا ما ب�ین كونھ�ا مس�جداً ومقام�اً للش�یخ الص�الح والت�ي 
وصفھا الكاتب بكونھا جاءت موافیھ ومنفرده بالمحاسن، وكما سبق ذكره أن ص�احب 
المنشأة مجرد ولي اعتقد الخدیوي إسماعیل في كراماتھ ونبواءتھ وحاز على إعج�اب 

  .ھورضا قطاع كبیر من جموع شعب

وتأتي النقوش األثریة لجامع السیدة زینب بالمیدان الذي یحمل مسماھا بمدینة القاھرة 
 -ھـ١٣٠٢لى الخدیوي توفیق والتي ترجع جمیعھا إلى التجدیدات التي نسبت إ

بشكل أبیات شعریة وزعت على الواجھة الرئیسیة للجامع التي تقع بالجھة م ١٨٨٥
  :سیدات نقرأ فیھالشمالیة والمخصصة حالیاً كمدخل لل

  بن���ي المس���جد الع���الي العزی���ز لزین���ب
  
  

  وفی����������ھ ن����������ور العنای����������ة ب����������رزخ  
  

  بباب��������������ھ بانی��������������ھ � مخل��������������ص
  

  

  بتكمی���������ل توفی���������ق بب���������ر ی���������ؤرخ  
  

  ب������اب الش������فاعة عن������د قب������ة زین������ب
  

  یلق����������اه غ����������اد للمق����������ام ورای����������ح  
  

  م�����ن یم�����ن توفی�����ق العزی�����ز م�����ؤرخ
  

  

  ن������ور عل������ى ب������اب الش������فاعة الی������ح  
  

  

  لمس�����جد ذات الج�����د والس�����یر زین�����ب
  
  

  بھ������ا ع������ال ن������ور الب������دور تط������اوال  
  

  فق������ل لل������ذي یرن������و  إلی������ھ م������ؤرخ
  

  )١(بتوفی������ق موالن������ا البن������اء تك������امال  
  

                                                           

 .٦٢راز المعماري والفني لمساجد القاھرة ، صعبد الوھاب عبد الفتاح حجاج، الط) ١(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٢ 

  

تش���یر األبی���ات الس���ابقة إل���ى اس���م منش���ئ مس���جد الس���یدة زین���ب ب���أكثر م���ن ص���ورة 
وبن����ي المس����جد الع����الي "بعض����ھا ج����اء ص����راحة وبعض����ھا باإلش����ارة إلی����ھ بقول����ھ 

وال���ذي " بتوفی���ق"الص���فة المش���تقة م���ن اس���مھو اس���تخدام ص���یغة أ، "العزی���ز لزین���ب
ث���م م���دح الش���اعر لص���احبھ النس���ب العل���وي والت���ي ج���اء . ل���م یكتم���ل البن���اء إال ب���ھ

ذكرھ��ا س��ابقة الس��م الح��اكم ال��ذي ابتن��ى ھ��ذه المنش��أة ابتغ��اء مرض��اة هللا وش��فاعتھا 
والت���ي جمع���ت م���ا ب���ین الغ���رض  ی���وم القیام���ة وك���ذلك اإلش���ارة إل���ى وظیف���ة المنش���أة

  ".قبة زینب"والجنائزي في قولھ الدیني 

وللجامع ثالث مداخل بالواجھة الغربیة كل منھا عبارة عن تجویف غائر یتوجھ عقد 
مدائني یعلو كل منھا عتب رخامي مستقیم یعلوه نفیس ثم عقد عاتق من صنجات 
حجریة ویعلو المداخل الثالث ثالث لوحات رخامیة نقش بكل منھا بیتین شعریین 

  :حر بیضاویة الشكل نقرأ فیھاداخل أربع أب

  ی�����������ا مس�����������جد ق�����������د ش�����������ادة -١
  

  

  توفی����������ق البن����������ھ خی����������ر ش����������افع  
  

  

  ق�������������د قی�������������ل ف�������������ي تاریخ�������������ھ
  

  

  ب����������اب لقرب����������ى الخی����������ر ج����������امع  
  

  

  بتوفی�������ق العزی�������ز بن�������اء بی�������ت -٢
  

  وفی������ھ م������ن بھ������ا ترج������ى المن������افع  
  

  

  ف������زر واق������رأ وص������ل وس������ل وارخ
  

  

  ب��������ھ س��������ر لك��������ل الخی��������ر ج��������امع  
  

  لزین���ب الح����رم  المص����ري ج����دده -٣
  

  

  )٢(خ�����دیو مص�����ر بترتی�����ب وتنس�����یق  
  

  ن����ور الكریم����ة یحك����ي ح����ین أرخ����ھ
  

  

  ل����ي بی����ت س����عد علی����ھ ب����اب توفی����ق  
  

  

رسائل إعالمیة متعددة بل ومتكررة تحملھا ھذه األبیات الشعریة مفادھا أن بناء 
الحاكم لھذه المنشأة والذي ورد اسمھ بأكثر من صورة أیضاً بغرض الشفاعة من ابنھ 

زینب ھى ابنة لفاطمة الزھراء ابنھ رسولنا وحبیباً وشفیعنا  بنت خیر شفیع فالسیدة
مرة ثانیة أن بنائھ لھذه المنشأة ھى  یكرریوم القیامة علیھ أفضل الصالة والسالم، و

وجھ من وجوه القربى � تعالى فیھا المنافع المرجوة للزائر والقارئ والمصلى 
  . والسائل فلكل ھؤالء الخیر الجامع

                                                                                                                                                    

   .  ١١٨عاطف عمر حسن، الكتابات الشعریة على مساجد القاھرة، ص) ١(
    .  ١١٩عاطف عمر حسن، الكتابات الشعریة على مساجد القاھرة، ص) ٢(
   .  ١٢٨ -١٢٧العمائر الدینیة، ص: إبراھیم إبراھیم عامر -



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٣ 

 )١(والحرم كل ما حرم فال یمس" الحرم المصري"بكونھ  ثم وصف المسجد
وتخصص وتطلق ھذه الكلمة منفردة على المسجد الحرام بمكة المكرمة أول بیت 

  .)٢(وضع للناس فیعرف باسم الحرم المكي أو المسجد الحرام

وھناك أیضاً كما یذكر الشاعر الحرم المصري الذي جدده خدیو مصر والذي شملھ 
بني كباب من أبواب الخیر " بیت سعد"تنسیق ثم وصف المنشأة بكونھا بالترتیب وال

  .من قبل الحاكم

وذلك بمسجده الذي یحمل اسمھ   نقوش أخرى خاصة بإمام أھل السنة اإلمام الشافعي
حیث جاء النص التأسیسي للجامع أعلى عتب . بشارع اإلمام الشافعي بمدینة القاھرة

والقبة الضریحیة في لوحة مستطیلة اشتملت على المدخل المشترك بین بیت الصالة 
  :ثالثة سطور أفقیة منفذة بالخط الثلث بأسلوب الحفر البارز نصھا كالتالي

  .قد أمر بإنشاء ھذا المسجد األنیق للشافعي ذو العلم العمیق خدیو مصر األفخم -١

  محمد توفیق -٢

دیر األوقاف في سنة وقد اتم العمل واتقنھ حسب األمر سعادة علي باشا رضى م -٣
  .)٣(ھجریة كتب عبد الكریم وھبة ١٣٠٩

وترجع أھمیة ھذا النص إلى أنھ یشیر إلى أمر الخدیوي توفیق والذي جاء اسمھ 
صراحة منفرداً یشغل سطراً بكاملھ بإنشاء مسجد فخم أنیق إلمام أھل السنة اإلمام 

األوقاف آنذاك الذي تولى الشافعي ووصفھ بكونھ ذوعلم عمیق باإلضافة إلى مدیر 
  .أعمال البناء وكذلك الكاتب الذي سجل النص وتاریخ اإلنشاء بالتقویم الھجري

ھناك أیضاً النقوش األثریة بمسجد السید نفسیة ابنة الحسن بن علي بن أبي طالب 
كرم هللا وجھما زوجة إسحاق بن جعفر الصادق بن حسن الباقر بن علي زین 

بن علي بن أبي طالب،والتي أجمع أھل السیرة أنھا توفت العابدین بن الحسین 
بالقاھرة بعدما قدمت إلیھا ھى وزوجھا بخالف غیرھا من الشریفات العلویات حتى 

م ٨٢٣/ ھـ٢٠٨أن البعض یطلق علیھا نفیسھ المصریة وتوفت في شھر رمضان سنة 
ع والضریح حیث یقع الجام )٤(ودفنت في منزلھا الذي ھو محل قبرھا وضریحھا اآلن

  .       بحي الخلیفة بمدینة القاھرة

امر بإنشاء المسجد الحالي الخدیو عباس حلمي الثاني، وجاء النص التأسیسي للمسجد 
لیدون ذلك على لوحة رخامیة مستطیلة نفذ علیھا سطراً واحداً نقش بالخط الثلث 

                                                           

   .  ٤٨سامي محمد نوار، الكامل في مصطلحات العمارة اإلسالمیة، ص) ١(
   . ٣٤فوزیة مطر ، تاریخ الحرم المكى، ص ) ٢(
   . ٢٣٠عبد الوھاب عبد الفتاح، الطراز المعماري، ص) ٣(
   .  ٥٦، ص٥ابن خلكان، وفیات األعیان، ج) ٤(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٤ 

بإقامة منشآت بأسلوب الحفر البارز لیسجل ھو اآلخر مدى اھتمام حكام ھذه األسرة 
  :خاصة بأصحاب النسب العلوي والنص جاء كالتالي

أمر بإنشاء ھذا المسجد المبارك خدیو مصر عباس حلمي الثاني األفخم أدام هللا  -١
  .)١(١٣١٤أیامھ سنة 

نقوش أثریة وعمائر أخرى تحمل مسمى حكام أسرة محمد بصیغة اسم المفعول 
ر الخدیوي توفیق وعباس حلمي الثاني المشتق من المسمى كما سبق وذكرنا، ویتصد

قائمة ھذه المنشأت فدائماً وأبداً ترتبط العمارة بأھواء الحاكم ومیولھ وطباعھ 
  .)٢(باإلضافة إلى اإلطار السیاسي لتلك الفترة الزمنیة

المتخذ من اسم الخدیوي توفیق لیطلق على مسجدیین " التوفیقى"حیث جاء مسمى 
ز محافظات القنال، والممر الرئیسي للتجارة بین الشرق أحدھما بمدینة بورسعید مرك

والغرب آنذاك، حیث یقع الجامع بحي العرب أحد أحیاء مدینة بورسعید حیث یعتبر 
حیث جاء النص التأسیسي للجامع داخل لوحة  )٣(الجامع التوفیقي إحدى شیاخاتھ

ذه بخط الثلث في رخامیة بارزة تعلو المدخل الرئیسي بالواجھة الرئیسیة للمسجد منف
  من الشعر نقرأ فیھمابیتین 

   
  خ�������دیو مص�������ر أب�������و العب�������اس حاكمھ�������ا

  
  

   

   
  

  ت�������������دوم دولت�������������ھ ب�������������العز والج�������������اه
  

  بن����������ي س����������عید بن����������ور م����������ا نؤرخ����������ھ
  

  
  ١٣٠٣ق�������د أنش�������أ الج�������امع الت�������وفیقي �   

  

الذي نسب إلیھ بناء الجامع " توفیق"اشتمل النص السابق على اسم المنشئ الخدیوي 
المشتق من اسم الحاكم، كما لقب بأبو العباس نسبھ إلى ابنھ األكبر " التوفیقي"ومسماه 

وتاریخ اإلنشاء " جامع"كما أشار النص إلى وظیفة المنشأة . عباس حلمي الثاني
  .)٤(المدون بالتقویم الھجري

ویأتي مسمى التوفیقي مرة ثانیة لیطلق على أحد مساجد ومعالم مدینة حلوان األثریة 
بحلوان بشارع أحمد أنسي شیده الخدیوي توفیق وأوقف " المسجد التوفیقي"ع حیث یق

  .)٥(علیھ أوقافاً كثیرة

                                                           

 .١٦٨لثاني الدینیة ، صمجدي عبد الجواد علوان، عمائر الخدیوي عباس حلمي ا) ١(
 .٣٧أمل محمد فھمي، أمراء األسرة المالكة، ص) ٢(
، "الطرز المعماریة لمدینة بورسعید في عصر أسرة محمد علي"بدر عبد العزیز بدر، ) ٣(

 .٦٦٩ص
 .٢٠٥سھیر جمیل إبراھیم الدھشان، اآلثار اإلسالمیة الباقیة بشرق الدلتا، ص) ٤(
 .٨٩حلوان مدینة القصور والسرایات، صعبد المنصف سالم نجم، ) ٥(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٥ 

حیث یتصدر كتلة المدخل الرئیسي والذي یشغل الطرف الغرب من الواجھة الشمالیة 
لوحة تأسیسیة من الرخام مزینة ببیتین من الشعر یتضمنان اسم المنشئ وتاریخ 

  :اإلنشاء

  ك مص�����ر األص�����فىش�����ا البن�����ا ملی�����
  

  

  توفی������ق باش������ا ذو العل������ي والس������ودد  
  

  ن�������ور عل�������ى ن�������ور ب�������دا تاریخ�������ھ
  

  

  ١٣٠٧انشأ الخ�دیو أعل�ى مس�جد س�نة   
  

كما ألحق بالمسجد سبیل وكتاب ولكنھما داخل مبنى مستقل حیث تشغل واجھة السبیل 
ص الركن الشمالي الغربي من المبني فتح بھا ثالث نوافذ یعلو النافذة الثانیة منھا ن

  :كتابي منظوم في بیتین من الشعر نصھما

  خ�������دیو مص�������ر ق�������د انش�������أ س�������بیال
  

  

  زالل ص�������������فائھ فی�������������ھ ال�������������دواء  
  

  ش���������فى ظم���������أ األن���������ام ف���������أرخوه
  

  

  س����������بیل م����������اؤه ع����������ذب ش����������فاء  
  

أما الكتاب فنصل إلیھ من المدخل بالجھة الغربیة للمسجد وھى كتلة بارزة داخل 
علیھ نص تأسیسي بھیئة  حجر غائر یعلوھا عقد نصف دائري ثم لوح رخامي منقوش

  :بیتین من الشعر نقرأ فیھما

  بن���ي مكت���ب العرف���ان توفی���ق عص���رنا
  

  

  وتوج��������ھ ع��������ًزا بإحس��������ان ج��������ودة  
  

  فن������ادي لن������ا ع������ز الف������الح مؤرخ������اً 
  

  

  )١(لمكت������ب توفی������ق جم������ال س������عوده  
  

وبعیداً عن النقوش األثریة یذكرنا ھذا الجامع بالمجموعات المعماریة التي ظھرت 
وساد استخدامھا في العصر المملوكي بشقیھ البحري والجركسي والتي حملت أكثر 
من وظیفة معماریة حیث ضم الجامع ومسماه الوظیفة الدینیة والتعلیمیة والخیریة 

للشرب وذلك بإنشائھ السبیل الملحق بالجامع  وھى تزوید المارة بالماء العذب الالزم
والتي روى بھا ظمأ " شفاء –صفاء  –زالل "والذى وصف الشاعر ماؤه بكونھا 

األنام وعطشھم حیث حملت النقوش األتریة في كلماتھا ھذه الوظائف المزدوجة في 
كتاب مع ذكر اسم المنشئ بصور شتى سوأ بالتصریح  –سبیل  –مبنى واحد مسجد 

  .إلشارة أو الصفةأو ا

نموذج أخیر لھذه المنشآت التي حملت أسماء حكام أسرة محمد علي وھو المسجد 
بمدینة اإلسماعیلیة حیث یقع المسجد بشارع العباس أیضاً بتلك المدینة " العباسي"

                                                           

  .١٠٢عبد المنصف سالم نجم، حلوان مدینة القصور، ص) ١(
 . ١٦١ -١٥٥إبراھیم إبراھیم عامر، العمائر الدینیة، ص     



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٦ 

الخالدة ویرجع إنشاؤه إلى عھد الخدیوي عباس حلمي الثاني حیث یتصدر النص 
خل الرئیسي بالواجھة الرئیسیة منفذاً على لوحة رخامیة التأسیسي للمسجد عتب المد

مكتوباً بخط الثلث بالحفر البارز مشیراً إلى اسم الخدیو عباس حلمي الثاني كمنشئ 
  :للمسجد وتاریخ اإلنشاء بالتقویم الھجري ثم الدعاء لھ بدوام الحال ونصھ كالتالي

ادام هللا أیامھ سنة انشئ ھذا المسجد في عصر خدیوي مصر عباس حلمي الثاني 
١(١٣١٣(.  

  :نقوش خاصة بنساء األسرة العلویة تحمل دالئل ورسائل إعالمیة مفادھا -

حرص نساء األسرة العلویة على المشاركة في البناء وبذل المال في سبیل ذلك . ١
  .مع اختالف وظائف المنشأة وتنوع مركزھا اإلداري

الصالحین كمظھر من مظاھر التقرب إلى بعض ھذه المنشآت خاصة باألولیاء . ٢
  .العامة

الحرص على عدم التصریح باسمائھن تماشًیا وإظھاًرا اللتزامھن بنظرة المجتمع . ٣
المتحفظة بظھور اسم المرأة واالكتفاء بتاء التأنیث أو نسبتھا إلى زوجھا الحاكم، أو 

  .أحد أبنائھا من الرجال

م ١٨٦١/ ھـ١٢٧٨" مصطفى فاضل"بشتاك تأتي النقوش األثریة بواجھة جامع 
والذي ینسب إنشائھ إلى ألفت ھانم قادن والدة مصطفى فاضل باشا وزوجة إبراھیم 
باشا نموذج للنقوش األثریة الخاصة بنساء األسرة العلویة والتي تصدرت المدخل 
الرئیسي مدونھ بالخط الفارسي المذھب مكونھ من اثني عشر بیت شعري نقتبس منھا 

  :األبیاتھذه 

  بن��ت مس��جًدا ش��كًرا وی��ا حب��ذا الش��كر
  

  

  عل���ى نع���م حل���ت ول���یس لھ���ا حص���ر  
  

  وج�����ادت بب�����ذل الم�����ال حب�����ا لربھ�����ا
  

  

  كریم���ة ك���ف وص���فھا الج���ود والبش���ر  
  

  قص��دت ب��ھ الص��در المؤی��د مص���طفى
  

  

  ھ��و الفاض��ل الباش��ا ب��ھ افتخ��ر العص��ر  
  

  لھ��ا الخی��ر ف��ي ال��دارین م��ن حی��ث أنھ��ا
  

  

  ال����ذكرأبان����ت مص����لى فی����ھ ق����د رف����ع   
  

  وم����ا ھ����و إال مس�����جد مث����ل روض�����ھ
  

  

  بأش�����جارھا ن�����ور وأغص�����انھا ن�����ور  
  

  لق�������د أسس�������ت ذات العف�������اف بن�������اءه
  

  )١(عل���ى دائ���م التق���وى ف���تم لھ���ا الجب���ر  
  

                                                           

  .٢٨٨مجدي علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص) ١(
 . ١٣١أحمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص    



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٧ 

     

یبدو عدم التصریح متعمًدا باسم السیدة ألفت ھانم قادن من قبل الشاعر في القصیدة 
وبنت مسجًدا "رغم أنھا من بذلت المال وھى من أمرت ببنائھ واستكملت البناء 

وما " "مصلي قد رفع فیھ الذكر" "مسجًدا"وخصصت صفة البناء " جادت ببذل المال"
" ذات الكفاف –كریمة كف "رة إلیھا بالنعوت واكتفى الشاعر باإلشا" ھو إال مسجًدا

دام لھا " –" الخیر في الدارین"أو نسبتھا إلى نجلھا  الصدر المؤید أو الدعاء لھا 
  ".ووصفھا الجود والبشر" –" األجر

كما حملت الكتابات أھمیة ھذه المنشأة الدینیة والروحیة عند زوارھا وتشبیھھا 
وأغصانھا، وكیف أن البناء قائم على التقوى بروضة من ریاض الجنة بأشجارھا 

  .راجیھ منھ المنشئة مرضاه هللا تعالى

كما شیدت خوشیار ھانم والدة الخدیو إسماعیل والزوجة الثالثة إلبراھیم باشا وإلى 
م مسجًدا ألحد األولیاء ١٨٨٥/ ھـ١٣٠٣مصر وابن محمد علي والتي توفیت 

ي تحمل نفس المسمى والتابعة لمحافظة الصالحین وھو سید غازي بإحدى المدن الت
كفر الشیخ، نفذ النص التأسیسي للمسجد على لوحة رخامیة مستطیلة تصدرت 
المدخل الرئیسي للمسجد منفذة بالخط الثلث بالحفر البارز بھیئة بیتین من الشعر 

  :نصھما

  ق������د ش������یدت أم الخ������دیوي جامًع������ا
  
  

  للس��������ید الغ��������ازي عزی��������ز الج��������ار  
  

  مؤرخ�����ـًاغن�����ى ب�����ھ طی�����ر الخت�����ام 
  

  

  زھدي١٢٨٤عرج بردة جامع األنوار   
  

ونسبتھا " شیدت"ویشیرالنص إلى منشئة المسجد وذلك باإلشارة  إلیھا بتاء التأنیث 
كما احتوى النص على اسم من شید المسجد من أجلھ وھو " أم الخدیوي"إلى ولدھا 

لمسماه وھو أحد الشیوخ الصالحین ولھ مقام وشھرة بالمدینة ا" محمد بن غازي"
باإلضافة إلى التقویم " جامع"باسمھ، كما یشیر النص إلى وظیفة المنشأة وھى 

  .ـھ١٢٨٤الھجري للمنشأة وھو 

كما ألحقت المنشئة بالجامع قبة تقع على یمین الداخل من المدخل الرئیسي للجامع 
خاصة بھذا الولي الصالح، وسجل ذلك على لوحة رخامیة بیضاویة الشكل منفذة 

  :لثلث بأسلوب الحفر البارز في خمسة أسطر نصھابالخط ا

  بنت أم الخدیوي مقام صدق -١

  إلى الغازي من فرط المحبة -٢

  فقلت لبلبل األفراح أرخ -٣

  حوت كل الكرامة وھى قبة -٤

                                                                                                                                                    

   .٢٢٠حسن، الكتابات الشعریة، ص عاطف عمر أحمد) ١(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٨ 

١(١٢٨٤ -٥(  

أم "ونس�بتھا إل�ى ول�دھا " ش�یدت"حمل النص أیًضا اإلشارة إلى المنش�ئة بن�اء التأنی�ث 
ث�م التق�ویم الھج�ري " الغ�ازي"وم�ن خصص�ت ل�ھ " مق�ام"المنش�أة ووظیف�ة " الخدیوي
ولكن م�ا نالحظ�ھ ف�ي ال�نص تس�جیل المحب�ة ب�ل ش�دتھا م�ن قب�ل المنش�ئة لھ�ذا  ١٢٨٤

الولي الصالح الذي نسب إلیھ الكثیر من الكرامات كأنھا تق�ول لمریدی�ھ أنھ�ا تش�اركھم 
می�ة نض�یف إل�ى ھ�ؤالء وھؤالء یمثلوا مس�تقبلي الرس�الة اإلعال. حبھ وصدق كراماتھ

  .المصلین والزائرین وغیرھم

مثال أخیر لمنشأة ذات وظیفة أخرى وھى وظیفة خیریة لمد المارة والمحتاجین 
بالماء العذب الالزم للشرب، وھى الكتابات األثریة بسبیل أم محمد على الصغیر 

ة م ویقع بمیدان رمسیس بمدینة القاھرة، انشأتھ زیبا قادن زوج١٨٦٩/ ھـ١٢٨٦
محمد على الكبیر ووالدة محمد على الصغیر، وھو من األسبلة ذات الھیئة المقوسة 
ذات األربعة شبابیك والتي نفذت كتاباتھ داخل مستطیل مقسم لثماني مناطق أفقیة 

  : بالجانب األیسر من الواجھة نتناول منھاھذه االسطرالخمس

  خلیل�����ھ محی�����ي قط�����ر مص�����ر محم�����د
  
  

  درب المحام����� عل�����ي ملی�����ك العص�����ر  
  

  ووال����دة الش����ھم األمی����ر محم����د عل����ي
  
  

  ایث�������ل المج�������د ع�������ن خی�������ر وال�������د  
  

  بن������ت لعب������اد هللا ف������ي ح������ب بعلھ������ا
  

  

  وواح������دھا اس������نى س������بیل المقاص������د  
  

  فم������ن مائ������ھ الص������افي كم������ا ش������اء
  
  

  یرت���وي بعافی���ھ ف���ي جس���مھ ك���ل وارد  
  

  وتبن���������ى ب���������اخالص علیھ���������ا فإنھ���������ا بنت���������ھ إلحی���������اء نف���������س غ���������اد وواف���������د
  

  

  :األیمن من الواجھة نقرأ فیھوھناك نقش اخر بالجانب 

  من أجل محمد علي باشا قدمت األم عمالً یستحق التقدیر

  ھذا العمل العظیم  لقد وجھت تفكیر ابنھا نحو الطریق المستقیم فلیقبل هللا 

كلما استمر ھذا العمل الخیري في العطاء فإن حیاتھا ستطول بأمر هللا لقد وجھت األم 
السبیل فلیكأفھا هللا بدخولھا الجنة فقد بینت أن النیل  كل سخائھا وحماسھا نحو ھذا

  .)٢(ینبع من الجنة

حملت الكتابات األثریة السابقة والواردة بسبیل محمد علي الصغیر بمدینة القاھرة 
الكثیر من الرسائل اإلعالمیة لمنشأة معماریة ذات وظیفة خیریة ھى في حد ذاتھا 

والعطاء من صاحبھا للغیر فھى تمثل حاجة رسالة إعالمیة تحمل الخیر والمحبة 
  .اإلنسان للماء العذب سر الحیاة

                                                           

 . ٧٣ -٧٢أحمد محمد صالح الدین، النصوص التأسیسیة بالعمائر الدینیة، ص )١(
 . ٢٨١،  ص"سبیل أم محمد على الصغیر"عادل شریف عالم،  )٢(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٧٩ 

 - " خلیلھ محیي"حیث یبدو أیًضا التجاھل المتعمد لذكر المنشئة ونسبتھا إلى زوجھا 
بل أشارت الكتابات إلى الحب والعالقة الطبیة التي " ووالدة الشھم"ابنھا و" بعلھا"

 –" من أجل محمد علي باشا"ل صریح جمعھا بزوجھا في أكثر من موضع بشك
  ".حب بعلھا"

یكأفیھا  -حیاتھا  –بنتھ  –فإنھا  –علیھا "واإلكثار من االشارة الیھا بتاء التأنیث 
  ".وجھت األم"وكذلك استخدام مصطلح األم 

تم اإلشارة في أكثر من موضع الى وظیفة المنشأة واعتبارھا سبل المقاصد ویقصد 
بتوفیر الماء الالزم لكل وارد ووافد، والتي ھي بمثابة إحیاء الخیر والمنفعة للغیر 

للنفس البشریة واعتباره عمل خیري سیكأفیھا هللا علیھ بدخولھا الجنة والدعاء لھا 
بطول العمر الذي ربطھ الكاتب باستمرار بقاء ھذا العمل الخیري، كما حملت 

حدى نساء األسرة العلویة الكتابات صورة صادقة لدور األم في التوجیھ واإلرشاد كإ
المثل والقدوة لبقیة النساء في المجتمع المصري التي وجھت ابنھا نحو الطریق 

واعتبار ما قدمتھ األم عمالً  المستقیم وھذا العمل الخیري الذي رجت أن یتقبلھ هللا 
یستحق التقدیر والثناء علیھ مع اإلشارة إلى الرابطة القویة التي ربطت بین األم 

فالكتابات لم تقتصر على كونھا حاملة لرسائل اعالمیة سیاسیة من احدى نساء  .نھاواب
االسرة العلویة بقدر ماھى صورة صادقة لجانب من جوانب الحیاة االجتماعیة فى 

  .المجتمع المصرى خالل القرن التاسع عشر المیالدى

حملت النقوش األثریة السابقة بین كلماتھا الكثیر من الرسائل اإلعالمیة السیاسیة  -
المختلفة المضامین والمعاني والتي أرسلت من قبل الحاكم بشكل غیر مباشر إلى 
جماھیر شعبھ كما استعرضنا، ولكنھا في نفس الوقت تحمل رسالة إعالمیة مشتركة 

نشأت معماریة مختلفة الوظائف ومع فجمیعھا كما ھو معروف نصوص تأسیسة لم
ھذا فإنھا تمثل في نفس الوقت إحدى شارات الحكم والسیادة والتي یعلن فیھا 

فاألمر إذن لم یقتصر على كون . الحاكم إعتالئھ لعرش البالد واستمراره في حكمھا
النقش نص تأسیسي بقدر ما ھو رسالة إعالمیة تفید تولي واستمرار الحاكم في 

الحرص الشدید على أن تكون تلك النصوص التأسیسیة بخارج المنشأة بل . حكمھ
بل جاء أغلبھا متصدراً المدخل الرئیسي لتحقیق أكبر قدر من االنتشار للرسالة 

بل شملت ھذه النقوش أعمال التجدید . اإلعالمیة والغرض الدعائي اإلعالمي
مسجد والتي استخدم والترمیم واإلضافة سوأ كانت معماریة أو إلحدى قطع أثاث ال

فیھا الكاتب مصطلحات شتى لتحقیق ھذه الرسالة اإلعالمیة نتناول نماذج اخرى 
  : للتدلیل باالضافة الى ما سبق

  وھ��و ق��د وج��ھ ھمت��ھ إل��ى عم��ل الخی��رات
  

  

  

  لوجھ هللا ورض�اه فأنش�أ ج�امع عظ�یم البنی�ان
  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٠ 

  وش�����رف ھ�����ذا المك�����ان الج�����امع ال�����ذي
  

  

  

  ١٢٣٦مكان�����������ھ رأس ال�����������وادي س�����������نة 
  

وتمثل االبیات السابقھ النص التأسیسي لمسجد محمد على بمحافظة اإلسماعیلیة  
  .)١(بمنطقة تل البلد بمدینة التل الكبیر وھو ما تبق من الجامع

أي من قام باإلنشاء وتاریخ " فأنشاء"ویشیر النقش إلى المنشئ صراحة بعبارة 
  .ومكان المنشأة ١٢٣٦اإلنشاء 

لى عھد اإلنشاء وھو النص التأسیسي للمسجد األحمدي بینما یشیر النص التالي إ
  :بمدینة طنطا ونصھ

  .)٢(١٢٦٧أنشئ ھذا المسجد المبارك في عھد خدیو مصر عباس باشا األول 

ویالحظ في النقش تسجیل عھد الحاكم وتاریخ اإلنشاء دون اإلشارة إلى كونھ المنشئ 
مصحوبھ بلقبي " عھد"صراحة بل اكتفى الكاتب باإلشارة إلى فترة حكم الحاكم بكلمة 

  ".باشا –خدیو "

ھـ یحمل كلمة ١٢٧٤بینما جاء النص التأسیسي لمسجد البوصیري بمدینة اإلسكندریة 
ما یعني أن إنشاء المنشأة " محمد سعید باشا"مسمى صاحب األمر تسبق " حسب أمر"

البد ان بسبقھ إصدار أمر من الحاكم باإلنشاء مع ذكر اسم المنشئ صراحة منفرداً 
بل الحرص على تكرار اإلنشاء والتجدید واسم المنشئ .  وتاریخ اإلنشاء كذلك

  :صراحة في أكثر من موضع ونقش ونصھ

  ١٢٧٤لھ العالي محمد سعید باشا دام ظ

  فقد أعاد بناء جامع الخیر األبصیري

  لقد وفق صاحب الخیرات الحسان في إعادتھ جدید 

  .انشأ سعید باشا العظیم جامعاً غالیاً بال مثیل

ونالحظ في كلمات النقش أن الكاتب استخدم جمیع مصطلحات البناء سوأ كان إعادة 
مصحوبة باسم صاحب البناء " انشأ" أو إنشاء" وإعادتھ جدید"أو تجدید " اعاد بناء"

  .سوأ باإلشارة أوبالتصریح

بینما جاءت كلمة انشأ صراحة في النص التأسیسي لجامع صالح أبو حدید بمدینة 
  :القاھرة مصحوبة باسم المنشئ صراحة ولقبھ وتاریخ اإلنشاء ونصھ

  انشأ افندینا الخدیوي مسجداً 

  

  

                                                           

  .١٥أحمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص) ١(
  . ٤٥أحمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص ) ٢(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨١ 

  

  ١٢٨٠م����ن س����عد إس�����معیل ھ����ذا المس�����جد 
  

" أمر"جاء النص التأسیسي لمسجد السیدة زینب بمدینة القاھرة تحمل كلمة  كذلك
أیضاً تسبق كلمة بإنشاء لتأكید المعنى السابق وھو إصدار األمر من قبل الحاكم 

منفرداً بسطر من " محمد توفیق"مع اإلشارة إلى اسم المنشئ صراحة " باإلنشاء"
  :صھالسطور األربعة للنص وكذلك تاریخ اإلنشاء ون

  .أمر بإنشاء ھذا الجامع الشریف والمقام الزینبى  المنیف خدیو مصر المفخم -١

  محمد توفیق -٢

  ھـ١٣٠٢ -٣

بینما یبدو مصطلح جدید للبناء اضافتھ النقوش األثریة بالمسجد التوفیقي بحلوان وھى 
المتخذه من التشیید مصحوبھ باسم المشید صراحة وتاریخ اإلنشاء " شاد"كلمة 
  :ونصھ

  ش�������اد البن�������ا ملی�������ك مص�������ر األعظ�������م
  

  

  

  ١٣٠٧توفی��ق باش��ا ذو العل��ي والس��ودد س��نة 
  

بینما یبدو في النص التأسیسي للمسجد العباسي بمدینة اإلسماعیلیة حرص الكاتب 
على تسجیل عصر اإلنشاء وسنة اإلنشاء دون اإلشارة صراحة ان المنشئ ھو الحاكم 

  :حكمھ وأیامھ ونصھالذي جاء اسمھ كامالً مع الدعاء لھ بدوام 

  أنشئ ھذا المسجد في عصر خدیوي مصر عباس حلمي الثاني

  

  

  ١٣١٣ادام هللا أیام������������������������ھ س������������������������نة 
  

ویؤكد ھذا ما ورد بالنص التأسیسي لمسجد السیدة نفیسھ بمدینة القاھرة والذي ینسب 
  :لنفس الحاكم عباس حلمي الثاني ونصھ

  حلمي الثاني األفخمأمر بإنشاء ھذا المسجد المبارك خدیو مصر عباس 

  

  

  ١٣١٤ادام هللا أیام������������������������ھ س������������������������نة 
  

صدر من الحاكم للتنفیذ مع ذكر اسم الحاكم " أمر"حیث نالحظ أن اإلنشاء سبقھ 
  .١٣١٤مع الدعاء بدوام حكمھ وأیامھ وسنة اإلنشاء " األفخم"كامالً مصحوباً بلقب 

أھم النقوش التي كذلك تأتي النصوص التأسیسیة للتحف المنقولة وأثاث المسجد من 
ویأتي الخدیو عباس . تعتبر بمثابة إعالن لتولیة الحكم واالستمرار فیھ من قبل الحاكم

حلمي الثاني متصدراً قائمة حكام أسرة محمد علي استخداماً لھذه الرسالة اإلعالمیة 
  :نذكر من ھذه النقوش على سبیل المثال ولیس الحصر ما یلي

األمام الشافعي بمدینة القاھرة والوارد أعلى بابي  النقش التأسیسي لمنبر مسجد -١
  :الروضة األیمن واألیسر



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٢ 

 ١٣١٠أنشئ في عصر خدیو مصر عباس حلمي الثاني  -
 .)١(أنشئ في عصر عباس حلمي الثاني خدیو مصر  -

النص التأسیسي لمنبر مسجد السیدة نفیسة بمدینة القاھرة والوارد على بابي  -٢
  :الروضة األیمن واألیسر

  )٢(في عصر عباس حلمي الثاني خدیو مصر] كذا[انشأ  -

  .١٣١٤أنشئ في عصر خدیو مصر عباس حلمي الثاني  -

النص التأسیسي لمنبر السیدة سكینة بمدینة القاھرة والوارد على بابي الروضة  -٣
  :األیمن واألیسر

كتبھ .... انشئ ھذا المنبر في عصر خدیوي مصر عباس حلمي الثاني سنة  -
  .الحریريمصطفى 

  )٣(١٣٢٢انشئ ھذا المنبر في عصر خدیوي مصر عباس حلمي الثاني  -

النص التأسیسي لمنبر مسجد الرفاعي بمدینة القاھرة والمدون داخل حشوة  -٤
  :مستطیلة أعلى باب المقدم من الداخل نصھ

تم إنشاء ھذا المنبر بأمر الجناب العالي الحاج عباس حلمي الثاني خدیو مصر  -
  .ھجریة ١٣٢٩سنة  األفخم

 ١٢٩٥على الطراز الذي انشأتھ علیھ دولتو المرحومة خوشیار ھانم أفندي سنة  -
  .)٤(وتوفیت قبل إتمامھ

النص التأسیسي لمنبر المسجد العباسي بمحافظة المنوفیة والمنفذ أعلى بابي  -٥
الروضة األیمن واألیسر وھما نصان متشابھین تماماً من حیث الشكل والمضمون 

  :صھون

حملت النقوش التأسیسیة  )٥(ھـ١٣٢٩عز لموالنا خدیو مصر عباس حلمي الثاني 
السابقة والتي دونت على مجموعة من المنابر الموجودة بمساجد موزعة على أقسام 
مصر اإلداریة لتحقیق اكبر انتشار للرسالھ االعالمیة، اإلشارة إلى فترة حكم 

الكاتب تسجیلھ لفترة حكمھ ووالیتھ  الخدیوي عباس حلمي الثاني حیث نالحظ حرص
بالرغم من أن " إنشاء"مع شیوع استخدام مصطلح . متدرجة مسبوقة بكلمة عصر

                                                           

  .٢٣٢أحمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص) ١(
  .١٧٤مجدي عبد الجواد علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص) ٢(
  .٢٠٥مجدي عبد الجواد علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص) ٣(
  .١٣٦صإبراھیم إبراھیم عامر، العمائر الدینیة، ) ٤(
  .٢٧٣مجدى عبد الجواد علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص) ٥(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٣ 

المنابر تعتبر من التحف المنقولة وأثاث المساجد والتي تعتبر عمالً ینسب إلى صانعھ 
ومجموعة الحرفین المشاركین في الصناعة مع التكرار المتعمد لمسمى الحاكم وسنة 

باستثناء منبر مسجد الرفاعي الذي صاحب اإلنشاء أمر أصدره الجناب . إلنشاءا
وھو من األلقاب القالئل التي تلقب " حاج"العالي، یتبعھا مسمى الحاكم مسبوقاً بلقب 

مع اإلشارة أن اإلنشاء جاء وفقاً للطراز والتصمیم الذي  )١(بھا حكام أسرة محمد على
یم باشا وأم الخدیو إسماعیل جد الخدیوي عباس وضعتھ خوشیار ھانم زوجة إبراھ

المدون اسمھ بما یعني أنھ یرسل رسالة إعالمیة مفادھا أنھ من " الحاكم"حلمي الثاني 
اھتم واستكمل ھذا العمل الذي وضعت لبنتھ األولى السیدة خوشیار ھانم وعلى نفس 

  .على ذلك الطراز والتصمیم الذي أرادتھ بالرغم من مضي أكثر من عشرین عاماً 

ثم یأتي النص التأسیسي لمنبر مسجد العباسى بمحافظة المنوفیة لیضییف لنا صیاغة 
جدیدة لإلشارة إلى فترة حكم الخدیو عباس حلمي الثاني حیث اكتفى الكاتب بالدعاء 
لھ بالعزة مصحوباً بلقب موالنا وھو من األلقاب التي اختص بھا عباس حلمي الثاني 

یو إسماعیل وذلك في نھایة القرن التاسع عشر المیالدي ویأتي باإلضافة  إلى الخد
  .)٢(النص لیؤكد ھذا  االختصاص

وأخیراً یأني النصان التأسیسیان لمسجدي المنتزه بمدینة اإلسكندریة وفاروق األول 
بمحافظة الشرقیة لیضیفا لنا صیاغة جدیدة في تدوین النصوص التأسیسیة في 

حملت كلمات النصان مصطلحات جدیدة لم نعھدھا أو منتصف  القرن العشرین حیث 
نألفھا في تدوین النصوص التأسیسیة وأن ظلت اإلشارة إلى فترة تولیة الحاكم ھى 

  :القاسم المشترك ونصھما

  :النص األول

  مسجد المنتزه -١

  تم وضع حجر األساس -٢

  )٣(ھـ١٣٦٤في یوم السبت جمادي األول سنة  -٣

  ھـ١٩٤٥سنة مایو  ١٣الموافق  -٤

  :النص الثاني

  مسجد فاروق األول -١

  تفضل حضرة صاحب الجاللھ الملك المعظم -٢

                                                           

  .٣٠٦مصطفى بركات، األلقاب والوظائف، ص) ١(
  .٣٠٦مصطفى بركات، األلقاب والوظائف، ص) ٢(
  .١٨٩احمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص) ٣(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٤ 

  فاروق األول -٣

  أیده هللا -٤

  فافتتح ھذا المسجد -٥

  لتأدیة فریضة الجمعة المباركة فیھ -٦

  ھـ١٣٦٥جمادي األولى سنة  ١٠یوم  -٧

  )١(م١٩٤٦أبریل سنة  ١٢ -٨

أشار النص األول إلى وضع حجر األساس ولیس استكمال البناء وذلك بالتقویمین 
ونسبة مسمى المسجد إلى " السنة –الشھر  –الیوم "الھجري والمیالدي تفصیلیاً 

المنطقة التي یوجد بھا ولیس لمسمى الحاكم أو المنشئ بالرغم من أن وضع حجر 
  .األساس كان في فترة تولیة فاروق األول

النص الثاني فقد حمل مسمى الحاكم صراحة الذي تفضل بافتتاحھ وتأدیة صالة أما 
الجمعة المباركة بھ وتدوین تاریخ ذلك بالتقویمین الھجري والمیالدي تفصیلیاً أیضاً 

  "السنة –الشھر  –الیوم "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٩٠أحمد صالح عبد السالم، النصوص التأسیسیة، ص) ١(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٥ 

  :نتائج البحثالخاتمھ و

ارتبطت السیاسھ باللغھ منذ اقدم العصورفاللغھ لسان السیاسھ والسالح الذى توظفھ  -١
 . لخدمھ مصالحھا

االعالم و االتصال السیاسى من اقدم انواع االتصاالت التى عرفتھا الحضارات  -٢
القدیمة حیث یعتبر االعالم التسجیلى المدون على الحجر اقدم انواع االوعیة 

  .التسجیلیھ االعالمیة
التى لعبت دور ثریھ من اھم وسائل االتصال الغیر مباشر وتعتبر النقوش اال -٣

  .حملتھ من دالالت اعالمیة سیاسیھ الوسیط بین الحاكم و جمھور شعبھ نظرا لما
 .تعتبر النقوش االثریة قراءة حقیقیة فى فكر الحاكم واتجاھاتة و نظامھ السیاسى -٤
لسیاسیھ واالقتصادیة واالجتماعیة عكست النقوش االثریة الكثیر من االوضاع ا -٥

  .م١٩/ـھ١٣فى المجتمع المصرى فى القرن 
جاءت النقوش االثریھ باختالف مدلوالتھا من حاكم الى اخر من حكام اسرة محمد  -٦

على انعكاس للمراحل المختلفھ التى تمر بھا الدول الحاكمة و نقصد ھنا مراحل القوة 
 . للطبیعة االنسانیھ لھؤالء الحكامھ االنھیار بل جاء بعضھا ترجم –الضعف  –
اظھرت الدراسھ الصورة الحقیقھ الوضاع المرأة فى المجتمع المصرى انذاك  -٧

 . والدور الذى لعبتھ نساء االسرة العلویھ بوجھ خاص 
اكدت الدراسھ على استمرار دور القصیدة الشعریھ كاحدى وسائل التأثیر  -٨

منشأت المعماریھ البصرى لزوار الى وودورھا فى احداث الكمال السمعالجماھیرى 
 .باختالف وظائفھا

م كان عبارة عن نسیج ١٩/ـھ١٣اظھرت الدراسھ ان المجتمع المصرى فى القرن  -٩
التى استوعبھا و تقبلھا حكام ھذة االسرة وائف الفكریھ والمذھبیھ وواحد ضم كافة الط

 . بالرغم من اصولھم و جذورھم غیر المصریھ والعربیھ
اكدت الدراسھ ان االرتباط الوثیق بین العمارة والسلطھ السیاسیھ سیظل و سیبقى  -١٠

وذلك فى ظل االطار الزمانى والمكانى لھذة السلطة و ما یصاحب ھذة السلطة من 
 . مؤثرات وانماط وطرز معماریھ جدیدة  وتأتى النقوش االثریھ لتؤكد ھذا االرتباط

وج من التفسیرات التقلیدیة لمضامین تعتبر الدراسھ دعوة من الباحثھ للخر -١١
  . النقوش االثریھ لمدلوالت اوسع وارحب

   



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٦ 

  : المراجع العربیة  -
  .م ١٩٥٠حیاة السیدد البدوى ، طنطا: ابراھیم أحمد زین الدین -١
الھیئ�ة المص�ریة العام�ة  أم�راء االس�رة الملك�ة ودورھ�م ف�ى الحی�اة المص�ریة، :أمل محمد فھم�ى -٢

   .م٢٠٠٦للكتاب 
 .  ت.دار الھالل القاھرة، د ،یفتاریخ اداب اللغة العربیة، تعلیق شوقى ض: زیدانجرجى  -٣
 .                              م ١٩٨٩القاھرة  ،ة فى التاریخ و الوثائق و اآلثارسالمیلقاب اإلاأل: حسن الباشا -٤
  .م٢٠٠٥، الدار المصریھ البنانیة معالجھ االزماتاالعالم و :حسن عماد مكاوى -٥
، دار سالمیة من بطون المعاجم اللغویةالكامل فى مصطلحات العمارة اال: امى محمد نوارس -٦

 .                                                                                               م٢٠٠٣الوفاء االسكندریة 
 .                                     م٢٠١٠ دار الكتاب الحدیث ،االتصال واالعالم السیاسى :سعود سعد آل -٧
 .                           م٢٠٠٣، مكتبة العبیكان االعالم فى العالم االسالمى :سھیلة زین العابدین حماد -٨
 .                                             م١٩٩٥دار المعارف  الطرق الصوفیة فى مصر، :عامر النجار -٩

 .                                          م١٩٨٢دار المعارف  ،محمد علىعصر : عبد الرحمن الرافعى -١٠
 .                                     م١٩٨٤، دار الفكر العربى االعالم والدعایة: د الطیف حمزةعب -١١
 . م٢٠٠٦اھرة ، زھراء الشرق القحلوان مدینة القصور والسرایات :عبد المنصف سالم نجم -١٢
.                                         م١٩٦٧نشأة الفكر الفلسفى فى االسالم ، دار المعارف  :على سامى النشار -١٣
 .                                              م١٩٩٠، القاھرة  االعالم فى مصر القدیمة :محمود ابراھیم -١٤
 . م١٩٩٥مكتبة نھضة الشرق  ،االعالم واالتصال بالناسعلم : محمود عبد الرؤوف كامل -١٥
 . م٢٠٠٥كادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعى ، االخطاب السلطة السیاسى: محمود عكاشة -١٦
 .                                  م٢٠٠٠القاھرة  ،ب والوظائف العثمانیة ، دار غریبااللقا: مصطفى بركات -١٧
 .م١٩٨٤الدعایة ،دار الفكر العربى االعالم و  :ناظم خالد الشمرى  -١٨

  : الرسائل الجامعیھ -
العمائر الدینیة بمدینة القاھرة فى عصر اسماعیل وتوفیق وعباس حلمى : ابراھیم ابراھیم عامر -١

  . م١٩٩٣الثانى، مخطوط رسالة دكتوراة كلیة االداب جامعة طنطا 
 الث��انى عش��ر والثال��ث عش��ر بع��دمس��اجد االس��كندریة الباقی��ة ف��ى الق��رنین : أحم��د محم��ود دقم��اق -٢

 . م١٩٩٥مخطوط رسالة ماجستیر كلیة االثار جامعة القاھرة  ،الھجرة
النصوص التأسیسیة بالعمائر االسالمیة الدینیة فى عھد محمد على : أحمد محمد صالح الدین -٣

 . م٢٠١١وأسرتة بالقاھرة و الوجة البحرى ، مخطوط رسالة دكتوراة كلیة االداب جامعة طنطا 
جامع محمد على باشا بقلعة القاھرة ، مخطوط رسالة ماجستیر كلیة : اسماء شوقى أحمد دنیا -٤

 .م٢٠٠٤االثار جامعة القاھرة 
م�انى حت�ى نھای�ة الق�رن التاس�ع االثار االسالمیة بشرق الدلتا منذ الف�تح العث: سھیر جمیل ابراھیم -٥

 .م١٩٩٥مخطوط رسالة دكتوراة كلیة االثار جامعة القاھرة  ،عشر
عشر الطراز المعمارى و الفنى لمساجد القاھرة فى القرن الثالث :عبد الوھاب عبد الفتاح حجاج  -٦

 . م٢٠٠٦، مخطوط رسالة ماجستیر كلیة االثار جامعة القاھرة التاسع عشر المیالدى/ الھجرى
الكتابات الشعریة على مساجد و بیوت القاھرة حتى نھایة القرن : عاطف عمر أحمد حسن -٧

 . م٢٠١٤عشر المیالدى، مخطوط رسالة دكتوراة كلیة السیاحة و الفنادق جامعة االسكندریة التاسع 
عمائر الخدیوى عباس حلمى الثانى الدینیة الباقیة بمدینة القاھرة : مجدى عبد الجواد علوان -٨

 . م٢٠٠٣مخطوط رسالة دكتوراة كلیة االداب جامعة طنطا  ، والوجة البحرى
 ،السادات الوفائیة بالقاھرة ، مخطوط رسالة ماجستیر كلیة االدابمنشأت  :یاسر كریم محمد -٩

  .م٢٠٠٤جامعة طنطا 
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Abstract:  

Media is the means of informing and telling; which also means 
communication. Media could be defined as the entire 
communicative activities which aim at supplying the audience 
with the whole set of facts, news and information on the state of 
events. The communication process involves the following 
principal components; the sender, the message, the medium, the 
receiver and the echo.  

The sender is the source of the media message; while the 
message is the form and content of the communication; and the 
medium is the method through which this message is being 
transmitted, and it can be in a written or an audible form.  

The receiver on the other hand could be a single individual, or a 
group of people, or the mass of a whole nation. As for the echo, it 
is the reactions taken as a result to receiving the communicative 
message itself.  

Media and political communication are social phenomena that 
came into existence with the emergence of the first forms of 
human agglomeration and on basis of the relationship between 
language and politics. Language has forever been the mother 
tongue of politics and the channel that carries its ideas and 
realizes its intended effects on the masses. Language is 
unarguably one of the most powerful effective tools when 
dealing with the populace. The people are introduced to the 
ideology of their leaders through their language. Moreover, some 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٨٨ 

even go far as to assume that each political system has its own 
special dictionary of terms.   

In addition to the aforementioned, we would like to add that there 
are two kinds of communication; direct communication which 
has no intermediate, and this is the kind of communication 
prevalent at our modern age; and indirect communication which 
happens through an intermediate, with the latter being our focus 
here in this study. The intermediate medium we are dealing with 
in this specific kind of communication is “archeological 
inscriptions” and the kind of political messages it delivers. In the 
light of these definitions in the realm of media and 
communication, we shall deal with a selection of archeological 
inscriptions from the area of Muhammad Ali Dynasty (Alawiyya 
Dynasty), and decipher its political messages and concepts which 
constituted one of the most important tools used by the rulers of 
this dynasty in influencing the masses.    

  


