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Abstract
The subject of this paper is based on studying bilingual and trilingual inscriptions of the Ottoman buildings 

in Greece and their produced contexts. This paper presents the historical layout of production of early Islamic 
bilingual inscriptions with reference to the reasons of this phenomenon. 

This paper also provides a statistical inventory of the existing foundation inscriptions of the Ottoman 
buildings in Greece. There are 315 inscriptions in total. Among which 47 are in Arabic, 178 are in Ottoman, 60 
are in Greek, four are in Byzantine, three are in Modern Turkish, two are in French, nine are only in numbers, 
and 17 are bilingual and trilingual. The latter are our main intention in this paper. Furthermore, it highlights 
the analysis of these inscriptions’ numbers and their classification according to their language, date, place and 
content.

It documents and examines in details, as far as concerned, the bilingual and trilingual inscriptions of 
the Ottoman buildings in Greece. From the author perspective, these inscriptions are divided into five 
groups: 1) Arabic–Ottoman inscriptions, 2) Ottoman–Greek inscriptions, 3) Arabic–Greek inscriptions, 
4) Ottoman–Italian inscriptions, and 5) those written in Ottoman–French–Greek languages. These 
inscriptions identify 11 Ottoman buildings including: three mosques, one tekke, two fountains (Çeşmesi), 
three residential houses, one commercial building, and one clock tower. Their inscriptions date back to 
the last decades of the 19th century and early 20th century, and distributed over different regions in Greece.

The paper ends with a contribution explaining the meaning of the existence of bilingual and trilingual 
inscriptions belonging to the Ottoman buildings in Greece. Moreover, it links between these inscriptions and 
the developments of the contemporary historical, political, social, economic, and cultural contexts. Interpreted 
another way, it shows to what extent these inscriptions reflect the history of late Ottoman period in Greece.

It concludes that these multilingual inscriptions monitor the shifting in the Greek history during the last 
decades of the Ottoman rule. In which, in some regions as in Crete, Greeks were not followers as previous, 
but they were actual effective partners with Ottomans, peer-to-peer, in governing their territories.
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اأهمية الدرا�سة
تعد درا�سة نقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان ثنائية وثالثية اللغة 
حيث  من  بالكلية  جديًدا  مو�سوًعا  وجودها  و�سياقات  والأبجدية 
الفكرة واملعاجلة؛ حيث مل ي�سبق تناول هذه الدرا�سة بهذه املنهجية 
املمثلة  الباقية  النماذج  بح�رص  الدرا�سة  هذه  تقوم  حيث  لغة.  باأية 
– وهو  كافة  احلالية  لليونان  التابعة  واجلزر  املدن  يف  الظاهرة  لهذه 
اأمر ا�ستغرق عدة �سنوات وكثرًيا من امل�سقة، ثم توثيق هذه النقو�ش 
التاريخي  الإطار  �سياق  يف  ال�سورة  بهذه  تنفيذها  تف�سري  وحماولة 
احلاكم لها. ويف هذا ال�سياق مت ح�رص ثمانية ع�رص نق�ًسا قامت الدرا�سة 
بتوثيقها، وقراءتها، والرتكيز على م�سمونها لر�سد مراحل تاريخها 
للربط بني هذه املراحل واأحداث الع�رص الذي اأجنزت فيه. ويف هذا 
ن�رصها  ي�سبق  مل  النقو�ش  لبع�ش  جديًدا  ن�رًصا  الدرا�سة  تقدم  ال�سياق 
رقم  ’نق�ش   19  ،9  ،‘1/1 رقم  ’نق�ش   5 اأرقام  )اأ�سكال  قبل  من 
1/3‘، 27(، وت�سويب لقراءات البع�ش الآخر )نقو�ش اأرقام: 1/2 
لعدد  الأوىل  للمرة  )اأ، ب(، 2/3(، وترجمة عربية  )اأ، ب(، 3/2 
)اأ، ب(،  اأرقام: 1/1، 1:2، 3/1، 1/2  )نقو�ش  نق�ًسا   اأحد ع�رص 
 )4/5 نق�ش  ج(،   – )اأ   1/5  ،1/4  ،2/3 ب(،  )اأ،   3/2  ،2/2
فاإن  وكذلك  الإيطالية.  الفرن�سية،  اليونانية،  العثمانية،  اللغات  عن 
البعدين  لغتها يف نطاق  – من حيث  بالنقو�ش  الإح�سائيات اخلا�سة 
التاريخي واجلغرايف لها – الواردة حتت العنوان الفرعي ’لغة )ات( 
النقو�ش الإ�سالمية يف اليونان‘ املت�سمن بهذا البحث مل تت�سمنها اأو 
اأية درا�سة �سابقة باأية لغة؛ وهي نتاج درا�سة ميدانية لكافة  اإليها  ت�رص 
املواقع الأثرية العثمانية واملتاحف بالأرا�سي اليونانية، وكذلك قراءة 
لكافة امل�سادر واملراجع املتاحة ذات ال�سلة باملو�سوع املن�سورة بكل 

اللغات، وهو العمل الذي مت على مدار اأكرث من ع�رص �سنوات. 

منهج الدرا�سة
وحتليليًّا  وتوثيقيًّا  وم�سحيًّا  اإح�سائيًّا  منهًجا  الدرا�سة  تعتمد 
لنقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان احلالية منذ بداية احلكم العثماين 
تقوم  ال�سياق  هذا  ويف  الع�رصين.  القرن  من  الأوىل  العقود  وحتى 
الدرا�سة بح�رص وتوثيق جميع نقو�ش العمائر التي جتمع بني اأكرث من 
لغة واأبجدية، وتوثق هذه النقو�ش، مت�سمنة – كما �سبق القول – ن�رص 
لبع�سها  مرة  لأول  عربية  وترجمة  النقو�ش،  لبع�ش  جديدة  وقراءة 
الآخر، وت�سحيح لقراءة البع�ش، وت�سنف الدرا�سة بدًءا هذه النقو�ش 
والنقو�ش  واأبجديتني،  بلغتني  املكتوبة  النقو�ش  حيث  اللغة؛  وفق 

اللغات  تلك  تنوع  بح�سب  واأبجديات  لغات  بثالث  املكتوبة 
خم�ش  اإىل  النطاق  هذا  يف  النقو�ش  الدرا�سة  وُتق�سم  والأبجديات؛ 
جمموعات. ثم تقوم الدرا�سة بتحليل م�سمون هذه النقو�ش املكتوبة 
باأكرث من لغة واأبجدية وتف�رص اأ�سباب ظهورها يف ال�سياق التاريخي 
مع الأخذ بعني العتبار تاأثري البعد اجلغرايف لختالف اأ�سباب اإنتاجها 

من مكان لآخر داخل اليونان. 

وملا كانت النقو�ش مو�سوع البحث تنتمي لعمائر خمتلفة الوظيفة، 
وتت�سمن نقو�ًسا ر�سمية واأخرى ميكن ت�سميتها ’�سخ�سية‘ لها دللة 
اأو  وظيفي  ب�سياق  مرتبطة  نوعية..  وثالثة  اخلا�سة،  بامللكية  مرتبطة 
النقو�ش  لتلك  اللغات والأبجديات  تعدد  ا جاء  واأي�سً دعائي خا�ش، 
باللغتني/ الن�ش  تطابق   )1 م�ستويات:  ثالثة  متثل  متفاوتة  بدرجات 

الأبجديتني اأو الثالث لغات/اأبجديات )املق�سود هنا بالتطابق املعنى 
الكامل للن�ش ولي�ش تطابق الرتجمة باملفهوم احلديث(، 2( املعنى العام 
مل�سمون الن�ش باللغتني/الأبجديتني اأو الثالث لغات/اأبجديات )الن�ش 
املكتوب باللغة الثانية اأو اللغتني الأخريني مكتوب ب�سكل جزئي للن�ش 
املكتوب باللغة الأوىل( 3( جزء من الن�ش بلغة/اأبجدية مغايرة اأو جمرد 

اإعادة كتابته بنف�ش اللغة لكن باأبجدية مغايرة.

اأكرب  ب�سكل  ي�ساعدان  النقو�ش  لت�سنيف  ال�سابقان  واملحددان 
اخلا�سة  اللغة  وثالثية  ثنائية  النقو�ش  وجود  دللت  درا�سة  على 
البعدين  حيث  من  �سياقاتها  وحتليل  اليونان،  يف  العثمانية  بالعمائر 
والإدارية  ال�سيا�سية  بالتطورات  وارتباطها  واجلغرايف،  التاريخي 
الر�سمي على  الر�سمي وغري  امل�ستويني  �سواء على  املعا�رصة  والثقافية 

ال�سواء. وتنتهي الدرا�سة بنتائج وتو�سيات البحث. 

مقدمة
على  الكتابات  توظيف  يف  ال�سبق  ف�سل  للم�سلمني  يكن  مل 
النقو�ش  من  عديد  هناك  – حيث  املنقولة  الآثار  وخمتلف  العمائر 
التذكارية تزين الآثار امل�رصية القدمية، والآثار املعمارية الكال�سيكية، 
وتزخر الآثار الرومانية مبثل هذه النقو�ش الكتابية ومتثل اأقوا�ش الن�رص 
يف روما واأثينا ولبدة ووجدة مناذج رائعة يف هذا ال�سياق، كما اأنها 
�سمة يف احل�سارة ال�سينية القدمية، وعرفت كذلك يف فار�ش القدمية – 
لكن مل توظف ح�سارة اأو ثقافة الكتابات يف عمائرها وفنونها كما 
 فعلت احل�سارة الإ�سالمية؛ حيث اأ�سبحت الكتابات عن�رًصا مالزًما – 

تقريًبا – لكل النتاج املعماري والفني الإ�سالمي.
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يف  العربي  واخلط  العربية   اللغة  انت�رصت  الإ�سالم  انت�سار  مع 
بالد ال�سام والعراق وم�رص و�سمال اأفريقيا واإ�سبانيا، ويف بالد فار�ش 
نهاية  مع  املتو�سط.1  البحر  وجزر  واأندوني�سيا،  وال�سني  والهند 
الفر�ش  بالد  يف  الدواوين  ُعربت  الهجري  الأول  القرن  �سبعينيات 
ب�سورة  �ساعد  مما  العربية  باللغة  تكتب  واأ�سبحت  وم�رص،  والعراق 
تدريجيًّا  العربي  العربي وتعلمه. فحل اخلط  انت�سار اخلط  اأكرب على 
حمل اخلط الپهلوي يف اإيران، واخلط اليوناين يف ال�سام وم�رص، واخلط 

القبطي يف م�رص، واخلط الرببري يف �سمال اأفريقية.

الباقية  للنقو�ش  مًعا  لغتني/ اأبجديتني  ا�ستخدام  ظاهرة  تعك�ش 
على العمائر و�سواهد القبور واأوراق الربدي واملن�سوجات �سمة متيز 
طبيعة املرحلة النتقالية للفرتة الإ�سالمية املبكرة؛ حيث ثنائية الثقافة 
الراعي،  احل�ساري:  العمل  مثلث  اأ�سالع  ثنائية  وكذا  واملوروث، 
واملُْنَتج نف�سه، واملُ�سَتخِدم. فتجمع نقو�ش تلك املرحلة اللغة العربية 

مع اللغة الپهلوية، والعربية مع اليونانية، والعربية مع القبطية. 

ال�سكة  �سنج  وكذلك  املبكرة،  الإ�سالمية  امل�سكوكات  متثل 
الزجاجية اأمنوذًجا رائًعا لظاهرة اجلمع بني لغتني/اأبجديتني2 يف الفرتة 
الإ�سالمية املبكرة؛ حيث ظهرت عليها اللغة العربية من جهة ورموز 
والالتينية،  واليونانية،  الپهلوية،  اللغة  من  لكل  ن�سو�ش  اأو  اأرقام  اأو 
اإىل  جنًبا  ثانية  جهة  من  والأردية،...  وال�سن�سكريتية،  والقبطية، 
جنب. جدير بالذكر اأن امل�سكوكات تقدم لنا كذلك ظاهرة اجلمع 
بني اأبجديتني متباينتني للغة نف�سها، مثل اجلمع بني الأبجدية العربية 
القدمية ’امل�سند‘ وبني اخلط العربي يف الع�رص الإ�سالمي كما يف بع�ش 
امل�سكوكات اليمنية؛ وتف�سري هذه الظاهرة ياأتي – خمتلًفا بع�ش ال�سيء 
القبائل  اعتزاز  �سياق  يف  لغتني –  بني  للجمع  ال�سابق  التف�سري  عن 
ا�ستمرار ظاهرة  الأثرية  ال�سواهد  وتثبت  اأجدادهم.  باأبجدية  اليمنية 
الإ�سالمية  املنقولة  والآثار  العمائر  على  لغتني/اأبجديتني  بني  اجلمع 
حتى بداية القرن الرابع الهجري )العا�رص امليالدي( يف م�رص كما يف 
�ساهد قرب رخامي موؤرخ ب�سهر ربيع الآخر 264هـ - دي�سمرب877: 
 )26180  AO )رقم:  بباري�ش  اللوفر  مبتحف  حمفوظ  يناير878م 
ن�سيج  وقطعة  واليونانية،3  العربية  اللغتني  بني  للجمع  كنموذج 
300هـ  لتاريخ  تعود  مب�رص  بططون(  اخلا�سة  )طراز  الفيوم  �سناعة 
 )25405 E :912: 913م، حمفوظة مبتحف اللوفر بباري�ش )رقم-
يف  ا�ستمرت  كما  والقبطية.4  العربية  الكتابتني  بني  للجمع  منوذًجا 
اإيران حتى اأواخر القرن 4هـ -10م وبدايات القرن 5هـ -11م كما 

تدل كتابات الإن�ساء املُ�سجلة على قبة مقربة لچيم يف �سمال اإيران 
– منوذج للمقابر الربجية – من اخلارج باللغتني والأبجديتني البهلوية 
والعربية.5 وت�سري �سيال بلري اإىل اأن الكتابة البهلوية هنا تكرر م�سمون 
يزدجريد.6  تقومي  وفق  النق�ش  بتاأريخ  تزيد  لكنها  العربية  الكتابة 
وظلت هذه الظاهرة م�ستمرة يف اإيران يف اجلمع - ب�سكل خا�ش - 

بني اللغتني العربية والفار�سية يف كتابة النقو�ش.

الفرتة  على  الإ�سالمية  النقو�ش  لغة  ازدواجية  �سمة  تقت�رص  مل 
الإ�سالمية املبكرة؛ بل ميزت النتاج املعماري والفني الإ�سالمي اأينما 
وجد يف بيئة متعددة الثقافات والهويات ومن ثم اللغات؛ وخا�سة 
يف املراحل النتقالية. واملق�سود هنا باملراحل النتقالية هي البدايات 
‒ اإن  الفرتات الأوىل قبل ال�ستقرار والتمكني  اأي تلك  والنهايات؛ 
البقاع  يف  الإ�سالمية  الدول  حكم  يف  الأخرية  والفرتات  وجد ‒ 
اأفريقيا  والهند وو�سط  وال�سني  اإيران  مثل  والثقافة  الهوية  غري عربية 
هذه  وتهدف  البلقان.  وبالد  اأيربيا  جزيرة  و�سبه  اأفريقيا  وجنوب 
العثمانية يف  العمائر  نقو�ش  لغة  ال�سوء على  اإلقاء  اإىل  البحثية  الورقة 

اليونان ودرا�سة النماذج الباقية ثنائية وثالثية اللغة.

لغة )ات( النقو�ش الإ�سالمية 
اللغة  عن  ‒ ف�ساًل  متعددة  بلغات  الإ�سالمية  النقو�ش  جاءت 
العربية ‒ تعك�ش الطبيعة التفاعلية للح�سارة الإ�سالمية. فبع�ش هذه 
احتفظت  الآخر  والبع�ش  لكتابتها،  العربية  الأبجدية  تبنت  اللغات 
الإ�سالمية  النقو�ش  من  الأكرب  العدد  هي.  كما  املوروثة  باأبجدياتها 

مكتوب باللغات الثالث العربية والفار�سية والرتكية. 

مكانة  اأن  �سك  ول  واملهيمنة.  الرئي�سية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
اللغة العربية اأ�سحت بعد الإ�سالم7، وبعد اأن �سارت لغة القراآن، غري 
ذي قبل. حيث اكت�سبت اللغة العربية بعد الإ�سالم »قد�سية« خا�سة 
وتطورها،  بها  الهتمام  على  انعك�ش  ما  وهو  القراآن؛  لغة  كونها 
وكذلك ا�ستخدامها ب�سكل رئي�سي يف ت�سجيل النقو�ش على العمائر 
والفنون الإ�سالمية، حتى �سارت �سمة مميزة لها. وهذا يف�رص اأن الن�سبة 
الأكرب من النقو�ش الإ�سالمية ُكتبت باللغة العربية؛ فهي لغة الكتابات 
اللغة  كذلك  وهي  القراآنية،  غري  الدينية  الكتابات  ومعظم  القراآنية 
الأكرث ا�ستخداًما للكتابات التذكارية التاريخية اأو النقو�ش الإن�سائية. 

اأما اللغة الفار�سية، فقد ا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف اإيران واآ�سيا 
الو�سطى – يف عهد كل من التيموريني وال�سيبانيني والأ�سرتخانيني – 
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ب�سفتها لغًة للنقو�ش؛ واإن ظلت العربية حمتفظة مبكانتها باعتبارها لغة 
وال�سفوي. وهو  التيموري  الع�رصين  للنقو�ش خا�سة خالل  رئي�سية 
ما ميكن ر�سده يف عمائر كثرية يف عمائر مدينة م�سهد بخرا�سان، 
 وني�سابور مثل امل�سجد اجلامع يف ني�سابور، وم�سجد ال�سيخ لطف اهلل 
الإ�سالمية  الفنون  يف  – املتخ�س�سة  بلري  �سيال  وتعتقد  اأ�سفهان.  يف 
وخا�سة الفن الإ�سالمي يف اإيران – اأن �سبب ذلك يعزى اإىل �سهولة 
غري  املزوية  الكتابة  يف  خا�سة  بالفار�سية  مقارنة  العربية  اللغة  قراءة 
�سواء  باأنواعه  الثلث  مثل  اللينة  اخلطوط  ا  اأي�سً – و�سملت  املنقوطة 
عن  ف�ساًل  اللغتني،  قواعد  لطبيعة  الو�سطى –  اآ�سيا  اأو  اإيران  يف 
ذلك  اإىل  وي�ساف  العربية8،  ل�ستخدام  املوروث  والتقليد  القدا�سة 
وجود اأعداد كبرية من العرب �سمن هذه املناطق. وازدهرت اللغة 
الإ�سالمي منذ  العامل  لالأدب يف �رصق  رئي�سية  لغة  بو�سفها  الفار�سية 
– اإىل جانب  للنقو�ش  رئي�سية  لغًة  وا�ستخدمت  القرن 7هـ -13م، 
اإيران  العربية – خا�سة الكتابات ال�سعرية والأدبية9 على العمائر يف 
الإ�سالمي،10  العامل  �رصق  وبالد  ال�سلجوقي  الع�رص  يف  والأنا�سول 
وقونية  �سيوا�ش  ال�سلجوقية يف  العمائر  لذلك يف  عديدة  اأمثلة  وجند 
مثل �رصيح كيكاو�ش، ومدر�سة ال�سفاية و�رصيح �ساحب عطا، ويف 

�رصق العامل الإ�سالمي جند ق�رص م�سعود الثالث يف غزنة. 

– مع  كبري  ب�سكل  انت�رصت  فقد  العثمانية،  الرتكية  اللغة  وعن 
وجود كتابات بالعربية والفار�سية – بو�سفها اللغة الر�سمية للنقو�ش، 
وكذلك لكل مظاهر الثقافة يف اأرجاء الدولة العثمانية كافة – تقريًبا - 

وخا�سة بدًءا من نحو منت�سف القرن 10هـ -16م. 

ومن مناذج اللغات الأخرى جند يف �رصق اأفريقيا على �سبيل املثال 
ا باعتبارها لغة رئي�سية للنقو�ش الإن�سائية  اأن اللغة العربية �سادت اأي�سً
اإىل جانب وجود بع�ش النقو�ش باللغتني ال�سواحلية والربتغالية. وميثل 
نق�ش امل�سجد اجلامع يف كيزمي كازي يف زجنبار بتنزانيا اأمنوذج رائع 

لنقو�ش الإن�ساء تلك املكتوبة بالعربية.11 

من  الباقية  الإ�سالمية  النقو�ش  ت�سنيف  ميكن  �سبق  ما  �سوء  يف 
حيث لغتها اإىل:

نقو�ش مكتوبة باللغة العربية.- 1
وت�سمل - 2 العربية  بالأبجدية  ولكن  العربية  غري  باللغات  نقو�ش 

اللغات:
y الفار�سية

y  الرتكية

y  الأردية

y   ال�سندية )ولية ال�سند جنوب باك�ستان على �سواطئ بحر
العرب(12 

y  الأفغانية اللغات  من  واحدة  وهي  الباختو  )اأو  البا�ستو  لغة 
الر�سمية حيث يتحدثها اأكرث من 40% من الأفغان، و�سكان 
مقاطعة �سمال غرب باك�ستان ومناطقها القبلية �سبه امل�ستقلة، 

واأقليات يف اأجزاء باك�ستانية واإيرانية يف بالوخ�ستان(.13

y  من ن�سمة  ماليني   9 حوايل  يتحدثها  تركية  )لغة  الأويغورية 
بجمهورية  ذاتيًّا  املحكومة  اإيجور  منطقة  يف  زجن-ياجن  اإقليم 
الأقليات  جانب  من  كذلك  وت�ستخدم  ال�سعبية،  ال�سني 

القائمة يف كازاخ�ستان واأوزبك�ستان(.14

y  وهي ال�رصقية،  )لغة �سواحل اأفريقيا  ال�سواحلية 
لغة كينيا وتانزانيا الر�سمية(.15

y   اجلاوية )اإحدى لغات اإندوني�سيا وماليزيا، وا�سمها
ن�سبة جلاوة(.16

y   اللغة التريناتية )لغة جزيرة ترينات اإحدى جزر امللوك يف
�رصق اإندوني�سيا(.17

نقو�ش باللغات غري العربية باأبجديات متباينة مثل:- 3
y ال�سينية

y اليونانية

y الألبانية

y الأرمنية

y  الربتغالية

y اجلاوية

نقو�ش مزدوجة اأو ثالثية اللغة، اأهمها:- 4
y العربية – الفار�سية

y العربية – الرتكية

y العربية – الأرمنية

y العربية – ال�سينية
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بعد خروج  وما  اليونان،  العثماين يف  الوجود  من  الأخرية  املرحلة 
اليونان.  من  العثمانيني 

العثماين  احلكم  فرتة  خالل  الإ�سالمية  النقو�ش  لغة  تعك�ش 
النقو�ش  هذه  م�سمون  من  اأكرث  كثرية  تفا�سيل  اليونان  يف 
وت�سري  والديني،  والثقايف  ال�سيا�سي  ال�سياق  تفند  فهي  ذاتها. 
كتبت  التي  التاريخية  للمرحلة  ثرة  املوؤ املجتمع  مكونات  اإىل 

النقو�ش.  تلك  فيها 

فنجد اأن اللغة العربية كانت هي اللغة الرئي�سية والر�سمية للنقو�ش 
الإن�سائية والتاريخية العثمانية يف اليونان وبالد البلقان خالل الفرتة املبكرة 
التي متتد منذ الن�ساأة وحتى العقود الأوىل من القرن 16م. ثم حتولت لغة 
نقو�ش الإن�ساء اإىل اللغة الرتكية العثمانية ب�سكل ملحوظ خا�سة منذ منت�سف 
القرن 10هـ - 16م، حتى اأ�سحت بنهاية هذا القرن اللغة الر�سمية »�سبه 
الوحيدة« للنقو�ش، وكذلك لكل مظاهر الثقافة والفن يف الدولة العثمانية.

تعك�ش اأعداد نقو�ش الإن�ساء الباقية بعد ت�سنيفها من حيث اللغة 
 315 الباقية  الإن�ساء  نقو�ش  عدد  بو�سوح.  الفر�سية  تلك  والتاريخ 
الرتكية  باللغة  نق�ًسا  و178  العربية،  باللغة  نق�ًسا   47 منهم  نق�ًسا، 
البيزنطية،  باللغة  نقو�ش  و4  اليونانية،  باللغة  نق�ًسا  و60  العثمانية، 
و9  الفرن�سية،  باللغة  ونق�سان  احلديثة،  الرتكية  باللغة  نقو�ش  و3 
– بع�سها  نق�ًسا   18 و  فقط،  بالأرقام  م�سجلة  تواريخ  متثل  نقو�ش 
نقو�ًسا �سخ�سية غري ر�سمية –  اإن�ساء والبع�ش الآخر ميثل  ميثل نقو�ش 
هي  الأخرية  ع�رص  الثمانية  والنقو�ش  واحدة؛  لغة  من  باأكرث  مكتوًبا 

املعنية بالدرا�سة املف�سلة يف هذه الورقة البحثية.

نقو�ش  عدد  يبلغ  الأرقام:  هذه  لتحليل  مهم  تو�سيح  وثمة 
كبري  عدد  وهو  نق�ًسا،   47 العربية  باللغة  املكتوبة  الباقية  الإن�ساء 
البلقان  يف  اأخرى  دولة  باأية  مقارنته  متت  ما  اإذا  خا�سة  ن�سبيًّا، 
ثالث  اإىل  املحتوى  ح�سب  كذلك  تق�سيمها  ميكن  لكن  العثمانية. 
تاريخي  م�سمون  ذات  وهي  الأوىل:  املجموعة  جمموعات؛ 
 14 منها  19؛  نقو�سها  عدد  يبلغ  وهذه  ثري،  ومعلوماتي18 
من  الأوىل  ال�سنوات  وحتى  9هـ - 15م  للقرن  موؤرًخا  نق�ًسا 
دميتوقا  مدن  يف  موجودة  النقو�ش  وهذه  10ھ - 16م،  القرن 
’�سالنيك‘  ثي�سالونيكي  و  ’�سريوز‘  و�سري�ش  ’ذيذميوتيخو‘ 
تعود  الباقية  اخلم�سة  النقو�ش  بينما  ’مدللي‘،  ميتلليني  جزر  و 
’كريد‘.  لفرتات متاأخرة، وموجودة يف جزيرتي رود�ش وكريت 
اأو  الإن�ساء  لنقو�ش  خمت�رصة  �سيغة  متثل  وهي  الثانية:  املجموعة 

y العربية – اليونانية

y  الفار�سية – الرتكية

y  الفار�سية – ال�سينية

y الفار�سية – الأرمنية

y  العربية – الفار�سية – الرتكية

y  العربية – الفار�سية – ال�سينية

لغة )ات( النقو�ش الإ�سالمية يف اليونان
املبا�رص  التفاعل  فرتات  اليونان  يف  الإ�سالمية  النقو�ش  تعك�ش 
للوجود الإ�سالمي يف الأرا�سي اليونانية احلالية. ويتمثل هذا التفاعل 
)نهاية  العربية يف كريت  الإمارة  فرتة  رئي�سية: 1(  فرتات  يف ثالث 
القرن 9 وبداية القرن 10م(. 2( فرتة من التوا�سل الثقايف الإ�سالمي 
– البيزنطي ال�سلمي )القرنني 10-12م(. 3( ثم فرتة احلكم العثماين 
املبا�رص يف اليونان )منذ منت�سف القرن 14م اإىل بداية القرن 20م(. 
تخلفت عن هذه الفرتات ثروة هائلة من النقو�ش الإ�سالمية، وخا�سة 

تلك التي تعود للفرتة الأخرية.

و�سواهد  وال�سكة  التطبيقية  التحف  على  النقو�ش  هذه  جاءت 
القبور والعمائر باأنواعها املتباينة ومفرداتها املعمارية. وت�سنف هذه 
النقو�ش وفق مدخالت متعددة منها اللغة، الفرتة التاريخية، �سمات 
اأو  الإطار  تنفيذها،  طرق  النق�ش،  عليها  املنفذ  اخلام  املادة  اخلط، 

الت�سميم العام للنقو�ش، ومن حيث م�سمونها، اإلخ. 

يعنينا هنا فقط نقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان ودرا�ستها من 
حيث اللغة ب�سكل عام، ودرا�سة النقو�ش ثنائية وثالثية اللغة ب�سكل 
باللغات  اليونان  يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  لغة  جاءت  خا�ش. 
احلديثة  والرتكية  العربية(،  )بالأبجدية  العثمانية  والرتكية  العربية، 

)بالأبجدية الالتينية(، والفار�سية، واليونانية.  

والرتكية  العربية  باللغتني  احلال  بطبيعة  جاءت  النقو�ش  جل 
– ح�سب  الفار�سية  باللغة  باق  واحد  نق�ش  وثمة  العثمانية. 
هرياقليو  مبدينة  التاريخي  باملتحف  حمفوظ  ليه –  اإ تو�سلت  ما 
املدن  احلياة يف  ال�سوفية يف  الطرق  تاأثري  اإىل  ي�سري  كريت؛  بجزيرة 
عام.  ب�سكل  البلقان  ويف  خا�ش  ب�سكل  اليونان  يف  العثمانية 
والإيطالية،  والفرن�سية،  اليونانية،  باللغة  مكتوبة  نقو�ش  وثمة 
متثل  النقو�ش  وتلك  احلديثة؛  بالأبجدية  لكن  بالرتكية  وكذلك 
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وجزر  ’ا�سكچه‘  وك�سانثي  ’كوملجنه‘  كوموتيني  وقرى  مدن 
تاريخية  لفرتات  تعود  كلها  النقو�ش  وهذه  وكريت.  رود�ش 

18-20م.   العثماين ق  احلكم  من  متاأخرة 

الأكرث  هي  العثمانية  بالرتكية  املكتوبة  الباقية  الإن�ساء  نقو�ش 
وحتى   15 القرن  من  العثماين  احلكم  تاريخ  لطول  وتعود  عدًدا، 
اليونان اجلغرافية كافة. القرن 20م، وتتواجد يف مناطق  بدايات 

والأبجدية  اللغة  ثالثية  ثنائية/  الإ�سالمية  النقو�ش 
الباقية يف اليونان 

بثمانية  اليونان حتتفظ  الباقية يف  العثمانية  العمائر  ل تزال 
وهذه  واحدة.  لغة/اأبجدية  من  باأكرث  مكتوًبا  نق�ًسا  ع�رص 
العربية والرتكية؛  باللغتني  النقو�ش ت�سمل نق�ًسا واحًدا مكتوًبا 
احلديثة  بالرتكية  وثانية  بالعثمانية،  مرة  باأبجدتيتني؛  وكذلك 
�سكل   ،9/1–8/1 نق�ش   ،1 )جدول  الالتينية‘،  ’الأبجدية 
على  موزعة  اللغة  ثالثي  ثنائي/  نق�ًسا  ع�رص  ثمانية  وعدد   .)4

21 لوحة كما يلي: 

)جدول  والعثمانية  العربية  باللغتني  مكتوبة  نقو�ش  ثمانية 
العثمانية  باللغتني  نقو�ش  واأربعة   .)8/1–1/1 نقو�ش   ،1
يف  لغة  بكل  واحد  اإن�ساء  نق�ش  ب�سجل  اثنان  منها  واليونانية: 
واحًدا  نق�ًسا  متثالن  احل�سوتني  وكلتا  منف�سلة،  )لوحة(  ح�سوة 
من  اخلطاط  عليه  اأكد  ما  وهو  البع�ش(؛  لبع�سهما  )مكملتني 
الرئي�سية  واجهته  على  ومكانهما  والإطار  املوحد  الت�سميم 
نقو�سها  عدد  اإجمايل  ي�سبح  وبذلك  الرئي�سي،  املدخل  يكتنفان 
 ،5/2  –1/2 )نقو�ش  فقط  عمائر  لأربع  كانت  واإن  نقو�ش،  �ستة 
 ،1/3 العربية واليونانية )نق�سا  باللغتني  9(. يوجد نق�سان  و�سكل 
والإيطالية  العثمانية  باللغتني  مكتوب  واحد  نق�ش  وثمة   ،)2/3
خمتلفة  لغات  بثالث  مكتوبني  نق�سني  اإىل  بالإ�سافة   .)1/4 )نق�ش 
موزع  مركب  نق�ش  اأولها:  والفرن�سية؛  واليونانية  العثمانية  مًعا؛ 
نق�ش  وميثل   ،)3/5–1/5 )نق�ش  منف�سلة  لوحات  ثالث  على 
بجزيرة  ’قنديه‘  هرياقليو  مبدينة  مار�سيه“  ”بون  التجاري  املبنى 
قواله  مبدينة  با�سا  علي  حممد  مبنزل  خا�ش  الآخر  والنق�ش  كريت. 

واحد.  نق�ش  الثالث يف  باللغات  وهو   ،)4/5 )نق�ش 

الإن�ساء  املن�سئ وتاريخ  ب�سيطة وا�سم  التجديد حتوي جملة دعائية 
اخلا�سة  الإن�ساء  نقو�ش  غالًبا  ومتثل  نقو�ش،   9 عددها  ويبلغ 
لتجديد عمارة اجلوامع ب�سكل خمت�رص.  ت�سري  التي  اأو تلك  باجل�سم 
جدير بالذكر اأن نقو�ش هذه املجموعة ميكن قراءتها  - ف�ساًل عن 
الكلمات  اإن  حيث  كذلك؛  عثمانية  نقو�ًسا  كونها  عربية -  اأنها 
اخلريات  ’�ساحب  املجموعة  هذه  نقو�ش  يف  ال�سائعة  الب�سيطة 
النقو�ش  يف  ال�ستخدام  �سائعة  جامع‘  و’تعمري  واحل�سنات‘، 
العثمانية  الدرا�سات  متخ�س�سو  ي�سنفها  ولذا  ا،  اأي�سً العثمانية 
عثمانية!  نقو�ًسا  كونها  العربية –  يعرفون  ل  الذين  – خا�سة 
ن�ش  اأو  قراآنيًّا  ا  ن�سًّ ومتثل  ب�ساطة،  الأكرث  هي  الثالثة:  واملجموعة 
وعدد  التجديد،  اأو  الإن�ساء  بتاريخ  م�سحوًبا  دعاًء  اأو  ال�سهادتني 

نق�ًسا.   19 املجموعة  نقو�ش هذه 

 60 اليونانية  باللغة  املكتوبة  الباقية  النقو�ش  عدد  يبلغ 
اأو  )ميتلليني  ل�سبو�ش  جزيرة  يف  فقط  نق�ًسا   50 منها  نق�ًسا؛ 
يونانيني  اأ�سحابها  كان  والتي  باجل�سم،  خا�سة  وهي  مدللي(19 
العثمانية.  الثقافة  من  بتاأثري  العثماين  احلكم  اإبان  بنيت  لكنها 
يف  موزعة  �سكنية  وعمائر  ج�سم  تخ�ش  الباقية  الأربعة  والنقو�ش 

)شلك 1( خريطة ايلونان مثبت عليها أسماء املدن واجلزر واملناطق الواردة بابلحث،
ابلاحث بترصف عن:

[Access date: 12 December 2016] https://cs.wikipedia.org/
wiki Soubor:Greece_map_blank.png)
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م
لغة 

النق�ش
مكان وجود النق�ش

عدد 
النقو�ش/
احل�سوات

1
عربي – 
عثماين

1/1. ج�سمة يو�سف بك )�سري�ش 
”�سريوز“(

2/1. تكية بقرية اآجيو�ش ڤال�سي�ش  
)هرياقليو ”قنديه–“ كريت(

3/1. اجلامع اجلديد باإرغاين 
)كوموتيني كوملجنه“(

9
4/1–7/1. ج�سمة ملك حممد با�سا 

)جزيرة خيو�ش ”�ساقز“(
8/1–9/1. جامع چنار )ك�سانثي 

”اسکچه“(

2
عثماين – 

يوناين

1/2 )اأ–ب(. ج�سمة ال�سلطان 
عبداحلميد )قرية قلمي مبدينة خانيا 

”حانيه“ جزيرة كريت(

2/2. برج ال�ساعة )ناو�سا 
”اآغو�ستو�ش“(

3/2 )اأ–ب(. جامع األك�ساندروپويل 
)األك�ساندروپويل ”دده اآغاچ“(

5

3
عربي – 

يوناين
1/3. منزل )مدينة ريثيمنو”ر�سمو“ 

جزيرة كريت(
2/32. منزل )مدينة ذراما ”ديرامه“(

4
عثماين – 

اإيطايل
1/4. اجلامع اجلديد )مدينة 

ثي�سالونيكي ”�سالنيك“(
1

5
عثماين – 
فرن�سي 
– يوناين

1/5 )اأ–ج(. مبنى بون مار�سيه 
)مدينة هرياقليو ”قنديه“ جزيرة 

كريت(

2/5. منزل حممد علي )مدينة كاڤال 
”قواله“(

4
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النقو�ش املكتوبة باللغتني العربية والرتكية العثمانية- 1

متثل النقو�ش املكتوبة باللغتني العربية والعثمانية اإ�سكالية؛ حيث 
العربية،  الكلمات  من  كبرًيا  عدًدا  حتوي  نف�سها  الرتكية  اللغة  اإن 
داخلها  تت�سمن  التي  العثمانية  النقو�ش  هنا  نعني  ل  فنحن  ولذا 
كلمات عربية الأ�سل، واإمنا ن�سري هنا فقط للنقو�ش التي متثل ق�سمني 
قد  ب�سيطة  دعائية  عبارة  يتمثل يف  ا عربيًّا  ن�سًّ ميثل  الأول  منف�سلني؛ 
اأو  ’احلمد هلل‘،  اهلل‘،   ’ما�ساء  مثل:  الكرمي  القراآن  من  اقتبا�ًسا  متثل 
عبارة دعائية مثل: ’هو املعني‘، ’هو العزيز‘، ’هو الفيا�ش‘. والأكرث 
�سيوًعا العبارات الثالث: ’ما�ساء اهلل‘، ’احلمد هلل‘، ’هو املعني‘.20  

متثل  باليونان  العثمانية  العمائر  يف  باقية  نقو�ش  ثمانية  ح�رص  مت 
ج�سمة-�سبيل  اإن�ساء  نقو�ش  متثل  نقو�ش  اأربعة  بينها  من  الفئة.  هذه 
)�سكال  اإيجه  ببحر  ’�ساقز‘  بجزيرة خيو�ش  الرائعة  با�سا  َمَلك حممد 
نق�ش  واجهة  كل  يزين  واجهات،  اأربع  ذات  وهي   .)3  ،2 رقم 
اإن�ساء. ا�ستهلت النقو�ش الأربعة بهذه العبارات الدعائية الأربع على 
الفيا�ش‘.  ’هو  العزيز‘،  ’هو  املعني‘،  ’هو  اهلل‘،  ’ما�ساء  الرتتيب: 
بهذه  هنا  �سنكتفي  لذا  واليونانية  بالرتكية  من�سورة21  النقو�ش  هذه 

)جدول 1( بيان انلقوش ثنائية/ ثالثية اللغة ابلاقية بالعمائر العثمانية بايلونان.

الإ�سارة اإليها لتو�سيح فقط اجلمع بني لغتني واأبجديتني؛ مع التاأكيد 
عثمانية  هي  الفتتاحية  العبارة  هذه  با�ستثناء  هي  النقو�ش  هذه  اأن 

بالكامل لغة واأبجدية. 

 والنق�ش الآخر الذي يو�سح حقيقة ثنائية لغة هذه النقو�ش هو 
نق�ش اإن�ساء جامع چنار مبدينة ك�سانثي ’ا�سكچه‘ )�سكل 4(. وهذا 
النق�ش رغم اأنه موؤرخ بعام 1189هـ - 1775م؛ فقد ُكِتَب الن�ش 
الرتكية  اإىل  نقحرته23  ومت  1299هـ -1882م،22  عام  له  العثماين 
احلديثة يف فرتة لحقة بعد عام 1928م24 وقتما ا�سُتبدلت الأبجدية 
العربية العثمانية بالأبجدية الالتينية لكتابة اللغة الرتكية. وكما يبدو 

دا مًعا بن�سق موحد يف فرتة لحقة.  من النق�سني، فقد ُجدِّ

اأنه  النقو�ش  هذه  لغة  ثنائية  على  التاأكيد  �سياق  هنا يف  يعنينا  ما 
عندما مت نقحرة العبارة العربية الفتتاحية بنق�ش اإن�ساء جامع چنار ’هو 
املعني‘ ُترِجَمت – بدًل من نقحرتها مثل بقية النق�ش – اإىل ’احلمد 
هلل‘ ’ELHAMDÜLİLLAH’ )�سكل 4(؛ مما يدلل على ’اأجنبية‘ 
الكلمة على اأ�سحاب الرتكية خا�سة بعد بعدهم عن العثمانية امل�سبعة 
كذلك  ينتهي  نف�سه  العثماين  الن�ش  العربية.  والرتاكيب  بالكلمات 
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اأمني كوملجنه‘ باللغة العربية25؛ فهكذا ا�ستهالل ن�ش  ’كتبه  بعبارة 
النق�ش وخامتته باللغة العربية بينما الن�ش ذاته بالعثمانية. 

وهذا النق�ش ميتاز مبيزة اأخرى بخالف جمعه بني اللغتني العربية 
والعثمانية؛ وهو كتابته باللغة نف�سها لكن باأبجديتني خمتلفتني: بالأبجدية 
مت  الذي  الأمر  وهو  الالتينية.  بالأبجدية  نقحرته  متت  ثم  العثمانية، 
بال�رصورة بعد عدة �سنوات، ورمبا عقود من عام 1928 بعد اأن �سارت 
اللغة الرتكية تكتب بالأبجدية الالتينية – كما �سبق القول – وقتما �سار 
الأتراك امل�سلمون باملدينة – ومبنطقة تراقيا عموًما- ل يعرفون العثمانية 

ول يفهمونها؛ ومن هنا كانت ال�رصورة لنقحرة النق�ش.

الورقة  تعني  ل  الفئة  نقو�ش هذه  يخ�ش  فيما  اأنه  بالذكر  جدير 
اأو  العبارات  هذه  مثل  حتتوي  التي  العثمانية  النقو�ش  هنا  البحثية 
للنق�ش؛ واإمنا فقط تلك  الن�سي  ال�سياق  املندجمة يف  العربية  املفردات 

النقو�ش التي حتوي هذه الن�سو�ش العربية يف �سياق منف�سل كعبارة 
الن�ش  منف�سل  �سطر/ بانوه/ خرطو�ش  يف  يعقبها  افتتاحية  جملة  اأو 
عاليه –  لها  امل�سار  النقو�ش  عن  – ف�ساًل  هنا  و�سنتناول  العثماين. 
التحليل  من  ال�سياق  هذا  ن�رصها يف  ي�سبق  مل  نقو�ش  ثالثة  بالتف�سيل 

اللغوي مل�سمونها، وتف�سيل هذه النقو�ش كما يلي:    

)نق�س 1/1(  نق�س �إن�ساء ج�سمة يو�سف بك مبدينة �سري�س’ �سريوز‘
القليلة  العثمانية  الآثار  اأحد  بك  يو�سف  ج�سمة  واجهة  متثل 
الباقية26 مبدينة �سري�ش ’�سريوز‘. وهذه اجل�سمة كما تعك�ش الواجهة 
اجل�سمة  هذه  مندثرة.  معمارية  جمموعة  من  جزءا  كانت  اأنها  الباقية 
1230هـ/1814- �سنة  بك  يو�سف  بناها  الإن�ساء  نق�ش  يفيد  كما 

اإ�سماعيل بك ترحًما عليه. وتقدم هذه  تربة والده  1815م �سمايل 
الورقة البحثية قراءة النق�ش باللغة العثمانية،27 وترجمة له بالعربية28 

هنا لأول مرة، وهي اأول ترجمة كاملة للنق�ش باأية لغة يف املطلق. 

)شكال  2،  3( جشمة - سبيل ملك حممد باشا جبزيرة خيوس )ساقز( ببحر إجيه، وأحد نقوشها األربعة، ابلاحث، 2016م.

)شلك 4( نقش إنشاء جامع چنار بمدينة كسانيث ‘اسكچه’، ابلاحث، 2007م.
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ن�س �لنق�س
ما�ساء اهلل

مرحوم ومغفور له اإ�سماعيل بك روحيجون الفاحتة

ايتدى اجرين روح پاكينه عطاهم ايدوب اجرا بو دجلو چ�سمة يىوالدينه قيلدي بر تربه بناح�رصت خمل�ش يو�سف بك خال�سا

�سنة�سمه ايدي كفان زير ابرياقوت ظهر ايدي باهلل دولتهروم ايلي ايتم�سدي جمله اتكايعني ا�سماعيل بك كيم ذاتنه

هم �سو ايج قيل روح پاكينه دعاجنت قربين زيارت ايله همديدي بر تاريخ جوهر دار اكابنده �سي عاكف زيارت ايله هم دعا  1230

ترجمة �لنق�س

ما�ساء اهلل
الفاحتة لروح املرحوم واملغفور له اإ�سماعيل بك

واهبًا اأجرها لروحه الطاهرة ]روح والده[كما قام باإن�ساء هذه اجل�سمة التي ترغبها القلوبباإن�ساء تربة لوالده خال�سا ]لوجه اهلل[قام ح�رصت املخل�ش يو�سف بك 

�سنة �سمه ايدي كفان زير ابريا29وقوى ظهر دولته )الدولة( بعون اهلليعني ا�سماعيل بك اتكاأ عليه )اعتمد عليه( جميع من بالروم ايلي

1230 ا�رصب املاء وادع لروحه الطاهرةوقم بزيارة رو�سة قربهقال تاريخه اأن له دار اجلوهروقم بزيارة عبده وتدبر 

)شلك 5( نقش إنشاء جشمة يوسف بك بمدينة سريس ‘سريوز’، ابلاحث، 2008م.

’�لقدي�س‘ ڤال�سي�س مبدينة  )نق�س 2/1( نق�س تكية قرية �آجيو�س 
هري�قليو ’قنديه‘ بجزيرة كريت

 ’Mağaralı Köy’ ڤال�سي�ش  اآجيو�ش  بقرية  البكتا�سية  التكية 
�سليل  بك  م�سطفى  �سيدها  كريت  بجزيرة  ’قنديه‘  هرياقليو  مبدينة 
التكية  هذه  1237ھ/1821م.30  عام  املحلية  لر  برويازاده  اأ�رصة 
كانت ت�سم كذلك اأماكن معي�ش واأبنية املطبخ وج�سمة.31 تبقى من 
هذه العمائر بع�ش الأطالل مع �سور التكية الذي يتو�سطه تقريًبا كتلة 
النق�ش32  ويعلوه  م�ستقيم،  بعقد  املتوجة  النحيت  احلجر  من  مدخل 

املعني بالدرا�سة هنا. 

ن�س �لنق�س

ماشاء هللا - 1
يف سنة 1253 يف 13 را ابزارارتسي يف 12 مايس- 2

وترجمته

ماشاء هللا - 1
يف يوم اإلثنني 13 ربيع األول سنة 1253 [هجرية ]يف 12 مايو          - 2



�أحمد �أمني

�أبجديات 2019 224

ال�سهر العربي مكتوب يف ن�ش النق�ش العثماين بطريقة الخت�سار33 
والأوقاف  والوثائق  النقو�ش  التاريخ يف  كتابة  ماألوفة يف  وهي طريقة 
العثمانية؛ فاحلرفني ”را“ ي�سريا اإىل �سهر ربيع الأول. لكن مبراجعة التاريخ 
الهجري امل�سجل على النق�ش يتبني اأن يوم 13 ربيع الأول 1253هـ ل 
يوافق يوم الإثنني، واإمنا يوافق يوم ال�سبت. وتقع اأيام الإثنني يف ال�سهر 
املذكور يف 1، 8، 15، 22، 29. وغرة ربيع الأول لل�سنة املذكورة 
توافق 24 مايو 1252 رومي )تقومي التاريخ املايل الرومي ”ال�سنة املالية 
الرومية34“(، 5 يونيو 1837 ميالدي؛ وهو ما يعني اأن التاريخ الآخر 
املذكور ل يتفق والتاريخ الهجري، واإن كان التقومي الرومي مع عدم دقته 
اأقرب. ويف احلقيقة مثل هذا الختالف بني اليوم والتاريخ املوافق من 
جهة وبني مقابلة التاريخ الهجري والتاريخ الآخر )�سواء كان وفق التقومي 
الرومي اأو امليالدي( من جهة ثانية يوؤكد على �رصورة حتقيق النقو�ش واأنها 
لي�ست مبناأى عن اخلطاأ. فمن املحتمل اأن اخلطاط ذو الثقافة الإ�سالمية، ل 

�سيما ونحن نتحدث عن نق�ش خا�ش بتكية للمت�سوفة، ف�سل اأن يكتب 
ا عن ال�سبت؛ فالإثنني يوم ولد امل�سطفى عليه ال�سالم، ويوم  الإثنني عو�سً
مات، ويوم ي�سن فيه ال�سوم، وترفع فيه الأعمال اإىل اهلل، بينما ال�سبت 
قبوًل فهذا يطرح  يلقى  التحليل  اليهود! واإذا كان هذا  ب�سبت  يعرف 
اإ�سكالية انتقاء اخلطاط لليوم )التاريخ( بح�سب موافقته لذكرى دينية اأو 
منا�سبة ما ولي�ش ل�سحيح التاريخ. وهو اأمر يحتاج لدرا�سة م�ستقلة نو�سي 

بها هنا تتم على حتقيق تواريخ النقو�ش. 

مبدينة  �إرغاين  بقرية  �جلديد  �جلامع  �إن�ساء  تاريخ   )3/1 )نق�س 
مارونيا�س باإقليم �لرودوبي

مارونيا�ش  ملدينة  التابعة  اإرغاين  بقرية  اجلديد  اجلامع  تخطيط 
ب�سيط35 عبارة عن بناء ذي م�سقط مربع، مغطى ب�سقف خ�سبي م�ستو 
بالقرميد  مغطى  ب�سيط  بجمالون  اخلارج  من  ومغطى  الداخل،  من 
باجتاه  يتجه  ب�سيط  منحدر  على  مبني  وهو  الأمطار.  من  حلمايته 
جنوب �رصق – �سمال غرب مما جعله معلًقا من جهة املدخل، ويتم 
الو�سول اإليه من قلبه �سلم واحدة من �سبع درجات. ي�سغل كل �سلع 
من اأ�سالعه �سف واحد من النوافذ الكبرية، عددها ثالث بكل �سلع 
عدا �سلعي املدخل والقبلة؛ حيث يتو�سط الواجهة الرئي�سية املدخل 
الوحيد للجامع، ويكتنفه نافذة واحدة كبرية من كل جانب، وياأتي 
ويكتنفه  القبلة،  يتو�سط جدار  الذي  املحراب  على  عموديًّا  املدخل 
كذلك نافذة واحدة من كل جانب. النوافذ متماثلة كبرية م�ستطيلة 
ومتوجة بعقود موتورة. فتحة باب اجلامع كذلك م�ستطيلة ومتوجة 

بعقد موتور. يعلوها نق�ش اإن�ساء اجلامع املعني باملناق�سة هنا. 
ن�س �لنق�س

احلمد هلل1(

ميالديجامع�رصيفكعربي2(
1930ان�سا�سي1348

ابلكتاشية اتلكية  املتضمنة  املعمارية  املجموعة  من  جزء  واجهة   )7  ،6  )شكال 
اخلاص ابلايق  وانلقش  كريت،  جبزيرة  هرياقليو  بمدينة  ڤالسيس  آجيوس   بقرية 

باتلكية، ابلاحث، 2016م.

 )شلك  8( نقش إنشاء اجلامع اجلديد بقرية إراغين، عن:
Κουτρούλας, Μουσουλμανικά τεμένη, 362.
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النق�ش  اأن  وا�سًحا  ويبدو  احلجر  من  ال�سكل  م�ستطيل  النق�ش 
ال�سكل  حتديد  مت  حيث  حديثة  باألوان  تلوينهما  اإعادة  مت  والكتابات 
وتق�سيم م�ساحات الن�سو�ش باللون الأزرق الداكن، وخلفية الكتابات 
باللون الأبي�ش. النق�ش مق�سم بدوره اأفقيًّا اإىل م�ستطيلني؛ الأعلى ي�سغل 
م�ساحة اأكرث من ثلثي النق�ش مكتوب فيها: احلمد هلل. امل�ستطيل ال�سفلي 
مق�سم راأ�سيًّا اإىل ثالثة م�ستطيالت اأ�سغر؛ الأمين يحوي التاريخ الهجري 
»ميالدي  بن�ش  امليالدي  التاريخ  والأي�رص   ،»1348 »عربي  بن�ش 
1930«، بينما الأو�سط يحوي ن�ش الإن�ساء بالعثمانية  ”جامع�رصيفك 
ان�سا�سي“ اأي ”اإن�ساء اجلامع املبارك.“ التاريخني الهجري وامليالدي 

متوافقني فعام 1348هـ يوافق عام 1930م. 

على الرغم من ب�ساطة هذا النق�ش؛ املنا�سبة وب�ساطة عمارة اجلامع، 
ورجوعه لتاريخ متاأخر اإل اأنه ذو اأهمية بالغة ميكن تتبعها على وجه 
التحديد يف نقطتني رئي�سيتني: الأوىل اأن النق�ش بن�سيه العربي والعثماين 
مكتوب بالأبجدية العربية رغم تاريخ النق�ش 1930م اأي بعد نحو 
عام  الالتينية  الأبجدية  اإىل  الرتكية  اللغة  كتابة  حتول  قرار  من  عامني 
1928 والذي عرف با�سم ثورة احلروف، والذي مت تطبيقه ب�رصامة 
ي�رصي  يكن  القرار مل  اأن هذا  يدلل على  امل�ستويات، وهو  كافة  على 
خارج تركيا احلالية، بل رمبا كذلك اأنه مل ي�سادف قبوًل لدى امل�سلمني 
ظلوا  واأنهم  اجلامع –  يقع  – حيث  اليونانية  تراقيا  يف  ’الأتراك‘ 
ي�ستخدمون العثمانية لفرتة ما بعد هذا القرار. وميكن تف�سري ذلك يف 
�سياق حر�ش الأقلية امل�سلمة يف تراقيا على التم�سك باملوروث والثقافة 

الإ�سالمية املرتبطة بالأبجدية العربية اأ�سا�ش اللغة العثمانية. 

النقطة الثانية تتمثل يف الإ�سارة اإىل التاريخ الهجري با�سم عربي! 
 وا�ستخدام لفظة ’عربي‘ للدللة على التاريخ الهجري )الإ�سالمي – 
الرومي  التاريخ  عن  له  متييًزا  جاء  النبوي(36   – الهاليل   – القمري 

والذي انتهى العمل به يف الدولة العثمانية منذ عام 1925م.37 

النقو�ش املكتوبة باللغتني الرتكية العثمانية واليونانية- 2
احلاكم  لغة  حيث  منطقية؛  الأكرث  النقو�ش  متثل  النقو�ش  هذه 
ولغة الأغلبية املحكومة، املكونان الرئي�سيان لليونان اإبان فرتة احلكم 
العثماين، ورغم ذلك فعدد هذه النقو�ش لي�ش بكثري، وهو مييز ب�سكل 
عديد  يف  كذلك  وجنده  العثماين،  احلكم  من  الأخرية  الفرتة  خا�ش 
 )9 )�سكل  الآجر39  قوالب  وعلى  بل  وال�سالنامات،38  الوثائق  من 
مبا يعك�ش الهوية املزدوجة الوا�سحة لالأرا�سي اليونانية حتت احلكم 
العثماين خا�سة الن�سف الثاين من القرن 19م وبدايات القرن 20م. 

هذه النقو�ش عددها ثالثة، تف�سيلها كما يلي:    

بقرية  عبد�حلميد  �ل�سلطان  ج�سمة  �إن�ساء  نق�س  ب(  �أ،   :1/2 )نق�س 
قلمي – حانيه – كريت

 توجد ج�سمة ال�سلطان عبداحلميد خان )ح. 1293- 1327هـ / 
1876- 1909م( على بعد خطوات خارج الباب الرئي�سي حل�سن 
عز الدين40 بقرية قلمي اأپوكرونو التابعة ملدينة خانيا ’حانيه‘ بجزيرة 
حتى  البناء  واجهة  على  املثبتني  بجزئيه  الإن�ساء  لنق�ش  وفًقا  كريت. 
وبناها  1884م،  1301هـ -  عام  يف  اجل�سمة  بناء  مت  فقد  الآن، 
ميثل  البناء  خان.  عبد احلميد  ال�سلطان  باأمر  يورغاراكي  املعماري 
مائي  اإمداد  لنظام  الأخرية  النقطة  متثل  وهي  و�سهريًجا،  ج�سمة 
املياه حل�سن  لتوفري  املغال خورافيا  بقرية  مارينا  اآجيا  منطقة  يبداأ من 
 x  5 امل�سقط  م�ستطيل  احلجر  من  ب�سيط  البناء  املجاور.41  عز الدين 
بقبو.  ومغطى  3.10مرت،  بارتفاع  جدرانه  وترتفع  5.50مرت، 
واحل�سن  اجل�سمة  باجتاه  للقادم  الظاهرتان  اخلارجيتان  الواجهتان 
)الغربية واجلنوبية( مبنيتان باحلجر النحيت وتنتهيان باإفريز حجري، 
على  يوؤكد  وهذا  الدق�سوم؛  باحلجر  بنيتا  الأخريان  الواجهتان  بينما 
وتقنيات  اخلام  املواد  واختيار  البناء  �سياغة  يف  الب�رصي  البعد  تاأثري 
البناء مع مراعاة البعد القت�سادي كذلك. البعد الب�رصي كذلك تاأثريه 
وا�سح على حتديد الواجهة الرئي�سية )الغربية( حيث �سنابري اجل�سمة؛ 

وان�سحب بال�رصورة على حتديد موقع نق�سي اإن�سائها. 

)شلك  9 ( قطعة آجر مثبتة بواجهة أحد املنازل بمدينة هرياقليو جبزيرة كريت 
ابلاحث  وايلونانية،  العثمانية  األجبديتني  باللغتني/  املدينة  اسم  منقوش عليها 

2016م.
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رائع  ب�سكل  هند�سيًّا  الواجهة  هذه  يورغاراكي  املعماري  �سمم 
ووزع وحداتها بتنا�سق وان�سجام ومراعاة قواعد التماثل، فجاء النق�ش 
العثماين على املحور الراأ�سي للواجهة، بينما يقع �سعار الدولة العثمانية 
)الهالل والنجمة( على املحور الأفقي. النق�سان مًعا العثماين واليوناين 

قليم  بقرية  خان  عبد احلميد  السلطان  جشمة  لواجهة  رأيس  قطاع   )10 )شلك 

بمدينة خانيا، ابلاحث، 2018م.

خانيا،  بمدينة  قليم  بقرية  خان  عبد احلميد  السلطان  جشمة  واجهة   )12 )شلك 

ابلاحث، 2016م.

)شلك 13( انلقش العثماين جلشمة السلطان عبد احلميد خان بقرية قليم بمدينة 

خانيا، ابلاحث، 2016م.
)شلك  11( جشمة السلطان عبد احلميد خان بقرية قليم بمدينة خانيا، ابلاحث، 

2016م.

منفذ  اليوناين كذلك  النق�ش  متعامد.  ب�سكل  متقاطًعا  �سكاًل  يكونان 
وكاأنه ر�سم هند�سي مت تنفيذه بعناية؛ ولعل هذا اأ�ساف حافًزا – ف�ساًل 
ا  عن كون البناء عمارة �سلطانية – جعل املعماري يورغاراكي حري�سً

على اأن ي�سجل ا�سمه يف النق�ش رغم ب�ساطة البناء.
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ن�س �لنق�س بجزئيه �لعثماين و�ليوناين

دوده عثمانيا نه اآبروح�رصت عبداحلميد ثانيدر 
چ�سمه �سار برو اح�سان �سوب�سومنبع لطفندن اجرا ايلدي

ΥΠΟΓ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ. ΑΡΧΙΤΕΚلوعه نق�سانه اولدي چاره جو�سو كتوردوب ا�سبو ا�ستحكام ده ΕΠΙ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ.
ΣΟΥΛ

 ΤΑΝ. ΧΑΜΙΤ.
ΩΙΚΟΔΟΜΗΘΗ.

Μ  Η  Ν  Ι

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΩ Ι
ΤΟΝΟΣ. ΕΤΕΙ. 1884 يارب ايچتكچه بو �سودن

ع�سكر ا�سالمده الدقچه و�سوت�سنكان

بر زمان اول�سابك انك�ست عدونهر عي�سني كمدر اتيم�سون 
عامل اول�سون �سايه �سنه ناكچونو بنو اثار خري ابراز ايدوب

لطف خان عبداحلميددندر بو �سويازدي رحمي بنده �سي تاريخ تام
رم�سان�سنة 1301يف 27

ترجمة42 �لنق�س بجز�أيه �لعثماين و�ليوناين )�لن�س �ليوناين مت عك�س مو�سع ح�سوتيه لتبد�أ من �حل�سوة �ليمنى يف �لرتجمة �لعربية بداًل من 
�حل�سوة �لي�رسى بالن�س �ليوناين(

1301هـ(  ذو القعدة   10( 1884م  �سنة  �سبتمرب  �سهر  من  بالأول 
�سهر  من  والع�رصين  ال�سابع  يوم  اختيار  اأن  ويبدو  يوًما.   41 بفارق 
رم�سان لتاأريخ النق�ش العثماين لي�ش م�سادفة، واإمنا على الأرجح هو 
للقيمة الدينية لهذا اليوم باعتباره يوًما مر�سًحا – يعتقد عامة امل�سلمني 
لليلة  رم�سان –  ل�سهر  والع�رصين  ال�سابع  يوم  توافق  القدر  ليلة  اأن 
القدر، وهي اأكرث اأيام اهلل قدًرا عند امل�سلمني. ويوؤثر امل�سلمون افتتاح 
اليوم  هذا  يف  اخلريية  والأعمال  امل�ساجد  بناء  مثل  الدينية  الأعمال 
ابتغاء الدعاء والربكة، ولعل هذا يف�رص اأ�سبقية تاريخ النق�ش العثماين؛ 
حيث مت ال�ستعجال به لتدارك هذا اليوم الف�سيل، ثم ا�ستكمل عمل 

النق�ش اليوناين على مهل. 

الإ�سالمية  الثقافة  ويعك�ش  م�سمونه،  يف  ثري  العثماين  النق�ش 
العثمانية  الدولة  و�سعار  ال�سلطان  بطغراء  يبداأ  بو�سوح؛  العثمانية 
باحل�سن  اجل�سمة  ويف�رص عالقة  عبد احلميد،  ال�سلطان  على  الثناء  ثم 

الطغراء: الغازي عبداحلميد خان بن عبد املجيد خان املظفر دائما
جمد بيت اآل عثمانح�رصة عبد احلميد الثاين

والإح�سان فجعلها �سقاية للماء �سل�سبيالاأجرى هذا النبع ابتغاء الأجر

�سهر   1 يورغاراكي  املعماري  توقيع 
�سبتمرب �سنة 1884

تلبية حلاجته ال�سديدة للمياهي�رص املاء اإىل هذا احل�سن
هذا البناء باأمر الإمرباطور ال�سلطان 

حميد وبقدر و�سوء جنود الإ�سالم منهيارب بقدر ما ي�رصب الظماء هذا املاء

نهر احلياة هذا وتطم�سه اأبًدااأل تطال اأيادي العدو
حيث ي�سري العامل اأف�سل بف�سلهادعونا نن�ساأ دائما اأعمال اخلري

هذا املاء هو من اأعمال عبداحلميدخان اخلرييةكتب خادمه رحمي تاريخه بالتمام
رم�سان�سنة 1301يف 27

حتليل النق�ش بجزاأيه العثماين واليوناين
اإن�ساء ر�سمي،  هذا النق�ش بجزئيه العثماين واليوناين ميثل نق�ش 
تام.  ب�سكل  الإن�ساء  نق�ش  �سياغة  اأجزاء  وي�ستويف  �سلطانية،  لعمارة 
نق�سا هذه اجل�سمة العثماين واليوناين غري متطابقني؛ لكنهما ا�ستمال 
مًعا على امل�سمون ’الر�سمي‘ للنق�ش حيث ا�سم املن�سئ وتاريخ الإن�ساء 
والتوجيه باأمر الإن�ساء. النق�ش العثماين اأكرث ثراًء من نظريه اليوناين؛ 
وات�سمت طريقة اإثبات التاريخ وذكر ا�سم اخلطاط/ املعماري بالتنوع 
بني النق�سني بح�سب خطاط كل نق�ش وهويته وثقافته التي انعك�ست 
كذلك يف ن�ش النق�سني، كما �سنو�سح عند مناق�سة كل ن�ش منهما. 
من  الرثاء  �سديدا  جاءا  واليوناين  العثماين  اجل�سمة  هذه  نق�سي  ن�سا 
حيث ال�سكل وامل�سمون، وذلك رغم ب�ساطة البناء كما �سبق القول. 
النق�ش العثماين موؤرخ بيوم 27 رم�سان ل�سنة 1301هـ )7-21-

املوؤرخ  اليوناين  النق�ش  تاريخ  على  �سابق  بذلك  وهو  1884م(، 
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الإ�سالم  ببقاء  والدعاء  اإليه،  املياه  ت�سبيل  وف�سل  واأهمية  املجاور 
وامل�سلمني يف تلك البقاع، وينتهي با�سم كاتب الن�ش رحمي وتاريخ 
اإمتام البناء مف�ساًل باليوم وال�سهر وال�سنة. من املرجح اأن يكون رحمي 
كاتب النق�ش هو اإبراهيم رحمي )الكريتي( والد بهاء الدين رحمي 
تعليمه  اأمت  اأول م�سور تركي حمرتف، وقد  باأنه  ي�ستهر  بديز، والذي 
البتدائي يف مدر�سة خانيا البتدائية �سنة 1887م.43 ويذكر والده 
العثمانية، وكر�ش  الكتابية  النقو�ش  العديد من  نفذ  باأنه كان خطاًطا 

حياته للكتابة وخلدمة الدولة العثمانية.44    

النق�ش اليوناين منفذ وكاأنه لوحة هند�سية، مكتوًبا باحلروف الكبرية 
وتنتهي كل كلمة بنقطة لتف�سل بينها وبني الكلمة التالية، يبداأ من الي�سار 
اإىل اليمني يف �سطرين، ومق�سوم على ح�سوتني تكتنفان الن�ش العثماين، 
لكن يف الوقت نف�سه كل ح�سوة تعطي نق�ًسا مكتماًل يف ن�سه ومنف�ساًل، 
الن�ش  ي�سار  احل�سوة  ي�سار  الن�سي.  �سياقه  يف  ا  تامًّ معنى  يعطي  بحيث 
العثماين يبداأ الن�ش ويحتوي على خم�ش كلمات، الكلمة الثالث وهي 
”�سلطان“ موزعة على ال�سطرين مًعا، ويذكر اأن البناء باأمر ”الإمرباطور 
ال�سلطان حميد“؛ ويعزز ذلك الثقافة اليونانية فلقب ”الإمرباطور“ هو 
املوروث ”اليوناين اأو البيزنطي“ وُتبع بلقب ال�سلطان وهو ال�سائد يف ثقافة 
ع�رص كتابة النق�ش، واجلمع بينهما هنا يدل على مدى املزج بني الثقافتني 
اليونانية والعثمانية مًعا. وا�سم ال�سلطان كتب هنا حميد كما كان يتداوله 
على عك�ش النق�ش العثماين بالنطق ال�سحيح  – والغرب –  اليونانيون 
عبد احلميد؛ وهذا يدلل على اأن كاتب الن�ش وهو يف الأغلب املعماري 

نف�سه يورغاراكي يكتب كيفما يتحدث ولي�ش هناك ن�ش مقيد به. 

اإىل  للناظر  بالن�سبة  العثماين  النق�ش  ميني  الثانية،  احل�سوة  يف 
بكتابة   ’ΥΠΟΓΡΑΦΗ‘ توقيع  كلمة  باخت�سار  يبداأ  النق�ش، 
املعماري  ا�سم  ثم   45”.ΥΠΟΓ“ الأوىل  الأربعة  الأحرف 
يورغاراكي ثم كلمة معماري موزعة على ال�سطرين، ثم �سنة يليها 
التاريخ بالأرقام 1884، ثم اأخذ يعالج امل�ساحة املتبقية لت�ستوعب 
�سطرين  على  اأ�سغر  بخط  فكتبها  �سبتمرب“  �سهر   ”1 التاريخ  بقية 
لرتفاع  ال�سغريين  ال�سطرين  ارتفاع  معادلة  يو�سح  راأ�سي  بخط 

ال�سطر العادي. الن�ش منفذ بحرفية ومهارة عالية وبخطوط مت�سقة 
ومتزنة وكاأنها كتابة هند�سية.    

تنفيذ نق�ش بجزاأين مت�سلني ب�رصيًّا ومكانيًّا ومن حيث امل�سمون 
باللغتني العثمانية واليونانية ملن�ساأة واحد – مع ب�ساطتها كما �سبق الإ�سارة – 
تعك�ش بو�سوح ال�سياق ال�سيا�سي والإداري وكذلك الثقايف املركب جلزيرة 
كريت يف نهاية القرن التا�سع ع�رص؛ حيث اليونانيون اأ�سحاب الأر�ش 
وغالبية ال�سكان واجلزء الأكرب من اجلهاز الإداري خا�سة بعد اتفاق حلپا46 
’Pact of Halepa’ اأكتوبر 1878م، والعثمانيون باعتبارهم �سلطة 
حاكمة وقوات ع�سكرية وجزءًا من ال�سكان، وياأتي هذا النق�ش بجزاأيه مًعا 
كنتيجة مبا�رصة لبنود اتفاق حلپا والتي من �سمنها اأن اللغتني الر�سميتني هما 
اللغة الرتكية واللغة اليونانية. وهو ما يجعل تف�سري وجود مثل تلك النقو�ش 

ثنائية اللغة الرتكية- اليونانية �سدى للواقع ال�سيا�سي بعد اأكتوبر 1878م. 

)نقش 2/2( نقش إنشاء برج الساعة مبدينة انوسا ’آغوستوس‘

ملحافظة  التابعة   ’Niyaoste  ،Naoussa‘ ناو�سا  مدينة  تقع 
لليونان  العثماين  احلكم  اإبان  اليونانية، وكانت  مقدونيا  بو�سط  اإمياثيا 
تعرف با�سم اآغو�ستو�ش ‘Ağustos’، وكانت ناحية تابعة لق�ساء مدينة 
’�سالنيك‘.47   ثي�سالونيكي  ولية  اأو  ل�سنجق  التابع  فريه‘  ’قره  ڤرييا 
حتتفظ ناو�سا بعدد قليل من العمائر الباقية من الع�رص العثماين متمثلة يف 

بع�ش املنازل، ومقر حكومي، وحمطة القطار، وبرج ال�ساعة.48 

يقع  وهو  للمدينة،  املعمارية  العالمات  اأهم  ال�ساعة  برج 
يورغو�ش  ال�سناعة  رجل  اأن�ساأه  املدينة،  بو�سط  املحافظة  مبنى  اأمام 
اآنا�ستا�سيو كريجي عام 1895م للمدينة. وهو برج �سدا�سي امل�سقط 
بارتفاع 25مرًتا، مبني باحلجر امل�سذب، وي�ستدق البناء كلما ارتفع. 
يعلوها  حجرية،  حلية  يحددها  اأق�سام  اأربعة  من  الربج  بدن  يتكون 
اجلزء اخلا�ش باجلر�ش، واأ�سفله مبا�رصة توجد ال�ساعة.49 يعلو مدخل 
الربج الوحيد نق�ش رخامي م�سجل عليه باللغتني العثمانية واليونانية 

ا�سم املن�سئ وتاريخ الإن�ساء.

ترجمة �لنق�س�للغةن�س �لنق�س
1311�سنه �سنده

كوركى ان�ستا�ش كريجي ان�سا يلدى
اأن�ساأه جورجي اآن�ستا�ش كريچي يف عام 1311العثمانية

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΤΣΗ

ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ 1895
�سيده يورغيو�ش اآنا�ستا�سيو كريت�سي ]يف[ 1895اليونانية
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  ميثل هذا النق�ش بن�سيه العثماين واليوناين نق�ش اإن�ساء لربج ال�ساعة، 
يت�سمن  فهو  نف�سه؛  الوقت  يف  و�سخ�سيًّا  ر�سميًّا  نق�ًسا  يعد  وهو 
املن�سئ،  وا�سم  الإن�ساء،  فعل  حيث  الإن�ساء  لن�ش  الرئي�سة  الأجزاء 
ذاته  الوقت  يف  حتمل  ولكنها  عام  نفع  ذات  ملن�ساأة  الإن�ساء  وتاريخ 
�سبق  كما  �سهري  �سناعة  رجل  واأنه  خا�سة  للمن�سئ  دعائية  �سبغة 
تطابق  اللغة/ الأبجدية حيث  لثنائية  منوذج  ميثل  النق�ش  هذا  القول. 
م�سمون الن�سني العثماين واليوناين مع الأخذ يف العتبار الختالف 
ف�سجل  لغة؛  كل  �سياق  بح�سب  الإن�ساء  تاريخ  ت�سجيل  طريقة  يف 
املالية  ”ال�سنة  الرومي  التقومي  وفق   1311 �سنة  العثماين  الن�ش  يف 
الرومية“ و�سنة 1311 رومي تبداأ يوم الأربعاء 1 مارت املقابل ليوم 
�سنة  تقابل  وهكذا  مار�ش 1895م،  و 13  رم�سان 1312هـ   16
1311 رومي 13 مار�ش- 1895: 12 مار�ش- 1896م، وهو 
الن�ش  النق�ش نف�سه �سمن  التاريخ امليالدي الوارد على  ما يت�سق مع 

اليوناين كتاريخ لالإن�ساء ” 1895“.

اأدخل  من  اأول  وهو  كريت�سي  اآنا�ستا�سيو  يورغيو�ش  هو  املن�سئ 
ناو�سا 1874-1875م، وله كذلك خان  اإىل  القطن  �سناعة حلج 
مبدينة ثي�سالونيكي بحالة جيدة يعود اإىل عام 1870م وهو الآن مقر 

حركة اإيب�سلون.50

ال�سناعة  ورجال  والتجار  الأثرياء  دخول  النق�ش  هذا  ويثبت 
القرن  من  الأخرية  العقود  يف  العامة  املباين  اإن�ساء  جمال  اليونانيون 
اليوناين؛ ومن املرجح  الن�ش  يليه  العثماين  بالن�ش  النق�ش  يبداأ  19م. 
اليوناين كما  املن�سئ  ا�سم  تركيًّا حمليًّا فكتب  النق�ش  اأن يكون كاتب 
ينطقه ولي�ش منطوق املقابل اليوناين؛ فيورغيو�ش ال�سم الأول كتبه 
م�رص  يف  الآن  وحتى  امل�رصية،  باجليم  ’جرجي‘  وينطق  ’كوركي’ 
ما  امل�رصية، وهو  باجليم  مبنطوقه  اأو جرجي  ا�سم جورجي  ي�ستخدم 
يقابل چورچ يف الإجنليزية ويورغو�ش يف اليونانية. واخت�رص ال�سم 
كما  واإعراًبا  نطًقا  ال�سحيح  من  بدًل  ينطقه  كما  اآن�ستا�ش  اإىل  الثاين 

بالن�ش اليوناين ’اآنا�ستا�سيو‘.        

ألكساندروپويل  جامع  جتديد  نقش  ب(  أ،   :3/2 )نقش 
بمدينة ألكساندروپويل ‘دده آاغچ’ جبزأيه العثماين وايلوناين

العثمانيون  اأ�س�سها  �سغرية  مدينة  هي  األك�سندروپولي�ش   
تابًعا  ق�ساًء  ‘Dedeağaç’؛ وكانت  اآغاچ  دده  با�سم  عام 1865م 
لولية  تابًعا  �سنجًقا  �سارت  ثم  اأدرنة،  لولية  التابع  دميتوقا  ل�سنجق 

اأدرنة كما وردت يف �سالنامة ولية اأدرنة لعام 1319هـ - 1901: 
اأن  اإىل  لبلغاريا،  تابًعا  �سنجًقا  اأ�سبحت  عام 1913  1902م، ويف 

عادت �سنجًقا تابًعا لليونان عام 1919م.51 

مبدينة  الباق  الوحيد  اجلامع  هو  األك�سندروپولي�ش  جامع 
الباقية  الثالثة  النقو�ش  يف  ُيذكر  مل  اجلامع  ا�سم  األك�سندروپولي�ش. 

)شكال 14، 15( برج الساعة بمدينة ناوسا ”آغوستوس“، ونقش إنشائه باللغتني 
العثمانية وايلونانية.

 https://odosell.blogspot.com/2014/04/blog-post_9961.html:عن
Access date: 25 June 2018
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باجلامع، ولكنه ورد يف بع�ش  الباقية  )بالعربية والعثمانية واليونانية( 
عام  البلقان  حرب  خالل  الدين.52  �سالح  جامع  با�سم  امل�سادر 
1912م قام البلغار بحرق اجلامع، وقامت احلكومة اليونانية برتميمه 
يف عام 1921م. والنقو�ش الباقية توثق اأعمال هذا الرتميم ”التعمري“. 
والو�سع احلايل اجليد للجامع هو نتيجة اأعمال ترميم ثانية على نفقة 
يوم  ظهر  بالكامل  اجلامع  على  اأتى  حريق  عقب  اليونانية  احلكومة 

ال�سبت 13 مار�ش 1993م،53 ليخدم الأقلية امل�سلمة باملدينة. 

ب�سقف  ومغطى  باحلجر،  مبني  امل�سقط  مربع  ب�سيط  اجلامع 
جمالوين، ومئذنته تقع بالزاوية الغربية للجامع. يحتفظ اجلامع بنق�سني 
الوحيد  املدخل  اأعلى  العربية  باللغة  الأول  التعمري:  تاريخ  يت�سمنان 
للجامع، والثاين – املعني بالدرا�سة هنا – ميثل جزاأين ون�سني  باللغتني 
والأبجديتني العثمانية واليونانية داخل ح�سوتني متماثلتني يف الإطار 
 والتكوين العام واحلجم وال�سكل تاأكيًدا على ات�سالهما ببع�سهما – 
ب�رصيًّا  خمتلفتني –  بلغتني/ اأبجديتني  منفًذا  واحًدا  نق�ًسا  كونهما 
ومكانيًّا ومن حيث امل�سمون. فهاتان اللوحتان الكتابيتان متماثلتان 
كل منهما ذات �سكل بي�ساوي، ومثبتتان على الرتتيب اأعلى النافذتني 

الكبريتني اللتني تكتنفان املدخل الرئي�سي يف توزيع متماثل. 

هذا النق�ش بجزاأيه العثماين واليوناين ميثل نق�ش اإن�ساءً ر�سميًّا، لتجديد 
اجلامع. وهو ميثل منوذج لثنائية اللغة/ الأبجدية حيث تطابق م�سمون الن�سني 
مع الأخذ يف العتبار الختالف يف طريقة ت�سجيل تاريخ التجديد بح�سب 
�سياق كل لغة؛ ف�سجل يف النق�ش العثماين بالتاريخ الهجري، وجاء بالتاريخ 
امليالدي يف الن�ش اليوناين. م�سمون النق�ش بجزاأيه العثماين واليوناين اإىل 
جتديد وتعمري اجلامع من قبل احلكومة اليونانية عام 1339هـ/ 1921م. 
التاريخ املثبت بالنق�ش العثماين هو يقيًنا التاريخ الهجري ولي�ش الرومي رغم 
عدم اإثبات ذلك يف الن�ش؛ ف�سنة 1339هجرية تقابل 15 يوليو 1920– 3 
يوليو 1921ميالدي، بينما �سنة 1339 رومية تقابل 13 رجب 1341: 
23 رجب 1342هـ/ 1 مار�ش 1923: 28 فرباير 1924م، وهو ما 
يتعار�ش مع التاريخ ’الهجري‘ املثبت بالنق�ش العثماين، وكذلك التاريخ 

امليالدي املثبت بالنق�ش اليوناين.

)3/2: �أ( �لنق�س �لعثماين 

ترجمة �لنق�سن�س �لنق�س

جامع شريفك يوانن 

حكوميت طرفنان تعمريي 
۱۳3٩

قامت احلكومة اليونانية بتجديد 
اجلامع ال�رصيف ]عام[ 1339 ]ھ[

)3/2: ب( �لنق�س �ليوناين

ترجمة �لنق�سن�س �لنق�س
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΛΗΝ[Ι]ΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1921

التجديد على نفقة 

احلكومة اليونانية 1921

بعد حريق عام 1993م،  النق�ش بجزاأيه مت جتديدهما كذلك  وهذا 

 )شكال 16، 17( نقش جتديد جامع ألكسندروپوليس جبزأيه العثماين وايلوناين ىلع
الرتتيب، ابلاحث، 2008م.
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خطاأ  ثمة  اأن  بالذكر  وجدير  احلديثة.  دهاناتهما  من  يظهر  كما 
اإمالئي يف الن�ش اليوناين يف كلمة ”ΕΛΛΗΝ[Ι]ΚΟΥ“ مبعنى 
”اليونانية“ حيث �سقط حرف ’اليوتا‘ من الكلمة؛ ورمبا يدلل هذا 
اأن  النق�ش  ن�ش  يوناين رغم  قبل  من  مراجعته  تتم  مل  النق�ش  اأن  على 
وجهة  يفند  النق�ش  وهذا  اليونانية.  احلكومة  نفقة  على  مت  التجديد 
اأن  احلقيقة  يف  بينما  العثمانية؛  الآثار  اإهمال  بتعمد  ال�سائدة  النظر 
موقف احلكومة اليونانية اختلف من مكان لآخر، ومن فرتة لأخرى 

بح�سب �سياقات متعددة.
النقو�ش املكتوبة باللغتني العربية واليونانية- 3

عربية  كتابات  تت�سمن  والتي  الفئة  هذه  ميثالن  نق�سان  ثمة 
م�سحوًبا  التجديد(  )اأو  الإن�ساء  تاريخ  اأو  قراآنية  اآيات  متثل  مقت�سبة 
النقو�ش  تلك  هنا  نورد  باليونانية، ومل  التجديد(  )اأو  الإن�ساء  بتاريخ 
ا عربًيا م�سحوًبا بتاريخ مثبت بالأرقام فقط، واإمنا تلك  التي حتوي ن�سًّ
ا باليونانية. والنق�سان املعنيان هنا تف�سيلهما كما يلي:     التي حتوي ن�سًّ

نق�س 1/3. نق�س مثبت على و�جهة منزل مبدينة ذر�ما ’دير�مه ‘

العقار رقم 133 �سارع 19 مايو )�سارع كينيدي �سابًقا( مبدينة 
م�سافة  على  اليونانية،  مبقدونيا  اليونان  �رصق  �سمال  ’ديرامه‘  ذراما 
نيكول�ش(.  القدي�ش  كني�سة  )حاليًّا  بايزيد45  جامع  من  مرًتا   150
طابقني  من  منهما  كل  تقريًبا  متماثلني  ق�سمني  من  مكون  والعقار 
العثمانية  للبيوت  منوذج  القرميد،  من  جمالوين  ب�سقف  ومغطى 
باملدينة. النق�ش م�ستطيل ال�سكل اأبعاده X 40 50 �سم تقريًبا، مثبت 
اأ�سفل ال�سقف اجلمالوين مب�سافة 60�سم مبنت�سف واجهة العقار. ومما 
يرجح ن�سبة هذا النق�ش للعقار املثبت عليه هو ت�سميم النق�ش والذي 
بق�سميه  للمنزل  اجلمالوين  ال�سقف  �سكل  بنف�ش  العلوي  �سلعه  جاء 

)�سكال 18، 19(.

حفظي/  كتبه   /1310 �سنة  قريب/  وفتح  �هلل  من  ن�رس  �لنق�س:  ن�س 
1894 /ΜΑΡ /30

هذا النق�ش ميثل نق�ًسا �سخ�سيًّا غري ر�سمي يخ�ش عمارة �سكنية 
من  م�ستطيلة  ح�سوة  على  البارز  باحلفر  الثلث  بخط  منفذ  خا�سة، 
يحوي  العلوي  الق�سم  اأفقيًّا:  ق�سمني  اإىل  مق�سمة  الأبي�ش،  الرخام 
ال�سنة  يحوي  �سطر  يعقبه  قريب‘  وفتح  اهلل  من  ’ن�رص  القراآين  الن�ش 
الرومية  1310 وبزاويته اليمنى م�سجل ا�سم اخلطاط حفظي. الق�سم 
وم�سجل  �رصو،  �سجرة  بينهما  يف�سل  نباتية  زخارف  ي�سغله  ال�سفلي 
اأ�سفل الزخارف التاريخ امليالدي بالق�سم الأمين: اليوم والتاريخ 30 

مار�ش، وال�سهر هنا مكتوب ب�سكل خمت�رص باحلروف اليونانية الكبرية 
“ΜΑΡ” اخت�سار ‘ΜΑΡΤΙΟΣ’، ثم العام م�سجل بالأرقام يف 

الق�سم الأي�رص 1894م.

وامليالدي؛  ’العثماين‘  الرومي  بالتقوميني  هنا  م�سجل  والتاريخ 
وال�سنة الرومية 1310 تبداأ يوم الثالثاء 1 مارت املقابل ليوم 6 رم�سان 
1311هـ و13 مار�ش 1894م، وهكذا فاإن التاريخ امليالدي املثبت 
يوم اجلمعة 18 مارت 1894م  يوافق  بالنق�ش 30 مار�ش 1894م 
التاريخني  فاإن  وهكذا  1311هـ(.  رم�سان   23 لـ  )املقابل  رومي 
متوافقان ب�سكل �سحيح وفق التقوميني املثبتني بهما. واحلر�ش على 
ت�سجيل التاريخ اليوناين هنا باليوم وال�سهر وال�سنة على من�ساأة �سكنية 
اإن�ساء،  تاريخ  يكون  قد  ما  تاريخ  لإثبات  احلاجة  يف�رصه  رمبا  خا�سة 
اأو انتقال ملكية، وهو الأمر الذي له تبعاته يف  اأو ملكية،  اأو جتديد، 

 )شكال 18، 19( العقار رقم 133 ش 19 مايو بمدينة ذراما شمال ايلونان، ونقش
مثبت عليه باللغتني العربية وايلونانية، ابلاحث، 2008م.
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حالت مثل التقا�سي والتخا�سم على امللكية يف وقت ما.  

جدير بالذكر اأن البعد الب�رصي ماثاًل هنا بقوة كمحدد يف حتديد 
مو�سع النق�ش؛ فهو مرتفع قرب اأقل نقطة من ارتفاع ال�سقف يتو�سط 
الواجهة بحيث ي�سكل اأكرب واأف�سل م�ساحة روؤية من ال�سارع امل�رصف 
ميثل  عليها كذلك؛ حيث  العمودي  وال�سارع  مبا�رصة  الواجهة  عليه 

العقار بوؤرة التقائهما مًعا )�سكل 18(.

)نق�س 2/3( نق�س منزل مبدينة ريثيمنو ’ر�سمو‘ بجزيرة كريت

املنزل رقم 154 �سارع اأركاذيو مبدينة ريثيمنو ’ر�سمو‘ بجزيرة 
كريت، وفًقا للنق�ش امل�سجل اأعلى فتحة مدخل العقار الوحيد يعود 
اإىل 15 ذي القعدة 1260هـ/ 25 نوفمرب 1844م، ومن املحتمل 
ترميم  اأو  جتديد  تاريخ  اأو  الإن�ساء  تاريخ  هو  التاريخ  هذا  يكون  اأن 
املنزل اأو تاريخ امللكية. وهو نق�ش �سخ�سي غري ر�سمي ملنزل خا�ش 

يقع يف مدينة ريثيمنو القدمية يعود حاليًّا اإىل ال�سيد داندراكي�ش.55 

ن�س �لنق�س

 25 اهلل  �ساء  الأحد 56ما  اهلل  هو  15ذا   1260 �سنة 
1844 Νοεμβριου

ترجمة �لنق�س

]هـ[   1260 �سنة  القعدة  ذو   15 الأحد  اهلل  هو  اهلل  �ساء  ما 
]املوافق[ 25 نوفمرب 1844]م[

حتليل النق�ش

النق�ش منفذ – الن�ش العربي – باخلط الثلث باحلفر البارز على 
كتب  ذوالقعدة  �سهر  اأن  جند  التاريخ  يخ�ش  وفيما  رخامية.  ح�سوة 
ت�سبه  مميزة  بعالمة  هنا  اخلطاط  وزودها  ’ذا‘  الخت�سار57  بطريقة 
اإ�سارة توكيدية جمالية ل�سهر ذي القعدة حتديًدا.  القاف املقلوبة يف 
1844م؛  نوفمرب   26 يوم  1260هـ  القعدة  ذي   15 يوم  ويوافق 
اليوم  الأول ويف  العربي  الن�ش  نق�ش  اخلطاط  اأن  ذلك  تف�سري  ولعل 
اأو خطاط ثان يوناين بنق�ش الن�ش اليوناين،  التايل قام اخلطاط نف�سه 
والتاريخان هنا مذكوران باليوم وال�سهر وال�سنة. وهذه الطريقة يف 
اإثبات التاريخ على من�ساأة �سكنية خا�سة رمبا يف�رصها احلاجة كذلك 
اأو  ملكية،  اأو  جتديد،  اأو  اإن�ساء،  تاريخ  يكون  قد  ما  تاريخ  لإثبات 
التقا�سي  مثل  تبعاته يف حالت  له  الذي  الأمر  وهو  ملكية،  انتقال 

والتخا�سم على امللكية يف وقت ما.

بمدينة أراكذيو  شارع   451 رقم  املزنل  جتديد(  )أو  إنشاء  نقش   )20  )شلك 
ريثيمنو’رسمو‘ جبزيرة كريت ، ابلاحث 2016م.

 )شلك 21( تصميم نقش إنشاء )أو جتديد( املزنل رقم 451 شارع أراكذيو بمدينة
ريثيمنو’رسمو‘ جبزيرة كريت، ابلاحث 2016م.

منت�سف  يف  تتمركز  فجعلها  اهلل‘،  �ساء  ’ما  عبارة  الن�ش  وحمور 
احل�سوة الرخامية احلاوية للنق�ش )�سكل 21(؛ ثم يتجه الن�ش العربي 
باليوم  فيبداأ  الطرف،  اإىل  ميينها  من  النق�ش –  اأمام  للواقف  – بالن�سبة 
ي�سار  اليوناين  الن�ش  يبداأ  بينما  اليمني،  اأق�سى  بال�سنة  وينتهي  وال�سهر 
عبارة ’ما �ساء اهلل‘ ويتجه الن�ش من اليمني اإىل الي�سار، عك�ش املاألوف! 
امل�ساحتني  النا�سخ  ال�سنة. وجعل  ثم  ال�سهر  ثم  باليوم  اليمني  ليبداأ من 
مت�ساويتني؛  اهلل‘  �ساء  ’ما  املحورية  الكتابة  تكتنفان  اللتان  الن�سيتني 
وبينما جاءت م�ساحة الن�ش اليوناين كافية للتاريخ؛ فنجد اأن م�ساحة 
الن�ش العربي ميني الكتابة املحورية �سالفة الذكر ا�ستوعبت التاريخ، ثم 
للنق�ش ف�سجل  التاريخ والكتابة املحورية  تبقت م�ساحة حم�سورة بني 
اخلطاط فيها الن�ش العربي ’هو اهلل الأحد‘ )�سكل 21( والذي رمبا كان 
جزًءا من ن�ش اأكرب مل تتح كتابته كاماًل. وهذا يف�رص طبيعة هذا الن�ش غري 
التقليدي والذي مل جند له مثياًل يف اأي من النقو�ش �سواء على العمائر 
الدينية اأو املدنية؛ واإن كانت العبارة �سحيحة لغويًّا فاإنها غري ماألوفة يف 
مثل تلك النقو�ش. وهذا يو�سح اأن اخلطاط قد نق�ش الن�ش وفق هذا 
التتابع: العبارة املركزية ’ما �ساء اهلل‘ ثم التاريخ من اأق�سى ميني الن�ش ثم 

العبارة املح�سورة بينهما، ثم التاريخ باليونانية من اليمني اإىل الي�سار.   
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النقو�ش املكتوبة باللغتني العثمانية والإيطالية- 4

مبدينة  اجلديد  اجلامع  يخ�ش  الفئة  هذه  ميثل  واحد  نق�ش  ثمة 
ثي�سالونيكي ’�سالنيك‘ وتف�سيله كما يلي:    

مبدينة  اجلديد  ابجلامع  املعماري  توقيع  نقش   )1/4 )نقش 
ثيسالونيكي ’سالنيك‘

مبدينة  اجلديد  اجلامع  نقو�ش  اأحد   )25 )�سكل  النق�ش  هذا 
�سخ�سيًّا  نق�ًسا  ميثل  م�ستقل  كنق�ش  وهو  ’�سالنيك‘.  ثي�سالونيكي 
بتاريخ  م�سحوًبا  پو�سللي‘  ’ڤيتاليانو  املعماري  ا�سم  ت�سجيل  بغر�ش 
املن�ساأة  ا�سمه على هذه  بو�سع  منه  اعتزاًزا وفخًرا  البناء؛  الفراغ من 
النق�ش  وحتليل  درا�سة  يف  ن�رصع  اأن  وقبل  املهمة.  املعمارية  الدينية 
اأهمية  ذات  نقاط  لب�سع  نعر�ش  اأن  ينبغي  اللغة  ثنائي  نق�ًسا  باعتباره 
لإي�ساح �سخ�سية املعماري وماهية املن�ساأة والطمئنان لنتماء النق�ش 

للمن�ساأة املثبت عليها. 

مدينة  يف  ت�سييده  مت  عثماين  جامع  اآخر  هو  اجلديد85  اجلامع 
احلي  با�سم  كذلك  )يعرف  احلميدية  حي  يف  اليونانية  ثي�سالونيكي 
مييز  وفنيًّا؛  معماريًّا  متمايز  جامع  وهو  الأبراج(.  وحي  الأوربي 
كان  القرن 20م.  وبداية  القرن 19  نهاية  العثمانية  اجلوامع  عمارة 
للجامع مئذنة واحدة بالزاوية الغربية خارج بيت ال�سالة، مت هدمها، 

لكن حفظت لنا ال�سور الأر�سيفية �سكلها )�سكل 22(.

الرئي�سي59  الإن�ساء  نق�ش  لن�ش  طبًقا  متثل  هنا  املعنية  واملن�ساأة 
امل�سري  رعاية  حتت  بثي�سالونيكي  الدومنه60  جماعة  اأن�ساأه  جامًعا 
النق�ش  وذكر  الثالث،  الهمايوين  اجلي�ش  قائد  با�سا  احلاج حممد خري 
اأغ�ستو�ش   19 منه  الفراغ  وتاريخ   1316 �سنة  الإن�ساء  بدء  تاريخ 
اخلطاط  اأثبت  حيث  الرومية  املالية  بال�سنة  والتاريخان  1318؛ 
الرتتيب )14  على  يوافقان  والتاريخان  لل�سهر،  بذكره  �سمًنا  ذلك 
ووفًقا   .)1902 �سبتمرب   1  :  1901 مار�ش   13-1900 مار�ش 
للنق�ش املعني بالدرا�سة هنا فاإن اجلامع من ت�سميم املهند�ش املعماري 
 20  /1319(  Vitaliano Poselli پو�سللي  ڤيتاليانو  الإيطايل 
وملاذا  املهند�ش؟  هذا  هو  فمن  اإبريل 1902م(.   9 اإبريل 1901- 

ت�سند اإليه جماعة الدومنة ت�سميم واإن�ساء اجلامع؟ 

املعماري الإيطايل ڤيتاليانو پو�سللي )1839- 1918م( ولد يف 
�سقلية ودر�ش العمارة يف روما ثم ذهب عام 1867م اإىل الق�سطنطينة 
)اإ�ستانبول( ملتابعة بناء كني�سة �سانت �ستيفن الكاثوليكية.61 بعد اإقامته 

يف عا�سمة اخلالفة فرتة طويلة ا�ستخدمته احلكومة العثمانية لت�سميم 
1886م،  ثي�سالونيكي  مدينة  اإىل  باإر�ساله  فقامت  حكومية  عمائر 
ثي�سالونيكي حتى غادرها يف  الوقت يف  پو�سللي منذ ذلك  وا�ستقر 
اإبان تلك الفرتة كان ڤيتاليانو پو�سللي هو مهند�ش  عام 1911م.62 
منها:  العثمانية  ثي�سالونيكي؛  الكربى63 مبدينة  املعمارية  امل�رصوعات 
العثمانية  املحكمة  1886م،  الإعدادية64  ’العثمانية‘  املدر�سة 
1903م،65  العثماين  للجي�ش  الع�سكري  املبنى  1891-1894م، 
البنك الإمرباطوري العثماين 1904م، وكذلك امل�رصوعات الكربى 
لومباردو  ورواق66  1906م،  ثي�سالونيكي  بنك  مثل  العثمانية  غري 
)فيالت(  ق�سور  من  وعديد  التجاري،  �ساول  ورواق  التجاري، 
وهو  الفرتة.  تلك  يف  باملدينة  والبنوك  والقت�ساد  املال  رجال  كبار 
كذلك مهند�ش العمائر الدينية لالأقليات املوجود مبدينة ثي�سالونيكي 
الوحيد  اليهودي  املعبد  وكان  1898م  �ساول  بيت  معبد  مثل: 
الكني�سة  1897-1900م،  الكاثوليكية  الكني�سة  احلميدية،  بحي 
’�سنان‘  پو�سللي  ڤيتاليانو  اعتبار  ميكن  وهكذا  1903م؛  الأرمينية 
مدينة ثي�سالونيكي خالل الفرتة )1886-1910م(. ولعل ما �سبق 
يف�رص بو�سوح اأ�سباب اإ�سناد ت�سميم وبناء اجلامع اجلديد من قبل حممد 
خري با�سا وطائفة الدومنه للمعماري ڤيتاليانو پو�سللي بثي�سالونيكي؛ 
والع�سكرية  الكربى  العثمانية  العمائر  مهند�ش  املرحلة:  رجل  فهو 

منها، ومهند�ش العمائر الدينية لالأقليات باملدينة.

الرئي�سية  النق�ش مثبت بالواجهة  الب�رصية.  النق�ش ودللته  موقع 
للجامع بالزاوية ال�سمالية بامل�ساحة املح�سورة بني زاوية البناء احلجرية 
ارتفاع  وعلى  اجلهة،  بتلك  الرئي�سية  بالواجهة  الكبرية  النافذة  وبني 
بعني  اأخذنا  واإذا  اجلامع.  حول  ال�سارع  اأر�سية  م�ستوى  من  مرتين 
تف�سي  التي  والبوابة  م�سورة  م�ساحة  داخل  اجلامع كان  اأن  العتبار 
والوحيد  الرئي�سي  اجلامع  باب  اإىل  للو�سول  امل�ساحة  تلك  لداخل 
الزاوية ال�سمالية للجامع  كان حمور الروؤية الب�رصية للداخل منها هي 
اأف�سل مكان  ومو�سع هذا النق�ش؛ وهكذا فاإن موقع النق�ش ي�سكل 
اأو�سع  الأول حيث  املقام  دعائي يف  �سخ�سي  كنق�ش  يحقق وظيفته 
لكل  روؤيته  و�رصورة  اخلارجي،  اجلامع  �سور  بوابة  من  روؤية  زاوية 
ويوؤكد موقع  الرئي�سي.  اجلامع  باجتاه مدخل  متجًها  البوابة  يعرب  من 
النق�ش ودللته الب�رصية لي�ش فقط على ن�سبة النق�ش للبناء وللمعماري 
وقت الفراغ من الإن�ساء، بل وعلى وظيفته الرئي�سية كنق�ش �سخ�سي 
دعائي ا�ستثمر فيه املهند�ش ڤيتاليانو پو�سللي كونه املعماري وامل�سئول 
لي�سعه بهذا املو�سع للدعاية لنف�سه؛ ولزيادة التاأثري الب�رصي، ولتعظيم 
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ال�ستفادة من هذا النق�ش الدعائي جعله بلغتني واأبجديتني خمتلفتني؛ 
العثمانية والإيطالية، وا�ستخدم لونني متباينني؛ الأبي�ش لون الرخام، 
والطوبي لتحقيق الغر�ش نف�سه ال�سابق الإ�سارة اإليه. وهذان اللونان 
يف  تظهر  كما  للجامع  الأ�سلية  الواجهات  يف  امل�ستخدمان  هما  
�سورة كارد بريدي )1902-1912م( )�سكل 22( كقرينة اأخرى 
النق�ش للجامع. ومتثل ر�سوم وتخطيطات اجلامع  تثبت �سحة ن�سبة 
ت�سميمه  بثبوت  تقطع  قرينة  نف�سه  پو�سللي76  ڤيتاليانو  نفذها  التي 
للجامع. وهكذا فاإن الثابت ات�ساًقا مع العر�ش عاليه �سحة ن�سبة هذا 

النق�ش مو�سع الدرا�سة للجامع اجلديد بثي�سالونيكي.

النقش: النقش ميثل – كما سبقت اإلشارة – نقًشا شخصيًّا غري رمسي؛ 
”ڤيتاليانو  املعماري  اسم  يسجل  واإليطالية،  العثمانية  واألجبدية:  اللغة  ثنائي 

پوسللي“ مصحواًب بتاريخ الفراغ من البناء على النحو التايل:

ترجمة �لنق�سن�س �لنق�س

19
معمار 

ويتاليانو 
پو�سللى

19�سنة 13
املعماري 
ڤيتاليانو 
پو�سللى

�سنة 13

)شلك 22( اجلامع اجلديد بثيسالونييك، صورة اكرد بريدي مؤرخ بـ )1902-1912م(
.(Κόνσουλα, Τρισδιάστατη Αποτύπωση, Pl. 24(

)شلك 23( الواجهة الرئيسية للجامع اجلديد بثيسالونييك، توضح موضع نقش توقيع 
املعماري بالزاوية اليرسى بمحاذاة بداية الشباك السفيل، ابلاحث، 2007.

املحدد السور  بثيسالونييك، موضًحا  أفيق ملوقع اجلامع اجلديد   )شلك 24( مسقط 
 ملساحة األرض املبين داخلها اجلامع، وبوابة هذا السور، واتلخطيط العام اخلاريج

للجامع وموقع نقش توقيع املعماري پوسليل )رقم  1(، ابلاحث، 2018م.
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 VITALIANO
POSELLI

Architetto

 VITALIANO
POSELLI

مهندس معماري
النق�ش منفذ على لوحة م�ستطيلة من الرخام الأبي�ش؛ الن�ش العثماين منفذ 
باخلط الثلث باحلفر البارز وكذلك التاريخ، بينما جاء الن�ش الإيطايل 
العثماين  الن�سني  بني  واخللفية  الن�ش  لون  عك�ش  مع  الغائر؛  باحلفر 
والإيطايل بالتناوب بني اللونني الأبي�ش والطوبي نتج عنه جمال وت�ساد 
لوين ذو تاأثري ب�رصي قوي. ووفًقا لهذا النق�ش فاإن اجلامع من ت�سميم 
-1901/1319( پو�سللي  ڤيتاليانو  الإيطايل  املعماري  املهند�ش 

الهجري 1319؛ لأن  بالتاريخ  النق�ش مثبت  تاريخ هذا  1902م(. 
بالتقومي املايل الرومي كما هو مثبت يف ن�ش  البناء  الفراغ من  تاريخ 
اأغ�ستو�ش 1318؛  اإليه عاليه هو  19  امل�سار  الرئي�سي  الإن�ساء  نق�ش 
و�سنة 1319هـ تقابل )7اإبريل 1317- 27 مار�ش 1318 رومي؛ 
20 اإبريل 1901- 9 اإبريل 1902م(. التاريخ م�سجل على النق�ش 
التاريخ  اأرقام   ،)...  ،3  ،2  ،1( ’الهندية‘  امل�رصقية  العربية  بالأرقام 
ذات الأربع خانات موزعة كالتايل: رقمان على ميني الن�ش والرقمان 
التاريخ من  الآخران على ي�ساره مع كلمة ’�سنة‘؛ للتاأكيد على قراءة 
اإىل اليمني ’�سنة ‘1319 )�سكل 25(. وهذه الطريقة �سائعة  الي�سار 
يف كتابة بع�ش النقو�ش العثمانية يف اليونان يف نهاية القرن 19م وبداية 
القرن 20م. جدير بالذكر اأن مقابلة التواريخ املذكورة بكل من نق�ش 
الإن�ساء الرئي�سي ونق�ش توقيع املعماري، �سواء كان الأخري وفق التقومي 
اأن املعماري نفذ نق�ش توقيعه  اإىل نتيجة  اأو الرومي، توؤدي  الهجري 
قبل نق�ش الإن�ساء بفرتة ت�سل خلم�سة اأ�سهر اإذا كان التاريخ – اخلا�ش 
نق�ش التوقيع املعني بالدرا�سة هنا – بالتقومي الهجري و 7 اأ�سهر اإذا كان 
املعلومات  بتحقيق  تتعلق  ق�سية مهمة  يطرح  الرومي. وهذا  بالتقومي 
لدرا�سة  حتتاج  ق�سية  وهي  التواريخ؛  مقدمتها  ويف  بالنقو�ش  الواردة 

م�ستقلة، يطرحها هذا البحث كتو�سية لدرا�سات م�ستقبلية.

يعد اجلامع اجلديد الأثر الوحيد –على حد علمي– الذي �سجل 
يف  التوقيع  وجاء  توقيعه!  پو�سللي  ڤيتاليانو  الإيطايل  املعماري  عليه 
النق�ش هنا مو�سوع املناق�سة ثنائي اللغة بالعثمانية والإيطالية؛ اأي بلغتي 
الراعي وامل�سمم. واأراد پو�سللي تخليد ذكره على هذا العمل الديني! 
ولعل پو�سللي ا�ستعار فكرة نق�ش التوقيع هذا من املهند�سني العثمانيني 
وعلى راأ�سهم املعماري الأ�سهر قوجه �سنان با�سا68، وهو اأ�سهر – ورمبا 
نق�ش  مثل  ا�سمه كمعماري،  لتخليد  منف�ساًل  نق�ًسا  اتخذ  من  اأول – 
باإ�سطنبول  القانوين  �سليمان  ال�سلطان  )كوبري(  ج�رص  على  توقيعه 
مع  متاهًيا  ذلك  جاء  رمبا  اأو  1567م(.  974ھ – 1563:   :970(
نهايات  العمائر يف  على  اأ�سمائهم  املعماريني  ت�سجيل  ظاهرة  انت�سار 

القرن التا�سع ع�رص والفرتات الالحقة اأكرث من ذي قبل.   

العثمانية ( 5 لغات/ اأبجديات:  بثالث  املكتوبة  النقو�ش 
والفرن�سية واليونانية

ثمة نق�سان ميثالن هذه الفئة، من النقو�ش التي جتمع بني ثالث 
الدرا�سة  مو�سع  النموذجني  �سوء  يف  هنا  وهي  لغات/ اأبجديات، 
النقو�ش  كتابة  مفهوًما  كان  واإذا  والفرن�سية.  واليونانية  العثمانية 
والإدارة  ال�سكان،  لغتي  باعتبارهما  واليونانية  العثمانية  باللغتني 
واأدوات احلكم؛ فاإن جمع اللغة/ الأبجدية الفرن�سية معهما يدلل على 
مدى ازدياد الثقافة الفرن�سية يف اأوربا العثمانية يف تلك الآونة؛ وهو 
ما انعك�ش باإ�سافتها باعتبارها لغة ثالثة لنقو�ش بع�ش العمائر العثمانية 
باليونان اإما بوجود م�سطلحات فرن�سية، اأو برتجمة م�سمون النق�ش 

للفرن�سية. والنق�سان مو�سوع املناق�سة تف�سيلهما كما يلي:    

مبدينة  مار�سيه‘  ’بون  جتاري  مبنى  نق�س  –ج(  �أ   :1/5 )نق�س 
هري�قليو ’قنديه‘ بجزيرة كريت

مبنى  هو  ا�سمه  ي�سري  كما  الطابقني  ذي  مار�سيه‘  الـ’بون  مبنى 
كان  باليونان  بجزيرة كريت  ’قنديه‘  مبدينة هرياقليو  اأو حمل جتاري 
�ساحبه  اأن�ساأه   .)26 )�سكل  الأقم�سة  وجتارة  لبيع  اأ�ساًل  ا  خم�س�سً
هو  كما  1893م  1311هـ -  عام  ليت�سارذاكي�ش69  حمرم  ح�سني 
اأعلى باب  م�سجل على النق�ش املثبت على �رصفة الطابق الثاين للبناء 
املحل الرئي�سي. على واجهة هذا البناء اأربع لوحات خطية متثل نق�سني 
منف�سلني؛ الأول ميثل لوحة واحدة بي�ساوية ال�سكل مكتوب عليها 
1309هـ -  بعام  موؤرخ  العربية،  باللغة  الثلث  بخط  البارز  باحلفر 
بينما  الإن�ساء،  بدء  تاريخ  ميثل  التاريخ  هذا  اأن  – اأعتقد  1891م 
التاريخ الالحق ميثل تاريخ الفراغ منه – اأي بعامني قبل تاريخ النق�ش 

باللغتني پوسليل  املعماري  توقيع  نقش  بثيسالونييك،  اجلديد  اجلامع   )25  )شلك 
العثمانية واإليطايلة، ابلاحث 2007.
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الثاين؛ ومن ثم فهو نق�ش منف�سل متاًما يف التاريخ وال�سياق واللغة عن 
النق�ش الثاين باأجزائه )لوحاته( الثالثة. 

النق�ش العربي 

يعد هذا النق�ش فريًدا يف نوعه يف العمائر العثمانية يف اليونان؛ 
املكرمة  مبكة  منقو�ش  اأنه  عن  ف�ساًل  الكتابة  وطريقة  الت�سميم،  يف 

باللغة العربية، برغبة وطلب من املن�سئ حتديًدا لهذا البناء.70 

وقراءة النق�ش وفق ترتيب اأجزائه كما يف �سكل 28 هي كما يلي:

كتبه   )3  - اِحِمنَي  الرَّ اأَْرَحُم  َوُهَو   )2  - َحاِفًظا  َخرْيٌ   ُ َفاهللَّ  )1
... - 4( �سنة 1309هـ- 5( حفيظ ]حروف مفردة[- 6،7( ح 

ف ، ي ظ ]حروف مفردة على الرتتيب[  

هي  كما  البناء  بحفظ  بالدعاء  املن�سئ  رغبة  اأن  بالذكر  جدير 

)شلك 26( مبىن ابلون مارشيه بمدينة هرياقليو.

)شكال 27، 28( انلقش العريب املثبت بقمة واجهة مبىن ابلون مارشيه، ورسم ختطيطي 
يظهر أجزاءه الكتابية.

قد  مرتني  مكررة  حفيظ  ثم  َحاِفًظا‘،  َخرْيٌ   ُ ’َفاهللَّ الن�ش  من  ظاهرة 
لقت القبول؛ فُحفظ البناء وُحفظ ا�سم �ساحبه كاأثر نادر للمن�ساآت 
التجارية العثمانية يف اليونان من بني مئات العمائر التجارية والتي مل 
ي�سلنا منها �سوى عدد ل يتجاوز اأ�سابع اليد الواحدة، والوحيد من 

بينها الذي احتفظ بنقو�سه الكتابية. 

اأجزاء  ثالثة  من  مكون  بالدرا�سة  هنا  املعني  وهو  الثاين:  النق�ش 
مثبتة على واجهة �رصفة الطابق الثاين للبناء اأعلى باب املحل الرئي�سي، 
داخل م�ساحات م�ستطيلة غائرة معدة م�سبًقا وفق قيا�سات اللوحات 



نقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان ثنائية وثالثية اللغة والأبجدية و�سياقات وجودها 

237 العدد الرابع ع�رش

م�ساحات  بينها  ويف�سل  ب�سيميرتية  موزعة  للنق�ش،  املكونة  الثالث 
�سغرية متثل �سمت واجهة ال�رصفة )�سكل 29، 30(.  

رقم النق�ش
1/5- اأ

لغة: عثمانية

1/5- ب

لغة: عثمانية+يونانية

1/5- ج

لغة: يونانية+فرن�سية

قراءة النق�ش

عثمانلي

بون مار�سيه

لتچارذاكي ح�سني حمرم 

�سنة 1311

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ

Α U

BON MARCHÉ
ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ

1893  — 1311

�سوق اخلري العثماينترجمة النق�ش
ح�سني حمرم لتچارذاكي )ليت�سارذاكي(

�سنة 1311 ]ھ[17 – 1893
�سوق اخلري العثماين

نق�ًسا  مًعا  تكون  وهي  هنا،  املعنية  هي  الأخرى  الثالثة  النقو�ش 
واحًدا مكوًنا من ثالثة اأجزاء على النحو التايل:

)شلك 29( تفصيل من واجهة مبىن ابلون مارشيه.

)شلك 30( نقش إنشاء مبىن ابلون مارشيه ثاليث اللغة، أشاكل) 26-30(، ابلاحث 2016م.

BON MARCHÉ بال�سوق  لـ  ف�ساًل عن الرتجمة احلرفية 
والدللة  الأ�سعار.  باأرخ�ش  البيع  دللة  له  اقت�ساديًّا  فامل�سمى  اجليد 

القت�سادية تتنا�سب مع وظيفة املبنى.

العثماين  الن�ش  البارز؛  باحلفر  منفذ  الثالثة  باأجزائه  النق�ش 
باحلروف  منفذان  والفرن�سي  اليوناين  والن�سان  الثلث،  بخط  منفذ 
اخلطاط  دلل  الفرن�سي.  بالن�ش  ال�سوتية  العالمة  مع وجود  الكبرية، 
املو�سع  خالل  من  واحد  ن�سي  كنق�ش  الثالثة  الأجزاء  ارتباط  على 
 .)30  ،29 )�سكل  وامل�سمون  والألوان  والزخرفة  والت�سميم 
اللوحتان الطرفيتان متماثلتان تقريًبا يف امل�ساحة وال�سكل والت�سميم 
والزخرفة وم�سمون معنى الن�ش مع اختالف فقط اللغة املكتوب بها 
كل ن�ش: العثمانية للوحة اليمنى، واللغتان اليونانية والفرن�سية للوحة 
مًعا  الطرفيتني  اللوحتني  م�ساحة  تعادل  املركزية  اللوحة  الي�رصى. 
تقريًبا، م�سجل عليها ا�سم �ساحب املن�ساأة التجارية وتاريخ ميثل غالًبا 
تاريخ الفراغ من املبنى؛ اأي بلغة التجارة تاريخ الفتتاح والت�سغيل. 
متبوًعا  العائلة  ا�سم  اأو  باللقب  بداأ  العثمانية  يف  ال�سم  اأن  يالحظ 
الرتتيب  اأخذ  اليونانية  يف  بينما  الأو�سط،  ال�سم  ثم  الأول  بال�سم 
العادي ال�سم الأول يليه الأو�سط وينتهي باللقب؛ وهذا ي�سري لثقافة 
الع�رص من حيث تداول الأ�سماء ودللتها يف ال�سياق التجاري ب�سكل 
خا�ش. الفرق فقط يف كتابة ال�سم باللغتني العثمانية واليونانية هي 
القيم ال�سوتية املتباينة بني اللغتني فحرف ’احلاء‘ يف ال�سمني الأولني 
ذوي الأ�سول العربية يقابله حرف ‘ Χ’ والذي ينطق يف اليونانية 



�أحمد �أمني

�أبجديات 2019 238

والقيمة   ’ΤΣ  ‘ اليوناين فحريف  اللقب ذو الأ�سل  بينما  ’خ’،  هنا 
ال�سوتية لهما هي ’ت�ش‘ جاءت يف الن�ش العثماين ’تچ‘ وفق كيفية 
التاريخ الهجري م�سجاًل مرتني مرة بالأرقام  نطق بالعثمانية. وجاء 
العربية امل�رصقية ’الهندية‘ )1، 2، 3 ...(، ومرة ثانية بالأرقام العربية 
’الغريغوري‘  امليالدي  التاريخ  بينما جاء   ،)…  3  ،2  ،1( املغربية 

م�سجاًل بالأرقام العربية املغربية فقط.

يف  ميثل  والأبجدية  واللغة  الأجزاء،  املركبة:  بثالثيته  والنق�ش 
ال�سياق امل�رصوح اأعاله نق�ًسا �سخ�سيًّا دعائيًّا غري ر�سمي ملن�ساأة جتارية؛ 
الأرجح  على  عاليه –  كذلك  – املذكور  العربي  النق�ش  مع  ويعطي 

تاريخي الإن�ساء والفراغ من البناء.

باعتباره  النق�ش  هذا  ال�سابقة72  الدرا�سات  كافة  تناولت 
الفرن�سي  للن�ش  تام  جتاهل  مع  واليونانية  العثمانية  باللغتني  مكتوب 
لغة واأبجدية! ولعل اأحد اأ�سباب ذلك هو اأُلفة ال�سم لدى الباحثني، 
بهما  امل�سجل  واأبجديته  لغته  اختالف  – رغم  عنده  وقوفهم  وعدم 
اأو حتى النقو�ش  على النق�ش – ك�سمة متمايزة يف النقو�ش العثمانية 
العثمانية - اليونانية املميزة جلزيرة كريت ب�سكل خا�ش خالل تلك 

الفرتة. 

العثماين  احلكم  من  الأخرية  ال�سنوات  فرتة  النق�ش  هذا  يج�سد 
وال�سيا�سي  الثقايف  ال�سياق  بو�سوح  يعك�ش  كما  كريت،  جلزيرة 
ال�رصاكة  حيث  ع�رص؛  التا�سع  القرن  نهاية  يف  كريت  جلزيرة  املركب 
بني اليونانيني والعثمانيني يف احلكم والإدارة ف�ساًل عن الدميوغرافيا 
كنتيجة مبا�رصة لتفاق حلپا ‘Pact of Halepa’ كما �سبق القول، 
من  كريت  جزيرة  يف  واملتغلغل  القوي  الأوربي  الوجود  عن  ف�ساًل 
بدورهم  اأ�سبحوا  والفرن�سية حتى  الإجنليزية  اأجنبية خا�سة  �رصكات 
جزًءا من اأدوات حكم واإدارة اجلزيرة.73 �سدى هذا ال�سياق املعقد 
 1896 عام  يف  العثمانيني  �سد  كريت  ثورة  اإىل  ُترجم  ما  �رصعان 
القوى  متثل  )التي   1897 يف  اجلن�سيات  متعددة  بالقوات  مدعوًما 

مما  والنم�سا(؛  ورو�سيا  واإيطاليا  وفرن�سا  بريطانيا  وقتذاك  العظمى 
نوفمرب  يف  كريت  جزيرة  من  العثمانية  القوات  ان�سحاب  عنه  نتج 
1898م، ليحل حملها يف حكم اجلزيرة القوات متعددة اجلن�سيات،47 
والتي ظلت حتى عام 1909م. �سدى الحتالل الفرن�سي75 جلزيرة 
والبنكنوت  الربيد  اإ�سدارات  يف  كذلك  �سواهده  تتبع  ميكن  كريت 

لتلك الفرتة )1898-1909م(.  

تاجر  وهو  املن�سئ  قبل  من  مار�سيه‘  الـ’بون  ال�سم   هذا  انتقاء 
واللغة  الثقافة  قوة  يعك�ش  كان  واإن  نف�سه؛  الوقت  يف  و�سيا�سي 
الفرن�سية و�سيوعها يف الدولة العثمانية خا�سة يف نهاية القرن 19م، 
فهو على اجلانب الآخر ي�سري اإىل ذكاء املن�سئ، وقراءة �سديدة للواقع 
وا�ست�رصاف مل�ستقبل املكان، وطبيعة فكر راأ�ش املال اأو التجارة حيث 
اأو�سع تتجاوز ال�رصاعات الداخلية املحلية ل�سمان  اآفاق  البحث عن 
يعر�سها  مبا  حملي  طرف  اأي  على  احت�سابها  وعدم  التجارة  دميومة 
للخ�سارة اأو رمبا التدمري. ويف حالتنا هنا لو كان مت اختيار ا�سم يوناين 
اأو عثماين – لهذا املحل التجاري – وهما طرفا املعادلة الدميوغرافية 
وال�سيا�سية للجزيرة وقتذاك؛ لرمبا اأدركته عواقب ذلك من تدمري.76 
اأم جاء وليد امل�سادفة،  و�سواء كان اختيار هذا ال�سم جاء عن عمد 

فقد يكون اأحد اأ�سباب بقائه وحفظه حتى الآن. 

)نق�س 4/5( نق�س منزل حممد علي مبدينة قو�له كاڤاال

با�سم  املعروفة  املعمارية  وجمموعته  با�سا  علي  حممد  منزل77 
متلكها  م�رصية؛  واأمالك  اأوقاف  هي  ’كاڤال‘  قواله  مبدينة  الإميارت 
جمهورية م�رص العربية، ومتلك حق اإدارتها وزارة الأوقاف امل�رصية، 

وهي ذات قيمة تاريخية ومعمارية كبرية.78 

ف�ساًل  وال�سلملك  احلرملك  رئي�سيني  ق�سمني  يتكون من  املنزل 
1925م  املدينة  خلريطة  وفًقا  يوجد  وكان  اخلدمة،  اأماكن  عن 
مدخلني للمنزل: املدخل الرئي�سي يو�سل لق�سم ال�سلملك، ومدخل 
ثان ثانوي يقود اإىل ق�سم احلرملك. ونتيجة لأعمال التجديد واإعادة 

واملنطقة  املنزل  على  جرت  التي  1932-1935م  عام  التنظيم 
املدخل  هو  احلرملك  ق�سم  مدخل  �سار  باملنزل79  املحيطة  املفتوحة 
هنا  بالدرا�سة  املعني  النق�ش  ويوجد  الثاين.  املدخل  و�ُسد  الرئي�سي، 
اأعلى مدخل ق�سم احلرملك80 امل�رصف على امليدان امل�ستحدث الذي 
و�سطه  يف  1934م  �سنة  با�سا  علي  ملحمد  �سخم  متثال81  و�سع  مت 
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ليعرف من وقتها با�سم ميدان حممد علي. 
ترجمة النق�شاللغةن�ش النق�ش

منزل املرحوم الغازي �ساكن اجلنان حممد علي با�ساالعثمانيةمرحوم جنتمكان غازى حممد على پا�سانك قوناغي
Maison de feu Mehmet

منزل املرحوم حممد علي [حاكم] م�رصالفرن�سية
Ali d’egypte

Οίκία του Μεχμέτ Αλή
منزل حممد علي با�سا م�رصاليونانية

Πασά της Αιγύπτου

النق�ش ميثل نق�ًسا �سخ�سيًّا غري ر�سمي ذي �سبغة دعائية كالفتة 
ل�ساحب املنزل اإ�سارة اإىل امللكية؛ وياأتي يف �سياق ثالثية لغته كالفتة 
على  منقو�ش  الأبجدية  اللغة /  ثالثي  النق�ش  هذا  �سياحية.  دعائية 
بالرغم  )�سكل 31(.  اأفقية  اخل�سب من خم�ش ح�سوات  لوحة من 
من اأن هذا النق�ش اخل�سبي نادر يف النقو�ش العثمانية؛ لكنه يتما�سى 
الكتابات  اخل�سب.  وهي  ومادته  للمنزل  الرئي�سية  البناء  عمارة  مع 
م�ستطيلة  غائرة  ’خراطي�ش‘  بانوهات  داخل  البارز  باحلفر  منفذة 
ذات جوانب مقو�سة، حمفور بحر كتابي على كل بانوه لتمثل �سطًرا 
اأكرث  اأنه  رغم  واحدة  ح�سوة  على  م�سجل  العثماين  الن�ش  كتابيًّا؛ 
الرتجمتني  من  بينما جاءت كل  اللغوي،  الرثاء  ناحية  من  الن�سو�ش 
متطابًقا  لي�ش  الن�ش  الرتتيب.  على  بحرين  يف  واليونانية  الفرن�سية 
ب�سكل تام؛ واإمنا يبدو جليًّا اأن الن�ش الأ�سلي هو العثماين، والن�سني 
وانعك�ست  املجمل.  مل�سمونه يف  ترجمة  ميثالن  والفرن�سي  اليوناين 
ثقافة اأ�سحاب اللغة يف حمتوى الن�ش بح�سب كل لغة؛ ف�سهرة حممد 
علي با�سا يف الثقافة العثمانية جعلت اخلطاط العثماين يهتم بالدعاء 

بالدار  الدللة  الديني خا�سة تلك ذات  املغزى  الألقاب ذات  وذكر 
الآخرة ’املرحوم الغازي �ساكن اجلنان‘ وهو اأكرث ات�ساًقا يف �سياق اأنه 
كتب ملتوفى ’للمرحوم‘، ولي�ش ثمة حاجة لالألقاب الدنيوية فاأغفل 
والفرن�سي  اليوناين  الن�سني  على خالف  العثماين  الن�ش  اخلطاط يف 
املحتوى  كان  بينما  م�رص‘.  ووايل  ’حاكم  با�سا  علي  حممد  كون 
الرئي�سي للن�سني اليوناين والفرن�سي بخالف ا�سم حممد علي نف�سه هو 
عبارة ’حاكم/ با�سا م�رص‘ كما هو م�سهور يف الثقافة الغربية اآنذاك.

على  وحمفور  بالعثمانية  مكتوب  �سلة –  – ذا  ثاٍن  نق�ش  ثمة 
الرخام، منفذ بخط الثلث باحلفر البارز، وهو مثبت حاليًّا على اأحد 
اجلدران التي اأ�سبحت بعد تعديالت 1932 داخل حديقة املنزل.  

العاليات  الدرجات -  النق�ش: �ساحب اخلريات وراغب  ن�ش 
جمله  پا�سانك  علي  حممد   - احلاج  غازي  له  ومغفور   - مرحوم 

خرياتندندر جمادى الآخر �سنة 1300هـ )�سكل 32(.

ترجمة النق�ش: ]هذه املن�ساأة[ من جملة اأعمال اخلري ]للواقف[ 
واملغفور  املرحوم  العاليات  الدرجات  وراغب  اخلريات  ل�ساحب 
130هـ  �سنة  الآخر  جمادى  يف  با�سا  علي  حممد  احلاج  الغازي  له 

 .1883]/5/8-1883/4/[9

اأوقاف  �سمن  كانت  ماء  جل�سمة  الأرجح  على  النق�ش  وهذا 
حممد علي با�سا باملدينة، فعبارة ’�ساحب اخلريات وراغب الدرجات 
العاليات‘ مالزمة لنقو�ش اجل�سم العثمانية؛ والتي تتبع جميعها تقريًبا 
والعبارات  والأبعاد  الت�سميم  الزمنية –  الفرتة  تلك  يف  – خا�سة 
اآل  الذي  البيت  الدينية والألقاب ذاتها. هذه اجل�سمة كانت بجوار 
اأو بالوراثة؛82 ليت�سمنهما وقفه  اإما بال�رصاء  اأ�رصة حممد علي با�سا  اإىل 

قواهل،  بمدينة  باشا  يلع  حممد  مزنل  مدخل  أىلع  اللغة  ثاليث  انلقش   )31 )شلك  
ابلاحث، 2009م.

 )شلك رقم 32( انلقش العثماين املثبت داخل حديقة مزنل حممد يلع باشا بمدينة
قواهل، ابلاحث، 2009م.
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اإبان  ا�ستحياء  وعلى  نادرة  بالعثمانية  النقو�ش  وظهرت  ال�سلجوقي، 
القرن 15م، وزاد عددها بع�ش ال�سيء خالل القرن 16م، وا�ستحوذت 
العثمانية على لغة غالبية النقو�ش اإبان القرن 17م، حتى �سارت – اإل 
فيما ندر – اللغة الوحيدة لكتابة نقو�ش الإن�ساء خالل القرنني 18-

19 اإىل بدايات القرن الع�رصين. ولن نناق�ش هنا املزج بني اللغتني العربية 
والعثمانية يف النقو�ش – حيث �سبق تناوله يف مقدمة النقو�ش املكتوبة 
العثمانية  اللغة  البحث – لأن  العثمانية بهذا  العربية والرتكية  باللغتني 

مليئة بطبيعتها بالكلمات والألفاظ العربية.   

احلكم  من  املبكرة  الفرتة  اإىل  تعود  اللغة  ثنائية  نقو�ش  ي�سلنا  مل 
العثماين لالأرا�سي البيزنطية؛ با�ستثناء نق�ش �ساهد قرب عرث عليه يف تربة 
 )Gekbuze ،ا ككبوزه، کبزه متهدمة مبدينة ِجبزي Gebze )اأي�سً
بالقرب من جمموعة چوبان م�سطفى با�سا املعمارية. النق�ش عبارة عن 
ح�سوة م�ستطيلة من الرخام الأبي�ش )x 38 87 �سنتيمرت(، مكتوب 
باللغة العربية ون�سه: قد نقل املرحوم املغفور من دار الفناء اإىل البقاء 
الن�ش  ]1385م[.  و�سبعمايه  وثمانني  �سبع  �سنة  ملقوج  بن  حممد 
هذا  م�سجاًل يف  للنق�ش،  اإطاًرا  مكوًنا  م�ستطيل  داخل  العربي حمدد 
 ’Στεφανου του :الإطار84 باأحرف يونانية مفردة عبارة ن�سها

‘μαστορος ومعناها: املعلم )الأ�سطى( �ستفانُو، )�سكل 33(. 

ِجزبي  مدينة  1385م،  787ھ/  ملقوج  بن  حممد  قرب  شاهد   )33 )شلك 
Gebze، )عن: خليل أدهم، ككبوزه ده 787 تارخييل، 236(.

الن�ش  اأن  النق�ش  هذا  ودر�ش  ن�رص  الذي  اأدهم  خليل  ويقرتح 
اليوناين اأ�سيف لحًقا اإىل النق�ش العربي يف الفرتة التي عقبت هزمية 
العثمانيني ال�ساحقة اأمام تيمورلنك وحتى ا�ستقرار احلكم للعثمانيني 
مرة اأخرى، حيث ا�سرتد البيزنطيون بع�ش املدن والأماكن اإبان تلك 
الفرتة.85 ومن املحتمل اأن يكون هذا املعلم كان قد �سارك يف بناء تربة 
حممد بن مقلوج، ثم �سجل ا�سمه بهذه الكيفية. ويف جميع الأحوال 
واأبجديتني  لغتني  يحوي  اإلينا  و�سل  نق�ش  اأقدم  يعد  النق�ش  فهذا 
 خمتلفتني؛ م�سرًيا اإىل وجود �سعبني وثقافتني باملكان؛ ال�سعب الرتكي – 

باملناق�سة  املعني  اللغة  املنزل ثالثي  باملدينة. ولعل تاريخ نق�ش  الكبري 
هنا يعود لنف�ش تاريخ اجل�سمة بعد اأعمال ترميم وجتديد للمنزل. 

ويالحظ الت�ساق اللغوي بني النق�ش ثالثي اللغة مو�سع الدرا�سة 
وبني نق�ش اجل�سمة �سابق الذكر؛ ورمبا ذلك يوحي بالربط بينهما تاريخيًّا. 

�سياق  يف  منطقي  اأمر  واليونانية  العثمانية  باللغتني  النق�ش  كتابة 
املكان واملن�ساأ. ولكن اللغة الفرن�سية هنا لتاأتي قبل اللغة اليونانية هو اأمر 
غري مفهوم! ورمبا الرابط الوحيد هو تغلغل الثقافة الفرن�سية يف مناحي 
احلياة كافة، ويف مقدمتها الثقافة والتعليم والق�ساء يف م�رص ع�رص اأ�رصة 

حممد علي، وقوة الثقافة الفرن�سية83 نف�سها يف اليونان كذلك. 

دللت وجود النقو�ش ثنائية وثالثية اللغة

املعتمدة  الر�سمية  اللغة  متثل  الدولة  عمائر  اإن�ساء  نقو�ش  لغة 
تعدد  اإىل  ي�سري  ما  مكان  يف  النقو�ش  لغات  وتعدد  الدولة.  تلك  يف 
اللغات/ الأبجديات املعتمدة وامل�ستخدمة يف ذلك املكان يف وقت 
اإنتاج تلك النقو�ش، وهي ميزة ات�سمت بها الأماكن متعددة الثقافات 
تتبعها  ميكن  امليزة  وهذه  والأبجديات؛  اللغات  ثم  ومن  والهويات 

بوجه خا�ش يف هاتني احلالتني: 

متباينة  وال�سعوب  احلكومات  تكون  حيث  العمائر  نقو�ش   )1
الهوية واللغة، كما هو احلال بالن�سبة للدولة العثمانية يف البلقان، اأو 
الأقليات امل�سلمة يف الدول غري الإ�سالمية ومتثل بع�ش اجلزر اليونانية 
مثل رود�ش وكو�ش ومنطقة تراقيا اليونانية اأمنوذًجا لذلك بعد خروج 

العثمانيني منها عام 1923م.

 2( احلالة الثانية ظهرت على وجه اخل�سو�ش منذ بدايات القرن 
19م، مع توافر حمددات اأخرى لتعدد الثقافات والهويات واللغات 
والأبجديات بخالف احلكم الأجنبي املبا�رص؛ متمثلة يف نظم التعليم 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  والتدخالت  الثقافة  وقوة  العلمية  والبعثات 

للدول الأوربية يف البلدان ذات احلكم الإ�سالمي. 

وثالثية  ثنائية  باليونان  العثمانية  العمائر  نقو�ش  تر�سد 
الثقافية  التعددية  �ساهدة على طبيعة  اللغة/ الأبجدية هاتني احلالتني، 
اليونان، واأماكن  العثماين يف  الفرتة الأخرية من احلكم  واللغوية يف 

وجودها، و�سياقات ظهورها املتباينة.  

ات�سمت الدولة العثمانية يف فرتتها املبكرة با�ستخدام اللغة العربية 
للنهج  ا�ستمراًرا  القول –  �سبق  – كما  الإن�ساء  لنقو�ش  ر�سمية  كلغة 
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الثقافة  ذو  اليوناين  وال�سعب  الإ�سالمية،  الثقافة  ذو  معظمه –   يف 
واأبجديتني  لغتني  بني  فاجلمع  ذلك  رغم  ولكن  امل�سيحية.  الرومية 
هنا، واإن كان ي�سري اإىل نوع من اأنواع التعاي�ش؛ فاإنه تعاي�ش ل يعك�ش 
املنطقة  لتلك  التاريخي  ال�سياق  طبيعة  يعك�ش  واإمنا  متكافئة؛  �رصاكة 
حيث  والرعايا،  الدولة  اأو  واملحكوم،  احلاكم  تعاي�ش  وهو  وقتذاك 

تظهر هوية وثقافة املحكوم فيما بني الأ�سطر )�سكل 33(.

بينما ت�سود طوال الفرتة الأكرب من احلكم العثماين لليونان اللغة 
الهيمنة  على  يدلل  مبا  العثمانية،  اللغة  يف  متمثلة  للنقو�ش  الواحدة 
الثقافات  اأحادية م�سيطرة، مع وجود نقو�ش تعك�ش  العثمانية كقوة 
نف�سها  العثمانية  اللغة  وحتى  بل  والثقافة،  للهوية  املكونة  والروافد 
متمثلة يف نقو�ش باللغة العربية وعدد اأقل باللغة الفار�سية. ثمة نق�ش 
مبتحف  حمفوظ  الفار�سية  باللغة  القول –  �سبق  – كما  باق  واحد 
مدينة هرياقليو )قنديه( التاريخي بجزيرة كريت، وهو يعود لإحدى 
التكايا ال�سوفية. ويوجد عدد معترب من النقو�ش العربية اأغلبها يعود 
القرن 9ھ - 15م. ورغم  العثماين خا�سة  الأوىل من احلكم  للفرتة 
العربية والعثمانية  اأي  اأبجدياتها  اللغات يف هذه احلالة وتعدد  تعدد 
بني  الكبري  امل�سرتك  القا�سم  العتبار  يف  الأخذ  مع  والفار�سية، 
اأبجدياتها،86 فاإن جميعها ميثل مظلة ثقافية ’اإ�سالمية‘ واحدة تقريًبا. 
وهكذا، فطوال هذه الفرتة الكبرية من بدايات القرن 15 اإىل العقود 
للثقافة والهوية  القرن 19م، مل يكن ثمة �سدى �رصيح  الأخرية من 
الأ�سيل �ساحب  ال�رصيك  اليوناين وهو  املجتمع  الآخر يف  لل�رصيك 
املناطق  الغلبة يف بع�ش  الأر�ش ف�ساًل عن كونه �رصيًكا ي�سل ملرحلة 

من حيث الدميوغرافيا واملوروث الثقايف.   

التا�سع  اختلف الأمر ب�سكل جلي يف العقود الأخرية من القرن 
الثقافة  اأن  متثل يف  الختالف  الع�رصين. وهذا  القرن  وبدايات  ع�رص 
والهوية اليونانية اأ�سبحت �رصيًكا اأ�سا�سيًّا يف �سياغة تاريخ تلك الفرتة 
لها.  واملجتمعية  والثقافية  والإدارية  ال�سيا�سية  ال�سورة  تكوين  ويف 
وهو ما وثقته النقو�ش ثنائية وثالثية اللغة – متثل اللغة اليونانية القا�سم 

امل�سرتك الأكرب بينها – التي تعود لتلك الفرتة. 

يف الواقع، اإن هذا الختالف املتمثل يف امل�ساركة الفاعلة للثقافة 
والهوية اليونانية يف �سياغة اأحداث تلك الفرتة مل تكن وليدة اللحظة، 
الهيمنة  من  التحرر  �سبيل  يف  كبري  يوناين  كفاح  نتيجة  جاءت  واإمنا 
اليونانيني  ثقافة  واقع  مت�سافرة غريت  ونتيجة عوامل عدة  العثمانية، 
يونانيي  املدعومة من  التحرر  التعليم، وحركة  اأهمها  القرن 19م  يف 

اخلارج، وم�ساعدة القوى الأوربية الكربى وقتذاك، و�سعف الدولة 
تعاي�ش  فمرحلة  وهكذا  بها.  حتارب  التي  اجلبهات  وتعدد  العثمانية 
الثقافتني والهويتني العثمانية واليونانية تعاي�ش ال�رصكاء، الند للند، �سبقتها 
مراحل اأخرى: مرحلة التمرد على الهيمنة العثمانية، ثم املواجهة وثورة 
الكربى  الأوربية  الدول  العثمانية، ومب�ساعدة  القوات  اليونانيني �سد 
اآنذاك، ونتيجة لربوتوكول لندن )3 فرباير 1830م( مت اإعالن الدولة 
اليونانية اجلديدة، واعرتف ال�سلطان العثماين با�ستقالل اليونان يف يوليو 
1832م، مب�ساحة متثل تقريًبا ن�سف م�ساحتها احلالية، وكانت ت�سمل 
املورة ’البيلوبونيز‘ وو�سط اليونان وجزر الكيكالد�ش – جمموعة جزر 
يف اجلزء اجلنوبي من بحر اإيجة – مكونة نواة الدولة اليونانية اجلديدة 
وعا�سمتها اأثينا.87 هذا التغيري فر�ش واقًعا جديًدا، وهو ما ميكن تتبع 
اأثره على واقع الآثار العثمانية بوجه عام والنقو�ش بوجه خا�ش. فاأقل 
للتدمري والإهمال كان �سمن  العثمانية واأكرثها عر�سة  للعمائر  عدد 
للنقو�ش  عدد  اأقل  يعود  كذلك  واإليها  املبكرة؛  الدولة  تلك  حدود 
العثمانية الباقية، كما اأنه مل ي�سل منها اأي نق�ش ثنائي اللغة؛ حيث كانت 

اللغة الوحيدة امل�سرتكة هي لغة املواجهة امل�سلحة. 

عدة  ونتيجة  كريت  جزيرة  يف  حتديًدا  اليونانيون  ا�ستطاع 
عقود من الثورة امل�ستمرة �سد العثمانيني – مدعوًما مب�سالح القوى 
حلپا  اتفاق  يف  متمثاًل  جديد  واقع  فر�ش  من  الكربى –  الأوروبية 
تعاي�ش  بو�سوح  تعك�ش  التفاق  هذا  ون�سو�ش  1878م؛  اأكتوبر 
ال�رصكاء، دون الغلبة التامة اأو الهيمنة املطلقة لأحد ال�رصيكني، ومتثل 
اأول حالة باليونان يتعاظم فيها الدور اليوناين على الدور العثماين كما 

تعك�ش بنوده. ومن اأهم البنود:88

يعني احلاكم العام )الوايل( ملدة خم�ش �سنوات، واإذا كان م�سيحيًّا - 
فيجب اأن يتخذ نائًبا م�سلًما والعك�ش بالعك�ش.

اأع�ساء جمل�ش كريت )جمل�ش منتخب حلكم اجلزيرة ممثاًل -  يتاألف 
كافة املناطق باجلزيرة، ويجتمع مرة واحدة كل عام( من اأغلبية 

م�سيحية )49 م�سيحيًّا و31 م�سلًما(.

لغة -  اليونانية  اللغة  وت�سبح  كريت  اأهل  ي�سغلها  العامة  الوظائف 
املحاكم القانونية.

اجلزيرة. -  على  الر�سميتان  اللغتان  هما  والرتكية  اليونانية  اللغتان 
اأن ي�ستخدم العامة اللغة اليونانية، وكذلك  ومتت امل�سادقة على 

حق اإن�ساء جمعيات واإ�سدار جرائد باللغة اليونانية. 
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 تظل ن�سبة من عوائد �رصائب اجلزيرة لإنفاقها داخل كريت، مع - 
منح كريت امتيازات بتخفي�ش ال�رصائب.  

وغري ذلك فيما يتعلق بقوات ال�رصطة اأن تكون حملية من اأهايل 
كريت وهي امل�سئولة عن حمايتها، وكذلك اإ�سدار عفو عام عن كل 

من �سارك يف الأعمال الثورية �سد الدولة العثمانية.

وت�سهد بنود هذا التفاق خا�سة فيما يتعلق باللغة اليونانية ميالد 
والرتكية،  اليونانية  والثقافتني  الهويتني  تعاي�ش  من  جديدة  مرحلة 
تعاي�ش ال�رصكاء املتكافئني. وهو ما وثقته النقو�ش ثنائية وثالثية اللغة 
على عمائر هذه اجلزيرة بوجه خا�ش ولعل من اأف�سل مناذجها ج�سمة 
ال�سلطان عبداحلميد بقرية قلمي بخانيا )نق�ش 1/2: اأ– ب(، ومبنى 
البون مار�سيه بهرياقليو )نق�ش 1/5: اأ– ج(. كما ميكن ر�سد الأمر 
مكتوبة  جندها  حيث  الفرتة  لتلك  العثمانية  ال�سالنامات  على  نف�سه 
النقو�ش  هذه  واليونانية.89وت�سمل  العثمانية  باللغتني  ثنائية-اللغة 

نقو�ًسا ر�سمية ونقو�ًسا �سخ�سية غري ر�سمية.

وميثل ت�سنيف النقو�ش الثمانية ع�رص90 املت�سمنة يف هذا البحث يف 
– بعيًدا  �سياق اجلمع بني لغتني/ اأبجديتني وثالث لغات/ اأبجديات، 
اأم  ر�سمية  كونها  حيث  من  عاليه –  املذكور  اللغوي  الت�سنيف  عن 
ودللة  والثقايف  التاريخي  اإنتاجها  �سياق  لفهم  ا  مهمًّ حمدًدا  �سخ�سية 
من  والعثمانية  العربية  باللغتني  املكتوبة  النقو�ش  ا�ستبعاد  فبعد  ذلك. 
ذلك الت�سنيف؛ لأن تلك النقو�ش تاأتي يف �سياق لغوي اأكرث منه �سياق 
تاريخي وثقايف واجتماعي، جند اأن عدد النقو�ش الواردة بالبحث ت�سعة 
نقو�ش منها �سبعة متثل نقو�ًسا خا�سة غري ر�سمية )نقو�ش اأرقام: 2/2، 
 ،)9 �سكل  الآجر  وقطعة  )اأ-ج(، 2/5،   1/5 ،1/4 ،2/3 ،1/3
ونق�سان  فقط ميثالن النقو�ش الر�سمية )1/2: اأ– ب، 3/2: اأ– ب(. 
وهذه الن�سبة تظهر مدى ات�ساق التوجه الر�سمي املنعك�ش يف النقو�ش 
ثنائية اللغة والأبجدية مع �سلوك الأفراد يف نهج الأ�سلوب ذاته واإنتاج 
نقو�ش ثنائية وثالثية اللغة والأبجدية؛ مع الأخذ يف العتبار اختالف 
النقو�ش الر�سمية وبني تلك اخلا�سة غري الر�سمية. فبينما  الغر�ش بني 
تهدف النقو�ش الر�سمية ثنائية اللغة لتمثيل تعاي�ش �رصكاء الزمان واملكان 
اأكتوبر  حلپا  لتفاق  و�رصيحة  مبا�رصة  ا�ستجابة  يف  متكافئ  ب�سكل 
1878م، فاإن النقو�ش اخلا�سة غري الر�سمية تزيد يف اأغرا�سها لت�سمل 
)نقو�ش 1/3،  للعقارات اخلا�سة  امللكية  اإثبات  - ف�ساًل عن ذلك - 
2/3، 2/5(، والدعاية ال�سيا�سية )نق�ش 2/2( والتجارية )نق�ش 1/5: 
اأ-ج( والت�سويقية )نق�ش 1/4(. ويرتبط بالأغرا�ش الوظيفية الأخرية 

ب�سكل وثيق التاأثري الب�رصي لتلك النقو�ش؛ حيث ت�سكل هنا ثنائية و/اأو 
ثالثية اللغة والأبجدية حمدًدا اإ�سافيًّا يزيد من قوة التاأثري الب�رصي لتلك 

النقو�ش ب�سكل ملحوظ. 

بجزيرة  احلالة  – عن  خمتلًفا  �سياًقا  جند  اليونان  �سمال  ويف 
اللغة  ثنائية  النقو�ش  اإنتاج  اأتاح  والذي  ال�رصكاء  لتعاي�ش  كريت - 
العثمانية واليونانية. هذا ال�سياق نتيجة تاأثري البعد القت�سادي، متمثاًل 
العامة كما يف  املن�ساآت  اإن�ساء  على  اإنفاقهم  اليونانيني يف  �رصاكة  يف 
حالة برج ال�ساعة بناو�سا، وهو ميثل هنا نق�ًسا �سخ�سيًّا غري ر�سمي ذا 
�سبغة �سيا�سية واقت�سادية )نق�ش 2/2( ، اأو تدخل احلكومة اليونانية 
حروب  من  املت�رصرة  العثمانية  العمائر  وترميم  جتديد  على  لالإنفاق 
البلقان يف بع�ش املناطق، كما يف حالة جتديد جامع األك�ساندروپويل، 

وهو ميثل نق�ًسا ر�سميًّا )نق�ش 3/2: اأ– ب(.

ف�ساًل عن طريف املعادلة الأ�سا�سيني، العثمانيني واليونانيني، يف 
فثمة  اليونان  الباقية يف  العثمانية  للعمائر  اللغة  ثنائية وثالثية  النقو�ش 
وجود   )1 عاملني:  اأهمها  خمتلفة  عوامل  نتيجة  ظهر  ثالث  طرف 
املناطق  اإدارة احلكم لبع�ش  قوى �سيا�سية ع�سكرية جديدة فاعلة يف 
املعماري  النتاج  �سياغة  يف  موؤثرة  خربات  ا�ستقدام   )2 اليونانية، 
املعماريني  يف  هنا  متمثاًل  واليوناين،  العثماين  الطرفني  غري  من 
�سجل  حيث  ثي�سالونيكي(؛  )مدينة  اجلديد  اجلامع  حال  يف  كما 
املعماري الإيطايل ڤيتاليانو پو�سللي توقيعه يف نق�ش باللغتني العثمانية 
يف  للمن�ساأة،  العثمانية  والهوية  الإيطالية  هويته  ليعك�ش  والإيطالية، 
رقم  )نق�ش  له كمهند�ش  للدعاية  يكر�ش  ر�سمي  �سخ�سي غري  نق�ش 
غري  �سخ�سية  نقو�ًسا  والأبجدية  اللغة  ثالثية  النقو�ش  ومتثل   .)1/4
يف  الأخذ  مع  الدعائي،  غر�سها  بو�سوح  يف�رص  ما  وهو  ر�سمية؛ 
النقو�ش  تلك  لإنتاج  املختلف  والثقايف  التاريخي  ال�سياق  العتبار 
ف�ساًل  الثالثة  والأبجدية  اللغة  الفرن�سية  اللغة  متثل  لآخر.  مكان  من 
والدميوغرافيا  احلكم  �سياق  مع  املتماهيتني  والأبجديتني  اللغتني  عن 
لليونان العثمانية. وتعك�ش النقو�ش ثالثية اللغة مدى قوة تاأثري الثقافة 
الفرن�سية �سواء عن طريق الوجود الفرن�سي املبا�رص يف احلكم والإدارة 
مار�سيه،  البون  )مبنى  كريت  بجزيرة  هرياقليو  مدينة  حالة  يف  كما 
نق�ش 1/5: اأ-ج(، اأو عن طريق الدبلوما�سية وقوة الثقافة الفرن�سية 
كما يف حالة مدينة كاڤال )نق�ش منزل حممد علي، 2/5(. وقوة تاأثري 
اللغة الفرن�سية على وجه اخل�سو�ش يف الأرا�سي العثمانية وظهورها 
كلغة ثانية للكتابة اأو يف بع�ش الكلمات والتعابري ميكن ر�سدها على 
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كافة اأ�سكال النتاج الفني لتلك املرحلة التاريخية من جرائد وجمالت 
وكتب، و�سور فوتوغرافية، واأعمال فنية ومو�سيقية. 

نتائج البحث
• عر�ش تاريخ ازدواجية لغة النقو�ش الإ�سالمية يف الفرتة الإ�سالمية 	

املبكرة؛ و�سياقات اإنتاجها يف �سوء النماذج الأثرية.

• اأمدتنا الدرا�سة باإح�سائيات خا�سة بنقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان 	
وت�سنيفها من حيث لغتها يف نطاق البعدين التاريخي واجلغرايف لها.

• ي�سبق ن�رصها من 	 النقو�ش مل  لبع�ش  ن�رًصا جديًدا  الدرا�سة  قدمت 
قبل باأية لغة )اأ�سكال اأرقام 5 ’نق�ش رقم 1/‘1، 9، 19 ’نق�ش 

.)27 ،1‘/3

• �سوبت الدرا�سة قراءات بع�ش النقو�ش )نقو�ش اأرقام: 1/2 )اأ، 	
ب(، 3/2 )اأ، ب(، 2/3(.

• قدمت الدرا�سة ترجمة عربية للمرة الأوىل لعدد اأحد ع�رص نق�ًسا 	
اأرقام: 1/1، 1:2، 3/1، 1/2 )اأ، ب(، 2/2، 3/2  )نقو�ش 
)اأ، ب(، 2/3، 1/4، 1/5 )اأ – ج(، نق�ش 4/5( عن اللغات 

العثمانية، اليونانية، الفرن�سية، الإيطالية.

• اليونان 	 يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  ودرا�سة  وتوثيق  ت�سنيف 
بح�سب  واأبجديات  لغات  وثالث  واأبجديتني،  بلغتني  املكتوبة 

ال�سياق اللغوي، وق�سمتها الدرا�سة اإىل خم�ش جمموعات. 

• اليونان 	 يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  ودرا�سة  وتوثيق  ت�سنيف 
املكتوبة بلغتني واأبجديتني، وثالث لغات واأبجديات اإىل نقو�ش 
ذلك  دللت  وتف�سري  ر�سمية،  غري  �سخ�سية  واأخرى  ر�سمية 

الت�سنيف. 

• حتليل م�سمون نقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان املكتوبة بلغتني 	
اأ�سباب ظهورها  واأبجديتني، وثالث لغات واأبجديات وتف�سري 
يف ال�سياق التاريخي مع الأخذ بعني العتبار تاأثري البعد اجلغرايف 

لختالف اأ�سباب اإنتاجها من مكان لآخر داخل اليونان. 

• واأبجديتني، 	 بلغتني  املكتوبة  اليونان  العثمانية يف  العمائر  نقو�ش 
ال�سيا�سي  ال�سياق  بو�سوح  تعك�ش  واأبجديات  لغات  وثالث 
يف  اليونان  و�سمال  كريت  جلزيرة  املركب  والثقايف  والإداري 

 Pact of اتفاق حلپا  بنود  مع  مت�سًقا  التا�سع ع�رص؛  القرن  نهاية 
Halepa اأكتوبر 1878م.

• النقو�ش 	 على  جاءت  العثمانيني  اخلطاطني  توقيعات  اأن  اإثبات 
ثالثة  اأ�سماء  عن  والك�سف  ’كتبه‘  عربية  ب�سيغة  العثمانية 
حفظي  كوموتيني،  مبدينة  اأمني  اليونان:  يف  عثمانيني  خطاطني 

مبدينة ذراما، ورحمي مبدينة خانيا بجزيرة كريت. 

• النقو�ش 	 العثمانية يف كتابة  الأبجدية  ا�ستخدام  ا�ستمرارية  اإثبات 
اللغة  كتابة  قرار حتول  من  عامني  نحو  بعد  اليونان  الر�سمية يف 
با�سم  الالتينية عام 1928م والذي عرف  الأبجدية  اإىل  الرتكية 

ثورة احلروف.

• بلغتني 	 املكتوبة  اليونان  يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  تثبت 
اليونانيون  ال�سناعة  والتجار ورجال  الأثرياء  واأبجديتني دخول 

جمال اإن�ساء املباين العامة يف العقود الأخرية من القرن 19م.

• العمائر 	 على  املعماريني  لتوقيع  م�ستقلة  نقو�ش  وجود  اإثبات 
العثمانية يف اليونان مكتوبة بلغتني واأبجديتني خمتلفتني.

• العمائر 	 لبع�ش  ا  املكرمة خ�سي�سً نقو�ش مبكة  تنفيذ  اإثبات طلب 
العثمانية يف اليونان طلًبا للربكة والدللة الدينية يف وجودها. 

• انعكا�ش ثقافة اخلطاط وثقافة الع�رص يف ن�ش نقو�ش العمائر العثمانية 	
يف اليونان املكتوبة بلغتني واأبجديتني، وثالث لغات واأبجديات.

• اليونان 	 يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  يف  الأجنبية  الأ�سماء  كتابة 
كيفما  واأبجديات،  لغات  وثالث  واأبجديتني،  بلغتني  املكتوبة 

ي�سمعه اخلطاط ولي�ش كما ينطق يف لغته الأ�سلية.

• اليونان 	 يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  يف  اإمالئية  اأخطاء  وجود   
الر�سمية، مثلما جند يف الن�ش اليوناين جلامع األك�ساندروبويل. 

• تفنيد وجهة النظر ال�سائدة بتعمد اإهمال الآثار العثمانية؛ وتبيان اأن 	
موقف احلكومة اليونانية كان خمتلًفا من مكان لآخر، ومن فرتة لأخرى 

بح�سب �سياقات متعددة، كما تثبت نقو�ش جامع األك�ساندروبويل.

• التي 	 نف�سه  املن�ساأة  ت�سميم  ياأخذ  كان  النقو�ش  بع�ش  ت�سميم 
يحويها النق�ش مثل نق�ش منزل مدينة ذراما.



�أحمد �أمني

�أبجديات 2019 244

• ا�ستخدام الخت�سارات العثمانية يف كتابة نقو�ش العمائر العثمانية يف 	
اليونان املكتوبة بلغتني واأبجديتني، وتاأثريها بكتابة التواريخ امليالدية 

كذلك ب�سكل خمت�رص يف النقو�ش ذاتها مثل نق�ش منزل مدينة ذراما.

• ’ال�سنة 	 والرومي  وامليالدي  الهجري  الثالثة  التقاومي  ا�ستخدام 
املالية الرومية‘ على نقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان املكتوبة 

بلغتني واأبجديتني.

• الأ�سهر 	 وكتابة  الرومية‘  املالية  ’ال�سنة  الرومي  التقومي  ا�ستخدام 
اليونان  يف  العثمانية  العمائر  نقو�ش  من  عدد  يف  التقومي  بهذا 

املكتوبة بلغتني واأبجديتني.

• كتابة التاريخ يف النقو�ش ال�سخ�سية غري الر�سمية باليوم وال�سهر 	
وال�سنة خا�سة على املن�ساآت ال�سكنية اخلا�سة، وهو الأمر الذي 
يف  امللكية  على  والتخا�سم  التقا�سي  مثل  حالت  يف  تبعاته  له 

وقت ما.  

• وجود اختالف يف مقابلة اليوم بالتاريخ املذكور على النقو�ش، 	
ببع�سها  النقو�ش  على  املختلفة  بالتقاومي  التواريخ  مقابلة  اأو 
البع�ش، وهو ما يطرح اإ�سكالية حتقيق التواريخ الواردة بالنقو�ش.  

• العربية 	 والأرقام  ’الهندية‘  امل�رصقية  العربية  الأرقام  ا�ستخدام 
املغربية مًعا يف نقو�ش العمائر العثمانية يف اليونان املكتوبة بلغتني 

واأبجديتني، وثالث لغات واأبجديات.

• تعد ثنائية وثالثية اللغة والأبجدية لبع�ش نقو�ش العمائر العثمانية يف 	
اليونان اأحد اأقوى املحددات لزيادة التاأثري الب�رصي لتلك النقو�ش 

ف�ساًل عن املحددات البديهية مثل املوقع والأبعاد والألوان.
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يف درا�سة �سابقة )2012( مت ح�رص فقط 15 نق�ًسا من هذه النقو�ش  18
الـ19، وتناولت درا�سة ع�رصة نقو�ش من بينها يف �سياق حتليل دللة 
اأهم  على  ال�سوء  واألقت  العربية،  باللغة  وكتابتها  النقو�ش  هذه  لغة 
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اأعالم  العثمانية. ومن  تزال حتتفظ بنماذج مهمة من الآثار املعمارية 
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  Μ. Αξιώτης, Βρύσες στη Λέσβο (Εταιρία Αιολικών
Μελετών, Μυτιλήνη 1994).

وعن تاريخ اجلزيرة واآثارها يف الفرتة العثمانية؛ راجع: 
 Δ. Ν. Καρύδη & M. Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία
 και Λέσβου χωρογραφία, 15ος–19ος αι., με βάση
 αδημοσίευτες οθωμανικές και γαλλικές αρχειακές
πηγές (Αθήνα, 2000).

العثمانية  20 اللغة  يف  العربية  اللغة  من  امل�ستعارة  العبارات  هذه  تعرف 
مع  كرتكيبة  ا�ستخدامها  على  دللة  ’القوالب’  القالبية  بالعبارات 
بع�سها كما هي مبعناها الأ�سلي نف�سه؛ وال�سائع منها مثل )ما �ساء اهلل، 
واحلمد هلل( ل يزال ي�ستخدم الدللة نف�سها يف اللغة الرتكية احلديثة. 

عن عمارة وزخارف وقراءة نقو�ش هذه اجل�سمة، وترجمتها بالرتكية  21
واليونانية؛ راجع: 

 Χρ. Μαυρόπουλος, ‘Τουρκικά έγγραφα και
 επιγραφαί’, Χιακά Χρονικά ΣΤ (1926), 167-169; H.
 Karpuz, ‘Sakız Adası’ndaki Kaptan-ı Derya Melek
 Mehmet Paşa Çeşmesi’, Anadolu Araştirmalari
 16, (2002), 321-336; P. Valakoy, ‘Melek Pasha (or
 ‘New’) Fountain’, in E. Brouskari, (ed.) Ottoman
 architecture in Greece (Athens, 2008), 354.

22  İ. Bıçakçı, Yunanistan’da Türk mimari eserleri. önsöz  
Ekmeleddin İhsanoğlu (İstanbul, 2003), 195.

النقحرة: م�سطلح حديث منحوت يقابل Transliteration، وهذا  23
امل�سطلح ورد يف قامو�ش املورد ملنري البعلبكي للمرة الأوىل؛ وهي لفظة 
وتعني ن�سخ احلروف ور�سمها  كلمتني، نقل وحرف،  من  منحوتة 
اللغة.  قبل  ما  املحجوب،  املنعم  عبد  انظر:  مغايرة.  باأبجدية 
للن�رص  )تانيت  اآ�سيوية  الأفرو  العربية واللغات  للغة  ال�سومرية  اجلذور 

والدرا�سات، 2008م(، 20.
24  Turkish language, Encyclopædia Britannica,  

 Publisher: Encyclopædia Britannica, Inc. Date published:
20 October 2009, URL: https://www.britannica.com/
topic/Turkish-language, Access date: 18 July 2018.

العربية،  25 باللغة  دائًما  تاأتي  كانت  العثمانيني  اخلطاطني  توقيعات 
ووردت على النقو�ش العثمانية ب�سيغ خمتلفة؛ منها: حرره..، منقه..، 
غفر  بن..  حرره..  الراجي..،  املذنب  كتبه  الداعي..،  العبد  كتبه 

لهما، كتبه.. من تالميذ.

العثمانية  26 الإ�سالمية  الثقافة  اأكرب حوا�رص  اإحدى  �سري�ش  مدينة  كانت 
وهذه  وباذ�ستان،  جامعة،  م�ساجد  ثالثة  باملدينة  يوجد  البلقان.  يف 

اجل�سمة، وبقايا حمام تنتمي لالآثار العثمانية. لال�ستزادة؛ راجع: 

 M. Kiel, ’Observations on the History of Northern  
 Greece during the Turkish Rule: Historical
 and Architectural Description of the Turkish
 Monuments of Komotini and Serres, their Place in
 the Development of Ottoman Turkish Architecture
 and their Present Condition’, BSt 12, No. 2 (1971),
 429–444a; A. Ameen, Islamic Architecture in Greece:
 Mosques (Alexandria, 2017).

ن�رصت الباحثة نوال كونوك ترجمة جلزء من م�سمون هذا النق�ش؛ انظر:  27

N. Konuk, Ottoman Architecture in Greece Ι  
(Ankara, 2010), 336-337.

�سيف؛  28 حممد  الأ�ستاذ  العزيز  الزميل  العربية  اإىل  النق�ش  برتجمة  قام 
املدر�ش امل�ساعد بكلية الآثار – جامعة القاهرة، واأنتهز الفر�سة لأقدم 

له جزيل ال�سكر.

مل تتي�رص ترجمة هذا ال�سطر من جمموعة الأبيات ال�سعرية التي يتكون  29
منها نق�ش الإن�ساء.

للمزيد عن هذه املجموعة املعمارية والتكية البكتا�سية واأعمال املن�سئ  30
املعمارية الأخرى بجزيرة كريت؛ انظر:

 O.F. Köprülü, ’Usta-Zade Yunus Bey’in Meçhul  
 Kalmış Bir Makalesi Bektaşiliğin Girid’de İntişarı’,
Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 8-9 (1979-
 1980), 57-60, 72 and Figs. 12-15.

31  Köprülü, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi  
 8-9, 57-60, Figs. 12-15; Digital Crete. Bektashi
 Tekke in the Village of Agios Vlases (Mağaralı Köy),
Herakleio, URL:http://digitalcrete.ims.forth.gr/
 tourkology_monuments_display.php?id=662&l=2
 [Access date: 5 April 2017]

التي كانت موجودة بهذه املجموعة،  32 املندثرة  العثمانية  النقو�ش  عن 
 Köprülü, Güney-Doğu :وقراءة النق�ش مو�سوع املناق�سة؛ انظر

 Avrupa Araştırmaları Dergisi 8-9, 72.

اخت�سارات ال�سهور الهجرية )الإ�سالمية، القمرية( �سائعة ال�ستخدام  33
بالعثمانية  واخت�ساراتها  العثمانية،  والنقو�ش  والأوقاف  الوثائق  يف 
وبالرتكية احلديثة كما يلي: حمرم )م؛ M(، �سفر )�ش؛ S(، ربيع الأول 
)را؛ Ra(، ربيع الآخر )ر؛ R(، جمادى الأوىل )جا؛ Ca(، جمادى 
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 ،)N (، رم�سان )ن؛Ş (، �سعبان )�ش؛B (، رجب )ب؛C الآخرة )ج؛
�سوال )ل؛ L(، ذو القعدة )ذا ؛ Za(، ذو احلجة )ذ؛ Z(. انظر:

 H. Eren, M. Oğuz and Z. Mete, Balkanlar’da Osmanlı
 vakıfları, vakfiyeler Yunanistan 1, 5 volumes (İstanbul,
2017), vol. 1, 9, xiii.

طوال  34 رئي�سي  ب�سكل  القمري  الهجري  التقومي  العثمانيون  ا�ستخدم 
الأخرية  فرتاتها  يف  اعتمدت  العثمانية  الدولة  لكن  العثماين؛  العهد 
)القرن 13ھ/ 19م( تقوميًا �سم�سيًّا عرف بالتقومي الرومي، والتقومي 
ال�سنة القمرية  اأن  ’ال�سنة املالية الرومية‘؛ و�سبب ذلك  املايل الرومي 
اأق�رص من ال�سنة ال�سم�سية مبقدار 11 يوًما، وهكذا فاإن كل 33 �سنة 
ت�ستويف  العثمانية  الدولة  وكانت  قمرية،  �سنة   34 ت�ساوي  �سم�سية 
الزراعية  للموا�سم  مواءمة  الأكرث  ال�سم�سية  بال�سهور  وارداتها 
وعليه  القمرية،  بال�سهور  الرواتب  املقابل  يف  وتدفع  واحلا�سالت، 
فقط.  �سنة   33 واردات  حت�سل  بينما  �سنة   34 رواتب  تدفع  كانت 
التقومي  اتخاذ هذا  الأخرية  الع�سور  العثمانية يف  الدولة  ولذا قررت 
ال�سم�سي الذي عرف بال�سنني املالية الرومية. واعتمد هذا التقومي عدد 
اأيام الأ�سهر ونظام الكب�ش من التقومي اليولياين )امليالدي(، كما اأخذ 
الرومية  بال�سهور  ا  اأي�سً )تعرف  الكلدانية  اأو  ال�رصيانية  الأ�سهر  اأ�سماء 
اأو امل�سيحية اأو امليالدية( وهي: )1( كانون الثاين، )2( �ُسـباط، )3( 
اآذار، )4( ني�سان، )5( اأيَّار، )6( حزيران، )7( متّوز، )8( اآب، )9( 
اأيلول، )10( ت�رصين الأول، )11( ت�رصين الثاين، )12( كانون الأول. 
ويف التقومي الرومي العثماين ’ال�سنني املالية الرومية‘ مت ا�ستبدال اأ�سماء 
اآيار،  اآذار، وماي�ش بدًل من  اأ�سهر فقط وهي: مارت بدًل من  ثالثة 
مارت  اأول  الرومية  ال�سنة  راأ�ش  وجعلت  اآب،  من  بدًل  واغ�ستو�ش 
الدولة  )اآذار؛ مار�ش(؛ وذلك لقربه من مو�سم احلا�سالت. وقامت 
ال�سم�سي  التقوميني الهجري القمري والرومي  باإلغاء  الرتكية احلديثة 
26 دي�سمرب 1925م، ومت اعتماد فقط التاريخ امليالدي الغريغوري. 
للمزيد عن هذا التقومي، وتاريخه، واإ�سكالياته، وطريقة ح�سابه وما 
يقابله يف التقوميني الهجري وامليالدي. راجع: ح�سن وفقي اآل بك 
�سم�سي  القومي  املنهاج  تقومي  الدم�سقي،  باخليمي  املعروف  القا�سي 
1927م(،  )القاهرة،  ميالدي  �سم�سي  هجري –  – قمري  هجري 
23-34؛ حممد �سديق اجلليلي، ’التقومي ال�سم�سي العثماين امل�سمى 
 23 املجلد  العراقي،  العلمي  املجمع  جملة  الرومية‘،  املالية  بال�سنني 
الأ�سهر يف  اأ�سماء  فريحة،  اأني�ش  )بغداد، 1973م(، 227-239؛ 
1952م(،  )بريوت،  تاريخية  فيلولوجية  درا�سة  ومعانيها  العربية 

 .25 ،19–18

35  Δ. Ευ. Κουτρούλας, Μουσουλμανικά τεμένη και  
 τεκκέδες στη Θράκη. Ιστορική και βιβλιογραφική
 προσέγγιση [=Muslim mosques and tekkes in Thrace.
 Historical and bibliographical approach], Μεταπτυχιακή
 Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και
 Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του
 ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 2009), 361-362.

وردت ال�سيغ الثالث الأخرية على نقو�ش اإن�ساء العمائر العثمانية يف  36
اليونان؛ انظر:

 Ameen, Journal of the Faculty of Archaeology, Cairo
University 10, 15.

 انظر حا�سية رقم 43 الواردة بهذا البحث. 37

’�سال‘  38 فار�سي  اأ�سل  من  كليهما  مقطعني  من  تتكون  كلمة  �سالنامه 
مبعنى ال�سنة واحلول والعام و’نامة‘ وتعني الكتاب، ومعنى �سالنامه يف 
العثمانية الكتاب ال�سنوي. وتنق�سم ال�سالنامات العثمانية اإىل ر�سمية 
اأو  الدولة  التي كانت ت�سدرها  الر�سمية هي  ال�سالنامة  وغري ر�سمية. 
التابعة  الوليات  وكذلك  للدولة،  تابعة  هيئة  اأو  وزارة  اأو  م�سلحة 
ت�سدرها  كانت  التي  تلك  فهي  الر�سمية  غري  ال�سالنامة  اأما  للدولة. 
الر�سمية  ال�سالنامات  اأنواع  اأهم  من  الأفراد.  اأو  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
وهي  العثمانية  الوليات  ت�سدرها  كانت  التي  الوليات؛  �سالنامات 
ا يف جميع التخ�س�سات؛  �سديدة الأهمية وحتوي معلومات مهمة جدًّ
من حيث نظام واإدارة الولية واأ�سماء اجلهاز الإداري واملعلومات عن 
الولية من حيث الإيرادات والواردات والعمائر واأهم املعامل املميزة 
وكل ما يتعلق بها. للمزيد؛ راجع: حممد حرب، ’ال�سالنامة العثمانية 
درا�سات  جملة  العربية‘،  واجلزيرة  اخلليج  بحوث  يف  واأهميتها 
اخلليج واجلزيرة العربية، �ش 9، ع 33 )يناير1983 - ربيع الأول 
 H. Duman, Osmanlı yıllıkları 145-175؛  1403ھ(، 

(Salnameler ve Nevsaller) (Istanbul, 1982).

ن هذه القطعة �سمن نقو�ش الدرا�سة ل�سعوبة اإثبات ن�سبتها اإىل  39 مل اأ�سمِّ
الفرتة العثمانية؛ حيث هناك احتمال وارد باأنها م�سنوعة حديًثا كالفتة 
للمكان، واإن كان مو�سعها وطريقة تنفيذ النق�ش باحلفر البارز والنق�ش 
العثماين باخلط الثلث ون�سها: ’قنديه م�سطبه‘ وقنديه هو ال�سم العثماين 
ملدينة هرياقليو عا�سمة جزيرة كريت اليونانية، وتعنى هنا م�سطبة )خان 
اأو حانة( هرياقليو، وهو ما يجعلها متثل نق�ًسا �سخ�سيًّا غري ر�سمي اأقرب 
اإىل الالفتة، ومكتوب اأ�سفل الن�ش العثماين ا�سم املدينة باليونانية بحروف 
كبرية ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ اأي هرياقليو. اإل اأنها تظل يف جميع الأحوال 
تظل منوذًجا �ساهًدا على اجلمع بني اللغتني العثمانية واليونانية. ويف حال 
العثور على قطع اأخرى ملثل هذا النموذج، فهذا يوؤكد كونها ختم قالب 

مكان �سناعة الآجر مبدينة هرياقليو اأواخر الع�رص العثماين. 
جزيرة  40 �رصقي  خانيا  مبدينة  قلمي  بقرية  �سودة  بثغر  الدين  عز  ح�سن 

1872م،  يف  بناءه  واأمت  با�سا،  روؤوف  كريت  وايل  �سيده  كريت، 
اأف�سل  من  ويعد  عز الدين.  عبد العزيز  البكر  ابنه  ا�سم  عليه  واأطلق 
اأعمال العمارة الدفاعية العثمانية الباقية يف اليونان. للمزيد عن تاريخ 

احل�سن وعمارته؛ انظر:

 A. Lempidaki, ’Izeddin Fortress’, in E. Brouskari, (ed.)
 Ottoman architecture in Greece (Athens, 2008), 427-428.

41  A. Lempidaki, ’Fountain’, in E. Brouskari, (ed.)  
 Ottoman architecture in Greece (Athens, 2008), 431.

42  Digital Crete. لهما.  يونانية  وترجمة  للنق�سني  نقحرة  انظر 
 Fountain of the Izeddin Fortress in Kalami
Apokoronou, URL: http://digitalcrete.ims.forth.gr/
 tourkology_monuments_display.php?id=595 [Access
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43  S.A. Ak, Fotoğraf ve Kartpostallarıyla Giritten  
 İstanbul’’a Bahaettin Rahmi Bediz: Beyaz Atlı Fotoğrafçı
 1875-1951 (İstanbul, 2004); R. Ainsworth, ’The
 Circulation of Memory: Bahaettin Rahmi Bediz’s
 Postcards of Crete 1897–1909’, Mediterranean Studies
26, 1 (2018), 26-53.

44  ’The life course of Bahaettin Rahmi Bediz’, Retrieved 
from: https://www.heraklion.gr/vikelaia/photo_en/
 text-behaedin.html [Access date: 26 July 2018].

45  .ΥΠΟ Γ اإىل .ΥΠΟΓ يف درا�سة �سابقة مت ف�سل هذه احلروف الأربعة 
ال�سم  اخت�سار  هو  هنا   ).Γ( حرف  باعتبار  )غ.(  بوا�سطة  لتعني 
الأول للمعماري واأن يورغاراكي هو اللقب؛ لكن يف احلقيقة النا�سخ 
هنا مل يرتك جماًل لهذا التف�سري اخلطاأ فقد اختتم كل كلمة من كلمات 
الن�ش بنقطة لتف�سل بينها وبني التالية لها، وهو ما اأغفلته قراءة النق�ش 
واحدة  كلمة  بع�ش  مع  الأربعة  واحلروف  اإليها،  امل�سار  الدرا�سة  يف 

ت�سري اإىل توقيع كما اأو�سحنا بتحليل النق�ش. انظر:
Digital Crete Fountain of the Izeddin Fortress.

حلپا ا�سم ق�سبة تابعة ملدينة خانيا بجزيرة كريت، وهي الآن حي من اأحياء  46
املدينة. وعرفت هذه التفاقية مبيثاق اأو اتفاق حلپا؛ لأنه مت عقد التفاق 
بها. وهذه التفاقية وقعها ال�سلطان العثماين يف 23 اأكتوبر 1878م، 
وهي متثل نوًعا ما حكًما ذاتيًّا للجزيرة بوا�سطة �سكان اجلزيرة املحليني 
من امل�سلمني وامل�سيحيني. وهي تن�ش على اأن يعني احلاكم العام ملدة 
خم�ش �سنوات، ومن بنودها كذلك اأن اللغتني اليونانية والرتكية هما 
اللغتان الر�سميتان على اجلزيرة. وبعد ع�رص �سنوات من هذه التفاقية ثار 
امل�سيحيون اليونانيون ب�سبب اأن الدولة العثمانية مل حترتم هذه التفاقية، 
وكان لربيطانيا وفرن�سا دور كبري يف رعاية وت�سخيم ذلك عرب قنا�سلها 

ثم ا�ستغالل ثورة اليونانيني �سيا�سيًّا وع�سكريًّا.

47  D. Rodogno, Against Massacre: Humanitarian  
 Interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914
 (Princeton University Press, 2012), 213-214.

 T. Sezen, Osmanli Yer Adlari (Alfabetik Sırayla) 
(Ankara, 2006), 9.

48   Konuk, Ottoman Architecture in Greece, 121-128.

49 Konuk, Ottoman Architecture in Greece, 124-127.  

50  Έ. Ταξίδου, Το εντυπωσιακό νέο στοίχημα της  
 πόλης σε ένα χάνι ενός αιώνα! Parallaximag,
September 3, (2017), Retrieved from http://
parallaximag.gr/thessaloniki/to-pio-entyposiako-

 neo-stoichima-tis-polis-se-ena-chani-enos-aiona
[Access date: 12 July 2018]

51  Sezen, Osmanli Yer Adlari, 139; Edirne Vilayet  
 Salnâmesi 1319, 1070; Ch. S. Fraschery, Kamus-ül
 alâm: tarih ve cografya lûgati ve tabir-i esahhiyle kâffe-yi
esma-yi hassa-yi camidir (Istanbul, 1308/1891), 2123-
4.

52  B. Yapar, Yunanistandaki Türk Eserlerinde Kitabeler  
 (Dedeağaç, Dimetoka, İskeçe, Gümülcine, Selnik,
 Kavala, Yenice-Karasu), Yüksek Lisans, T.C. Mimar
 Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler
 Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatlari Anasanat Dali Eski
Yazi Programi (İstanbul, 2007), 7-8.

53  M. Türkoğlu, Batı Trakya’da Dedeağaç Katliamı, Batı 
Trakya’nın Sesi, 44-45 (Kasım-Aralık, 1992), 28-30

اجلامع القائم حاليًّا يعود للقرن 19م، والأرجح اأنه قد ُبِني حمل اجلامع  54
العتيق املن�سوب اإىل ال�سلطان بيازيد الثاين. حتول اجلامع عقب خروج 
العثمانيني من املدينة عام 1923م اإىل كني�سة كر�ست با�سم القدي�ش 

نيكول�ش، ول زال ي�ستخدم ككني�سة اإىل الآن. للمزيد؛ انظر: 

 E.H. Ayverdi, Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri IV:
 Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk (Istanbul, 1982),
216; Bıçakçı, Yunanistan’da Türk mimari eserleri, 67-
 68; H.W. Lowry, ’An Unknown Fourteenth Century
 Sultanic Mosque in the Macedonian City of Drama:
 The Yıldırım Bâyezîd Câmi’, in M. Hartmuth and
 A. Dilsik (eds.), Monuments, Patrons, Contexts: Papers
 on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel (Leiden,
 2010), 15–27; Ameen, Islamic Architecture in Greece,
28-29.

ميثل البيت منوذًجا للعمارة ال�سكنية يف منطقة البحر الأبي�ش املتو�سط  55
فرتة القرن 19م، للمزيد عن البيت وعمارته وتاريخه، انظر: 

 Digital Crete. House in 154, Arkadiou Street in
 Rethymno, URL: http://digitalcrete.ims.forth.gr
 tourkology_monuments_display.php?id=110 [Access
 date: 21 February 2016]

يف قراءة �سابقة للنق�ش متت قراءتها اأنها )الأعلى( بدلً من )الأحد(؛ انظر:  56
Digital Crete. House in 154, Arkadiou Street in Rethymno

انظر حا�سية رقم 33 الواردة بهذا البحث. 57
باملدينة  58 لالآثار  متحف  كاأول  اجلامع  ا�ستخدم  1925م  عام  يف 

)املتحف الأثري القدمي( اإىل وقت انتقال معرو�ساته للمتحف الأثري 
اجلديد يف 1962م. وهو الآن تابع لبلدية املدينة وي�ستخدم يف اإقامة 
اجلامع؛  وزخارف  وعمارة  تاريخ  عن  للمزيد  لها.  التابعة  املعار�ش 

راجع: 
 Θ. Σ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου,  
 Θρησκευτική αρχιτεκτονική στην Θεσσαλονίκη
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κατά την τελευταία φάση της Τουρκοκρατίας (1839–
 1912): Εκκλησίες–Συναγωγές–Τζαμιά [=Religious
 architecture at Thessaloniki during the last phase
of the Turkish occupation (1839-1912). Churches-
 Synagogues-Mosques], Διδακτορική Διατριβή
 που υποβλήθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της
 Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, (Θεσσαλονίκη
 1989), 621-652 ; L. Sambanopoulou, ‘Yeni Mosque
 (or Old Archaeological Museum)’, in E. Brouskari,
 (ed.) Ottoman architecture in Greece (Athens,
 2008), 226-228 ; A.Α. Κόνσουλα, Τρισδιάστατη
 Αποτύπωση στο Γενί Τζαμί Θεσσαλονίκης με Σαρωτή
 Laser [=3D Documentation of the Yeni Mosque in
 Thessaloniki with Laser Scanner], Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2012), 19-42.

يونانية  59 وترجمة  ب�سورة  م�سحوًبا  ن�رصه  العثمانية  باللغة  نق�ش 
ذميرتياذي�ش؛ انظر: 

 Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης
 κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας: 1430–1912
(Θεσσαλονίκη, 1983), 333-334.

من  60 الثاين  الن�سف  الإ�سالم يف  اإىل  اليهود حتولوا  من  طائفة  الدومنة: 
القرن ال�سابع ع�رص والقرن الثامن ع�رص، حتت حكم الدولة العثمانية 
وتاريخهم  ون�ساأتهم  الدومنة  عن  للمزيد  خا�ش.  ديني  �سياق  ويف 

ودورهم يف مدينة ثي�سالونيكي؛ انظر: 

 M. Baer, ’Globalization, Cosmopolitanism, and the
 Dönme in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul’,
 Journal of World History 18/2 (June 2007), 143-144,
149 – 159.

61  V. Colonas, ’Vitaliano Poselli: An Italian Architecture 
 in Thessaloniki’, Environmental Design: Journal of
 the Islamic Environmental Design Research Centre 8-9
(1990), 162.

 ترك املدينة عام 1911م؛ نتيجة احلرب الرتكية الإيطالية؛ وذهب اإىل  62
بولونيا، وتويف يف 23 �سبتمرب 1918م عن عمر 80 عاًما. 

63  Colonas, Environmental Design: Journal of the  
 Islamic Environmental Design Research Centre 8-9,
 162-171; Κόνσουλα, Τρισδιάστατη Αποτύπωση στο
Γενί Τζαμί, 2-19.

املدر�سة الإعدادية )حاليًّا كلية الفل�سفة جامعة اأر�سطو بثي�سالونيكي(  64
ب�سارع احلميدية )حاليًّا 50 �سارع اثنيكي اآمينا(.

اأ�سبح تابًعا للجي�ش اليوناين منذ عام 1912م فرتة حروب البلقان. 65

ال�سارع  66 على  ي�رصف  وجتارية  اإدارية  ومكاتب  حمالت  يت�سمن  مبنى 
)ال�سوارع( بوا�سطة رواق؛  مثل عمائر القاهرة اخلديوية بو�سط البلد على 

النمط الأوروبي. وكان ي�سم مكتب املعماري ڤيتاليانو پو�سللي نف�سه.
67  Colonas, Environmental Design: Journal of the  

 Islamic Environmental Design Research Centre
8-9, 168.

68  Büyükçekmece Köprüsü, URL: https://archnet.org  
 sites/3653/media_contents/42931 [Access date: 21
February 2016].

امل�سلمة  69 اليونانية  ليت�سارذاكي�ش  اأ�رصة  من  ليت�سارذاكي�ش  ح�سني حمرم 
من مدينة هرياقليو )قنديه(، وقد �سغل من�سب عمدة )حمافظ( املدينة 
الفراغ  البناء عام 1304ھ -1887م، ومت  ال�سنوات. بداأ  لعدد من 
منه عام 1311ھ -1893م، والتاريخ الأخري هو املثبت على نق�ش 

الإن�ساء. عن تاريخ وعمارة البناء؛ انظر: 

 A. Lempidaki, ’BON MARCHÉ’ Building’, in 
 E. Brouskari (ed.), Ottoman Architecture in Greece
 (Athens, 2008): 412-413; Digital Crete, Ottoman Bon
Marché of Candia, URL:
http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_
[display.php?id=241&l=1 [Access date: 10 .March 2016

70  Lempidaki, in Brouskari (ed.), Ottoman انظر: 
Architecture in Greece, 412.

التاريخ هنا بال�رصورة هجري؛ لأن بداية ال�سنة املالية الرومية 1 مار�ش  71
التاريخ امليالدي 13 مار�ش 1895م، اأي لحقة  1311 تقابل يف 
املقابل  الهجري  مع  واملتفق  1893م  املثبت  امليالدي  التاريخ  على 

1311ھ )15 يوليو 1893م – 4 يوليو 1894م(.

72  Lempidaki, in Brouskari (ed.), Ottoman architecture  
 in Greece, 412-413; Digital Crete, Ottoman Bon
Marché.

هذه البنية    ميكن قراءتها ب�سهولة يف ال�سالنامات العثمانية لتلك الفرتة؛ انظر: 73
  Salnâme-i Vilayet-i Girid 1292 (1875); Salnâme-i
 Vilayet-i Girid 1293 (1876); Salnâme-i Vilayet-i Girid
1309 (1891); Salnâme-i Vilayet-i Girid 1310 (1892).

 ولفهم طبيعة ال�سياق املعقد لتلك الفرتة وتداعياته؛ راجع: 74
 H.N. Brailsford, The Future of Crete, The North
 American Review, Vol. 181, No. 585 (University of
 Northern Iowa, August, 1905), 251-260 ; Rodogno,
 Against Massacre, 212-228.

75  Crete, French Occupation (1898 – 1909), link:  
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العديد  76 طال  العثمانية  القوات  ان�سحاب  قبل  حتى  التدمري  هذا 
ال�سواء  على  بكريت  وامل�سيحيني  للم�سلمني  اخلا�سة  امللكيات  من 
واجلوامع والكنائ�ش واملدار�ش الإ�سالمية وامل�سيحية، ف�ساًل عن قتل 
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ميثل منزل حممد على با�سا منوذًجا للمنازل الرتكية من طابقني وحديقة  77
احلجر  من  اأ�سا�ساته  مربًعا،  مرًتا  م�ساحة 330  ي�سغل  والبيت  كبرية، 
الطبيعي، والأر�سيات والأ�سقف من اخل�سب وال�سطح العلوي مائل 
ومغطى بالقرميد الفخاري . متت اإ�سالحات واأعمال كبرية على املنزل 
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املنزل �ساأن العمائر ال�سكنية عامة والعثمانية منها على وجه اخل�سو�ش 
الرجال  وق�سم  )احلرملك(،  واملعي�سة  احلرمي  ق�سم  ثالثة:  اأق�سام  من 
اأو فراغات التخدمي  وا�ستقبال ال�سيوف )ال�سلملك(، وق�سم التخدمي 
من اأماكن طبخ وتخزين وتنظيف وخالفه، واإذا كان ثم ق�سم متكامل 
يعرف كذلك با�سم اخلدملك. للمزيد عن تاريخ وعمارة البيت؛ انظر:
 Α. Στεφανίδου, ‘Το κονάκι του Μουχαμάντ Αλή Πασά
 στην Καβάλα’, Επώνυμα Αρχοντικά τών Χρόνων τής
Τουρκοκρατίας, Ε.Μ.Π. (Αθήνα, 1986), 13-28.

عن الأوقاف امل�رصية مبدينة قواله )كاڤال( اليونانية؛ انظر: اأحمد اأمني،  78
عمائر حممد علي با�سا مبدينة ’قولة‘ باليونان: اأوقاف م�رصية على اأرا�ٍش 
اأوروبية، جملة ذاكرة م�رص، العدد 22 )يوليو 2015م(، عدد خا�ش 

حممد علي با�سا، اإ�سدار مكتبة الإ�سكندرية، 175-168.
 A. Στεφανίδου-Φωτιάδου, Το Ιμαρέτ της Καβάλας
(Μακεδονικά 1986), 25 (1), 203-265.

يعتقد لوري اأن هذا املكان وقت احلكم العثماين وقبل اأعمال التجديد  79
كان م�سلى اخلالء )منازكاه(. للمزيد؛ انظر: 

 H.W. Lowry & I.E. Erünsal, Remembering One’s Roots
 - Mehmed Ali Paşa of Egypt’s Links to the Macedonian
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 .116 ,(2011 ,& Documents (Bahcesehir

80  Στεφανίδου, Επώνυμα Αρχοντικά τών Χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας, Ε.Μ.Π., 17.

وفاة حممد  81 ذكرى  مب�رص يف  اليونانية  اجلالية  �سنعته  الربونز  من  متثال 
علي با�سا. اأحمد اأمني، عمائر حممد علي با�سا، 174.
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اأول قن�سلية اأن�سئت يف مدينة كاڤال كانت هي القن�سلية الفرن�سية عام  83
1701م. وكان �سياق الوجود الفرن�سي يف مدينة كاڤال م�سقط راأ�ش 
حممد علي ون�ساأته قبل جميئه اإىل م�رص اأحد حمددات ت�سكيل �سخ�سية 

حممد علي. للمزيد؛ انظر:

 Α. Στεφανίδου, Η πόλη-λιμάνι της Καβάλας κατά
 την περίοδο της τουρκοκρατίας: Πολεοδομική και
 ιστορική διερεύνηση (1391–1912) (Καβάλα, 2007),
96-99, 113-114.

خليل اأدهم، ككبوزه ده 787 تاريخلي بر عثمانلي كتابه �سى، تاريخ  84
عثماين اجنمني جمموعه �سى، يدجنى �سنه نومرو 40 )1 ت�رصين اأول 
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�سى،  85 كتابه  عثمانلي  بر  تاريخلي   787 ده  ككبوزه  اأدهم،  خليل 
.236-229

العثمانية  86 لالأبجديتني  الأ�سا�ش  متثل  العربية  الأبجدية  اأن  من  بالرغم 
اأبجديات خمتلفة  الأمر ثالث  فاإنها متثل يف واقع  الرتكية والفار�سية؛ 
من حيث عدد احلروف، والقيم ال�سوتية، وترتيب احلروف، و�سكل 
بع�ش احلروف. فالأبجدية العربية ت�ستمل على 28 حرًفا، والفار�سية 

ت�ستمل على 32 حرًفا، والعثمانية ت�ستمل على 34 حرًفا.

87  L.S. Stavrianos, The Balkans since 1453 (New York,  
 1958), 269–299, esp. 291-292.

88  Stavrianos, The Balkans since 1453: 470; Z. Türkmen, 
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بني  90 اجلمع  �سياق  يف  نق�ًسا   18 ومناق�سة  درا�سة  البحث  تناول 
لنق�سني  بالإ�سافة  لغات/ اأبجديات،  وثالث  لغتني/ اأبجديتني 
بجزيرة  مار�سيه  البون  مببنى  اخلا�ش  العربي  النق�ش  اآخرين: 
قواله،  مبدينة  با�سا  علي  حممد  مبنزل  العثماين  والنق�ش  كريت، 

نق�ًسا.   20 النقو�ش  ليكون جمموع 


