


العـــدد الثاين ع�شر  -  2017

مة ت�شدر عن مكتبة الإ�شكندرية، مركز درا�شات اخلطوط  حولية �شنوية ُمكَّ

رئي�س مجل�س الإدارة 
م�شطفى الفقي

م�شت�شار التحرير
خالد عزب

مدير التحرير
ع�شام ال�شعيد

نائب مدير التحرير
اأحمد من�شور

�شكرتيرا التحرير
عزة عزت

عمرو غنيم

مراجعة لغوية
فاطمة نبيه

بريهان فهمي
مروة عادل

جرافيك
�شيرين بيومي

محتوى الأبحاث ل يعبر بال�شرورة عن وجهة نظر مركز درا�شات الخطوط بمكتبة الإ�شكندرية.



العــــدد الثاين ع�شر – 2017



© 2017 مكتبة الإ�سكندرية. 

ال�ستغالل غير التجاري
تم اإنتاج المعلومات الواردة في هذه الحولية لال�ستخدام ال�سخ�سي والمنفعة العامة لأغرا�ض غير تجارية، ويمكن اإعادة اإ�سدارها كلها اأو جزء 

منها اأو باأي طريقة اأخرى، دون اأي مقابل ودون ت�ساريح اأخرى من مكتبة الإ�سكندرية؛ واإنما نطلب الآتي فقط:
يجب على الم�ستغلين مراعاة الدقة في اإعادة اإ�سدار الم�سنفات.  •
الإ�سارة اإلى مكتبة الإ�سكندرية ب�سفتها م�سدر تلك الم�سنفات.  •

ل يعتبر الم�سنف الناتج عن اإعادة الإ�سدار ن�سخة ر�سمية من المواد الأ�سلية، ويجب األ ين�سب اإلى مكتبة الإ�سكندرية، واأل ي�سار اإلى اأنه   •
تمَّ بدعٍم منها.

ال�ستغالل التجاري
بموجب  اإل  التجاري،  ال�ستغالل  اأو  التوزيع  بغر�ض  منها،  جزء  اأو  كلها  الحولية،  هذه  في  الواردة  المواد  من  متعددة  ن�سخ  اإنتاج  يحظر 
 اإذن كتابي من مكتبة الإ�سكندرية، وللح�سول على اإذن لإعادة اإنتاج المواد الواردة في هذه الحولية، يرجى الت�سال بمكتبة الإ�سكندرية، 

.secretariat@bibalex.org :ض. ب. 138، ال�ساطبي 21526، الإ�سكندرية، م�سر. البريد الإلكتروني�

مكتبة الإ�شكندرية بيانات الفهر�شة- اأثناء الن�شر )فان(
اأبجديات. - ع12)2017(- . - الإ�سكندرية : مكتبة الإ�سكندرية، 2017©.

مج. ؛  �سم.
�سنوي

مة ت�سدر عن مركز درا�سات الخطوط، مكتبة الإ�سكندرية’. ‘حولية �سنوية محكَّ
1. الأبجدية -- دوريات.  2. الخط -- تاريخ -- دوريات. 3. النقو�ض -- تاريخ -- دوريات.

اأ- مكتبة الإ�سكندرية. مركز درا�سات الخطوط.

ديوي -411.09                                                                          2017307872 

تدمك:  1687-8280

ISSN: 1687-8280
 رقم الإيداع بدار الكتب: 2017/307872

ُطبع في م�سر.



5 العدد اثلاين عرش

الهيئة اال�شت�شارية

اأحمد اأمني �شليم  
جامعة الإ�سكندرية، م�رص

األي�شيا ماراڤيليا
املعهد اليوناين للم�رصيات، جامعة ال�سعب، اأثينا

برنارد اأوكني  
 اجلامعة الأمريكية، م�رص

األ�شاندرو روكاتي  
 جامعة تورينو، اإيطاليا 

جونرت دراير  
جامعة نيويورك، اأمريكا 

خالد داود  
جامعة الفيوم، م�رص

راأفت النرباوي  
جامعة القاهرة، م�رص

رايرن هانيج  
جامعة ماربورج، اأملانيا

روزايل ديفيد  
جامعة مان�س�سرت، إجنلرتا 

ريا�ض مرابط  
جامعة تون�ض، تون�ض 

زاهي حوا�ض  
وزير الآثار الأ�سبق، م�رص

�شعد بن عبد العزيز الرا�شد  
جامعة امللك �سعود، ال�سعودية

�شليمان عبد الرحمن الذييب
مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية

عبد الرحمن الطيب الأن�شاري  
جامعة امللك �سعود، ال�سعودية

عبد العزيز لعرج  
جامعة اجلزائر، اجلزائر

عدنان احلارثي  
جامعة اأم القرى، ال�سعودية

فايزة هيكل  
اجلامعة الأمريكية، م�رص

فرانك كامرت�شيل  
جامعة برلني، اأملانيا

فريدري�ض يوجنه  
جامعة جوتينجن، اأملانيا

حممد اإبراهيم علي  
جامعة عني �سم�ض، م�رص



أجبديات 2017 6

الهيئة ال�ست�سارية

  حممد الكحالوي
احتاد الأثريني العرب، م�رص

حممد عبد ال�شتار عثمان  
جامعة جنوب الوادي، م�رص

حممد عبد الغني  
جامعة الإ�سكندرية، م�رص

حممد حمزة  
جامعة القاهرة، م�رص

حممود اإبراهيم ح�شني  
جامعة القاهرة، م�رص

ممدوح الدماطي  
جامعة عني �سم�ض، م�رص

هايكه �شترينربج  
جامعة جوتينجن، اأملانيا



7 العدد اثلاين عرش

قواعد الن�شر       9
المقدمة   ع�سام ال�سعيد    13

لوحة بخط الم�شند بالجيزة بم�شر: درا�شة اأثرية تاريخية 
رباب عادل ح�سن �سالح      14

نقو�ض �شخرية في الفترة المتاأخرة من الع�شر الحجري القديم باأ�شوان - جنوب م�شر
عادل كيالني     31

ن�شو�ض الإن�شاء والتجديد بالعمائر الدينية بمدينة طرابل�ض ال�شام في الع�شر العثماني: درا�شة في الم�شمون
محمد محمد مر�سي علي     45

المحتــــوى





9 العدد اثلاين عرش

قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم الأولي للمقالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
Chicago Manual of Style، مع اإدخال بع�س التعديالت التي 

�شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  يقدم   •
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
فقط،  الوجهين  اأحد  على  الكتابة  وتكون   ،American

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

• ل ُت�شتخدم األقاب مثل .Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

• تكون جميع الأقوا�س هاللية مثل: )    (.
• ت�شتخدم عالمات التن�شي�س المفردة دائًما مثل: ‘    ’.

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  تكتب   •
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
• يتم تزويد هيئة التحرير باأي نوع من الخط غير القيا�شي 

اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�شي ال�شفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  تكتب   •

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
اأرقام الحوا�شي مرتفعة عن م�شتوى ال�شطر، ول  • تكون 

تو�شع بين قو�شين.
• ل يت�شمن عنوان المقال اأية اإ�شارة اإلى حا�شية، واإذا كان 
هناك احتياج لإدراج حا�شية بغر�س تقديم ال�شكر وما اإلى 
قبل  وتكون   * النجمة  عالمة  العنوان  فـي  يو�شع  ذلك، 

الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
• يقدم ملخ�س )بحدٍّ اأق�شى 150 كلمة( وذلك فـي مقدمة المقال، 
المعلومات، ويكتب بحيث  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم 

يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

الخت�شارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  بالن�شبة لخت�شارات   •

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques et 

collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le Caire, 2003). 

www.ifao.egnet.net :ويمكن الح�شول عليها من الموقع
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تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
بالكامل فـي العناوين التي ي�شار اإليها كثيًرا فـي المقالت 
المقبولة  ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية، 
الطوبوغرافـي القامو�س  مثل  عليها(،   )المتعارف 

 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 
المراجع الأخرى كالآتي:

مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة
J.D. Ray, ’The Voice of Authority: Papyrus Leiden I  

382‘, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson, ’Magnetometer Surveys on Kiln Sites 

at Amarna‘, in B.J. Kemp (ed.), Amarna Reports VI,  

EES Occasional Publications 10 (London, 1995), 

218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd, ’The Late Period, 664-323 BC‘, 

in B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O‘Conner and  

A.B. Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V, 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V, 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�شل�شلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12 

(London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�شائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex 

of Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom 

State Activity and the Cult of Osiris at Abydos 

(PhDDiss., University of Pennsylvania, 1996), 45-

55. 

قواعد الن�سر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�شائل الإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .o rg / a r t emi s / fu l l r e co rd .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى؛  للمرة  اإليه  الإ�شارة  ال�شل�شلة ورقم الجزء عند 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار. 
 Ibid, Op. cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc. cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�شور
بدقة �شوئيًّا  م�شًحا  مم�شوحة  والأ�شكال  ال�شور  تقدم   • 
ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة   300

.TIFF نوع
• ل يزيد حجم ال�شور على ثلث حجم البحث.  

بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •
الإلكتروني. 

تعليقات ال�شور والأ�شكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات،  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
وتقدم  مزدوجة،  ال�شطور  بين  الم�شافة  وتكون  منف�شلة، 

على قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى الطالع على:
http://www.bibalex.org/calligraphycenter/abgadiyat/
static/home.aspx

قواعد الن�سر
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المـقدمـــــــــة
بالكتابات  يتعلق  الذي  العلمي  النتاج  من  المزيد  اإخراج  في  جاهًدا  يعمل  الخطوط  درا�سات  مركز  يزال  ل 
تت�سم برقيِّها الذي  التي  العلمية  الموؤلفات  العديد من  العالم؛ وذلك من خالل  والخطوط والنقو�ض على م�ستوى 
ت�ستمده من رقّي ما تحمله من علوم اخت�ست بها هذه الح�سارات ال�سامية. وبال �سك، فاإن حولية اأبجديات تعد 
واحًدا من اأهم هذه الموؤلفات العلمية التي يقوم باإ�سدارها مركز درا�سات الخطوط لخدمة العملية العلمية البحثية 

التي تتعلق بالكتابات والنقو�ض؛ ب�سورة تتما�سى مع التقدم العلمي البحثي في التجاهات العلمية المختلفة كافة.

لقد جاء العدد الثاني ع�سر من حولية اأبجديات عدًدا فريًدا؛ حيث احتوى على مجموعة من الأبحاث العلمية 
ثالث  منها  بحثية؛  ورقات  ثماني  مجمله  في  العدد  �سم  فقد  بها؛  ُكتبت  التي  اللغات  في  بالتنوع  ات�سمت  التي 
ا بالتنوع  ورقات باللغة العربية، واأربع باللغة الإنجليزية، وواحدة باللغة الفرن�سية. وقد ات�سمت اأبحاث العدد اأي�سً
في مو�سوعاتها؛ حيث تناولت النقو�ض ال�سخرية، ولكن لكل منها منظوٌر مختلٌف عن الآخر؛ فمنها ما تناولها من 
منظور مكاني، فجاء بحث »مالحظات حول نقو�ض �سخرية من قطر«؛ ومنها ما تناولها من منظور زماني، فجاء 
بحث »نقو�ض �سخرية في الفترة المتاأخرة من الع�سر الحجري القديم باأ�سوان - جنوب م�سر«؛ ومنها ما تناولها 
من منظور فني، فجاء بحث »الفنون ال�سخرية ال�سحراوية: الواقع والماأمول منذ عام 2010«. كذلك تناول العدد 
الجنائزية  البردية  »ن�ض  بحث  تناوله  الذي  الهيراطيقي  بخطها  �سواء  القديمة،  الم�سرية  اللغة  تخ�ض  مو�سوعات 
للكاهن المرتل niwt nxt P. Cairo CG 58025 [Imn] في المتحف الم�سري«، اأو بخطها الديموطيقي 
الذي تناوله بحث »ثالث قطع من الأو�ستراكا المكتوبة بالخط الديموطيقي من مدينة هابو«، هذا كله اإلى جانب 
بدرا�سة  قام  ما  بم�سر، ومنها  الجيزة  اكت�سف في محافظة  الذي  الم�سند  بدرا�سة خط  قام  ما  منها  اأخرى  اأبحاث 
الن�سو�ض التي ظهرت على العمائر الدينية بمدينة طرابل�ض ال�سام في الع�سر العثماني، وغيرها من المو�سوعات 
التي ُبذل فيها الجهد ال�سديد من بحث وتجميع للمادة العلمية التي ات�سمت بكونها فريدة من حيث التناول لأول 
مرة، ون�سرها من خالل حولية اأبجديات التي تبنت �سيا�سة اأن تكون هذه الحولية منبًرا لكل الباحثين من جميع 

اأنحاء العالم. 

وفي النهاية ل ي�سعني �سوى التقدم بخال�ض ال�سكر والتقدير اإلى فريق العمل لما بذله من مجهود م�سٍن في �سبيل 
تحقيق ر�سالة مركز درا�سات الخطوط، واإخراج هذا العدد على ال�سورة التي تليق باإ�سدارات المركز ب�سفة خا�سة 

ومكتبة الإ�سكندرية ب�سفة عامة.

ع�شام ال�شعيد

مدير مركز درا�شات الخطوط
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نصوص اإلنشاء والتجديد بالعمائر الدينية مبدينة طرابلس الشام 
يف العصر العثماني: دراسة يف املضمون

Foundation Inscriptions on the Ottoman Religious 
Monuments in Tripoli of Lebanon  

‘Study in the Content’
حممد حممد مريس عيل*

Abstract

This paper deals with the study of ten foundation inscriptions on the Ottoman monuments 
in Tripoli, Lebanon. The inscriptions found in eight monuments, such as Awayseya 
Mosque (940 AH/1534), Madrassa al-Mahmoudiyah (995 AH/1587), Tawbah Mosque  
(1021 AH/1612) and Mahmoud al-Sangak Minaret (1295 AH/1878). 

The foundation inscriptions contains five basic elements, the Basmala or pious invocation 
to God, a verb indicating what was done, the object of the work, the name of the patron 
and the date of construction. The paper is a comparative analysis in Ottoman foundation 
inscriptions in Tripoli, Lebanon.
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ازدهر النشاط املعماري يف مدينة طرابلس خالل العرص 
ازدانت بنصوص  املنشآت  العثماين، وشيد خالهل عدد من 

ونقوش استمراًرا ملا اكن عليه احلال يف العرص اململويك.

حرص  اليت  واملدارس  املساجد  من  العديد  فشيد 
وعنارصها  وحداتها  وبعض  جدرانها  تزيني  ىلع  منشئوها 
بنصوص كتابية متنوعة يف الشلك واملضمون، ما بني عبارات 
دينية وداعئية ونصوص إنشاء وجتديد، باإلضافة إىل نصوص 
العثماين  العرص  تمزي  وقد  األرضحة.  ىلع  ُسجلت  جنائزية 
عن العرص اململويك بظهور خط النستعليق جنبًا إىل جنب 
مع خط اثللث، يف حني اختىف اخلط الكويف تماًما، فلم ينفذ 
عكس  ىلع  وذلك  األخرى،  العثمانية  العمائر  من  أي  ىلع 
العرص اململويك اذلي ظهر فيه اخلط الكويف إىل جانب خط 

اثللث. 

نصوص  ملضمون  وحتلياًل  دراسة  ابلحث  هذا  ويتناول 
العثماين،  العرص  بمدينة طرابلس يف  ادلينية  العمائر  إنشاء 
)اتلوبة،  جوامع  ىلع  مسجلة  نقوش  بني  ما  تنوعت  اليت 
اغزي(،  اهلل  وعبد  واألويسية،  السنجق،  وحممود  واملعلق، 
الزعيم  املدارس )مدرسة حممود لطيف  وأخرى ُسجلت ىلع 

واملدرسة الرجبية(.

: نصوص اإلنشاء
ً
أوال

ويقصد بها انلصوص اليت تؤرخ إلنشاء العمائر األثرية 
املختلفة. وتُعرف هذه انلصوص أيًضا بانلصوص اتلأسيسية 
من  اإلنشائية  انلقوش  اعتبار  ويمكن  التسجيلية.1  أو 
املنشأة  اسم صاحب  تشتمل ىلع  إنها اكنت  األهمية حبيث 

وظيفة  تتضمن  اكنت  كما  أحيانًا،  الفراغ  وتاريخ  وتارخيها 
إنها  بل  خانقاه،  أم  جامًعا  أم  مدرسًة  أكانت  سواء  املنشأة 
استبدل  للعمل.2 وقد  املبارش  باسم  تمدنا يف بعض األحيان 
العثمانية  املنشآت  بعض  يف  اإلنشاء  بنصوص  اخلطاط 
تشتمل يف مضمونها ىلع  الشعر  من  أبياتًا  طرابلس  بمدينة 
حرص  اذلي  اإلنشاء،  وتاريخ  املنشئ  واسم  املنشأة  وظيفة 

اخلطاط ىلع تنفيذه بطريقة حساب اجلمل.3

بتنفيذها  وقد تمزيت نصوص اإلنشاء موضوع ادلراسة 
تعد  ويه  احلجم.  صغرية  حجرية  أو  رخامية  لوحات  ىلع 
من  اململويك  العرص  يف  اتبع  اذلي  األسلوب  نلفس  امتداًدا 
نصوص  ثالثة  ىلع  باحتوائه  املعلق  اجلامع  تمزي  وإن  قبل، 
بمدينة  املتبيق  الوحيد  املثال  تعد  الظاهرة  وهذه  لإلنشاء. 
وقد  واحدة.  منشأة  يف  اإلنشاء  نصوص  تلعدد  طرابلس 
قسمت نصوص اإلنشاء ىلع عدد من األسطر، تراوحت من 
سطرين مثل نص تعمري جامع األويسية اعم )941ه/ 1534م( 
احلميدي  اجلامع  يؤرخ تلجديد  اذلي  مثل انلص  تسعة  إىل 

اعم )1310ه/ 1892-1893م(.

))94ـه/ 1 )) عام  األويسية4  جامع  إنشاء  نص 
534)م1

املؤدية  ابلاب  فتحة  أىلع  اجلامع،  بمئذنة  انلص  هذا 
كتابية  أربعة حبور  داخل  للمئذنة،  اثلاين  الطابق  إىل رشفة 
ومنفذ  مفصص  شلك  جانبيها  يزخرف  الشلك  مستطيلة 
إنشاء  اثللث؛ ويتضمن نص  ابلارز ىلع احلجر خبط  باحلفر 

)شكل )1



حممد حممد مريس يلع 

أجبديات 2017 46

)شكل 12

سطرين  إىل  مقسم  وانلص  1534م(.  )941ه/  بعام  مؤرًخا 
نصهما5 )شلك 1(:

11 عمر1يف1أيام1السلطان1سليمان16(

جعله1اهلل1يف1احلفظ1واألمان. 1 1 1 1

21 بأمر1نايب1القلعة1وناظر1األموال(

1941الفقري1حيدره17حفظه1اهلل1يف1كل1حال. 1 1 1

اتلعليق: يظهر هذا انلقش براعة ومهارة اخلطاط يف تنفيذ 
الكتابات. فيف ابلداية قام بتقسيم انلص إىل أربعة حبور، لك 
يتضمن  انلص  أن  إحياء  أعطى  مما  إىل حبرين؛  مقسم  سطر 
أبياتًا شعرية؛ ولكن املدقق جيد أن انلص مرتابط ويتضمن 
تنفيذ  يف  اخلطاط  براعة  ظهرت  كذلك  اإلنشاء،  تاريخ 
جعله  مما  الصغرية؛  املساحة  هذه  يف  منه  املطلوب  انلص 
يلجأ إىل اللكمات املرتاكبة واملتداخلة مثل لكمة )سليمان( 
تتداخل  )السلطان(. ويه  نفذت أىلع  اليت  األول،  بالسطر 
األلف  اللكمة،  بنفس  العايلة  اهلامات  ذات  احلروف  مع 
والالم والطاء؛ وقد نفذ اخلطاط هذا األسلوب عدة مرات 

بالسطرين األول واثلاين.

نصوص اإلنشاء بالجامع المعلق1 2)
والرضيح  )اجلامع  الزعيم  لطيف  حممود  جممع  يضم 
يعلو  اذلي  أقدمهما  إنشائية  نصوص  ثالثة  واملدرسة( 
ويتضمن  1555م(.  )963ه/  اعم  إىل  ويرجع  اجلامع،  نافذة 

بها  ويقصد  ‘املاكن’؛  لفظ  وهو  املنشأة  اسم  صياغته  يف 
أن اجلامع قد  اليت تضم اجلامع. ويبدو  املعمارية  املجموعة 
افتتح للصالة قبل اكتمال بنائه؛ ذللك ورد لفظ ‘املاكن’ يف 

هذا انلص.

 ثاين انلصوص يعود إىل اعم )969ه/ 1561م(، وهو املنفذ 
اسم  ويتضمن يف صياغته  للمسجد.  الرئييس  املدخل  أىلع 
املنشأة وهو اجلامع؛ مما يدل ىلع االنتهاء من بناء هذا اجلامع 

يف العام املذكور، وقد ُذكر هذا يف انلص.

 ثالث انلصوص هو املنفذ أىلع ابلاب اخلاريج للمجمع، 
‘أنشا  صياغته  يف  ويضم  1561م(.  )969ه/  اعم  إىل  ويرجع 
هذا املاكن’ واملقصود به املجمع بالاكمل. وبناًء ىلع ما سبق 
يمكن ترجيح بناء املدرسة امللحقة باملسجد يف الفرتة بني 

)963-969ه/ 1555-1561م(. 

أ1 نص إنشاء اجلامع املعلق )املحرم 963ـه/ نوفمرب 555)م1
انلافذة  بعتب  الرخام  ىلع  ابلارز  باحلفر  منفذ  انلص 
الرشقية بالواجهة الشمايلة للجامع املعلق.8 وهو يضم نص 
إنشاء مؤرًخا بـ )املحرم 963ه/ نوفمرب 1555م(، خبط اثللث. 
ويكتنف انلص من اجلانبني ثالث دوائر تشغلها زخارف 
اعتق  عقد  العتب  ويعلو  متفتحة،  وريدة  هيئة  ىلع  نباتية 
يف  منفذ  وانلص  متجاورين.  صغريين  عقدين  من  يتكون 

سطرين نصهما )شلك 2(:
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11 احلمد1هلل1حمي1الرمم1املنشى1من1العدم1انشا1هذ)ا(1املكان.(

21 العبد1الفقري1حممود1بن1لطفي1الزعيم19يف1شهر1حمرم1سنة9631.(

عدد  يف  متساٍو  بشلك  انلص  اخلطاط  وزع  اتلعليق: 
اللكمات يف السطرين، فتضمن لكُّ سطر عرش لكمات نفذت 
للتنفيذ.  املتاحة  املساحة  لضيق  نظًرا  الرتكيب  بطريقة 
يف  نراها  اليت  الشديدة  الليونة  يف  اخلطاط  مهارة  وتظهر 
مللء  جيد  بشلك  انلقاط  وتوزيع  وتركيبها  احلروف  تنفيذ 
إسقاط  من  املهارة  هذه  تمنعه  لم  وإن  بانلص،  الفرااغت 
حرف األلف بنهاية لكمة )هذا( بالسطر األول، وربما تعمد 
هذا وقصد استخدام حرف األلف املنفذ بني لكميت )هذا، 
املاكن( بشلك مشرتك بينهما. وانلقش حبالة جيدة فيما عدا 
وجود فجوتني صغريتني عند لكميت )لطيف، الزعيم( بالسطر 

اثلاين، ولكنها لم تؤثر يف قراءة انلص. 

نوفمرب  األول 969ـه/  )ربيع  املعلق  اجلامع  إنشاء  ب1 نص 
)56)م1

مثبتة  الشلك  مستطيلة  رخامية  لوحة  ىلع  منفذ  انلص 
باحلفر  انلص  نفذ  املعلق.  للجامع  الرئييس  املدخل  أىلع 
ابلارز ىلع الرخام خبط اثللث. وهو يضم نص إنشاء مؤرًخا 

مخسة  إىل  ومقسًما  1561م(،  نوفمرب  969ه/  األول  بـ)ربيع 
أسطر نصها )شلك 3(:

11 بسم1اهلل1الرمحن1الرحيم1امنا1يعمر1مساجد1اهلل1من1امن1باهلل1واليوم(

21 االخر1واقام1الصالة1واتى1الزكاة1ومل1خيش1اال1اهلل1فعسى(

31 اوليك110ان1يكونوا1من1املهتدين111انشا1هذا1اجلامع1املبارك(

41 العبد1الفقري1حممود1ابن1املرحوم1لطفي1الزعيم1رمحه1اهلل(

51 وكان1متام1انشائه1يف1شهر1ربيع1االول1من1شهور1سنة1تسع112وستني1(
وتسعميه.13

اتلعليق: نفذ اخلطاط اآلية القرآنية يف بداية انلص بالرسم 
)اويلك(  لكمة  تنفيذ  هذا  عن  ونتج  للمصحف،  العثماين 
الالم  حرف  فنجد  غريبة؛  بطريقة  اثلالث  السطر  ببداية 
مما  األلف؛  حرف  قائم  مع  يتطابق  قصري  قائم  منه  خيرج 
جعل بعض ابلاحثني يقرأونه )اواليك(. وقد رجح ابلاحث 
هنا القراءة األوىل لعدة أسباب؛ أوهلما أنها تتطابق مع الرسم 
لكمات  كتابة  طريقة  يف  ظهر  اذلي  للمصحف،  العثماين 
)خيش(؛  العثماين  بالرسم  نفذها  اليت  )خيىش(  مثل  أخرى 
إذا  أما  ايلاء  حبرف  يتصل  الالم  حرف  أن  األسباب  ثاين 
اكن املقصود )اواليك(؛ فإن حرف األلف املنتيه ال يتصل 
ثالث  ايلاء؛  حرف  احلالة  هذه  يف  وهو  هل،  الالحق  باحلرف 

)شكل 13
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األسباب مقارنة طريقة كتابة الالم ألف بكلمة )األخرة( 
أن  كما  أكرب،  بشلك  نفذت  أنها  فسنجد  هنا  منفذ  هو  بما 
من  وليس  السطر  مستوى  من  يبدأ  األلف  قائم  خروج 
)اويلك(؛  بكلمة  واضح  هو  كما  الالم  حرف  منتصف 
ذللك قرأ ابلاحث اللكمة بهذا الشلك، واستبعد أن يكون 
ابلاحثني.  بعض  أشار  كما  )اواليك(  كتبها  قد  اخلطاط 
األلف  حرف  يشبه  اذلي  القائم  خروج  ابلاحث  ويرجح 
حيدث  كما  اللكمة  قراءة  طريقة  بيان  اخلطاط  حماولة  إىل 
أىلع  األلف  حرف  كتابة  من  القرآنية  اآليات  بعض  يف 
وبهذا  الصحيحة؛  قراءتها  طريقة  بليان  )السموات(  لكمة 
قراءتها  وطريقة  لللكمة  العثماين  الشلك  بني  اخلطاط  مجع 

الصحيحة. 

ج( نص إنشاء اجلامع املعلق اعم )969ـه/ )56)م1

انلص نقش بعتب ابلاب اخلاريج للجامع املعلق. ونفذ 
يتضمن  اثللث. وهو  ابلارز ىلع احلجر خبط  باحلفر  انلقش 
نص إنشاء مؤرًخا بعام )969ه/ 1561م(، ومقسًما إىل سطرين 

نصهما )شلك 4(:

11 ال1اله1اال1اهلل1حممد1رسول1اللله114اهلل1ربي.1(

21 سنة1( الزعيم1 لطفي1 ابن1 حممود1 الفقري1 العبد1 املكان1 هذ)ا(1 انشا1
.969

خط  بينهما  يفصل  سطرين  إىل  مقسم  انلص  اتلعليق: 
أفيق منفذ باحلفر ابلارز، وقد أخطأ اخلطاط يف كتابة لفظ 
اجلاللة يف نهاية السطر األول وأضاف حرف الالم باملنتصف 

)اللله(، كما أسقط اخلطاط حرف األلف بنهاية لكمة )هذا( 
بالسطر اثلاين كما حدث بانلقش األول وأرشكها مع لكمة 
)املاكن( يف حرف األلف املبتدأة، ومأل اخلطاط الفرااغت 
املنفذة  الوريدة  مثل شلك  الزخارف،  بعض  بواسطة  بانلص 

أىلع اهلاء املنتهية بكلمة )اهل( بالسطر األول.

نص إنشاء المدرسة الرجبية5) )رجب 093)ـه/ 1 3)
يوليو 682)م1 

وهو  الزيتية،  باأللوان  بالرسم  املدخل  أىلع  منفذ  انلص 
خبط اثللث. ويتضمن أبياتًا من الشعر تنتيه بتاريخ إنشاء 
املدرسة يف )رجب سنة 1093ه/ يويلو 1682م(. وانلص مقسم 

إىل أربعة أسطر نصها )شلك 5(:

11 راجي1عفو1ربه1اجمليب( انشا1هذا1املكان1املبارك11

21 بقلعة1طرابلس1واخلطيب( رجب1بن1يوسف1االمام11

31 فامني1عليه1يا1قريب( 1 يرجتي1منك1رمحة1

41 سنة1ألف1ثالثة1وتسعني( 1 يف1شهر1رجب1الفرد1

فقد  ذكرنا  وكما  أسطر،  أربعة  إىل  مقسم  انلص  اتلعليق: 
نفذ بالرسم باللون األسود ىلع أرضية صفراء. وقد استخدم 
‘هذا’  تنفيذ لكمة  اللكمات مثل  الرتكيب يف بعض  اخلطاط 
لكمة  أىلع  ‘ربه’  ولكمة  األول  بالسطر  ‘انشا’  لكمة  أىلع 
‘عفو’ بنفس السطر، وقد اعتمد اخلطاط ىلع هذه الطريقة 
إهمال  وأدى  السطر،  ينفذ عليها  اليت  اللوحة  لصغر حجم 
هذا انلص إىل صعوبة قراءة بعض اللكمات وإىل حمو بعض 

أجزائها. 

)شكل 14
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نص إنشاء جامع عبد اهلل غازي عام )290)ـه/ 1 4)
872)م1

اغزي16  اهلل  عبد  جامع  مدخل  فتحة  أىلع  انلص  نفذ 
بميناء طرابلس، وُحفر داخل لوحة مفصصة بيضاوية الشلك 
دائري  اللوحة  من  العلوي  اجلزء  مدببة.  رءوس  أربعة  هلا 
فيتضمن  األوسط  اجلزء  أما  األول؛  السطر  يتضمن  الشلك 
سطرين يفصل بينهما خطان أفيق ورأيس؛ وأما اجلزء السفيل 
فيشبه اجلزء العلوي ويتضمن السطر الرابع واألخري. وانلص 
منفذ باحلفر ابلارز ىلع الرخام خبط اثللث، ويتضمن البسملة 

وبيتني من الشعر وتاريخ إنشاء املسجد حبساب اجلمل. وقد 
قسم انلص إىل أربعة أسطر نصها )شلك 6(:

داخل نصف دائرة:
11 بسم1اهلل1الرمحن1الرحيم(

اجلزء األوسط:
1 قد1بنى1بيًتا1للعباده2( 1 1ان1عبد1اهلل1غازي1117

31 خالصًا1هلل1شاده( 1 جاءه1تاريخ1صدق11

داخل نصف دائرة:
41 سنة12901(

اجلمل  حساب  بواسطة  اتلاريخ  اخلطاط  سجل  اتلعليق: 
بعد لكمة  األول  الشطر  منتصف  من  وبدأه  اثلاين،  بابليت 

تاريخ، وهو كما ييل:

90194 + 4 + 100صدق
600722 + 1 + 30 + 90 + 1خالًصا

3065 + 30 + 5هلل
300310 + 1 + 4 + 5شاده

1291ه/ 1873م194 + 722 + 65 + 310املجموع

)شكل 16
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املسجل  اتلاريخ  أن  اجلمل  حساب  خالل  من  نالحظ 
أسفل انلص يقل بعام عن اتلاريخ املسجل حبساب اجلمل، 

وهذا اخللط يمكن إرجاعه إىل أحد هذه األسباب:

أخطأ اخلطاط يف حساب األبيات عند كتابتها.أ( 

أراد اخلطاط أن يظهر أن بداية بناء املسجد اكنت اعم ب( 
ابلناء اكن  من  االنتهاء  تاريخ  وأن  1872م(،  )1290ه/ 

اعم )1291ه/ 1873م(.

أن هذا اخلطأ ناتج عن إضافة حرف األلف بكلمة ج( 
‘خالًصا’، واكن من املفرتض أن تكتب ‘خالص’ ويف 
لكتا احلاتلني صحيحة يف اللغة العربية، وحسب الوزن 
الشعري، فمن املرجح أن يكون اكتب األبيات كتبها 
بعد  األلف  حرف  بإضافة  انلقاش  وقام  صحيحة، 

ذلك.18

ا: نصوص التجديد
ً
ثاني

يه انلصوص اليت توضح ما طرأ ىلع العمائر من تعمري 
يتمثل يف جتديد أو ترميم أو هدم أو إضافة أو غري ذلك،19 
املداخل  مثل  اهلامة،  املعمارية  عنارصها  بعض  إىل  إضافة 

واملنابر واملحاريب واملآذن وغريها.20

نص تجديد المدرسة المحمودية )ربيع األول 1 ))
995ـه/ فبراير 587)م1

للمدرسة  الرئييس  ابلاب  فتحة  أىلع  انلص  نقش 
اغئرة  الشلك  مستطيلة  حجرية  لوحة  داخل  املحمودية21 
قلياًل إىل ادلاخل. وانلص منفذ باحلفر ابلارز ىلع األحجار 
خبط اثللث، ويتضمن نص جتديد املدرسة، مؤرخ بـ)ربيع 
األول 995ه/ فرباير 1587م(. وهو مقسم إىل سطرين نصهما 

)شلك 7(:

11 بسم1اهلل1الرمحن1الرحيم1احلمد1هلل1حمي1الرمم1ومنشئهم122من1بعد1(
العدم1جدد1هذا23

21 املسجد1املبارك1الفقري1على1اغا124ناظر1احملمودية1يف1شهر1ربيع1األول1(
سنة9951.

اتلعليق: انلص مقسم إىل سطرين يفصلهما خط بارز. اهتم 
تنفيذ  يف  املبالغة  منها  طرق  بعدة  الفرااغت  بملء  الفنان 
بكلمة  املبتدأة  ابلاء  حرف  مثل  احلروف  بعض  أطوال 
)بسم( اليت نفذت بنسب تشبه نسب حرف األلف املفردة. 
مبالغ  بشلك  )شهر(  بكلمة  املبتدأة  الشني  حرف  ونفذ 
الفراغ بطريقة  الفراغ أىلع لكمة )يف(، وجلأ إىل ملء  مللء 
الرتكيب يف بعض اللكمات، مثل تنفيذ لكمة )منشئهم( أىلع 
لكمة )من( وتنفيذ )ىلع( أىلع )الفقري(، كما جلأ إىل تداخل 
بعض احلروف مثل حرف ايلاء الراجعة بكلمة )ىلع( اليت 
تداخلت مع حريف األلف والالم بكلمة )الفقري( وحبرف 
حبالة  وهو  بمهارة  انلص  نفذ  وقد  )أاغ(.  بكلمة  األلف 

جيدة.

)شكل 17



نصوص اإلنشاء واتلجديد بالعمائر ادلينية بمدينة طرابلس الشام يف العرص العثماين: دراسة يف املضمون

51 العدد اثلاين عرش

نص تجديد جامع التوبة )ربيع اآلخر )02)ـه/ 1 2)
مايو- يونية 2)6)م1

اتلوبة25 من  الرشيق جلامع  املدخل  يقع انلص ىلع يمني 
أحجامها؛  يف  تتدرج  ألواح  ثالثة  من  ويتكون  ادلاخل، 
الاكتب  وضمنه  وعرًضا  طواًل  حجًما  أكرب  العلوي  فاللوح 
األول  عن  اثلاين  اللوح  يرتد  ثم  الكتابة،  من  أسطر  أربعة 
عن  واألخري  اثلالث  ويرتد  فقط،  سطرين  الاكتب  وضمنه 
سطر  لكُّ  نفذ  وقد  واحًدا.  سطًرا  وضمنه  األوسط  اللوح 
بارز. انلص منفذ  إطار  بها  داخل مساحة مستطيلة حييط 
باحلفر ابلارز ىلع احلجر مع اتلذهيب خبط اثللث، يتكون 

من سبعة أسطر نصها )شلك 8(: 

اللوح األول:
11 احلمد1هلل1الذي1من1على1عبده1من1جزيل126فيض1فضله1ويسر1هذا1(

اخلري1على1يده1وهداه1اىل1العمل1بقوله

21 سبحانه1وتعاىل1امنا1يعمر1مساجد1اهلل1من1امن1باهلل1فجد127وجدد1(
هذ)ا(1اجلامع1الشريف1حسبه28

31 لوجه1اهلل1الكريم1بعد1هدم1جداره1ومنربه1وحمرابه1وسبيل1مائه1من1(
الفيضة1الكربى1يف1سادس1عشر

41 شهر1ذي1القعدة1سنة1عشرين1بعد1ألف1الواثق1بامللك1الباري1امحد1(
بن1حممد129الشربداري1االنصاري1كتخدا30

اللوح الثاني:
11 االمراء1( امري1 السيفي1 باشا131 يوسف1 ابن1 باشا1 حسني1 حضرت1

بطرابلوس132ابد1اهلل1تعاىل

21 امني1( املساملني133امجعني1 والسعادة1عليهم1وعفا1عنهم1وعن1 الدولة1
ومت1بنائه

اللوح الثالث:
31 يف1شهر1ربيع1األخر1سنة1احدى1وعشرين1وألف1ختمت1باخلري.(

اتلوبة من أمجل انلصوص  يعد نص جتديد جامع  اتلعليق: 
حيث  الشام؛  طرابلس  بمدينة  العثماين  العرص  يف  املنفذة 

تم تذهيبه بالاكمل. انلص كبري فأراد اخلطاط إضفاء طابع 
ألواح  ثالثة  ىلع  بتوزيعه  وذلك  اجلمود؛  من  بداًل  اجلمال 
بإطار  انلص  أسفل  املنطقة  واحد، وزخرفت  لوح  من  بداًل 
مفصص خترج منه أشاكل رشفات مقلوبة ىلع هيئة الورقة 
انلباتية ثالثية الفصوص، ونفذ اخلطاط انلص ىلع مستويني 
كما نفذه بشلك متداخل؛ مما نتج عنه صعوبة يف قراءة انلص 

وعدم وضوح بعض األجزاء.

نص تجديد مئذنة جامع محمود السنجق عام 1 3)
)295)ـه/ 878)م1

يقع انلص أىلع ابلاب املؤدي إىل مئذنة جامع حممود بك 
باحلفر  منفذ  وهو  اجلامع.  حلرم  اجلنويب  باجلدار  السنجق34 
ابلارز ىلع احلجر خبط النستعليق. ويتضمن أبياتًا من الشعر 
تنتيه بتاريخ إاعدة بناء املئذنة يف اعم )1295ه/ 1878م( ىلع 
 يد عبيد العش. وانلص مقسم إىل ثالثة أسطر نصها )شلك 9(:

11 111111111عليا1عبيد1العش135نعم1العامل( شاد1املنارة1ثانيا1ذو1مهة11

21 امال( االنام1 اشارت1يف1 1وهلا1 1 1 قد1جتلى1حسنها1 فبدت1عروسًا1

31 كامل( رفيع1 منارتنا1 مبنى1 1 1 ال1زال1ما1يتلى1مقال1مؤرخ11

12951

بواقع شطر  ستة حبور  داخل  الشعر  أبيات  نفذت  اتلعليق: 
مستقل داخل لكِّ حبر. ويكتنف انلص رسم هلالل حممول 
ىلع ما يشبه شجرة مقلوبة وحمورة ترمز إىل قواعد املئذنة، 
يعلوها ساق طويلة ترمز إىل بدن املئذنة، تنتيه من أىلع ىلع 
شلك هالل، ويرمز بذلك إىل املئذنة؛ حيث تكون قواعدها 

ثابتة وبناؤها رصينًا.36

احلايلة  املئذنة  تاريخ  وجود  انلقش  هذا  يف  ونالحظ 
املكتوب حبساب اجلمل كما ييل:
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40102 + 2 + 50 + 10مبين

40742 + 50 + 1 + 200 + 400 + 50 + 1منارتنا

200360 + 80 + 10 + 70رفيع

2091 + 1 + 40 + 30اكمل

1295ه/ 1878م102 + 742 + 360 + 91املجموع

نص تجديد الجامع الحميدي37 عام )0)3)ـه/ 1 4)
892)-893)م1

مثبتة  الشلك  مستطيلة  رخامية  لوحة  ىلع  انلص  نفذ 
مع  ابلارز  باحلفر  منفذ  وهو  اتلبانة.  بمنطقة  اجلامع  داخل 
من  أبياتًا  ويتضمن  النستعليق،  خبط  الرخام  ىلع  اتلذهيب 
الشعر تسجل تاريخ جتديد املسجد باألرقام حبساب اجلمل. 

وقد قسم انلص إىل تسعة أسطر نصها )شلك 10(:
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11 اجلامع1احلميدي( 1 1 1

1 عاله21( يف1 املعتلي1 احلميد1 عبد1 1بعصر1سلطان1الورى1غوثنا11

31 سناه( فحمدنا138 احلميدي1 باسم1 جدد1هذا1اجلامع1املزدهي11

41 االله( عليه1 صلى1 حممد1 اهداه139من1اثار1خري1الورى11

51 مساه( يف1 بدت1 مشس1 فحبذا1 1 هدية1ضاء1هبا1نوره11

61 السراه( اوج1 بدر1 باشا1 خالص1 هبمة1املتصرف1اجملتبى11

71 مناه( لكل1 اهلل1 فبلغ1 قد1شاد1اهل1اخلري1اركانه11

81 بناه( خبري1 مت1 ارخته1 وهذ1على1اس1التقى1قد1بنى11

1 سنة913101( 1 1 11

اتلعليق: بدأ انلص من أىلع بـ ‘اجلامع احلميدي’ يف منتصف 
السطر األول، وقد زُخرف جانباه بفروع نباتية، وفصل بني 
الشطرين األول واثلاين من لكِّ بيت شعري خط رأيس منفذ 
باحلفر ابلارز، كما فصل بني لكِّ بيت شعري واآلخر بواسطة 
خط آخر أفيق منفذ باحلفر ابلارز أيًضا. وقد سجل اخلطاط 

انلص،  من  األخري  بالشطر  اجلمل  حبساب  اتلجديد  تاريخ 
ويبدأ بعد لكمة ‘ارخته’، ويمكن حسابه كما ييل:

400440 + 40تم
2812 + 600 + 10 + 200خبري
258 + 50 + 1 + 5بناه

1310ه/ 1892- 1893م440 + 812 + 58املجموع

ا: عناصر نصوص اإلنشاء والتجديد 
ً
ثالث

وتطبيقها على النصوص

وروًدا  انلصوص  أكرث  واتلجديد  اإلنشاء  نصوص  تعد 
ينقسم  انلصوص  من  انلوع  وهذا  اإلسالمية،  العمائر  ىلع 
اإلنشاء  وفعل  البسملة  يه  أساسية،  عنارص  مخسة  إىل 
اتلجديد.  أو  اإلنشاء  وتاريخ  املنشئ  واسم  املنشأة  ووظيفة 
واكن الشلك املعتاد هلذه انلصوص موجوًدا منذ القرن األول 
اهلجري/ السابع امليالدي، واستمر حىت نهاية القرن السابع 
عرش  والرابع  عرش  اثلالث  اهلجري/  اثلامن  القرن  وبداية 

امليالديني؛ حيث أصبحت انلقوش أطول وأكرث تعقيًدا.40

)شكل 19
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االفتتاحية1 ))
ابلحث  موضوع  انلصوص  يف  اإلنشاء  نصوص  بدأت 
بالبسملة، وهو ما يعد امتداًدا ملا اكنت عليه انلصوص يف 
اهلل  ‘بسم  اكملة  البسملة  تذكر  ما  واغبًلا  اململويك.  العرص 
حيدد  وذلك  اهلل’  ‘بسم  منها  جزء  يذكر  أو  الرحيم’  الرمحن 
باملاكن املتاح هلا بانلص،41 ثم أضيف إىل البسملة بعد ذلك 
بعض اآليات القرآنية اليت ترتبط يف أحياٍن كثرية بوظيفة 
املنشأة. واكن من أكرث اآليات وروًدا ىلع املساجد االقتباس 
َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمَن  القرآين من سورة اتلوبة }إِنَّ
 اهلَل 

َّ
َش إِال

اَكَة َولَْم خَيْ اَلَة َوآَت الزَّ قَاَم الصَّ
َ
َْوِم اآلِخِر َوأ بِاهلِل َوايلْ

ُمْهتَِدين{،42 واذلي انترش 
ْ
 ِمَن ال

ْ
ن يَُكونُوا

َ
ْولَـئَِك أ

ُ
َفَعَس أ

بشلك كبري بنصوص اإلنشاء اململوكية بمرص والشام.43

صيغ  تعددت  طرابلس  بمدينة  العثماين  العرص  ويف 
افتتاحية نصوص اإلنشاء واتلجديد:

يف - 1 إال  البسملة  تذكر  لم  بالبسملة:  بدأت  نصوص   
نصني فقط، وهما نص إنشاء اجلامع املعلق املنفذ أىلع 
حلقت فيه البسملة باالقتباس 

ُ
مدخل اجلامع، واذلي أ

َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلِل ...{، ونص جتديد  القرآين }إِنَّ
فيه  البسملة  فيه  حلقت 

ُ
أ اذلي  املحمودية  املدرسة 

بعبارة ‘احلمد هلل حميي الرمم ومنشئهم من بعد العدم’.

دون - 2 بمفرده  احلمد  ورد  اهلل:  حبمد  بدأت  نصوص 
البسملة بنص إنشاء اجلامع املعلق املنفذ أىلع انلافذة 

بصيغة ‘احلمد هلل حميي الرمم املنشئ من العدم’.

نصوص بدأت بشهادة اتلوحيد: بدأ نص إنشاء اجلامع - 3
بشهادة  اخلاريج  املدخل  أىلع  واملنفذ  اثلالث  املعلق 

اتلوحيد ‘ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل اهلل ريب’.

نصوص بدأت بادلاعء: تمزي نص جتديد جامع اتلوبة - 4
باتلجديد، صيغته  للقائم  تتكون من داعء  بافتتاحية 
‘احلمد هلل اذلي منَّ ىلع عبده من جزيل فيض فضله 
ويرس هذا اخلري ىلع يده وهداه إىل العمل بقوهل سبحانه 
َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمَن باهلِل{. وقد  وتعاىل }إِنَّ
استخدم يف هذه االفتتاحية جزء من االقتباس القرآين 

من سورة اتلوبة.

)شكل 0)1
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نصوص لم تبدأ بعبارات افتتاحية: لم حيتِو نص تعمري - 5
بفعل  مبارشة  وبدأ  افتتاحية،  ىلع  األويسية  جامع 

اإلنشاء. 

فعل اإلنشاء أو التجديد1 2)
درجت نقوش اإلنشاء منذ القرن األول اهلجري/ السابع 
اإلنشاء  نقش  بني  ادلقيق  واتلحديد  اتلفريق  امليالدي ىلع 
إنشاء  فيف  اإلنشاء.  فعل  صيغة  يف  وذلك  اتلجديد،  ونقش 
العمائر يأيت فعل ‘أمر بإنشاء هذا’ أو ‘أنشأ هذا’ أو ‘مما أمر 
بعمله’ أو ‘أمر بإتمام عمارته’ أو ‘أمر ببناء هذا’ أو ‘بىن هذا’ 
بصنعه’؛  ‘أمر  أو  هذا’  بإقامة  ‘أمر  أو  هذا’  ببنيان  ‘أمر  أو 
‘أمر  أو  هذا’  ‘جدد  مثل  فرتد صيغ  اتلجديد  نقوش  يف  أما 
بإاعدته  أو ‘أمر بعمارته بعد دثوره’ أو اتلعبري عن اإلنشاء 
بلفظ الوقف ‘أوقف هذا املاكن املبارك’ وحنو ذلك، غري أن 
هناك ألفاًظا يفهم منها كال األمرين مثل ‘عمر هذا’ أو ‘أمر 
بعمارة’ واحلكم ىلع انلقش من كونه نقش إنشاء أو نقش 
جتديد هو مدى توافر معلومات تارخيية وأثرية عن العمائر. 
انلقش،  من  أقدم  املنشأة  تاريخ  أن  بيقني  نعرف  كنا  فإذا 

ُحسم األمر، وإال فيكون انلقش هو املصدر الوحيد.44

صيغ  تعددت  طرابلس  بمدينة  العثماين  العرص  ويف 
اإلنشاء واتلجديد:

ر يف أيام: ورد هذا اللفظ بنص إنشاء جامع األويسية،  عمِّ
ويراد به أحد املعنيني، أوهلما: يدل ىلع عملية اإلنشاء أو 
ابلناء من ابلداية، أي إنه بناء جديد لكيًّا، وهو ما يتوافق 
مع لكمة ‘انشا هذا’، ولكن عمر تدل ىلع معناها اللغوي، 
أي إن هذا ابلناء مشيد بإحاكم، واملعىن اثلاين يدل ىلع قيام 
سابًقا.45  مبين  بناء  أنقاض  ىلع  ولكن  أيًضا،  جديد  بناء 
ويرجح ابلاحث املعىن اثلاين نظًرا تلعدد اآلراء اليت ذكرها 
املرجح  فمن  اجلامع،46  هذا  إنشاء  تاريخ  حول  ابلاحثون 
قد  املاكن  هذا  بأن  األمر  هذا  فرس  قد  ‘عمر....’  لفظ  أن 
بيُن عليه مسجد يف العرص اململويك اعم )865ه/ 1460م(، 
ولكنه ُهدم وأعيد بناؤه مرة أخرى يف اعم )941ه/ 1534م( 

يف نفس املاكن. 

موضوع  اإلنشاء  نصوص  دراسة  خالل  من  ـهذا:  أنشأ 
ادلراسة جند أن صيغة ‘أنشأ هذا’ يه األكرث وروًدا بنصوص 
إنشاء مدينة طرابلس يف العرص العثماين؛ فوردت بنصوص 
وزاد  الرجبية،  املدرسة  إنشاء  ونص  املعلق  اجلامع  إنشاء 
عليها اخلطاط صيغة ‘واكن تمام انشائه’ بنص إنشاء اجلامع 
بصيغة  املقصود  أن  ىلع  يلدل  املدخل  أىلع  املنفذ  املعلق 
‘أنشا هذا’ االنتهاء تماًما من اإلنشاء؛ كما أن هذه الصيغة 
اذلي  االسم  إن  أي  نفسه،  ابلناء  بعملية  بامللكف  تتعلق 
هذه  وهو يف  للبناء؛  املبارِش  امللكَّف  ذلك خيص  بعد  سريد 

انلصوص حممود لطيف الزعيم.

بىن: وردت صيغة ‘بىن’ بأبيات الشعر املنفذة أىلع مدخل 
بابلناء وهو  امللكَّف  أيًضا ىلع  جامع عبد اهلل اغزي تلدل 

عبد اهلل اغزي.

صيغة  أن  جند  اتلجديد  نصوص  إىل  بالنسبة  ـهذا:  جدد 
طرابلس،  مدينة  بنصوص  وروًدا  األكرث  يه  هذا’  ‘جدد 
فوردت ثالث مرات بنص جتديد املدرسة املحمودية وجامع 
اتلوبة وبأبيات الشعر اليت تؤرخ تلجديد اجلامع احلميدي. 
اليت  األسباب  اتلجديد  نقوش  يف  يرد  األحيان  بعض  ويف 
نقش  يف  جاء  ما  ذللك  ومثال  العمائر؛  جتديد  إىل  دعت 
1612م،  يونية  1021ه/  اآلخر  ربيع  اتلوبة  جامع  جتديد 
مائه  وسبيل  وحمرابه  ومنربه  جداره  هدم  ‘بعد  نصه  وجاء 
من الفيضة الكربى يف سادس عرش شهر ذي القعدة سنة 

عرشين بعد الف’.

ابلناء  إاعدة  ىلع  العبارة  هذه  تدل  ثانًيا:  املنارة  شاد 
واتلجديد، وقد وردت بأبيات الشعر اليت تؤرخ بلناء مئذنة 
جامع حممود بك السنجق. ونالحظ أن هذه الصيغة جديدة 
لم ترد من قبل لكفظ للتجديد وإن اكنت يف مضمونها تدل 
ىلع ذلك؛ حيث إن مئذنة اجلامع قد تعرضت للهدم أكرث 

من مرة.47

وظيفة المنشأة1 3)
تعد وظيفة املنشأة العنرص اثلالث من نصوص اإلنشاء، 
وحيرص اخلطاط ىلع تسجيل وظيفة املنشأة بنصوص اإلنشاء 
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أو اتلجديد أو بأبيات الشعر اليت تؤرخ للمنشأة. وقد وردت 
عدة مصطلحات يف نصوص اإلنشاء واتلجديد لدلاللة ىلع 

املنشآت، يه:

y  فيها يؤم  اليت  املساجد  ىلع  اللفظ  هذا  أطلق  اجلامع: 
اجلمعة،  صالة  يف  املسلمني  عنه  ينوب  من  أو  اخلليفة 
الرسيم  ادلولة  مسجد  ىلع  يطلق  اجلامع  لفظ  إن  أي 
هذا  ورد  اجلامع.48  املسجد  باسم  يعرف  اكن  اذلي 
املعلق  اجلامع  إنشاء  نص  ويه  نصوص،  بثالثة  اللفظ 
تؤرخ  اليت  الشعر  وأبيات  اتلوبة  جامع  جتديد  ونص 
اكنت  مساجد  اثلالثة  أن  ونالحظ  احلميدي.  للجامع 
اكن  األصل  يف  اتلوبة  فجامع  طرابلس؛  داخل  رئيسية 
يطلق عليه اجلامع انلارصي نسبة إىل انلارص حممد بن 
قالوون، وجامع األويسية ذكر بنص اتلعمري أنه عمر يف 
مما  حيدرة؛  القلعة  نائب  يد  ىلع  القانوين  سليمان  أيام 
يدل ىلع أنه اكن من املساجد الرئيسية يف تلك الفرتة؛ 
أما اجلامع احلميدي فينسب إىل السلطان عبد احلميد. 
وقد أضيف إىل لفظ اجلامع بعض األلقاب مثل املبارك 
بنص إنشاء اجلامع املعلق، والرشيف بنص جتديد جامع 
للجامع  تؤرخ  اليت  الشعر  بأبيات  واملزديه  اتلوبة، 

احلميدي.

y  .املسجد: ذكر هذا اللفظ بنص إنشاء املدرسة املحمودية
املنشأة؛  وظيفة  مع  يتناسب  ال  هنا  اللفظ  أن  ونالحظ 
عليه  اختلط  قد  اخلطاط  أن  ابلاحث  يرجح  وذللك 
األمر حني سجل وظيفة املنشأة فذكر املسجد بداًل من 
تشابه  املنشأة  ختطيط  أن  أوهلا:  أسباب،  لعدة  املدرسة 
اليت شيدت  اململوكية  املدارس  بشلك كبري مع ختطيط 
واملدرسة  انلارصية  املدرسة  مثل  طرابلس  بمدينة 
املدارس يف بعض األحيان  أن  اثلاين:  السبب  العجمية. 
اكنت تستخدم للصلوات اخلمس وأحيانًا أخرى لصالة 
مثل  اتلدريس  بهدف  إنشائها  من  الرغم  ىلع  اجلمع 
واليت  اململويك،  للعرص  ترجع  اليت  الربطاسية  املدرسة 
الرحيم  الرمحن  اهلل  ‘بسم  مدخلها  أىلع  وقفها  نص  ورد 
تعاىل  اهلل  إىل  الفقري  العبد  املباركة  املدرسة  هذه  وقف 
عيس بن عمر الربطايس عفا اهلل عنه وىلع املشتغلني 

بالعلم الرشيف ىلع مذهب اإلمام الشافيع وإقامة اجلمع 
والصلوات املكتوبة ورشط أن ال يرسم فيها ىلع أحد وال 
يسكنه من ال هل’. فيبدو أن اخلطاط اختلط عليه األمر 
بلفظ  الوظيفة  وسجل  املحمودية  املدرسة  جتديد  وقت 

املسجد بسبب استخدامها للصالة. 

y  تؤرخ اليت  الشعر  بأبيات  اللفظ  العبادة: ورد هذا  بيت 
ملسجد عبد اهلل اغزي أىلع املدخل ‘ان عبد اهلل اغزي 
قد بىن بيتا للعبادة’، وهذه اللكمة تأيت يف إطار االقتباس 
ْن تُْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه 

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
القرآين }يِف ُبيُوٍت أ

َصاِل{،49 وهذا اللفظ يدل ىلع 
ْ

ُغُدوِّ َواآل
ْ
ُ ِفيَها بِال

َ
يَُسبُِّح هل

استخدام املنشأة كمسجد. وقد فرس هذا اللفظ بأبيات 
اغزي،  اهلل  لعبد  الرخامية  بالرتكيبة  نفذت  اليت  الشعر 
وامللحقة برتبة املسجد، واليت سجل فيها ‘من بىن هلل ذا 

املسجد’ واملقصود هنا مسجد عبد اهلل اغزي. 

y  ،املعلق باجلامع  إنشاء  بنيص  اللفظ  هذا  ذكر  املاكن: 
هذين  يف  املاكن  لفظ  استخدام  سبب  ذكر  سبق  وقد 
مضافًا  الرجبية  املدرسة  إنشاء  بنص  ورد  كما  انلصني، 
إيله لقب املبارك بصيغة ‘املاكن املبارك’. وربما السبب 
استخدامها  الرجبية  باملدرسة  اللفظ  هذا  استخدام  يف 
للصلوات اخلمس إىل جانب اتلدريس، ويدل ىلع هذا 

وجود حمراب يف اجلدار اجلنويب للمدرسة.

y  اللفظ لدلاللة ىلع مئذنة جامع حممود املنارة: ورد هذا 
السنجق، وقد أطلق ىلع املآذن يف مرص والشام، أما يف 

شمال إفريقيا فيطلقون عليها صومعة.50

اسم المنشئ وألقابه1 4)
اسم  هو  اإلنشاء  نصوص  يف  املسجل  الرابع  العنرص 
بنصوص  املسجلة  العنارص  أهم  من  وهو  وألقابه،  املنشئ 
اليت  وألقابه  املنشأة  صاحب  باسم  يمدنا  ألنه  اإلنشاء؛ 
السياسية واالجتماعية وماكنته ووظيفته يف  تعكس حاتله 
السلطان  يرد اسم وألقاب  ادلولة.51 واكن يف بعض األحيان 
اذلي ُشيدت يف عهده املنشأة دون ذكر ملشيده أو صاحبه، 
أيام  واكن اعدة ما يتقدم هذه األسماء واأللقاب عبارة: ‘يف 
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أو ‘يف األيام ادلولة  السلطان’،  أيام  ‘يف  أو  السلطان’،  دولة 
السلطان’، أو ‘يف أيام ادلولة السلطان’.52 

األلقاب والوظائف

املنشآت  بعض  ىلع  اإلنشائية  انلصوص  صاحبت 
موضوع ادلراسة بعض األلقاب، مثل:

أاغ: اختلف يف أصل اللكمة فقيل تركية من املصدر ‘أغمق’ 
الفارسية  اللكمة  من  إنها  وقيل  السن،  وتقدم  الكرب  ومعناه 
‘أقا’. وتطلق يف الرتكية ىلع الرئيس والقائد وشيخ القبيلة، 
النساء؛53  بدخول غرف  هل  يؤذن  اذلي  اخليص  اخلادم  وىلع 
أما لكمة أاغ اليت قد تكتب أقا وجتمع ىلع أاغيان أو أقايان 

فتطلق ىلع أي أمرية من أمريات ابليت املالك.54

عرف هذا اللقب يف العرص اململويك؛ حيث اكن األغوات 
العرص  ويف  الطواشية،  أو  الطباق  خدم  تربية  ىلع  يرشفون 
العثماين ملا أبطل نظام االنكشارية جرت العادة أن يلقب 
بلقب ‘أاغ’ الضباط األميون، حىت رتبة القائمقام، وظل هذا 
العرف جارًيا بني انلاس حىت زوال احلكم العثماين.55 وقد 
ورد هذا اللقب بنصوص اإلنشاء بمدينة طرابلس يف العرص 
العثماين فأطلق ىلع أاغ ناظر املدرسة املحمودية )ربيع األول 

995ه/ فرباير 1587م(.

نَاُهْم 
ْ
اإلمام: بمعىن الزاعمة أو الرئاسة مثل قوهل تعاىل }َجَعل

اَلِة  رَْيَاِت َوإِقَاَم الصَّ
ْ
ِْهْم فِْعَل اخل

َ
وَْحيْنَا إِيل

َ
ْمِرنَا َوأ

َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
أ

اَكِة{.56 واكن انليب r يؤم انلاس يف الصالة باعتباره  َوإِيتَاَء الزَّ
أبا بكر  ندب  وملا مرض مرضه األخري  للمسلمني،  زعيًما 
يلصيل بانلاس بداًل منه. وقد اختذ املسلمون من أهل السنة 
من هذه احلادثة ديلاًل أو حجة ىلع أحقية أيب بكر باخلالفة 
كرمز  الصالة  يف  اإلمامة  أهمية  ىلع  يدل  مما  انليب؛  بعد 
أعمال  أهم  من  الصالة  يف  اإلمامة  اكنت  وهلذا  للزاعمة؛ 
بنص  اللقب  هذا  ورد  وقد  اإلسالمية.  األمصار  يف  الوالة 
إنشاء املدرسة الرجبية لدلاللة ىلع وظيفة اإلمامة واخلطابة 
اإلمامة  به  املنوط  املسجد  انلص  حدد  كما  الصالة،57  يف 
بقلعة  ‘االمام  بصيغة  اللقب  فورد  القلعة  مسجد  وهو  فيه 

طرابلس واخلطيب’.

أمري األمراء: اسم وظيفة تفرع من لفظ أمري. وقد نشأ هذا 
االسم لكقب فخري ثم صار اسم وظيفة، وأخرًيا انتىه بأن 
األمري  هو  به  تلقب  من  أول  بدأ.  كما  فخري  لكقب  رجع 
واكن  املقتدر،  العبايس  اخلليفة  حرس  قائد  املظفر  مؤنس 
مملواًك طواشيًّا، ترك هل املقتدر ترصيف لكِّ أموره ولقبه بأمري 
العباسية،  اخلالفة  فرتة  طوال  اللقب  هذا  واستمر  األمراء. 
لقبًا  وصار  وظيفة  اكسم  أهميته  فقد  أن  يلبث  لم  أنه  غري 
فخريًّا منذ اعم )413ه/ 1022-1023م(، كما ظهر هذا اللقب 

يف ادلولة الفاطمية، ولكنه لم يُستخدم إال لكقب فخري.58

واملرادف الفاريس هلذا اللقب لقب ‘مريمريان’ واملرادف 
الرتيك بكلربكي، ويف العرص العثماين استعملت األلقاب 
r مريمريان - بيلكربكي’، وقد حدد  ‘أمري األمراء  اثلالثة 
القانوين  سليمان  السلطان  أصدره  اذلي  مرص  نامه  قانون 
اللقب؛  هذا  اختصاصات  أهم  1524-1525م(،  )931ه/  اعم 
الراعيا  وتأمني  وحراستها  اململكة  حلفظ  يسىع  أن  ويه 
وراعيتهم، ويتجنب إهمال أحواهلم أو إهمال شئون األموال 

السلطانية.59 

وقد ورد هذا اللقب ىلع نصوص اإلنشاء بمدينة طرابلس 
الشام يف العرص العثماين لكقب حلسني باشا ابن يوسف سيفا 
بنص جتديد جامع اتلوبة )ربيع اآلخر 1021ه/ يونية 1612م(، 
مرادفًا  اللقب  هذا  ويعد  بطرابلس’.  األمراء  ‘أمري  بلفظ 
يف  طرابلس  وايل  ىلع  أطلقت  اليت  األلقاب  من  للعديد 
العرصين اململويك والعثماين. فيف العرص اململويك اختذ األمري 
اعم  طينال  جامع  إنشاء  بنص  األمراء’  ‘ملك  لقب  طينال 
)763ه/ 1335م(،60 كما أطلق لقب ‘نائب السلطنة’ مقرتنًا 
باسم الوالية اليت يتوالها يف أغلب األحيان ويه طرابلس 
يف  بطرابلس  اململوكية  العمائر  من  العديد  إنشاء  بنصوص 
العرص اململويك،61 كما اختذ بعض الوالة يف العرص العثماين 
حممد  الوايل  مثل  اللقب  هلذا  مرادفًا  طرابلس’  ‘وايل  لقب 
باشا بنص سبيل الوزير حممد باشا اعم )1175 ـه-1762م(.62 

باشا: من أىلع ألقاب الترشيف يف ادلولة العثمانية، ومأخوذ 
اللكمة  أو من  امللك،  بمعىن  )باد شاه(  الفارسية  اللكمة  من 
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املدنيني  لكبار  اللقب  هذا  يمنح  واكن  الرئيس.63  )باش( 
والعسكريني يف ادلولة العثمانية والواليات اتلابعة هلا.64

وقد ظهر اللقب أول ما ظهر يف القرن )8ه/ 14م(، واكن 
بلقب  تلقب  من  أول  عثمان  بن  أورخان  أخو  ادلين  عالء 
لقب  عليه  وخلع  أعظم  صدًرا  أورخان  عينه  فقد  باشا، 
باشا. ومنذ ذلك الوقت بدأ منح لقب باشا لرجال السياسة، 
كما منح هذا اللقب للنساء أيًضا، ورساعن ما أصبح لقب 
وزراء  واثلانية  األقايلم،  األوىل حاكم  لطبقتني  امتياًزا  باشا 
اتلوبة  جامع  جتديد  بنص  اللقب  هذا  ورد  وقد  القصبة.65 
ابن  باشا  1612م( لكقب حلسني  يونية  1021ه/  اآلخر  )ربيع 

يوسف سيفا.

حرضت: احلرضة يف اللغة الِفناء، وحرضة الرجل قربه وفِناؤه، 
يف  تستخدم  ما  وأكرث  وضمها  وكرسها  احلاء  بفتح  وتقال 
تستعمل  اكنت  اليت  القديمة  األلقاب  من  ويه  املاكتبات، 
العايلة(  )احلرضة  فيها  يقال  واكن  اخللفاء،  ماكتبات  يف 

و)احلرضة السامية(.66

ابلداية  يف  استخدامه  شاع  الترشيف،  ألقاب  من  وهو 
بالوزراء  انلاس  عن  احتجبوا  أن  بعد  اخللفاء  ىلع  يلدل 
واحلجاب، وعند قيام السلطنات يف أواخر العرص العبايس 
رمًزا  أصبح  اخلليفة  أن  باعتبار  احلرضتني،  لفظ  شاع 
للسلطتني ادلينية والسياسية.67 ولم يقترص استعمال اللقب 
ىلع اخللفاء وامللوك من املسلمني فقط، بل تعداهم إىل بعض 
امللوك املسيحيني، إىل جانب استخدامه من قبل املوحدين 
إفريقية  بالد  سائر  من  وغريها  بتونس  وخلفائهم  باملغرب 

اكنوا خياطبون كذلك بهذا اللقب.68

يف  تريك  بتأثري  العثمانية  ادلولة  إىل  اللقب  هذا  وانتقل 
الساكنة،69  اهلاء  من  بداًل  مفتوحة  تاء  األخري  احلرف  نطق 
اتلوبة  بنص جتديد جامع  الصيغة )حرضت(  بهذه  ووردت 
ابن  باشا  1612م( لكقب حلسني  يونية  1021ه/  اآلخر  )ربيع 

يوسف سيفا.

السلطان: هو لقب ملن حيكم يف واليته حكم امللوك، 
يكون رئيًسا لألمراء وهل من العسكر ما يزيد ىلع عرشة 

متعددة  ممالك  يف  هل  خيطب  أن  فيه  ويشرتط  فارس.  آالف 
ال يقل السري يف عرضها عن ثالثة أيام وال يزيد ىلع ثالثة 
وزير  برمك  بن  به خادل  تلقب  من  أول  إن  ويقال  أشهر،70 
الرشيد، ثم انقطع إىل أيام بين بويه فتلقب به ملوكهم ومن 

بعدهم السالجقة.71

لقب  أخذ  السالجقة  عهد  يف  أنه  الظن  ىلع  ويغلب   
)ملك(  ولقب  أعظم  كحاكم  بمدلوهل  يتحدد  )سلطان( 
كحاكم تابع، وقد ورثت أرسة زنكي لقب سلطان ومنها 
ادلولة األيوبية، ويعتقد أن ادلولة األيوبية ورثته من ادلولة 
الفاطمية يف مرص عندما توىل صالح ادلين وزارتها ومنها 
انتقلت إىل ادلولة اململوكية،72 وعن طريق السالجقة أيًضا 
انتقل اللقب إىل العثمانيني، وإن اختلف يف أول من تلقب 
به هل هو أورخان؟ أو مراد األول؟ ويرى سالطني آل عثمان 

أن السلطنة ال تكون إال ملن اكن هل آباء سالطني.73

ادلولة  إدارة  يف  سلطة  أىلع  هو  السلطان  أن  شك  وال   
أن  الوثائق  وتدنلا  العسكرية،  الفئة  رأس  وىلع  العثمانية 
املؤمنني  وأمري  األرض  يف  اهلل  ظل  هو  العثماين  السلطان 
الرشيعة  وظهري  املسلمني  حىم  وحايم  املسلمني  وإمام 
األرض  ملوك  ومالك  والعجم  والعرب  الرتك  وسلطان 
وصاحب اخلريات ومالذ العلماء وخادم احلرمني الرشيفني 
اللقب  هذا  ورد  وقد  والصفات.74  األلقاب  من  ذلك  وغري 
اعم  سليمان  للسطان  لكقب  األويسية  جامع  تعمري  بنص 

)941ه/ 1534م(.

اختلف  وإن  ادلين(،  )سيف  لقب  إىل  نسبة  لقب  السييف: 
معناه أو املقصود به تبًعا ملوقعه يف سلسلة األلقاب؛ فإذا جاء 
لقب )السييف( بعد االسم دل ىلع أن اللقب تابع آلخر يسىم 
)سيف ادلين(، يف حني إذا جاء لقب )السييف( قبل االسم 
ادلين(.75  )سيف  نفسه  هو  يسىم  امللقب  أن  ىلع  ذلك  دل 
وقد ورد هذا اللقب بنص جتديد جامع اتلوبة )ربيع اآلخر 
1021ه/ يونية 1612م( بعد اسم حسني باشا ابن يوسف سيفا، 
)سيف  يسىم  األمراء  ألحد  تلميًذا  اكن  أنه  ىلع  يدل  وهو 

ادلين(.
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الرشبداري: هو لقب يدل ىلع اذلي يقوم باخلدمة يف الرشاب 
خاناه، وهو مركب من لفظني، أحدهما رشاب وهو ما يرشب 
دار  واثلاين  استثقااًل،  فيه  األلف  فحذفوا  وغريه،  ماء  من 
اللقب  هذا  ورد  الرشاب.76  ممسك  واملعىن  ممسك،  ومعناه 
جبامع اتلوبة )ربيع اآلخر 1021ه/ يونية 1612م( لكقب أمحد 

بن حممد نائب وايل طرابلس حسني باشا ابن يوسف.

العبد الفقري: اكن يطلق لكقب من ألقاب اتلواضع واتلذلل 
الورود يف انلصوص اجلنائزية، واكن ال  تعاىل، وهو كثري  هلل 
يأيت يف انلقوش اململوكية ضمن ألقاب سلطان قائم.77 وقد 
ورد قبل اسم حممود لطيف الزعيم يف نصوص اإلنشاء اخلاصة 
ألقاب  ضمن  فقط  ‘الفقري’  لفظ  ورد  كما  املعلق،  باجلامع 
حيدرة نائب القلعة بنص تعمري جامع األويسية اعم )941ه/ 

1534م(.

كتخذا: لفظ تريك فاريس أصله: كدخدا، معناه: رب ادلار، 
ىلع  أطلق  عمدة.  أو  حاكم  بمعىن  لقبًا  بعد  فيما  أصبح 
أمراء األقايلم يف ادلويالت اإلسالمية اليت نشأت يف الرشق، 
ويف العهد العثماين اعتمد هذا اللقب رسميًّا فأصبح يطلق 
الكبري  للموظف  مساعد  أو  معاون  لكِّ  ىلع  أساسية  بصفة 
يف ادلولة. فعىل مستوى السلطنة مثاًل اكن للصدر األعظم 
مستوى  وىلع  أفندي،  بك  كتخدا  بلقب:  يعرف  معاون 
أمور  تسيري  يعتمد  ابلاشا كتخدا  إىل جانب  لكِّ والية اكن 
املصادر  بعض  يف  ذكره  ورد  األحيان.  من  كثري  يف  الوالية 
اللقب  هذا  ورد  أو كخيا،78  وأحيانًا: كيخيا  باسم: كتختا، 
جبامع اتلوبة )ربيع اآلخر 1021ه/ يونية 1612م( لكقب أمحد 

بن حممد نائب وايل طرابلس حسني باشا ابن يوسف. 

ناظر األموال: انلاظر هو من ينظر يف األموال وينفذ ترصفاتها 
ويرفع إيله حسابها يلنظر فيه ويتأمله فيميض ما يميض ويرد 
ما يرد. وهو مأخوذ إما من انلظر اذلي هو رأي العني: ألنه 
هو  اذلي  انلظر  من  وإما  فيه،  ينظر  ما  أمور  يف  نظره  يدير 
ورد  وقد  ذلك.79  من  املصلحة  فيه  فيما  يفكر  الفكر: ألنه 
لقب انلاظر مضافًا إيله األموال ضمن ألقاب حيدرة نائب 

القلعة بنص تعمري جامع األويسية اعم )941ه/ 1534م(.

املدرسة  جتديد  بنص  اللقب  هذا  ورد  املحمودية:  ناظر 
املحمودية امللحقة باجلامع املعلق )ربيع األول 995ه/ فرباير 
1587م(. واكنت مهمة ناظر املدرسة حسن انلظر يف مصالح 
املدرسة اليت يفوض إيله انلظر فيها، واإلرشاف ىلع أوقافها 
وتنفيذ  ماهلا،  وتثمري  ريعها،  زيادة  ىلع  والعمل  وصيانتها، 

رشوط الواقف خبصوصها، ومراقبة أرباب وظائفها.80

مقره  اململويك،  العهد  من  موظف  لقب  القلعة:  نائب 
مبارشة  السلطان  يتبع  اكن  القاهرة،  قلعة  أو  دمشق  قلعة 
نائب  أو  دمشق  بنائب  اإلدارية  انلاحية  من  هل  عالقة  وال 
أسوارها  وتفقد  وإغالقه  بابها  فتح  ىلع  األمر  هل  القاهرة. 
استمرت هذه  أهلها.  املحاكمات بني  ترفع  وإيله  وأبراجها، 
الوظيفة حىت العرص العثماين غري أن شاغلها اكن لقبه أاغ 
القلعة.81 وقد ورد هذا اللقب بصيغة ‘نائب القلعة’ ضمن 
ألقاب حيدرة نائب القلعة بنص تعمري جامع األويسية اعم 
للسلطان؛  مبارشة  تابًعا  اكن  أنه  ويبدو  1534م(.  )941ه/ 
حيث ورد اسمه واسم السلطان فقط يف هذا انلص دون ذكر 

نلائب السلطان أو وايل طرابلس يف تلك الفرتة. 

التاريخ1 5)
واتلقاويم  اتلواريخ  بها  وردت  اليت  الصيغ  اختلفت 
جاء  ما  فمنها  الشام؛  طرابلس  بمدينة  ادلينية  العمائر  ىلع 
مسجاًل باحلروف، ومنها ما سجل باألرقام، ومنها ما سجل 

حبساب اجلمل.

اتلاريخ أ(  تسجيل  انترش  باحلروف:  اتلاريخ  تسجيل 
األول  القرن  منذ  اإلسالمية  العمائر  ىلع  باحلروف 
العثماين  العرص  بداية  ومع  اململويك.  العرص  نهاية  إىل 
تراجعت هذه الطريقة – وإن لم ختتِف – وحل بداًل 
اتلاريخ  تسجيل  واكن  باألرقام.  اتلاريخ  تسجيل  منها 
باحلروف يتم إما بتسجيل السنة فقط، وإما يف بعض 
األحيان بتسجيل الشهر وإما يف أحيان قليلة بتحديد 
باحلروف  مرات  ثالث  اتلاريخ  سجل  وقد  ايلوم. 
إنشاء  بنص  األول  ابلحث.  موضوع  ادلينية  بالعمائر 
تمام  ‘واكن  بصيغة  املدخل  أىلع  املنفذ  املعلق  اجلامع 
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إنشائه يف شهر ربيع األول من شهور سنة تسع وستني 
اتلاريخ حيدد  هذا  أن  اخلطاط  حدد  وفيها  وتسعميه’ 
والسنة.  الشهر  ذكر  جانب  إىل  املسجد  إتمام  تاريخ 
بني لكمة  فيها  دمج  السنة  كتابة  طريقة  أن  ونالحظ 
‘مائة’.  ‘مائة’ مع حذف األلف بكلمة  ‘تسع’ ولكمة 
باحلروف جبامع  اتلاريخ  فيه  اذلي سجل  اثلاين  املثال 
اتلوبة اذلي سجل فيه تارخيني بصيغة ‘يف سادس عرش 
تاريخ  بعد ألف’، وهو  القعدة سنة عرشين  شهر ذي 
وأدى  الشام  طرابلس  مدينة  رضب  اذلي  الفيضان 
إىل تهدم أجزاء من جامع اتلوبة، وقد ذكر يف اتلاريخ 
.....’ يف  .....’ ‘سنة  ايلوم والشهر والسنة بصيغة ‘شهر 
سجل  عرش’.  ‘سادس  قبل  ايلوم  لفظ  يذكر  لم  حني 
اتلاريخ اآلخر بنهاية انلص بصيغة ‘وتم بنائه يف شهر 
وفيها حدد  وألف’  اآلخر سنة إحدى وعرشين  ربيع 
أن هذا اتلاريخ هو تمام ابلناء إىل جانب حتديد الشهر 
والسنة. ورد اتلاريخ باحلروف للمرة اثلاثلة بنص إنشاء 
املدرسة الرجبية بصيغة ‘يف شهر رجب الفرد سنة ألف 
رجب  وهو  ابلناء  شهر  الاكتب  ذكر  وفيها  وتسعني’، 
وورد صفة للشهر وهو الفرد واملراد برجب الفرد أنه 
بمفرده  يأيت  اذلي  احلرم،  األشهر  من  الوحيد  الشهر 

ذللك أطلق عليه هذا االسم. 

تسجيل اتلاريخ باألرقام: مع بداية العرص العثماين يف ب( 
مدينة طرابلس الشام ظهر أسلوب جديد يف تسجيل 
اتلاريخ وهو األرقام، وانترش هذا األسلوب فَورَد أربع 
جانب  إىل  ابلحث  موضوع  اإلنشاء  بنصوص  مرات 
كما  اجلمل  حساب  جانب  إىل  مرات  ثالث  تسجيله 
باألرقام  اتلاريخ  لتسجيل  األول  املثال  الحًقا.  سريد 
بنص تعمري جامع األويسية ‘941’، وقد سجل اخلطاط 
تدل  أي لكمة  اتلاريخ يف منتصف انلص دون كتابة 
ىلع أن هذا اتلاريخ هو تاريخ اتلعمري سوى وجوده يف 
باألرقام  اتلاريخ  ورود  واثلاين  فقط.  انلص  منتصف 
نافذة  يعلو  اذلي  املعلق  اجلامع  إنشاء  بنص  أيًضا 
هذه  ويف   .’963 سنة  حمرم  شهر  ‘يف  بصيغة  املسجد 
الصيغة ذكر اخلطاط الشهر إىل جانب ذكر لكمة سنة 

قبل اتلاريخ؛ أما املثال اثلالث وهو نص إنشاء اجلامع 
اتلاريخ  به  فورد  اخلاريج  املدخل  يعلو  اذلي  املعلق 
بتسجيل  اخلطاط  اكتىف  وفيه   ’969 ‘سنة  بصيغة 
السنة باألرقام مع ذكر لكمة سنة قبلها. واملثال الرابع 
هو نص جتديد املدرسة املحمودية اليت سجل اتلاريخ 
فيها بصيغة ‘يف شهر ربيع األول سنة 995’ وهو يشبه 
يف صياغته نص إنشاء اجلامع املعلق اذلي يعلو نافذة 

اجلامع.

الطريقة ج(  اجلمل:  حساب  بواسطة  اتلاريخ  تسجيل 
اثلاثلة اليت استخدمت يف تسجيل اتلاريخ يه حساب 
اجلمل بثالثة نصوص، ويه نص جتديد مئذنة جامع 
اغزي،  اهلل  عبد  جامع  إنشاء  ونص  السنجق،  حممود 
حساب  بداية  واكنت  احلميدي.  اجلامع  جتديد  ونص 
اللكمات اليت تشري إىل  العددية للحروف بعد  القيمة 
السنجق،  حممود  جبامع  ‘مؤرخ’   لكمة  مثل  اتلاريخ 
‘ارخته’  ولكمة  اغزي  اهلل  عبد  جبامع  ‘تاريخ’  ولكمة 
مجيعها  انلصوص  اشرتكت  وقد  احلميدي.  باجلامع 
اتلاريخ  أو  اجلمل  حلساب  العددية  القيمة  بتسجيل 

املسجل حبساب اجلمل يف نهاية انلص. 

ا: النتائج
ً
رابع

y  تضمنت ادلراسة نصوًصا لإلنشاء واتلجديد بلغ عددها
ونصان  ملساجد  نصوص  ثمانية  منها  نصوص،  عرشة 
العرص  يف  طرابلس  ومدارس  مساجد  من  ملدرستني 
للمرة  انلصوص  هذه  أحد  بنرش  ابلاحث  قام  العثماين. 

األوىل؛ وهو نص إنشاء املدرسة الرجبية.

y  صححت ادلراسة عدًدا من األخطاء اليت وردت يف قراءة
ابلاحثني  قبل  من  املوضوع  هذا  تناول  عند  انلصوص 

العرب واألجانب.

y  خط باستخدام  العثماين  العرص  يف  الكتابات  تمزيت 
حني  يف  اثللث،  خط  مع  جنب  إىل  جنبًا  النستعليق 
اختىف اخلط الكويف تماًما، فلم ينفذ ىلع نصوص اإلنشاء 
ىلع  وذلك  األخرى؛  العثمانية  بالعمائر  اتلجديد  أو 
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عكس العرص اململويك اذلي ظهر فيه اخلط الكويف إىل 
جانب خط اثللث.

y  بينت ادلراسة أهمية الكتابات األثرية كمصدر خصب
دلراسة تاريخ مدينة طرابلس يف العرص العثماين؛ وذلك 
من خالل بعض املعلومات اليت أمدتنا بها الكتابات ولم 
الكبري اذلي  الفيضان  اتلارخيية، مثل  املصادر  تذكر يف 
رضب مدينة طرابلس يف السادس عرش من ذي القعدة 
تدمري  نتج عنه  اهلجرة، واذلي  ألف وعرشين من  سنة 
جتديد  نص  يف  هذا  وسجل  اتلوبة،  جامع  أجزاء  بعض 

اجلامع.

y  نصوص بلعض  األثرية  األهمية  ادلراسة  أوضحت 
اآلراء  بعض  ترجيح  خالل  من  واتلجديد؛  اإلنشاء 
خبصوص حتديد نسبة جامع األويسية إىل العرص اململويك 
أن  وجد  اإلنشاء  نص  دراسة  خالل  فمن  العثماين.  أو 
هذا  ابلاحث  فرس  وقد  ‘عمر’،  لفظ  استخدم  اخلطاط 
العرص  يف  مسجد  عليه  بيُن  قد  املاكن  هذا  بأن  األمر 
بناؤه  اململويك اعم )865ه/ 1460م(، ولكنه هدم وأعيد 
مرة أخرى يف اعم )941ه/ 1534م( يف نفس املاكن، مع 
االستفادة من املواد القديمة، ولكن ىلع الطراز العثماين 

اذلي ظل موجوًدا حىت اآلن.

y  اتضح من خالل ادلراسة أن نصوص اإلنشاء قد سارت
ىلع نهج نصوص اإلنشاء يف العرص اململويك وما يسبقها 
اإلنشاء  وفعل  افتتاحية  إىل  انلص  تقسيم  خالل  من 
وماهية املنشأة واسم وألقاب املنشئ، باإلضافة إىل تاريخ 
إنشاء  نص  سوى  انلظام  هذا  عن  خيرج  ولم  اإلنشاء؛ 
افتتاحية  اخلطاط  فيه  يسجل  لم  اذلي  األويسية  جامع 

للنص أو ماهية املنشأة.

y  بتنفيذها ىلع ادلراسة  اإلنشاء موضوع  تمزيت نصوص 
تعد  ويه  احلجم.  صغرية  حجرية  أو  رخامية  لوحات 
امتداًدا نلفس األسلوب اذلي اتبع يف العرص اململويك من 

قبل.

y  ،تمزي اجلامع املعلق باحتوائه ىلع ثالثة نصوص لإلنشاء
وهذه الظاهرة تعد املثال الوحيد املتبيق بمدينة طرابلس 

تلعدد نصوص اإلنشاء يف منشأة واحدة.

y  قسمت نصوص اإلنشاء إىل عدد من األسطر، تراوحت
من سطرين مثل نص تعمري جامع األويسية اعم )941ه/ 
1534م( إىل تسعة مثل انلص اذلي يؤرخ تلجديد اجلامع 

احلميدي اعم )1310ه/ 1892-1893م(.

y  اتضح من خالل دراسة نصوص اإلنشاء باجلامع املعلق
أن من املرجح أن يكون تاريخ إنشاء املدرسة املحمودية 
-1555( إىل  )963-969ه(  اعم  من  الفرتة  إىل  يعود 
1561م(، وتم جتديدها بعد ذلك يف اعم )995ه/ 1587م(.

y  يف سجل  قد  اإلنشاء  تاريخ  أن  ادلراسة  أوضحت 
ويه  خمتلفة،  طرق  بثالث  ابلحث  موضوع  انلصوص 
اتلاريخ  وتسجيل  احلروف  بواسطة  اتلاريخ  تسجيل 
حساب  بواسطة  اتلاريخ  وتسجيل  األرقام  بواسطة 
العددي  املقابل  كتابة  ىلع  اخلطاط  وحرص  اجلمل. 
للتاريخ املسجل حبساب اجلمل يف مجيع انلصوص اليت 
العددي  املقابل  تطابق  وقد  الطريقة،  هذه  استخدمت 
مع حساب اجلمل يف مجيع انلصوص ما عدا نص إنشاء 

جامع عبد اهلل اغزي.

y  أوضحت ادلراسة عدم تطابق تاريخ اإلنشاء الوارد بنص
املدون  اإلنشاء  تاريخ  مع  اغزي  اهلل  عبد  جامع  إنشاء 

حبساب اجلمل، وربما جاء هذا اخلطأ لألسباب اتلايلة:

من املرجح أن اخلطاط قد أخطأ يف حساب األبيات، - 
أو أنه أراد أن يوضح أن بداية بناء املسجد اكنت اعم 
)1290ه/ 1872م(، وأن تاريخ االنتهاء من ابلناء اكن 
بني  مجع  قد  يكون  وبذلك  1873م(،  )1291ه/  اعم 
واآلخر  كتابة  أحدهما  واالنتهاء؛  اإلنشاء  تارييخ 

حبساب اجلمل.

وقد يكون هذا اخلطأ ناجتًا عن إضافة حرف األلف - 
تكتب  أن  املفرتض  من  واكن  ‘خالًصا’،  بكلمة 
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اللغة  يف  صحيحة  فيه  احلاتلني  لكتا  ويف  ‘خالص’ 
أن  املرجح  فمن  الشعري،  الوزن  وحسب  العربية، 
يكون اكتب األبيات كتبها صحيحة، وقام انلقاش 

بإضافة حرف األلف بعد ذلك.

y  بنصوص سجلت  اليت  األفعال  تعدد  ادلراسة  بينت 
اإلنشاء واتلجديد ما بني ‘انشأ هذا’ اليت سجلت بأربعة 
جامع  إنشاء  بنص  سجل  اذلي  ‘بىن’  وفعل   نصوص، 
إنشاء  بنص  سجل  اذلي  ‘عمر’  وفعل  اغزي،  اهلل  عبد 
بثالثة  سجل  اذلي  هذا’  ‘جدد  وفعل  األويسية،  جامع 
نصوص، وفعل ‘شاد ثانيا’ اذلي يدل ىلع اتلجديد بنص 

مئذنة جامع حممود السنجق.

y  اتضح من خالل دراسة انلصوص موضوع ابلحث تعدد
العمائر  وظيفة  ىلع  لدلاللة  استخدمت  اليت  األلفاظ 
ثالث  ‘جامع’  لفظ  فذكر  طرابلس؛  بمدينة  ادلينية 
مرات، ولفظ ‘املسجد’ مرة واحدة، ولفظ ‘املاكن’ ثالث 
‘املنارة’  ولفظ  واحدة،  مرة  للعبادة’  ‘بيتًا  ولفظ  مرات، 

مرة واحدة.

y  ضمت ادلراسة تعريًفا باأللقاب اليت سجلت بنصوص
هذه  أصحاب  وظيفة  معرفة  يف  أفادتنا  واليت  اإلنشاء، 
وايل  تطلق ىلع  اليت  األلقاب  تعدد  بينت  كما  العمائر، 
‘امري  ولقب  طرابلس’  ‘وايل  لقب  بني  ما  طرابلس 
األمراء’، ويه ختتلف عن األلقاب اليت أطلقت عليه يف 

العرص اململويك. ويه ‘نائب السلطنة أو ملك األمراء’.

y  اكنت إحدى ’rأوضحت ادلراسة أن وظيفة ‘نائب القلعة
واكنت  العثماين،  العرص  يف  طرابلس  بمدينة  الوظائف 
بصيغة  اللقب  هذا  ورد  وقد  مبارشة.  السلطان  تتبع 
بنص  القلعة  نائب  ألقاب حيدرة  القلعة’ ضمن  ‘نائب 

تعمري جامع األويسية اعم )941ه/ 1534م(. 
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)لوحة )1 نص إنشاء جامع األويسية اعم ))94ـه/ 534)م1. )إبراـهيم حممد أبو طاحون، جامع األويسية 
بمدينة طرابلس الشام، ضمن كتاب عمارة وفنون طرابلس الشام )دراسات وحبوث1، )القاـهرة، 4)20م1، 

277، لوحة 125

)لوحة 12 نص إنشاء الجامع المعلق عام )963ـه/ 555)م1، أعلى عتب النافذة الشرقية بالواجهة الشمالية. )تصوير الباحث1

)لوحة 13 نص إنشاء اجلامع املعلق اعم )969ـه/ )56)م1، أىلع املدخل الرئييس للجامع. )تصوير ابلاحث1

)لوحة 14 نص إنشاء اجلامع املعلق اعم )969ـه/ )56)م1، أىلع املدخل اخلاريج للجامع. )تصوير ابلاحث1
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)لوحة 15 نص إنشاء املدرسة الرجبية اعم )093)ـه/ 682)م1. )تصوير ابلاحث1

)لوحة 16 نص إنشاء جامع عبد اهلل اغزي اعم )290)ـه/ 872)م1. )تصوير ابلاحث1
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)لوحة 17 نص جتديد املدرسة املحمودية اعم )995ـه/ 587)م1. )تصوير ابلاحث1

)لوحة 18 نص جتديد جامع اتلوبة اعم ))02)ـه/ 2)6)م1. )تصوير ابلاحث1
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)لوحة 19 تفصيل من نص جتديد جامع اتلوبة. )تصوير ابلاحث1

)لوحة 0)1 تفصيل من نص جتديد جامع اتلوبة. )تصوير ابلاحث1
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)لوحة ))1 نص جتديد مئذنة جامع حممود السنجق اعم )295)ـه/ 878)م1. )تصوير ابلاحث1

)لوحة 2)1 نص جتديد اجلامع احلميدي اعم )0)3)ـه/ 892)-893)م1. )تصوير ابلاحث1
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الهوامش

مدرس اآلثار والفنون اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة حلوان؛    *
.mohammed_morsy@arts.helwan.edu.eg

محمد حمزة إسماعيل الحداد، النقوش األثرية مصدًرا للتاريخ  1
اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، الجزء األول )القاهرة، 2002م(، 

.17
على  2 المملوكية  الكتابية  النقوش  حسين،  فرج  حسين  فرج 

منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  )مخطوط  سوريا  في  العمائر 
جامعة سوهاج، 2008م(، 773.

حساب الجمل: طريقة استخدمها المسلمون في كتابة التاريخ  3
كنوع من استعراض المهارات في الصياغات اللغوية والشعرية. 
تدل على  برمز من حروف  التواريخ  تدوين  وذلك عن طريق 
أعداد وتقويم، وتجمع في كلمة مناسبة ذات داللة أو في عبارة 
قصيرة إذا أضيفت مرادفاتها العددية دلت على حادث وقع في 
ا بالتاريخ الحريف. وكثيًرا ما استخدم  هذا التاريخ. ويعرف �أي�ضً
والعثماني  المملوكي  العصرين  في  الحساب  من  النوع  هذا 
فيما يعرف بالتاريخ الشعري؛ بحيث كان بيت الشعر يرمز إلى 
تاريخ معين. للمزيد، حجاجي إبراهيم محمد، ‘حساب الجمل 
على أشهر آثار مصر’، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية بكلية 

اآلداب جامعة المنيا، العدد الثاني عشر )يناير 1994م(.
علي،  4 أبي  لنهر  اليسرى  الضفة  على  يقع  األويسية:  جامع 

الواحد  عبد  سيدي  وجامع  القادرية،  المدرسة  من  بالقرب 
القديمة  واألسواق  القلعة  بين  ما  منحدر  على  المكناسي، 
محيي  إلى  تسميته  البعض  يرجع  السمك.  طلعة  عليه  يطلق 
ولكن  األويسي،  الحي  عبد  إلى  واآلخر  األويسي،  الدين 
تسميته  أخذ  الجامع  أن  على  تدل  الشرعية  المحكمة  وثائق 
رحلته  في  النابلسي  ذكره  وقد  الصوفية.  الطريقة  اسم  من 
بجامع األويسية، في حين ذكره ابن محاسن في رحلته بجامع 
أبو طاحون، ‘جامع األويسية بمدينة  إبراهيم محمد  اليونسية. 
الشام  طرابلس  وفنون  عمارة  كتاب  ضمن  الشام’،  طرابلس 
الغني  عبد  109-110؛  2014م(،  )القاهرة،  وبحوث(،  )دراسات 
تحقيق  الطرابلسية،  الرحلة  في  النابلسية  التحفة  النابلسي، 
هربيرت بوسة، مكتبة الثقافة الدينية )القاهرة، بدون تاريخ(، 
الطرابلسية،  الرحلة  في  المحاسنية  المنازل  ابن محاسن،  72؛ 
الجديدة،  اآلفاق  دار  بخيت،  عدنان  محمد  وتحقيق  دراسة 

الطبعة األوىل )بيروت، 1981م(، 82.
‘عمر  5 يلي  كما  وأورده  النص  قراءة  تدمري  عمر  يستكمل  لم 

..... أيام نائب   /.............. في أيام السلطان سليمان جعله اهلل 
القلعة وطرابلس 941 الفقير حيدرة حفظه اهلل في كل حال. 
عمر تدمري، تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر 

المماليك ) طرابلس، 1974م(، 232.
بن  6 خان  سليمان  السلطان  هو  القانوين:  سليمان  السلطان 

وفاة  بعد  الحكم  وتوىل  )900ه(  عام  ولد  سليم،  السلطان 

العظيم  سليمان  األوروبيون  عليه  أطلق  )926ه(؛  عام  والده 
لكثرة فتوحاته. أصدر العديد من القوانين التي تتعلق باإلدارة 
عاًما قضى منها  لذلك أطلق عليه سليمان القانوين. عاش 74 
عاًما في الحكم، تويف عام )974ه(. يوسف بك إنصاف،   48
تاريخ سالطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن، تقديم 
محمد زينهم، مكتبة مدبويل بالقاهرة، الطبعة األوىل )القاهرة، 

1995م(، 61-60.
لم أعثر له على ترجمة.  7
الجامع المعلق: يقع في محلة الحدادين فوق سوق الحدادين،  8

ويستند من جهته الغربية إلى الحمام الجديد، ويوجد أسفله 
سبعة حوانيت. وقد ُسمي بالمعلق؛ ألنه شيد فوق حوانيت، كما 
ا وبالمحمودية نسبة إلى بانيه وهو محمود بن  ُسمي بالزعيم �أي�ضً
لطفي الزعيم، ويطلق عليه كلٌّ من ابن محاسن والنابلسي في 
رحلتيهما اسم المحمودية. وتخطيط الجامع بسيط يختلف عن 
األطرزة العثمانية في طرابلس أو في األقطار اإلسالمية. وهو 
من الداخل عبارة عن شكل شبه مربع كل ضلع من أضالعه 
له طول مختلف عن اآلخر ولكن باختالف بسيط. ويغطي 
الجامع تسعة أقبية متقاطعة كما يوجد بجوار الجامع من الجهة 
معلق.  صيفي  ُم�ضلًّى  الجامع  وأمام  وضريح،  مدرسة  الشرقية 
‘الجوامع المعلقة بمدينة  للمزيد: إبراهيم محمد أبو طاحون، 
معمارية’،  أثرية  دراسة  العثماني  العصر  في  الشام  طرابلس 
العرب،  لآلثاريين  العام  لالتحاد  عشر  الرابع  المؤتمر  كتاب 
2011م(،  1432ه/  )القاهرة  عشرة  السادسة  العلمية  الندوة 
595-629؛ يحيى بن أبي الصفا بن أحمد بن محاسن، المنازل 
المحاسنية في الرحلة الطرابلسية، 83؛ عبد الغني النابلسي، 

التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية، 72.
لم أعثر له على ترجمة. 9
هكذا في األصل وذكرها سوبرنهايم ‘اواليك’،  10

M. Sobernheim, Corpus Inscriptionum 
Arabicarum, XXV (1909), 133. 

سورة التوبة، اآلية 18. 11
هكذا في األصل، وذكرها سوبرنهايم ‘سبع’ 12

Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, 
XXV, 134. 

هكذا في األصل، وذكرها سوبرنهايم ‘تسعمائة’،  13
Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, 
XXV, 134. 

هكذا في األصل، وصحتها ‘اهلل’. 14
عمر  15 د.  وينسبها  الدبابسة  طريق  وسط  في  المدرسة  هذه  تقع 

أن  ويذكر  الكبير،  الباخور  رافي  رجب  الشيخ  إلى  تدمري 
بالمدرسة  تعرف  ولذا  باخور؛  رجب  الشيخ  ضريح  بداخلها 
الرجبية، ولكن النص التأسيسي يذكر أن صاحب المنشأة هو 
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الشيخ رجب بن الشيخ يوسف الذي كان يتوىل من قبل وظيفة 
قراءة سورة يسr في صباح كل يوم بجامع األويسية تجاه تربة 
محمود بك السنجق. عمر عبد السالم تدمري، تاريخ طرابلس 
المماليك،  دولة  عصر  العصور  عبر  والحضاري  السياسي 
ترك  ثم   ،370  ،)1981 )بيروت،  األوىل  الطبعة  الثاني،  الجزء 
هذه الوظيفة وتوىل إمامة وخطابة جامع القلعة كما هو مدون 

بالنص التأسيسي الخاص بالمدرسة.
المدرسة  16 من  بالقرب  بالمينا،  غازي  اهلل  عبد  جامع  يقع 

 -1873 )1290ه/  في  غازي  اهلل  عبد  الحاج  أنشأه  الماردانية، 
1874م( وفًقا للتاريخ المدون باللوحة التأسيسية. أضيف إليه 
الحاج عبد اهلل غازي في  الواجهة سبيل  الغربية من  بالجهة 

)غرة محرم 1303ه/ 10 أكتوبر 1885م(.
السيد  17 المرحوم  ابن  أغا  اهلل  عبد  الحاج  هو  اهلل غازي:  عبد 

أحمد أغا الشهير بغازي، أنشئ جامع عبد اهلل غازي والسبيل 
الملحق به باإلسكلة.

إبراهيم محمد أبو طاحون، ‘جامع عبد اهلل غازي بمدينة المينا  18
في طرابلس الشام عام )1290ه/ 1873م( دراسة أثرية وثائقية’، 
تحت   ،)2014( بقنا  الوادي  جنوب  جامعة  اآلثار،  كلية  مجلة 

الطبع.
محمد حمزة إسماعيل الحداد، النقوش األثرية مصدًرا للتاريخ  19

اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، 17.
التأسيسية وأهميتها في دراسة  20 ‘النصوص  ربيع حامد خليفة، 

العمائر اليمنية اإلسالمية’، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنيا، 
المجلد الثاني- العدد األول، 1992م، 246.

المدرسة المحمودية: تقع بالجهة الشرقية من الجامع المعلق،  21
لطفي  محمود  شيدها  وقد  )حديقة(،  بستان  بينهما  ويفصل 
محمد  إبراهيم  اسمه.  تحمل  ولذلك  الجامع؛  منشئ   الزعيم 

أبو طاحون، الجوامع المعلقة بمدينة طرابلس الشام، 604. 
هكذا في األصل، وذكرها عمر تدمري ‘منشئها’. عمر تدمري،  22

تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس، 325.
أسقط عمر تدمري كلمة ‘هذا’ من النص. عمر تدمري، تاريخ  23

وآثار مساجد ومدارس طرابلس، 325.
لم أعثر له على ترجمة. 24
جامع التوبة: يقع على الشاطئ األيسر لنهر قادش، بالقرب من  25

العسكر.  خان  مواجهة  ويف  الدباغين،  وربع  الجديد  الجسر 
قالوون  بن  محمد  الناصر  السلطان  بأمر  الجامع  بناء  تم 
)709-741ه/  حكمه  من  الثالثة  الفترة  في  األرجح  وعلى 
الجامع  من  مصغرة  صورة  الجامع  هذا  ويعد  1309-1340م(، 
مكشوف  أوسط  صحن  من  يتكون  وهو  الكبير.  المنصوري 
يتوسطه ميضأة يحيط بها أربع ظالت كبراها ظلة القبلة التي 
تتكون من رواق واحد مواٍز لجدار القبلة يعلوه أقبية متقاطعة. 
الناصري.  الجامع  هو  له  األصلي  االسم  أن  القلقشندي   ذكر 
صناعة  في  األعشى  صبح  القلقشندي،  أحمد  العباس  أبو 

اإلنشا، الجزء الثاني عشر، المطبعة األميرية )القاهرة، 1922م(، 
474. إبراهيم محمد أبو طاحون، السمات المعمارية لمساجد 
طرابلس  بمدينة  قالوون  بن  محمد  الناصر  السلطان  عصر 
الشام، كتاب المؤتمر السادس عشر لالتحاد العام لآلثاريين 
الكتابات  2013م(؛ محمد محمد مرسي،  الشيخ،  العرب )شرم 

األثرية بعمائر مدينة طرابلس الشام، 45-44.
هكذا في األصل، وذكرها سوبرنهايم ‘جريان’ 26

Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, 
134.

هكذا في األصل، وذكرها سوبرنهايم ‘فحل’ 27
Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, 
134.

أسقط سوبرنهايم هذه الكلمة ولم يذكرها 28
Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, 
134.

لم أعثر له على ترجمة. 29
هكذا في األصل، وذكرها سوبرنهايم ‘كتخداي’،  30

Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, 
134.

وآثار  تاريخ  تدمري،  عمر  ‘كتخداي’.  تدمري  عمر  وذكرها 
سالم  حياة  وذكرتها   ،146 طرابلس،  ومدارس  مساجد 

‘كتخداري’؛
H. Salam, The Architecture of the Mamluk City 
of Tripoli (Cambridge, Massachusetts, 1983), 
96.

حسين باشا ابن يوسف: هو األمير حسين ابن يوسف بن سيفا،  31
ويل في حياة والده كفالة طرابلس الشام ثم عزل منها ثم ويل 
واكفلها  حلب  إلى  وقدم  عزل  غير  من  تركها  ثم  الرها  كفالة 
محمد باشا قره قاش، فحضر األمير حسين لديه مسلًما عليه 
قليلة،  مع جماعة  فجاء  وليمة  إلى  دعاه  ثم  واحترمه  فأكرمه 
فاحتاطت به جماعة قره قاش وأمرهم أستاذهم بالقبض عليه 
فمسكوه ورفعوه إلى القلعة م�ضجوًنا ووضع في مسجد المقام 
حتى قتل. واكن قتله في رابع عشر شهر ربيع األول سنة ست 
المحبي،  محمد  الثالثين،  من  قريب  وعمره  وألف  وعشرين 
الثاني،  الجزء  عشر،  الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  خالصة 

 .121
تدمري  32 عمر  وذكرها  ‘بطرابلس’،  وصحتها  األصل،  في  هكذا 

ومدارس  مساجد  وآثار  تاريخ  تدمري،  عمر  ‘بطرابلس’. 
طرابلس، 146.
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سوبرنهايم  33 وذكرها  ‘المسلمين’،  وصحتها  األصل،  في  هكذا 
تاريخ  تدمري،  عمر  ‘المسلمين’.  سالم  وحياة  تدمري  وعمر 

وآثار مساجد ومدارس طرابلس، 146؛
M. Sobernheim, Corpus Inscriptionum 
Arabicarum, 13; H. Salam, The Architecture of 
the Mamluk City, 96.

أبي  34 لنهر  اليمنى  الضفة  يقع على  السنجق:  جامع محمود بك 
علي بمحلة التبانة بجوار باب التبانة بالقرب من سوق القمح. 
سمي بجامع محمود بك السنجق نسبة إلى بانيه، وأيًضا يسمى 
تدل  بالجامع أي نصوص كتابية  يوجد  التبانة. ال  باب  بجامع 
أن  النابلسي  الغني  عبد  الشيخ  ذكر  وقد  إنشائه،  تاريخ  على 
إن  حين  في  1688م(،  )1100ه/  سنة  في  كان  الجامع  بناء 
منشئ الجامع وهو محمود بك السنجق قد تويف سنة )1030م/ 
األويسية.  بجامع  قبره  شاهد  على  مكتوب  هو  كما  1620م( 
كما  1612م(  )1020ه/  سنة  إلى  تاريخه  يرجع  أن  المرجح  ومن 
األول  قسمين،  من  الجامع  ويتكون  علي.  كرد  محمد  ذكر 
مساحته مستطيلة الشكل يحتوي على صحن سماوي وظلتين 
واحدة في اتجاه القبلة، والثانية في مؤخر الجامع. وتتكون كلٌّ 
منهما من رواق واحد فقط. وتصل إلى هذا القسم عن طريق 
أما  بالغربية؛  الشرقية، واآلخر  بالجهة  يقع  الرئيسي  مدخلين؛ 
القسم الثاني فيتكون من قسم أوسط يعلوه قبة كبيرة، ويحيط 
بين  األوسط  بالجدار  يقع  إليه  والمدخل  أواوين،  أربعة  به 
القسمين. عبد الغني النابلسي، التحفة النابلسية، 72؛ محمد 
كرد علي، خطط الشام، الجزء السادس )دمشق، 1928م(، 54؛ 
إبراهيم محمد أبو طاحون، جامع محمود بك السنجق )دراسة 
العالم  لرابطة  الرابع  المؤتمر  في  ألقي  بحث  معمارية(،  أثرية 

اإلسالمي الذي أقيم بغزة، إبريل 2013، تحت الطبع. 
عبيد العش: هو الحاج عبيد ابن الحاج عبد القادر بن السيد  35

بك  محمود  جامع  لوقف  المستحقين  أحد  العش  عثمان 
السنجق؛ وذلك ألمانته ورشده وقدرته على القيام بأمر الوقف 
وشهد بذلك الشهود. واكن الوقف يتواله ثالثة أشخاص فأصبح 
في يد عبيد العش فقط، ووضع يده على عقارات الوقف، وتوىل 
أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير وترميم، وأصبح 
ُع�ضر غلة الوقف بعد تنزيل المصاريف عن الوقف،  يتقاضى 
وذلك في الثاني والعشرين من صفر سنة )1295/ 1878م(، وتوىل 
والده وقف الجامع سنة )1242ه/ 1826م(. سجالت المحكمة 
الشرعية بطرابلس، السجل الثالثون )1242ه/ 1825-1826م(، 

والسجل الثمانون )1295ه/ 1878-1879م(، 99.
أبو طاحون، جامع محمود بك السنجق، تحت  36 إبراهيم محمد 

الطبع. 
السلطان  37 إلى  نسبة  البلد  حميدي  باسم  الجامع  هذا  يعرف 

يعرف  واكن  بنائه،  بتجديد  أمر  الذي  الحميد  عبد  العثماني 
قديًما بجامع التفاحي. عمر تدمري، تاريخ طرابلس السياسي 

والحضاري، الجزء الثاني، 281.

تدمري،  38 ‘محمد’. عمر  تدمري  وقرأها عمر  األصل  في  هكذا 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري، الجزء الثاني، 281.

تدمري،  39 عمر  ‘هداه’.  تدمري  عمر  وقرأها  األصل  في  هكذا 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري، الجزء الثاني، 281.

40  Sh.S. Blair, Islamic Inscriptions (Edinburgh
University Press, 1988), 29.

41  Blair, Islamic Inscriptions, 29.

سورة التوبة، اآلية 18. 42
للمستشرق  43 التأسيسية  النصوص  كتاب  إلى  الرجوع  يمكن 

الخاصة  التأسيسية  النصوص  أغلب  أورد  الذي  برشم  فان 
من  كبيًرا  عدًدا  أن  نالحظ  وسوف  القاهرة،  مدينة  بعمائر 
النصوص المملوكية تبدأ بالبسملة يليها االقتباس القرآني من 

سورة التوبة.
M.V. Berchem, Matériaux pour un Corpus 
Inscriptionum Arabicarum (Paris, 1891). 

فرج حسين فرج، النقوش الكتابية المملوكية على العمائر في  44
سوريا، 774.

السيد سعيد زكي، الكتابات على العمارة والفنون الزخرفية في  45
العصر األيويب بمصر )مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة، 

جامعة القاهرة، 2007م(، 440.
هذا  46 أصل  أن  البابا،  كامل  نقاًل عن  تدمري  دكتور عمر  يذكر 

الجامع  وقفية  على  بناًء  المملوكي  العصر  إلى  يرجع  الجامع 
تدمري،  عمر  1460م(.  )865ه/  سنة  إلى  تاريخها  يرجع  التي 
يذكر  حين  في  230؛  طرابلس،  ومدارس  مساجد  وآثار  تاريخ 
بناًء  دكتور إبراهيم أبو طاحون أن هذا الجامع عثماني األصل 
على تخطيط الجامع العثماني الذي شيد على طراز الجامع 
وزخارفه  الفريد  الحجري  والمنبر  الكبيرة  الواحدة  القبة  ذي 
ا.  �أي�ضً الطراز  عثمانية  المسجد  ومئذنة  العثماني  وجوسقه 
طرابلس  بمدينة  األويسية  جامع  طاحون،  أبو  محمد  إبراهيم 

الشام، 110.
عن  47 فنتج  صاعقة  المئذنة  أصابت  1729م(  )1142ه/  عام  في 

ذلك انفصال المئذنة عن المسجد، ويف عام )1294ه/ 1877م( 
أصيبت المئذنة بصاعقة أخرى فقام متويل الوقف عبيد العش 
األصلية  الهيئة  نفس  على  1878م(  )1295ه/  عام  بتعميرها 
التي كانت زمن الواقف. سجالت المحكمة الشرعية بمدينة 
السجل   ،136 1729م(،  )1142ه/  الخامس  السجل  طرابلس، 
جامع  طاحون،  أبو  إبراهيم   .100 1878م(،  )1295ه/  الثمانون 

محمود بك السنجق بمدينة طرابلس، 11.
سعاد ماهر محمد، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، الجزء  48

الثاني )المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 1971م(، 17.
سورة النور، اآلية 36. 49
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حسن عبد الوهاب، ‘المصطلحات الفنية للعمارة اإلسالمية’،  50
مجلة المجلة، العدد السابع والعشرون )1959م(، 38.

51  Blair, Islamic Inscriptions, 35.

 فهيم فتحي إبراهيم، نصوص اإلنشاء بالعمائر الدينية السلجوقية  52
الزوايا(،   - الخانقاوات   -  rالمدارس  -  rالمساجد( باألناضول 

مؤتمر اآلثاريين العرب الثالث عشر )ليبيا، 2010م(، 1470. 
 مصطفى براكت، األلقاب والوظائف العثمانية )القاهرة، 2000م(،  53

 .173
حسن الباشا، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية،  54

الجزء األول )القاهرة، 1965م(، 36.
مصطفى براكت، األلقاب والوظائف العثمانية، 174.  55
سورة األنبياء، اآلية 73.  56
سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون، دراسات في تاريخ الحضارة  57

 اإلسالمية العربية، منشورات دار ذات السالسل، الطبعة الثانية 
)الكويت، 1986م(، 135. 

حسن الباشا، الفنون اإلسالمية والوظائف، الجزء األول، 188- 58
.190

مصطفى براكت، األلقاب والوظائف العثمانية، 66-65.  59
محمد محمد مرسي، الكتابات األثرية بعمائر مدينة طرابلس  60

الشام في العصر المملوكي، 152.
محمد محمد مرسي، الكتابات األثرية بعمائر مدينة طرابلس  61

الشام في العصر المملوكي، 156.
ورد  62 كما  1762م(  )1175 ـه/  منذ  طرابلس  والي  باشا:  محمد 

باشا  إسماعيل  الشهير  الوزير  ألمه  جده  السبيل،  إنشاء  بنص 
الدمشقي الشهير بابن العظم، وخاله الوزير سعد باشا العظم. 
ذكر المرادي في سلك الدرر أنه �أُنعم عليه برتبة الوزارة سنة 
ست وسبعين ومائة وألف مع تولية منصب والي صيدا. كان 
له عدد من األعمال المعمارية بدمشق منها السوق الذي بناه 
قرب دار تجاه القلعة الدمشقية عند المدرسة األحمدية، وبنى 
فيه لصيق البوابة الموصلة إلى داره العامرة �ضبياًل لطيًفا محكًما 
وأجرى إليه الماء من نهر القنوات، وعمل للضريح اليحيوي في 
الجامع األموي كسوة من الديباج، كما أمر بصنع تابوت من 
النحاس لضريح الشيخ محيي الدين بن عريب، كما عمر أغلب 
أضرحة األنبياء واألولياء والصحابة بدمشق، وعمرت في أيامه 
دار خزينة السراي بدمشق. المرادي، أبو الفضل محمد خليل 
ابن علي المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، 
)بيروت، 1988م(،  الثالثة  الطبعة  ابن حزم،  دار  الرابع،  الجزء 

.98-97

العصر  63 في  التاريخية  األلفاظ  معجم  دهمان،  أحمد  محمد 
المملوكي، دار الفكر المعاصر، الطبعة األوىل )بيروت، 1410ه/ 

1990م(، 30.
الدولة  64 في  السلطان  أرباب  ألقاب  معجم  الشهابي،  قتيبة 

اإلسالمية من العصر الراشدي حتى بدايات القرن العشرين، 
منشورات وزارة الثقافة - سوريا، دمشق، 1995م، 28.

مصطفى براكت، األلقاب والوظائف العثمانية، 82-81.  65
القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، الجزء الخامس،  66

 134 العدد  الذخائر،  سلسلة  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 
)القاهرة، 2005م(، 498. 

مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات واأللقاب  67
1996م(،  )بيروت،  األوىل  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  التاريخية، 

 .145
واآلثار  68 والوثائق  التاريخ  في  اإلسالمية  األلقاب  الباشا،  حسن 

)القاهرة، 1978م(، 262-261. 
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