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ظهور �شعار بني ن�شر على مقاب�ض الأبواب بم�شجد اأحمد �شالم ال�شهير 
بال�شيني بالإ�شكندرية

اإ�صالم عا�صم عبد الكرمي
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م�سجده الذي يحتوي �سريحه بالإ�سكندرية -الذي افتتح 
عام 1945م - في العمارة والكتابات والزخارف.

اهلل(  اإل  غالب  )ول  ن�سر  بني  �سعار  ظهور  اأن  اإل 
بال�سيني  ال�سهير  �سالم  اأحمد  م�سجد  اأبواب  مقاب�ض  على 
�سابقة  هي   - 1930م  عام  والمن�ساأ   - بالإ�سكندرية 
في  الإ�سالمية  الفنون  في  مثياًل  لها  نجد  لم  ونادرة  فريدة 
تف�سير خا�سة  لها  يكون  اأن  لبد  الآن،  الإ�سكندرية حتى 
واأن الكتابات في هذا الم�سجد لها مدلول خا�ض بظروف 
اإن�ساء هذا الم�سجد، لذا يجب فهم ماهية وم�سمون �سعار 
ذلك  وبربط  كتابته  وكيفية  ال�سعار  وتحليل  ن�سر،  بني 

بظروف اإن�ساء الم�سجد يمكن اإيجاد تف�سير لظهوره.  

اأوًل: ماهية �شعار بني ن�شر )ول غالب اإل اهلل(

بن  ن�سر  بن  محمد  ن�سر3  بني  ملوك  اأول  لقب  كان 
‘الغالب  هو  الأحمر)629-671هـ/1232-1273م( 
)ول  كانت  والوثائق  الر�سائل  على  عالمته  اأن  كما  باهلل’، 
العبارة هي �سعار  اأ�سبحت تلك  اإل اهلل(، ومن هنا  غالب 
بني ن�سر الذي يمتد على جدران ق�سورهم )لوحة 2-1(، 

اإن تاريخ مدينة الإ�سكندرية بو�سفها ميناء م�سر الأول 
على مر الع�سور، جعل منها حلقة الو�سل بين م�سر وبين 
كل بلدان البحر المتو�سط، فف�ساًل عن كونها مركًزا تجاريًا 
هاًما اإل اإنها كانت مركًزا للحجاج المغاربة والأندل�سيين، 
علماوؤها  ا�ستهر  ال�سرعي حيث  العلم  لطلبة  هامة  ومحطة 
المالكية مثل الطرطو�سي1 وغيره، كذلك ا�ستهرت المدينة 
الأندل�ض  اهل  من  العديد  لنزوح  نظًرا  ال�سوفية  باأقطاب 
المر�سي2  العبا�ض  اأبو  ا�ستقرار  بعد  خا�سة  اإليها  والمغرب 
اإلى  والأندل�سيين  المغاربة  نزوح  جعل  ذلك  كل  بها، 
المدينة وا�ستقرارهم فيها يزيد من المزج الح�ساري الذي 
عا�ست فيه المدينة حتى الحرب العالمية الثانية، وجعلهم 

جزًءا ل يتجزاأ من تاريخ المدينة العريق.

وكما كان لالأندل�ض تاأثير في المجتمع الديني والثقافي 
في الإ�سكندرية في الع�سور الو�سطى، امتد هذا التاأثير اإلى 
العمارة  في  الأندل�سية  التاأثيرات  فنجد  الحديث،  الع�سر 
بالإ�سكندرية  الحديث  الع�سر  في  الإ�سالمية  والفنون 
اأبو  م�سجد  في  لها  مثال  وخير  الم�ساجد؛  من  العديد  في 
على  التاأثير  فجاء  الأ�سل  اأندل�سي  ب�سفته  المر�سي  العبا�ض 

لوحة 1: �صعار بني الن�صر بخط الثلث الأندل�صي بقاعة المقرن�صات بق�صور الحمراء
عن: محمد عبد المنعم الجمل، ق�صور الحمراء، )الإ�صكندرية، 2004(، 347

لوحة 2: �صعار بني الن�صر بخط الثلث الأندل�صي بالقاعة المذهبة بق�صور الحمراء
عن: محمد عبد المنعم الجمل، ق�صور الحمراء، )الأ�صكندرية، 2004(، 267   
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بن الأحمر و الممالك الأندل�سية نجد اأن هناك ت�سابه في 
)ول  ملكه  و�سعار  لقبه  اتخذ  فهو  لذا  والمخاطر  الماآ�سي 
غالب اإل اهلل ( ليوؤكد اأن اهلل �سين�سره في نهاية الأمر كما 

ن�سر يو�سف عليه ال�سالم.

ثانًيا: �شعار بني ن�شر بم�شجد اأحمد �شالم
ظهر �سعار بني ن�سر )ول غالب اإل اهلل( بم�سجد اأحمد 
�سالم ال�سهير بال�سيني في حي الرمل بمدينة الإ�سكندرية، 
�سالم  اأحمد  وال�سيني  الزجاج  تاجر  الم�سجد  هذا  واأن�ساأ 
مقاب�ض  على  ال�سعار  وظهر  1349هـ/1930م،  عام 
داخل  يوجد  حيث  الم�سجد،  داخل  النحا�سية  الأبواب 
حجرة  وباب  الإمام  حجرة  باب  اأبواب  ثالثة  الم�سجد 

المخزن والباب الموؤدي اإلى  المي�ساأة وال�سريح.

تلك  بمقاب�ض  المفتاح  فتحة  اأعلى  ال�سعار  وظهر 
على  المقب�ض  تواجه  التي  الحلية  على  وكذلك  الأبواب 
م�سارع الباب الثاني في باب حجرة الإمام )لوحة 4-3(، 
م�ستطيل  اإطار  في  الأندل�سي  الثلث  بخط  ال�سعار  ونفذ 
على  تنفيذه  اأ�سلوب  مع  يتطابق  ويكاد  يت�سابه   )5 )لوحة 
التي  )لوحة 6( خا�سة  بالأندل�ض  الحمراء  ق�سور  جدران 

بقاعة ال�سفراء.

الباحثون  اإلى ع�سرهم، واجتهد  التي تعود  التحف  وعلى 
في تف�سير تلك العبارة وارتباطها بحال الأندل�ض الذي كان 
اإلى   الأندل�ض  في  ال�سالم  دولة  انح�سرت  بعدما  له  يرثى 
الكبرى �سوى  القواعد  اأق�سى الجنوب ولم تعد ت�سم من 
ال�سعار  ذلك  اإلى  البع�ض  فنظر  والمرية،  ومالقة  غرناطة 
اأنه يعبر عن الخطر الجاثم على بالدهم واإح�سا�سهم  على 
بقرب �سقوط مدينتهم فهم بهذا ال�سعار يعظمون اهلل تعالى 
ويقرون بالغلبة والقدرة له وحده �سبحانه وتعالى، في حين 
يف�سر اآخرون ال�سعار على اأنه ي�سهد على عمق اإيمان المرء 
الواقع في اأ�سر الزمن و لي�سهد مع الإن�سان حتى في �سرائه 

على غلبة الواحد القهار.4

ويرى الباحث اأن هذا ال�سعار م�ستوحى من الآية الكريمة

ى  ر لْمَراأَِتِه اأَْكِرِمي َمْثَواُه َع�سَ �سْ )َوَقاَل الَِّذي ا�ْسَتَراُه ِمن مِّ
نَّا ِلُيو�ُسف ِفي الأر�ض  اأَن َينَفَعَنا اأَو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوَكَذِلك َمكَّ
اأَْمِرِه وَلِكّن  ُ َغاِلب َعَلى  َتاأِْويل الأَحاِديث َواهللَّ َوِلُنَعلَِّمُه ِمن 
اأَْكَثَر النَّا�ضِ ل َيْعَلُموَن(،5 حيث اإنه بالرغم من كل الماآ�سي 
ال�سالم  عليه  يو�سف  بها  مر  التي  والمخاطر  وال�سعوبات 
ومكن  النهاية  في  ن�سره  من  وهو  الغالب  هو  اهلل  اأن  اإل 
قبل،  من  الذين ظلموه  اإخوته  اإليه  واأخ�سع  الأر�ض  في  له 
ال�سالم وحال محمد  يو�سف عليه  بين حال  قارنا  ما  واإذا 

�صالم  اأحمد  بم�صجد  الإمام  باب  مقب�ض  على  ن�صر  بني  �صعار   :3 لوحة 
ال�صهير بال�صيني

�صالم  اأحمد  بم�صجد  المخزن  باب  مقب�ض  على  ن�صر  بني  �صعار   :4 لوحة 
ال�صهير بال�صيني



97 العدد ال�سابع 

�شوء  في  �شالم  اأحمد  بم�شجد  ن�شر  بني  �شعار  تحليل  ثالًثا: 
ظهوره في ق�شور الحمراء )لوحة 6-5(

مع  تنفيذه  في  تقريًبا  يتماثل  اأنه  نجد  ال�سعار  بتحليل 
اأن حرف  اإذ نجد  ما يوجد على جدران ق�سور الحمراء، 
ومثل  و‘اإل’،  ‘اهلل’  الجاللة  لفظ  في  مفرًدا  ُمثل  الألف 
يتخذ  حيث  ‘غالب’  كلمة  في  المطلقة  ب�سورته  مركًبا 
مع  متنا�سًقا  المطلق  �سكله  في  اأعلى  اإلى  �ساعدة  �سورة 
الباء فجاء مركًبا متطرًفا  اأما حرف  ال�سعار،  باقي حروف 
في كلمة ‘غالب’ حيث يتخذ ال�سورة المب�سوطة، ويتمثل 
على  فيها  ويظهر  ‘غالب’  كلمة  في  مبتدًئا  الغين  حرف 
افقية  قاعدة  على  ويرتكز  اليمين  جهة  ينفتح  قو�ض  �سكل 
النقطة،  وتعلوه  الألف  حرف  مع  لتلتقي  اأ�سفل  اإلى  تميل 
وحرف الالم ظهر في كلمة ‘غالب’ مركًبا مبتدًئا ب�سورته 
جهة  مقعر  بانحناء  اأ�سفل  من  وينتهي  ال�ساعدة  المطلقة 
تلك  في  الحرف  وارتبط  الباء،  حرف  مع  ليلتقي  الي�سار 
نهايته  تنحني  حيث  تنا�سق  في  الألف  حرف  مع  الكلمة 
الألف  نهاية حرف  تنحني  في حين  الي�سار  ناحية  العلوية 
نف�ض �سورته  الحرف  يتخذ  في حين  اليمين،  اإلى  العلوية 
الواو مفرًدا  ‘اهلل’، واأتى حرف  الجاللة  ال�ساعدة في لفظ 
ب�سورته المب�سوطة في بداية ال�سعار، اأما حرف الالم األف 
وظهر  ‘ولغالب’  في  الأولى  �سورتين،  في  مفرًدا  فظهر 
ب�سورته  وظهر  اهلل’  ‘اإل  في  والثانية  المر�سوقة،  ب�سورته 
اأن حرف الهاء جاء مركًبا متطرًفا  المحققة الموقوفة6،اإل 
غير  الهاء  اأن  اإل  ‘اهلل’  الجاللة  لفظ  في  المردوفة  ب�سورته 
مغلقة، كما ظهرت الهمزة بين حرف الألف والالم الف 
في كلمة ‘اإل اهلل’ كما ظهرت في ال�سعار على جدران قاعة 

ال�سفراء بق�سور الحمراء )لوحة رقم5(.

قراأه  كما  ‘تع’  �سورة  يتخذ  ب�سكل  ال�سعار  وينتهي   
تف�سير  اإلى   الباحثون  يتو�سل  ولم  الباحثين،  من  العديد 
معناه اأو الهدف من نق�سه، ويرجح الباحث ما ذهب اليه 
محمد عبد المنعم الجمل اإلى  اأن تلك الحروف تعني نهاية 

العبارة اأو البيت ال�سعري وقد ا�ستخدمه كتاب العالمة منذ 
الذي  ال�سكل  اأن  يرى  الباحث  اأن  اإل  الموحدين7،  ع�سر 
ينتهي به ال�سعار هو حرف الهاء الملفوفة في �سورة مفرده 
وباقي  ليتنا�سق  لليمين  انحنائه  مع  اأ�سفل  اإلى  امتداده  مع 

الحروف والإطار العام لل�سعار.

رابًعا: ظروف اإن�شاء م�شجد اأحمد �شالم

الإ�سكندرية  م�ساجد  اأجمل  من  الم�سجد  هذا  يعد 
الع�سرين، ويظهر  القرن  الأول من  الن�سف  في  بنيت  التي 
�ساحبه  به  قام  الذي  الإنفاق  مدى  وزخارفه  عمارته  من 
يبخل  لم  الذي  �سالم -  الزجاج وال�سيني8 اأحمد  تاجر   -
عليه باأي �سيء - خا�سة واأنه مدفون فيه، ولعل اإن�ساء هذا 
الم�سجد جاء بدافع اإثبات الذات واإثبات اأن اهلل على كل 
اأبو  �سيء قدير، حيث اأن اأحمد �سالم كان �سديًقا ل�سعبان 
�سبانه الذي اأ�س�ض �سوق باكو�ض الحالي في الإ�سكندرية وله 
الكثيرون  ويروي  لنف�سه  بناه  م�سجد  ال�سوق  منت�سف  في 
ومنهم وكيل جمعية م�سجد اأبو �سبانه وكبار ال�سن بم�سجد 
�سبانه  اأبو  ليهنئ  �سالم  اأحمد  اأتى  عندما  اأنه  �سالم،  اأحمد 
الداخلي  الم�سجد  تنظيم  �سوء  عليه  عتب  م�سجده  باإن�ساء 

لوحة 5: تف�صيل من مقب�ض باب حجرة الإمام ويظهر �صعار بني ن�صر في 
اإطار م�صتطيل
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اإل  �سبانة  اأبو  من  كان  فما  والمراحي�ض،  المي�ساأة  ومكان 
اأن ا�ستهزاأ منه  متحديًا اإياه اأن ين�سئ م�سجًدا مثله وقال له 
‘عندما ت�ستطيع بناء م�سجد فافعل فيه كيفما �سئت’ لعلمه 

عدم قدرة اأحمد �سالم المادية على فعل ذلك.

في  وال�سيني  الزجاج  اأ�سعار  فترتفع  اهلل  يريد  اأن  اإل 
اأواخر ع�سرينيات القرن الما�سي ب�سبب الأزمة القت�سادية 
هذا  اأثره  على  بنى  كبيًرا  ثراء  �سالم  اأحمد  وينال  العالمية، 
�سمموا  اإيطاليين،  مهند�سين  م�ستخدما  الرائع  الم�سجد 
فيها  امتزجت  رائعة  وفنية  معمارية  عنا�سر  ي�سم  م�سجًدا 

مدار�ض العمارة والفنون الإ�سالمية.

خام�ًشا: تف�شير ظهور �شعار بني ن�شر في م�شجد اأحمد �شالم

في �سوء ما �سبق نجد اأن ظهور هذا ال�سعار ‘ول غالب 
اأبو  الذي ظن  �سالم  اأحمد  اإل اهلل’ ذو مدلول ومعنى عند 
له  ال�سعار  ذلك  فنجد  م�سجد،  بناء  ي�ستطيع  لن  اأنه  �سبانة 
ول  الم�سجد،  من�سئ  لدى  والرمزي  المعنوي  مدلوله 
الن�سو�ض  باقي  عن  الن�ض  لهذ  التف�سير  هذا  ف�سل  يمكن 
التي وردت في الم�سجد فنجد كتب اأعلى باب الم�سجد 
من الخارج الحديث ال�سريف ‘اإنما الأعمال بالنيات واإنما 
واأعلى  الدخول  باب  اأعلى  وكتب  نوى’،  ما  امرئ  لكل 
ى’.9 ْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْر�سَ المحراب الآية الكريمة ‘َوَل�سَ

و�سع  ن�سر  بني  �سعار  اأن  وا�سحة  دللة  له  ذلك  كل 
ال�سورة  ليكمل  واأتى  �سدفة،  مح�ض  ولي�ض  ق�سد  عن 
الإ�سالمي  الفن  مدار�ض  وامتزاج  للم�سجد  البديعة  الفنية 
هذا  ظهور  في  الأندل�سي  التاأثير  ليظهر  واحد  م�سجد  في 

ما  ن�سق  نف�ض  على  الأندل�سي  الثلث  بخط  منفًذا  ال�سعار 
ال�سفراء  قاعة  في  الحمراء وخا�سة  ق�سور  في  هو موجود 

بق�سور الحمراء.

وفي النهاية تجب الإ�سارة اإلى اأن المعماريين والفنانين 
المدنية  العمارة  في  الغلبة  لهم  كانت  الذين  الأجانب 
منت�سف  وحتى  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  في  والدينية 
القرن الع�سرين، كانت مدر�سة الأندل�ض بالن�سبة لهم اأحد 
اأهم المدار�ض التي ا�ستمدوا منها اأ�ساليبهم الفنية في تنفيذ 
يمثلون جزًءا  والأندل�سيين  المغاربة  واأن  عمائرهم خا�سة 
هذا  فظهور  لذا  الإ�سكندرية،  وح�سارة  تاريخ  من  ا  هامًّ
ال�سعار وتنفيذه بهذا الأ�سلوب قد يكون نادًرا ولم يتكرر 
في العمائر الدينية بالإ�سكندرية في تلك الفترة اإل اأنه يت�سق 
مع الأ�سلوب العام للفن والعمارة التي كانت ت�سود حينها.

الهوام�ض
اأيوب  بن  �سليمان  بن  خلف  بن  حممد  بن  الوليد  بن  حممد  هو   1
�سنة  ولد يف  رندقة،  اأبي  بابن  امل�سهور  الطرطو�سي  الفهري  القر�سي 
 ،Tartosa التقريب يف مدينة طرطو�سة  450ه/1058م على وجه 
بكر  اأبو  والعامل  الفقيه  ن�ساأ  الكبرية  الأندل�سية  املدينة  هذه  ويف 
الأويل يف  بها فرتة طفولته و�سباه وتلقى علومه  الطرطو�سي وعا�ض 
م�سجدها الكبري، ثم رحل اإىل مدن الأندل�ض الكبرية الأخرى ي�ستزيد 
مدينة  يف  وا�ستقر  الأندل�ض  علماء  بكبار  وات�سل  واملعرفة  العلم  من 
1096م،  490ه/  عام  الإ�سكندرية  الطرطو�سي  و�سل  �رسق�سطة، 
بلغ عدد الكتب التي األفها اثنني وع�رسين موؤلًفا مل يتبقى منها �سوى 
يف  الطرطو�سي  وتويف  امللوك،  �رساج  كتاب  اأهمها  موؤلفات،  ت�سعة 
�سنة 520هـ/1126م، ودفن يف مقربة َوعَله ناحية الباب الأخ�رس يف 
م�سجده احلايل. ابن فرحون املالكي، الديباج املذهب يف معرفة اأعيان 
ال�سيال،  الدين  جمال  371؛   ،)1996 بريوت،   ( املذاهب  علماء 
)ال�سكندرية،2001(،  الإ�سالمي  الع�رس  يف  الإ�سكندرية  اأعالم 
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لوحة 6: �صعار بني ن�صر بقاعة ال�صفراء بق�صور الحمراء وتظهر الهمزة بين حرفي الألف والالم األف في )اإل(
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هو �سهاب الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن عمر بن علي اخلزرجى الأن�ساري   2
616هـ/1219م  عام  بالأندل�ض  مر�سية  يف  ولد  البلن�سي،  املر�سي 
ون�ساأ بها، قرر والد اأبو العبا�ض احلج هو واأ�رسته ليتجه اأبو العبا�ض مع 
اأ�رسته اإىل اجلزائر لي�ستقلوا ال�سفينة منها، ولكن اأثناء رحلتهم البحرية 
فيها  التي  تون�ض  اإىل  يتوجهوا  ثم  واأخوه،  هو  لينجو  ال�سفينة  تغرق 
اختار اأبو العبا�ض حياة الت�سوف واجته اإىل تعليم ال�سبية مبادئ القراءة 
والكتابة واخلط واحل�ساب وحتفيظ القراآن، توطدت العالقة بينه وبني 
عام  يف  واأ�ستاذه  هو  انتقل  ثم  يده،  على  فتتلمذ  ال�ساذيل  احل�سن  اأبو 
642هـ/1242م اإىل الإ�سكندرية، ويف عام 646هـ/1246م اأعلن 
ال�ساذيل خالف اأبو العبا�ض له، واأذن له يف اإلقاء الدرو�ض، وخرج من 
حتت يديه اأقطاب وعلماء اأمثال البو�سريي وياقوت العر�ض، تويف عام 
اأ�سفل م�سجده احلايل بالإ�سكندرية. جمال  685هـ/1287م ودفن 
الدين ال�سيال، اأعالم الإ�سكندرية يف الع�رس الإ�سالمي، 192؛ حممد 
حمدي عا�سور، ذكري العارف باهلل املر�سي اأبو العبا�ض )الإ�سكندرية، 

بدون تاريخ(، 17-4.
بن  حممد  اأ�س�سها  الأندل�ض،  حكمت  اإ�سالمية  عربية  اأ�رسة  اآخر  هي   3
عبادة  بن  يعد  اإىل  نف�سه  ون�سب  ن�رس  بن  اأحمد  بن  بن حممد  يو�سف 
رئي�ض الأن�سار، نادي بنف�سه رئي�ًسا يف قريته اأرجونة ا�ستطاع بعدها 
التي  غرناطة  مملكة  وكون  الأندل�ض،  جنوب  بالد  كل  يحكم  اأن 
ازدهرت يف ع�رسه ازدهاًرا عظيًما، وانتهت مملكة غرناطة وبنو ن�رس 
وحكم امل�سلمني لالأندل�ض يف 2 ربيع الأول 897هـ املوافق 2 يناير 
)القاهرة،  املغرب والأندل�ض  تاريخ  موؤن�ض، معامل  1492م. ح�سني 

.454-444 ،)2004

)الإ�سكندرية،2004(،  احلمراء  ق�سور  اجلمل،  املنعم  عبد  حممد   4
.288-287

�سورة يو�سف، الآية 21.  5
حممد عبد املنعم اجلمل، ق�سور احلمراء، 250.  6
حممد عبد املنعم اجلمل، ق�سور احلمراء، 288.  7

لهذا ا�ستهر امل�سجد با�سم ال�سيني؛ نظرا لأن من�سئه اأحمد �سامل كان   8
تاجًرا لالأدوات امل�سنوعة من اخلزف ال�سيني.

�سورة ال�سحى، الآية 5.  9


