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 و الخيرية الجمعياتبتوثيق ية الخاصة طوابع البريد التذكارأثرية فنية لمجموعة من دراسة 

 في عصر األسرة العلوية المؤتمرات

 إعداد 

 أسماء أبو بكر عبد الفتاح البديوي

 عينينرأفت عبد الرازق أبو ال أ.د

 داب _ جامعة طنطاألكلية اأستاذ األثار اإلسالمية 

 ـديد رشغـادة أحم أ.د

 ة طنطاأستاذ األثار اإلسالمية كلية األداب _ جامع

 المستخلص:

البحث بالوصف والتحليل دراسة لمجموعة متنوعة من طوابع البريد التذكاريةة يتناول هذا  
التي ترصد وتوثق الجمعيات الخيرية والمؤتمرات العلمية التي جةرت يةي عصةر األسةرع العلويةة  

خارف والنقوش والكتابات والشخصيات التي وردت بين ثنايا صةححات حيث تناول البحث كاية الز
هذا البحث  ويتطرق أيضاً للشارات والرموز الخاصة بالملك والحكة  التةي كانةت مسةتخدمة كنةذاك 
وأيضاً الكتابات اإليرنجية باللغتين اإلنجليزية والحرنسية وأسلوب الصةناعة والتنحيةذ وأيضةاً الح ةات 

 الطوابع البريدية وأماكن ححظها. النقدية وأسعار تلك

عصةةةر اةسةةةرع العلويةةةة مةةةن  يةةةي يعةةةد موضةةةوع طوابةةةع البريةةةد التذكاريةةةة التةةةي صةةةدرت 
لمةةا يحتويةةة مةةن جوانةةب  نظةةراً  اآلثةةار اإلسةةالمية توثيةةق الموضةةوعات الهامةةة والجديةةدع يةةي مجةةال

تقلة مةن ببةل مسعلمية كثرية وينية وحضارية مهمة ل  تحظ بدراسة  وأحداث ومناسبات ومعلومات
 ينيةةاً  أن طوابةةع البريةةد التذكاريةةة تعبرتعبيةةراً يالحةةظ حيةةث  .سةةوار رسةةا ل الماجسةةتيرأوالدكتورا 

الحترع يي عصةر مصةر الحةديث ومةركع تعكةق التقةد  الحضةاري والحنةي علة  كايةة صادباعن تلك 
 األصعدع كنذاك  حيث ترصد الكثير من األحداث والمناسبات يي عصر األسرع العلوية.

عل عد  توجية العنايةة الكاييةة مةن ببةل البةاحثين لدراسةة هةذا الموضةوع ديعتنةي لدراسةت  ل 
دراسةةة وصةةحية وتحليليةةة لتوثيةةق األحةةداث التاريخيةةة والحضةةارية واإلجتماعيةةة سةةوار المةةؤتمرات 

 رصدتها طوابع البريد التذكارية يي عصر األسرع العلوية.والمناسبات واألحداث الكبرى الت  

ابع وثا ق حكومي  تكشف لنا الكثيةرمن الحقةا ق واألحةداث الهامةة عصةر األسةرع تعد الطو 
العلوية بما تحمل  الطوابع من كتابات وتواريخ ومناظر تصويرية وأسمار الحكا  ومنشأت معمارية 

متنوعة يضةالً عةن رصةد الكثيةر مةن شةارات ورمةوز الملةك والحكة  ابةان حكة  األسةرع وزخارف 
 العلوية.

البريد التذكارية تعتبر ثروع مادية بالنسبة لهواع جمع الطوابع وتزيد بيمتهةا مةع طوابع  تعد 
مرور الوبت حيث أن طوابع البريةد هةي السةلع  الوحيةدع التةي تزيةد بيمتهةا اذا وجةد ييهةا نقة  أو 
عيب يي الطباعة ارتحع ثمنها أضعاف لذلك يراعي الدبة التامةة يةي تجهيةز واعةداد الطوابةع سةوار 
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 ان يأخةذ  الة يةات التة  يمةر بهةا طةابع البريةدلأو غيرها من العم تصميمها طبعها أو أو يي رسمها
 الطابع الشكل النها ي وهي من العوامل المشوبة التي ديعتني لدراسة هذا الموضوع.

 
 .يي عصر اةسرع العلوي  التذكاري   الطوابع تتاحية: اإلفالكلمات 

وهذا ما ديعني ةختيار تلك المجموعة من طوابع البريد التذكارية التي تةؤر  وتوثةق عةدع  
 عن الجمعيات الخيريةة التةي كانةت سةا دع بةالمجتمع المصةري يةي عصةر مؤتمرات علمية   يضالً 

التي توثق تلةك األسرع العلوية  وييما يلي تتناول الدراسة مجموعة من تلك طوابع البريد التذكارية 
 الدراسة  ومنها:

 الدراسة الوصحية:

 لوحة  ( 1) 

 ة الطابع مناسب الطابع بمناسبة المؤتمر المالحي الدولي مصر  صدر هذا

 التاريخ  ( 5291هـ /5431) 

 المادة  ورق ملون 

 أسلوب الصناعة والتنفيذ الطباعة باأللوان عل  ورق 

 األبعادوالمقاسات عرض   0.01طول   0.50 طابع بريد مستطيل أبعاد 

 الحفظ متحف البريد المصري 

 النشر  ينشر ألول مرع 

 ذكارى: الحدث التي صدر بمناسبته الطابع الت -
عةةةةةا  ديسةةةةةمبر  2صةةةةةدرهذا الطةةةةةابع بمناسةةةةةبة عقةةةةةد مةةةةةؤتمر المالحةةةةةة الةةةةةدولي يةةةةةي مصةةةةةر 

 ( وبا  الملك يؤاد ايتتاح مدينة بةور يةؤاد أثنةار عقةد المةؤتمر وحضةر أعضةار المةؤتمر 5291هـ/5431)
  تعةددت المجةاري المالحيةة يةي مصةر بشةكل واعلمار والضةيوف والدبلوماسةيين األجانةبمن المهندسين 

ويعلي حيث يشقها نهر النيل من الجنةوب الة  الشةمال نجةد البحةرين األحمةر واألبةيض يحيطةان مةن  كبير
حين يمتد النيةل مةن النوبة  جنوبةا الة  القةاهرع شةماة  اهةت  مصةر علة  باشةا بالغةا وعل  الشرق والشمال 

 4400  تصةاةت بةين ربةوع مصةر يقةد بلةا عةدد المراكةب يةي عهةدبالمالحة كأحد أه  المواصالت واة
كانت تملكها الحكومة  وبد عني محمد عل  باشا بصةناعة المراكةب يةأمر سةنة  000مركب شراعي منها 

(5934/ يقةةةد كانةةةت المراكةةةب يةةةي القةةةرن  (5)اإلسةةةكندرية ( بعمةةةل حةةةوض لصةةةناعة السةةةحن ب5091هةةـة
شةا علة  مختلحة ومتنوعة يقد شرعت الحكومة يي انشار أعداد كبيرع  كما با  محمد علة  با  (52هـ/54)

/5933ادخال المراكب البخارية ال  مصةر يجلةب أول وابةور بخةاري الة  مصةر سةنة )  (  بةد 5090هـة
 أدى انتشةار المراكةةب البخاريةةة الةة  تقةةد  أعمةةال الترانسةيت يةةي األراضةةي المصةةرية ورخصةةت الحكومةةة
رق لشةةركة الترانسةةيت المصةةرية بتحسةةين الطةةرق المالحيةةة  وواصةةل خلحةةار محمةةد علةة  عنةةايته  بةةالط

المالحية يي مصر وذلك حرصا منه  عل  استمرار أدار هةذ  الطةرق لرسةالتها علة  أكمةل وجة  ويرجةع 
  وجةار مةن بعةد  ابنة  (9)الحضل األكبريي اذدهار المالحة ال  اسماعيل لالستزداع عن المالحةة يةي مصةر

                                                           

 .329، ص 2تقويم النيل، ج: باشا أمين سامي (1)
م م ريااا،  ام( دراسااا أيرياا19ىااا /13أعماا ل المناا لع ال  مااا ر لقاا ىرر لاا  القاارن )إبررهيميم حرربلي ي سرري:   رر:ه:  (2)

 .100-89، ص ص 2004مخطوط رس لا دكتوراه، كميا األي ر، ج م ا الق ىرر، 
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الطةابع التةذكاري خيةر  جاللة الملك يؤاد ليكمل هذ  الرسالة باةهتما  بةالطرق المالحيةة وتطويرهةا  وهةذا
 شاهد عل  ذلك.

 الدراسة الوصفية للطابع:  -
طةار إتمثل اللوحة طابع بريةد تةذكاى مسةتطيل ذو اطةار زجزاجةي  يةزين الطةابع مةن الةداخل ب 

)علةة    يتوسةةط  صةةورع لسةةحينة مصةةرية بديمةةة يمثةةل اإلطةةار الثةةاني الخةةارجي للطةةابع مةةزدوم مسةةتقي 
الةةدير البحةةرى  السةةحينة ذات المقدمةةة المسةةحوبة  لةة  جةةدران معبةةدالطةراز الحرعةةوني( تةة  رسةةمها مةةن ع

بةةاللونين الرمةةادي واألبةةيض علةة  هي ةةة خطةةوط بالجهةةة والمجةةاديف المتراصةةة وشةةراع  خلحيةةة الطةةابع 
اليسرى من أعل  يوجد خرطوش يرعوني دبيق التنحيذ  وأسحل المركب الحرعوني أموام جارت بشةكل 

 رأق زجزاجية.

دع عل  الطابع جارت منحذع داخل مستطيل باللون األحمر باللغة العربية الكتابات الوارو 
( ويظهر يي منتصف الكلمتين ترجمتها باللغةة الحرنسةية: الدولة المصريةبخط االثلث نصها: )

(EGYPTE). 
 صةةدارالمناسةةبة وتةةاريخ اإل وجةةدت الكتابةةات الخاصةةة بهةةذ يةةي الجةةزر السةةحلي للطةةابع  

 العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها:  نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو والغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الحرنسةةةةةةةةةية نصةةةةةةةةةها:ب( وترجمتهةةةةةةةةةا 1926المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر الميحؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدولي مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤر )
(CONGERS INTERNATIONAL DE NAVIGATION). 

 نالقيمةة النقديةة للطةابع نحةذت علةة  جةانبي الطةابع داخةل بحةران كتابيةان مسةةتطيالأمةا  
 10–مليمات 12)نصها:  بالجهة السمن  للطابعوالحرنسية بالجهة اليمن  الشكل باللغة العربية 

MILLIEMES) (10 -12) :وباألربا  أسحل جانبي الطابع بأربا  عربية وانجليزية نصها. 
أصةةدرت مصةةلحة البريةةد لهةةذع المناسةةبة ثةةالث طوابةةع تختلةةف يةةي اللةةون والح ةةة  النمةةوذم  

( 4)لوحةة  .مليمةات 1(   الثالث باللون البني وي ةة 9ملي  )لوحة  51التاني: باللون األخضر وي ة 
 السابق وصح  من حيث األبعاد والزخارف والكتابات.  وهما مطابقان تماماً لطابع البريد

 لوحة  (4)

الطةةابع بمناسةةبة المؤتمرالةةدولي ألمةةراض المنةةاطق  صةةدر هةةذا
  الحارع

  مناسبة الطابع

 التاريخ ( 5290هـ /5431)

  المادة  ورق ملون

 ناعة والتنفيذأسلوب الص  الطباعة باأللوان عل  ورق

 األبعادوالمقاسات  عرض  0.01طول   0.02 طابع بريد مستطيل أبعاد 

 الحفظ  بالقاهرع متحف البريد المصري

  النشر ينشر ألول مرع 

 الطابع التذكارى:  هصدر بمناسبتالذي الحدث  -

ق صةةدرهذا الطةةابع بمناسةةبة العيةةد الم ةةوى لكليةةة الطةةب والمؤتمرالةةدولي ألمةةراض المنةةاط 
بد أنش ت مدرسة   ( 5290ديسمبرالموايق هـ 5431اني رجب الث الحارع وعل  الصحة يي )جماد

 ( يةي مستشةح  أبةي زعبةل وتة  نقةل مدرسةة الطةب الة  مدرسةة 5091هةـ/5934الطب يي عةا  )
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مةديرا لهةا ولمةا  (3)وعند انشار مدرسة الطب بأبي زعبل عين )كلوت بك(  (4)ىبصر العيني الكبر
خالف بين  وبين كلوت بك يغادرمصةرالي أوروبةا وتةولي  نشأ (1)األول(  باشا )عباقتولي الحك  

ادارع مدرسة الطب أستاذع مختلحون من األلمان واإليطةاليين وبةد تعابةب علة  ادارع مدرسةة الطةب 
ب عنةةد عميةةد كليةة الطة وهةو العديةد مةن األطبةار شةةغل الةدكتور )مةادن اإلنجليةةزى( منصةب المةدير

أما المؤتمر الدولي ألمراض المناطق الحارع وعل  الصحة يقةد أبةي    (1)ة كلية الطبحتحال بم وياة
 51هةـ /5431رجب 9يتتاح المؤتمر بدار األوبرا الملكية يو  السبت الموايق )حتحال الرسمي ةاة

يتتح الملك يةؤاد األول بعةد ظهةر ذلةك ا ( حيث خطب يي  مندوبو سبع دول أجنبية و5290ديسمبر
معرض الطبي الذى أبي  بالجزيرع ويي المسار أبي  ححةل سةاهر يةي سةراي عابةدين العةامرع اليو  ال

وكايةةة العلمةةار الحضةةور بهةةذ   (1).لحضةةرات أعضةةار المةةؤتمر وللةةوزرار المصةةريين واألجانةةب
 المناسبة العلمية.

 الدراسة الوصفية للطابع:  -

خل بإطةار مسةتقي  يليةة طابع بريد تذكارى مستطيل ذو اطارزجزاجي  زيةن مةن الةدا وهو 
اطار من حبيبات متماسة  يتوسةطة صةورع نصةحية لمحمةد علة  باشةا يةي وضةع المواجهةة يرتةدى 

تساع يوبها بمي  أسود اللةون ذات عةراوي وأزرار  يةزين جبة سودار لها أكما  طويلة معتدلة اة
مامةةة ويعلةةو  بحطةةان مةةن اللةةون األسةةود ويغطةة  رأسةة  ع  القمةةي  كةةردون حريةةري أصةةحرمجدول

بيضار كبيرع ويظهر محمد عل  بدين الجسة   صةغير الحة  ملتةوي الشةاربين مةن طرييهمةا  أبةيض 

                                                           

تقع تج ر جزيرر الروضا عمى مس لا قريرا مان ال  ماما والقمار ال ينا  رن ياا مرر او ت ايط راو المنتزىا ، الجميماا، ولاو  (3)
 ط رق ن لوق األرض  وكل األجن ا ليو عر رر عن مفين من الغرف تفممي  الدى ليزرقدر إمتدادى  إنظر: 

 .630، ص 2لم ا ع ما إلى ممر، جكلوت بك:  -
م وعيناا م ماد عماى طريرا  ور يسا  لمجارا ين لا  الجايش المماري 1825 ضار إلاى ممار لا  سانا لوت برك: ك (4)

لارأي ال  لاا مختمااا م تماا والفوضاا  ضا ررا أطن رياا  لااقترا عمااى نا ظر ال رريااا تطرياق المااوا ر الفرنسايا عمااى األدارر 
ستدع  عددا من أطر ء الجيش الفرنس  لمس عدتو  وأمر م ماد عماى رشنءا ء مدرساا الطا  الطريا لمجيش الممري وا 

وأمااار رجماااع م  اااا ط لااا  مااان األزىاااريين وسااان ليااام نظ مااا  دقيقااا  وقاااد لرااا  كماااو، راااك نااا ظرا مااادر 1827لااا  لررايااار 
 م إنظر: 1837ع م  ىعءرسنوا،  ت

م، الم مودياا التج رياا را ألزىر، ص 2،1934األجي ل ل  سير أع ظم الرجا ل، ط مف خرإبهيميم محطفي:  -
 .37-35ص

 م ماد اران طوساون اران وىاو م1848 ناولمرر 24/  ىاا 1264 ال جاا ذى 27 لى ال كم تولى: عباس يألول:  (5)
 عجماا عياده لاى وتادىور، ر ءا  عماى م ماد جاده عياد لاى عساكريا من ما  عادر وتاولى عساكريا نءاتا ك ن، عمى
 إإلماح  ،= =ر ادر قا م ولقاد الر يا ، وتوقفا، المادارس من الكيير وأغمق، واألسطول الجيش ءؤون وأىمم، التقدم
 ءاؤن لاى األجنراى التادخل ومناع والساويس واإلساكندريا القا ىرر راين ال ديد السكا خط ومد اإل تك ر نظ م إلغ ء مني 
 : أنظر لإلستزادر، م 1854/  ىا 1270 ع م رني  قمر لى قتل وقد الرحد

 .17–12 ص ص، 1ج، إسم عيل عمر: يي هيفع ي هلمن عب: -
 .80الميدالي ، الممنوعا ل  عيد م مد عمى وأسرتو، ص مسعو:إبهيميم: ملمو: (6)
 .9م، ص 1928ديسمرر21، الجم ا 219عددرقم مجلة ي محوه،  (7)
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 (5) 

الحنان يي توزيع  اللحية  عينا  تنظر بنظرع ثاببة  وجود نتور يي الحاجبين  ووجه  تبدو علية القوع
 اإلضةةارع علةة  الوجةة  إلظهةةار مالمحةة  ومالمحةة  يضةةال عةةن ابةةراز تحاصةةيل الةةزى وطياتةة  التةة 

 (0).رصدها بدبة يا قة

خلحية الطابع جارت متدرجة باللونين األحمرواألبيض  الكتابات الواردع عل  الطابع نحدت  
يقةع ( EGYPTE( ترجمتهةا باللغةة الحرنسةية نصةها: )الدولة المصريةيي الجزر العلوى نصها: )

ع بةاللون األحمةر عل  جانبيها نجمتين خماسية األطراف إلضحار جماليةة علة  تصةمي  الطةابع منحةذ
 عل  أرضية بيضار اللون.

 والجةةةةةةةةةةةةةةزر السةةةةةةةةةةةةةةحلي باللغةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةة وبخةةةةةةةةةةةةةةط الثلةةةةةةةةةةةةةةث نصةةةةةةةةةةةةةةةها:  
 ( وترجمتهةةةةةةةةةةةةا باللغةةةةةةةةةةةةة م1921المؤتمرالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدولي ألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  المنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطق الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة )

 الحرنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل خرطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوش مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتطيل نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها: 
(CONGERS INTERNATONAL DE MEDECINE -1928 )  جانبي الطابع وعل

 للطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع علةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الجانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب األيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ىألخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروردت المناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة ا
 ( العيؤؤؤؤؤؤؤد المرؤؤؤؤؤؤؤوى لمدرسؤؤؤؤؤؤؤة الطؤؤؤؤؤؤؤب بالقؤؤؤؤؤؤؤا رةباللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة وخةةةةةةةط الثلةةةةةةةث نصةةةةةةةها: )

 وترجمتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحرنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الجانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب األيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر:
(CENTEAIRE ،DE LA FACULTE DE MEDECINE –LE CAIRO)  جةارت منحةذع

 باللون األحمر عل  أرضية بيضار اللون.

( مليمؤات12أسةحل الطةابع داخةل )بعلة  جةانبي جةارت مرصةودع قدية للطةابع القيمة النأما  
 ( MILLS 10) :وترجمتها باللغة األنجليزية نصها

خر لهذ  المناسبة اسةتبدل يية  صةورع كنموذم المصري كنذاك أصدرت مصلحة البريد وبد  
جار ( 1لوحة  ) .مليمات 1علي باشا بصورع امحوتب ال  الطب عند بدمار المصريين  ي ت   محمد

 الطابع باللون البني واألرضية ذات لون أبيض.

 لوحة  (6) 

  مناسبة الطابع  الطابع بمناسبة المؤتمرالدولي للسكك الحديدية صدر هذا

 التاريخ ( 5244هـ /5419) 

  المادة  ورق ملون

 أسلوب الصناعة والتنفيذ  الطباعة باأللوان عل  ورق

 األبعادوالمقاسات  عرض  0.1طول   0.50 طابع بريد مستطيل أبعاد 

 الحفظ متحف البريد المصري

  النشر ينشر ألول مرع 

 صدر بمناسبته الطابع التذكارى: الذي الحدث  -

هذا الطابع بمناسةبة المؤتمرالةدولي للسةكك الحديديةة  حيةث أن سةكك حديةد مصةر مةن  صدر 
 ( 5015هةـ /5911يا  ويرجع انشةا ها الة  عةا  )أبد  السكك الحديد يي العال  وهي األول  يي أيريق

والقةاهرع  ووبةع العقةد وبةدأ  اإلسةكندريةبإنشةار خةط محةرد يبةدأ بةين  (روبرت ستيحنسون)حيث كلف 
العمل بمالحظة تصمي  الخط والمبةاني والكبةارى وأن يقةد  المهندسةين والمسةاعدين والرسةامين وأي 

                                                           

 .117األزي ء الءرليا وال سكريا، ص  ين: يي ع بوأهأفت عب: ي هيزق  (8)
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ويةي عةا    رد أةت المسةاحة والهندسةة و غيرهةاايضاح استشارى عن القةاطرات والعربةات وأن يةو
ك  ومنذ ذلك الحين بةدأت التوسةعات  وبمناسةبة 902 ( ت  ايتتاح هذا الخط بطول 5011هـ /5914)

انعقاد المؤتمرالدولي للسكك الحديديةة اتجهةت الحكةرع الة  انشةار متحةف السةكك الحديديةة ليكةون نةواع 
  وت  اعداد  وايتتح ألسةتقبال 5249أكتوبرسن   91يي  لمتحف علمي يني بمصر  بد ت  تشييد البنار

  وهكذا أتيح ألعضار المؤتمر أن يشهدوا أول متحف للسكك الحديدية يي 5244يناير 51الزوار يي 
 (2).الشرق

 الدراسة الوصفية للطابع:  -

تمثةةل اللوحةةة طةةابع بريةةد تةةذكارى مسةةتطيل ذو اطةةار زجزاجةةي  يتوسةةط الطةةابع صةةورع ألول  
  القةةاطرع سةةت عجةةالت  األربةةع "روبةةرت استحنسةةون روبةةرت وشةةركا "وردت لمصةةر بناهةةا بةةاطرع 

الخلحية منها مرتبط بعضها ببعض ويظهر يي الصورع القزان يرن ل  ببة من الخارم من غوتيق تغذية 
بوصةة ولةيق هنةاك دورع للسةا ق  53طلمبة تسةتمد حركتهةا مةن الطربةوش  بطةر األسةطوانة الداخليةة 

بوصة وللصهريج أربةع عجةالت مركةب علة  جمعيهةا يرامةل  خلحيةة  4/3بد  و 1جالت كان بطر الع
 (50)واألبيض عل  هي ة خطوط أيقية دبيقة. والرمادي األزرقالطابع جارت متدرجة باللون 

ما عن الكتابات الواردع عل  الطابع نحذت أعل  الطابع داخل خرطوش كتابي مستطيل بةاللون أ 
 باللغةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةة وبخةةةةةةةةةةةةط الربعةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةها: البنةةةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةةة  خلحيةةةةةةةةةةةةة بيضةةةةةةةةةةةةار 

(  أسحل الطابع وردت المناسةبة التةي EGYPTE( وترجمتها بالغة الحرنسية نصها: )الدولة المصرية)
صدرييها وتاريخ اإلصدار الطابع باللون البني عل  خلحية بيضةار باللغةة العربيةة وبخةط الربعةة نصةها: 

  (1933الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدولي لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  الحديديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر)
 تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحرنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها: وترجم

(CONGRES INTERNATONAL DES CHEMINS defer- 1933  ) 

: نجليزيةة نصةهانبي الطابع بةاللغتين العربيةة واإلالقيمة النقدية للطابع نحذها الحنان أعل  جا 
وأسةةحلها تةةاريخ اصةةدارالقاطرع الةةواردع علةة  الطةةابع باألربةةا  العربيةةة  (MILLS 5–مليمؤؤات 5)

جارت منحذع باللون األزرق  ولقد ويةق الحنةان المصةم  لهةذا  (1152-1152)ة نصها: واألنجليزي
 الطابع يي تنسيق كاية الزخارف الواردع عل  الكابع بدبة ومهارع يا قة.

أصدرت مصلحة البريد ثالث نماذم أخري لهذ  المناسبة تختلف يي نوع القاطرع ولقد  
خلحية   (55)موذم األول يتوسط  باطرع القطار الخديوىوالقيمة النقدية للطابع ونوع الطابع  الن

 (MILLS 13-مليمؤؤا13) الطةةابع بةةاللون األحمةةر والرمةةادى  القيمةةة النقديةةة للطةةابع نصةةها:
 وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطرع نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها:

 ( 1)لوحة   .(1159-1159)

                                                           

 .11-5ن رمسيس، ص ص رمر نى م طا الق ىرر، ميدا: يل متلف ي هيئة ي قومية  سكك ل:ي: محه،  (9)
 .42: يل متلف ي هيئة ي قومية  سكك ل:ي: محه، ص (10)
وضااع تمااميم تي  المر ااوم تريفييااك، لياا  إسااطوان ، داخميااا تقااوم رااشدارر الم ااور ذى المرلااق )كرنااك قرراطها ي يرر:يو :  (11)

مندر( وجيا زتوزيع الرخاا ر دنجال( ال جماا األولاى مان ال جاح، المرترطاا الماام م ، )الرماوف( موجاودر لاوق األساطوانا )السا
 من نوع ولء ر، والقزان مخروط  الءكل والفرن من نوع رمرير.أنظر: 

 .49-47، ص ص : يل متلف ي هيئة ي قومية  سكك ي ل:ي:ية -
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  (59)بوصةةة9النمةةوذم التةةاني: يتوسةةطة بةةاطرع أكسةةبريق ذات عجلةةة ادارع واحةةدع بطرهةةا بينمةةا  
 15–مليمؤا  15)خلحية الطابع جارت متدرجة بةاللون النحسةجي والرمةادى  القيمةة النقديةة للطةابع نصةها: 

MILLS)  :وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطرع نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها 
 ( 0)لوحة  (1162 -1162)

النموذم الثالث: يتوسط  نموذم لقاطرع مطةورع  خلحيةة الطةابع جةارت متدرجةة بةاللونين األزرق  
 لنقديةةةةةةةةةةةةة للطةةةةةةةةةةةةابع باللغةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةة واألنجليزيةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةها: والرمةةةةةةةةةةةةادى  القيمةةةةةةةةةةةةة ا

 -1932)وتةةةاريخ اصةةةدار القةةةاطرع بأربةةةا  عربيةةةة وانجليزيةةةة نصةةةها:  (MILLS 20–مليمؤؤؤا  22)
 ( 2)لوحة   (.1932

 لوحة  (12)

صدر هذاالطابع بمناسبة المؤتمر العاشر ألتحاد البريةد العةالمي 
  بالقاهرع

  مناسبة الطابع

 التاريخ ( 5243هـ /5414) 

  المادة  ورق ملون

 أسلوب الصناعة والتنفيذ  الطباعة باأللوان عل  ورق

 األبعادوالمقاسات   عرض 0.01طول   0.55 طابع بريد مستطيل أبعاد 

 الحفظ  بالقاهرع متحف البريد المصري

  النشر ينشر ألول مرع 

 الحدث الذي صدر بمناسبته الطابع التذكارى:  -

طةةابع بمناسةةبة انعقةةاد المةةؤتمر العاشةةرألتحاد البريةةد العةةالمي  كةةان لتطورسةةبل صةةدرهذا ال 
األثةر األكبريةي سةرعة توصةيل الرسةا ل   (52هةـ/54)المواصالت من سحن وبطارات يي القةرن 

وتقةةد  الخةةدمات البريديةةة اة ان طةةرأت مشةةاكل كبيةةرع بةةين الةةدول المختلحةةة بسةةبب كثةةرع الرسةةا ل 
الرسو  ومرور البريد  بةد اجتمةع المسة ولون عةن البريةد ووضةعوا أسسةا المتبادلة وطريقة تحميل 

للتعاون البريدى ييما بينه  يهةدف الة  تبسةيط اإلجةرارات وتسةهيل عمليةة انتقةال الرسةا ل وسةرعة 
جتمةع ممثلةوا ا ( 5013هـ /5925وسالمة وصولها وتحديد الرسو  وطريقة تحصيلها  ويي عا  )

بريد بسويسرا وكان من بينه  عشرون دولة أوروبية ومصر حيث  اثنتين وعشرين دولة يي مدينة
اتحقت هذع الدول عل  تأسيق )األتحاد العا  للبريد( وأصبحت بنود  نايذع ابتدار من أول يوليو عا  

 ( ال  )اتحاد البريدي 5010هـ /5921تحاد يي عا  ) ( وأعيدت تسمية ذلك اة5011هـ /5929)
  الخةةا  يةةي تنظةةي  أعمةةال البريةةد بةةين الةةدول وبةةد توسةةع األتحةةاد العةةالمي( حيةةث اسةةتمريي نشةةاط

وانضمت الية الكثير من الدول وأصبح لألتحاد دورا كبيرا يي تنظي  عملية البريد وزيةادع التعةاون 
دع التةةي بةةين الةةدول  يقةةو  بةةدور مهةة  أيضةةا يةةي تعريةةف كةةل دولةةة عضةةو علةة  اإلصةةدارات الجديةة

                                                           

مان أءاير قا طرا، القطار المماري قا م رمان ي  نمساون وءارك ؤه لا  قاطها يكسبهيس ذيت عجلرة إ:يها ويلر:ا:  (12)
( ي ركياا  توزيااع Dر ءاا ، لمقاا طرر ساامندرا، خ رجيااا ألقيااا والماام م ، المنزلقااا ك ناا، ماان )إءااتراى  ساا يد 1862ساانا 

رخ ر طراز استفنسون ولي  محونيا والفرن ذو قما مستديرر والميريج ذو س، عجاح، مركا  عماييم لرمماا ياد وكال 
 عجما مرك  عميي  لقم لرامل إنظر: 

 .44-43ص ص : يل ي هيئة ي قومية  سكك ي ل:ي:ية،  -
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تصدرها دول األعضار اذ أن من شروط اتحابية البريد العالم  بيا  دوا ر البريد يي العال  بإرسةال 
 (54).عدد معين من مجموعات الطوابع الت  تصدرها ال  المكتب الدولي يي اتحاد البريد العالمي

إنشةار متحةف بمناسةبة انعقةاد مةؤتمر البريةد العةالمي العاشةر يةي القةاهرع أمةر الملةك يةؤاد ب 
هةذا  (53).للبريد يقةد كةان يرغةب أن يشةاهد  أعضةار مةؤتمر البريةد الةدولي عنةدما يعقةد يةي القةاهرع

المؤتمر العالمي ولمق مدى مواكبة مصر لكايةة األحةداث والمناسةبات والتطةور الةذي كانةت علية  
 مصر كنذاك.

 الدراسة الوصفية للطابع:  -

زجزاجةةي زيةةن مةةن الةةداخل بإطةةار  طيل ذو اطةةاراللوحةةة طةةابع بريةةد تةةذكارى مسةةتهةةذ  تمثةةل  
مستطيل  يتوسط الطابع صورع شخصية للخديوى اسماعيل يي وضةعية ثالثيةة األربةاع نةاظرا برجهة  
ال  اليمين مرتديا زى التشريحة الكبرى المكةون مةن جاكةت بدلةة طويةل اسةطنبولي أسةود اللةون مطةرز 

 األطةةراف نجمةةة خماسةةية يتوجهةةا مةةن أعلةة  بالقصةةب علةة  الصةةدر والكتةةف واألكمةةا  بزخةةارف نباتيةةة
مةن الصةدر  بوامها أيرع نباتيةة متداخلةة وأنصةاف مةراوح نخيليةة  والبدلةة مزينةة علة  الجانةب األيسةر

ذو  عةةريضمنهةةا أهةةداب  والبدلةةة محةةالع بوشةةاح   بمجموعةةة مةةن األوسةةمة والنياشةةين  واألكتةةاف تتةةدل
المثبةت علة  الوسةط واليةد اليسةري ممسةكا بة  سةيح  اللون  ممسكا بيةد  اليمنةي الحةزا   بيضارحاشيتين 

  البنطلةون أسةود اللةون مجسة  علة  السةابين  وبجانبةة منضةدع ل  زر ويعلو رأس  طربوش أسود اللون
عل  وسادع وضع عليها التام الملكة  ويعلةو الصةورع مةن الجانةب األيمةن سةتارع حمةرار ويوجةد خلحهةا 

واألبةيض واسةتخد  الحنةان  جةة بةاللونين األسةود والرمةادىعمود من الرخا   خلحية الطةابع جةارت متدر
 ظاهرع الظل والنور والتدرم اللوني إلظهار مالمح الوج  والزي وكاية التحاصيل الزخريية بالطابع.

أمةةا عةةن الكتابةةات الةةواردع علةة  الطةةابع نحةةذت أعلةة  الطةةابع باللغةةة العربيةةة وبخةةط الربعةةة  
( الكتابةةات بةةاللون EGYPTEللغةةة الحرنسةةية نصةةها: )( وترجمتهةةا باالدولؤؤة المصؤؤريةنصةةها: )

األبيض عل  أرضةية بةاللون البنةي  ورد يةي الجةزر السةحلي مةن الطةابع المناسةبة التةي صةدر ييهةا 
 الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط الربعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها: 

( وترجمتهةةةا باللغةةةة الحرنسةةةية نصةةةها: 1934إتحؤؤؤاد البريؤؤؤد العؤؤؤالمي المؤؤؤؤتمر العاشؤؤؤر القؤؤؤا رة )
(Union postale universelle xecongres –le aire 1934 القيمةة النقديةة  )

نصةها:  والحرنسةيةالعربيةة  تينللطابع عل  جانبي أسحل الطابع داخل بحركتابي بشةكل رأسةي بةاللغ
 بحروف وأربان ايرنجية. (1LE– هجين1)

هما يشةب  أصةدرت مصةلحة البريةد المصةري لهةذ  المناسةبة نمةاذم أخةري مةن الطوابةع احةدولقد  
 .قرشا( 52)الطابع السابق يي الشكل ويختلف يي الح ة  بيمتة النقدية: 

النمةةوذم الثةةاني: مسةةتطيل الشةةكل يتوسةةط  صةةورع نصةةحية للخةةديوى اسةةماعيل داخةةل اطارهندسةةي 
دا ري مزدوم ويرتدي بدلة من الطراز اإلستامبولي ومعطف بصف واحد ذو يابة منتصبة رابطة 

 .ابة ويرتدى عل  رأس  طربوش ل  ذر من الخلفعنق ذو دبوق لزو  األن

وورد علةة  الطةةابع المناسةةبة التةةي صةةدر ييهةةا الطةةابع يةةي الجةةزر السةةحلي داخةةل خرطةةوش  
مسةةتطيل باللغةةة العربيةةة وترجمتهةةا باللغةةة الحرنسةةية داخةةل اإلطةةارالمزدوم الةةذي يحةةيط بصةةورع 

                                                           

 .134-132، ص ص 2004ت ريخ طوارع الرريد الردايا واليوايا، دار اليق ليا لمنءر، إبهيميم مهزوق:  (13)
 .131ت ريخ الرريد ل  ممر، عب: ي وماب شاكه:  (14)
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 (9) 

 :وبيمتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النقديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابعاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماعيل الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديوى
والتةةي جةةارت منحةةذع بةةأحرف وأربةةان عربيةةة وايرنجيةةة ( 55لوحةةة  ) .(5MILLS–مليمؤؤات 5)

 باللون األسود عل  أرضية بيضار اللون.

 لوحة  (12)

الطابع بمناسبة انعقةاد المعةرض الزراعةي الصةناعي  صدر هذا
  الخامق عشر

  مناسبة الطابع

 التاريخ ( 5241هـ /5413) 

  المادة  ورق ملون

 أسلوب الصناعة والتنفيذ  عل  ورق الطباعة باأللوان

 األبعادوالمقاسات   عرض0.01طول   0.50 طابع بريد مستطيل أبعاد 

 الحفظ بالقاهرع  متحف البريد المصري

  النشر ينشر ألول مرع 

 الحدث الذى صدر بمناسبته الطابع التذكارى:  -

بامةة المعةارض الزراعيةة هةو صةاحب يكةرع ا ابةن الخةديوي اسةماعيل كان السلطان حسين كامل 
هةـة 5453يةةي مصةةر أثنةةار خديويةةة عبةةاق حلمةة  الثةةاني يكةةان ابامةةة المعةةرض الزراعةةي األول عةةا  )

 هةـة 5451شةةعبان 90المعةةرض بةةالجزيرع وايتةةتح المعةةرض رسةةميا يةةي ) (51) ( مةةع بنةةار سةةراي5021/
صةةوةت  ( أيتةةتح معةةرض شةةامال جميةةع المح5200هةـة /5450 ( ويةةي عةةا  )5020ينةةاير  53الموايةةق

سةارت الجمعيةة الزراعيةة المصةرية علة  الخطةة   (51)واآلآلت الزراعية يصار معرضا زراعيا صةناعيا
التي رسمت لها يكانت تقي  المعةارض الزراعيةة يةي العاصةمة والمةديريات وبلةا عةدد مةا أبامتة  منهةا يةي 

اعي علة    المعرض الزراعةي الصةن50ويي المديريات  53 ( 5245هـ /5410القاهرع حت  معرض )
هـة 5411)محةر     ( حتة5241يبرايةر 51 الموايةقهـة 5413ذى القعةدع 94أرض الجزيرع ابتدار مةن )

ر ةيق الجمعيةة الزراعيةة الملكيةة ر ةيق   ( لمةدع شةهر وجعةل األميةر طوسةون5241مارق  45الموايق
 (51).عا  المحكمين

 الدراسة الوصفية للطابع:  -
يتوسطة صورع لسراي الزراعة يي المعرض طابع بريد تذكارى ذو اطارزجزاجي   وهو 
يتوجها من أعل  برجيتن راشةيقين والواجهةة الر يسةة أرضي وعلوى  يتكون من طابقينوالسراي 

منهةا مكةون مةن تسةع طبقةات ويبلةا ارتحاعةة مقسمة ال  مجموعة من النوايذ ذات تغشيات والقبلي 

                                                           

كمماااااا ل رسااااايا ت ناااااى المنااااازل أو القمااااار، إساااااتخدم، كد لاااااا عماااااى مجموعاااااا المرااااا ن  المءااااايدر لااااا  سرررررهي :  (15)
ط ومن زل ألعض ء األسرر الم لكا وموظف  ء ون القمار، ولاى التركياا ك نا، تطماق عماى القمرا مرراطورى من رح

 القمر راسره ألعمى قسم منو، لإلستزادر انظر: 
: الم جااااااام الموساااااااوع  لممماااااااطم  ، ال يم نياااااااا الت ريخياااااااا، مكتراااااااا المماااااااك لياااااااد الوطنياااااااا، سرررررررهيل حرررررررابان -

 .133م، ص2000ىا/1421الري ض
 .21، ص 2، جرل  ت ريخ رسوم مء ىير رج ل ممرمفور ال مذكي فهمي:  (16)
 .103 ص، الممريا الميدالي ،: إبهيميم مسعو: ملمو: (17)
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 (01) 

ض  أمةا عةن الكتابةات الةواردع علة    خلحية الطابع جارت متدرجة باللون األحمةرواألبي(50)متر39
( وترجمتهةا باللغةة الدولؤة المصؤريةالطابع نحذت أعل  الطابع باللغة العربية وبخط الثلةث نصةها: )

 جارت باللون األسود عل  أرضية بيضار اللون.( EGYPTEنصها: ) الحرنسية
 بخصوصةةةةةةةهاالمناسةةةةةةةبة التةةةةةة  صةةةةةةةدر دون عليةةةةةة  الجةةةةةةزر السةةةةةةةحلي مةةةةةةن الطةةةةةةةابع  

 باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةها: كتاباتةةةةةةةةةةةةةةةةة  منحةةةةةةةةةةةةةةةةةذع كارى الطةةةةةةةةةةةةةةةةةابع التةةةةةةةةةةةةةةةةةذ
الحرنسةةةةةية نصةةةةةها: ب( وترجمتهةةةةةا م1936المعؤؤؤؤؤر  الزراعؤؤؤؤؤي الصؤؤؤؤؤناعي الخؤؤؤؤؤام  عشؤؤؤؤؤر )
(EXPOSITION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 1936). 

الطابع القيمة النقديةة للطةابع وكلمةة بريةد بةاللغتين العربيةة واألنجليزيةة   جانبي أعلوعل   
حيث جارت بحروف وأربةا  عربيةة  (POSTES–(، )بريد MILLS 13-مليمات 13)نصها: 

 وايرنجية مدونة بلون أسود وبيمت  النقدية.
خةةر بةةاللون البنحسةةجي واألبةةيض بريةةد كأصةةدرت هي ةةة البريةةد لهةةذع المناسةةبة طةةابع ولقةةد  

  وهةةذا الطةةابع التةةذكاري يطةةابق تمامةةاً مةةن حيةةث التصةةمي  (54)لوحةةة  مليمؤؤات(12)ومقةةدارها .
 ارف الطابع السابق وصح .والزخ

                                                           

، مجمااا الفااحا األلتماا دى، ال ااددان 1936عاادد مخمااوص عالم اارض الزراعاا  الماان ع  ساانا ثابررت ثابررت:  (18)
  .ال  دى عءر والت ن  عءر، السنو الي ليا
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 (00) 

 :الخاتمــــــــة

وبعةةد أن تةة  اةنتهةةار مةةن الدراسةةة والوصةةحية والتحليليةةة لموضةةوع طوابةةع البريةةد التذكاريةةة بهةةذ  
 الدراسة  يقد أيردت الرسالة عدع نتا ج  منها:

عليهةا دمغت كاية اللوحات الخاصة بالطوابع الواردع بالدراسةة بطةابع الرسةمية متمةثالً ييمةا ورد  -
من شةارع الملةك وشةعار المملكةة والرمةوز الخاصةة بالحكةا  والمةونجرا  الخةا  بهة  واألعةال  

والرايةةةات  والرايةةةات الخاصةةةة بالدولةةةة وتجلةةة  ذلةةةك رسةةةو  التةةةام واألهلةةةة والنجةةةو  واألعةةةال 
 المصرية.

 اجتماع ملوك ورؤوسار الدول العربية يي مؤتمر القمة العربية( -األنجليزية 

الدراسة أن الطوابع التذكارية لها سلطان ها ل وسحر عظي  يك  مةن شخصةيات ريعةت تبين من  -
أسما ه  وخلدت ذكراه  علي مدى التاريخ بسبب ذكر أسما ه  وصور شخصياته  علي الطوابع 

 التذكارية وكذلك تخليد األحداث والمناسبات وكاية المحايل يي عهوده .

ارية وثيقة مهمة ِكشحت لنا الكثير من المناسبات الخاصة أوضحت الدراسة أن طوابع البريد التذك -
زوام  –لحكةا  األسةرع العلويةة مةن مناسةبات الةزوام منهةا )زوام الملةك يةاروق والملكةة يريةةدع 

زوام اةميةرع يوزيةة مةن شةا  ايةران( حيةث كانةت الطوابةع  –الملك ياروق من الملكة ناريمةان 
 هذع األحداث الهامة.التذكارية شاهدا مهما ووثيقة رسمية علي 

ألقت الدراسةة الضةور علةي العديةد مةن أسةمار الشخصةيات التةي وردت بةين ثنايةا الدراسةة سةوار  -
كانةت حكةا  أو أمةةرارأو أميةرات أو زوجةةات أو شخصةيات هامةةة والتعريةف بهةة  والقةار الضةةور 

 عليه  

وتطورهةةا خاصةةة أوضةةحت الدراسةةة مةةدى اهتمةةا  حكةةا  وأمةةرار األسةةرع العلويةةة بطوابةةع البريةةد  -
طوابع البريد التذكارية واألحتحاظ بهاحيث تبين من الدراسة أن الحضل يةي انشةار متحةف البريةد 

 يرجع ال  جاللة الملك يؤاد األول حيث كان حريصا علي تسجيل التاريخ وححظ كثار .

من  أوضحت الدراسة مدى الربي والتقد  الذي وصلت الي  مصر ابان حك  األسرع العلوية وذلك -
خالل ك  اةحتحاةت والمراسي  واألحداث التةي شةهدت مصةر ابةان حكمهة  علة  كايةة األصةعدع 
السياسية واةجتماعية والعلمية والحنية والخيرية والعمرانية والتي رصدتها طوابع البريةد لتخليةد 

 ذكرى تلك األحداث.

ن عةن طريةق الطباعةةة  تبةين مةن الدراسةة أن طوابةةع البريةد التذكاريةة صةةنعت مةن الةورق الملةةو -
 وجارت عل  عدع أشكال متنوعة مربعة ومستطيلة.

تبةين مةةن خةالل الدراسةةة مةةدى تنةوع اإلطةةارات المحيطةة بالصةةور الشخصةةية حيةث وجةةدت عةةدع  -
تصامي  لإلطارات عل  طوابةع البريةد منهةا: البيضةاوية والدا ريةة  المربعةة والمسةتطيلة  سةوار 

حاطةةة بجةةدا ل وسالسةةل أو أيةرع نباتيةةة أو أكاليةةل الغةةار كانةت اطةةارات محةةردع أو مزدوجةة أو م
 وسنابل القمح أو أغصان الزيتون.
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 :قارمة المراجع

  :أعمةةةةةةال المنةةةةةةايع العامةةةةةةة بالقةةةةةةاهرع يةةةةةةي القةةةةةةرن إبؤؤؤؤؤؤرا يم صؤؤؤؤؤؤبحي السؤؤؤؤؤؤيد غنؤؤؤؤؤؤدر 
معماريةةة  مخطةةوط رسةةالة دكتةةورا   كليةةة األثةةار  جامعةةة  ة ( دراسةةة أثريةة52هةةـ /54)

 .9003القاهرع  

 9003تاريخ طوابع البريد البداية والهواية  دار الثقايية للنشر  م مرزوق: إبرا ي. 

  :المحموديةة 5243 9األجيةال يةي سةير أعةاظ  الرجةال  ط محاخرإبرا يم مصطفي   
 .التجارية باألزهر

 5241مطبعة دار الكتب المصرية  القاهرع    9تقوي  النيل  م: باشا أمين سامي . 

  :مجلةةة الحةةالح 5241المعةةرض الزراعةةي الصةةناعي سةةنة عةةدد مخصةةو  "ثابؤؤت ثابؤؤت  
  .األيتصادى  العددان الحادى عشر والتاني عشر  السن  الثالثة

  ،بمبان  محطة القاهرع  ميدان رمسيقدليل متحف الهيرة القومية لسك  حديد مصر. 

  :مصةر تةاريخ مةن صححات  مصر مشاهير ورسو  تاريخ يي العصر صحوعذكي فهمي  
 . 5221  القاهرع  مدبولي مكتبة  9م

  األزيار الشريية والعسكرية وزينتها عصر األسرع العلوية  نين: يالع بوأرأفت عبد الرازق
  .9051دار النابغة للنشر  طنطا  

 المعجةة  الموسةةوعي للمصةةطلحات العثمانيةةة التاريخيةةة  مكتبةةة الملةةك يهةةد سؤؤهيل صؤؤابان :
  .9000هـ/5395الوطنية  الرياض

 5201 القاهرع    دار المعارف 3ط  5عصراسماعيل  م: يرافعال الرحمن عبد . 

  :تاريخ البريد يي مصر  مكتبة اإلسكندرية  مصر )سلسة ذاكرع مصةر عبد الو اب شاكر
  .9054(  54المعاصرع: 

  : لمحةةة عامةةة الةة  مصةةر  ترجمةةة محمةةد مسةةعود  مطبعةةة دار الكتةةب والوثةةا ق كلؤؤوت بؤؤ
  .9055القومية  القاهرع  

 5290ديسمبر95  الجمعة 952عددرب  لمصور، مجلة ا . 

 الميةةداليات المصةةرية المصةةنوعة يةةي عهةةد محمةةد علةةي وأسةةرت   : إبؤؤرا يم مسؤؤعود محمؤؤود
  .9004جامعة القاهرع   كلية اآلثار  مخطوط رسالة دكتورا    دراسة أثرية ينية

 Arsevan (GelalESad): Les Arts Decoratifes Turcs, 1981. 

 Behrens- Abouseif, Doris, "The citadel of Cairo: Stage for 

Mamluk ceremony" Annaler Islamologiques 24, 1988. 

 Blair Claude: The history of silver Ballantine Books, 

(November 12, 1987). 



   المجلة العلمية بكلية األداب              العدد 49 لسنة2222                                

 (03) 

 Brown, (R), H: History of Barages of Head of the Delta of 

Egypt, Diemerpuplishe, international book store 1896. 

 Cameron, D, A: Egypt in the19th century, London, 1899.. 

 Carolin Williams: Islamic monuments in Cairo, Cairo, 1993. 

 



   المجلة العلمية بكلية األداب              العدد 49 لسنة2222                                

 (04) 

 وم:ـــــالكتال

 

 (: طابع بريد تذكاري خاص بمناسبة مؤتمر الميحة الدولي1)لوحة 

 

 التذكارية لمؤتمر الميحة الدولييد البرمن طوابع ثان (: نموذج 2)لوحة 

 

 التذكارية الخاصة بمؤتمر الميحة الدوليالبريد (: نموذج ثالث من طوابع 3)لوحة 



   المجلة العلمية بكلية األداب              العدد 49 لسنة2222                                

 (05) 

 

 (: المؤتمر الدولي ألمرا  المناطق الحارة4)لوحة 

 

 المؤتمر الدولي ألمرا  المناطق الحارةخاص (: طابع بريد تذكاري 5)لوحة 
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 (06) 

 

 بمناسبة المؤتمر الدولي لسك  الحديديةصدر كاري (: طابع بريد تذ6)لوحة 

 

 ةديالتذكارية الخاصة بمؤتمر السك  الحديالبريد من طوابع ثان (: نموذج 7)لوحة 

 

 الث من طوابع التذكارية الخاصة بمؤتمر السك  الحديديةثنموذج  (:1)لوحة 
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 السك  الحديدية التذكارية الخاصة بمؤتمرالبريد نموذج رابع من طوابع  (:9)لوحة 

 

 المؤتمر العاشرألتحاد البريد العالميصدر بمناسبة (: طابع بريد تذكاري 12)لوحة 
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 تحاد البريدالتذكارية الخاصة بالمؤتمر العاشر الالبريد من طوابع ثان (: نموذج 11)لوحة 

 

 بمناسبة المؤتمر الزراعي الصناعيصدر (: طابع بريد تذكاري 12)لوحة 

 

 بمناسبة المؤتمر الزراعي الصناعيصدر (: طابع تذكاري 13)لوحة 
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Abstract: 

This research deals with description and analysis a study of a 

variety of commemorative postage stamps that monitor and 

document charitable societies and scientific conferences that took 

place in the era of the upper dynasty. It was used at the time, as well 

as the Frankish writings in English and French, the style of 

manufacture and execution, as well as the denominations of money 

and the prices of those postage stamps and places of preservation. 

The issue of commemorative postage stamps issued in the era of 

the Alawite family is one of the important and new topics in the field 

of documenting Islamic antiquities due to the aspects, information, 

events and important archaeological, artistic and cultural occasions 

that it contains that have not received an independent scientific 

study before, whether master's or doctoral theses. It is noted that 
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commemorative postage stamps express a true artistic expression 

of that period in the modern era of Egypt and a mirror that reflects 

the cultural and artistic progress at all levels at the time, as it 

monitors many events and occasions in the era of the Alawite 

dynasty. 

Perhaps the lack of sufficient attention on the part of researchers to 

study this topic prompted me to study it in a descriptive and 

analytical study to document historical, civil and social events, 

whether conferences, events and major events that were monitored 

by commemorative postage stamps in the era of the upper dynasty. 

The stamps are government documents that reveal to us many 

important facts and events in the era of the Alawi dynasty, including 

the writings, dates, pictorial scenes, names of rulers, architectural 

facilities, and various decorations, as well as the monitoring of many 

insignia and symbols of the king and rule during the rule of the upper 

family. 

Commemorative postage stamps are considered a material wealth 

for stamp collectors, and their value increases with the passage of 

time, as postage stamps are the only commodity that increases in 

value if there is a shortage or defect in printing, its price increases 

many times. Or its design, or other processes that a postage stamp 

goes through until the stamp takes its final form, and it is one of the 

interesting factors that prompted me to study this topic. 

Keywords: Stamps, commemorative, in the era of the upper family. 
 


