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Abstract

The city of Magnesia is one of the oldest historical cities in Western Anatolia region, and was the 
rural capital of Western Anatolia, it was once named ‘Maginisa’, the city flourished during the Sarukhan 
and Ottoman periods, and during the Ottoman era was known as the city of Shahzada, because it was 
a training center for Ottoman crown princes. It was a very important city, so the architectural activities  
flourished during the Sarukhan and Ottoman periods, and during those periods numerous structures 
were constructed and decorated with foundational and renewal texts and prayer  statements.

The city of Magnesia includes a huge number of Islamic monuments from Sarukhan and Ottomans 
periods, varying between mosques, schools, baths (caravanserai) and Takaya, a lot of them still in its 
original condition, and some of them are restored.

This paper aims to study foundations and renovation inscriptions in Magnesia mosques of Sarukhan 
and Ottoman periods.
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مقدمة
تعد النقو�ش الكتابية الأثرية من اأهم م�سادر التاريخ الإ�سالمي، 
الأثرية والنقو�ش  الكتابات  ال�سيا�سية؛ لأن  الوثائق  اأهميتها  وتلي يف 
امل�سجلة على الآثار تعد وثائق اأ�سلية ي�ستند عليها املوؤرخ عند تاأريخه 
ومل  ت�سجلها  التي  لالأحداث  ومعا�رصة  حمايدة  وهي  للحوادث، 

ت�سوهها الروايات والنقول.1 

النقو�ش  اأنواع  اأهم  من  والتجديد2  الإن�ساء  ن�سو�ش  وتعترب 
التاريخ.  الكتابية، واأهم امل�سادر الأثرية لدرا�سة العديد من جوانب 
وعلى الرغم من وجود العديد من الدرا�سات الأثرية ال�سابقة يف هذا 
املجال، فاإنها ل تِف بهذا املجال حقه، اإذا ما قورنت بالدرا�سات يف 

جمال الآثار الإ�سالمية الأخرى.

وتعد ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد مبا حتمله من ا�سم املن�سئ واألقابه 
منه  والنتهاء  البناء  يف  البدء  وتاريخ  بالبناء  والآمر  الإن�ساء  وتاريخ 
ا، غفلت عن ذكره  وتوقيع النقا�ش وغريه �سجالً تاريخيًّا واإن�سائيًّا هامًّ

امل�سادر التاريخية، اأو ذكرتها ب�سكل غري دقيق.3 

جمموعة  كتابات  مل�سمون  البحث  هذا  يف  الباحث  و�سيتعر�ش 
من ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد املثبتة مب�ساجد وجوامع مدينة ماغني�سا 
يف الع�رصين ال�ساروخاين والعثماين، من حيث �سكل تنفيذ النقو�ش 
حيث  والتاأريخ،  والألقاب  عليه  الواردة  والعبارات  اخلط  واأنواع 
كان لأحد هذه الن�سو�ش اأهمية خا�سة، فقد مت التعرف  على لقب 
ولبع�سها  القانوين،  �سليمان  ال�سلطان  على  خالله  مرة  لأول  اأطلق 
الآخر الف�سل يف التعرف على اأحداث تاريخية تطابقت مع ما ورد 
بع�ش  اإىل  النقو�ش  هذه  بع�ش  اأ�سارت  كما  التاريخية،  امل�سادر  يف 
تعد  والتي  املدينة،  هذه  يف  �سيا�سيًّاً  دورًًا  لعبت  التي  ال�سخ�سيات 

العا�سمة الريفية ملنطقة غرب الأنا�سول.

وقد تناول الباحث درا�سة م�سمون ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد، 
حتى ُميكن  امل�ساجد  بناء  لرتتيب  وفًقا  تاريخيًّا  الدرا�سة،   مو�سوع 
متابعة تطور م�سمون هذه الن�سو�ش، وبع�ش هذه الن�سو�ش مل ي�سبق 

درا�ستها اأو حتليلها، ويبلغ عددها خم�سة ع�رص ن�ش اإن�ساء وجتديد.

التاريخ املعماري ملدينة ماغني�سا: مدينة ماغني�سا4 )ماني�سا( من اأقدم 
املدن التاريخية مبنطقة غرب الأنا�سول، وكانت العا�سمة الريفية يف 
الأنا�سول الغربي. �سميت قدميًا »ماجني�سا«، ولقد ازدهرت املدينة 

خالل الع�رصين ال�ساروخاين5 والعثماين، وعرفت يف الع�رص العثماين 
مبدينة »ال�ساهزاد« وهي مركز لتدريب ولة العهد علي اأمور احلكم6.

خالل  فيها  املعماري   الن�ساط   ازدهر  فقد  لأهميتها  ونظًرا 
قائمة،  زالت  ل  املن�ساآت  من  عدد  فيها  و�سيدت  الع�رصين،  هذين 
والتجديد  التاأ�سي�ش  ن�سو�ش  ت�سم  كتابية  نقو�ًسا  منها  العديد  حوى 
الأثرية  العمائر  ماغني�سا عدًدا هائالً من  مدينة  ت�سم  املن�ساآت.  لهذه 
بني  تنوعت  والعثماين،  ال�ساروخاين  الع�رصين  من  الباقية  الإ�سالمية 
جممعات خريية، جوامع، مدار�ش، حمامات وتكايا، ل يزال الكثري 
منها حمتفًظا بحالته الأ�سلية وبع�سها طراأت عليه بع�ش التجديدات7. 

حر�ش من�سئو هذه العمائر على ت�سجيل اأ�سمائهم وتاريخ الإن�ساء 
اأجزائها  اأو على بع�ش  اأو على جدرانها  اأو التجديد على مداخلها، 
فى اأ�رصطة اأو لوحات رخامية، ولقد تنوعت الن�سو�ش الكتابية ما بني 

عبارات دينية ودعائية ون�سو�ش اإن�سائية اأو ن�سو�ش جتديد8 .

والتحليلية  الو�سفية  الدرا�سة  البحثية  الورقة  هذه  وتتناول 
مل�سمون ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد مب�ساجد وجوامع مدينة ماغني�سا 

يف الع�رصين ال�ساروخاين والعثماين كالآتي:

اأوًل: الدرا�سة الو�سفية لن�سو�ص الإن�ساء والتجديد 

1-  ن�ص اإن�ساء م�سجد حقي اإليا�ص بك )764هـ - 1362م( 

اأعلى  مثبتة  رخامية  لوحة  على  البارز  باحلفر  منفذ  اإن�ساء  ن�ش 
 ،)1 )لوحة  الثلث9  بخط  �سجل  وقد  للم�سجد  الرئي�سي  املدخل 
�سهر  باأوائل  موؤرخ  بك  اإليا�ش  حقي  مل�سجد  اإن�ساء  ن�ش  ي�سم   وهو 
اأ�سطر  ثالثة  يف  والن�ش  1362م،   - 764هـ  �سنة  الأوىل  جمادى 

ن�سها.

وان امل�ساجد هلل فال تدعوا- 1

مع اهلل احدا امر بعمارة هذا امل�سجد املبارك - 2

اربع - 3 �سنة  يف  الأول  جمادى  اوايل  يف  حممد  بن  اليا�ش  حاجي 
و�ستني و�سبعماية

التعليق: وزع اخلطاط الن�ش وعدد الكلمات  ب�سكل غري مت�ساوى 
يف الثالثة اأ�سطر، في�سم ال�سطر الأول خم�ش كلمات، والثاين ثماين 
ومهارة  براعة  النق�ش  ويظهر  كلمة.  والثالث ثالث ع�رصة  كلمات، 
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اخلطاط يف تنفيذ الن�ش يف هذه امل�ساحة ال�سغرية، مما جعله يلجاأ اإىل 
الكلمات املرتاكبة واملتداخلة مثل كلمة )هلل( بال�سطر الأول، والتي 
نفذت اأعلى )امل�ساجد(، وكلمة )املبارك( يف ال�سطر الثاين اأعلى كلمة 
)امل�سجد(، كما اأنها تتداخل مع احلروف ذات الهامات العالية بنف�ش 
عدة  الأ�سلوب  هذا  اخلطاط  مار�ش  وقد  والالم(،  )كالألف  الكلمة 

مرات يف ال�سطرين الثاين والثالث.

Ulu Camii )768هــ /  اإن�ساء اجلامع الكبري10  2- ن�ص 
1366م( 

ن�ش اإن�ساء اجلامع منفذ باحلفر البارز يف ال�سور اخلارجي املحيط 
املدخل )لوحة 2(، وهو عبارة عن �رصيط كتابي  اأعلى  بحرم اجلامع 
ممتد بخط الثلث، يبداأ اجلزء الأول من الن�ش على ميني املدخل فى اجلزء 
املرتد من كتلة املدخل، ثم ي�ستكمل اجلزء الثاين ب�سدر املدخل اأعلى 
فتحة الدخول، واجلزء الثالث على ي�سار املدخل باجلزء املرتد من كتلة 

املدخل، ويوؤرخ الن�ش الإن�سائي ب�سنة 768هـ - 1366م، ون�سه:

الذي - 1 هلل  احلمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ’ب�سم  الأمين:  ال�رصيط 
ر�سوله حممد خري  على  وال�سلوة  العبادات  امل�ساجد حمل  جعل 

املكونات واأف�سل املوجودات‘.

واجلامع - 2 اللطيف  املعبد  هذا  بعمارة  ’فنه�ش  الأو�سط:  ال�رصيط 
ال�رصيف واأمت املقام املعمور‘11. 

لوجه اهلل ال�سمد وبذل �سعيه يف امتامها ال�سلطان املعظم12  مالك 
الكفرة15  قاهر  الفجرة  زاجر  الثاين14  ال�سكندر  المم13  رقاب 

املجاهد يف �سبيل اهلل املظفر16 املن�سور‘.17

ال�رصيط الأي�رص ’املوؤيد بعناية امللك الغفار ال�سلطان ابن ال�سلطان - 3
جلبي ا�سحاق بن اليا�ش بن �ساروخان خلد اهلل دولته يف �سنة 

ثمان و�ستني و�سبعمايه‘.

التعليق : وزع اخلطاط الن�ش وعدد الكلمات ب�سكل غري مت�ساٍو 
كلمة،  ع�رصة  ت�سع  الأول  ال�رصيط  ويت�سمن  الثالث،  الأ�رصطة  يف 
وال�رصيط الثاين ثالث وثالثني كلمة، وال�رصيط الثالث اإحدى وع�رصين 
كلمة. ويظهر النق�ش براعة ومهارة اخلطاط يف تنفيذ الن�ش يف هذه 
واملتداخلة  املرتاكبة  الكلمات  اإىل  يلجاأ  جعله  مما  ال�سغرية،  امل�ساحة 
اأعلى )احلمد هلل(  امل�ساجد( والتي نفذت  مثل كلمات )الذي جعل 
نفذت  والتي  الثالث،  بال�رصيط  )امللك(   وكلمة  الأمين،  ال�رصيط  يف 

تتداخل  اأنها  كما  املوؤيد،  كلمة  اأعلى  )بعناية(  وكلمة  )بعناية(  اأعلى 
مع احلروف ذات الهامات العالية بنف�ش الكلمة الألف والالم، وقد 
مار�ش اخلطاط هذا الأ�سلوب عدة مرات يف الأ�رصطة الكتابية الثالثة.

3-  ن�ص اإن�ساء م�سجد حاج حممد بن يحيي )879هـ / 1475م(

- نفذ ن�ش اإن�ساء امل�سجد بخط الثلث  باحلفر البارز اأعلى املدخل 
الرئي�سي للجامع على لوحة رخامية م�ستطيلة ال�سكل غائرة قليالً اإىل 
الداخل )لوحة 3(، ويت�سمن امل�ستطيل ن�ش الإن�ساء املوؤرخ بغرة �سهر 
رم�سان 879هـ - 8 يناير 1475م، وهو مق�سم على �سطرين ن�سهما:

اللطيف - 1 ربه  ملر�سات  ال�رصيف  امل�سجد  )هذا(  هذة  عمر 
ل�ساحب اخلريات واحل�سنات18 

احلاج19 حممد بن احلاج يحى عفى عنهما يف غرة رم�سان �سنة - 2
ت�سع و�سبعني وثمامنايه.

التعليق: وزع اخلطاط الن�ش وعدد الكلمات ب�سكل غري مت�ساٍو 
ال�سطر  فيت�سمن  )�سكل2(،  بارز  خط  يف�سلهما  �سطرين  على 
الفنان  اهتم  وقد  كلمة.  ع�رصة  اأربع  والثاين  كلمات،  ع�رص  الأول 
معظم  يف  الرتكيب  منها  طرق  بعدة  الأ�سطر  يف  الفراغات  مبلء 
امل�سجد،  كلمة  اأعلى  )ال�رصيف(  كلمة  تنفيذ  مثل  الن�ش،  كلمات 
كلمة  اأعلى  )حممد(  وكلمة  )ملر�سات(،  كلمة  اأعلى  )ربه(  وكلمة 
تداخلت  كما  جيدة.  بحالة  وهو  مبهارة  الن�ش  نفذ  وقد  )احلاج(، 
مثل  العالية  الهامات  ذات  احلروف  مع  الكلمات  بع�ش  حروف 
نفذ  )اخلريات(، وقد  والالم يف كلمة  الألف  مع  )ل�ساحب(  كلمة 

اخلطاط هذا الأ�سلوب عدة مرات يف ال�سطرين.

 20Çeşnigir Camii اجلا�سنكري  م�سجد  اإن�ساء  ن�ص   -4
)879هـ / 1474م( 

- نفذ ن�ش اإن�ساء امل�سجد بخط الثلث وباحلفر البارز على لوحة 
رخامية م�ستطيلة ال�سكل غائرة قلياًل اإىل الداخل ومثبتة اأعلى املدخل 
ويوؤرخ  امل�سجد،  اإن�ساء  ن�ش  يت�سمن   ،)4 )لوحة  للجامع  الرئي�سي 
مق�سم  والن�ش  1474م،  يناير   24 879هـ/  رجب  �سهر  مبنت�سف 

اإىل �سطرين ن�سهما:

بن - 1 بك21  �سنان  اخلريات  �ساحب  املبارك   امل�سجد  هذا   بنا 
عبد اهلل عتيق 
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اوا�سط - 2 يف  خالفته  زمان  يف  خان23  مراد22  بن  حممد  �سلطان 
رجب من �سنة ت�سع و�سبعني وثمامنايه.

مت�ساٍو  ب�سكل غري  الكلمات  الن�ش وعدد  اخلطاط  التعليق وزع 
على �سطرين يف�سلهما خط بارز، ليت�سمن ال�سطر الأول اإحدى ع�رصة 
مبلء  الفنان  اهتم  وقد  كلمة،  ع�رصة  �ست  فيحتوي  الثاين  اأما  كلمة، 
الفراغات بعدة طرق منها الرتكيب يف معظم كلمات الن�ش، مثل تنفيذ 
اأعلى كلمة  اأعلى كلمة )مل�سجد(، وكلمة )اخلريات(  كلمة )املبارك( 
)�ساحب(، كما جلاأ اخلطاط اإىل تداخل بع�ش احلروف، مثل الكاف 
فى كلمة )املبارك(، ومثل حرف الياء يف كلمة )فى(، كما تداخلت 
حروف بع�ش الكلمات مع احلروف ذات الهامات العالية مثل الألف 

والالم، وقد نفذ اخلطاط هذا الأ�سلوب عدة مرات فى ال�سطرين.

5-  ن�ص اإن�ساء وتعمري جامع علي بك )831هــ / 1428م(

- ُنفذ ن�ش جتديد اجلامع بخط الثلث واحلفر البارز على لوحة رخامية 
م�ستطيلة ال�سكل ومثبتة على ي�سار فتحة املدخل الرئي�سي للجامع )لوحة 
5(، ويت�سمن ن�ش التجديد املوؤرخ ب�سنة 978هـ/ 1570م، كما ت�سمن 
ن�ش التجديد  تف�سيالً لأجزاء اجلامع التي اأعيد بناوؤها، وت�سبه كتابات 
هذا الن�ش حجج الوقف، حيث حدد ن�ش التجديد اأن علي مترتا�ش اأن�ساأ 
اجلامع، واأن حيدر جلبي اأقام فيه �سالة اجلمعة، واأن جعفر جلبي جدد 
�سقف اجلامع وروزناته، واأمت بناء املحفل واملنرب واملنارة، والن�ش مق�سم 

على خم�سة �سطور ن�سهما كالآتي:

تقاعد - 1 بعدما  مترتا�ش  بك  علي  والعمارة  اجلامع  هذا  بنى 
عن وزارة24

يتي�رص - 2 فلم  �سنة 831   البلد  فى  بن حممد25 خان  مراد  ال�سلطان 
اقامة اجلمعه فيه اإىل اأن جاء 

امر ن�سل ابنائه حيدر جلبي26 فاقامها فيه �سنة 975 ثم توىل منهم - 3
جعفر جلبي و�سعى يف 

تعمرية وترميمة فجدد �سقفه وروزناته الفوقانية والتحتانية وامت - 4
املحفل وامت

منربه ومنارته وزينه علي ما يري يف هذا التاريخ بف�سل اهلل �سنة - 5
978هـ. 

التعليق: وزع اخلطاط الن�ش وعدد الكلمات  ب�سكل غري مت�ساٍو 
الأول  ال�سطر  يت�سمن  بارز،  اإطار  بينها  يف�سل  اأ�سطر،  خم�سة  على 
اإحدى ع�رصة كلمة، وال�سطر الثاين �سبع ع�رصة كلمة، وال�سطر الثالث 
اخلام�ش  وال�سطر  كلمات،  ت�سع  الرابع  وال�سطر  كلمة،  ع�رصة  �ست 
الفراغات  اهتم مبلء  اأن اخلطاط،  املالحظ  اإحدى ع�رصة كلمة. ومن 
مثل حرف  احلروف  بع�ش  اأطوال  تنفيذ  املبالغة يف  منها  بعدة طرق 
الدال املنتهية بكلمة تقاعد، والتي ت�سبه ن�سب حرف الألف املفردة، 
كما جلاأ اإىل ملء الفراغات بطريقة الرتكيب يف كل الكلمات مثل تنفيذ 
كلمة )بك( اأعلى كلمة )على(، وكلمة )�سقفه( اأعلى كلمة )فجدد(، 
كما جلاأ اإىل تداخل بع�ش احلروف مثل حرف الراء يف كلمة )جعفر(، 

وقد نفذ الن�ش مبهارة وهو بحالة جيدة.  

6-  ن�ص اإن�ساء جامع عوا�ص بك ) 889هـ / 1484م (

لوحة  على  البارز  باحلفر  الثلث  بخط  امل�سجد  اإن�ساء  ن�ش  َذ  ُنفِّ
للم�سجد  الرئي�سي  املدخل  اأعلى  مثبتة  ال�سكل  م�ستطيلة  رخامية 
)لوحة 6(، يوؤرخ ن�ش الإن�ساء ب�سهر رم�سان �سنة 889هــ - 24 

اأكتوبر 1484م، والن�ش يف خم�سة اأ�سطر ن�سها:

وعلى - 1 عباده  اعمال  على  اخلبري  القدير  اهلل  بحمد  الفراغ  اتفق 
النا�ش اجمعني.

من بناء هذا امل�سجد اجلامع للف�سائل يف ايام ال�سلطان بايزيد بن - 2
حممد بن مراد27 خان خلد اهلل ملكه.

احلاج - 3 والأكابر28  الأمراء  مفخر  واحل�سنات  اخلريات  �ساحب 
عوا�ش بك29 بن عبد املوؤمن غفر اهلل لهم.

4 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

كتب يف �سهر رم�سان املبارك يف �سنة ت�سع وثمانني وثمامنايه.- 5

التعليق: الن�ش مق�سم على خم�سة اأ�سطر تف�سل بينهما خطوط اأفقية 
بطريقة احلفر البارز )�سكل 5(، ووزع اخلطاط الن�ش وعدد الكلمات 
ب�سكل غري مت�ساٍو، يت�سمن ال�سطر الأول اثنتي ع�رصة كلمة، والثاين 
فغري  الرابع  وال�سطر  كلمة،  ع�رصة  اأربع  والثالث  كلمة،  ع�رصة  ثماين 
معقد،  ب�سكل  كلماته  وتراكب  لتداخل  نظًرا  كلماته  عدد  معروف 
وال�سطر اخلام�ش يحتوي على ع�رص كلمات. وقد اهتم اخلطاط مبلء 
الفراغات بعدة طرق منها تداخل بع�ش الكلمات مع بع�سها مثل كلمة 
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هلل - 1 عد        .......... �سلطنت  ماهيتاب  �سوكت  برج  افتاب 
عبداملجيد خان ويردي بو دنيايه نور

ايدي مغني�ساده خاتونيه نام بو جامعي ..........    ملعه خرياتي - 2
�سالدي عامل باليه نور

چ�سم ملكي رو�ش ايت�سون اآفتاب �سوكتي ..........  وير�سون - 3
اجاليل ايله هر بلده والكايه نور

...........    جامعك - 4 بابنه  زيور  تاريخ  باق جوهر  ويرر  فر 
بنياين بال ويردي مغني�سايه نور

الرتجمة العربية

�سم�ش العظمة وبدر ال�سلطنة33             عبداملجيد خان اأ�ساء - 1
الكون نورا بعدله

ا�ساءت خرياته العامل نورا                 ومنها هذا اجلامع املعروف - 2
با�سم خاتونية يف ماغني�سا 

فلت�سيء �سم�ش عظمته عني امللك        وليهب بجالله النور لكل - 3
بلدة واإمارة

التاريخ      فاإن بناء اجلامع وهب - 4 انظر واأمعن النظر يف جوهر 
مدينة ماغني�سا النور

الكتابات،  تنفيذ  يف  اخلطاط  مهارة  الن�ش  هذا  اأظهر  التعليق: 
اأ�سطر  اأربعة  يف  مت�ساٍو  ب�سكل  الكلمات  وعدد  الن�ش  وزع  حيث 
م�ستطيل  كل  م�ستطيالت،  اأربع  اإىل  الن�ش  م�ستطيل  وق�سم  كتابية، 
كما  �سعرية،  اأبياًتا  يت�سمن  الن�ش  اأن  اأوحى  مما  جزاأين،  اإىل  مق�سم 
اخلطاط  براعة  وتظهر  الن�ستعليق،  بخط  التجديد  ن�ش  اخلطاط  نفذ 
وتوزيع  وتركيبها  احلروف  تنفيذ  نراها يف  التي  ال�سديدة  الليونة  يف 

النقاط ب�سكل جيد مللء الفراغات.

9-  ن�ص اإن�ساء جامع ال�سلطان34 )929هـ/ 1522: 1523م(

َذ ن�ش اإن�ساء اجلامع بخط الثلث باحلفر البارز على لوحة رخامية  ُنفِّ
م�ستطيلة ال�سكل مثبتة اأعلى فتحة الباب الرئي�سي للجامع، وقد �سيغ 

الن�ش الإن�سائي على هيئة اأبيات �سعرية فى اأربعة بحور ن�سها:

 اأم ال�سلطان �سليمان املاكني35         قد بنيت هلل بيت ال�ساجدين - 1

)اتفق( مع كلمة )الفراغ(، ومثل كلمة )بناء( مع )هذا(، كما تداخلت 
حروف بع�ش الكلمات مع احلروف ذات الهامات العالية مثل الألف 
والالم، وقد نفذ اخلطاط هذا الأ�سلوب عدة مرات يف جميع الأ�سطر.

7-  ن�ص اإن�ساء جامع اخلاتونية ) 896هـ - 1490م : 1491م(

على  البارز  احلفر  بطريقة  الثلث  بخط  اجلامع  اإن�ساء  ن�ش  َذ  ُنفِّ
الرئي�سي  املدخل  اأعلى  ومثبتة  ال�سكل  م�ستطيلة  رخامية  لوحة 
ب�سنة  ويوؤرخ  امل�سجد  اإن�ساء  تاريخ  ويت�سمن   ،)7 )لوحة  للجامع 
اإىل  اأ�سطر  )896هـ - 1490: 1491م( والن�ش مق�سم يف ثالثة 

�ستة م�ستطيالت، ن�سها كالتايل:

والدة ال�ساه �سهن�ساه30 بك      متعها اهلل بطول البقا- 1

�سيدت اجلامع للعابدين     ليجزي اهلل جزيل اجلزا- 2

ليعلم الناظر تاريخه      و رخه احلق بخري البنا- 3

مت�ساٍو  ب�سكل  الكلمات  وعدد  الن�ش  اخلطاط  وزع  التعليق: 
بطريقة  نفذت  كلمات  �سبع  �سطر  فت�سمن كل  ال�سطور،  الثالثة  فى 
الرتكيب نظرًا ل�سيق امل�سافة املتاحة، وتظهر مهارة اخلطاط يف الليونة 
ال�سديدة التي نراها يف تنفيذ احلروف وتركيبها وتوزيع النقاط ب�سكل 

جيد مللء الفراغات بالن�ش، والنق�ش بحالة جيدة.

اجلمل  ح�ساب  بوا�سطة  اجلامع  اإن�ساء  تاريخ  الفنان  �سجل  وقد 
وبداأه من منت�سف ال�سطر الثالث بعد كلمتي اأرخه احلق كما يلي: 

وجمموع اأحرف الكلمات بح�ساب اجلمل 896هـ/ 1579م

2812 + 600 + 10 + 200بخري
184+ 30 + 2 + 50 + 1البنا

812896 + 84املجموع

8-  ن�ص جتديد جامع  اخلاتونية

َذ ن�ش جتديد اجلامع بخط الن�ستعليق31 واللغة الرتكية العثمانية  ُنفِّ
اأعلى  ومثبتة  ال�سكل  م�ستطيلة  رخامية  لوحة  على  البارز  باحلفر 
 العقد املف�س�ش الذي يتوج مدخل اجلامع اأعلى ن�ش الإن�ساء ال�سابق 
)لوحة 8(، ويت�سمن ن�ش جتديد امل�سجد املوؤرخ بفرتة حكم ال�سلطان 

عبد املجيد32 يف اأربعة �سطور ون�سها:
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البداية ق�سم م�ستطيل  الكتابات، ففي  تنفيذ  تظهر مهارة اخلطاط يف 
الن�ش الإن�سائي اإىل �ستة بحور مف�س�سة من اجلانبني، كل �سطر مق�سم 
اإىل بحرين، مما اأوحي باأن الن�ش يت�سمن اأبياًتا �سعرية، كما ظهرت براعة 
اخلطاط يف تنفيذ الن�ش يف هذه امل�ساحة ال�سغرية، مما جعله يلجاأ اإىل 
الكلمات املرتاكبة واملتداخلة مثل كلمتي )عايل اجلناب( بالبحر الثاين 
يف ال�سطر الأول، وقد نفذتا اأعلى كلمة )الدارين(، كما تتداخل كلمة 
)عايل( مع احلروف ذات الهامات العالية يف كلمة )الدارين( وقد نفذ 

اخلطاط هذا الأ�سلوب عدة مرات بال�سطور الثالثة. 

يبداأ تاريخ اإن�ساء اجلامع بح�ساب اجلمل يف ال�سطر الأخري بالبحر ال�ساد�ش 
من الأبيات ال�سعرية بعد كلمة تاريخه وظهر ب�سيغة )ونعم البنا ونعم الثواب( 

وجمموع اأحرف الكلمات بح�ساب اجلمل 956هـ/ 1459م، 
وهو كما يلي: 

6166 + 50 + 70 + 40ونعم
184 + 30 + 2 + 50 + 1البنا

6166 + 50 + 70 + 40ونعم
1540 + 30 + 500 + 6+ 1 + 2الثواب

166956 + 84 + 166 + 540املجموع

11-  ن�ص جنديد جامع اإبراهيم جلبي )1298هـ/ 1881م(

لوحة  على  البارز  واحلفر  الثلث  بخط  اجلامع  جتديد  ن�ش  َذ  ُنفِّ
للجامع  الرئي�سي  املدخل  ي�سار  على  مثبتة  ال�سكل  م�ستطيلة  رخامية 
بعام 1298هـ/  ويوؤرخ  اجلامع  ن�ش جتديد  ويت�سمن  )لوحة 11(، 
1881م، ون�ش التجديد منفذ يف �سبعة اأ�سطر داخل مناطق م�ستطيلة 

باللغة الرتكية العثمانية وترجمته اإىل العربية كالآتي:

هلل احلمد واملنة بف�سله وكرمه �سار معمور- 1

فقد جعلوا هذا املعرب اخلايل معمور- 2

لقد خرب وبال بحكم الر�ش - 3

لكن �سار اجلريان والهايل والكل م�رصور - 4

5 -...........................................

اهلل موجود هو عفو رحيم غفور- 6

7 -    1298

 ما مثله قد جاءها تاريخه           هو جامع للمتقني احلامدين- 2

تنفيذ  يف  اخلطاط  ومهارة  براعة  الن�ش  هذا  يظهر  التعليق: 
يف  مت�ساٍو  ب�سكل  الكلمات  وعدد  الن�ش  وزع  حيث  الكتابات، 
الإن�سائي  الن�ش  م�ستطيل  ق�سم  )لوحة 9(، كما  الكتابيني  ال�سطرين 
اإىل اأربعة بحور مف�س�سة من اجلانبني36، كل �سطر مق�سم اإىل بحرين 
املدقق  ولكن  �سعرية،  اأبياًتاً  يت�سمن  الن�ش  اأن  اأوحى  مما  )�سكل6(، 
 :1522  - 929هـ  الإن�ساء  تاريخ  ويت�سمن  مرتابًطا  الن�ش  يجد 
1523م، كما ظهرت براعة اخلطاط يف تنفيذ الن�ش يف هذه امل�ساحة 
ال�سغرية، مما جعله يلجاأ اإىل الكلمات املرتاكبة واملتداخلة مثل كلمتي 
كما  بنيت(،  )قد  كلمتي  اأعلى  نفذ  وقد  الأول  بال�سطر  بيت(  )هلل 
العالية  الهامات  ذات  احلروف  مع  بنيت(  )بيت،  كلمتا  تتداخل 
مرات  عدة  الأ�سلوب  هذا  اخلطاط  نفذ  وقد  )ال�ساجدين(  كلمة  يف 

بال�سطرين الأول والثاين.

من  الأخري  ال�سطر  مع  اجلمل  بح�ساب  اجلامع  اإن�ساء  تاريخ  يبداأ 
البيت الثاين ب�سيغة )هو جامع للمتقني احلامدين(.

اجلمل 929هـ/ 1522:  بح�ساب  الكلمات  اأحرف  وجمموع 
1523م كما يلي:

511 + 6هو
3114+ 1 + 40 + 70جامع

30660 + 30 + 40 + 400 +100 + 10 + 50للمتقني
1144 + 30 + 8 + 1 + 40 + 4 + 10 + 50احلامدين
660929 + 144 + 11 + 114املجموع

10-  ن�ص اإن�ساء جامع ابراهيم جلبي ) 956هـ / 1459م (

َذ ن�ش اإن�ساء اجلامع بخط الثلث باحلفر البارز على لوحة رخامية مثبتة  ُنفِّ
اأعلى فتحة الباب الرئي�سي للجامع )لوحة  10(، و�سيغ الن�ش الإن�سائي 

على هيئة اأبيات �سعرية مق�سمة اإىل �ستة بحور يف ثالثة اأ�سطر ون�سها:

بني جامع احلي والدر�سة )املدر�سة(   ويل الديارين عايل اجلناب37 - 1

جري اهلل يا دار ال�سالم                يا علي العطايا بدون احل�ساب- 2

 بو�سفيهما قبل تاريخه                 ونعم البنا ونعم الثواب- 3

التعليق: يف هذا الن�ش مل يوفق اخلطاط قي توزيع عدد كلمات الن�ش 
بحيث نفذها بطريقة غري متوازنة يف خمتلف ال�سطور )�سكل 8(، ولكن 



تامر خمتار

�أبجديات 2019 196

ب�سورة  الإن�سائي  الن�ش  كلمات  عدد  اخلطاط  وزع  التعليق: 
تظهر  ذلك  ومع  )�سكل9(،  ال�سطور  خمتلف  يف  متوازنة  غري 
جيد  ب�سكل  النقاط  وتوزيع  وتركيبها  احلروف  تنفيذ  يف  مهارته 

بالن�ش. الفراغات  مللء 

12- ن�ص اإن�ساء جامع لل حممد با�سا )972هـ / 1564م (

لوح  على  البارز  واحلفر  الثلث  بخط  اجلامع  اإن�ساء  ن�ش  َذ  ُنفِّ
رخامي م�ستطيل ال�سكل مثبت اأعلى فتحة املدخل الرئي�سي للجامع 
وهو  1564م(،   - )972هـ  ب�سنة  موؤرخ  والن�ش   ،)12 )لوحة 

مق�سم يف ثالثة اأ�سطر داخل �ست مناطق م�ستطيلة كالآتي:

قد بني با�سا38 حممد جامعا       ح�سبة هلل من مال خلد- 1

�رصه اهلل بفردو�ش اجلنان         املقامات العال منها خلد- 2

 قال و�سان البنا تاريخه        جامع اعلي يف �رصيف البلد 972- 3

غري  ب�سورة  الإن�سائي  الن�ش  كلمات  اخلطاط  وزع  التعليق: 
ويظهر   ،)3 )�سكل  ال�سطور  خمتلف  يف  العدد  حيث  من  متوازنة 
امل�ساحة  الن�ش يف هذه  تنفيذ  براعة ومهارة اخلطاط يف  الن�ش  هذا 
كلمة  مثل  واملتداخلة  املرتاكبة  للكلمات  يلجاأ  جعله  مما  ال�سغرية 
يظهر  كما  )قد(،  كلمتي  اأعلى  نفذها  وقد  الأول  بال�سطر  )بنى( 
ذات  احلروف  مع  )منها(  كلمة  يف  والألف  الهاء  حريف  تداخل 
الأ�سلوب  هذا  اخلطاط  نفذ  وقد  )خلد(  كلمة  يف  العالية  الهامات 

عدة مرات يف الن�ش التاأ�سي�سي.

1564م،  972هـ/  بالأرقام  اجلامع  اإن�ساء  تاريخ  �سجل  وقد 
ا بح�ساب اجلمل، وهما متطابقان، ويبداأ يف امل�ستطيل الأخري  واأي�سً
يف  اأعلى  )جامع  ب�سيغة  وظهر  تاريخه  كلمة  بعد  الثالث  بال�سطر 

�رصيف البلد( كما يلي: 

3114 + 1 + 40 + 70جامع
1111 + 70 + 30 + 10اعلي

8090 + 10يف
300590 + 200 + 10 + 80�رشيف

167 + 30 + 2 + 30 + 4البلد
114972 + 111 + 90 + 590 + 67املجموع

13- ن�ص اإن�ساء م�سجد دل�سكار خاتون ) 987هـ / 1579م ( 

لوح  على  البارز  احلفر  بطريقة  الثلث  بخط  الإن�ساء  ن�ش  َذ  ُنفِّ
رخامي م�ستطيل ال�سكل مثبت اأعلى فتحة املدخل الرئي�سي للم�سجد 
1491م،   :  1490  - 896هـ  ب�سنة  يوؤرخ  والن�ش   ،)13 )لوحة 

ومق�سم يف ثالثة اأ�سطر بداخل �ستة م�ستطيالت كالآتي:

حاجي خاتون39 قد بنت لل�ساحلني         بالعون رب امل�سجد العاملني- 1

قال اهلل يف عدد تاريخه                  هو جامع للمتقني ال�سالكني 987- 2

كنت ارجو منك ربنا الر�سا               يا نبي امل�سطفي واملر�سلني- 3

اأجمل  من  هو  خاتون  دل�سكار  م�سجد  اإن�ساء  ن�ش  التعليق: 
اأ�سطر  ثالثة  اإىل  مق�سم  والن�ش  ماني�سا،  مدينة  يف  املنفذة  الن�سو�ش 
يف�سل بينها خط بارز، وقد وزع الفنان الن�ش الإن�سائي ب�سورة غري 
الفنان  الأ�سطر، واهتم  الكلمات يف خمتلف  متوازنة من حيث عدد 
مبلء الفراغات بعدة طرق منها املبالغة يف تنفيذ اأطوال بع�ش احلروف 
مثل حريف الباء البادئة والنون البادئة بكلمة )نبي( ب�سكل مبالغ فيه 
بطريقة  الفراغ  اإىل ملء  الكلمة، كما جلاأ اخلطاط  اأعلى  الفراغ  مللء 
الرتاكب يف بع�ش الكلمات مثل تنفيذ كلمة )خاتون( بال�سطر الأول 
اأعلى كلمة )حاجي(، وكلمة )رب( اأعلى كلمة )بالعون(.  كما جلاأ 
اإىل تداخل بع�ش الكلمات مثل كلمة )واملر�سلني( يف ال�سطر الأخري 
والتي تداخلت مع حريف الألف والالم بكلمة )امل�سطفى( وقد نفذ 

اخلطاط هذا الأ�سلوب عدة مرات يف الن�ش التاأ�سي�سي.

الرابع  امل�ستطيل  يف  اجلمل  بح�ساب  اجلامع  اإن�ساء  تاريخ  يبداأ 
للمتقني  جامع  )هو  ب�سيغة  وظهر  تاريخه  كلمة  بعد  الثاين  بال�سطر 
الكلمات بح�ساب اجلمل 987هـ -  اأحرف  ال�سالكني(. وجمموع 

1579م كما يلي:

511 + 6هو
3114 + 1 + 40 + 70جامع

30660 + 30 + 40 + 400 + 100 + 10 + 50للمتقني
1202 + 30 + 60 + 1 + 30 + 20 + 10 + 50ال�سالكني
114987 + 111 + 90 + 590 + 67املجموع
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14- ن�سو�ص اإن�ساء جامع املرادية ) 991-994هـ/ 1584م- 
1586م (

ي�سم اجلامع ن�سني، الأول تاأ�سي�ًسا: وهو م�ستطيل ال�سكل ومنفذ 
كتاباته  باحلفر البارز على لوحة رخامية )لوحة 14(، ومثبتة اأعلى 

املدخل الرئي�سي للم�سجد، والن�ش مدون باللغة العربية. 

اأربعة  داخل  البارز  باحلفر  منفذ  اإن�سائي  ن�ش  وهو  الثاين: 
مدون  والن�ش  املدخل،  ع�سادتي  جانبي  على  مثبتة  م�ستطيالت 
باللغة العثمانية القدمية، يبداأ اجلزء الأول من الن�ش على ميني املدخل 
ثم ي�ستكمل يف اجلانب الآخر للمدخل، والن�ش منفذ باحلفر البارز 
امل�سجد 991هـ-1584م،  اإن�ساء  بدء  تاريخ  الثلث ويت�سمن  بخط 

وتاريخ النتهاء منه يف �سنة 994هـ-1586م.

اأوًل: اللوحة التاأ�سي�سية كالآتي 

تقرب اإىل ذي العظمة واجلربوت الرحمانية وتقرب اإىل رب عامل - 1
خليفة  الربانية  بالقدرة  عبد املقتدر  ال�سلطانية  وامللكوت  امللك 

العزيز بالعزة ال�سبحانية ال�سلطان الأعظم مالك ممالك العامل40.

ظل اهلل على كافة الأمم41 موىل ملوك العرب والعجم42 ال�سلطان - 2
ابن ال�سلطان اأبو املظفر ال�سلطان مراد خان بن �سليم خان خلد اهلل 

تعاىل �سلطنته على انبها الدوران اأ�س�ش هذا اجلامع الرفيع البنيان.

التعليق: وزع اخلطاط كلمات النق�ش ب�سكل غري مت�ساٍو، اإذ جند 
ال�سطر الأول يت�سمن خم�ًسا وع�رصين كلمة، والثاين اإحدى وثالثني 
كلمة. ويظهر هذا النق�ش براعة ومهارة اخلطاط يف تنفيذ الن�ش يف هذه 
امل�ساحة ال�سغرية، مما جعله يلجاأ اإىل الكلمات املرتاكبة واملتداخلة مثل 
كلمة ) ذي( التي نفذت اأعلى ) تقرب اإىل( يف بداية ال�سطر الأول، 
وكلمة )اجلربوت( التي نفذت اأعلى كلمة )العظمة واجلربوت(، وكلمة 
)اهلل( املنفذة اأعلى كلمة )ظل( يف بداية ال�سطر الثاين، وقد نفذ اخلطاط 
هذا الأ�سلوب عدة مرات يف ال�سطرين الكتابيني. كما تداخلت كلمة 

)اهلل( مع كلمة )ظل(، وكلمة )مراد( مع كلمة )ال�سلطان(.

ثانًيا: الن�ص الإن�سائي كالآتي )لوحة 15( 

وعراق - 1 وروم  حجاز  مالك  �ساه  جود  كوهر  جمر  في�ش  مالك 
جامع جملة كمال اولدر

يابدي بر جامع بلند اآفاق  كلدي بر اأهل دل زيارت ايجني ديدي - 2
تاريخ كعبة الع�ساق

وت�سعني - 3 احدى  ال�سنة  احلرام  حمرم  �سهر  يف  البداية  وكانت 
وت�سعماية 991

والنهاية يف �سهر ذي احلجة احلرام ال�سنة اربع وت�سعني وت�سعماية 994 - 4

الرتجمة العربية

والروم - 1 احلجاز  ملك  �ساه  اجلود  جوهر  بحر  في�ش  مالك  هو 
والعراق جامع جملة اجلمال

اأهل الذكر - 2 اأن�ساأ هذا اجلامع العايل الآفاق واأتى من اأجل زيارته 
قال تاريخ كعبة الع�ساق43

وت�سعني - 3 اإحدى  �سنة  يف  احلرام  حمرم  �سهر  يف  البدء  وكان 
وت�سعماية 991

وت�سعني - 4 الرابعة  ال�سنة  احلرام  احلجة  ذي  �سهر  يف  والنهاية 
وت�سعماية 994

مت�ساٍو، ومن  ب�سكل غري  النق�ش  كلمات  اخلطاط  التعليق: وزع 
)بحر(  مثل كلمة  واملتداخلة  املرتاكبة  الكلمات  اإىل  اأنه جلاأ  املالحظ 
اجلانب  الأول يف  ال�سطر  بداية  في�ش( يف  )مالك  اأعلى  نفذت  التى 
الأمين، وكلمة )بلند( التي نفذت ب�سكل متداخل مع كلمات )يابدي 
بر جامع(، وكلمة )ايجني( التي نفذت ب�سكل متداخل مع كلمة )دل 

زيارت( يف نهاية ال�سطر الثاين باجلانب الأي�رص.

)1342هـ/  عطار  اأ�ستاذ  جامع  جتديد  ن�ص   -15
1923م-1924م(

َذ ن�ش جتديد اجلامع بخط الثلث واحلفر البارز باللغة العثماين  ُنفِّ
ومثبتة  الغائر  باحلفر  ومنفذة  ال�سكل  م�ستطيلة  رخامية  لوحة  على 
الرئي�سي للم�سجد )لوحة 16(، ويت�سمن ن�ش جتديد  اأعلى املدخل 
امل�سجد موؤرخ بعام 1342هـ/ 1923م-1924م، والن�ش مق�سم 

على اأربعة اأ�سطر باللغة الرتكية العثمانية ن�سها:

كندي -    : دين     اعدادي  جامعي  بو  ايله  �سهر  ياقدي  �سانكه 
ياندي د�سمنك هب اولديلر ماأ مت قرين
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قاجديلر باق اينلرندن قاملادي نام ون�سان          :  غريت اللهدر - 
بو يا هو حمد اأوله فتح مبني

اأهل اإميان رغمز ايله جو�سان اأولوب برل�سديلر      :  يابديلر بو - 
معبد رونقطرازي بك متني

�سامل وعا�سم كورجنه �سوليدي اأخال�ش اأيله        :  جيقدي بر - 
تاريخ رعنا )ادخلوها خالدين(

ترجمة الن�ص اإىل العربية

وكاأن اأعداء الدين الذين اأحرقوا املدينة واجلامع    : قد اأحرقوا - 1
اأنف�سهم و�سار الغم قريًنا لالأعداء

انظروا لقد هربوا »فروا« ومل يبق ا�سم  ول ذكر      : احلمد هلل - 2
هذا الفتح املبني بف�سل اهلل 

اأهل الإميان ا�ستعلت احلمية فيهم واحتدوا         : و�سيدوا هذا - 3
املعبد جميل الرونق وجعلوه متيًنا

له - 4 ملا �ساهد �سليم وعا�سم نظموا باإخال�ش            : واأرخوا 
تاريًخا معلوًما )ادخلوها خالدين(44   

مق�سمة  م�ستطيلة  م�ساحة  داخل  التجديد  ن�ش  نفذ  التعليق: 
واأ�سفله  ال�سعر،  ببيتني من  اأعلى اخلط  نفذ  اأفقي،  ن�سفني بخط  اإىل 
زخرفية  حلية  بوا�سطة  �سطرين  اإىل  بيت  كل  ق�سم  اآخران،  بيتان 
م�ستديرة  باأ�سكال  واأ�سفل  اأعلى  من  ينتهي  معني  �سكل  ذات 
الن�ش  تنفيذ  يف  اخلطاط  دقة  النق�ش  هذا  ويظهر   .)10 )�سكل 
الرتكيب  بطريقة  الفراغ  مبلء  الفنان  اهتم  حيث  منه،  املطلوب 
ال�سطر  بنهاية  )مبني(  كلمة  اأعلى  )فتح(  مثل  الكلمات  بع�ش  يف 
الثاين. كما جلاأ اإىل تداخل بع�ش احلروف مثل حرف الياء املبتداأة 
الفنان  اهتم  كما  )�سويلدي(،  كلمة  يف  والياء  )ياقد(  بكلمة 
التي  الكلمات  حتديد  على  وحر�ش  والإعجام،  ال�سكل  بعالمات 
الن�ش  نفذ  وقد  قو�سني،   بني  فو�سعها  امل�سجد  تاريخ  عن  تعرب 

مبهارة وهو بحالة جيدة.  

ويبداأ تاريخ جتديد هذا امل�سجد بح�ساب اجلمل يف ال�سطر الأخري 
الكلمات  اأحرف  وجمموع  خالدين(،  )ادخلوها  ب�سيغة  الن�ش  من 

بح�ساب اجلمل 1342هـ / 1923- 1924م كالآتي:

1647+4+600+30+6+5+1=ادخلوها
600695+1+30+4+10+50=خالدين

1342هـ/ 1923-647+695املجموع
1924م

ثانًيا: الدرا�سة التحليلية لنقو�ص م�ساجد وجوامع مدينة 
ماغني�سا 

على  العمارة  يف  ا  مهمًّ دوًرا  والتجديد  الإن�ساء  ن�سو�ش  لعبت 
على  ورودًًا  الن�سو�ش  اأكرث  تعد  وهي  الإ�سالمية،  الع�سور  مدى 
العمائر الإ�سالمية ب�سفة عامة وعمائر مدينة ماغني�سا ب�سفة خا�سة، 
اأو  ت�سجيليًّا   اإما  التاأ�سي�سية  الن�سو�ش  تنفيذ  من  الهدف  وكان 
تذكاريًّا45. وينق�سم هذا النوع من الن�سو�ش اإىل عدة عنا�رص اأ�سا�سية 
وا�سم  املن�ساأة  ووظيفة  التجديد،  اأو  الإن�ساء  وفعل  الب�سملة،  وهي 
املن�سئ واألقابه ووظيفته، وتاريخ الإن�ساء، ويف اأحيان اأخرى ت�ستمل 

على مراحل الإن�ساء املختلفة لكل وحدة من وحدات املبنى.46

الأول  القرن  منذ  الن�سو�ش  لهذه  املعتاد  ال�سكل  هذا  وُجَد 
ال�سابع  القرن  نهاية  حتى  وا�ستمر  امليالدي،  ال�سابع   - الهجري 
وبداية الثامن الهجريني - الثالث ع�رص والرابع ع�رص امليالديني، حني 
اأ�سبحت النقو�ش اأطول واأكرث تعقيًدا.47 وقد تناولت يف هذه الورقة 
باللغة  ا  ن�سًّ اثنا ع�رص  اإن�ساء وجتديد، كتب  ن�ش  البحثية خم�سة ع�رص 

العربية، وثالثة ن�سو�ش باللغة الرتكية العثمانية القدمية.48

اأ- ماكن واأ�سكال ن�سو�ص الإن�ساء والتجديد

من خالل درا�سة ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد التي تزين م�ساجد 
يت�سح  والعثماين  ال�ساروخاين  الع�رصين  ماغني�سا يف  مدينة  وجوامع 
تعدد موا�سع ت�سجيل اأو كتابة هذه الن�سو�ش، والتي ظهرت  بعدة 

اأ�سكال  كالآتي:

فتحات - 1 تعلو  اأو م�ستطيلة  مربعة  لوحة رخامية  اإما مدونة على   
الن�سو�ش  من  النوع  هذا  نفذ  وقد  امل�ساجد،  ومداخل  اأبواب 
وم�سجد  العطار،  الأ�ستاذ  وم�سجد  بك،  اإيا�ش  حقي  بـم�سجد 

دل�سكار خاتون.

اأعلى - 2 ال�سور اخلارجي املحيط حلرم اجلامع  تتوج  اأ�رصطة كتابية  
املدخل اخلارجي، وقد نفذ هذا النوع من الن�سو�ش بـن�ش اإن�ساء 

اجلامع الكبري.
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على - 3 مثبتة  الرئي�سية  بالواجهة  م�ستطيلة  اأو  مربعة  رخامية  لوحة 
ي�سار املدخل الرئي�سي، وقد نفذ هذا النوع بـن�سي جتديد جامع 

اإبراهيم جلبي، وجامع علي بك.

كتلة - 4 من  املرتد  اجلزء  وي�سار  ميني  على  تزين  م�ستطيلة  لوحات   
املدخل مثل ن�ش اإن�ساء جامع املرادية.

ب-  م�سمون ن�سو�ص الإن�ساء والتجديد

اأوالً: االفتتاحية

بداأت معظم ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد ب�سفة عامة يف الع�سور 
ال�سالمية بالب�سملة اأو الآيات القراآنية اأو الأدعية، وهو ما وجد يف 
الإن�ساء والتجديد مبدينة ماغني�سا، كما بداأت بع�ش  معظم ن�سو�ش 
وقد  مبا�رصة،  األقابه  اأو  املن�سئ  با�سم  والتجديد  الإن�ساء  ن�سو�ش 
يف  ماغني�سا  مدينة  مب�ساجد  الإن�ساء  بن�سو�ش  ال�سيغ   هذه  وجدت 

الع�رص العثماين كالآتي:

ن�سو�ش بداأت بالب�سملة: مل ترد الب�سملة اإل يف ن�ش واحد فقط - 
وهو ن�ش اإن�ساء اجلامع الكبري، وقد كتبت الب�سملة كاملة ’ب�سم 
اهلل الرحمن الرحيم،‘ واأحلقت بعبارات احلمد والثناء على النحو 
التايل: احلمد هلل الذي جعل امل�ساجد حمل العبادات وال�سلوة على 

ر�سوله حممد خري املكونات واأف�سل املوجودات.

القراآنية -  الآيات  اإ�سافة  اأن  �سك  ل  قراآنية:  باآية  بداأت  ن�سو�ش 
للعن�رص املعماري ي�سفي عليه ال�سكينة والوقار امل�ساحب للوظيفة 
واحدة  مرة  �سوى  القراآنية  الآيات  تظهر  ومل  للمن�ساأة،  الدينية 
فقط على ن�ش اإن�ساء م�سجد حقي اإيا�ش بك، الذي يرجع للع�رص 
القراآين لالآية رقم )18( من �سورة  ال�ساروخاين، لنجد القتبا�ش 
اأعلى  وتظهر  اأََحًدا‘،   ِ اهلَلّ َمَع  َتْدُعوا  َفاَل   ِ ّ هلِلَ اِجَد  امْلَ�سَ ’اأََنّ  اجلن 
املدخل الرئي�سي للم�سجد، وهي من الآيات الدالة على اأعمال الرب 
واخلري وما يت�سل بها من العبادات وال�سالة وامل�ساجد والثواب.49 

اإبراهيم -  جامع  جتديد  ن�ش  متيز  والثناء:  باحلمد  بداأت  ن�سو�ش 
واملنة  هلل  ’احلمد  ون�سها:  هلل  احلمد  تت�سمن  بافتتاحية  جلبي 

لف�سله وكرمه لإعادة جتديد واإعمار اجلامع ال�رصيف‘.

ن�سو�ش تبداأ با�سم م�سيد املن�ساأة: مل تت�سمن معظم ن�سو�ش الإن�ساء - 
والتجديد افتتاحية، وبداأت مبا�رصة با�سم املن�سئ، مثل ن�ش اإن�ساء 

بك  هن�ساه  ال�ساه  ’والدة  بــ�سيغة  بداأ  والذي  اخلاتونية،  م�سجد 
بداأ  الذي  ال�سلطان  جامع  اإن�ساء  ون�ش  البقا‘.  بطول  اهلل  متعها 
بـ�سيغة ’اأم ال�سلطان �سليمان املكني قد بنت هلل بيت ال�ساجدين‘، 
’حاجي  ب�سيغة  بداأ  الذي  اإن�ساء م�سجد دل�سكار خاتون،  ون�ش 

خاتون قد بنت لل�ساحلني بالعون رب امل�سجد العاملني‘.

بع�ش -  متيزت  تاريخية:  اأحداث  اإىل  ت�سري  بعبارات  بداأ  ن�سو�ش 
ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد يف مدينة ماغني�سا باأنها تبداأ بعبارات 
م�سجد  جتديد  ن�ش  ذلك  اأمثلة  ومن  تاريخية،  باأحداث  مرتبطة 
املدينة  اأحرقوا  الذين  ’وكاأن  ب�سيغة:  بداأ  الذي  العطار  الأ�ستاذ 
مع هذا اجلامع اأعداء الدين‘، وي�ستنتج من ذلك اأن احلرب التي 
املدينة  حرق  عنها  نتج  قد  واليونان  العثمانية  الدولة  بني  دارت 

واجلامع، وقد اأعيد بناء امل�سجد مرة اأخرى. 

ن�سو�ش مل تبداأ بعبارات افتتاحية: حيث بداأ بفعل الإن�ساء مثل ن�ش - 
اإن�ساء م�سجد احلاج حممد بن يحيى، وبداأ بعبارة ’عمر هذا امل�سجد‘، 
ون�ش اإن�ساء م�سجد اجلا�سنكري وبداأ بعبارة ’بنا هذا امل�سجد‘، ون�ش 

اإن�ساء جامع علي بك وبداأ بعبارة ’بنى هذا اجلامع‘.

ثانيًا:  فعل االإن�ساء اأو التجديد

درجت نقو�ش الإن�ساء منذ القرن الأول الهجري - ال�سابع امليالدي 
على التفريق والتحديد الدقيق بني نق�ش الإن�ساء ونق�ش التجديد، وذلك 
يف �سيغة فعل الإن�ساء، ففي ن�ش اإن�ساء العمائر ياأتي ب�سيغة ’اأمر باإن�ساء 
هذا‘ اأو ’اأن�ساأ هذا‘ اأو ’مما اأمر بعمله‘ اأو ’اأمر باإمتام عمارته‘ اأو ’اأمر 
ببناء هذا‘ اأو ’اأمر ببناية هذا‘ اأو ’اأمر باإقامة هذا‘ اأو ’اأمر ب�سنعه50‘. 
ويف نقو�ش التجديد ووردت �سيغ مثل ’جدد هذا‘ اأو ’اأمر باإعادته‘ 
اأو ’اأمر بعمارته بعد دثوره‘ ونحو ذلك، غري اأن هناك األفاًظاً يفهم منها 
كال الأمرين مًعا مثل ’عمر هذا‘ اأو ’اأمر بعمارة‘، واحلكم على النق�ش 
تاريخية  معلومات  توافر  مدى  هو  نق�ش جتديد  اأو  اإن�ساء  نق�ش  كونه 
واأثرية عن العمائر، فاإذا كنا نعرف يقيًنا اأن تاريخ املن�ساأة اأقدم من النق�ش 

ح�سم الأمر، واإل فيكون النق�ش هو امل�سدر الوحيد لذلك.51

ويف مدينة ماغني�سا يف الع�رصين ال�ساروخاين والعثماين تعددت 
�سيغ الإن�ساء والتجديد ومن اأمثلتها:

بن�ش  بعمارة‘  ’اأمر   : ب�سيغة  الإن�ساء  فعل  بها  ورد  ن�سو�ش 
هو  بالبناء  الآمر  اأن  على  لتدل  بك،  اإيا�ش  حقي  م�سجد  اإن�ساء 
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’بني هذا‘ يف بداية ن�ش التجديد  اإيا�ش بك. ووردت �سيغة  حقي 
اخلا�ش بجامع علي بك لتدل على اأن املكلف بالبناء هو ’علي بك 
على  هذا‘  ’بنا  وهي  اأخرى  ب�سيغه  جاء  وقد   .)4 مترتا�ش‘)�سكل 
بن�ش  وردت  هذا‘  ’عمر  و�سيغة  اجلا�سنكري.  م�سجد  اإن�ساء  ن�ش 
اإما على بدء  اأحد معنيني،  اإن�ساء م�سجد حممد بن يحيى، ويراد بها 
ال�سيغة  وهذه  كليًّا،  جديد  بناء  على  اأو  البناء،  اأو  الإن�ساء  عملية 
اأو كلمة  لفظ  بعمار‘، ولكن  ’نه�ش  ’اأن�سا هذا‘  تتوافق مع �سيغة 
)عمر( تدل على معناها اللغوي، اأي اأن هذا البناء م�سيد باإحكام. 
اأنقا�ش  ا، ولكن على  اأي�سً بناء جديد  الثاين ويدل على قيام  واملعنى 

مبنى �سابق52 ويرجح الباحث املعنى الأول. 

عوا�ش  جامع  اإن�ساء  ن�ش  على  الفراغ‘  ’اأتفق  �سيغة  وردت 
بك، وت�سري هذه ال�سيغة اإىل التاريخ املذكور على اللوحة التاأ�سي�سية 
�سنة  رم�سان  �سهر  يف  مت  والذي  اجلامع،  بناء  من  النتهاء  تاريخ  هو 

889هـ/ 1484م.

وهناك العديد من ال�سيغ التي ت�سري اإىل فعل الإن�ساء تختلف يف 
�سيغتها عن ال�سابقة، ولكنها ت�سري لنف�ش املعنى مثل: ’اأتفق الفراغ - 

رفع بناء هذا اجلامع - اأ�س�ش اجلامع‘.

وورد مب�سجد الأ�ستاذ العطار لفظ ’اأن�سئ‘ ويدل على اإعادة اإن�ساءً 
هذا امل�سجد اإن�ساءًً جديًدا يف عام )1342هـ/ 1923م: 1924م(، 
واأعيد  واجلامع  هي  حرقت  املدينة  باأن  بالن�ش  ورد  مما  هذا  ويظهر 

اإن�ساوؤه مرة اأخرى.

جامع  جتديد  ن�ش  مثل:  البناء  اإعادة  على  تدل  وعبارات  �سيغ 
اإبراهيم جلبي )1290هـ/ 1881م(، والذي وردت به �سيغة التجديد 
’هلل احلمد واملنة بف�سله وكرمه �سار معمور، فقد جعلوا هذا  بعبارة 
املعرب اخلايل معمور لقد خرب وبال بحكم الأر�ش‘، ويق�سد من هذه 

ال�سيغة اأن اجلامع تعر�ش للتدمري واأعيد جتديده وبناوؤه. 

الأوىل:  والتجديد؛  الإن�ساء  لفعل  �سيغتان  بها  وردت  ن�سو�ش 
’بني‘ ومن اأمثلتها ن�ش اإن�ساء جامع علي بك مترتا�ش، الذي ت�سمن 
فعل الإن�ساء يف بداية الن�ش بهذه ال�سيغة: ’بني هذا اجلامع والعمارة 
علي بك مترتا�ش‘، ويف ال�سطر الرابع يف نف�ش الن�ش وردت ال�سيغة 
’توىل منهم جعفر  التايل:  النحو  التجديد وجاءت على  الثانية لفعل 
الفوقية  وروزناته  �سقفه  فجدد  وترميمه  تعمريه  يف  و�سعى  جلبي 

هذا  يف  يرى  ما  على  وزنته  ومنارته  منربه  واأمت  واملحفل  والتحتانية 
التاريخ بف�سل اهلل 987هـ‘.

ويعترب هذا الن�ش من اأهم واأندر ن�سو�ش الإن�ساء والتعمري، فهو 
والتي  البناء،  مرحلة  الأوىل:  امل�سجد؛  بناء  يف  مراحل  لثالث  يوثق 
متت علي يد الوزير علي بك مترتا�ش، كم�سجد توؤدى به ال�سلوات 
اخلم�ش الراتبة، والثانية وهي التي مت فيها حتويل املن�ساأة مل�سجد جامع 
’حيدر  اأحفاده  اأحد  اجلمعة، وكان ذلك يف عهد  فيه �سالة  توؤدى 
اأحد  عهد  يف  والأخرية،  الثالثة  املرحلة  كانت  حني  يف  جلبي‘. 
واملنارة  املنرب  واأمت  ورمم  اجلامع  وفيها جدد  ’جعفر جلبي‘،  اأحفاده 

والروزنات )نوافذ(. 

ثالثًا: م�سميات املن�ساآت وعنا�رشها الواردة بن�سو�ص االإن�ساء

مثلت م�سميات املن�ساأة العن�رص الثالث يف ن�سو�ش الإن�ساء، وقد 
حر�ش اخلطاط على ت�سجيل م�سميات املن�ساآت ووظائفها بن�سو�ش 
اأو التجديد، وقد وردت عدة م�سطلحات بها للدللة على  الإن�ساء 

نوعية املن�ساأة كالآتي:

امل�سجد: اأطلق لفظ م�سجد53 بن�ش اإن�ساء م�سجد حقي اإيا�ش بك، - 
ن�ش  املبارك‘، ويف  امل�سجد  بعمارة هذا  ’اأمر  بن�سها  حيث ورد 
اإن�ساء م�سجد احلاج حممد بن يحيى ب�سيغة ’عمر هذا امل�سجد‘، 
وبن�ش اإن�ساء م�سجد اجلا�سنكري ون�سه: ’بنا هذا امل�سجد املبارك‘، 
اجلامع  امل�سجد  ’بناء’‘هذا  ب�سيغة  ونق�ش  بك  عوا�ش  ومب�سجد 
على  تطلق  كانت  لالأتراك  بالن�سبة  م�سجد  وكلمة  للف�سائل‘. 
م�ساجد الفرو�ش فقط، وجميعها ذات تخطيط امل�سجد ذي القبة.

كلمة -  اإن�سائها  ن�سو�ش  يف  ذكرت  التي  للم�ساجد  وبالن�سبة 
هذا  اأن  على  وتاأكيد  دللة  فكانت  ’امل�سجد‘  بعد  ’املبارك‘ 
بـ’امل�سجد  مرة  يو�سف  امل�سجد  جند  وهكذا  جامع،  امل�سجد 
يذكر  ذلك  على  وللتاأكيد  اجلامع،  بامل�سجد  ومرة  املبارك‘، 
بع�ش  ال�سيغة يف  للف�سائل‘ وقد وجدت هذه  اجلامع  ’امل�سجد 

م�ساجد ال�سالجقة.54

اجلامع: اأطلق هذا اللفظ على امل�ساجد التي يوؤّم فيها اخلليفة اأو من - 
ينوب عنه امل�سلمني يف �سالة اجلمعة، اأي اأن لفظ اجلامع ُيطلق 
امل�سجد  با�سم  يعرف  كان  الذي  الر�سمي،  الدولة  م�سجد  على 
م�ساجد  اإن�ساء  ن�سو�ش  يف  ’اجلامع‘  لفظ  وورد  اجلامع،55 
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مدينة ماغني�سا يف الع�رصين ال�ساروخاين والعثماين، وهي �سفة 
املن�ساأة،  اأو عمارة  بت�سييد  الآمر  تتقدمها �سيغة  امل�سجد  لوظيفة 
ومثال لذلك ن�ش اإن�ساء اجلامع الكبري: ’نه�ش بعمارة هذا املعبد 
’�سيد  اإن�ساء جامع اخلاتونية  ال�رصيف‘، وبن�ش  اللطيف واجلامع 
اجلامع للعابدين‘، وظهر مرتني بجامع املرادية، الأوىل يف اللوحة 
والثانية  البنيان‘،  الرفيع  اجلامع  هذا  ’اأ�س�ش  ب�سيغة  التاأ�سي�سية 

بالن�ش التاأ�سي�سي للجامع ’اأن�ساأ هذا اجلامع العايل‘.

املعبد: هو املكان الذي يتعبد فيه ال�سخ�ش، وقد ورد بن�ش اإن�ساء - 
اجلامع الكبري) 768هـ/ 1366م ( وجاء ن�سه ’فنه�ش بعمارة 
وهو  امل�سلمني  عبادة  مكان  به  واملق�سود  اللطيف‘  املعبد  هذا 

امل�سجد اأو اجلامع.

ماغني�سا، -  مدينة  م�ساجد  اإن�ساء  بن�سو�ش  ورد  ال�ساجدين:  بيت 
ويق�سد به مكان ال�سالة وهو امل�سجد، وقد ورد باأبيات ال�سعر 

التي توؤرخ جلامع حف�سة �سلطان.

الأ�سل وجمعها روزناتة، وتعني -  فار�سية  روزناتة: روزن كلمة 
�سباًكا )نافذة( وتطلق يف الغالب على النوافذ امل�ستديرة.56

املحفل: تعددت معاين هذا العن�رص ونالت قدًرا كبرًيا من الهتمام - 
ال�سلطاين  اخلنكار  اأو  باملحفل  و�سميت  والبناء،  الفن  تاريخ  يف 
اللغة  يف  باملق�سورة  وعرفت   ،)Hünkâr-Sultan Mahfil(
العربية، وقد ظهر امل�سطلح يف العمارة ال�سلجوقية والعثمانية.57 
واملحفل )Meeting place( من�سة كبرية من اخل�سب يف اجلانب 
بفتحات  ال�سالة  مكان  على  وتطل  امل�سجد،  ملحراب  املقابل 
معقودة ولها درابزين منخف�ش من اخل�سب اخلرط، وي�سغل ن�سفها 
حماية  الأهم  وظائف  عدة  وللمحفل  خ�سبي.  �سياج  ال�سفلي 
امل�ساجد  بع�ش  يف  ا  اأي�سً وا�ستخدم  الغتيالت،  من  ال�سالطني 

لقراءة القراآن، بالإ�سافة لإن�ساد بع�ش مدائح خري الربية.58 

املنرب: تكتب الكلمة بالعربية ’منرب‘ وتلفظ ’ممرب‘ بالك�رص وفتح - 
الباء، وكلمة ’منرب‘ م�ستقة من الكلمة العربية )ن ب ر( ’عاليا‘ 
وهو ’مرقاة اخلطيب، و�سمي منرًبا لرتفاعه وعلوه‘، جمعه منابر. 
ا ’اأعواد‘ ا�ستقاًقا  وقد اأطلق على منرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأي�سً
من املادة التي �سنع منها املنرب.59 وقد ورد م�سطلح منرب يف ن�ش 

اإن�ساء م�سجد علي بك �سمن الأجزاء التي مت �سنعها يف امل�سجد.

اآخر -  مرتبط مب�سطلح  النور، وهو م�سطلح  تعني مو�سع  املنارة: 
واأطلق  واأ�ساء،  اأ�سعل  اأي  اأنار  الفعل  من  امل�ستق  ’منار‘  وهو 
لإر�سال  املرتفعة  الأ�سطوانية  والأبراج  واملحار�ش  املنائر  على 
الإ�سارات ال�سوئية بغر�ش املراقبة اأو الهداية،60 ويق�سد باملنارة 
الآذان،  لرفع  الإ�سالمي كمكان  الع�رص  بوظيفتها يف  املئذنة  هنا 
ذاع  وقد  ال�سفن،  لهداية  كمكان  الأوىل  وظيفتها  جانب  اإىل 
املنارة  واإن ظل م�سطلح  اإىل جنب،  امل�سطلحني جنًبا  ا�ستخدام 

هو الأقدم والأكرث �سيوًعا بني املوؤرخني والرحالة.61 

رابعًا: العبارات الدعائية بن�سو�ص االإن�ساء

العبارات الدعائية اخلا�سة بال�سالطني وزوجات ال�سالطني - 

وردت اأدعية خا�سة بزوجات ال�سالطني منقو�سة على ن�سو�ش 
الإن�ساء والتجديد مبدينة ماغني�سا، مثل نق�ش تاأ�سي�ش م�سجد اخلاتونية 
حيث ورد دعاء ’متعها اهلل بطول البقا‘، وت�سري العبارة بالدعاء لزوجة 
ال�سلطان  بدوام وطول العمر، كما ورد بن�ش اإن�ساء م�سجد دل�سكار 
امل�سطفى  يا نبي  الر�سا  ربنا  اأرجو منك  ’كنت  خاتون. وورد دعاء 
واملر�سلني‘، وت�سري هذه العبارة اإىل اأن دل�سكار خاتون اأن�ساأت اجلامع 

لوجه اهلل تعاىل متنًيا ورجاء من اهلل اأن ير�سى عنها.

العبارات الدعائية اخلا�سة باأ�سحاب وم�سيدي املن�ساآت- 

وردت يف بع�ش ن�سو�ش الإن�ساء مب�ساجد وجوامع مدينة ماغني�سا 
اهلل  من  واملغفرة  الرحمة  كطلب  لأ�سحابها  اخلا�سة  الأدعية  بع�ش 
�سبحانه وتعاىل ل�ساحب املن�ساأة ولوالديه، اأو الدعاء باأن يتقبل اهلل من 
اأ�سحاب هذه املن�ساآت هذا العمل الطيب اخلري لنيل الأجر والثواب 
منه،62 ومثال ذلك دعاء للمتوفى ووالده يف ن�ش اإن�ساء م�سجد حممد بن 
يحيى ب�سيغة  ’عفى عنهما‘، ومثل ما ورد بجامع عوا�ش بك وب�سيغة 
’غفر اهلل لهم‘. كما ورد دعاء وابتهال بالر�سا عن من�سئ امل�سجد واأن 
يفي�ش عليه من عطاياه، مثل ما ورد بن�ش اإن�ساء جامع ابراهيم جلبي 
ب�سيغة ’جزى اهلل يا دار ال�سالم يا علي العطايا بدون ح�ساب‘. وورد 
دعاء بدخول �ساحب املن�ساأة اأو م�سيده اجلنة مثل ما ورد يف ن�ش اإن�ساء 

جامع لل حممد ب�سيغة ’�رصه اهلل بفردو�ش اجلنان‘.

ا: طرق ت�سجيل تواريخ االإن�ساء والتجديد خام�سً

وجوامع  مب�ساجد  والتجديدية  التاأ�سي�سية  الن�سو�ش  بدرا�سة 
مدينة ماغني�سا يف الع�رصين ال�ساروخاين والعثماين، لوحظ اأن معظم 
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اأو  الإن�ساء  تواريخ  على  ا�ستملت  قد  والتجديد  الإن�ساء  ن�سو�ش 
الن�ش، وقد  نهاية  تاأتي يف  ما كانت  غالًبا  التواريخ  التجديد، وهذه 

ظهرت ب�سيغ خمتلفة يف الفرتتني التاريخيتني على النحو التايل:

ت�سجيل التاريخ مت�سمًنا اليوم وال�سهر وال�سنة الهجرية: يالحظ - 1
اأن بع�ش ن�سو�ش الإن�ساء مبدينة ماغني�سا موؤرخة باليوم وال�سهر 
اإليا�ش بك، وقد �سجل  اإن�ساء م�سجد حقي  وال�سنة، ومنها ن�ش 
�سنة  يف  الأول  جمادى  ’اأوايل  كالآتي  الن�ش  نهاية  يف  التاريخ 
اأربع و�ستني و�سبعماية‘. كما ظهرت يف ن�ش اإن�ساء م�سجد حممد 
بن يحيى يف نهاية الن�ش ب�سيغة ’غرة رم�سان �سنة ت�سع و�سبعني 
’اأوا�سط  اجلا�سنكري:  م�سجد  اإن�ساء  ن�ش  يف  وورد  وثمامناية‘، 

رجب من �سنة ت�سع و�سبعني وثمامناية‘. 

بع�ش - 2 ظهرت  الهجرية:  وال�سنة  بال�سهر  التاريخ  ت�سجيل 
مثل  فقط  وال�سنة  بال�سهر  موؤرخة  مباغني�سا  الإن�ساء  ن�سو�ش 
الن�ش  نهاية  يف  ورد  فقد  بك؛  عوا�ش  م�سجد  اإن�ساء  تاريخ 
كما  وثمامناية‘.  و�سبعني  ت�سع  �سنة  يف  رم�سان  ’�سهر  ب�سيغة 
احلرام  حمرم  ’�سهر  ب�سيغة  املرادية  م�سجد  اإن�ساء  ن�ش  يف  جاء 
النتهاء  تاريخ  و�سجل  وت�سعماية‘،  وت�سعني  اإحدى  ل�سنة 
احلجة  ذي  ’�سهر  الهجرية  وال�سنة  بال�سهر  امل�سجد  بنف�ش 

وت�سعماية‘.  وت�سعني  اأربع  ل�سنة  احلرام 

الهجري - 3 التاريخ  �سجل  بالأرقام:  الهجري  التاريخ  ت�سجيل 
بالأرقام  ماغني�سا  مبدينة  التجديد  اأو  الإن�ساء  ن�سو�ش  بع�ش  يف 
�سجل  وقد  بك،  علي  ن�ش جتديد جامع  ن�سو�ش، يف  ثالثة  يف 
املوؤرخ  الأول:  التاريخ  بالأرقام؛  الن�ش  هذا  يف  تاريخ  من  اأكرث 
الثاين  ال�سطر  منت�سف  بالأرقام يف  التاريخ  و�سجل  الإن�ساء  لعام 
)821(، والتاريخ الثاين: اخلا�ش باإقامة �سالة اجلمعة، �سجل يف 
منت�سف ال�سطر الثالث )975(، والتاريخ الثالث والأخري: ظهر 

يف نهاية الن�ش، و�سجل التاريخ بالأرقام )978(. 

وظهر الثاين الهجري مرة اأخرى يف ن�ش اإن�ساء جامع لل حممد با�سا، 
وقد �سجل التاريخ يف نهاية الن�ش بالتاريخ الهجرى كالآتي »972«.

جامع  جتديد  ن�ش  يف  اأخرية  مرة  الهجري  التاريخ  وظهر 
الهجرى  بالتاريخ  الن�ش  نهاية  يف  �سجل  وقد  جلبي،  اإبراهيم 

كالآتي’1298‘.

التاريخ - 4 ورد  والأرقام:  باحلروف  الهجري  التاريخ  ت�سجيل 
اإن�ساء مدينة ماغني�سا،  الهجري باحلروف والأرقام يف ن�سو�ش 
�سجل  حيث  املرادية،  جامع  اإن�ساء  ن�ش  يف  ال�سكل  هذا  وظهر 
وت�سعني  اإحدى  ل�سنة  احلرام  حمرم  ’�سهر  كالآتي  البناء  تاريخ 
وت�سعماية ‘991، وجاء تاريخ النتهاء ب�سيغة ’�سهر ذي احلجة 

احلرام ل�سنة اأربع وت�سعني وت�سعماية‘994. 

التي - 5 اخلام�سة  الطريقة  اجلمل:  بح�ساب  التاريخ  ت�سجيل 
ا�ستخدمت يف ت�سجيل التاريخ مب�ساجد وجوامع مدينة ماغني�سا 
الطريقة يف  ا�ستخدمت هذه  هي طريقة ح�ساب اجلمل،63 وقد 

�ستة ن�سو�ش هي:

ن�سي اإن�ساء وجتديد جامع اخلاتونية.( 1

ن�ش اإن�ساء جامع ال�سلطان.( 2

ن�ش اإن�ساء م�سجد لل حممد.( 3

ن�ش اإن�ساء جامع اإبراهيم جلبي.( 4

ن�ش اإن�ساء جامع دل�سكار خاتون.( 5

ن�ش جتديد جامع عطار.( 6

وكانت بداية ح�ساب القيمة العددية للحروف بعد الكلمات التي 
ت�سري اإىل التاريخ مثل كلمة ’تاريخه‘ يف �ستة ن�سو�ش من ال�سبعة، اأما 
�سبقته  الذي  اخلاتونية  اإن�ساء جامع  ن�ش  فهو  املختلف  الوحيد  الن�ش 
كلمة ’ارخه‘، وقد ا�سرتكت الن�سو�ش جميعها بت�سجيل القيمة العددية 
دل�سكار  جامع  جتديد  ن�ش  عدا  ما  الن�ش،  نهاية  يف  اجلمل  حل�ساب 
خاتون فقد جاء تاريخ ح�ساب اجلمل يف ال�سطر الثاين من ن�ش الإن�ساء.

ج- الأهمية التاريخية لن�سو�ص الإن�ساء والتجديد

األقت بع�ش ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد مب�ساجد مدينة ماغني�سا يف 
الع�رص العثماين ال�سوء على عدد من الأحداث والوقائع التاريخية التي 
مرت بها املدينة يف تلك الفرتة، وهو ما ميكن مقارنته مبا ورد يف ثنايا 
بع�ش امل�سادر واملراجع التاريخية والتاأكد من �سحتها،64 ويظهر هذا  يف:

اأن علي بك مترتا�ش -  ن�ش جتديد م�سجد علي بك ذكر يف بدايته 
ال�سلطان  عهد  يف  الوزارة  عن  تخليه  بعد  امل�سجد  بناء  يف  �رصع 
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اأنه  يثبت  ما  التاريخية مل جند  امل�سادر  وبالبحث يف  الثاين،  مراد 
اإىل  التاريخية  الباحث من خالل امل�سادر  الوزارة، وتو�سل  توىل 
�سنجق  اإدارة  توليه  نتيجة  وزير  لقب  حمل  قد  مترتا�ش  علي  اأن 
ماغني�سا العا�سمة الريفية ملنطقة غرب الأنا�سول يف عام 826هـ/ 
1423م، وانتهت وليته على ال�سنجق عام 831هـ/ 1428م، 
واأن هذا اللقب )وزير( كان يحمله حكام اأو ولة الأقاليم الهامة 

اأو الكربى للدولة العثمانية دون اأن يتولوا الوزارة.65 

اأ�سار ن�ش اإن�ساء جامع اخلاتونية اإىل تويل الأمري �ساهني �ساه حكم - 
مدينة ماغني�سا كويل للعهد لل�سلطان بايزيد الثاين، وقد رافقته والدته 
ال�سلطانة ح�سن �ساه خالل وليته على املدينة، و�سيدت جامعها 
ال�سهري باملدينة، ولكن القدر مل ميهله ليعتلي كر�سي ال�سلطنة وتويف 

ال�ساهزاده �ساهني �ساه يف عام 916هـ/ 1511م.66 

املدينة -  اأن  بدايته  يف  جاء  والذي  عطار  اأ�ستاذ  جامع  جتديد  ن�ش 
لتاريخ  املعا�رصة  التاريخية  الأحداث  وبتتبع  اأحرقا،  قد  واجلامع 
العثمانية  الدولة  بني  حرب  ن�سوب  ات�سح  امل�سجد  جتديد 
ماغني�سا،  مدينة  يف  بينهما  عديدة  معارك  ودارت  واليونان، 
وتطورت احلرب باحتالل اليونان ملدينة ماغني�سا يف 23 �سعبان 
1337هـ/23 مايو 1919، وا�ستمرت املدينة يف قب�سة اليونان 
اأعوام، ثم حررت من الحتالل اليوناين يف17 حمرم  ملدة ثالثة 
للحكم  املدينة  وعادت  1922م،  �سنة  �سبتمرب  1341هـ/8 
العثماين.67 ونتيجة لهذه املعارك تعر�ست املدينة للدمار واحلرق 
والذي  عطار  م�سجد  للحرق  تعر�ست  التي  املن�ساآت  بني  ومن 
اجلي�ش  بعد خروج  عام 1342هـ/1923: 1924م  جدد يف 

اليوناين منها.

د- ال�سخ�سيات التاريخية الواردة بن�سو�ص الإن�ساء

اإليا�ش بك: هو فخر الدين اإليا�ش بك بن �ساروخان بك موؤ�س�ش - 1
اإمارة »بنو �ساروخان«، والتي حكمت منطقة غرب الأنا�سول، 
توىل اإليا�ش بك احلكم خلًفا لأبيه عام746:  765هـ/ 1345: 
البحري،  اأ�سطوله  تقوية  اهتماماته  �سدارة  وكان يف  1363م، 
وين�سب اإليه قطع املعاهدة التي كانت بني والده وبني الإمرباطور 
متت  التي  امل�ساهرة  عملية  بعد  وذلك  كوزين،  كونتا  البيزنطي 
اأثناء  واأ�سطوله  الأمري  هذا  وتعر�ش  والبيزنطيني.  العثمانيني  بني 
قيامه برحلة �سيد ملخاطر من قبل البيزنطيني ومت اأ�رصه، لكنه اأنقذ 

واأطلق �رصاحه من حمب�سه بعد فرتة ق�سرية، و�سيد جامعة ال�سهري 
اأعلى جبل مدينة ماغني�سا.68

بن - 2 اإليا�ش  بن  بك  اإ�سحاق  الدين  مظفر  هو  بك:  اإ�سحاق 
الأنا�سول يف عام 765:  منطقة غرب  �ساروخان، توىل حكم 
اإدارة منطقة منمن يف  790هـ/1363: 1388م، والذي توىل 
حياة والده، ومتيز حكمه يف هذه الفرتة بال�سعف يف الوقت الذي 
كان فيه جنم الإمارة لمًعا، وكانت من اأقوى الإمارات الرتكمانية. 
اإمارة بني �ساروخان واتخذ  اإ�سحاق بك  وبعد وفاة والده توىل 
عالقاته  حت�سني  على  اإ�سحاق  وعمل  حلكمه،،  ا  مقرًّ ماني�سا  من 
مع  عالقة  على  كان  اأنه  فيذكر  املجاورة،  الرتكمانية  بالإمارات 
الأمري العثماين مراد الأول. واأنه ح�رص حفل زفاف الأمري بايزيد 
على ابنة الأمري �سليمان بن حممد اأمري اأ�رصة بني كرميان، لكن جذور 
الود مل تدم طوياًل مع اأمراء بني عثمان، فبعد وفاة الأمري مراد الأول 
دخل يف حتالف �سدهم مع اأمراء بني قرمان. و�سعى اإ�سحاق جلبي 
يف تعمري مدن غرب الأنا�سول، واأن�ساأ جمموعة معمارية �سخمة 
تتكون من )جامع  اأعلى اجلبل والتي  الطرف ملدينة ماغني�سا  يف 
روعة يف  تقل  ل  املجموعة  وهذه  تربة(،   – – حمام  مدر�سة   –

عمارتها عن العمائر ال�سلجوقية اأو العثمانية.69

الوزير علي بك مترتا�ش )تيمورطا�ش(: عائلة مترتا�ش عائلة هامة - 3
ابن  هو  مترتا�ش  بك  وعلي  العثمانية،  الدولة  تاريخ  يف  وموؤثرة 
قره تيمورطا�ش با�سا اأحد قادة اجلي�ش العثماين خالل عهد مراد 
الأول وبايزيد الأول، زوج قره مترتا�ش )تيمورطا�ش( اأخته مليحة 
لل�سلطان بايزيد الأول، وعني على �سنجق قونية بعد تبعيتها للدولة 
اأما علي مترتا�ش فقد حمل لقب بكلربكي الأنا�سول  العثمانية، 
يف  املنا�سب  اأعلى  من  وهو  الأنا�سول،  يف  الأمراء  اأمري  اأي 
الدولة  اثنان من رجال  اللقب كان يحمله  العثمانية، هذا  الدولة 
العثمانية.70 وقد كلف مبهمة الق�ساء على مترد حاكم اأزمري جنويد 
بك، وا�ستطاع علي بك الق�ساءعلى التمرد، ثم توىل اإدارة �سنجق 
ماغني�سا يف عهد ال�سلطان مراد الثاين 826هـ/ 1423م حتى عام 
831هـ/ 1428م وهو تاريخ انتهاء وليته على �سنجق ماغني�سا، 

وهو نف�ش العام الذي بداأ فيه بناء م�سجده يف مدينة ماغني�سا.71 

العظام، وقد �سيد - 4 اأمراء بني عثمان  اأ�سهر  اأحد  عوا�ش بك: هو 
عوا�ش بك م�سجد �سخم يف مدينة ماغني�سا ي�ساهي يف عمارته 
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امل�ساجد التي �سيدتها زوجات ال�سالطني، ومما يدل على مكانته 
علي  والذي ظهر  والأكابر،  الأمراء  مفخر  للقب  البارزة حمله 
اأن جامع عوا�ش  ا  اأي�سً ويوؤكد ذلك  للم�سجد،  الإن�سائي  الن�ش 
بك دفن باأحد جوانبه اأحد اأحفاده ويعلو القرب �ساهد �سجل عليه 

اأنه قرب فتى من �ساللة الأمراء العظام وهو حفيد عوا�ش بك.72

وزوجة - 5 مان،  قره  بن  بك  ن�سوحي  ابنة  خاتون:  �ساه  ح�سن 
ال�سلطان بايزيد الثاين، واأم �ساهزاده �ساهني �ساه. �ساركت ح�سن 
ال�ساهزاده  ماغني�سا، ولكن  مدينة  ابنها وليته على  �ساه خاتون 
�ساهني �ساه تويف يف عام 916هـ/ 1511م، وتوفيت ح�سن �ساه 
ذات  �سيدة  �سنة 918هـ/ 1513م، وهي  بعامني يف  ابنها  بعد 
خريات، �رصعت ح�سن �ساه خاتون يف ت�سييد جمموعة معمارية 
ت�سمنت  1491م   :1490 896هـ/  عام  يف  ماني�سا  مبدينة 
�سوى  منها  يتبق  ومل  وخاًنا(  حماًما،  كتاًبا،  مدر�سة،  )جامًعا، 

اجلامع والكتاب واخلان.73 

املوؤمن، - 6 بنت عبد  الأول  �سليم  ال�سلطان  �سلطان: زوجة  حف�سة 
�سليم  ال�سلطان  وزوجة  القرم،  خان  كراي  منكويل  ابنة  وهي 
ال�ساه  ابنها  �ساركت  القانوين.  �سليمان  ال�سلطان  واأم  الأول، 
يف  ماغني�سا  مدينة  اإمارة  توليه  الأول  �سليم  بن  �سليمان  زادة  
عام1455هـ/ 1510م، طوال مدة اإمارته، ومن املعروف عن 
حف�سة �سلطان اأنها ذات خريات. فقد �سيدت جمموعة معمارية 
خانقاه،  مدر�سة،  ال�سلطان،  )جامع  �سمت  ماغني�سا  يف  كبرية 
حف�سة  توفيت  وقد  �سبيان(،  ومدر�سة  حماًما،  م�ست�سفى، 
�سلطان عام 940هـ/ 1533م، ودفنت يف اإ�ستانبول يف م�سجد 

زوجها ال�سلطان �سليم.74

دل�سكار خاتون: زوجة اآلى بكي75 فرحات اأغا، وكانت ذات - 7
خريات وح�سنات، وقد �سيدت يف مدينة ماغني�سا جمموعة معمارية 
كبرية �سمت ) جامًعا، حماًما مزدوًجا، ج�سمة، مدر�سة، وبيوًتا 

للفقراء(، ومل يتبق منها �سوى اجلامع واحلمام واجل�سمة.76 

ال�سلطان مراد الثالث: هو ال�سلطان الثاين ع�رص من �سالطني الدولة - 8
وحفيد  الثاين  �سليم  ال�سلطان  بن  مراد  ال�سلطان  وهو  العثمانية، 
ال�سلطان �سليمان القانوين، توىل اإمارة مدينة ماغني�سا كويل للعهد 
وا�ستمر فيها حتى عام 974هـ/ 1566م، وهو تاريخ جلو�سه على 
كر�سي ال�سلطنة العثمانية. وقد �سيد ال�سلطان مراد الثالث يف عام 

991هـ/ 1584م جمموعته املعمارية يف مدينة ماغني�سا، وتتكون 
من )جامع، مدر�سة، كتاب، مطبخ، وج�سمة(، وهذه املجموعة 
تعترب اأ�سخم واأعظم من�ساآت مدينة ماغني�سا، وت�ساهي يف عمارتها 

وزخارفها املن�ساآت امل�سيدة يف اإ�ستانبول عا�سمة الدولة العثمانية.77

النتائج
تناولت الدرا�سة اأحد ع�رص ن�ش اإن�ساء، واأربعة ن�سو�ش جتديد يف - 

م�ساجد وجوامع مدينة ماغني�سا. 

ن�ساء -  الإ لن�سو�ش  التاريخية  الأهمية  الدرا�سة  ثبتت  اأ
ماغني�سا  مدينة  تاريخ  لدرا�سة  خ�سب  كم�سدر  والتجديد 
التي  املعلومات  خالل  من  وذلك  العثماين،  الع�رص  يف 
والتي  عليها،  امل�سجلة  اأو  املدونة  الكتابات  بها  اأمدتنا 
احلرب  مثل  التاريخية،  امل�سادر  يف  ورد  ما  مع  تطابقت 
احتالل  اإىل  اأدت  والتي  واليونان،  العثمانية  الدولة  بني 
ماغني�سا  باإعادة  احلرب  وانتهت  ماغني�سا،  مدينة  اليونان 
جامع  تدمري  احلرب  هذه  عن  نتج  وقد  العثمانيني،  ل�سيطرة 

العطار. الأ�ستاذ 

تو�سلت الدرا�سة اإىل معرفة ا�سم �سهزاده  ’�ساهني �ساه‘ الذي توىل - 
حكم مدينة ماغني�سا كويل للعهد، وتويف يف حياة اأبيه ال�سلطان 

بايزيد الثاين، الذي توىل العر�ش بعده ال�سلطان �سليم الياوز.  

اأكدت الدرا�سة اأن لقب وزير ل يطلق على وزراء الدولة العثمانية - 
الكربى،  العثمانية  الأقاليم  حكام  على  ا  اأي�سً يطلق  ولكن  فقط، 
فحمل علي بك مترتا�ش لقب وزير لتوليه اإدارة �سنجق ماغني�سا، 

العا�سمة الريفية ملنطقة غرب الأنا�سول.  

اأو�سحت الدرا�سة ت�سجيل تاريخ الإن�ساء والتجديد يف الن�سو�ش - 
مو�سوع البحث بخم�ش طرق خمتلفة:  )ت�سجيل التاريخ مت�سمًنا 
بال�سهر وال�سنة  التاريخ  الهجرية، ت�سجيل  اليوم وال�سهر وال�سنة 
واأحياًنا  بالأرقام،  الهجري  التاريخ  ت�سجيل  فقط،  الهجرية 
ت�سجيل  واأخرًيا  والأرقام،  باحلروف  الهجري  التاريخ  ت�سجيل 
العددي  املقابل  تطابق  الهجري بح�ساب اجلمل(، وقد  التاريخ 

مع ح�ساب اجلمل يف جميع الن�سو�ش.

كتب اثنا ع�رص ن�ش اإن�ساء وجتديد باللغة العربية، وثالثة ن�سو�ش - 
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باللغة الرتكية العثمانية القدمية؛ ثالثة منها ن�سو�ش جتديد، ون�ش 
اإن�ساء واحد خا�ش بجامع املرادية.

مل تظهر الآيات القراآنية يف ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد مو�سوع - 
الدرا�سة اإل يف ن�ش واحد يرجع للع�رص ال�ساروخاين، وهو ن�ش 
اإن�ساء م�سجد اإيا�ش بك، بينما خلت ن�سو�ش الع�رص العثماين متاًما 
من الآيات القراآنية، ومن املرجح اأنها �سمة حملية كتابة الن�سو�ش 

العثمانية يف �سكل �سعر اأو نرث.

بينت الدرا�سة مدى تنوع موا�سع نق�ش الن�سو�ش على م�ساجد - 
الأ�سوار  على  ظهرت  حيث  وتعددها  ماغني�سا  مدينة  وجوامع 
واأعلى  الواجهات  وعلى  اجلوامع،  بحرم  املحيطة  اخلارجية 

فتحات الأبواب.  

تنوعت بع�ش ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد يف ا�ستهاللها، فاأحياًنا - 
اأحداث  على  تدل  بعبارات  اأو  بالب�سملة،  اأو  املن�سئ،  با�سم  تبداأ 

تاريخية، وهناك ن�سو�ش بداأت بفعل الإن�ساء اأو التجديد. 

ا�ستخدم لقب املاكني الذي اأطلق على ال�سلطان �سليمان القانوين - 
بال�سلطان  اخلا�سة  العمائر  اأو  النقود  على  يظهر  ومل  مرة،  لأول 

�سليمان، وظهر على ن�ش اإن�ساء جامع ال�سلطان. 

كان اأكرث نق�ش تف�سياًل هو نق�ش جتديد جامع علي بك تيمور طا�ش - 
حيث ت�سمن ثالثة تواريخ، الأول: تاريخ اإن�ساء اجلامع يف عهد علي 
بك )821هـ/ 1418م(. الثانى: تاريخ اإقامة �سالة اجلمعة يف ع�رص 
اأحفاده يف عام )975هـ/ 1567م(، التاريخ الثالث: يخ�ش جتديد 

وا�ستكمال اأجزاء حمددة من امل�سجد يف عام )978هـ/ 1570م(. 

بن�سو�ش -  �سجلت  التي  لالأفعال  الكبري  التنوع  الدرا�سة  اأظهرت 
الإن�ساء والتجديد ما بني ’اأمر بعمارة‘ يف ن�ش اإن�ساء م�سجد حقي 
اإيا�ش، وفعل ’بنى هذا‘ فى ن�ش جتديد م�سجد علي بك، و�سيغة 
’اتفق  و�سيغة  يحيى،  بن  حممد  م�سجد  اإن�ساء  بن�ش  هذا‘  ’عمر 
الفراغ‘ يف ن�ش اإن�ساء جامع عوا�ش بك والتي ت�سري لتاريخ النتهاء 
م�سجد  جتديد  ن�ش  يف  »اأن�سئ«  لفظ  ورد  كما  اجلامع.  بناء  من 
الأ�ستاذ العطار للدللة على اإعادة اإن�ساء هذا امل�سجد. ظهرت �سيغة 
جديدة بن�سو�ش التجديد وهي ’هلل احلمد واملنة بف�سله وكرمه �سار 

معموًرا« لتدل على جتديد جامع اإبراهيم جلبي.  

يت�سح اأهمية ورود �سيغتني لفعل الإن�ساء والتجديد يف ن�ش اإن�ساء جامع - 
علي بك مترتا�ش، يف تتبع مراحل اإن�ساء اجلامع واإقامة اجلمعة فيه واأخرًيا 
جتديد اجلامع. فقد ت�سمن فعل الإن�ساء يف بداية الن�ش كالتايل ’بنى هذا 
الكتابة  من  الرابع  ال�سطر  مترتا�ش’، ويف  بك  علي  والعمارة  اجلامع 
التجديد كالآتي ’تويل منهم جعفر جلبي و�سعى يف  جاءت �سيغة 
تعمريه وترميمه فجدد �سقفه وروزناته الفوقية والتحتانية واملحفل واأمت 

منربه ومنارته وزنته على ما يرى يف هذا التاريخ بف�سل اهلل 978هـ‘.

الأ�سكال

)شلك  1( تفريغ للجانب األيرس من نص إنشاء اجلامع الكبري، عمل ابلاحث.

)شلك 2( تفريغ نص إنشاء مسجد احلاج حممد بن حيىي، عمل ابلاحث.

)شلك 3( نص إنشاء جامع الال حممد باشا، عمل ابلاحث.
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 )شلك 4( تفريغ نص  جتديد جامع يلع بك، عمل ابلاحث.

 )شلك 5( تفريغ نص إنشاء جامع عواض بك، عمل ابلاحث.

 )شلك6( تفريغ نص إنشاء جامع السلطان، )عمل ابلاحث(.

)شلك  7( تفريغ نص إنشاء جامع اخلاتونية، عمل ابلاحث.

)شلك  8( تفريغ  نص إنشاء جامع ابراهيم جليب، عمل ابلاحث.

)شلك  9( تفريغ نص إنشاء مسجد دلشاكر خاتون، عمل ابلاحث.

 )شلك 10( تفريغ جتديد جامع استاذ عطار، عمل ابلاحث.
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)لوحة  1( نص إنشاء مسجد حيق إيلاس بك؛ نقالً عن:
 Acun, Manisa’da, Fig. 4, 30

)لوحة 2( نص إنشاء جامع السلطان جليب إسحاق بن إيلاس، تصوير ابلاحث.

)لوحة 3( نص إنشاء مسجد احلاج حممد بن حيىي، تصوير ابلاحث.

)لوحة 4( نص إنشاء مسجد سنان بك؛ نقالً عن:
 Acun, Manisa’da, Fig. 64.

)لوحة 5( نص جتديد جامع يلع بك، تصوير ابلاحث.

)لوحة 6( نص إنشاء جامع عواض بك، تصوير ابلاحث.

)لوحة 7( نص إنشاء جامع اخلاتونية.

اللوحات



تامر خمتار

�أبجديات 2019 208

)لوحة 8( نص جتديد جامع  اخلاتونية؛ نقالً عن:
 Acun, Manisa’da, fig, 88.

)لوحة 9( نص إنشاء جامع حفصة سلطان، تصوير ابلاحث.

)لوحة 10( نص إنشاء جامع إبراهيم جليب، تصوير ابلاحث.

)لوحة 11( نص جنديد جامع ابراهيم جليب، تصوير ابلاحث.

)لوحة 12( نص إنشاء جامع حممد الال باشا، تصوير ابلاحث.
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الهوام�ص
حلوان؛  جامعة  الآداب،  كلية  واحل�سارة،  الآثار  ق�سم 

 .tameermokhtar@gmail.com

  �سحر ال�سيد عبد العزيز �سالم، ا�ستخدام النقو�ش الكتابية كم�سدر  1
لتاريخ مدن غرب الأندل�ش في الع�سر الإ�سالمي، مجلة اأبجديات، 

العدد الثالث )2008م(، 46.

لإن�ساء  2 توؤرخ  التي  الن�سو�ش  والتجديد،  الإن�ساء  بنقو�ش  يق�سد 
العمائر الأثرية المختلفة وما طراأ عليها من تعمير تجديد اأو ترميم 
اأو هدم اأو اإ�سافة. محمد حمزة الحداد، النقو�ش الآثارية  م�سدًرا 
)القاهرة،  المجلد الأول  الإ�سالمية،  الإ�سالمي والح�سارة  للتاريخ 
2002م(، 17؛ ربيع حامد خليفة، ’الن�سو�ش التاأ�سي�سية واأهميتها 
العدد  والم�ستقبل  التاريخ  الإ�سالمية‘،  اليمنية  العمائر  درا�سة  في 

الأول، المجلد الثاني )1992م(، 245 – 246.

في  3 درا�سة  العربية:  الأثرية  ’الكتابات  عليوة،  عبد الرحيم  ح�سين 
 ،30 العددان  الم�سرية،  التاريخية  المجلة  والم�سمون‘،  ال�سكل 
الإن�ساء  ’ن�سو�ش  اإبراهيم،  فتحي  فهيم  237؛  )1984م(،   31
بالعمائر الدينية ال�سلجوقية في الأنا�سول )الم�ساجد- المدار�ش- 
العدد  العرب،  الآثاريين  موؤتمر  مجلة  الزوايا(‘،  الخنقاوات- 

الثالث ع�سر )اأكتوبر 2010م(، 1451.

مركز  4 )الأنا�سول(،  الآ�سيوية  تركية  في  مدينة  مغني�سيا  اأو  مغني�سا 
من  �ساعات  ت�سع  بعد  علي  اآيدين،  ولية  في  �ساروخان،  لواء 
طاغ  مغني�سا  �سفح جبل  عند  ال�سرقي(  ال�سمال  اإلى   ( اإزمير  مدينة 
جايى،  كدو�ش  لنهر  الي�سرى  ال�سفة  وعلى   )Sipylus )�سبيلو�ش 
�ش. مو�سترا�ش، المعجم الجغرافي لالإمبراطورية العثمانية، ترجمة 

ع�سام محمد )بيروت، 2002م(، 466.

)لوحة 14( نص تأسيس جامع املرادية، تصوير ابلاحث.

)لوحة 13( نص إنشاء مسجد دلشاكر خاتون، تصوير ابلاحث.

)لوحة 15( نص إنشاء جامع املرادية، تصوير ابلاحث.

)لوحة 16( نص جتديد جامع أستاذ عطار، تصوير ابلاحث.
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بنو �ساروخان في الأ�سل قادة الجرميان، وهم من فتحوا �سواحل  5
�سلطنة  قوة  ا�سمحالل  بعد  الإمارة  هذه  ظهرت  ولقد  ايجه. 
القرن  خالل  الأنا�سول  غرب  حكموا  كما  الروم،   �سالجقة 
عام  اإلى  1300م  699هـ/  عام  من  بداية  الميالدي  ع�سر  الرابع 
للدولة  الأنا�سول  غرب  منطقة  وان�سمت  1390م،  792هـ/ 
و�سيطروا  �ساروخان  بنو  عاد  ثم  عام792هـ/1390م،  العثمانية 
اأعوام بداية من عام  اأخرى لمدة ثمانية  الأنا�سول مرة  علي غرب 
)805هـ/ 1402–1410م(، وكانت عا�سمتهم مدينة ماغني�سا. 
713هـ/  عام   ماغني�سا  مدينة  فتح  الذي  هو  بك  و�ساروخان 
اإثر  الخوارزمية  بالد  من  فر  الذي  بك  اآلباغي  ابن  وهو  1313م، 
الغازي �سليمان بك  اأبرز �سخ�سياتهم  المغول عليها. ومن  ا�ستيالء 
وقد  عاًما.  وع�سرين  ت�سعة  لمدة  عهده  وولي  بك  �ساروخان  ابن 
تركت اأ�سرة �ساروخان كثيًرا من العمائر في مدينة ماغني�سا؛ منها 
)جامع اإليا�ش بيك، الجامع الكبير، م�سجد جولجان، م�سجد حقي 
اأوزطزنا،  ويلماز  جلب(.  اإ�سحاق  وتربة  �ساروخان،  وتربة  بابا، 
)بيروت،  الهرمزي  اأر�سد  ترجمة  التركي،  التاريخ  اإلى  مدخل 

2005م(،  392.

اكت�سبت مدينة ماغني�سا مركز ال�سدارة بين المدن العثمانية لكونها  6
مركًزا لحكم الأمراء العثمانيين، وكانت ُتعد العا�سمة الثانية للدولة 
الفاتح،  للمدينة هو محمد  اأتى  عثماني  اأمير  اأول  العثمانية، وكان 
ه�سبة  على  ق�سر  باإن�ساء  اأمر  الذي  م�سطفى  الأمير  ابنه  بعده  ومن 
ال�سلطان، ثم توالى على المدينة عديد من الأمراء؛ اأ�سهرهم �سليمان 
�سليم،  والأمير  م�سطفى  والأمير  محمد،  الأمير  واأبناوؤه  القانوني 
وكلهم ُعيِّنوا كولة لمدينة ماغني�سا، التي كانت ُتعد مكان ا�ستقرار 
الأمراء العثمانيين بمثابة اإ�ستانبول �سغيرة جمعت بين اأمرين؛ هما: 

العمل كوالٍ ومكان لتعلم �سئون الحكم والإدارة.
 H. Acun, Manisa’da Türk Devri Yapıları (Turk tarih
kurumu, 1999), 6 -7.

اأنه كان لمدينة ماغني�سا دور مهم في تطور العمارة  7 من المعروف 
مقر  ال�ساروخانيين،  في عهد  المدينة  هذه  �سهدت  فقد  العثمانية، 
التي  المهمة  المعمارية  التطورات  من  لعدد  بداية  نقطة  حكمهم، 
مهدت لظهور اأ�سلوب جديد في تخطيط الم�ساجد )مثل الم�سجد 
الذي  الأ�سلوب  وهو  ماغني�سا(،  في  1376م  778هـ/  الجامع 
اوقطاي،  اآبا،  ا�سالن  العثمانية،  العمارة  خالله  من  يتطور  اأخذ 
)اإ�ستانبول،  عي�سى  محمد  اأحمد  ترجمة  وعمائرهم،  الترك  فنون 

1987م(،  157.

البناء، وما طراأ عليه من  8 توؤرخ  التي  الإن�سائية  الن�سو�ش  بها  يق�سد 
اإ�سافة وغير ذلك، وهي من  اأو  اأو هدم  اأو ترميم  اأو تجديد  تعمير 
النقو�ش المهمة؛ حيث ت�ستمل على ا�سم �ساحب المن�ساأة وتاريخ 
الإن�ساء وتاريخ الفراغ منه اأحياًنا، كما كانت تت�سمن ماهية المن�ساأة 
�سواء كانت جامًعا اأو مدر�سة اأو خانقاه، وفي بع�ش الأحيان تمدنا 
على  الدعائية  العبارات  حامد،  ال�سيد  دعاء  البناء.  مهند�ش  با�سم 
القرنين  خالل  الإ�سالمي  العالم  �سرق  في  القبور  و�سواهد  العمائر 
الميالديين:  ع�سر  والرابع  ع�سر  الثالث  الهجريين/  والثامن  ال�سابع 
جامعة  من�سورة،  غير  ماج�ستير  )ر�سالة  مقارنة  اآثرية  فنية  درا�سة 
الإن�ساء  ’ن�سو�ش  مر�سي،  محمد  459؛  2011م(،  القاهرة، 

الع�سر  في  ال�سام  طرابل�ش  بمدينة  الدينية  بالعمائر  والتجديد 
الثاني  العدد  اأبجديات،  مجلة  الم�سمون‘،  في  درا�سة  العثماني: 

ع�سر )2017م(، 46.

الإتقان  9 من  كبيرة  درجة  اإلى  وو�سل  الثلث  خط  ا�ستخدام  �ساع 
له  واأ�سبح  الت�سجيلية  الكتابات  في  ا�ستخدامه  و�ساع  والتطور، 
تتيح  ليونة  من  به  يمتاز  لما  الخطوط،  �سائر  بين  الأولى  المكانة 
للفنان الفر�سة في تنفيذ اأ�سكال فنية وزخرفية مختلفة. وقد نفذت 
غالبية ن�سو�ش الإن�ساء والتجديد في الع�سر العثماني في تركيا بخط 
الثلث. ماي�سة محمود داود، الكتابات العربية على الآثار الإ�سالمية 
منذ القرن الأول حتى اأواخر القرن الثاني ع�سر للهجرة )7-18م( 

)القاهرة، 1991م(، 160.

واأن�سئ الجامع الكبير ال�سلطان مظفر الدين اإ�سحاق بك بن اإليا�ش  10
ابن �ساروخان.

11   İ. Hakkı , Afyon Karahisar, Sandıklı, Bolvadin , Çay,
 Isaklı, Manisa, Birgi, Muĝla, Milas, Peçin, Denizli,
 Isparta, Atabey, ve Eĝridir deki...ve sahip Saruhan
 Aydin Menteşe, İnanç, Hamit Oĝulları hakkında
malumat (Devlet Matbaası, 1929), 74.

ب�سم  12 تعالى:  قوله  في  الكريم  القراآن  في  ذكره  ورد  ال�سلطان  لقب 
ِلَنْعَلَم  اإِل  �ُسْلَطاٍن  ن  مِّ َعَلْيِهم  َلُه  َكاَن  )َوَما  الرحيم   الرحمن  اهلل 
�َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلىٰ  َوَربَُّك  �َسكٍّ  ِفي  ِمْنَها  ُهَو  ْن  ِممَّ ِباْلآِخَرِة  ُيوؤِْمُن  َمن 
الفخرية، وهو  الألقاب  وال�سلطان من  العظيم.  اهلل  َحِفيٌظ( �سدق 
وله  لالأمراء  رئي�ًسا  يكون  الملوك،  حكم  وليته  يحكم  لمن  لقب 
اأن  فيه  وي�سترط  فار�ش،  اآلف  ع�سرة  عن  يزيد  ما  الع�سكر  من 
يخطب له في ممالك متعددة، ل يقل ال�سير في عر�سها عن ثالثة 
له كان في  ا�ستخدام  اأول  اإن  اأ�سهر، ويقال  يزيد عن ثالثة  اأيام ول 
ولم  برمك،  بن  به خالد  نعت  الر�سيد، حين  هارون  الخليفة  عهد 
ذلك  وبعد  الهجري.  الرابع  القرن  مطلع  اإلى  ذلك  بعد  ي�ستخدم 
البويهيين  مثل  ال�سرق؛  ملوك  به  تلقب  اأن  بعد  ا،  عامًّ لقًبا  �سار 
هو  به  تلقب  �سلطان  واأول  ال�سالجقة،  بعدهم  ومن  والغزنويين، 
اأخذ  ال�سالجقة  اأنه في عهد  الظن  واأغلب  ال�سلجوقي.  طغرل بك 
ولقب  اأعظم،  حاكًما  باعتباره  بمدلوله  يتحدد  )ال�سلطان(  لقب 
انتقل  ا  اأي�سً ال�سالجقة  طريق  وعن  تابًعا،  حاكًما  باعتباره  )ملك( 
به؛ هل هو  اأول من تلقب  العثمانيين، واإن اختلف في  اإلى  اللقب 
ال�سلطنة ل  اأن  عثمان  اآل  �سالطين  ويرى  الأول؟  مراد  اأو  اأورخان 
اأن  والوثائق  النقو�ش  وتدلنا  �سالطين.  اآباء  له  كان  لمن  اإل  تكون 
المعظم.  اأو  الأعظم  مثل  عديدة  األقاب  به  األحقت  ال�سلطان  لقب 
الإن�سا،  �سناعة  في  الأع�سى  �سبح  القلق�سندي،  اأحمد  العبا�ش  اأبو 
الخام�ش  الجزء  العدد 134،  الذخائر-  �سل�سلة  الذخائر )134(، 
الإ�سالمية  الألقاب  البا�سا،  ح�سن  447؛  2005م(،  )القاهرة، 
التاريخ والوثائق والآثار )القاهرة، 1978م(، 325- 328؛  في 
تطور  في  درا�سة  العثمانية  والوظائف  الألقاب  بركات،  م�سطفى 
الخالفة  اإلغاء  لم�سر حتى  العثماني  الفتح  منذ  والوظائف  الألقاب 
1517-1924م  والمخطوطات(  والوثائق  الآثار  خالل  )من 

)القاهرة، 2000م(، 35.
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اأ�سيفت  13 وقد  ال�سلجوقي.  الع�سر  في  ا�ستعماله  �ساع  فخري  لقب 
اإلى الكلمة بع�ش الألفاظ لتكوين األقاب مركبة؛ منها ’مالك رقاب 
الأمم‘. وقد اأطلق هذا اللقب على اأبي المظفر اإبراهيم بن م�سعود 
في ن�ش من غزنه يرجع ل�سنة 492هـ/ 1099م . وهو يت�سل بادعاء 
ال�سيطرة العالمية التي ظهرت من قبل في األقاب ال�سلطان ملك�ساه، 
على  وظهر  والعثمانية،  ال�ساروخانية  الدولتين  في  اللقب  و�ساع 
بركات،  م�سطفى  ال�ساروخاني.  الع�سر  خالل  الإن�ساء  ن�سو�ش 

الألقاب والوظائف، 54.

الإ�سالمي،  14 الع�سر  خالل  مختلفة  ب�سيغ  الثاني  اإ�سكندر  لقب  ورد 
الزمان‘. وقد  ’اإ�سكندر  الثاني‘،  ’اإ�سكندر  بمترادفات عديدة؛ مثل 
اإليا�ش، وظهر في  اأطلق هذا اللقب على ال�سلطان جلبي اإ�سحاق بن 
رقاب  مالك  المعظم  ’ال�سلطان  ماغني�سا  بمدينة  الجامع  اإن�ساء  ن�ش 
الأمم الإ�سكندر الثاني‘. فهيم فتحي ابراهيم، األقاب ال�سالطين على 
العمائر ال�سلجوقية في بالد الأنا�سول،  الموؤتمر الدولي الأول لالآثار 

الإ�سالمية في الم�سرق الإ�سالمي )القاهرة، 2013م(، 53.

بع�ش  15 تكوين  في  ويدخل  ورادع،  معاقب  بمعنى  ’زاجر‘  لفظ 
الألقاب المركبة، وينتمي لقب ’زاجر الفجرة قاهر الكفرة‘ للنعوت 
التي تت�سل باألقاب المجاهدة والمرابطة، وي�سبه لقب خاذل الكفرة، 
وقاهر الكفرة، وقاتل الم�سركين، وقاتل الكفرة والم�سركين، وقاطع 
الكفرة والم�سركين. راجع: ح�سن البا�سا، الألقاب، 423-424؛ 

م�سطفى بركات، الألقاب والوظائف، 42.

المظفر من الظفر، وهو الن�سر، وهو لقب ذو مدلول حربي وديني؛  16
اإذ اإنه يرى اأن الملقب؛ نظًرا لتقواه و�سالحه موؤيَّد من اهلل �سبحانه 
وتعالى في انت�ساره على اأعدائه، وعرف هذا اللقب خالل الع�سر 
الفتح محمد في  اأبي  بن  �سنجر  ال�سلطان  ال�سلجوقي، واأطلق على 
1119م(،  )512هـ/  بم�سهد   الر�سا  علي  ب�سريح  تعمير  ن�ش 
ب�سيغة ’المظفر على الأعداء‘، وفي الع�سر ال�ساروخاني اأطلق على 
ال�سلطان جلبي اإ�سحاق بن اإليا�ش. وظهر في الن�ش الإن�سائي لجامعة 
ب�سيغة ’المجاهد في �سبيل اهلل المظفر المن�سور‘. البا�سا، الألقاب 

الإ�سالمية، 473-474؛ اإبراهيم، األقاب ال�سالطين، 34.

الن�سر من عند  17 اأن �ساحبه موؤيد من اهلل؛ لأن  المن�سور  يعني لقب 
اهلل، ويوؤكد ذلك وروده ب�سيغة ’المن�سور من ال�سماء‘، واأول من 
ا�ستخدم هذا اللقب هو الخليفة العبا�سي اأبو جعفر المن�سور؛ حيث 
ورد �سمن األقابه في ن�ش اإن�ساء قرب اأذربيجان، ثم انت�سر ا�ستخدام 
البا�سا،  ال�سماء‘.  من  ’المن�سور  ب�سيغة  ذلك،  بعد  اللقب  هذا 

الألقاب الإ�سالمية، 513؛ اإبراهيم، األقاب ال�سالطين، 34.

وح�سنات  18 بر  �ساحب  كان  به  المتلقب  اأن  على  اللقب  هذا  يدل 
واإ�سافة  والمالزمة  الم�ساحبة  تفيد  �ساحب  وكلمة  حياته،  حال 
الخيرات  بفعل  المتلقب  التزام  توؤكد  اإليها  والح�سنات  الخيرات 
وعمل الح�سنات في حياته اأو حتى بعد مماته. محمد علي بيومي، 
كتابات العمائر الدينية العثمانية باإ�ستانبول درا�سة اأثرية فنية )ر�سالة 

دكتوراه غير من�سورة، جامعة القاهرة، 1991م(، 790–791.

يطلق هذا اللقب عرًفا على من اأدى فري�سة الحج اإلى البيت الحرام  19
بمكة، وقد كان من اأ�سرف الألقاب التي يتحلى بها الم�سلم؛ نظًرا 
بركات،  رحلته.  خالل  الحاج  يلقاها  كان  التي  الجمة  للمتاعب 

الألقاب والوظائف،  206.

الجا�سنكير اأو الج�سنكر هو الخادم الموكل بطعام ال�سلطان والوزراء،  20
اأ�سله من ’ج�سني‘ بمعنى الذوق؛ لأنه يذوق الطعام قبل اأن يقدمه 
يقوم  من  كذلك  وهو  ونحوه.  �سم  فيه  يد�ش  اأن  من  لموله؛ خوًفا 
يقوم  الخدم،  من  ويراأ�ش مجموعة  ال�سلطان  مائدة  بالإ�سراف على 
بع�سهم باإعداد المائدة، والبع�ش الآخر بتذوق الطعام فيه خوًفا من 
اأن ُيَد�ش فيه �سم. كما كان ي�سرف على تقديم الأطعمة والم�سروبات 
كان  التي  المرا�سم  في  خا�ش  ترتيب  فله  الديوان،  في  للمجتمعين 
يح�سرها. ولقربه من ال�سلطان كان يحمله الر�سائل الخا�سة وال�سرية 
للم�سطلحات  المو�سوعي  المعجم  �سابان،  �سهيل  الولة.  اإلى 

العثمانية التاريخية )الريا�ش، 2000م(،  78. 

لدى  21 �سائعة  كانت  التي  القديمة  التركية  الألقاب  من  بك  لقب 
الأتراك قبل اإ�سالمهم. والكاف في اآخر الكلمة تنطق ياءً، يطلق على 
�ساحب الأمر في اأي موقع كان، ا�ستخدمها المغول بالمعنى نف�سه، 
ا�ستخدمها  وقد  الن�سوة.  من  تعظيمهن  يراد  من  على  واأطلقت  بل 
العثمانيون في بداية الأمر بالمعنى نف�سه. كان  بك الإقليم حاكمه 
يراأ�ش  وكان  الأمراء،  اأمير  اأي  بكلربكي  ا�ستقت  ومنها  اأميره،  اأو 
مجموعة من الوليات، وقبل فتح البالد العربية لم يكن يحمل هذا 
المن�سب �سوى اثنين؛ الأول لالأنا�سول والآخر للروملي. �سابان، 

المعجم المو�سوعي، 63–64.

ال�سلطان محمد بن ال�سلطان مراد ولد في مدينة اأدرنة عام 833هـ/  22
فتحت  عهده  وفي  855هـ،  عام  الملك  تخت  و�سعد  1430م، 
الفاتح، وفي عام 886هـ/ 1462م  الق�سطنطينية، و�سمي بمحمد 
اعتراه مر�ش ع�سال فمات. عزتلو يو�سف اآ�ساف، تاريخ �سالطين 
بني عثمان من اأول ن�ساأتهم اإلى الآن )القاهرة، 1995م(، 59–62.

اأو  23 الأمير  يعني  فهو  مدلولت،  عدة  له  تركي  فار�سي  لقب  خان: 
ال�سيد اأو الحاكم اأو المنزل اأو البيت اأو الم�سكن، وحينما يرد لقب 
خان م�ساًفا ل�سم ما فهو يعني ال�سيد. وكان هذا اللقب يطلق على 
الثاني  اأو  الأول  القرن  منذ  وذلك  الترك،  قبائل  فى  الأمراء  �سيوخ 
الإ�سالمي  العالم  اأرجاء  فى  اللقب  هذا  انت�سر  ولقد  الهجريين، 
وقد  والإمارة،  ال�سلطنة  على  كعلم  الترك�ستان  خانات  طريق  عن 
لقًبا  كان  حيث  العثمانيين؛  عند  كبرى  مكانة  اللقب  لهذا  كانت 

ل�سالطينهم. البا�سا، الألقاب، 2.

وقيل  24 الأ�سل،  فار�سية  كلمة  فقيل  اأ�سلها،  في  اختلف  وظيفة  ا�سم 
عربية. اختلف في ا�ستقاقها، فقيل اإنها م�ستقة من الوزر بفتح الواو 
يلجاأون  الرعية  لأن  بذلك؛  الوزير  �سمي  الملجاأ،  وهو  والزاي 
لأنه  الأمتعة؛  بمعنى  الأوزار  من  م�ستقة  وقيل  حوائجهم.  في  اإليه 
الواو و�سكون  بك�سر  الوزر  واأمتعته، وقيل:  الملك  متقلد بخزائن 
الأزر،  من  وقيل  الملك،  اأثقال  يتحمل  لأنه  الثقل؛  وهو  الزاي، 
البدن.  يقوي  كما  الحاكم  يقوي  لأنه  بذلك؛  �سمي  الظهر  وهو 
وقد وردت اللفظة في القراآن ب�سم اهلل الرحمن الرحيم )َواْجَعْل ِلي 
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َوِزيًرا ِمْن اأَْهِلي َهاُروَن اأَِخي( �سدق اهلل العظيم. وقد عرفت وظيفة 
اإذ  الإ�سالم وفي �سدره؛  العرب قبل  الوزير ب�سفة غير ر�سمية عند 
اأبا  ي�سمون  الإ�سالم  قبل  والفر�ش  الروم  الذين خالطوا  العرب  كان 
الدولة  قيام  بعد  اإل  الوزير  مهام  تتحدد  ولم   ، النبي  وزير  بكر 

العبا�سية، بركات، الألقاب والوظائف، 72- 73.

ولد عام 806هـ، وجل�ش على كر�سي الملك عام 824هـ، وتوفي في  25
عام 855هـ/ 1450م. اآ�ساف، تاريخ �سالطين بن عثمان، 55– 57.

اللقب على  26 اأطلق هذا  المثقف، وقد  المتربي،  جلبي يعني الأنيق، 
على  اأطلق  كما  ال�سلطان محمد جلبي،  عهد  اإلى  عثمان  اآل  اأمراء 
ا لذوي  المنحدرين من ن�سل جالل الدين الرومي. وقد ا�ستعمل اأي�سً
المعجم  �سابان،  وخواجة.  �سيد  بمعنى  وا�ستخدم  والف�سل  النبل 

المو�سوعي،  86.

ال�سلطان محمد بن مراد ولد عام 851هـ/ 1447م،  وجل�ش على  27
كر�سي ال�سلطنة في �سن 35 من عمره اأي عام 886هـ/ 1462م، 
وفي عام 918هـ/ 1512م �سلم زمام الملك لبنه ال�سلطان �سليم، 
تاريخ �سالطين بن  اآ�ساف،  ال�سريف.  وتوفي ودفن بجوار جامعه 

عثمان،  63–65.

مفخر من الفخر، والفاخر هو الجيد من كل �سيء، وقد ورد لقب  28
مفخر الأمراء والأكابر على ن�ش اإن�ساء جامع عو�ش بك، ويدل هذا 
اللقب على اأن عو�ش بك اأحد اأهم واأ�سهر اأمراء بني عثمان العظام، 
اأحفاده،  اأحد  باأحد جوانبه  دفن  اأن جامع عو�ش بك  ويوؤكد هذا 
ويعلو القبر �ساهد �سجل عليه اأنه قبر فتى من �ساللة الأمراء العظام، 
وهو حفيد للعو�ش بك و�سيغة الن�ش على ال�ساهد ’قد انتقل الفتى 
المرحوم عن �ساللة الأمراء العظام اأحمد جلبي ابن م�سطفي جلبي 
ابن جلبي عو�ش بك في اأواخر ذي الحجة �سنة ثمان وت�سعماء‘. 

بركات، الألقاب والوظائف، 60.

تم ت�سحيح  قراءة اإ�سماعيل حقي ل�سم ولقب �ساحب النق�ش،  فقد  29
قراأها ’عو�ش با�سا‘ في ال�سطر الثالث، ولكن القراءة ال�سحيحة هي 

 .Hakki, Afyon Karahisar, 81)عوا�ش بك(

ملوك  30 على  يطلق  وكان  و�سيد،  ملك  بمعنى  فار�سى  لفظ  �ساه: 
فيقال:  اأخرى  األفاظ  اإليه  ي�ساف  وقد  بهم،   ت�سبه  من  اأو  الفر�ش 
’�ساه اأر�ش‘ اأي ملك الأر�ش، اأو ’�ساه جهان ‘ اأي ملك العالم، اأو 
’�ساه دياربكر‘ وقد ظهر هذا اللقب على النقود العثمانية من ع�سر 
ال�سلطان �سليم الأول. وا�ستمر ا�ستخدامه اإلى ع�سر ال�سلطان محمد 

الثالث. البا�سا، الألقاب، 352.

هو من الخطوط التي �ساع ا�ستخدامها في بالد الفر�ش الم�ستقة من  31
خط الن�سخ وخط التعليق لذلك عرف با�سم  )ن�ستعليق(، اأو ن�سخ 
تعليق؛ لأنه يجمع في �سماته بين الخطين، واإن كان يتميز باأنه اأكثر 
ب�ساطة وليونة واأكثر ق�سًرا في كا�سات حروفه، واأ�سرع في التنفيذ 
عالمات  من  بخلوه  يت�سم  فهو  لذلك  التعليق  خط  من  كتابته  في 
ال�سكل، ومن اأ�سهر خطاطي الن�ستعليق مير علي التبريزي.  داود، 

الكتابات العربية على الآثار الإ�سالمية، 61.

عام  32 وجل�ش  1822م،  1237هـ/  �سنة  المجيد  عبد  ال�سلطان  ولد 
وتوفي  �سنة،  ال�سلطنة وعمره 18  1255هـ/ 1839م على كر�سي 
في عام 1277هـ/ 1860م عن اأربعين �سنة ق�سى منها 22 عاًما على 

كر�سي ال�سلطنة، اآ�ساف، تاريخ �سالطين بن عثمان، 126-125.

مركبة.  33 األقاب  لتكوين  اأخرى  كلمات  اإلى  اأ�سيفت  ’�سم�ش‘  لفظ 
وت�سير هذه الألقاب اإلى اأن �ساحب اللقب بالن�سبة للطائفة المعبر 
النور  واإعطائها  الظهور  في  ال�سم�ش  ي�سبه  اإليه  الم�ساف  في  عنها 

والحياة للعالم، البا�سا، الألقاب، 360-359.

اأن�ساأت ال�سلطانة حف�سة �سلطان جامع ال�سلطان في مدينة ماغني�سا. 34

يق�سد بلقب المكين اأن ال�سلطان �سليمان تمكن من كر�سي ال�سلطنة  35
و�سيطر على الدولة، وهو من الألقاب النادرة  التي حملها ال�سلطان 
على  نق�ست  التي  الكتابات  درا�سة  خالل  ومن  القانوني،  �سليمان 

نقوده اأو من�ساآته لم يظهر لقب الماكين علي اأىٍّ منها.

بزخرفة  36 الم�ستطيل  اأركان  وفي  البحور  حول  المنطقة  زخرفة 
الرومي، وبع�ش الزخارف النباتية �سيقان يخرج منها اأوراق نباتية.

محلة  37 من  يقرب  ما  اأو  الفناء  اللغة  في  الجناب  الجناب:  عالي 
كجماد  جنبات  وعلى  واأمكنة  كمكان  اأجنبة  على  ويجمع  القوم 
في  ا�ستعمالها  بداأ  التي  الأ�سول  الألقاب  من  وهو  وجمادات، 
المكاتبات؛ اإذ اإنه كان يعبر عن الرجل بفنائه وما يقرب من محلته 
على  اإطالقه  اللقب  هذا  ا�ستعمال  اأمثلة  واأقدم  التعظيم.  باب  من 

ال�سلطان ال�سلجوقي �سنجر. بركات، الألقاب والوظائف، 235.

األقاب الت�سريف في الدولة العثمانية، ماأخوذ من الكلمة  38 اأعلى  من 
الرئي�ش،  )با�ش(  الكلمة  اأو من  الملك،  بمعنى  �ساه(  )باد  الفار�سية 
العثمانية  الدولة  في  والع�سكريين  المدنيين  لكبار  يمنح  وكان 
والوليات التابعة لها. وقد ظهر اللقب اأول ما ظهر في القرن 8هـ/ 
14م، وكان عالء الدين اأخو اأورخان بن عثمان اأول من تلقب بلقب 
با�سا، فقد عينه اأورخان �سدًرا اأعظم، وخلع عليه لقب با�سا، ومنذ 
ال�سيا�سة، كما منح هذا  با�سا لرجال  ُبِدئ بمنح لقب  ذلك الوقت 
اأ�سبح لقب با�سا امتياًزا للطبقتين  ا، و�سرعان ما  اأي�سً اللقب للن�ساء 
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