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 الدور اإلعالمي للنص التأسيسي

 (1)لمئذنة الجامع الكبير بمـدينة الطويلـة

 م(1552هـ/960)

 د. غيالن حمود غيالن

 جامعة صنعاء- استاذ مشارك/ قسم االثار

 المقدمة: 

ية من فكري متعدد ومتنوع بالنسبة للدراسات األثرية والتاريخ -تعد دراسة النصوص التأسيسية وما تحويه من مخزون ثقافي 
, إذ يستفاد من دراستها في تحديد ماهية المنشآت التي وجدت فيها, سواء كانت جامعا أو خانقاه, أو غير (2)األهمية بمكان

, غير أن ما يهمنا في النص التأسيسي لمئذنة هذا الجامع, هو (3)ذلك, باإلضافة إلى تاريخ اإلنشاء واسم المنشئ ولقبة
من المعروف أن السالطين والملوك واألمراء عند إصدارهم مرسومًا من المراسيم يتم نقش الدور اإلعالمي الذي قام به, ف

, وقد اختير الجامع مكانًا (4)المرسوم على لوح من الحجر, أو الرخام, ويثبت على جدار الجامع من الداخل, أو الخارج
اذ يلتقون فيه للصالة وتبادل الراي, ويقصدونه  لإلعالم واإلعالن باعتباره مكان اجتماع الناس للصالة الجامعة والجماعة,

, ولذلك يثبت اللوح المدون عليه النص التأسيسي في مكان مناسب بحيث يراه كل الداخلين (5)للوقوف على اخبار جماعتهم
 إلي الجامع, ليؤدي وظيفته اإلعالمية.

عنه وأخبَر به, ويقال اْسَتْعِلْم لي َخَبر فالن وَأْعِلْمِنيه  , وأعَلَم بالشيِء أي أبَلغ(6)فاإلعالم هو اإلخباُر، واإلظهار, والنشر
, فال يخرج معنى اإلعالم لغة عن اإلخبار بالشيء أو األمر أو اإلبالغ عنه (7)حتى َأْعَلَمه, واْسَتْعَلَمني الخبَر فأْعَلْمُته إياه

, وال يبتعد المعنى اللغوي (9)خصوص, وفي االصطالح اإلعالم بأمر مخصوص على وجه ال(8)أو اإلعالم به ومعرفته
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لإلعالم عن المعنى العام لمفهوم اإلعالم فهو نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، من 
 (10)خالل أدوات ووسائل اإلعالم.

صد بها  الدعاية التي تقوم على كما ان النصوص التأسيسية يمكن اعتبارها جزءًا من اإلعالم, فقد تستخدم للدعاية, ونق  
 .(12)سوأ كانت ترغيب أو ترهيب (11)مخاطبة المشاعر والخواطر للتأثير على أفكار الناس وسلوكهم

عالمي : تكمن أهمية البحث في معرفة الدور الوظيفي الذي تؤديه النصوص التأسيسية, والسيما الجانب اإلأهمية البحث
 منها.  

ذه سيس مئذنة الجامع الكبير بمدينة الطويلة بدراسة من قبل, ومن هنا جاءت مشكلة ه: لم يحظ نص تأمشكلة البحث
 الدراسة, وهي دراسة هذا النص التأسيسي وما ورد فيه أواًل, والبحث في الدور اإلعالمي له ثانيًا.

 :طويلة من خالل: يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الوظيفة اإلعالمية للنص التأسيسي لمئذنة جامع ال هدف البحث 

 .توضيح مدى موائمة الموضع الذي ثبت فيه النص مع وظيفته اإلعالمية 

 .دراسة القيم والمضامين التاريخية التي احتواها النص 
 .معرفة الدوافع واألسباب التي أدت إلى توسيع الجامع وتجديده, وبناء صومعة له 
  اإلشادة بأهل مدينة الطويلة من قبل الوالي, على كسب والء السكان وطاعتهم.تحديد مدى تأثير 
   .معرفة الوضع التجاري واالقتصادي لمدينة الطويلة وسوقها من واقع النص 

ؤى قرب الر ا: تعتمد الدراسة بشكل جوهري على االستقراء, والشرح والربط واالستنتاج, لمحاولة الوصول إلى منهجية البحث
بجوانب  متعلقةئج, وأكثرها فاعلية من خالل المنهج االستقرائي, والمنهج الوصفي التحليلي, مع جمع المادة العلمية الوالنتا

 در, والمراجع, والرسائل العلمية.الدراسة من المراجع العلمية المتمثلة في المصا
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