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 مجتمع المحلً الوتنمٌة  للحفاظ العمرانً التراث الالمادي مدخال

 مولد السٌد البدوي بمدٌنة طنطالدراسة 

 .عالء علوي الحبشً/أ.د
 ةالهندسة المعمارٌ بمسم ةراالعمأستاذ 

 جامعة المنوفٌة كلٌة الهندسة،
 

 .علٌاء خلٌل السٌد زٌدانم/
 مسم الهندسة المعمارٌةب رماجستٌطالبة 

 جامعة المنوفٌة، الهندسةكلٌة 

 ملخص البحث :

حٌث  المصريضاربة فً جذور المجتمع من تلن العادات الظاهرة االحتفال بموالد األولٌاء تعد و، حترام العادات والتمالٌداتتسم ثمافة الشعوب ب

، للحفاظ على الموالع التراثٌة واألثرٌة المرتبطة بهاالٌة دٌنٌة لها تراث ثمافً ٌلزم أخذه فى االعتبار كجزء ال ٌتجزأ عوالموالد ف، اتمام سنوٌ

لتمتزج الثمافة الشعبٌة بشمٌها المادي وغٌر المادي بعناصر فً النسٌج ، وتراثً ًلتصادي ومجتمعافمط بل له شك سٌاحً و ٌافالحدث ال ٌكون دٌن

واأللعاب الشعبٌة وغٌرها ، واألنشطة االلتصادٌة، لصوفًوالذكر ا، وتخطٌط عمران المولد، عمارة الخدمات والسرادلات مثل: العمرانً المحٌط

 فٌتكامل الشك المادي بنظٌره الالمادي فً منظومة تتوارثها األجٌال.

فنجد تؤثٌره ، والبحث ٌلمً الضوء على مولد السٌد البدوي بمدٌنة طنطا فً دلتا مصر وهو أكبر موالد مصر من حٌث المساحة وعدد المرٌدٌن

وعلى النمو السرٌع والمضطرد للمدٌنة ،خدمات مرتبطة بالمولد(  –فراغات عامة  –ط العمرانً للمدٌنة )من مناطك سكنٌة الواضح على النم

، ا  صعب اتحدٌلحفاظ على عناصر التراث المادي فً خضم هذه التنمٌة السرٌعة التصادٌا وكذلن سٌاحٌا لٌصبح تفعٌل منظومة اجتماعٌا واعمرانٌا و

وهنا تنصب مشكلة البحث فً طرح أطر تشغٌلٌة ٌكون فٌها مدى الحفاظ ، العناصر تمثل الدلٌل الماطع على تارٌخٌة الفعالٌةبالرغم من أن هذه 

 األمنٌة للتحكم والسٌطرة على فعالٌات الحدث. الضوابطمع  االعمرانً واألثري للعناصر المادٌة متزن

مع عناصر التراث له  هممرٌدي المولد فً تفاعل تمٌٌد ضوابطالمكان وتضع بلتراثٌة المبالغة فً تفعٌل منظومة حفاظ عمرانً تإصل الروح ا إن

للمولد على حساب لنمو المضطرد السرٌع لعطاء كامل الحرٌة إإال أن ، لتمالٌد المرتبطة بالحدثاشوه ٌستمرارٌة الظاهرة واعلى  اسلبٌ اتؤثٌر

رض بغوتوسعتهما  المرتبطة بالحدثالتارٌخٌة  لمبانًباعامة أو الفراغات ال فًلحشود تارٌخً إلفساح مساحات لتشوٌه النسٌج العمرانً ال

، مع أسس الحفاظ العمرانً األمر الذي سٌفمد موالع التراث لٌمتها وتكاملها بعضها البعض ةغٌر متوافم، هً تنمٌة استٌعاب أكبر لدر من المرٌدٌن

بل وإمكانٌة  ة،ثمافٌ اتإلً تغٌٌر اولد ٌإدى ذلن أٌض ،لبعٌد على األهمٌة التارٌخٌة للفعالٌةا ىسٌإثر على المدو، اتدرجٌعمران هوٌة الوسٌشوه 

 ندثار الحدث.ا

المادى فى منظومة الحفاظ على الموالع التراثٌة،   من البحث فى تحمٌك عاللة االتزان بٌن الحفاظ على التراث الثمالى المادى وغٌروبتحدد الهدف 

، والبحث ٌعتمد على الثمافٌة واستغالل التراث غٌر المادى كموة دافعة للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة للسكان المحلٌٌنوالحفاظ على الهوٌة 

الدراسة تضم زٌارات مٌدانٌة للمحٌط العمرانى للمولد وكذلن لماءات مع ممٌمٌه ورواده وسكان ، فQualitative Researchالطرٌمة النوعٌة 

مع الشك  المادٌةتكامل العناصر  وذلن لتمٌٌم، لحدثبانً المحٌطة التً تنتمً لة معمارٌة وتارٌخٌة للوحدات السكنٌة والموكذلن دراس، المنطمة

وتخلص الدراسة إلى تحدٌد المٌم والسمات المعبرة للظاهرة التراثٌة إلدراجها ضمن مخطط حفاظ ، المادي من أنشطة وعادات وتمالٌد غٌر

لمنظومة توظٌف متزنة مع آلٌات الحفاظ العمرانً ومع التنمٌة  اوتطرح أسس، دون اآلخر المادٌة وال تخص واحدللمعبرات المادٌة وغٌر ا

 السٌاحٌة إلفادة المجتمع المحلً.

 الكلمات المفتاحٌة:

.الحفاظ العمرانً -موالدال –المادي غٌر تراثال
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فى االحتفال بموالد  مادىالغٌر التراث الثقافً  .1

 األولٌاء فى مصر:

التراث الثمافً غٌر م 2003الٌونسكو الصادرة فً فت اتفالٌة عر  

الممارسات والتصورات وأشكال التعبٌر والمعارف بؤنه "المادي 

وأماكن  وما ٌرتبط بها من آالت ولطع ومصنوعات -والمهارات 

تبدعه الجماعات والمجموعات ما و ،عن جٌلجٌال  ةالمتوارث-ثمافٌة

من جدٌد بصورة مستمرة بما ٌتفك مع بٌئتها وتفاعالتها مع الطبٌعة 

اتفالٌة التراث الثمافً غٌر المادى . "وتارٌخها

حتفاء تطبٌما لهذا التعرٌف نجد أن فعالٌات كاالو(.م2003اكتوبر)

أن نطبك بموالد الصالحٌن هً بالفعل تراث ثمافً غٌر مادي ٌمكن 

 ول والمجتمعات تهدف للحفاظ علٌه.تفالٌة إذا كانت الدعلٌه بنود اال

العالم اإلسالمً سٌرة أولٌاء هللا الصالحٌن فى  ال شن فٌه أن مامو

حتفاء العدٌد من المجتمعات اإلسالمٌة اال تكثٌرة ومتعددة، واعتاد

كما هو الحال فً  هذه السٌر، أبطاللحٌن االص بها وباألولٌاء

والورلة البحثٌة تختص بدراسة فعالٌات هذا  ،ااألخرى أٌض دٌاناأل

موالدبحتفل ٌث ٌحمصر حتفاء فً اال
1
آل بٌت رسول هللا  لعدٌد منا

كالسٌدة زٌنب واإلمام الحسٌن واإلمام على  صلً هللا علٌه وسلم

زٌن العابدٌن أو من من لهم لرابة أو محبة كاأللطاب الكبار 

ةمإسسً الطرق  الصوفٌ
2
السٌد البدوي وإبراهٌم كفً مصر  

وتتجلى فً هذه ، الحسن الشاذلًى الدسولً وأحمد الرفاعً وأب

أشكال التراث الثمافً غٌر المادي التً  حتفالٌاتاال

الموسٌمى والغناء واالبتهاالت والممارسات والتمالٌد "تتضمن

المرتبطة بزٌارة األماكن ذات المداسة فى اعتماد المحتفلٌن، 

وباألطعمة والوالئم وبالفنون والحرف التملٌدٌة واأللعاب الشعبٌة، 

 (.م2013)مرسً  ."وأشكال التسلٌة والترفٌه والمتعة

احتفالٌات على  يٌر المادالتراث الثمافً غتفالٌة اتعرٌف لا كتطبٌو

تتمثل فً  ىالتمالٌد وأشكال التعبٌر الشفهن أ دنج، فً مصر الموالد

 عدادها الطرقإفً شتهر ااألوراد واألحزاب واألشعار التً 

فنون وتمالٌد أداء حتفال بالموالد؛ واللال الصوفٌة على مر العصور

مات الذكر والتماٌل العروض تتمثل فى تجمعات الحضرات وحل

                                       
االحتفال بٌوم مٌالد ولً من أولٌاء هللا ألنه "ف )المولد( بؤنه رع1ٌ

ستمر هذه فى الحمٌمة لكل ولً أٌام كثٌرة ٌحتفل فٌها بذكراه وت
االحتفاالت غالبا ثالثة أو أربعة أٌام ولد تصل إلً اسبوع وعادة ما 

ٌنتهى االحتفال."  وبانتهائهاٌختتم االحتفال باللٌلة الكبٌرة ... 
 [3، ص1890]فاروق مصطفً، 

:أن تكون مع هللا بال  -ولد سئل عن التصوف فمال –لال الجنٌد2

] اإلمام أبً حامد دمحم بن دمحم الغزالً، المجلد الخامس، عاللة.
 [63ص

 الممارسات االجتماعٌة والطموس واالحتفاالته؛ أما المصاحب ل

نحر الذبائح إلطعام ك ةفٌعبر عنها فً الموالد بعادات وتمالٌد كثٌر

المهارات المرتبطة أما ؛ المرٌدٌن والفمراء وتمدٌم الخدمة لهم

اعة هً الحرف المصاحبة للموالد مثل صنف بالفنون الحرفٌة التملٌدٌة

لموسٌمٌة وصناعة الطبول واألدوات االخاصة بالموالد و الحلوى

المسارات واألماكن المرتبطة ن إ؛ وأخٌرا فوغٌرها خٌزرانال

غٌر الثوابت البنائٌة التارٌخٌة متمثلة فى مسار بالحدث ولت حدوثه 

وساحات أخرى  موكب الخلٌفة فى آخر أٌام المولد الكبٌر كل عام

 .اسةسٌورد ذكرها فً الدر

مظاهر االحتفال بمولد السٌد البدوى فى الوقت  .2

 :الحاضر

المولد الكبٌر فى شهر أكتوبر "وهً  ٌوجد ثالث موالد للسٌد البدوي

خٌر من ذي الحجة الشهر من كل عام، والمٌالد فى األربعاء األ

العربً، والمولد الرجبً أو الرجبٌة وهو المولد الثالث وعادة ٌحدد 

 ٌحتفلو"(، 1890مصطفً ) "السنة المٌالدٌة.برٌل من أله شهر 

" ما المولد الكبٌر والمولد الرجبًمولدٌن فمط للسٌد البدوى هبحالٌا 

 (.العظة واالعتبار)حجاب

مولد السٌد البدوى من أكبر االحتفاالت فى مصر وٌمام لمدة و

بؤهم  فى جموع أتباعهموكب الخلٌفة طواف ٌنتهً بكامل أسبوع 

ٌؤتً "و ،للمولد اللٌلة الختامٌة وذلن فى طنطا شوارع مدٌنة

ن من مختلف أنحاء المدن والمري فى مصر وٌصلون إلً والمرٌد

طنطا بعضهم ٌسٌر على لدمٌه واآلخر ٌحمل متاعه وخٌامه فوق 

، ومشاٌخ الطرق الصوفٌة ٌتمدمون (1)شكل العربات والسٌارات

 (.م1890) " وهبًمواكبهم وهً تحمل الطبول واألعالم.

 
 (م2115) الفران.م2114بمولد الصوفٌة الطرق ألحد محمل:1شكل 

 فٌه ٌنطلكأسبوع التعمٌر وهو األسبوع الذي حتفالٌة وٌسبك اال

وٌنتمل من لرٌة ركب الجمال من المرٌة التً ٌمٌم بها أهل الطرٌمة 

"أرض الملمى" لخٌام فى الامة إخرى حتى ٌصل إلً مكان أإلً 

وزارة األولاف هً األرض التً خططتها و ،(2)شكل  طنطاب

وٌموم المجلس المحلً بتوفٌر  تخصٌص مساحة محددة لكل طرٌمةل

 م(.2015) الفران المرافك والخدمات للخٌام.
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 (.الباحثان) حتفالاال غٌروقت فً الملقًأرض : 2شكل 

لمدٌنة طنطا مولد السٌد البدوى ٌعد موسم التصادى واجتماعى و 

الذكر حلمات مام ت ففٌه ،ة وروحٌةدٌنٌما له من أغراض إلً جانب 

فهو  وتالوة المرآن والمدٌح وٌؤتً البعض لسماع المنشدٌن والشٌوخ

كما تنتشر الخٌام الخاصة بتمدٌم الخدمة  ،والمرٌدٌنملتمً لألحبة 

، أما حتفالٌةأسبوع االوهى خاصة بالمؤكل الممدم للفمراء طوال 

ٌؤتً المحلٌة حٌث فى التجارة  اكبٌر ارواجلتصادٌة فنجد الناحٌة اال

صبح المولد عبارة عن سوق التجار من شتى أنحاء الجمهورٌة وٌ

باإلضافة لطرح العدٌد من األلعاب السلع، أنواع مختلفة من  كبٌر به

 خرى ثمافٌة ودٌنٌة.وأ ،ة لألطفالالترفٌهٌ

والقٌم المعبرة االحتفال بمولد السٌد البدوي تارٌخ  .3

 :التراثٌة المادٌة وغٌر المادٌةة للظاهر

م( 1188-هـ 586عام ) بمدٌنة فاس بالمغربولد أحمد البدوي 

وٌتصل نسبه بجده على بن أبً طالب ابن عم النبً األعظم دمحم 

-هـ603)من المغرب عام  أسرتهخرجت ، صلً هللا علٌه وسلم

بعد أن مرت  م(1211-هـ601) ووصلت إلً مكة عام م(1201

-ه634فى عام ) ، وها ولضت فٌها عامٌن تمرٌباى طرٌمبمصر ف

العراقم( رحل إلً 1231
3

المطاف إلً  مامع أخٌه وانتهً به

كان لهذه الرحلة أثرها و، إلً الحجاز بعد عاما كامال اثم عاد، بغداد

واتجه تفكٌره إلً الرحٌل ، فمد اشتد مٌله للزهد والعبادة ٌهالكبٌر عل

 هذامصر فً مماما و رأى مرة أخري إلً جهة ٌتخذها ممرا و

بوسط الدلتا م( نزل طنطا 1240-هـ 631سنة ) فًو، ممرال

وصارت مهبط  ،ٌعظم المدٌنةومنذ ذلن التارٌخ بدأ شؤن المصرٌة 

حتً  ،تباع البدوي وأنصارهاآلالف من المرٌدٌن والمتصوفٌن من أ

م( بعد أن انتشر أتباعه 1216 -هـ 615توفً إلً رحمة هللا عام)

فى أرض مصر وكانوا لكثرتهم ٌمثلون طائفة من طوائف المجتمع 

عاما. 18بعد عمر دامالبدوي  توفًم(، و1865) وهبً "المصري.

ولد  األنصارى عبد المتعالمن تولى شئون مرٌدٌه من بعده وأول 

 م( 1890) " وهبً،خلٌفة 35ون بلغوا كثٌرال خلفهلمب بالخلٌفة و

                                       
ي عبدالمادر سٌد"بعدما رأى ذلن فى منامه فتلماه أشٌاخهم منهم 3

 [41ص 13، جـه1305، ]على مبارن، وسٌدي أحمد الرفاعى

 :م والمعبرات المادٌة فى االحتفالالقٌأوال: 

ٌرتبط بالممام فمط ولكن بالعدٌد من االحتفال بمولد السٌد البدوي ال 

، واألماكن المبانى التً ألحمت لفعالٌات الحدث على مر السنوات

( تماشٌا مع اتفالٌة التراث attributesأطلمنا علٌها المعبرات )

( مع 3العالمً، ونعرضها مولعة على خرٌطة المدٌنة )شكل 

 وصف موجز لها وللفعالٌات التً تحدث بها أثناء االحتفال بالمولد.

 

: المعبرات المادٌة فى االحتفال بمولد السٌد البدوى. )الباحثان 3شكل 
 م(2115 استنادا إلى المخطط االستراتٌجً لمدٌنة طنطا لعام

 المساجد: .1

ثرٌة فى المنطمة المحٌطة بمسجد جد العدٌد من المساجد األتو

ن فى مولده سواء للزٌارة أو اإللامة والبدوي والتً ٌمصدها المرٌد

 الشٌخأثناء المولد، ومن هذه المساجد مسجد )البهً( و)

مرزوق(و)العمرى وسنبل(و)المصبً( و)سٌدي نوار( و)عز 

)زاوٌة الجٌارٌن( و)زاوٌة سٌدي و)سٌدي مسعود( و الرجال(

، وجمٌعهم ٌمعوا على مسار االحتفالٌة وكل له دور فٌها كما سالم(

مسجد السٌد البدوي والبهً و الشٌخ مرزوق  سٌورد أدناه ذكر

 كمثال فً هذه الورلة البحثٌة.
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 مسجد السٌد البدوي: .1.1

فاة السٌد البدوي بدأ المسجد على شكل خلوة بناها عبد المتعال بعد و

 على مر العصورمصر حكام ثم تحولت إلً زاوٌة اعتنى بها 

-م1168)ة مسجدا فخما بفضل علً بن الكبٌرفصارت الزاوٌ

م( 1113
4

الذي شٌد ثالث لباب فوق المسجد وبنى ممصورة من 

 (.م1893) ماهر رةٌكث اأولافأولف  الضرٌحالنحاس حول 

 

 إنشاء قبل م1551الكبٌر مولده فى البدوى السٌد مٌدان: 4شكل

 (م1551) وهبً. المئذنتٌن

"أعظم مساجد طنطا بؤنه مسجد الصف على مبارن و م1991فً و

ة من المساجد عمارشؤنا، وال ٌفوله فى التنظٌم، وحسن الوضع وال

تمرٌبا، تحٌط به أربعة شوارع، وفى  المدٌنةإال للٌل، وهو فى وسط 

ممصورة من أحمد البدوى، وعلى ضرٌحه  يسٌدالمبلى ممام  هضلع

، وممام عبد المتعالممام تلمٌذه  ه، وبداخلولبة عالٌة النحاس األصفر

وله أربعة منارات فى زواٌاه األربع، اثنتان كاملتان  سٌدى مجاهد

واثنتان مزمع تكمٌلهما، وله سبعة أبواب، وتبلغ مساحته فدانا 

ذا الوصف ما علٌه ، وٌطابك هـ(ه1305)مبارن .ونصف الفدان

المنارات من  نشاء إال اثنتان فمطإلم ٌتم ه غٌر أناآلن حالة المسجد 

، بل إن صغراهما هدمت ولم تبك إال لاعدتها فى الضلع ةاألربع

م لامت وزارة األولاف 1815. وفى عام الشرلً للمسجد ًالجنوب

بعمل توسعة لصحن المسجد وإلامة مئذنتٌن بٌنهما مظلة بؤعمدة 

 م(.2005بالمدخل الرئٌسً للمسجد. المماولون العرب)

 
 .م2114أكتوبر لكبٌر مولدها فى البدوى السٌد مٌدان: 5شكل

                                       
على بن من ولت اعالن استمالله بمصر هذه الفترة هى فترة حكم 4

 م(.1113-1168حتى وفاته)

ولت  المسجد الخٌام الخاصة بالطرق الصوفٌة فى محٌط نصبت

ما هو متاح من مساحة للخٌام بؤرض وذلن بجانب االحتفال بالمولد 

وتمام حلمات  وٌزدحم المسجد وساحته بالمرٌدٌن والزوارالملمى 

الذكر داخله وتلمى الخطب عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأهل البٌت وأولٌاء هللا 

حوالى  التابعة له للخٌاموتبلغ مساحة المسجد والساحة ، الصالحٌن

 .2م 11000

 البهً: مسجد .1.2

 زمن الصحابةأن البناء األصلً لمسجد البهً ٌرجع إلى "ذكر ٌ

"بطندتافً أثناء وجوده  بهكان البدوي ٌتعبدو
5
ٌمع المسجد بالجهة ،

م 60ٌبعد عنه إذ بالمرب منه  البدوي السٌد الجنوبٌة الغربٌة لمسجد

وسمً بمسجد "البوصة" ، (3فً شكل  1)أنظر مبنى رلم  تمرٌبا

ه، ووصفه على عمال البوص حولؤنسبة إلى جماعة كانوا ٌشتغلون ب

وبابان وٌمٌم به جمله  مسجد جامع له منارةم بؤنه 1991مبارن فً 

سمه الحالى بعد أن اولد عرف بـ(،ه1305) مبارن.من طلبة العلم

 خلف هللاـ." م 1944-ـه1260دفن به الشٌخ دمحم البهً وذلن سنة 

 .)سٌرة سٌدي أحمد البدوي(

 
 (البدوي أحمد سٌدي سٌرة) هللا خلف. "البوصة" البهً مسجد: 6شكل

 (م1551)وهبً. م1561 التجدٌد لقب البهً دجمس،

م أثناء توسٌع 1862المسجد "عدة مرات آخرها عام ولد أزٌل  

ولد  شارع السكة الجدٌدة فمامت وزارة األولاف ببناء مسجد جدٌد له

مسجد وصف المإرخون أن البناء الجدٌد الحالً انتهج تصمٌم 

 (.م1881)وهبً". صالح الدٌن األٌوبً بالماهرة

ٌتم  و، اسنوٌاختتامه ببافتتاح المولد الكبٌر و هذا المسجد وٌ حتفل فً

م1500على مساحة  فى محٌطهلامة الخٌام إ
2

 وتوجد مساحة، 

بسمف  مسمفهداخل سور المسجد فى الجهة الشمالٌة الغربٌة مضافة 

م50 بمساحةمن الصاج 
2

 و تبلغ، حتفالٌةوٌتم تؤجٌرها فى اال 

م500مساحة المسجد 
2

حٌث ٌمام به حلمات الذكر وكذلن المبٌت فى 

                                       
كانت مدٌنة طنطا تعرف بطندتا عندما لدم إلٌها السٌد أحمد البدوي 5

وكانت ال تزال لرٌة صغٌرة ضمن أعمال الغربٌة. وهبً 
 م(1881)
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األدوار العلوٌة فى المبنً ن فى اوهنان لاعتاللٌلة الختامٌة للمولد، 

ومساحة الماعتٌن الملحك بالمسجد على ٌمٌن المدخل الرئٌسً 

م200
2

 ومحٌطهتمدٌر عدد المرٌدٌن فى المسجد ، وبذلن فٌمكن 

م2تخصٌص بوذلن  مرٌد 1100بحوالً
2
 .لكل مرٌد 

 
 .البهًلمسجد( الجنوبٌةالشرقٌة)الواجهةالرئٌسة: 1شكل

 
 .بالمولد االحتفال وقت حوله مالخٌا فٌها تتواجد التً المساحة: 1شكل

 :الغازي مرزوق الشٌخمسجد  .1.3

ثانى  نهإحٌث  المدٌمة اطنطمن مساجد مسجد الشٌخ مرزولٌعد

الدولة  إذ ٌرجع تارٌخه إلً عهد البهً، مسجدبعد  ابهألٌم مسجد 

ألموي نسبة إلً أنه الجامع ابوظل ٌعرف  م150-ـه132األموٌة 

 لم ٌبرحفلما لدم مرزوق الغازٌإلً طنطا  ،العهد هذا بنً فى

ومنذ ذلن م 1113-هـ569حتً توفً ودفن فٌه سنه  المسجد

الناس بالتجدٌد  هوتعاهدالشٌخ مرزوق  مسجدبالتارٌخ أصبح ٌعرف 

 (.م1893) ماهر. م1513-هـ896والبناء حتى عام 

 

 .مرزوق الشٌخ لمسجد الرئٌسٌة الغربٌة الشمالٌة الواجهة: 5شكل

بإعادة بنائه فً أوائل المرن العشرٌن ولم وزارة األولاف و لامت 

ٌمع المسجد فى ٌتبك للمسجد المدٌم إال اسمه ولبر الشٌخ مرزوق، و

 م تمرٌبا250البدوي وٌبعد عنه السٌد الجنوب الشرلً لمسجد 

م600 ته، ومساح(3فً شكل  2نظر مبنى رلم ا)
2

، وٌتواجد فى 

مولد والتً تخصص المحٌطه الكثٌر من الخٌام ولت االحتفال ب

للمؤكل والمبٌت أما حلمات الذكر فتمام بداخل المسجد، والمساحة 

م1000حوالً فى محٌطه التى ٌتواجد بها الخٌام 
2

وٌبلغ عدد 

 .مرٌد1000حوالً هاٌالمرٌدٌن ف

 
 (.الباحثان.) المسجد محٌط فى للخٌام المخصصة ةالمساح: 11شكل

 السكنٌة: و الوحداتالفنادق واللوكاندات  .2

والفنادق التى ٌمٌم بها الرواد  المدٌمة ٌوجد العدٌد من اللوكاندات

لوكاندة الو، فندق عرفة الجدٌد :ولت االحتفال بالمولد كل عام وهى

لوكاندة وادى و، البهىلوكاندة دار السالم بجوار مسجد و، ٌةاألحمد

كما  ،لوكاندة الجمهورٌة بعمارة األولافو لوكاندة المنوفٌة،و،النٌل

 للتؤجٌر ولت االحتفال. المتاحةٌوجد العدٌد من الوحدات السكنٌة 

 
 (الباحثان) عرفة وفندق األحمدٌة اللوكاندة: 11شكل

لهذه الفئة من المبانً حٌث أحد األمثلة الهامة هً اللوكاندة األحمدٌة 

م وتعتبر ألدمهم، وهى تابعة لوزارة األولاف،  1802أنشئت عام 

وتتطل واجهتها الرئٌسٌة على الساحة الخاصة بمسجد السٌد 

(، وهً مكونة من طابمٌن بكل طابك وحدتٌن 3البدوى)انظر شكل

، وفى الدور وصالة 2م25غرف بمساحة  3ا وكل منهما به

ى األحمدٌة كما توجد محالت لبٌع الحلوى، األرضً توجد ممه

 وٌمٌم أصحاب الخدمة باللوكاندة حٌث ٌتم إعداد الخدمة للمرٌدٌن.

ها وأستبدلت عولم ٌتبك من هذه اللوكندات غٌر الملٌل فهدمت جمٌ

بمبانً مرتفعة غٌر متناسمة مع النسٌج العمرانً، ومثال على ذلن 

مسجد ل غربًال الجنوبمن م 340على مسافة الذي ٌمع فندق عرفة 

مكون من  هو، وم1880أنشئ عام، ولد (3)انظر شكل البدوى

كبار  به وٌمٌمجناح.  12 غرفة و 60ٌحتوى على عشرة طوابك و 

 ن ولت االحتفال.والزوار والمرٌد

خصص سكان العمارات المحٌطة بمولع باإلضافة للفنادق، 

وهو أمر ، المولد لتؤجٌرها للمرٌدٌن ولت وحدات سكنٌةحتفال اال
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ستٌعاب للمساهمة ال احتفالٌة أو بالمرب منهالحظناه فً مولع اال

 أحد أهم األمثلةو، استفادة من الحدث مادٌالحشود المرٌدة للمولد واال

وتمع بممربة من المسجد  2متر200مساحتها  الشمة التً تبلغ نتل

عدد ٌصل و،نموذج*( 3شكل )انظرغربه م 260على بعد البدوي 

 ،أفراد كل عام 10فى هذه الشمة حوالً ري الحال مٌسوالمرٌدٌن 

إلامة خٌمتٌن أمام كذلن ووإعداد الطعام  الخدمةب المرٌدٌنموم ٌو

 و أخرى للذكر. للخدمةمدخل المنزل واحدة مخصصة 

 

 وقت لإلٌجار المخصصة السكنٌة الوحدات ألحد فقىأ مسقط: 12شكل
 ن(الباحثا) للمبنى  المدخل وواجهة بالمولد االحتفال

 :المحدد لموكب خلٌفة السٌد البدويالمسار  .3

اعتاد احتفال المولد أن ٌتبع مسار محدد داخل مدٌنة طنطا 

هو على مبارن فمال  أشار إلى هذا المسارأول من التارٌخٌة، و

منشؤ ركوب الخلٌفة الذي ٌكون فى آخر المولد هو ركوب الشٌخ ن"إ

بوفاته لتودٌع المشاٌخ وهم أتباع السٌد لما سمعوا  عبد المتعال

ولمد .(ـه1305) . مبارن"حضروا بؤتباعهم إلً طنطا لٌعزوا فٌه

من خالل وصف المرٌدٌن  احالٌرصدنا المسار كما هو متبع 

ٌنطلك موكب بٌبدأ  هوو ،(13)انظر شكل وولعناه على الخرٌطة 

شارع  ٌلٌه( 1)السٌد البدوى مرورا بشارع الخان ساحة من

( 4شارع السكة الجدٌدة ) ثم( 3( ثم شارع المدٌرٌة)2)البورصة

 هنانو، م1500ٌبلغ طوله  و، ساحة السٌد البدوى وٌنتهً فً

 طوال هذا المسار  تزال موجودةالعدٌد من المالمح المدٌمة التى ال

لسبٌل األحمدى والمحالت التجارٌة لبٌع الحمص والحلوى  مثال

البواكى بشارع المدٌرٌة واللوكاندات ومحطة والمبانى المعروفة ب

هنان أكشان موسٌمى )طبل  توكان،.المعهد األحمدىلسكة الحدٌد وا

خاناه(
6
والدفوف وغٌرها من  تطرق الطبول بشارع السكة الجدٌدة 

ٌوجد بعض من ال ٌزال ،و موكبالموسٌمٌة زمن مرور الاآلالت 

صناعة كما وٌوجد ورش وساحات ، هذه األكشان ولكن ال تستخدم

 مسجد البهً.موجودة بجوار ال خٌزرانالبوص وال

                                       
الطبل خاناه هو المكان المخصص من حواصل السلطان لطبول 6

 م(.1880ن اآلالت. دهمان)الفرلة وأبوالها وتوابعها م

 

 أثناء البدوى السٌد خلٌفة مسار فى الموجودة المعالم أهم: 13شكل
 (زمان مصر أهل موقعصور لمعالم طنطا من ) بالمولد االحتفال

حتفال أرض الملقى )الساحة المخصصة للخٌام وقت اال .4

 بالمولد(:

مسجد السٌد تبعد عن فدان  40أرض مساحتها حوالى  خصصت

مخٌم لتكون  هجنوب غربوتمع متر تمرٌبا  1300البدوى مسافة 

خٌام الوتمام ، الملمىللمرٌدٌن أثناء احتفالٌة المولد، وتسمى ب

، فى هذه الساحة حول الصارىالخاصة بالطرق الصوفٌة المختلفة 

أللعاب والمالهى الخاصة كما توجد بها مساحة مخصصة ل

حتفالٌة المولد ، واإللامة فً الخٌام هً جزء من االباألطفال

لما سمعوا بوفاته  البدوي ؤتباع السٌداألجٌال أسوة ب توارثتها

كانوا كثٌرٌن و عبد المتعاللٌعزوا فٌه خلٌفته  طاحضروا إلً طن

ولتئذ لرٌة صغٌرة ال تسع  المدٌنةجدا متفرلٌن فى البالد وكانت 

فلما ، "ٌامأ ةثالث ٌهاوألاموا فهذه الجموع فضربوا خٌامهم خارجها 

فمالوا له هذه عادة مستمرة  لمتعالعبد اأرادوا الرحٌل شٌعهم 

 .(ـه1305)مبارن "،نحضر هنا كل عام فى هذا المٌعاد
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 الكبٌر بالمولد االحتفال وقت الملقً أرض فى تقام ًالت الخٌام:  14شكل

 (.الباحثان) 2114أكتوبر البدوي للسٌد

 م.2115المقامة وقت االحتفال بالمولد الكبٌر أكتوبر الخٌام:14شكل
 )المصدر: موقع مدٌنة

http://newtanta.blogspot.com/2011/05/blog-طنطا

post.html) 

 المادٌة فى االحتفال:غٌر القٌم والمعبرات ثانٌا: 

باإلضافة إلً المٌم والمعبرات المادٌة فً االحتفال بمولد السٌد 

المٌم والمعبرات تلن تحتوي ومعبرات غٌر مادٌة والبدوي توجد لٌم 

على الطموس الدٌنٌة والشعائرٌة وهً )زٌارة الضرٌح والذكر 

والحرف المختلفة التً ٌمارسها ،واإلنشاد الدٌنً والموكب(

الكثٌرون من أهل طنطا طوال العام لصناعة الحلوى والطبول 

و ة خاصة بالخلٌفالمالبس كذلن ال، وأو البوص خٌزرانوال

 .هذه المٌمأدناه بعض عرض ن، والمرٌدٌن من الجماعات الصوفٌة

 الطقوس الدٌنٌة والشعائرٌة فى االحتفال بالمولد: .1

من أهم المٌم والمعبرات غٌر المادٌة فً االحتفال الطموس الدٌنٌة 

فى ولت االحتفال وتتضح  ممٌزة للطرق الصوفٌةبالمولد وهً 

 واإلنشاد الدٌنً وكذلن موكب زٌارة الضرٌح و إلامة حلمات الذكر

فزٌارة الضرٌح تعد من أهم الطموس التى تتم فى  الخلٌفة. أو ركوب

مولد دون زٌارة الضرٌح والغرض " ال ٌجوز حضور الالمولد فإنه

لتالوة الفاتحة على روح الولً."  أوإما للتبرن ها من

ٌصطف مرٌدي كل طرٌمة داخل المسجد (، وم1890)مصطفً

ستمبالهم داخل حجرة تلن الطرٌمة البالخاص وٌمف الخلٌفة 

الضرٌح، ثم ٌتوجه المرٌد إلً الممصورة بالدعاء والصالة على 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبً

 
 :15شكل

 للمرٌدٌن الرفاعٌة الطرٌقة الخلٌفة واستقب ، البدوى دالسٌ ضرٌح زٌارة

 .(الباحثان) م2115 أبرٌل. بالرجبٌة االحتفال أثناء

 للطرقوٌوجد ما ٌسمً بالذكر واإلنشاد الدٌنً وهً طموس 

حركات إٌماعٌة تموم على من خالل  جماعة اٌمارسونه الصوفٌة

 اإٌمان ٌماعاتاإلا وأحٌانا تصاحبه أنغام الموسٌمً لمنشد أو أكثر.

 ٌمف الرجال فى صفٌن متمابلٌن، فشوائبالتنمً الملب من بؤنها 

وٌتحركون متماٌلٌن إلً األمام وإلً الخلف، ومع تزاٌد إٌماع 

لدامهم ثابتة أٌتماٌلون إلً الٌمٌن وإلً الٌسار بٌنما تبمً  ىالموسم

على األرض، ووسط الصفوف ٌمف الشٌخ أو من ٌنوب عنه، ٌمود 

تجاه أجساد الذاكرٌن إالذاكرٌن فى إٌماعاتهم، مصفما بٌدٌه فٌغٌر 

 (.2009) سوإٌماعاتهم. نٌكوال

 
 

 
 الدٌنً اإلنشاد من جانب البدوٌو السٌد مسجد داخل ذكر حلقة: 16شكل

 .(الباحثان) 2115بالرجبٌةأبرٌل االحتفال أثناء

خالل  سبوعٌة تمام للذكر ولراءة األورادأهى حفلة " فالحضرةأما "

تمام بشكل أوسع فى الموالد وتنتشر الحضرات فى العام كله و

 لذكر ولت االحتفال.باالمساجد والخٌام الخاصة 

 
 الصوفٌة الطرق مشاٌخ شٌخ بحضور القصبٌة الطرٌقة حضرة: 11شكل

 .(الباحثان) 2115 أبرٌل بالرجبٌة القصبً عبدالهادي/أ

نتهائه اوبأو ركوب الخلٌفة  "الموكب"هذه الطموس الممٌزة  منو

عبد منذ نشؤة المولد وذلن بسبب خروج  ولد نشؤٌنتهً المولد 

http://newtanta.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
http://newtanta.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
http://newtanta.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
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لتشٌٌع أتباع السٌد بعد أن عزوا فٌه بعد وفاة السٌد البدوي،  المتعال

ً تإدٌها لفت األنظار إلً الشعائر الت" المواكب الممصود منها و

تباع كؤحد مظاهر كثار من األودعوة لإلالجماعات الصوفٌة 

وتتجمع الطرق الصوفٌة فى ساحة . (م1890مصطفً)" تماسن.ال

الموكب،  بداٌة ونهاٌةة حٌث مسجد السٌد البدوى بعد صالة الجمع

 مرور الموكب تم إلغاء حتىلسٌد البدوي ٌمام الموكب منذ وفاة او

 حفاظا على األمن.م 2011األولاف منذ عام بمرار من 

 
 .(م2111) البٌان موقع. م1521 البهً، الخلٌفة موكب: 11شكل

 الحرف التقلٌدٌة .2

تنم على أهمٌة ( رجع من المولد بال حمص") المؤثورة الشعبٌة

تخلو الموالد من  ال حٌث فى الموالدصناعة الحلوى وانتشارها 

أو أبو زٌد الهاللً فوق صهوة ، الحلوٌات على هٌئة عروس المولد

وتتركز المعارض الخاصة بها فً ، (م2009)نٌكوالس." جواده

وتتركز صناعة ، مدٌنة طنطابها تشتهر و ةشارع السكة الجدٌد

وهو  رٌة بالمرب من مسجد السٌد البدوىالحلوى فى شارع المٌسا

من الشوارع المدٌمة حٌث أن على بن الكبٌر هو من أنشؤ تلن 

 .(3)انظر شكلالمٌسارٌة لتكون بمثابة سوق كبٌر 

 

 

ع السكة الجدٌدة، شارع معارض الحلوى فى شار: 15شكل
 القٌسارٌة)الباحثان(

بس المرٌدٌن مالوتنتشر حرفة صناعة المالبس فً المدٌنة إلعداد 

السٌد البدوي  ةوعبائ ةٌلبس عمام زالفما الخلٌفة أما فى المولد، 

ترن البدوي بعد فلمٌ، (عتبارالعظة واال)حجاب. الكبٌر فى مولده

مسبحة وعمامة وبردة ولمٌصا ومشطا،  شٌئا ٌورث عنه إالوفاته 

لكل كما أن ،هفوظة فى حجرة خاصة بها فىمسجدمحجمٌعها و

مالبس ٌمٌزها عن بالً الطرق فتوجد فى مصر أربع طرٌمة لون 

طرق كبٌرة وهً "الرفاعٌة وعمامتهم سوداء، والمادرٌة وعمامتهم 

، والبرهامٌة وعمامتهم بٌضاء، واألحمدٌة وعمامتهم حمراء

وورش ، ولكل منهم حرفٌٌن م(2013)مرسً" خضراء.

 .ةخصصتم

  
 الدراوٌش وأحد ، (2115" )البهً" البدوي خلٌفةالسٌد: 21شكل
 .(الباحثان.) األحمدٌة للطرٌقة الممٌزة الحمراء بالعمامة البدوي برجبٌة

 :والتوصٌات الخالصة
مناسبة حٌائها إلض ما لمدٌنة طنطا من أهمٌة تراثٌة استعراالبحث 

 حتفالٌة تعد أكبر المناسباتت االألحد األولٌاء، وما زالمولد 

عن مثٌلتها فً حتفالٌة وكبرها ٌمٌزها ومدى اال ،فً مصرٌة التراث

ستثنائٌة إال أن مة االٌأرجاء العالم اإلسالمً، وبالرغم من هذه الم

من همش ٌفى الولت الحاضر هذا التراث ٌتعرض لضغوط عدٌدة 

كالمثال الذي عرضناه فً البحث من مادي اللتراث غٌر خاللها ا

لوانٌن لغاء بعض الطموس األساسٌة بل وتجرٌمها من خالل سن إ

، األمر الماديعلى الشك  امنصبهتمام االأصبح و، هامنعلمحلٌة 

واألدوات  المنشآتمعنى ودور هذه الل اصئستالذي نتج عنه ا

لٌه إٌشار األمر الذي فً المنظومة التراثٌة، وهو والفراغات العامة 

 (form)الهٌئة  ؛التراث أبعادتزان بٌن الحفاظ بخلل اال مهنةفً 

 . Matero(2001)،(fabric)والنسٌج، (function)والوظٌفة 

 

: أبعاد التراث الثالثة واالتزان بٌنهم، وتحدٌد معبرات مولد السٌد 21شكل
 .(الباحثان)البدوي الموضحة بالجدول أدناه علٌها
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الحدث  ةلامإكٌفٌة األبعاد ٌعبر عنها فً مولد السٌد البدوي ب وهذة

 ًالدور الذي تموم به كل من المكونات ف، وللهٌئة بشكل مجمل

 ،من منشآت للنسٌج، والمحٌط العمرانً للوظٌفة المنظومة التراثٌة

)المبانى فعالٌة الب المرتبطة المعبرات األبعاد فىتلن وبدراسة اتزان

، ٌمكن تحدٌد مولع كل مبنى على الوالعة على مسار االحتفالٌة(

أن لكل منهم ارتباط بفعالٌة المولد  ٌتضحف مثلث أبعاد التراث،

 المادى وغٌر المادى وبذلن ٌمكن تحدٌد مدي االتزان بٌن الشمٌن

 االرتباط مع الفعالٌة لكل معبرفى كل معبر والجدول أدناه ٌبرز 

 وكذلن تم توضٌح مظاهر عدم االتزان فى كل معبر.

 

 برعــالم

 

 فعالٌة الارتباط المعبر ب

 

 مظاهر عدم االتزان

(1) 

مسجد 

السٌد 

 البدوي

كبٌر  ٌرتبط بالفعالٌة بشكل

وٌتضح ذلن فً زٌارة 

، وإلامة حلمات الضرٌح

، وتواجد الخٌام بهالذكر 

تجمع المحٌطه، وكذلن ب

 .لموكباولت  فى ساحته

  عدم وجود تنظٌم للرواد

أثناء المٌام بالطموس أو 

زٌارة الضرٌح، ووجود 

بعض الممارسات الخاطئة 

 األذكار.داخل المسجد و 

(2) 

مسجد 

 والبهً 

الشٌخ 

 مرزوق

مسجد الٌتضح ارتباط 

بالفعالٌة من خالل إلامة 

حلمات الذكر بداخلهم 

الخٌام فً بعض وتواجد 

 محٌطهم.

  افتمار المساجد لتنظٌم

الرواد وإلامتهم بها وعدم 

 تنظٌم المٌام بالطموس.

(3) 

الوحدات 

 السكنٌة

ترتبط بالفعالٌة حٌث توجد 

الوحدات المخصصة  عدد

 لإلٌجار.

   موحد ٌمكن ال ٌوجد نمط

السكان المحلٌٌن من 

استضافة الرواد واالستفادة 

 من الحدث.

(4) 

وكاندات ال

 المدٌمة

ترتبط بالفعالٌة حٌث 

تتواجد بعض الغرف 

المتاحة لإلٌجار ولت 

 االحتفال بالمولد.

  عدم وجود نسبة اشغال

محددة تلتزم بها اللوكاندات 

حتفال إلستٌعاب ولت اال

 نسبة محددة من الرواد.

(5) 

فندق 

 عرفة

ٌرتبط الفندق بالفعالٌة 

ارتباط ضعٌف إلً حد ما 

ألن إلامة لمرٌدٌن المولد 

 فٌه محدودة.

  عدم التزام الفندق بنسبة

إشغال محددة ولت 

االحتفال إلستٌعاب عدد 

 محدد من الرواد.

(6) 

مسار 

 الموكب

ٌوجد ارتباط واضح بٌنه 

والفعالٌة حٌث ٌمر 

الموكب بالمسار كما 

تتواجد فٌه أنواع متعددة 

من التجارة والحرف التً 

 تزدهر ولت المولد.

  افمتار االهتمام بالحرف

التملٌدٌة وكذلن وجود 

العدٌد من المبانى المدٌمة 

غٌر مستغلة والمنتشرة 

طول المسار، كما تم على 

 م.2011عاممنع مروره 

 

 برعــالم

 

 فعالٌة الارتباط المعبر ب

 

 مظاهر عدم االتزان

(1) 

أرض 

 الملمً

ط بالفعالٌة فً تجمع ترتب

الخٌام بها إللامة الذكر 

رق وتجمع الطواإلنشاد 

الصوفٌة حول الصارى 

العتمادهم أن السٌد البدوى 

للذكر معهم ومنها  ٌحضر

"هز  جاءت المؤثورة

الهالل ٌا سٌد" كما ٌتم 

تمدٌم الخدمة والمبٌت 

جزء ترفٌهً  ٌوجدو

 لألطفال.

 مناسب ال ٌوجد مخطط 

الستعماالت أرض الملمى 

وعدم االهتمام بالمرافك 

الصحٌة للرواد وكذلن 

وجود زحف عمرانى كبٌر 

 مساحة.العلى 

 القٌموالمعبراتالمادٌةوارتباطهابفعالٌةاالحتفالبمولدالسٌدالبدوي:1جدول

 (الباحثان)

وبعد تحدٌد خلل االتزان فى كل واحد من تلن المعبرات المرتبطة 

وضع خطة أو عدد من التوصٌات للحفاظ على هذا بالفعالٌة ٌمكن 

المولع التراثً وذلن بحٌث ٌتم مراعاة جوانبه المادٌة وغٌر 

المادٌة، فٌتضح أن موالع التراث الثمافً التً تتمٌز بؤهمٌتها الدٌنٌة 

والتً تستمبل حشود كبٌرة هً موالع ٌمكن إدارتها بمنظومة تحترم 

بجانب هٌئة الشعائر الدٌنٌة ووظٌفة المٌم الكامنة فى نسٌجها المادي 

كل من معبرات التراث الثمافً فى إلامة هذه الشعائر، ألن فى حالة 

ترن هذه الموالع تنمو بعشوائٌة سٌحدث خلل فى االتزان فً الشك 

لٌة للشك غٌر المادي المادي بسبب تشوٌهه من جراء منح األفض

للوصول عدد من التوصٌات بذلن ٌمكن وضع ، ووالعكس صحٌح

 وهً:تزان المرجو، لال

جتماعٌة إنشاء جمعٌة أهلٌة مسئولٌتها إدارة مهمة وزارة الشئون اال •

وتنفٌذ خطط الحفاظ وتنمٌة المولع فتكون حلمة الوصل بٌن 

 الجهات التنفٌذٌة والمجتمع المحلً.
العمل على تسجٌل وحصر كل األنشطة والعادات والطموس التى  •

 راثً بحٌث ٌمكن تسجٌله كتراث عالمً.تتم فى المولد ومولعه الت
تعاون المحلٌات والجهات التنفٌذٌة بتوجٌه من الجمعٌة الممترحة،  •

 لتنمٌة المعبرات من خالل أصول تراثٌة.
دور الجمعٌة فى توعٌة المجتمع المحلى بؤهمٌة تنمٌة الفعالٌة وكٌفٌة  •

 .ا التصادٌااالستفادة منه

لبل المحافظة ندات والفنادق من اللوكا تحدٌد نسبة إشغال تلتزم بها •

 المرٌدٌن.نسبة محددة غرف الستٌعاب  بحٌث ٌكون هنان عدد

 مسار ولت الموكب.المسإلٌة األمن فى منع مرور السٌارات فى  •
مهمة وزارة الثمافة فى توعٌة الشباب بمٌمة الحرف التملٌدٌة من  •

 خالل اإلعالم أو المواد الدراسٌة.
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دور المجلس المحلى وضع اشتراطات للمبانى فى المنطمة بحٌث ال  •

ٌتعدى ارتفاعها كتلة المسجد، كما ٌمكن تحدٌد طراز معمارى 

 المنطمة عموما. ومسار اللمبانى الوالعة على لوألوان محددة 

المجلس المحلً فى عمل إشارات محددة للمسار بحٌث ٌكون  مهمة •

 المسجد.ممٌز عن بالً الشوارع المحٌطة ب
المجلس المحلى فى إعادة تخطٌط أرض الملمً بحٌث تكون  لٌام •

 مالئمة للمٌام بالفعالٌة بها، ومنع الزحف العمرانً علٌها.
خالل أسس  وذلن من من لبل المحافظة وضع خطط تنموٌة للمنطمة •

 تراثٌة وتارٌخٌة تحترم التراث الخاص بالمنطمة.

مسار االحتفالٌة توفٌر المحافظة ورش ومعارض على طول  •

 لتشجٌع الحرف التملٌدٌة وإعادة إحٌاإها.

المحافظة فى إنشاء متحف ٌتم به عرض النفائس والعناصر  مهمة •

 التراثٌة األصٌلة الموجودة بمسجد السٌد البدوي.

الموجودة على إعادة تؤهٌل اللوكاندات والمبانً المدٌمة المحٌطة  •

 وزارة اآلثار. من لبلة والمرتبطة بالفعالٌ طول مسار االحتفالٌة

 المراجع:

 :عربٌة كتب

 71اتفاقية بشأن التراث الثقافي غير المادي" باريس  -
 .م3002أكتوبر/تشرين األول 

 71"اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي" باريس،  -
 م.7313تشرين الثاني/ نوفمبر 

 محمد بن محمد ، "ممحق احياء عموم بن بي حامدأالغزالي،  -
الدين ، عوارف المعارف لمعارف باهلل تعالي اإلمام 

 السهروردي"، المجمد الخامس، طبعة الدار البيضاء ".
الموالد والتصوف فى مصر"، ترجمة بيخمان، نيكوالس، " -

القاهرة: المركز القومي لمترجمة،  -7رءوف مسعد، ط
 م.3002

آراء في حياة السيد  –محمد، "العظة واالعتبار حجاب، أحمد -
 .، مكتبة مسجد السيد البدوىبدوي الدنيوية وحياته البرزخية"ال

، مكتبة ، " سيرة سيدي أحمد البدوي"عز الدينخمف هللا، أحمد -
 .مسجد السيد البدوى

 م.3077محافظة الغربية، طبعة أولى  –دليل خرائط طنطا  -
، "معجم األلفاظ التاريخية فى العصر أحمد دهمان، محمد -

سوريا، الطبعة األولى  دمشق. الفكر.الممموكى"، دار 
 م.7330ه. 7170

ماهر، سعاد ،" مساجد مصر وأولياؤها الصالحين "، المجمس  -
 .م7322االعمى لمشئون االسالمية،

ببوالق،  مبارك، عمي، " الخطط التوفيقية "، المطبعة األميرية -
 هـ . 7201الطبعة األولى 

"، "صون التراث الثقافي غير المادي، عمى دأحم مرسي، -
 .م3072نموذجا،  -مصر –أرشيف الحياة والمأثورات الشعبية

مشروع ترميم و تطوير المسجد األحمدي بطنطا، الدراسات  -
 م.3001األثرية التاريخية، 

دراسات فى المجتمع المصري  ، "أحمد مصطفي، فاروق -
)الموالد( دراسة لمعادات والتقاليد الشعبية في مصر"، الهيئة 

 م.7320المصرية العامة لمكتاب، 
الهيئة العامة  -وزارة االسكان والمرافق والتنمية العمرانية  -

المكتب االستشارى لمتخطيط والتنمية  -لمتخطيط العمرانى 
اتيجي العام لممدن المصرية مشروع المخطط االستر  –العمرانية 

 م.3001محافظة الغربية،  –مدينة طنطا  –
، المجمد "الموسوعة الماسية لمحافظات الدلتا"سيد، وهبي،  -

، الثانى "أولياء هللا واآلثار الدينية اإلسالمية والقبطية واليهودية"
 .م7331الطبعة األولى يناير

 
 

 :أجنبٌة كتب

- Matero، Frank G." Loss، Compensation، 

and Authenticity: The Contribution of 

Cesare Brandi to Architectural 

Conservation in America"، 2007. 

 مقابالت شخصٌة:
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