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امللخص:

ي
تهتم الدراسة بنشر أحد النقوو اثرريوة املشفشوفة حود فا حوا وصراا مصور الشور ية
والتي دمت معلومات جد دة وإضافات مهمة إلى عمارة مسجد الرفاعا بمد نة القاهرة وهذه
اإلضوافات تتعلووم بم ووسج املسووجد والششوور عوود مصوواءر مووواء البنوواا امل ووت دمة حووا عمووارة
املسجد وخاصة أحجار الرخام بم تلور ألواههوا وأاواعهوا باإلضوافة إلوى الششور عود أسوماا
وموا ع تلك املحاجر والتي كاات بها ور م صصة لتقطيع تلك اثحجار الضخمة وتجهيزها
وإعداءها وشصنها برسم جامع الرفاعا باإلضافة إلى الششر عد إسم شيخ طائفة ّ
الحجاريد
 الباحث محمود توني شعبان كامل ،كلية اآلثار /جامعة الفيوم /مصر
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الووذش ش ووارع ح ووا عمووارة املس ووجد و ل ووك م وود خووال ءراس ووة ال وونقش اثروورش م وود حيو و الشو و
واملضمون.
الكلما ااات املفااحيا ااة :مسو ووجد الرفو وواعا؛ اق و ووش أرو وورش؛ الرخو ووام؛ واءش ّ
الصمامو ووات؛ الص و ووصراا
الشر ية؛ شيخ ّ
الحجاريد؛ ح د أبو طالب؛ الخد وش إسماعي ؛ عزيز مصر.
Abstract :The study is interested in publishing a new discovered
archaeological inscription in the Eastern Desert of Egypt, which
provided new information and important additions to Al-Rifai
mosque in Cairo, and these additions relate to the name of the
mosque، and the detection of the sources of building materials used
in the building of the mosque, especially marble stones of various
colors and types, in addition to the detection of the names and
locations of those quarries, which had workshops dedicated to the
cutting, processing, preparation and shipping to Al-Rifai mosque,
In addition to the detection the name of Head of Stonecutters Sect
(Sheikh Al-Hajjarin),who participated in the mosque's architecture,
through the study of archaeological inscriptions in form and
content.
;Keywords :Al-Rifai mosque; Aarchaeological inscription; Marble
Wadi El-Hammamat ; Eastern desert; Sheikh Al-Hajjarin; Hassan
Abu Taleb; Khedive Ismail; Aziz Misr.

م قدمة:
يعتب ووس مس ووجد الرف وواعا 1330- 1286ه1912 - 1869/م م وود أه ووم امل وواجد اثرري ووة
الشوهيسة بمد نوة القواهرة وحوا هوذه الدراسوة ن وتعر الششور عود أحود النقوو اثرريوة
املشفشووفة ح وود يفا ب ووواءش ّ
الصمام ووات بص ووصراا مص وور الش وور ية والت ووي ل ووم ووتم اإلع ووان عنه ووا
بعوود ويه وودل الباح و م وود ءراسووة ه ووذا ال وونقش إل ووى الششوور ع وود حق ووائم جد وودة ومهم ووة
تتعلو ووم بعمو ووارة املسو ووجد و ل و ووك مو وود خو ووال ءراسو ووة ال و وونقش اثرو وورش مو وود حي و و الش و و
واملضمون وتبدأ الدراسة بتحد د مو ع النقش ورصد أهم اثجواا املحيطة به
ر ووم ل ووا لو ووك تفرألو و الشتابو ووات اثرري ووة التو ووي ورءت ب ووالنقش وتحد و وود مقاس وواتها ووصو ووفها
و رااتهوا وتحد ود أاوواا الخطوومل امل وت دمة وطوري تنفيود الشتابوات روم لوا لوك تحليو
عبارات النقش والتي تضمنت بعض اثسوماا واثل قوا ،باإلضوافة إلوى تواريخ الونقش و عوض
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الودالالت اثخوور املهمووة والتووي سوول ووتم الششوور عنهووا حووا إطوار ءراسووة الوونقش موود حي و
املضومون وتجودر اإلشوارة إلوى أاوه ال توجود ءراسوات سوابقة تناولوت هوذا الونقش أو شوفت
عنه أو توصلت للنتائج املهمة التي شر عنها هذا النقش.
 - 1تمهيد:
أم و وورت ءولتل و ووو خوش و وويار ه و وواام()2ح و ووا ع و ووام 1286ه1869 /م بشو و وراا أر مسو و ووجد
الرفواعا(( )3لوحوة  ) 1و اموت بتجد ود واويوة الرفواعا واشوألست اثموا د املجواورة لهوا (مبوارع
علوا  )114: 1888وحوا عوام 1287ه1870/م طلبووت مود ح وين باشووا فهسوي و يو ء وووان
اثشوولال العامووة و تإووذ ب عووداء مشووروا لبنوواا مس ووجد بيووس د اصووم بووه موودافد لهووا وثس وورتها
و بتوان للشووي ين :علووا أ ووو شووباع ويحيووج اثاصووارش وأمورت خلي و أ ووا بيووس اث وووات أن
باش وور العم و ويرت ووب م ووا ل ووزم م وود العم ووال وأل تحض وور جمي ووع اثءوات واملهم ووات الاوم ووة
(مبو ووارع عل و ووا  )115- 114 : 1888وح و ووا ع و ووام 1289ه 1872/م و ووام خلي و و أ و ووا ب نش و وواا
وتر يوب خوس سوشة حد وود خوا ورمس بووين محواجر الن واتين ومووين موضوع املسوجد لجلووب
الحج ووارة و وود بلل ووت افق ووات القض ووبان الاوم ووة له ووذا الخ ووس عن وود إنش ووائه مبلو و 34090
ر (علوان مجدش .)115- 113 : 2003
وحوا عوام 1293ه 1875/م كلفوت خوشويار هواام الشويخ ح ود أبوو طالوب ابود متعهود
جبو الرخوام س ي
وابقا لاخورول للصوصراا الشور ية حوا رحلوة استششوال مل تلور أاوواا الرخوام
التوي بجبالهوا واختبوار موا اوافووم املطلوو ،منوة حوا عمووارة جوامع الرفواعا و ود إسووتلر ت
رحلتوه مووا یقوور ،موود مائووة یوووم و وود إصوطحب معوه خالهوا عودء مود أءالا عوور،
ي
العبابيود()4الوذ د قطنوون هوذه الصوصراا و ود لوج علوى مبوارع اقوا عود الشويخ ح ود
أبوو طالوب كافوة تفاصوي هوذه الرحلوة وم تلور محطاتهوا ومعوالم الطريوم منوذ بدا توه مود
جنوو ،بيوا النصوار ببنوي سووير وحتوج مشوارل مينواا القصويس علوى سواح البحور
اثحمور لبقوواا الفائودة(مبارع علووا  )24- 21: 1888و ود توورع لنوا الشوويخ ح ود أبووو طالووب
اقووش ت ووذكارش ب ووواءش الصمام ووات ت ليو يودا له ووذه املناس ووبة و وود عثووس الباح و محم وووء ت ووونو
شوعبان( )5علووا هووذا الوونقش التووذكارش ءاخ و خووان الصمامووات بووواءش الصمامووات ()6بصووصراا
مصر الشر ية(لوحة  )5وهذا النقش هو موضوا الدراسة.
 - 2دراسة النقش األثري من حيث الشكل واملضمون:
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 1- 2املوقع:
قوع هوذا الونقش حوا واءش الصماموات  Wadi EL-Hammamatعلوى إمتوداء طريووم
ف ووس – القص وويس( )7بص ووصراا مص وور الش وور ية ويبع وود مو ووع ال وونقش ع وود مد ن ووة القص وويس
بم ووافة تبل و  95يل ووومألس مووا ا
بع وود مو ووع الوونقش ع ود مد ن ووة فووس بم ووافة تبل و 78
يلومألس(ش  )1ويقع النقش ءاخو خوان الصماموات( )8وإحوداريات موضوع الونقش بنموام
تحد وود املوا ووع العووالسي  GPSهووا) ( 25°58`07.07 N - 33°32`49.00 Eو وود ال ووج
الوونقش علووى أحوود اثحجووار املوجوووءة حووا أرضووية الفنوواا الووداخلا بجوووار ب ووس الخووان ا
ويبع وود
موضووع ال وونقش ع وود الطري ووم الص وود امل ص و ل وويس ال وويارات بم ووافة تبل و  35مأل ووس
ويقع النقش على مين املتجه إلى فس وعلى ي ار املتجه إلى القصيس(لوحة .)2
 2- 2دراسة النقش من حيث الشكل:
 1- 2- 2نص النقش ووصفه( :ش )2
س :1حضر هنا حسن أبوا طالب الحجار
س  :2في  7ج سنة  1293ألجل
س :3رخام ملسجد عزيز مصر إسماعيل
س  : 4باشا .
اوجود هووذا الوونقش امسوج علووى حجوور مود الرخووام اثسوووء بدرضوية الفنوواا الووداخلا
ب وان الصمامووات بجااووب الب ووس( لوحووة  )3وهووذا الحجور كووان بمفابووة لوحووة حجريووة تذكاريووة
للشفيووس م وود النصووو والنق ووو التذكاري ووة (لوحووة  )4ويبل و ط ووول هووذا الحج وور 1¸28مأل ووس
بينموا بل و عور هووذا الحجور 70سووم ويرتفوع هووذا الحجور عوود أرضوية الفنوواا بمقوودار 50
ا
سم والنقش مسج بالللة العرمية وهو م ون مود  4أسوطر أفقيوة وتبلو أبعواء تابوات
ال وطر اثول  35سووم طووول ×  4سووم عوور بينمووا تبل و أبعوواء تابووات ال ووطر الفووانو 47
سم طول ×  4سم عر بينما تبل أبعاء تابات ال طر الفال 33سم
طول ×  4سم عر وتبل أبعاء ال طر الرابع واثخيس 6سم طول ×  4سم عر .
 2- 2- 2الخط املساخدم في تنفيذ الكاابات.
است دم خس النسخ()9اللين حا تنفيذ تابوات الونقش ولوين ثاوه ميو إلوى االسوتدارة
باإلضوافة إلووى كواووه أطوووا حووا الشتابووة وأسووه ولشود لووم شوود الخووس امل ووت دم علووى ءرجووة
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طيبوة مود اإلتقوان ورمموا رجووع لوك إلوى طبيعوة املواءة الخووام التوي اافوذ عل هوا الونقش فموود
املعو وورول أن الرخو ووام جو ووب أن اتجو وور علي و ووة عمليو ووات و وووية إل و ووابه امللم و و الن و وواعم
لتهذ بوه رووم اتنفووذ عليووه النقووو والشتابووات امل وراء تنفيذها(الص وويني فوورل )395 :2007
وهوو مووالم تحقووم حي و شووفت املعا نووة اثرريوة لهووذا الحجوور عوود عوودم إسووتواا سووطحه
وعودم تهذ بوه باإلضوافة إلووى أاوه ال بودو عليووه أش معالجوات ود تمووت بعود عمليوة القطووع
ّ
و وود اتوورع علووى حالووه ءون وووية أو جوواا وهووو م ووا لووم ا مشوود الشوويخ ح وود أبووو طالووب ح ووا
إخرال اقشه بدرجة متقنة.
و وود ره وور الفش ووشي حووا بع ووض كلم ووات ال وونقش ومنهووا كلم ووة ح وود بال ووطر اثول
ي
حي و مهوور ح وورل ال ووين مش وودءا بالفت (ش و  )3وكلم ووة سوونة بال ووطر الفووانو حي و
س
ي
مهر حرل ال ين مشدءا بالفت (شو  )4وكلموة مل جسوجد بال وطر الفالو حيو مهور
أعلوى حرحووا املويم وال ووين عاموة الفتحووة وعامووة أخور شووبه الشودة وكلمووة ج
إسو سوماعي
بال طر الفال مهر أعلى حرحا ال ين وامليم عامتي ال ون والفت (ش .)5
 3- 2- 2طرق تنفيذ الكاابات.
اافذت تابات النقش بطريقة الصفور اللوائر علوى الحجور وهوذه الطريقوة مود الصفور
ي تلزم ب تنفيذها تحد د الش الخارجا للعنصر املوراء حفوره روم قووم الفنوان بحفور
العنصوور اف ووه( شووصاتة ع ووزة  )59 : 2008وتمهوور تابووات ال وونقش دهه وا بوواللون اثب وويض
على أرضية سوءاا افيجة الصفر اللائر على حجر الرخام اثسوء.
 3- 2دراسة النقش من حيث املضمون:
السطر األول( :ش )3
حضر هنا حسن أبوا طالب الحجار
وتب وودأ تاب ووات ه ووذا ال ووطر حض وور هن ووا وحض اار ( )10تؤ وود الصض ووور ال خ و و ي
لل خ الذش ورء اسمه بالنقش و دومه إلى هذا املوضع ب خصه.
هن ااا إس ووم إش ووارة م وود اثس ووماا الت ووي ت و و امل ووان ءون ي ووسه وهن ووا للدالل ووة عل ووى م ووان
ريب(س ووناءه بري وور  )41- 40 : 2007وماملعا ن ووة امليدااي ووة ملو ووع ال وونقش وج ووداا ال وونقش
ءاخ و خووان الصمامووات بووواءش الصمامووات بووالقر ،موود جب و الصمامووات علووى إمتووداء طري ووم
فس  -القصيس وهو افو امل وان الوذش تواجود بوه الشويخ ح ود ي
طبقوا لروا وة علوا مبوارع
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وور علوا مبووارع أن الشويخ ح وود وود سوافر حووا طريوم القصوويس إلوى جب و الصمامووات
حيو
فوصو إليووه بعود أر ووع وعش وريد سواعة موود ال وويس(مبارع علوا  )23 :1888ومووذلك ووون
موضع النقش حا الطبيعة د تطابم مع ما رته املصاءر التاري ية.
حسان أبااوا طالااب وهووو إسوم صوواحب التو يووع ومالبح و والتحورش تبووين أن هووذا االسووم
و الشويخ ح ود أبوو طالوب ابود متعهود جبو الرخوام س ي
وابقا فقود ور علوا مبوارع أن
ال يدة خوشيار هاام والدة الخد وش إسماعي عندما شورعت حوا إنشواا و شوييد الجوامع
الشوهيس بميودان الرميلووة واملعورول بمسوجد الرفواعا امووت بت ليور الشوويخ ح ود أبووو
طالوب بوالخرول إلوى الصوصراا حوا رحلوة إستششوال مل تلور أاوواا الرخوام التوي بجبالهوا
ي
واختبار ما توافم منها مع عمارة هوذا الجوامع و ود إصوطحب معوه خالهوا عودءا مود أءالا
وخبو ساا مود عور ،العبابيود الوذ د كوااوا قطنوون هوذه الصوصراا وإسوتلري حوا تلوك ال وفرة
احوو مائوة ووم شور ف هوا عود العد وود مود محواجر الرخوام املتنوعوة وأحضور منهوا امووا ل
م تلفة مد الرخام اثسوء الخال واملعوري واثبويض ي
أاواعوا و يوس لوك وجمع هوا كااوت
حا ا ة الجوءة ء يقة الص بة ليلة ال وس(.مبارع علا .)24- 21 : 1888
ّ
"الحجاار" وهووو ال ووخ الووذش قووم بتقطيووع الحجووارة موود املعجور رووم يعم و علووى
تش ويسها و ووويتها وتهوذ وها وفووم مقاسوات معينووة حتووج تصوب جوواهزة للبنواا اوتنق و بعوود
لك إلى مو ع البناا(منصور هند .)167 : 2008
السطر الثاني( :ش )4
في  7ج سنة  1293ألجل
ي
وتبدأ تابات هذا ال طر ب لموة "فاي " و" حوا حورل جور ودل علوى المرفيوة حقيقوة
أو مجوا يوا وهوذه المرفيوة إموا م اايوة أو وماايوة(علا فوت  )123 : 2017وحوا هوذا الونقش
تضح أن حا تفيد المرفية الزمنية ثاه لصم بها تاريخ م ون مد وم وشهر وسنة.
"  7ج " وهوذه الشتابووة تحتوووش علووى ر ووم  7وحوورل الجوويم وحوورل ج حووا الوونقش رمووز إلووى
ا
شهر جماء اآلخر حي كااوت هنواع رمووو س
يسموة( )11وت دم حوا تابوة الشوهور الهجريوة
حووا ل ووجات ء وووان الروواام ووة حووا العص وور العفمانو(ش و  )7وهووذا الن وووا موود الرم وووو ك ووان
اللوور من ووة توووفيس ال ورية لسووجات ء وووان الروواامة(عبوود اللطي وور ليل ووى )47 : 1980
وهنووا تجوودر اإلشووارة إلووى أن الشوويخ ح وود أبووو طالووب وود إسووت دم هووذا الرمووز للتعبيووس ع وود
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الشوهر الهجورش و لوك ملراعواة امل واحة املحوودوءة املتووفرة والصوالصة للشتابوة علوا الحجوور
ي
وخاصووة أن الحجوور مووا را ووا سووابقا لووم ووتم ووويته أو جائووه حت ووي ووتم تنفيووذ الشتاب ووات
بشو جيود ع لوا سووطحه ف ااوت امل واحة الصوالصة للشتابووة صوليسة ولعو سوجي كلمووة
باشوا حوا ال وطر الرابوع وعودم سوجيلها حوا ال وطر الفالو بعود اسوم إسوماعي أ بوس ءلي و
على لك حيو تمهور بعوض املنواطم الليوس صوالصة للشتابوة بعود كلموة إسوماعي وهوو موا
أستدعى بالطبع أن ايسج أخر كلمة (باشا)بالنقش حا الجزا اثسف .
وهنا تبسو أهمية النقش حا است دام االختصارات حوا تاباتوه فمود املعورول أن هوذا
النوا مد االختصارات كان اي وت دم حوا ءفواتر ولوجات اإلءارة املاليوة حوا مصور حوا العصور
العفمانو ولم شد بامل ت دم حا الشتابات اآلراريوة وهوو موا ؤ ود علوا تفورء الونقش اثرورش
بهذه الماهرة وألعتبس بذلك مود النموا ل القليلوة إن لوم تشود الفريودة التوي اسوت دمت تلوك
االختصارات حا سجي الشهور الهجرية حا تابات النقو اثررية.
وألشويس هووذا التوواريخ إلووى اليووم ال وابع موود شووهر جموواء اآلخور وممطابقووة هووذا التوواريخ بمووا
رته املصاءر التاري ية حول رحلة الشيخ ح د أبوو طالوب تضوح لنوا أن علوا مبوارع لوم
ا حوودء توواريخ خ وورول الشوويخ ح وود أبووو طالووب إل ووى الصووصراا الش وور ية أو توواريخ عوءت ووه أو
تاريخ وصوله إلى واءش الصمامات ولشد أشار فقوس إلوى أن الرحلوة ود اسوتلر ت مائوة ووم
(مبوارع علووا  ) 21: 1888ولشوود متووج بوودأ حووا الخوورول بالتحد وود ومتووج ااتهووت الرحلووة فهووذا
يوس معلووم ولشوود الونقش شور لنووا عود توواريخ وصووله إلوى واءش الصمامووات وهوا أ و ج
اقط ووة وصو و إل هو ووا الش وويخ ح وود أبو ووو طال ووب حو ووا رحل ووة ال ووذها ،وإ ا كااو ووت الرحل ووة و وود
اسوتلر ت مائوة وووم وإ ا كوان الونقش وود الوج حوا أخوور اقطوة حوا رحلووة الوذها ،بتوواريخ 7
جموواء اآلخوور فن ووتطيع أن اق ووم  100وووم علووى رحلتووي الووذها ،والعوووءة ملعرفووة ت وواريخ
الووذها ،والعوووءة تقر ييبووا حي و ووون توواريخ خوورول الشوويخ ح وود أبووو طالووب إلووى الص ووصراا
ب و ت وواريخ ال وونقش بح وووالا  50وووم فيص ووب ت وواريخ بدا ووة الرحل ووة والخ وورول إل ووى الص ووصراا
تقر ييبوا حووا شووهر رميووع الفوانو موود عووام 1293ه1875/م ويصووب تواريخ هها ووة الرحلووة والعوووءة
إلى القاهرة بعود تواريخ الونقش بحووالا  50ووم فيصوب تواريخ العووءة حوا هها وة شوهر رجوب أو
مطلع شهر شعبان مد عام 1293ه 1875/م.
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أما إ ا كاات العوءة عبس الني مد نا إلى القاهرة ولي وت بوالرجوا مود افو الودر،
البوسش عبوس الصووصراا الشور ية ف و ن ركوو ،الني و مود نوا إلووى القواهرة مووع التيوار ي ووتلري 8
ومناا على لك ت ون رحلة الوذها ،ود اسوتلر ت  90ي
أ ام( )12ي
وموا علوى امتوداء ءر ،املرمور
حتووج الوصووول إلووى واءش ّ
الصمامووات وت ووون رحل ووة العوووءة وود اسووتلر ت  10أ ووام وم ووذلك
ووون ت وواريخ بدا ووة الرحل ووة والخ وورول إل ووى الص ووصراا تقر ييب ووا ح ووا ش ووهر رمي ووع اثول م وود ع ووام
1293ه1875/م وت ون رحلة العوءة د استلر ت  10أ وام تقريبوا موا بوين  24سواعه مود
واءش الصمامات إلى نا موا ور علوا مبارع(مبوارع علوا  )23: 1888روم ركوو ،النيو مود
نووا والوصووول إل ووى القوواهرة ح ووا هها ووة شووهر جم وواء اآلخوور م وود عووام 1293ه 1875/م وهن ووا
تود و أهميوة الونقش حووا ور اليووم والشووهر وهوو موا أ فلوت عوود وره املصواءر التاري يووة
ولش وود اس ووتطاا ال وونقش ح ووا إم ووداءاا بتل ووك املعلوم ووات املهم ووة والت ووي م وود خاله ووا اس ووتطعنا
تقر ييبوا تحد ود تواريخ بودا خورول الشويخ ح ود أبوو طالوب إلوى الصوصراا وتحد ود تواريخ إاتهواا
هذه الرحلة والعوءة إلى القاهرة.
"سانة  "1293وهوا ال ونة الهجريوة التوي جواات مسوجلة بوالنقش ومالبحو والتحورش
حوا كو موا ووره علوا مبوارع عود رحلووة الشوي ح ود أبوو طالووب تبوين أن هوذه ال ونة تتفووم
ي
مع روا ة علا مبارع والذش ر هذا اثمر حا خططه الشهيسة ائا :وحا و تنا هذا أعني
سوونة ألوور وم ووائتين وروواق و ووعين وود سووافر الشوويخ ح وود أبووو طالووب اب وود متعهوود جب و
الرخوام س ي
وابقا إلوى هوذه الصووصراا الستششوال أاوواا الرخوام التووي بجبالهوا واختبوار موا اوافووم
املطلو ،منة حوا عموارة جوامع الرفاعا (مبوارع علوا  ) 21: 1888وهوو موا ؤ ود علوى وصة
موا أورءة علوا مبووارع حوا خططوه عوود رحلوة الشويخ ح وود أبوو طالوب إلووى الصوصراا الشوور ية
ي
حوا اف و العووام الووذش جوواا مسوجا بووالنقش وهووو مووا يعطووو للونقش أهميووة بيووسة حووا إربووات
وتد ي وود م ووا أورءه املؤرخ ووون باإلض ووافة إل ووى أا ووه إ ا اتفق ووت النق ووو اثرري ووة م ووع الروا ووات
واثحوداق التاري يوة علوى حودوق أموور موا فو ن لوك ووون حقيقوة مؤ ودة ال شووهة ف هووا وال
إلتواا (الصداء محمد .)106: 2002
س
" ألجا اال "حو ووا الللو ووة :قو ووال :فعلو ووت لو ووك أجلو ووك ومو وود أجلو ووك :أش ب و وونبك(امل جم
الوسوويس  )7 : 1972وثج و ه ووا أءاة رمووس موود ال ووروابس اللفميووة ال ووبنية التووي تبووين
العا وة بووين ال ونب وامل نب(الخضوويس مهوا  )141: 2013و ثجو هنوا بالتد يود تو ووح
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سونب حضوور الشوويخ ح ود أبوو طالووب إلوى هوذا املوضووع وهوو لجلوب الرخووام الواوم ملسووجد
عزيز مصر إسماعي باشا ما سيد و حا الشتابات التي تل ها حا ال طر الفال .
السطر الثالث( :ش )5
رخام ملسجد عزيز مصر إسماعيل
ويب وودأ ال ووطر ب لم ووة رخ ااام ( )13وألع وود الرخ ووام م وود أه ووم امل ووواء الت ووي اس ووت دمت ح ووا
مجووال سووجي النقووو والشتابووات اثرريووة حي و اي ووتجلب الرخووام موود الجبووال رووم اتجوور
عليوة عمليووات وووية إل وابه امللم و النوواعم لتهذ بوه رووم اتنفووذ عليوة النقووو والشتابووات
امل وراء تنفيذها(الص وويني فوورل  ) 395: 2007و وود اسووت دم الرخووام منووذ القوودم حووا تنفيووذ
الشتابوات والنقوو ومود أ ودم النموا ل البا يوة ءاخو مصور حوا العصور اإلسوامو الوونقش
الرخوامو بمقيواس الني و حوا جزيوورة الروضوة سوونة 247ه 861 /م واقوش مسووجد أحمود بوود
ي
طولووون( 265ه 858 -م) (ع ووو محم وووء  )21: 1927أ ضووا اسووت دم الرخ ووام حووا تنفي ووذ
النق ووو والشتاب ووات ح ووا ش ووواهد القب ووور املصو ورية من ووذ النص وور الف ووانو م وود الق وورن 3ه إل ووى
ي
النص وور اثول م وود الق وورن 4ه أ ض ووا ااف ووذت علي ووه الشتاب ووات الت ووي ت ووؤطر املشع ووب الخ ووارجا
ملإذاو و ووة ج و و ووامع الص و و ووا م ب و و وودمر اللرمي و و ووة (401ه 1012/م) (الص و و وويني ف و و وورل 2007
ي
 )396:أ ضووا ااف ووذت علي ووه تاب ووات الوونقش التدسيو و ي ملش ووهد الجيو و ي (478ه1085/م)
وال وونقش التدسيو و و ي لب ووا ،الفتو ووو (480ه1087 /م) (الص وويني فو وورل  )395: 2007وحو ووا
العصوريد اململووكو والعفمووانو أصوب الرخووام مود أهوم املووواء امل وت دمة حووا تنفيوذ الشتابووات
والنقوو واآلراريووة وسوواعد علووى لووك خوووا الرخووام واملتمفلووة حووا الصوواءة الناتجووة عوود
ت وينوه الطبييوا حيو إن التبلووور النواتج مود توودريس ضولس الصورارة أرنوواا ت واوه حوا الطبيعووة
ي وواعد عل ووى وي واءة حج ووم حبيبات ووه وتجان ووها و ل ووة م وواماتها ووي وواءة تماس ووشها( ش ووصاتة
عزة .)47 : 2008
وتحمو كلمووة رخووام العد وود مود الوودالالت ومنهووا أن الرخووام كوان موود املووواء املهمووة
واثساسوية حوا عموارة مسوجد الرفواعا بالقواهرة موا تودل كلموة رخوام بوالنقش علووى روال
ي
املنطقة عد ينيا حا عصر أسرة محمد علا باشا( )14فقد أشار علوى مبوارع اقوا عود الشويخ
ح ود أبووو طالوب إلووى وج ووء مجموعوة بيووسة مود مقووالع الرخووام بالصوصراا الشوور ية والتووي
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كااوت بهوا ور لتقطيوع اثحجوار وشوصنها برسوم جوامع الرفواعا ومنهوا مقوالع الرخوام اثحمور
بووواءش أر و و والرخووام اثب وويض املوجوووء ح ووا منطق ووة أم ضوومران و وود كووان بع ووض رخام ووه
مع ّوري بوواللون اثحموور ال وونجا و والووبعض و عووروي ور وواا مووا عثووس علووى الرخووام اثسوووء
بووواءش املوورخم و وود كووان بووه ورش ووة لقطووع وتجهي ووز الرخووام برسووم ج ووامع الرفوواعا( )15وماملف و
املقدس أاطوان وكان بوه ورشوة أ ي
وجد الرخام حا جب أم طنيطر شمال ء ر ّ
ضوا للتقطيوع
وال ووصد لجووامع الرفوواعا وموود املحوواجر اثخوور القريبووة موود سووواح البحوور اثحموور جب و
الطووارل وم ووه أحجووار الهيص ووم البيضوواا القابل ووة للصووق وم ووه سوووس وأل ووت رل منووه للا ووة
ي
أر عوة أمتووار طووال و ووذلك وجوود جبو ي ووسج سوومر العبود حووا أسووفله عوري رخووام عشوورون
موا أشوار أ ي
ضوا إلوى محواجر رخوام بجبو ال ّ
ود ،الوا وع ر وو واءش
مأل يوسا حوا الطوول والعور
ي سج بواءش أ و ايقوله ومه صنفين مد الرخام اثول أبيض بيوا توبن الفوول علوى ح ّود
وصفه والفانو أسوء مائ للزر وة وأشوار وذلك إلوى حجور البوورفيس وهوو ال وماي اثحمور
واثخضوور الشب وودش القاب و للص ووق والج وواا و ووذلك حج وور ّ
الص وووان وال ووذش وج وود بجب و
الوودخان( )16مووا وجوود إلووى الجنووو ،موود جب و الوودخان جب و ي ووسج بووالفطيسة( )17ومووه فق ووس
مقووالع لاحج وور الصو ّووان(مبارع عل ووا  ) 24- 21 : 1888مووا وج وود حجوور ال ووماي اثخض وور
املعوري بعووروي ومقووع بوودلوان م تلفووة حووا جبو الصمامووات باإلضووافة إلووى الرخووام اثسوووء حووا
واءش الفواخيس( )18الذش مي إلى الزر ة وموه عوروي خضور بنيوا وهوو حوا أعلوى الجبو
ا
و األ ت رل منه طوع ضولعها رلو مألوس ومنوه اووا أسووء بوه بقوع هيإوة اثوهوار ات إصوفرار
ويوجد بداخ ملاراة صليسة تحت النوا اثول على مين امل افر إلوى جهوة القصويس (مبوارع
عل ووا  ) 23 :1888و وود ع وودءت أعم ووال الرخ ووام بمس ووجد الرف وواعا وخاص ووة ح ووا املحو ورا،
والوووورات الرخاميووة والوودعامات واثعم وودة بوودا ر ووسووس املس ووجد وء ووة املبل و فض ووا
عوود أعمووال أخوور متفر ووة وتووم إسووتجا ،الرخووام الخ ووا باملسووجد موود أمووا د متفر ووة
مف و اليواووان وإ طاليووا وتر يووا وماجي ووا وم وود جبووال الب و سان وموود محوواجر بنووي س وووير
).(Herz Bye, 1906:55
" ملسااجد عزي ااز مصاار إس ااماعيل " املس ووجد املقصوووء ه ووو مسووجد الرف وواعا الش ووهيس
بميودان القلعوة حوا القواهرة حيو اموت ال ويدة خوشويار بشوراا أر مسوجد الرفواعا حووا
عوام سووت ورمووااين وموائتين وألوور هجريووة(ماهر سوعاء  )308 : 1973وعنوودما شوورعت حووا
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بنوواا املسووجد امووت بت ليوور الشوويخ ح وود أبووو طالووب بووالخرول إلووى الصووصراا حووا رحلووة
استششوال مل تلور أاوواا الرخوام التوي بجبالهوا واختبوار موا اوافوم املطلوو ،منوة حوا عموارة
جووامع الرفاعا(مبووارع علووا  )21 : 1888و وود اسووتلري بنوواا املسووجد رارووة وأر عووين ي
عامووا
فقوود بوودأ إنشووا ه سوونة 1286ه1869/م وااتهووي سوونة 1330ه1912/م وال وونب حووا لووك
رج ووع إلو ووى وفو وواة ال و وويدة خوش وويار وتو و وور العم و و بو ووه فأل ووسة طويلو ووة رو ووم اسو ووتؤار مو وورة
رااية(ماهر سعاء .)309 : 1973
"عزياز مصاار " العزيوز موود اثلقوا ،التووي تجورش مجوور الفشورير وتوصوور بهوا بعووض
اثشووياا علووا هووذا النحووو ف اي قووال حووا الق وركن الشتووا ،العزيووز وحووا ء وووان الخافووة ال وود وان
ي
أحيااوا حوا الولود :فيقوال الولود العزيوز
العزيز وهو مود اثلقوا ،اثصوول وكوان اي وتعم
ولم ي تعم مضافا إلى اا الن ب(القلقشندش أ و العباس .)186 :1922
ولووم ش وود إس ووماعي باش ووا أول موود تلق ووب بلق ووب العزي ووز فلقووب عزي ووز مص وور وود م
ولي باللقب امل تحدق حا عهد اثسورة العلويوة فقود ورء لقوب العزيوز حوا القوركن الشوريم
إشووارة إلى(عزيووز مصو ّ
ور)مرتين اثول ووى حووا ولووه ع ووالى و ووال ان و سوو دة ح ووا املد نو اوة ام ور اأة العزي و اوز
س
ا ّ س ي س ي ي
س
إن ل اوه أبوا شوي ا بيو سا
اتر ااو اء فتاها عود اف ا وه( )19والفاايوة حوا ولوه عوالى والوا وا اأيهوا العزيوز
ا
ف ا و جوذ أح و سوداا م ساا و اوه ّإا ووا ساو ور س
اع ام وود املح وونين ( )20و وود أطل ووم لق ووب العزي ووز نع ووت خ ووا
لووبعض اثف وراء أوله ووم الخليفووة الف وواطسي ا وزار وم وونهم امللووك العزي ووز موود بن ووي بويووه( الباش ووا
ي ا
ضوا فودطلم علوى الخليفوة العزيوز
ح د  )91 : 1989وإست دم اللقب نعت شخ ي أ
بوا روانو الخلفواا الفواطميين حوا مصور( بركوات مصوطف  )90 :2000ولقوب العزيوز موود
اثلقوا ،املضووافة إلووى الدولوة مف و ( ر وود الدولوة  -شووم الدولووة  -عمويم الدولووة ) و يسهووا
ممووا ووودا ب ءعوواا وعام ووة الدولووة والق ووبض علووى وم ووام اثمووور والصش ووم بهووا( علي وووة ح ووين
 ) 244- 243 : 1984وحو ووا العصو وور العفمو ووانو اس و ووت دم لقو ووب العزيو ووز نعو ووت شخ و و ي
ا
فودطلم علوى الووالة والتجوار والع وشريين فوورء بون البوا ،البحورش بجوامع محمود بوك أبووو
لقب ووا ل ووه 1187هو و وورء ب وون تدسيوو و ي بمتح وور الف وود اإلس ووامو بالق وواهرة ي
ال وودهب ي
لقب ووا
ملحمد كاشر سليمان علا م تحفمان 1203هو ( بركات مصطف  )91- 90 :2000و ود
ورء اللق ووب بص وويلة عزي ووز مص وور ب وون مس ووجد بش ووتاع أعل ووى امل وودخ ب س ووم محم وود عل ووا
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ي
ي
1296ه موا ورء أ ضووا بصويلة عزيووز مصور القوواهرة لقبوا ملحموود علوا بوون
1268ه( بركات مصطف .)313 : 2000
ولقووب عزيووز مص وور موود اثلقووا ،الف ري ووة الليووس رسوومية لاخ وود وش إسووماعي فق وود
حواول الخود وش إسوماعي الصصووول علوى لقوب العزيوز موود ال ولطان العفموانو ليشوعر أاووه
حوا مصوال اثبواطرة وال واطين وامللووع وحوا سوني لوك أافوم الشفيوس مود اثمووال والهوودا ا
النفي ووة إل ووى ال وولطان ووورائووه واملق ورمين إلي ووه ولشنووة ل ووم وونلح حووا الصص ووول عل ووى ه ووذا
ي
اللقوب ثاوه إ ا اءعووا العزيوز ف و ن ال ولطان العفمووانو عبود العزيووز وون عبوودا لوه فوورفض
ال وولطان منح ووه ه ووذا اللق ووب( اث ووو و إلي وواس  )386- 385 : 1996و وود ورء لق ووب عزي ووز
ي
مصر بن شاهد بس الخد وش إسماعي لقبا له بمسجد الرفواعا(علوان مجودش 2003
.)95- 93 :
" إساماعيل" هووو إسووماعي بوود إب وراهيم بوود محموود علووى أحوود أبوورو ح ووام مصوور حووا
العصور الصوود وهووو روانو أوالء إب وراهيم بوود محمود علووى موود ووجتوه خوشوويار هوواام ولوود
سنة 1246هو1830 /م حا صر امل افر خااة( )21بحوا الجماليوة بالقواهرة توولى العور بعود
وفوواة محموود سووعيد باشووا حووا 1279ه وو1863/م ءون معارضووة و لووك لوفوواة شووقيقه اث ب ووس
أحمد رفعت باشا ومذل ي
جهدا ي
بيسا حا تحود مصور و ود رهور لوك حوا امتوداء التجوارة
واوء وواء الص ووناعة وموود خط ووومل ال ووشك الصد د ووة والخط ووومل التللرافيووة وحف وور الأل ووسا
والقن وووات وم وود مج ووار املي وواه بش وووارا الق وواهرة واإلس ووشندرية وعمو و عل ووى توس وويع اط وواي
إسووتقال مصوور و ووب أ ثووس مووا مش ود موود الصقوووي موود الص ومووة العفماايووة حتووج ص و
بوالباء إلوى االسوتقال التووام وحوا  5صوفر 1284ه  8 /وايووو 1867م أصودر ال ولطان عبوود
العزيوز اثول فرمووان مون فيووه إسوماعي لقووب الخود وش وتووم بموجوب هووذا الفرموان أ ي
ضووا
توم عوود طريقوة اق و الصشووم لتصوب بالورارووة ث بووس أبنواا الخوود وش سو يونا مقابو ويوواءة حووا
الجزية ما حصو حوا عوام 1291ه1873 /م علوى فرموان كخور فوي لوه إسوتقال أ ثوس عود
الدولوة العفماايوة و وود منحوه هوذا الفرمووان حوم التصوورل بحريوة حوا شووإون الدولوة ماعوودا
عقود املعاهودات وعودم حوم التمفيو الدبلوماسو ي وعودم صوناعة املودرعات الصرميوة مووع
االلأل زام بدفع الجزية ال نوية وحوا 1297ه1879 /م أصودر ال ولطان عبود الصميود الفوانو
فرم ووان بع ووزل إس ووماعي وك ووان ل ووك ب وونب إس ووتقال الخ وود وش ال ووذش س وونب ل ووم ل وود
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ال لطان و عدها سوافر إسوماعي إلوى إ طاليوا روم ااتقو لإ اموة حوا اثسوتااة .وتووحى هنواع
عووام 1313ه1895 /م اواق و جفمااووه إل ووى مصوور ا
وءفوود حووا مس ووجد الرفوواعا( الرافيووا عب وود
الرحمد .)252- 247 : 1987
السطر الرابع( :ش ر م )6
" باش ااا " وه ووذا ال ووطر م ووون م وود كلم ووة باش ووا وماش ووا أح وود اثلق ووا ،الش ووهيسة والتو ووي
إافشورت حوا عصور أسورة محمود علوا و ود ورء حوا اشوتقاي هوذا اللقوب عودة أ ووال منهووا أن
أص وولها ب وواش ش وواه الفارس ووية ومعناه ووا وودم املل ووك و وود بن ووي ه ووذا التدويو و عل ووى أس وواس أا ووا
الفارسية القد مة كان ف ها مورفون ي مون عيوون امللوك و يو أن أصولها تركوو بوا
ومعناهووا رأس أو م ووة أو وعيم(ءائ وورة املع ووارل اإلس ووامية  )1533 - 1523 :1998وتوض ووع
بو الصوونعة أو الوريفيووة مف و باش و اتب أو حوا أخرهووا مف و حشيمبا و ي ويلووزم أن تاصووم
بالشووين وواا وه ووا وواا اإلضووافة ح ووا الألس ي ووة وه ووا عنووي رئ ووي الصشم وواا( برك ووات مص ووطف
 ) 80 :2000وأول مد تلقب بهذا اللقوب هوو عواا الود د أخوو أورخوان بود عفموان حوا القورن
8ه14/م (ءائرة املعارل اإلسامية  )1525 - 1524 :1998ومد خوال النصوو اور أاوه
ي ي
كوان لقبوا عاموا ل و رجوال اثسورة املالشوة ومود تلوك النموا ل لقوب باشوا بون سوني محمود
علوا بالعق واء د 1236ه و وورء ي
لقبووا بعوود وفاتوه بوون سووني أم مصووطفو فاض و 1280ه
مووا ورء ي
لقب ووا البنووه إب وراهيم باشووا ب وون إنشوواا م وودافد ال ووت خد ج ووه 1277ه م ووا ورء
لقبوا للعد وود موود بووار رجوال الدولووة فقوود ورء ي
ي
لقبووا لخلي و باشوا بوون سووني محموود علووا
بالنحاسوين 1246ه وأحمود باشوا الطوومنا اوارر الجهاء وة بون تدسوي حوشوه 1276ه
و وود أل ووا املجل و الوووطني الشبيووس ب ووداقرة هووذا اللقووب حووا  26اوووفمبس 1934م واسووفبدل ب ووه
ا
لقووب جا و سال وأل ووا هووذا اللق ووب حووا مصوور س وونة 1952م ( بركووات مص ووطف - 303 : 2000
.)304
وكان لقب باشا مود اثلقوا ،الرسومية التوي تلقوب بهوا الخود وش إسوماعي و ود ورء
ي
هوذا اللقووب مقألساووا ب سووم إسووماعي حووا العد ود موود الورووائم والنقووو الشتابيووة ومنهووا علووى
سوني املفوال ولووي الصصور حجوة و وور الخود وش إسوماعي علووى التشيوة املولويوة حي و
ورء بصوويلة إسووماعي باش ووا والووا ال وود ار املص ورية( محشمووة الب ووا ،العووالا ل ووج  :2م)27
180

مجلة عصــور

المجلد 20

العدد  (1خاص)

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 - 2002

ي
أ ضووا ورء ح ووا حجووة و وور الخوود وش إس ووماعي علووى التشي ووة ال ووليمااية بالق وواهرة بص وويلة
حضوورة موالاووا إسووماعي باشووا خ وود وش مصوور( ءفألووس خااووة ووارة اثو ووال ل ووج  :2م)28
م ووا ورء بص وويلة إسو ووماعي باش ووا خ وود وش مصو وور ح ووا وريق ووة و ووبض و وولم واسو ووتلال
وإسوفيفاا للصوورة الش وريفة( )22مووا ورء بصوويلة الخوود وش اثعم وم إسووماعي باشووا بووالن
التدسيو ي لقبة الخد وش إسوماعي بمسوجد الرفواعا سونة 1313ه(علووان مجودش 2003
 ) 93- 92 :ما ورء بصيلة إسماعي باشا خد وش مصر حوا الراوك الجنوو و اللر وو بألس يبوة
بسه حا مسجد الرفاعا( عبد الوها ،ح د .)370 :1993
والونقش موضوووا الدراسوة ا ص ونر ضوومد النقوو التذكاريووة ويقصود بهووا النقووو
املسوجلة علووى واجهوات الصووخور أو اثحجوار الصووالصة للونقش والشتابووة وهوا ات لوود وور
أو حاءروة ما(الصووداء محمود  )16: 2002وهنووا ات لوود تلوك الشتابووات ور خاصووة بالشوويخ
ا
ح وود أبووو طالووب وه ووا سووج مووروره ب ووان الصمامووات أرنوواا رحلت ووه حووا الص وصراا الش وور ية
لجلووب اثحجووار الاومووة لعم ووارة مسووجد عزيووز مصوور إس ووماعي باشووا وهووذا الوونقش مف و
إضوافة مهموة إلوى عمووارة مسوجد الرفواعا حي و ا وروم الونقش اثمووا د واملواضوع التوي كااووت
اتجلب منها اثحجار امل ت دمة حا عمارة املسجد.
م ووا اس ووتطاا ال وونقش إرب ووات وتد ي وود م ووا أورءه عل ووا مب ووارع ح ووا خطط ووه ع وود رحل ووة
الشوويخ ح وود أبووو طالووب إلووى الصووصراا الش وور ية فموود خووال املقابلووة واملقاراووة بووين ص ووي
ومضامين النقش ومين ما ورء حا املصواءر التاري يوة تضوح لنوا تطوابم الونقش موع املصواءر
ي
التاري ي ووة ح ووا ك و اثح ووداق ومنه ووا اس ووم ح وود أب ووو طال ووب وال ووذش ج وواا مس ووجا ب ووالنقش
ي
و رتوه الروا وة التاري يووة باإلضوافة إلوى العووام الهجورش  1293الوذش جوواا مسوجا بووالنقش
وورء وره باملصواءر التاري يووة باإلضوافة إلوى موضووع الونقش بوواءش ّ
الصمامووات علوى طريووم
فوس – القصويس والوذش تطوابم أ ي
ضوا مووع املصواءر التاري يوة باإلضوافة إلوى اوعيوة الحجوور
الوذش الووجلت عليوه تابووات الوونقش وهوو موود الرخووام اثسووء وهووا موود اثحجوار التووي جلوهووا
الشيخ ح د أبو طالب إلى القاهرة لعمارة مسجد الرفاعا ي
طبقوا لروا وة علوا مبوارع وهوذا
ؤ وود صو وودي الو وونقش وربوتو ووه ف و و ا اتفقو ووت النقو ووو اآلراريو ووة مو ووع الروا و ووات واثحو ووداق
التاري يووة علووى ح وودوق أموور م ووا ف و ن ل ووك ووون حقيق ووة مؤ وودة ال ش وووهة ف هووا وال إلت ووواا
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ي
وهوذا ؤ وود أ ضوا علووى أهميووة الونقش حووا مرا بووة أ ووال املووؤرخين وتد يوود وصة مووا رتووه
املصاءر التاري ية(الصداء محمد .)106: 2002
م ووا تتمفو و أهمي ووة ال وونقش ح ووا إماط ووة اللف ووام ع وود إض ووافات جد وودة م ووتمدة م وود
ّ
الحجووار
تابوات الونقش حيو شور الوونقش عود حرفوة الشويخ ح وود أبوو طالوب وهوا
ّ
(الحج ووار) ل ووم ووتم ووره ح ووا الروا ووة التاري ي ووة ولش وود اس ووتطاا ال وونقش حو وا
وه ووذا اللق ووب
إمووداءااا بمعلوم ووات إض ووافية جد وودة تتمف و ح ووا الششوور ع وود حرف ووة ووريف ووة ح وود أب ووو
طالوب وهوو موا مفو أهميوة بيوسة لهوذا الونقش حيو أن الشتابوات والنقوو اآلراريوة عوود
ي
مص وودرا م وود املص وواءر اآلراري ووة املهم ووة والت ووي ص ووعب الفش ووشك ح ووا أص ووالتها أو الطع وود ح ووا
يمتها فهي مد جهة معاصرة لاصقائم واثحداق التوي لوجلتها موا أههوا محا وده و عوو
النق و د الفراغ حا املصاءر التاري ية(الصداء محمد .)10: 2002
موا أن ت ام و ال ونقش اثروورش موع الروا ووة التاري يووة شوور لنوا عوود حقيقووة جد وودة
ا ووة حووا اثهميووة فق وود أموودتنا الروا ووة التاري ي ووة بمعلومووات فيووسة ع وود ح وود أبووو طال ووب
ولع و أبروهووا لقووب الشوويخ( ل ووم وورء وور هووذا اللقووب ح ووا الوونقش اثروورش) باإلضووافة إلووى م ووا
أضافة النقش اثررش بلقب ّ
الحجار( لوم ورء ور هوذا اللقوب حوا روا وة علوا مبوارع) وبهوذا
ون ح د أبو طالب هو شيخ لطائفة ّ
الحجواريد( )23حوا عصور الخود وش إسوماعي وهوذا
ا
م ووا ا ف وور الت لي وور الرس ووسي ال ووذش كل وور ب ووه الش وويخ ح وود أب ووو طال ووب م وود ب و خوش وويار
هوواام حي و كااووت الدول ووة اترس و خب سااهووا ملعا ن ووة اثمووا د الت ووي س وويتم طووع اثحج ووار منه ووا
لص ووا ،الص وم ووة ويق وووم ّ
الحج وواريد بف ووليم عين ووات م وود تل ووك اثحج ووار للف ووليم عل ووى
مقتضاها (منصور هند .)172- 170: 2008
ي
ي
ي
ولقب الشيخ الذش ورء حا روا ة علا مبارع لي لقبا ف ريا ب وريفيوا ا
فجو ّ موا
ام به ح د أبو طالب حا عمارة املسجد دل على أاه شيخ ّ
الحجاريد فمد يس املعقوول
أن تقووم سوويدة مصوور اثولووى الوالوودة باشووا خوشويار هوواام بت ليوور أش شووخ بهووذه املهمووة
إال مد ألسب ع على عر طائفة ّ
الحجاريد و يوس وصي أههوا كلفوت بود متعهود جبو الرخوام
ال وابم ملعرفتوه بهوذه النوووادا ولخبوستهم حوا هووذا املجوال ثن علوا مبووارع أ ود لنوا أن الشوويخ
ح د إستعان حا رحلته بب عض اثءالا مد بيلوة العبابودة الوذ د قطنوون الصوصراا لعودم
معرفتوه بتلوك النووادا موا أن علوا مبوارع إ تفو فقوس بوذ ر إاوه بود متعهود جبو الرخوام
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ال وابم حوا إشوارة ويووة إلوى م ااوة الوالود وشووهرته و واا صويته أموا عوود إ فوال علوا مبووارع
أن ح وود أبووو طالووب هووو شوويخ ّ
الحجوواريد فهووذا لووي ريووب فلووم يلف و علووا مبووارع وور
الحج وواريد ح وود أب وو طالووب ب و ل ووم تمه وور طائف ووة ّ
شوويخ ّ
الحجوواريد برمته ووا ح ووا وووائم عل ووا
مبارع(مبارع علا .)248 :1994
أموا عود اثءوار الوريفيوة لشويخ ّ
الحجواريد فقود وام بهوا ح ود أبوو طالوب حوا عمووارة
مسجد الرفاعا بش وا ح فقود اموت الوالودة باشوا بت ليفوه بوالخرول إلوا الصوصراا حوا
رحلوة استششوال مل تلور أاوواا الرخوام التوي بجبالهوا واختبوار موا اوافوم املطلوو ،منوة حوا
عمارة جامع الرفاعا(مبارع علا  ) 21 : 1888وهو اثمر الذش كاات تقوم به الدولة عنود
بنوواا عمائرهووا حي و كااووت اترس و خب سااهووا ملعا ن ووة اثمووا د الت ووي سوويتم ط ووع اثحجووار منه ووا
لص وا ،الص ومووة وكوان الخب و ساا قوموون بف ووليم عينوات موود تلوك اثحجووار للف وليم علووى
مقتضاها (منصور هند  )172 : 2008وهو ما ام به الشيخ ح د أبوو طالوب حيو رو
حووا رحلتووه  100وووم ج ووا ،خالهووا الصووصراا الش وور ية حتووي وص و إل ووى ووصراا عيووذا ،عل ووى
إمتداء طريم فس  -القصيس رم عاء إلى القاهرة وأحضور معوه اموا ل م تل فوة مود الرخوام
اثسووء الخوال واملعوري واثبويض ي
أاواعوا و يوس لوك و وام بف وليمها و ود شواهدها علوا
ا
مبو ووارع وأهج و ووب بها(مبو ووارع عل و ووا  ) 24- 21 : 1888م و ووا أن التنمو وويم الخ و ووا بطوائ و وور
الصرل حا هذا الو ت كان ت ون حا هي له مد ستة عناصر وهم :الصويي العريور املعلوم
أو اثسط امل تار النقيوب الشويخ (الطوونا انيو  )29 : 2009وال أرود أن كلموة خبيوس
تتفوم مووع عناصوور هووذا التنمويم إال مووع شوويخ وهووو اللقووب الوذش ورء حووا روا ووة علووا مبووارع
ي
لقب ووا لص وود أب ووو طال ووب أم ووا ع وود ع وودم تاب ووة ح وود أب ووو طال ووب لق ووب الش وويخ ح ووا ال وونقش
الشت ووا و وا تف و ب ووذ ر لق ووب ّ
الحج ووار فرمم ووا رج ووع ل ووك إل ووى تواض ووع ح وود أبوطال ووب ح ووا
حضوورة إس ووم الخ وود وش إس ووماعي وألقاب ووه بحي و حوور الش وويخ ح وود أب ووو طال ووب عل ووا
إره ووار التواض ووع والتن وواول ع وود وور مرتنت ووه ش وويخ لطائف ووة ّ
الحج وواريد ح ووا ال وونقش مقابو و
الصر على عميم إسم الخد وش إسماعي وألقابه.
ومالبح و والتح وورش ح ووا الدراس وات اثرري ووة املت صص ووة الت ووي تناول ووت عم ووارة مس ووجد
الرفواعا واعتموودت علووا الوروائم بش و خووا ()24باإلضووافة إلوى الدراسووات اثرريووة الصد فووة
والت ووي اعتم وودت عل ووى الور ووائم واملص وواءر التاري ي ووة ح ووا ءراس ووة طوائ وور املعم ووار ح ووا العص وور
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العفمووانو وحت ووج هها ووة الق ورن التاسووع عش وور امل ووياءش ح ووا مص وور لووم ووتم العف ووور عل ووى اس ووم
الشويخ ح وود أبووو طالووب دحوود مشووا خ طائفووة ّ
الحجواريد حووا هووذا الو ووت وهووو مووا يعش و
أهميووة الوونقش حووا الششوور عوود شوويخ طائفووة ّ
الحجوواريد حووا القوورن التاسووع عشوور امل ووياءش
والتي لم تتعر لذ ره الدراسات اثررية املت صصة(.)25
ما رهر مصطاح مسجد حا تابات الونقش اثرورش موضووا الدراسوة بينموا ورء حوا
ا
روا وة علووا مبووارع بصويلة جووامع وهنووا أوء أن أشويس إلووى أن مصووطاح مسوجد الووذش ورء حووا
ال وونقش ه ووو املص ووطاح الص ووصي وال وود يم ال ووذش ورء ح ووا الشت ووا ،وال وونة النبوي ووة وهم ووا
املصوودر اثول للفش ورألع اإلسووامو فقوود ورء مص ووطاح املسووجد حووا الق وركن الش وريم وال وونة
ا س
النبويووة ولع و أبروهووا الصوود الش ورير الووذش أشووار إلووى امل وواجد الفارووة التووي شو اود إل ه ووا
الرحووال بص وويلة مس ووجد فح ووب( )26ومص ووطاح مسووجد ح ووا العم ووارة اإلس ووامية ا قص وود به ووا
امل واجد بصووفة عامووة سووواا كااووت م وواجد الصوولوات الخم و اليومية(م وواجد اثو ووات)
أو امل وواجد الجامع ووة (تقام ف هووا ص وواة الجمعووة والعي وود د) (الصووداء محم وود )32 : 2014
ا
أموا مصوطاح جوامع فهوذا املصوطاح يوس وصي ورمموا أطلوم علوى امل واجد الجامعوة التووي
سونها الخليفوة عمور بود الخطوا ،ر و ي عنووه وكااوت تقوام ف هوا صواة الجمعوة والعيوود د
وبهووا منبس( الووب عبوود الوورحيم  )381: 1888ولع و أ وودم امل وواجد الجامعووة حووا مصوور ه ووو
مسووجد أحم وود اب وود طول ووون وود ورء م ووسج املس ووجد ح ووا اص ووه التدسيو و ي بص وويلة مس ووجد
ولي جامع (فشرش أحمد .)104- 103 : 1961
ما تتمف أهمية النقش حا إماطة اللفام عد بعض املعلوموات والصقوائم الجد ودة
ومنهووا أن الوونقش أشووار إلووى أن املسووجد املقص وووء هووو مسووجد عزيووز مصوور إسووماعي باش ووا
وهووو م ووا تع ووار م ووع الروا ووة التاري ي ووة والت ووي أش ووارت إلووى مس ووجد الرف وواعا وم وود الج وود ر
بالوذ ر أاوه حوا حالوة اإلخووتال بوين املصواءر التاري يوة والنقووو اآلراريوة فو ن هوذه اثخيووسة
ات ووركح فته ووا ي
ءائم ووا (الص ووداء محم وود  )20: 2002باإلض ووافة إل ووى أن النق ووو اثرري ووة ع وود
ي
مص وودرا م وود املص وواءر اآلراريو ووة املهم ووة والت ووي ص ووعب الفشو ووشك ح ووا أص ووالتها أو الطع وود حو ووا
يمتها(الصوداء محمود  ) 10: 2002وخاصوة بعوود ربووت الونقش والتد وود مود وصته وهووو
صصووا كووو ووون مسو ي
ي
وجدا لعزيووز مص وور
مووا جعلنووا اووركح بق وووة أن مسووجد الرفوواعا ك ووان م
ي
إسماعي باشا ما جاا مسجا بالنقش.
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حي و أن النصووو التدسي ووية الصاليووة باملسووجد وود الووجلت بعوود وفوواة املنشووإين
فقو وود توفو ووت ال و وويدة خوشو وويار وابنهو ووا الخو وود وش إسو ووماعي ب و و ا تمو ووال بنو وواا املس و ووجد
وافتتاح ووه حو ووا سو وونة 1330ه 1912/م(عبو وود الوهو ووا ،ح و وود  )365: 1993فقو وود اتوفيو ووت
ال و وويدة خوش و وويار ع و ووام 1303ه 1885/م وت و وووحى الخ و وود وش إس و ووماعي س و وونة 1312ه/
1895م (عبود الوهوا ،ح ود  )370: 1993باإلضوافة إلوى أن متوون النصوو التدسي ووية
باملس ووجد ورء به ووا م ووسج املس ووجد ب س ووم أحم وود الرف وواعا وم وود املع وورول أن الرف وواعا ي ووس
مودفون حوا مصوور بو تووحا بووالعراي سونة 578ه 1182/م وأن م وسج الرفوواعا كوان االسووم
ي
القد م الذش الوم الزاوية الرفاعية رم بعد لك الوم املسجد ن بة إلى الشيخ املودفون بوه
وهوو علوا أ وو شوباع مود ريوة الرفاعا(عبود الوهوا ،ح ود  )366- 365 :1993وهوو اثمور
ي
الوذش أ وده علوا مبوارع ووائا :أن املسوجد ود اعورل باسومه القوود م الوذش كوان للزاويوة التووي
ابني حا محلها( واوية الرفاعا) (مبارع علا .)114 : 1888
ومود الجود ر بالوذ ر أن خوشويار هواام لوم تن وب املسوجد لنف وها و الووت و ال
ا
ا
أس ووميه إال الرف وواعا و وود أطل ووم علي ووه ح ووا بع ووض الور ووائم املؤرخ ووة بع ووام 1291ه1873/م
ي
جوامع ءولتلووو والودة باشووا ( )27مووا أن ح ود أبووو طالوب كووان جوود را بوه أن ي ووسي املسووجد
حا اقشه ب سوم مسوجد الرفواعا أو مسوجد ال وي دة خوشويار فهوي التوي كلفتوه بهوذه املهموة
بش رسسي فلما ا لم اي سي املسجد حوا الونقش اثرورش ب سوم خوشويار هواام أو مسوجد
الوالوودة باش ووا أو مسووجد أم الخ وود وش إس ووماعي أو حتووج مس ووجد الرفوواعا ولشن ووه عم وود
بش مباشر مية املسجد ب سم الخد وش إسماعي .
ومود خووال الوروائم واملصوواءر التاري يوة تبووين أن فشورة إنشوواا مسوجد الرفوواعا ترجووع
إل ووى ال وويدة خوش وويار ه وواام من ووذ س وونة 1286ه و و 1869 /م عن وودما اخت ووارت تل ووك الزاويو ووة
الصوليسة املعروفووة بزاويووة الرفوواعا واشوألست مووا حولهووا موود أموا د موود مالهووا الخووا بلوور
ي
بن وواا مجموع ووة معماري ووة ووخمة تض ووم مس ووجدا إل ام ووة الش ووعائر الد ني ووة وم ووا لزم ووه م وود
ماصقووات ومقووام ف ووم للشوويخ عل ووا أ ووو شووباع وعم و موودافد له ووا وملوود موووت موود ريته ووا
ولشود مووا ا حوودق حتوج ووتم وومية املسوجد حووا الوونقش اثرورش ب سووم الخوود وش إسووماعي
ا
وهنوا أوء أن ألووج بعووض الألسجيحووات حووول رهووور املسووجد ب سووم الخوود وش إسووماعي حووا
النقش اثررش موضوا الدراسة وها كاآل و:
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الأل و ووسجي اثول :ارمم و ووا أراء ح و وود أب و ووو طال و ووب أن ت و و ا
ووءء ويتق و وور ،م و وود الخ و وود وش
إسماعي حا م مصر مد خوال ومية املسوجد ب سومه حوا الونقش اثرورش وهوذا الألوسجي
ال أمي و لووه وخاصووة أن ال وويدة خوشوويار هوواام كووان لهووا سوولطان عموويم وهووا التووي امووت
بت ليفوه بهووذه املهمووة الرسوومية ولووو علمووت ال ويدة خوشوويار بمووا أ وودم علووى فعلووه الشوويخ
ح وود أبوووا طال ووب موود تلق وواا اف ووه لبطش ووت بووه وخاص ووة أن موضووع ال وونقش ءاخ و خ ووان
ي
ّ
ّ
الصمامووات وهنواع حر ووة ءاخ و الخوان وأ ضووا علووى
الصماموات بجوووار ور الرخوام بجب و
إمتداء الطريم مد خال عمليات القطع وال صد إلى القاهرة ومود ال وه أن نقو أحود
الحجوواريد أو اثس ووطوات أو ي ووسهم ه ووذا اثم وور إل ووى الوال وودة باش ووا ا ا و ية ح ووا ش وويخ ّ
ّ
الحج وواريد
ح ود أبوو طالووب فوا مشوود أن ا جق اودم الشوويخ ح ود أبوو طالووب علوى وومية املسوجد بهووذا
اإلسم مد تلقاا اف ه.
الأل ووسجي الف ووانو :أن ه ووذا ال وونقش و مس ووجد أخ وور ي ووس مس ووجد الرف وواعا وه ووذا
الأل و سجي ال أمي و لووه ثن روا ووة علووا مبووارع تتف ووم مووع الوونقش حووا أ لبووه وخاصووة حووا اس ووم
الشويخ ح وود أبووو طالوب وسوونب حضوووره وافو ال وونة الهجريووة وافو املوضووع الووذش
ا
ي
جواا بووه الوونقش مسووجا وورء وره حووا الروا ووة التاري يووة وعلوى اف و اثحجووار التووي كلوور
الشيخ ح د بجلوها مد الصصراا الشر ية.
وحوا سوياي كخور موت بعمو حصور للعمووائر الد نيوة التوي أنشو ت حوا عهود الخوود وش
إسماعي لعلا أجد مسجد أخر له عا وة بوالنقش وعثوست علوى خم وة م واجد بمد نوة
القاهرة اشيدت حا عصر الخد وش إسوماعي املسوجد اثول هوو مسوجد الشويخ صوالح أبوو
حد ود و وود تووم إنشووائه1284- 1280ه 1867- 1863/م بحووا الناص ورية(مبارع علووا : 1888
 37؛ عو ووامر إب و وراهيم  )42 : 1993املس و ووجد الف و ووانو هو ووو مس و ووجد جمع و ووة إب و وراهيم راك و ووح
بمنطقوة الخليفووة و ود أنشوود هووذا املسوجد جمعووة إبوراهيم راكووح بيووس املهندسوين حووا عهوود
الخود وش إسووماعي عوام 1285ه1868/م مووا هوو منقووو علوى مدخلووه (عوامر إب وراهيم
 )57 : 1993املسوجد الفالو هوو مسووجد محمود بيوك املبودول أميووس الحول ال وابم و ود تووم
إنش ووائه 1212ه 1797 /م و و ووب أعمو ووال التنم وويم تو ووم هو وودم بع ووض امل و وواجد بمنطقو ووة
عاب وود د ح ووا عص وور إس ووماعي ومنه ووا مس ووجد محم وود بي ووك املب وودول و وود أم وور الخ وود وش
إسوماعي حووا عووام 1284ه1867/م بننوواا مسووجد جد ود ملحموود بيووك املبوودول علووا أاقووا
186

مجلة عصــور

المجلد 20

العدد  (1خاص)

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 - 2002

املس ووجد الق وود م(مبارع عل ووا  109- 108 : 1888؛ ع ووامر إبو وراهيم  )60 : 1993املس ووجد
الرابع هو مسجد الشيخ عبد القاءر الدسوقا املعورول مسوجد العموام الوذش قوع بالعتبوة
خل وور ج ووامع املوسو و و وال ووذش ت ووم إنش ووائه س وونة 1287ه 1870 /م (مب ووارع عل ووا :1888
 114- 113؛ عووامر إب وراهيم  )74 : 1993املس ووجد الخووام واثخيووس ه ووو مسووجد أ ووو أص ووب
والووذش قووع خل وور صوور عاب وود د و وود ت ووم إنشوواا املس ووجد سوونة 1288ه1871 /م (ع ووامر
إبراهيم .)78 : 1993
و عود اسوتعرا الدراسوات اثرريوة واملصواءر التاري يوة التوي تناولوت نشودة امل واجد
ا
س
التي أنش ت حا عصور إسوماعي ر انوت أاوه ال وجود مسوجد ب سوم الخود وش إسوماعي ما
أاوه ال وجوود مسوجد تفووم تواريخ إنشووائه موع توواريخ الونقش موضوووا الدراسوة باإلضووافة إلووى
التد ود مود عودم صولة تلوك امل وواجد بوالنقش موضووا الدراسوة وموذلك ن وتطيع أن اؤ وود
مسجد الرفاعا ءون يسه.
أن هذا النقش
الأل ووسجي الفال و و  :أن املس ووجد كو ووان امعو وود ح ووا سو وونة(1286ه و و 1869 /م) كو ووو و ووون
ي
مسووجدا ب سووم الرف وواعا وأن الخوود وش إسووماعي ك ووان نتوووش إنشوواا مس ووجد كخوور ب س وومه
علوى ورار ح وام مصوور ولشود اثوموة املاليووة وال ياسوية حوا عصوور إسوماعي و ثوسة الوود ون
لووم تمشن ووه م وود لووك حي و بلل ووت ت ووالير عمووارة مس ووجد الرف وواعا حووا املرح ووة اثول ووى اح ووو
 440.000جني و و ووه(مبارع علو و و ووا  116- 115 : 1888؛ عل و و وووان مجو و و وودش )31- 30 : 2003
باإلض ووافة إل ووى ث ووسة افق ووات إس ووماعي املالي ووة وم ووا أس ووفرت علي ووه م وود ء ووون حيو و ك ووان
ي
ي
إسووماعي ال وودفع أجوور مووا طلب ووه اقوودا فيبقووو عليووه ء نووا وه ووو مووا ي ووسج بالوود د ال ووائر
ويقألو ووس مو وود الو وودول اثورميو ووة لف و وود د افقو ووات بعضو ووها اثخو وور وهو ووو مو ووا ي و ووسج بالو وود د
الفابت(عو ووامر إب و وراهيم  )10 : 1993باإلضو ووافة إلو ووى صو وودور الفرمو ووان الشو وواهان حو ووا عو ووام
1290هو1872/م وما ترتب علوى لوك مود ويواءة الجزيوة التوي اتو دفع للدولوة العليوة واملقودرة
بمبلو  150.000ي (علووان مجوودش  )4 : 2003باإلضوافة إلوى الخ ووائر املاليوة حوا إنشوواا
ا
نوواة ال ووأل حي و ورء حووا بيووان الص ومووة الووذش وودم ملجل و النوووا ،بجل ووة  20رج ووب
سنة 1293ه 1875/م أن ما ءفعته الص ومة حا نواة ال ووأل ود بلو  16075119جنيوة(
ي
الرافيووا عبوود ال وورحمد  )104: 1987باإلضووافة إلووى تف ووا م اثومووة املاليووة ح ووا ووا موود تر ي ووا
ومصوور حووا أواسووس ال ووبعينيات موود الق وورن التاسووع عشوور املووياءش وسوولشت تر يووا ومص وور
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طريووم االسووتدااة وحووا هها ووة سوونة 1292ه1974 /م وورر البووا ،العووالا أاووه سوويدفع اص وور
ي
أرمووا سووندات الوود د العووام و ووس إسووتها ه اقوودا والنصوور اثخوور سووندات وحووا أواخ وور
عام 1293ه1875 /م باا الخد وش إسماعي أسهمه حا ناة ال ووأل إلاجلألو سا (مصوطف
أحم وود  )189- 188 : 1967وحت ووج ع ووام 1293ه1875 /م بلل ووت ء ووون مص وور  68ميل ووون
جنيووة عوودا ال وود ون ال ووائرة( ووااج جووورل  )274: 1996و وود وور ملاووس ع وود ء ووون حش ووم
إسووماعي باشووا أههووا بللووت  89مليووون جنيووة حي و بللووت ء ووون مووا بوودءه إسووماعي خ ووال
فأل ووسة حشم ووه  60732200جني ووة باإلض ووافة إل ووى ال وود ون الت ووي خلفه ووا س ووعيد باش ووا والبالل ووة
 3292700جنيووة باإلضووافة إل ووى افقووات ن وواة ال ووأل والتووي ت ووم تقوود رها ح ووا تقريوور لجن ووة
ي وور بمبل و  16075000جني ووة باإلض ووافة إل ووى ن ووبة  %10الت ووي ووال ملا ووس إن إس ووماعي
أافقهوا حووا أعمووال الخيووس و وودرها بمبل و  8900000جنيوة يووس أن اللووورء روموور وور بوودن
ء ون حشم إسماعي بللت  91مليون جنية( ااج جورل .)266: 1996
ا
و وونب ه ووذه اثوم ووات و ث ووسة ال وود ون أرك ووح تراج ووع الخ وود وش إس ووماعي ع وود بن وواا
مسووجد خووا بووه ح ووا ر و هووذه اثوم ووات املاليووة وهووو مووا إس ووتدعى بووالطبع حووا ع ووام 1293ه
1875/م العوودول عوود وومية املسووجد ب سووم الرفوواعا اليصووب املسووجد امنووذ لووك الو ووت
ي
مسوجدا لاخود وش إسووماعي وهوو مووا جعلنوا اا وركح بقووة أن املسووجد لوو تووم بنائوه والف وراغ
مود عمارتوه بو وفواة ال ويدة خوشويار وابنهووا الخود وش إسوماعي لمهور اسوم املسوجد حووا
ي
ال وون التدسيو و ي ب س ووم مس ووجد عزي ووز مص وور إس ووماعي باش ووا م ووا ج وواا مس ووجا ب ووالنقش
اثررش.
 خاتمة وناائج:م وود خ ووال ءراس ووة ه ووذا ال وونقش اثر وورش وتفرأل و وتحلي و الشتاب ووات والعب ووارات الت ووي تض وومنها
النقش حا اطار ءراسة النقش مد حيو الشو واملضومون اسوتطاعت الدراسوة الششور
عد العد د مد النتائج املهمة وها كاآل و- :
 )1وودمت الدراس ووة ش وور أروورش جد وود ب ووواءش ّ
الصمام ووات بصووصراا مص وور الش وور ية وه ووو
عبووارة عوود اقووش أروورش مووؤرب بعووام  1293هجريووة تضوومد إسووم حووا م مصوور الخوود وش
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إسووماعي وألقابووه م ووون موود أر عووة أسووطر ومسووج بالللووة العرميووة اعثووس عليووه ءاخ و
خان الصمامات أرناا عمليات املسح اثررش لطري وءرو ،الصصراا الشر ية.
ّ
الحجوار وهوو موا أ فلوت عوود
 )2شوفت الدراسوة عود لقوب الشويخ ح ود أبوو طالوب وهوو
ووره املص وواءر التاري يووة عن وود سوورءها لرحل ووة الش وويخ ح وود أب ووو طالووب ولش وود اس ووتطاا
الوونقش اثر وورش ب ووان الصمام ووات حووا إم ووداءاا بمعلومووات إض ووافية جد وودة وه ووو مووا مف و
أهميووة بيووسة لهووذا الوونقش حي و أن الشتاب ووات والنقووو اثرريووة عووو الوونق و وود
الفراغ حا املصاءر التاري ية.
 )3ودمت الدراسوة إضوافات جد وودة إلوى عموارة مسوجد الرفوواعا بمد نوة القواهرة حيو أههووا
شووفت ع وود أسووماا مح وواجر الرخووام وموا عه ووا وأا ووواا الرخووام به ووا والتووي كاا ووت به ووا ور
لتقطيع اثحجار وشصنها برسم جامع الرفاعا.
 )4شفت الدراسة عود إسوم شويخ طائفوة ّ
الحجواريد حوا القورن التاسوع عشور املوياءش وهوو
ما أ فلت عد ره الدراسات اثررية الصد فة املت صصة والتوي اعتمودت علوى الوروائم
واملصوواءر التاري ي ووة ح ووا ءراس ووة طوائوور املعم ووار ح ووا العص وور العفمووانو وحت ووج هها ووة الق وورن
التاسع عشر املياءش حا مصر وهو ما يعش أهمية النقش حوا الششور عود إسوم شويخ
لطائفة ّ
الحجاريد حا هذه الفألسة وهو ما ؤ ود علوى أهميوة الشتابوات والنقوو اثرريوة حوا
عويض النق وسد الفراغ حا املصاءر التاري ية.
 )5اسوتطاا الوونقش اثرورش إربووات وتد يود مووا أورءه علوا مبووارع حوا خططووه عود رحلووة الشوويخ
ي
ح د أبو طالوب إلوى الصوصراا الشور ية وهوذا ؤ ود أ ضوا علوى أهميوة الونقش حوا مرا بوة
أ وال املؤرخين وتد يد وإربات صة ما رته املصاءر التاري ية.
ي
 )6ودمت الدراسوة ر يوة جد وودة حوول م وسج املسووجد طبقوا ملوا جوواا بوالنقش اثرورش حي و
أ ودت الدراسوة أن املسووجد لوو توم بنائووه والفوراغ موود عمارتوه بو وفوواة ال ويدة خوشوويار
وابنهوا الخود وش إسووماعي لمهور اسوم املسووجد حوا الون التدسيو و ي باسوم مسوجد عزيووز
ي
مصر إسماعي باشا ما جاا مسجا بالنقش اثررش.
س
القيسمووة ح ووا سووجي التوواريخ الهجوورش بووالنقش حي و كاا ووت
 )7تميووز الوونقش ب سووت دام رمووز
ا
تلو ووك اإلختصو ووارات والرمو وووو و ووت دم حو ووا لو ووجات الروواامو ووة ولو ووم تمهو وور حو ووا النقو ووو
والشتابات اثررية وهو ما ايعد راهرة فريدة تفرء بها النقش اثررش.
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ي
ورء لقووب عزي ووز مصوور ح ووا تابووات ال وونقش اثروورش لقب ووا لاخوود وش إس ووماعي ع ووام
)8
1293ه وهوا رواهرة جد ودة تفورء بهوا الونقش ءون يووسه فلوم مهور هوذا اللقوب مود ب و
ي
كلقب ووا لاخ وود وش إس ووماعي ح ووا النق ووو والشتاب ووات اثرري ووة أو الور ووائم الت ووي ترج ووع إل ووى فأل ووسة
حشمووه للووباء ومووذلك ووون الوونقش اثروورش موضوووا الدراس ووة هووو الوونقش اثروورش الوحي وود
ي
الذش ورء به هذا اللقب(عزيز مصر) لقبا إلسماعي أرناا حشمه للباء.
 - 5املالحق:

ش () 1خريطة ملو ع النقش ب ان ّ
الصمامات بالصصراا الشر ية تو ح امل افة بين مو ع
النقش ومين مد نة القصيس وامل افة بين مو ع النقش ومد نة فس.
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( ) 2تفرأل تابات النقش اثررش.

ش

( ) 3تفرأل تابات ال طر اثول مد النقش اثررش.

ش

( ) 4تفرأل تابات ال طر الفانو مد النقش اثررش.

ش

( ) 5تفرأل تابات ال طر الفال مد النقش اثررش.
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( ) 6تفرأل تابات ال طر الرابع واثخيس مد النقش اثررش.

( ) 7رموو اختصارات الشهور الهجرية حا لجات الروواامة حا العصر العفمانو.
(عبد اللطير ليلى )49 : 1980
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لوحة ( ) 1مسجد الرفاعا – الواجهة الشمالية اللرمية (الرئي ية)

لوحة ( ) 2صورة باث مار الصناعية ملوضع النقش ب ان ّ
الصمامات – مو ع عل ها إحداريات
املو ع بتقنية ال و و .GPS
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لوحة ( ) 3صورة لحجر الرخام اثسوء الذش اوجد به النقش أمام مدخ ب س خان ّ
الصمامات
على إمتداء طريم فس  -القصيس.

لوحة ( ) 4صورة للشتابات اثررية علا حجر الرخام والتي مد بينها النقش اثررش(موضوا
الدراسة) أمام مدخ ب س خان ّ
الصمامات.

لوحة ( )5صورة النقش اثررش – خان ّ
الصمامات بالصصراا الشر ية.
الاعلقيات:
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) (1هذا البح م ت مد رسالة الباح محموء تونو شعبان كام املوسومة بعنوان خااات
الطري البس ة حا صراا مصر الشر ية ءراسة أرارية حضارية رسالة ماج تيس يس منشورة
كلية اثرار جامعة الفيوم  2020م وتد و مشار ة املؤلفين املشار ين( ء تور إبوراهيم صوبحا/
ي
ء تور وليد علا) حا هوذا البحو حوا إطوار إشورافهما علوى رسوالة املاج وتيس وتطبيقوا للضووابس
والتقاليد الجامعية امللزمة بمشار ة املشرفين للباح حا نشر بح مشألسع م ت مد رسالة
الباح .
) (2خوشيار هاام والدة الخد وش إسماعي وها الزوجة الفالفة إلبراهيم باشا والا مصر وابد
محمد علا باشا الشبيس و د توفيت حا مصر عام 1303ه1885/م( .خاا و عزيز )48 : 1941
) (3قع مسجد الرفاعا تحت لعة الجب بدول الرميلة تجواه مدرسوة ال ولطان ح ود بمد نوة
القواهرة و وود أمورت بننوواا املسووجد ال ويدة خوشوويار هواام و وود إسووتلري بنواا املسووجد رارووة
وأر عين ي
عاما(.مبارع علا 114 :1888؛ عبد الوها ،ح د 366- 363: 1993؛ ماهر سعاء
)308- 307 :1973
س
س
) (4العبابيد :جمع مفرءها عباءش وها بيلة جوابة شل الجبال الوا عة إلى الشري مد ههر
ي
ا
الني حا جنو ،واءش القصيس وهوا منطقوة كااوت عورل ود ما ب سوم سو ان الشهوول ويوزعم
العبابدة أههم نتمون إلى الزميس بد العوام أحد القاءة اثر عة الذ د شاركوا حا فت مصر (عبد
العال محموء .)147- 146 :2008
) (5عثس الباح محموء تونو شعبان على هذ النقش اثررش أرناا عمليات املسح اثررش للطري
والدرو ،البس ة بصصراا مصر الشر ية وتوم اإلعوان املبودعو عود هوذا الششور اثرورش بتواريخ
 2017/12/18م حا جميع وسائ اإلعام والصصافة املصرية.
ا
) (6واءش الصماموات :هوذا الطريووم مود أ وودم الطوري التجاريووة بالعوالم و وود أطلوم اسووم واءش
الصمامات على طريم فس – القصيس د يما لشهرة هذا الواءش بما متلك مد مناجم ومحاجر
وموا ع أررية ومنطقة للنقو وامل ر شات املصرية القد مة).(Geoges Goyon, 1957:3-5
) (7طريوم فووس – القصوويس :وورمس هووذا الطريووم بووين مدايووة فووس حووا واءش الني و ومووين مد نووة
القصويس علوى سواح البحوور اثحمور ويبلو طوول هووذا الطريوم  180يلوومألس وعرضوه  7.5مألووس
ي
تقريبا.
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) (8خان الصمامات :هو الخان الخام على الطريم البسش القصيس – فس و د اسسي الخان
ي
ب سم الصمامات امرا إلسم الواءش الذش قع به و د تم ترميمه حا عهد محمد علا باشا عام
 1831م على أ دش مجموعة مد املهندسين اإلاجليز( .كام محموء .)141- 140 : 2020
ا
) (9خوس النسوخ كوان معروفوا منوذ البودا ات اثولوى إلشوتقاي الخوس الع ر وو مود الخوس النبطوو
ي
وكان م ت دما حا الشتابات اليومية التي لها صفة ال رعة ا
وعرل ب س النسخ امرا ل وهولة
ي
ا
وسورعة نسوخة ا
وسوسي ب وس النسوخ أ ضوا الن الشتوا ،كوااوا نسوخون بوه املصوصر الشورير
ومنذ أواخر القرن الخام الهجرش ومدا ة القرن ال اءس بدأت تابات خس النسخ تفور
اف وها وتتصودر الشتابوات الرسومية الفسوجيلية وتحو محو تابوات الخوس ال ووحا (.اثعمسوي
وليد 74 : 1977؛ عليوة ح ين )218- 217 : 1984
ي
) (10حضر :حضر فان  -حضارة :أ ام حا الصضر و  -اللائب حضورا :دم .و  -الش يا واثمر:
جاا و  -الصاة :ح و تها .وعد فان :ام مقامه حا الصضور و  -اثمر فااا :ازل به وحاضر
القوم :جال هم وحاءثهم بما حضره( .امل جم الوسيس .)181- 180 : 1972
) (11القيسمة كلمة تر ية عني التفنية والتش يس ثن خس القيسمة فيس الزوا ا والفنا ا ويمشد
أن ت شتووب بووه معلومووات فيووسة ح ووا حيووز ضوويم وهووو مووا ناس ووب امل وواحة املحوودوءة حووا ال وودفاتر
ا
و ت دم فيه لألر ام رموو معينة وثسماا اثعام والورائر وهو خس سرش ابتشره اثتراع
وأءخلوه إلى خزينة مصر وإءارتها املالية حا القرن ال وابع عشور املوياءش وتوم إللوا ه حوا مصور
عام 1250ه1834/م(.عبد اللطير ليلى .)47: 1980
) (12ر ابد بطوطه أاه هبس مع التيار ولذلك وصلت سفينته مد و بقنا إلى الف طامل
حا رمااية أ ام( .ابد بطوطه .)72: 1987
)(13الرخووام :وهووو حج وور صوولب ت ووون م وود رمواووات كال وويوم متبل ووورة موود بلووورات مع وودن(
كل يت – ءولوميت ) وي تلور لواوه بواختال موا ت للوه مود شووائب وحوا الوروائم اململو يوة
ورء الرخوام بداوه حجوور أبويض رخووو و ود اسووت دم حوا العمووارة اململو يوة حووا فور اثر وحووا
الووورات وحوا ووة الجودران واثعمودة و يووس لوك( .عبود الوهوا ،ح ود 260 :1956؛ أمووين
محمد وأخرون .)53 :1981
)(14محمود عل وا باشوا :هووو مؤسو اثسوورة العلويووة توولى مقاليوود ال ولطة حووا مصوور 1220ه/
 1805م وكاات مدة حشمة  43ي
عاما وتوحا 1265ه1849/م(.اث و و إلياس 8 :1923؛ جون
إءوارء .)302- 299 :1921
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ي
()15بللوت أجورة املألووس املشعوب طعووا شويمة ألوور وخم ومائة وور ء واايوة و وودر لوك حووا
القطع والنق مود بنوي سووير إلوى القواهرة أش أن ت لفوة املألوس اللشويم إلوى مصور راروون جن هوا
مصرية(.مبارع علا .)22 :1888
) (16جب الدخان :قع حا شرقا نا إلى الشمال وكااوت هنواع مد نوة عتيقوة عنود هوذا الجبو
محاطوه ب وور خووارجا ش أبورال وم ووا نها مف وعة وم وتقيمة جوودراهها وحاراتها(مبوارع علووا
.)24 :1888
() 17جب الفطيسة :عثس ولشن ون بهذا الجب على مد نة عتيقة بالقر ،مد محاجر الصوان
العتيقة وكان املصريين ال ي تعملون حجر البورفيس مع معرفتهم به وممحله ومدا ي ة مد القرن
الفالو مود املوياء أ ثوسوا منوه واسوتعملوه حوا الجورون وحوا اثهووان وف واقا الصمامات(.مبوارع
علا .)24 :1888
() 18واءش الفواخيس :سسي الواءش بالفواخيس ن بة لشثسة ما اوجد به مد شقال الف ار الدالة
على ثسة مد كان به مد ال ان(.مبارع علا .)23 :1888
)(19القركن الشريم سورة وسر اآل ة .21
)(20القركن الشريم سورة وسر اآل ة .30
ي
) (21م افرخااة :ملة تر ية عني ءار الضيافة وكاات الص ومة تمتلك عدءا مد ال را ات
والبيووت حوا القوواهرة واإلسوشندرية ات صو ملبيووت واوزول ضويول مصوور الوافود د حوا مهمووات
ي
رسمية و د ورء حا لجات اثوامر بد وان املعية أمرا جع امل افرخااات وال را ات بمصر
وإسشندرية مصاصة ائمة بذاتها بالتنيعة لد وان املالية( .عبد الصفيظ محمد .)162 : 2005
) (22هذه الوريقة محفورة بسجات محشمة مصر الشرعية لج ر م  50وريقة ر م 332
و د تحررت حا  11شوال سمة 1290ه 2 /ءي مبس سمة 1873م( .اجم عبد املنصر : 2011
.)341- 340
)(23كاات ل طائفة شيخ وهو بيس الطائفة ويجب أن تتوفر حا شيخ الطائفة عودة شورومل
ما ورء حا الورائم ومنها :استقامته وعفته وأمااته وإ راره أن مش ي بينهم باملعرول واإلصا .
ي
وال ا حدق عل هم حاءرة .وال فري بين ن هم وفقيسهم ومنها أ ضا أهليته وءرا توه بالصوناعة
وال أحد تعداه وال ت طاه وال تعاط تلك الصناعة إال بمعرفته ورضاه( .منصور هند 2008
.)17 :
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) (24تم االطاا علا أطروحة ء توراه للود تور مجودش علووان تحوت عنووان عموائر الخود وش
عباس حملا الفانو الد نية البا ية بالقاهرة والوجه البحرش باإلضافة إلى أطروحوة ء تووراه
للوود تور إب ووراهيم عووامر تح ووت عنوووان العم ووائر الد نيووة بمد ن ووة القوواهرة ح ووا عصوور إس ووماعي
وتوفيم وعباس حلسي الفانو .
)(25أ دت الباحفة مد وجوء طائفة لاحجاريد حا القرن التاسع عشر املياءش ولشنها جبت
مود عودم رهورهوا حووا ائموة علوا مبووارع بوالجزا اثول مود الخطووس التوفيقيوة( .منصوور هنوود
.)170: 2008
) (26لإطواا علووا اآل وات القركايووة واثحاء و النبويووة الشوريفة التووي ورء بهوا مصووطاح مسووجد
اامر( :مؤن ح ين .)24- 13 : 1981
) (27ورء لك حا ءفألس معية عر و بدار الورائم وريقة ر م  9 3بتاريخ أول ش القعدة سنة
1291هو( ..علوان مجدش .)26- 25 : 2003

قائمة املصادر واملراجع:
ّ
اّلل ابد ّ
محمد اللوا و الطننا ( 1987م) .تحفة النمار حا رائب اثمصوار
 ابد بطوطة عبدوهجائب اثسفار الطبعة اثولى .بيسوت :ءار إحياا العلوم.
 اثعمسي وليد (1977م) .تراجم خطاطو بلداء الطبعة اثولى .بيسوت :ءار التعلم. اث وو و إليوواس (1923م) .محم ود علوا سوويسته وأعمالووه وأروواره ترجموة وتحقيووم أحموود علوواح د القاهرة :إءارة الهال.
 اث و و إلياس ( 1996م) .تاريخ مصر حا عهد الخد و إسماعي ل 1الطبعة الفااية .القاهرة:مشتبة مدبولا.
 الباشا ح د ( 1989م) .اثلقا ،اإلسامية حا التاريخ والورائم واآلرار القاهرة :الدار الفنيةللنشر والتووألع.
ي
 الصو ووداء محمو وود حم و ووزة إسو ووماعي (2002م) .النق و ووو اآلراريو ووة مص و وودرا للتو وواريخ اإلس و ووامووالصضارة اإلسامية املجلد اثول القاهرة :مشتبة وهراا الشري.
 الصداء محمد حمزة إسوماعي ( 2014م) .العموارة والفنوون حوا الصضوارة اإلسوامية الطبعوةاثولى .املجلد اثول .بيسوت :ءار املقتن .
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 الص يني فرل ح ين فرل ( 2007م ).النقو الشتابية الفاطمية علا العمائر حا مصر مصر:مشتبة اإلسشندرية.
 الخضيس مها عبد العزيز إبوراهيم ( 2013م) .الورمس النحووش ووسوائله اللفميوة مجلوة كليوةاآلءا ،العدء الخام والفارون جامعة سوهال مصر .148- 131
 الرافيا عبد الرحمد (1987م) .عصر إسماعي الطبعة الرابعة .الجزا اثول .القاهرة :ءاراملعارل.
 الطونا اني ال يد ( 2009م) .طوائر الصرل حا مد نة القاهرة حا النصر الفانو مد القرنالتاسع عشر املياءش  1890 - 1841م القاهرة :الهيإة العامة للشتا.،
 القلقشندش أ و العباس أحمد بد علا ( 1922م) .صوب اثعشو ج الجوزا ال واءس .القواهرة:ءار الشتب املصرية.
 امل جوم الوسويس ( 1972م) .مجموع الللوة العرميوة الطبعوة الفاايوة .القواهرة :مشتبوة الشورويالدولية.
 أمين محمد محمد وأخرون (1981م) .املصطاصات املعمارية حا الورائم اململو ية القاهرة:ءار النشر بالجامعة اثمريشية.
 بركات مصطفو (2000م) .اثلقا ،والورائر العفمااية ءراسة حا تطور اثلقا ،والورائرمن و ووذ الف و ووت العفم و ووانو ملص و وور حت و ووج إللو و وواا الخاف و ووة العفمااي و ووة(مد خ و ووال اآلر و ووار والورو و ووائم
وامل طوطات )  1924- 1517م القاهرة :ءار ريب للطباعة والنشر.
 جون إءوارء ( .)1921مصر حا مطلع القرن التاسع عشور ترجموة وتحقيوم محمود م وعوءالطبعة اثولى .القاهرة.
 خاا و عزيز (1941م) .ووجات ح ام مصر مد محمد علا باشا الشبيس إلى جالة امللك فاروياثول .مقالة حا تا ،افحات تاري ية املطبعة العصرية القاهرة.
 لجات محشمة البا ،العالا (محررة بتاريخ  3صفر 1280هو 19/وليو 1863م) .حجة و رإسماعي باشا على التشية املولوية مسجلة بر م  27بسوج ر وم /2أهلوا .القواهرة وأصولها
محفوظ بدفألس خااة ووارة اثو ال بر م  /865فهرست حجل.
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 لجات محشمة البا ،العالا (محررة بتاريخ  5شعبان 1281هو) حجة و ر إسماعي باشاعلوى التشيووة ال ووليمااية .القواهرة وأصوولها محفوووظ بودفألس خااووة ووارة اثو ووال بوور م 866
م ل  28لج /2أهلا.
 سناءه برير محمد أحمد ( 2007م).أسماا اإلشارة ءراسة تطبيقية حا القركن الشريم  .بحمقوودم لنيو و ءرج ووة املاج ووتيس ووم اللل ووة العرمي ووة كليووة الدراس ووات العلي ووا كلي ووة اآلءا،
جامعة الخرطوم ال وءان.
 شووصاتة ع ووزة علووا عب وود الصمي وود ( 2008م) .النقووو الشتابي ووة بالعم ووائر الد نيووة واملداي ووة ح وواالعصريد اململوكو والعفمانو القاهرة :العلم واإل مان للنشر والتووألع.
 عامر إبراهيم إبراهيم أحمد ( 1993م) .العمائر الد نية بمد نة القاهرة حا عصر إسوماعيوتوفيم وعباس حلسوي الفوانو ءراسوة معماريوة أرريوة  .أطروحوة ء تووراه يوس منشوورة كليوة
اآلءا ،م اآلرار جامعة طنطا مصر.
 عب و وود الصفو و وويظ محم و وود ( 2005م) .املصو و ووطاصات املعماريو و ووة ح و ووا ورو و ووائم عص و وور محمو و وود علو و وواوخلفائه( 1879- 1805م) الطبعة اثولى .القاهرة :ءار نشر الجرألو ي.
 عليوة ح ين عبد الرحيم ( 1984م) .الشتابات اثررية العرمية(ءراسة حا الش و املضمون).القاهرة املجلة التاري ية املصرية املجلد  31العدء .262- 203 30
 عبوود العووال محموووء أحموود ( 2008م) .مد نووة القصوويس وأرارهووا املعماريووة البا يووة موود الف ووتالعفمانو حتج هها ة القرن التاسع عشر املياءش ءراسة أررية حضارية  .رسالة ماج تيس يس
منشورة كلية اآلءا ،م اآلرار جامعة سوهال مصر.
 عبد اللطير ليلى ( 1980م) .ءراسات حا تاريخ ومؤرنا مصر والشام إبان العصر العفمانوالقاهرة :مشتبة الخاانا.
 عبد الوها ،ح د (1956م) .اآلرار املنقولة واملنتحلة حا العمارة اإلسوامية مجلوة املجموعالعلسي املجلد  38الجزا اثول 283- 243
 عبوود الوهووا ،ح وود (1993م) .توواريخ امل وواجد اثرريووة حووا القوواهرة القوواهرة :أوراي شوور يةللطباعة والنشر والتووألع.
 ع و محموء ( 1927م) .تاريخ ووصر الجوامع الطولوونو ءار اثروار العرميوة لجنوة حفوظاثرار العرمية الطبعة اثولى .القاهرة :مطبعة ءار الشتب املصرية.
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 علووان مجودش عبود الجوواء ( 2003م) .عموائر الخود وش عبواس حملوا الفوانو الد نيوة البا يوةبالقاهرة والوجه البحرش ءراسة أررية معمارية مقاراة (  1332 – 1310هو 1914 – 1892 /
م) .أطروحة ء توراه يس منشورة كلية اآلءا ،م اآلرار جامعة طنطا مصر .
 علا فت الرحمد صدیم حمد (2017م) .حرول ّالجر ورائفهوا ومعاا هوا حوا الجملوة العرميوة
ءراسوة احویوة صورفَّة تطبَّقَّوة حوا الر وع اثول مود القوركن الشوريم .رسوالة ماج وتيس كليوة
الدراسات العليا والبح العلسي م الللة العرمية جامعة شندش ال وءان.
 الب عبد الرحيم (1988م)موسوعة العمارة اإلسامية الطبعة اثولى .بيسوت :جروس برس. فشرش أحمد ( 1961م).م اجد القاهرة ومدارسها املدخ القاهرة :ءار املعارل. كام محموء تونو شعبان (2020م) .خااات الطري البس ة حا صراا مصر الشر ية ءراسةكرارية حضارية  .رسالة ماج تيس يس منشورة كلية اثرار جامعة الفيوم مصر.
 ماهر سعاء (1973م) .م اجد مصر وأوليا ها الصوالصين الجوزا اثول .القواهرة :املجلواثعلى للشإون اإلسامية .
 مبوارع علوا ( 1888م) .الخطوس التوفيقيوة الجد وودة ملصور القواهرة ومودهها وماءهوا الشووهيسةوالقد مة ل  4ل  .10القاهرة :املطبعة الشبس اثميس ة ببوالي.
 مبوارع علوا ( 1994م) .الخطوس التوفيقيوة الجد وودة ملصور القواهرة ومودهها وماءهوا الشووهيسةوالقد مة ل  .1القاهرة :الهيإة العامة للشتا.،
 مصوطفو أحموود عبوود الورحيم ( 1967م) .عا ووات مصوور بألس يووا حوا عهوود الخوود و إسووماعي1879- 1863م القاهرة :ءار املعارل.
 موجز ءائرة املعارل اإلسامية ( 1998م) .تحرير هو ما وأخرون ترجمة ا بة مد أساتذةالجامعوات املصورية والعرميوة الجوزا الخوام اثابوارش  -بحور القلوزم الطبعوة اثولوى :مر وز
الشار ة لإبداا الفشرش.
 مؤن ح ين ( 1981م) .امل اجد ال ويت :املجل الوطني للفقافة والفنون واآلءا.، منصور هند علوا ح ود ( 2008م) .طوائور املعموار حوا مصور مود الفوت العفموانو حتوج هها وةالقورن التاسوع عشور ءراسوة أراريوة حضوارية ورائقيوة  .أطروحوة ء تووراه يوس منشوورة كليوة
اآلرار جامعة القاهرة مصر.
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 اجم (عبد املنصر سالم ح ود) :الصورة الشوريفة حوا ضووا حجوة وبض و ولم وإسوتلالوإسوفيفاا(1290ه 1873/م) ءراسوة ورائقيوة املعهود الفرنوو ي للدراسوات الشور ية حوليووات
إسامية العدء .360- 339 45
 وااج جوورل ( 1996م) .تواريخ مصور مود عهود املماليوك إلوى هها وة حشوم إسوماعي عريوب علواأحمد ششرش الطبعة الفااية .القاهرة :مشتبة مدبولا.

املراجع األجنبية:
 Geoges Goyon,1957, Nouvelles Inscriptions Rupestres du
Wadi-Hammamat ouvrage puplie`avec le concours du centere
nationale de la recherché scientifique, Imprimerie national,
libraririe d`amerique,et d`orient adrien-maisonneuve, Paris.
 Herz Bye Max, 1906, La Mosquée El-Rifaï au Caire, Milan
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