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  النقوش الكتابیة ذات المدلول الشیعي بمنشآت

 التصوف الباقیة بوسط األناضول  

في ضوء تكیتي سید بطال غازي باسكى شھر وجالل الدین الرومي "
  "دراسة أثریة فنیة" "بقونیة

     وائل بكري رشیدي.د
   زیاده أحمد حلمى.أ

  

  :الملخص

م بصورة  ١٠٧١/ ھـ  ٤٦٣انتشر التصوف بمنطقة األناضول بعد معركة مالزكرد  

لكي لیكون الداعم لھا في  –السلجوقیة ومن بعدھا العثمانیة  –كبیرة، ودعمتھ الدولة 

شتيء نواحي الحیاة سواء الدینیة أو السیاسیة أو االجتماعیة، لذا انتشرت منشآت 

تھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التصوف في كل بقعة من بقاع الدولة، و

مجموعة من النقوش والكتابات ذات المدلول الشیعي على بعض منشآت التصوف 

ضول، مع محاولة اإلجابة على بعض التساؤالت من بینھا، ما ھي السنیة بوسط األنا

صیغ ومضامین تلك الكتابات ومدلوالتھا؟ ما ھي أسباب وجود مثل ھذه العبارات 

الشیعیة بمنشآت دینیة سنیة؟ ما ھي المعابر التي انتقلت من خاللھا ھذه التأثیرات 

لذلك مدلول معین؟ وھل الشیعیة الى االناضول؟ ما ھي مواضع تلك العبارات وھل 

ھل انتشرت تلك العبارات في ولتلك العبارات عالقة بالمواضع المنقوشة علیھا؟ 

وھل انتشرت عبارات مماثلة في المدلول بتكایا نفس الطرق فترات زمنیة معینة؟؟ 

  .باألناضول واستانبول؟؟  واتبعت منھجیة الدراسة المیدانیة، الوصفیة، التحلیلیة

  : ةلادالكلمات ال

  .عثمانیون  -سالجقة -األناضول -تشیع  -تصوف  -نقوش 
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تھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من النقوش والكتابات ذات 
المدلول الشیعي على بعض منشآت التصوف السنیة بوسط األناضول، مع محاولة 

بات ما ھي صیغ ومضامین تلك الكتا، اإلجابة على بعض التساؤالت من بینھا
ما ھي أسباب وجود مثل ھذه العبارات الشیعیة بمنشآت دینیة سنیة؟ ما ومدلوالتھا؟ 

ھي المعابر التي انتقلت من خاللھا ھذه التأثیرات الشیعیة الى االناضول؟ ما ھي 
مواضع تلك العبارات وھل لذلك مدلول معین؟ وھل لتلك العبارات عالقة بالمواضع 

وھل انتشرت ھل انتشرت تلك العبارات في فترات زمنیة معینة؟؟ والمنقوشة علیھا؟ 
واتبعت  ؟؟ باألناضول واستانبول عبارات مماثلة في المدلول بتكایا نفس الطرق

  .منھجیة الدراسة المیدانیة، الوصفیة، التحلیلیة

أما عن اإلطار الجغرافي للدراسة فیشمل منطقة األناضول والتي تقع في غرب 
 ٧٥٥٧٠٠، ویبلغ مساحتھا )٢(، وتمثل الجزء اآلسیوي من تركیا)١(ة خریط )١(آسیا
الممتدة من  -وقد تعددت مسمیات األناضول، فقد عرفت شبھ الجزیرة الفسیحة  ،)٣(كم

، )٦(بآسیا الصغرى، وبأناتولي -في الشرق )٥(في الغرب إلى  نھر الفرات )٤(بحر إیجة
 ، ویعد اسم آسیا)٧(مرادفات إلقلیم واحدواألناضول، وناطلوس، وبالد الروم، وھي 

ویذكر ابن بطوطة سبب تسمیة األناضول ، )٨(الصغرى ھو أقدم مسمیات ھذه المنطقة
وقصدنا بر التركیة المعروفة ببالد " ببالد الروم بعد فتح السالجقة لھذه المنطقة بقولھ 

الروم القدماء،  الروم، وإنما ُنسبت إلى الروم ألنھا كانت بالدھم في القدیم ومنھا
  .)٩("والیونانیون، ثم فتحھا المسلمون 

                                                           

  ؛              ٦٠٦أحمد عقلھ المومني وأخرون، الجغرافیا اإلقلیمیة، ص-١
 Hassan Celal and other, "TÜRKLER", s. 320. 

؛ أحمدعقلھ ٦٨٥جودة حسنین جودة، على أحمد ھارون، جغرافیة الدول اإلسالمیة، ص - ٢
 .١٩٠المومني وآخرون، الجغرافیا اإلقلیمیة، ص 

NEJAT GÖYÜNÇ," Anadolu", s. 106. 

  ؛٦٨٥جودة حسنین جودة، على أحمد ھارون، جغرافیة الدول، ص - ٣
NEJAT GÖYÜNÇ," Anadolu", s. 106. 

كم، یقع بین  ٣٣٢ونصف كم، وعرضھ  ٦٤٣ھو أحد أفرع البحر المتوسط طولھ بحر إیجة، -١
جودة حسنین . الجزیرة الیونانیة واألناضول، ویتصل ببحر مرمرة عن طریق مضیق الدردنیل

  .٦٢٥جودة، جغرافیة آسیا اإلقلیمیة، ص
الرابع  یعتبر من أطول األنھار في منطقة الشرق األوسط، ویمثل الترتیب: نھر الفرات - ٥

للمزید ینظر، صادق . كم ١١٥٩والعشرین بین أنھار العالم ویبلغ طول النھر في األراضي العراقیة 
 .٣، ص "الخصائص البیئیة لنھر الفرات "على حسین وآخرون،

  .٣١؛ محمد عبد الشافي المغربي، آسیا الصغرى، ص٢نوره عبد هللا باذیان، قونیة، ص  - ٦
                          .٩ي، آسیا الصغرى، ص محمد عبد الشافي المغرب- ٣
  .٢نوره عبد هللا باذیان، قونیة عاصمة سلطنة سالجقة الروم، ص  - ٨
 .١٦٠، ص ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج  - ٩
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) م١٠١٨/ھـ ٤٠٩(وبدأ غزو األتراك لمنطقة األناضول على شكل ھجرات بدایة من 
األول اتخذ شكل ، ، ولقد اتخذت تلك الھجرات مظھرین)م١٠٤٠/ھـ ٤٣٣(إلى 

) م١٠١٨/ھـ ٤٠٩( غزوات فردیة وكان مجرد استطالع للمنطقة واستغرق الفترة من
/  ھـ ٤٦٧(حتى) م١٠٤٠/ ھـ ٤٣٣(، أما المظھر اآلخر)م١٠٤٠/ھـ ٤٣٣(إلي

فقد كان الحاسم في تاریخ المنطقة، وانھارت فیھا المقاومة البیزنطیة وبدأت ) م١٠٧٥
االستقرار في بعض مدنھا وقالعھا وكان تمھیًدا الستقرارھم في  )١٠(قبائل الغز
ضول تحت سیطرة الحكم اإلسالمي بشكل ولقد دخلت منطقة األنا، )١١(األناضول

 ، والتي دارت بین المسلمین)١٢(م ١٠٧١/ ھـ  ٤٦٣واضح بعد معركة مالزكرد عام 
، )١٤()م ١٠٧٢-١٠٦٢/ ھـ  ٤٦٥ -٤٥٥(، بقیادة السلطان ألب أرسالن )١٣(السالجقة

 )١٥()م ١٠٧١- ١٠٦٨/ھـ٤٦٣-٤٦٠(ن بقیادة رومانوس الرابع دیوجنیسوالبیزنطیی
تسبب الغزو المغولي في ھجرة العلماء والشعراء والصوفیة و، اإلمبراطور البیزنطي

وخرسان، وفارس، وكانوا  موضع ترحیب من  ،)١٦(ھرًبا إلى األناضول من بخاري
السالجقة، واكتظت بھم مدنھم الكبرى خاصة في القرن السابع الھجري الثالث عشر 

                                                           

الغز، ھم إحدى العشائر أو القبائل التركیة التي كانت تسكن في منطقة السھوب الواقعة شمال  - ١٠
محمد عبد الشافي . ي المنطقة المعروفة باسم تركستان ویرجع إلیھم أصل السالجقةبحیرة بلكاش وھ

 .٣١؛ عبد العظیم أبو النصر، السالجقة، ص٣٢المغربي، آسیا الصغرى، ص
 .٤٣زبیدة عطا، بالد الترك، ص  - ١١
 .٣٩ – ٣٨ص ص األصفھاني، تاریخ دولة ال سلجوق،  - ١٢
، ؛ ابن األثیر١٦٨، ص٢، مج ، معجم البلدانیاقوت الحموي :ینظرللمزید عن السالجقة  - ١٣

 ٣٧ص ص یخ دولة آل سلجوق، األصفھاني، تار ؛٢٣٧-٢٣٦، صـ صـ٨الكامل في التاریخ، مج 
؛ صدر الدین أبى الحسن على بن أبى الفوارس ناصر بن على الحسیني، أخبار الدولة ٣٩-

؛ عبد النعیم ٢٩-١٧ص ص ولة السالجقة، ؛ عبد النعیم محمد حسنین، د٥١-٤٦السلجوقیة، صـ صـ
  .١٩ – ١٦محمد حسنین، سالجقة إیران والعراق، صـ صـ

ھو أبو شجاع محمد بن داود بم میكائیل بن سلجق، تولى حكم عرش السالجقة : ألب أرسالن - ١٤
ھـ  ٤٦٣م، وھو قائد السالجقة في معركة مالذكرد  ١٠٦٢/ ھـ  ٤٥٥بعد عمھ طغرلبك عام 

، ٣٦٢، ص ٨ابن األثیر، الكامل، مج  :للمزید ینظر.  م ١٠٧٣/ ھـ  ٤٦٥ سنةقتل م، و ١٠٧١/
؛ على ٥٤؛ زبیدة عطا، بالد الترك، ص ٤٥، ٤٤، ٢٧؛ األصفھاني، تاریخ دولة، ص ٣٩٣، ٣٦٣

 .٢٧،٨٣محمد محمد الصالبي، الدولة العثمانیة، ص 
  .٨٥عبد العظیم أبو النصر، السالجقة تاریخھم، ص  - ١٥
من أعظم مدن ما وراء النھر وأجلھا، یعبر إلیھا من آما الشط، وبینھا وبین جیحون : بخاري - ١٦

انت قاعدة ملك الدولة م، وك ٧٠٨/ ھـ  ٨٨یومان من ھذا الوجھ، دخلھا الٍالم على ید قتیبة بن مسلم 
، ١، مج ؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان٥٩١للمزید ینظر البالذري، فتوح البلدان، ص . السامانیة
 .١٠٤ –١٠٣ص صمدینة إسالمیة، ١٠٠٠؛ عبد الحكیم العفیفي، موسوعة ٣٥٦ – ٣٥٣ص ص 
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افكارھم وتقالیدیھم ومعتقداتھم ، وھو ما ساعد على انتشار )١٧(المیالدي
  .)١٨(باألناضول

من منشآت  منشاتینوسوف نقتصر في حدیثنا على رصد تلك الكتابات الشیعیة على 
سید بطال غازي بمدینة سید غازي بمقاطعة  )١٩(تكیة التصوف بوسط األناضول ھما

النقوش عرض لصیغ تلك یلي وفیما ، وتكیة جالل الدین الرومي بقونیةاسكى شھر، 
غازي  النقوش الكتابیة ذات المدلول الشیعي بتكیة سید بطال :أوالً  :ومضامینھا

  :)٢٠(شھر ىباسك

  ):١لوحة(، )١شكل(النقش األول 

  .طل على الفناءتنافذة تربة سید بطال غازي، التي أعلى  :موضع النقش

 .)٢١(المتراكبالثلث الجلي  :نوع الخط        "هللا محمد على"عبارة  :صیغة النقش

                                                           

؛ محمد عبد الشافي ٢٥ – ٢٥ص ص محمود محمد الحویري، تاریخ الدولة العثمانیة،  - ١٧
  .٢٧٧ – ٢٧٦ص ص المغربي، آسیا الصغرى، 

 .٢٦محمود محمد الحویري، تاریخ الدولة العثمانیة، ص  - ١٨
األصل، وقیل عربیة وتسمیتھا مأخوذة من االتكاء  ةمفرد تكایا وقیل إنھا كلمة أرامی :تكیة - ١٩

بمعني االستناد، ألن المقیمین فیھا كانوا یستندون في أمر إقامتھم ومعیشتھم على ما كان یتفق علیھم 
من األوقاف المحبوسة علیھا من قبل السلطان أو أھل الغنى من المسلمین، ولقد انتشر لفظ تكیة في 

ین األخیرین من العصر العثماني، وكان یسكنھا الدراویش والمتصوفة العمارة اإلسالمیة في القرن
محمد رزق، معجم مصطلحات  للمزید ینظر، عاصم. للعبادة، ویعد تطور لفظي للخانقاه المنقطعین

  .٤٨، ص ٥ج ،؛ سعاد ماھر محمد، مساجد مصر٥٨، ص العمارة
مدینة الطرف الجنوبي الغربي لوسط األناضول، ب Eskişehirتقع المنشأة بمقاطعة اسكي شھر  -٢٠

ضد البیزنطیین لفتح خاض حروب الذي سید بطال غازي، تسمیة التكیة إلى تنسب و، يزسید غا
لذا  ،م ٧٤٠/ ھـ  ١٢٢واستشھد سنة  ،م ٧٤٠ – ٧١٧/ ھـ  ١٢٢ – ٩٨القسطنطینیة بین عامي 

/ ھـ  ٦٠٤ – ٦٠٣ عام أم خاتون أم السلطان عالء الدین كیقباد األول وشیدت التكیةلقب بالبطال، 
، تاریخ الطبري: نظرللمزید ی. للعدید من اإلضافات والتجدیدات تعرضتو، م ١٢٠٨ – ١٢٠٧
رشاد محمد خمیس  ؛١٣٦نبیلة إبراھیم، سیرة األمیرة ذات الھمة، ص  ؛١٩١، ص ٧ج ،الطبري

 Ahmet yaşer Ocak, Battal Gazi, Cilt 5, s. 205; Erol؛١١٨-٧١ص ص  ،عویس، سیرة سید بطال غازي
Altınsapan, and other, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlıyapıları І, s. 220; Hasan Köksal, 

Battal Gazi, ss. 9 – 12, s.97. Fatih Başkaya, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, s. 1; Ilyas 
Kücükcan, Battal Gazi Külliyesi, Mustafa Özçelik ،Seyyid Battal Gazi Külliyesim, ss. 93 – 

94; Canan Parla, Seyit gazi Külliyesi, s.59.  

وھو نوعان الثلث الخفیف  ،یطلق علي خط الثلث أم الخطوط :خط الثلث الجلى المتراكب - ٢١
والثلث الثقیل، وتسمیة الثلث بھذا االسم ما في معناه من األقالم المنسوبة إلي الكسور كالثلثین، 

لفظة عربیة تعنى الواضح والكبیر، وسمى بالجلي المتراكب لتراكب  celiومصطلح الجلي 
؛ عالء الدین ١٦٨-١٦٦ص ،ادھام محمد حنش، الخط العربى :للمزید ینظر. الحروف فوق بعضھا

 .٢٣٧ص  ،، فن الخط العربيبدوى
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كما ھو منقوش بالشریط الكتابي الرابع لنص ) م ١٤٩٣/ ھـ  ٨٩٩( :تاریخ النقش
  ).شرفھ هللا باعلى الجنان(• ) الھمنا هللا لتاریخھ(التربة بما صیغتھ  تجدید

، "على  –محمد  –هللا " دائما ما نرى ھذا الترتیب عند الشیعة  :مضمون النقش
ثم خلفھ ،أنزل الرسالة على نبیھ محمد   -تبارك وتعالي  –والمقصود بھ أن  هللا 

لت تلك العبارة بھذه الصیغة في العصر من بعده اإلمام على بن أبى طالب  ، وُسجِّ
ث نقشت باللون األسود على الصفوي داخل مربع صغیر بالخط الكوفي المربع، حی

، وذلك المفصصأرضیة باللون األحمر داخل جامة دائریة الشكل أسفل رأس العقد 
 مؤرخة بحوالي القرن من الحریر الموشى بخیوط معدنیةعلى سجادة صالة 

  .)٢٢()١٢(لوحة  محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول –م ١٧/ـھ١١

  ، مما یجعلحسب اعتقادھم الطریقة البكتاشیة وتمثل ھذه العبارة الثالوث المقدس لدى

  .)٢٣(التشیع حب آل البیت ھو أحد العقائد التي تؤمن بھا الطریقة البكتاشیة 

 ) :٣، ٢لوحة(، )٣، ٢شكل(الثاني النقش 

  .الحشوة العلویة الیمنى والیسرى لباب تكیة سید بطال غازي :موضع النقش

  .)٢٤(الكوفي الھندسي المربع :الخطنوع      ."� على"عبارة  :صیغة النقش

كما ھو منقوش على الحشوة العلویة  )م ١٥٠٠/ ھـ  ٩٠٦( سنة :تاریخ النقش
  ).تاریخ سنة ست وتسعمایة في(الیسرى بما صیغتھ 

، وعلى Uھي عبارة ذات مدلول شیعي تتكون من كلمتین ھما هللا  :مضمون النقش
ھو ولى هللا،   الشیعة أن علىوزوج ابنتھ، ویرى  ھو ابن عم رسول هللا 

كالعبارة السابقة هللا محمد على، ونقشت قبل ذلك  وتصاغ ھذه العبارة بعدة أشكال
/ ھـ  ٥١٩بالصرة التي تتوسط العقد المشع الذي یعلو مدخل الجامع األقمر بالقاھرة 

  .)٢٥(م ١١٢٥

  

                                                           

 .٢٠٦-٢٠٥ص ص  ،ماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة - ٢٢
؛ فریدریك دیونج، الفن التصویري عند ٦٧عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  - ٢٣

 .٢٨١الطریقة البكداشیة، ص 
 شدید بأنھ األخرى الكوفیة الخطوط أنواع بقیة عن لخطا ھذا الكوفي الھندسي المربع، یمتاز - ٢٤

 أو مربعة مناطق داخل بنقشھا صوره وارتبطت بحت، ھندسي الزوایا أساسھ قائم االستقامة
شكل  تؤلف بحیث ومتشابكة متداخلة وأفقیة رأسیة أوضاع في تنظم كلمات من یتألف مستطیلة وھو

؛ فرج حسین فرج ٤٦ص  ،تطور الكتابات الكوفیةللمزید ینظر، إبراھیم جمعة، دراسة  مربع
 .٢٣١، فن الخط العربى، ص ؛ عالء الدین بدوي٧٨ص  ،النقوش الكتابیة الحسینى،

 .٨٤ص  ،محمد عبد العزیز مرزوق، مساجد القاھرة - ٢٥
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  ):ب -٤لوحة () ٤(شكل النقش الثالث 

  .سید بطال غازي تكیةعلى الجشمة الموجود بالطرف الغربي لفناء  :موضع النقش

  .خط الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط ".سالم هللا یا حسین"عبارة  :صیغة النقش

  .كما منقوش على الجشمة) م ١٨٨٦/ ھـ  ١٣٠٣( :النقشتاریخ 

 حفید رسول هللا  وھي عبارة تفید إرسال التحیة إلى الحسین  :مضمون النقش
  .وحب آل البیت رابط مشترك بین التصوف والتشیع

 ):ب -٤لوحة ( النقش الرابع

  .سید بطال غازي تكیةالجشمة الموجود بالطرف الغربي لفناء  :موضع النقش

 .خط الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط    ". المجتبى" كلمة :صیغة النقش

  .الجشمةكما منقوش على ) م ١٨٨٦/ھـ  ١٣٠٣( :تاریخ النقش

اِالْصِطَفاُء َواِالْجِتَباُء " ، وقیل)٢٦(المجتبى بمعنى المصطفى :مضمون النقش

، وأُطلق ھذا اللقب كنعت خاص على اإلمام الحسن )٢٧("ُمَتَقاِرُب اْلَمْعَنى، َواِالْرتَِضاءُ 

عند أھل  ملسو هيلع هللا ىلص، إال أن ھذا اللقب كان من خصائص النبي بن على بن أبى طالب 

  .ملسو هيلع هللا ىلص ، وتلقب بھذا اللقب اإلمام حسن حفید رسول هللا)٢٨(السنة والجماعة

  ):ب - ٤لوحة (النقش الخامس 

  .سید بطال غازي تكیةالجشمة الموجود بالطرف الغربي لفناء  :موضع النقش

  .خط الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط    ".شفیع األنام"عبارة  :صیغة النقش

  .كما منقوش علي الجشمة) م ١٨٨٦ /ھـ  ١٣٠٣( :تاریخ النقش

والشفیع ھو الًشافُع، والجمع . طلب، وَشَفَع لى یشفع شفاعة وتشفع، مضمون النقش
استشفعھ طلب منھ الشفاعة أي قال  "شفعاء، وتشفع لھ إلیھ، فشفعھ فیھ، وقال الفارسى

                                                           

  .٦٠ص ،صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، التعلیقات المختصرة -٢٦
  . ١٠٨، شرح العقیدة الطحاویة، ص ابن أبي العـز الحنفي - ٢٧

حیث ورد في كتاب قطف الثمر في بیان عقیدة أھل األثر فصل بعنوان بعض خصائص  -٢٨ 
ونعتقد أن محمًدا المصطفى، وأحمد المجتبى “الرسول صلى هللا علیھ وسلم، ورد فیھ بما نصھ، 

وأعلى درجة، وأقربھم  صلى هللا علیھ وسلم، خیر الخالئق، وأفضلھم وأكرمھم على هللا عز وجل
أبو الطیب محمد ". إلى هللا وسیلة بعثھ هللا رحمة للعالمین وخصھ بالشفاعة في الخلق أجمعین 

ص ؛ ماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة، ٩٢ص ،صدیق خان الِقنَّوجي، قطف الثمر
  .٢٩٥- ٢٩٤ص 
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، )٣٠(، أما األنام فھو ما ظھر على األرض من جمیع الخلق")٢٩(لھ كن لي شافًعا
  . وعلي  ،وتلقب بھذا اللقب الرسول 

 )٣١(جالل الدین الرومي تكیةالنقوش الكتابیة ذات المدلول الشیعي ب، ثانیاً 
  :)٣٢(بقونیة

  ):٥لوحة(النقش األول 

  .الجدار الشمالي للسمعخانة :موضع النقش

یا حضرت موالنا جالل "، عبارة) زخرفة العمامة(نقش داخل السیكة  :صیغة النقش
/ ھـ  ١٣٠٦رسم محمد محبوب "، وأسفلھا عبارة" الرومي ابن سلطان العلماء الدین 
، "یا حضرت إمام علي التقى"، ، وفي المیدالیة التي علي یمین السیكة عبارة"م١٨٨٨

، "یا حضرت إمام محمد المھدي"، ونقش في المیدالیة التي علي یسار السیكة عبارة
  ".ا حضرت إمام العسكري بن حسینی"، وفي المیدالیة التي في األسفل عبارة

          .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش           .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط

  ):٨-٥(لوحات  حضرت: النقشمضمون          .محمد محبوب :اسم الخطاط

 الفناء، وحضرة الرجل قربھ وفناؤه، وتقال بفتح الحاء وكسرھا، اللغةفي  الَحضرة
، وقد )٣٤(أذن حضرتھ بكذا، ، وُیعبر بھا عن ذي المكانة تجوزا، فیقال)٣٣(وضمھا

                                                           

  .٢٢٨٩، ص ٢٦، ج٤، لسان العرب، مجابن منظور - ٢٩
 .١٥٤، ص ٣، ج ١ن منظور، لسان العرب، مج اب - ٣٠
جالل الدین محمد بن محمد بن حسین بن أحمد البلخي  تنسب إلى :جالل الدین الروميتكیة  - ٣١

م، وھو من أسرة نبیلة میسورة الحال، ١٢٠٧/ ھـ  ٦٠٤عام ولد بمدینة بلخ الذي القوني الرومي، 
في عھد  تھوفابعد وشرع البناء ، م١٢٣١/ ھـ  ٦٢٨سنة ، وتوفي "سلطان العلماء " تلقب بلقب 

 ،م ١٢٨٢ ١٢٦٤/  ٦٨١ – ٦٦٣السلطان غیاث الدین كیخسرو الثالث بن قلج أرسالن الرابع 
للمزید ینظر خیر الدین الزركلي،  للمزید ینظر، م١٢٧٤/ ھـ  ٦٧٣في عام  االعمل بھ وانتھي

 .Mehmet Önder،Mevlana ve Türbesi, doğan kardeş yayınları A. ş ؛٣٠، ص ٧األعالم ج 

Basımevi, ıstanbul ,1957 ,P.7;عنایة هللا ابالغ ؛ ١٥٥ص  ،اقطاي آصالن آبا، فنون الترك
؛ حنان عطیة هللا ضیف هللا المعبدي، التصوف وآثاره ، صـ ٢٣ ،األفغاني، جالل الدین الرومي ص

  ؛١٣٤ -١٢٢
Haşim karpuz, Anadolu Selçuklu Mimarisi, s.97; zaki atçeekkn, konya s.278; Erdoğan Erol, 
Mevlana’s life, p. 133.    

، "لیكونیا " تقع بوسط األناضول وسمیت بھذا االسم لكونھا بنیت حول منطقة  :مدینة قونیة -٣٢
التي  أطلقوھا على   ikonاشتقاًقا من كلمة "  ikanyomایقانیوم  " وأطلق علیھا الیونانیون اسم 

للمزید  ھ واستخدمت كعاصمة سالجقة الروم،صورة برسیوس بن جیوبز الذي اشتھر بشجاعت
، ٢؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج ٤١٥، ص ٤یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج : ینظر
  ;Ibrahım Hakkı Konyalı, konya, s. 39,421 ؛١٧٣ص 

  .٤٩٨، ص٥جـ ،القلقشندى، ضوء الصبح - ٣٣
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ألقاب " اُستعمل اللفظ كلقب فخرى، وھو أحد ألقاب الكنایة المكانیة التي ُیطلق علیھا 
" لقب أصل " ، وقد اُستعیر المكان للتعبیر عن الشخص، وھو بھذا المعنى "األصول 

أللقاب ظھوراً، وتدّل النقوش األثریة لمؤنث غیر حقیقي، وھو من أوائل ھذه ا
والوثائق التاریخیة على أنھ كان ُمستعمالً في القرن الرابع الھجري، وربما بدأ أول ما 

وتلقب بھذا اللقب على جدران ھذه السمعخانة كل من  ،)٣٥(بدأ للكنایة عن الخلیفة
محمد الباقر،  اإلمام على واإلمام محمد المھدى، واإلمام العسكري بن حسین، واالمام

محمد واإلمام موسي الكاظم، واإلمام جعفر الصادق، واإلمام زین العابدین، واإلمام 
، والسیدة العصر الصفوي النبي في  وتلقب بھذا اللقب، النقى، واإلمام محمد التقى

فاطمة الزھراء، واألئمة االثنا عشر عند الشیعة بدءا من اإلمام على بن أبى 
اإلمام محمد المھدى اإلمام الثاني عشر عند الشیعة االثني عشریة، ، وحتى طالب

ا بخط النستعلیق باللون األبیض على أرضیة باللون األزرق حیث جاء ھذا اللقب منفذً 
، وُنـِقـَش ھذا اللقب أیضا، م ١٦٠٣ /ھـ ١٠١١على جانبي مدخل مسجد مقصود بیك 

، "...یاء العارفین السالكینوقف ھذا الباب على أمر حضرت قطب األول " بصیغة
 ،م، من مجموعة اسبانیان١٥٠٩/ ھـ٩١٥وذلك على لوح من الخشب مؤرخ بسنة 

 ) ٣٦(م١٨/ ـھ ١٢نقش على بیرق یتضمن أسماء األئمة االثني عشریة یرجع للقرن كما
  .)٥(شكل 

واللقب ، "أمَّ القوم في الصالة فھو إمام " القدوة ، وُیقال ، معناه):٨-٥(لوحات إمام 
ُھ ﴿ القرآن في آیات كثیرة منھا في  موجود بمعناه المعروف َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِھیَم َربُّ

یَِّتي َقاَل َال َیَناُل َعْھِدي  ُھنَّ َقاَل إِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ ِبَكلَِماٍت َفأََتمَّ
الِِمینَ  َة أَْعُیٍن ﴿ ، ، ومنھا )٣٧(﴾  الظَّ اتَِنا قُرَّ یَّ َنا َھْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ َوالَِّذیَن َیقُولُوَن َربَّ

ِقیَن إَِماًما ﴾ ، واستعمال ھذا اللقب كاسم لوظیفة من یلى أمور المسلمین )٣٨(َواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ
من خلفاء ، ولكن لم یثبت من الوثائق التاریخیة أن أحدا معروف منذ عصر النبي 

، وقد )٣٩(صدر اإلسالم وبنى أمیة أُطلق علیھ ھذا اللقب في حیاتھ على سبیل التكریم
اإلمام على كّرم هللا " قیلجرى العرف على إطالقھ على علّى بن أبى طالب ف

وأول من تلقب بھذا اللقب ھو إبراھیم بن محمد أول من بویع لھ بالخالفة ، )٤٠("وجھھ

                                                                                                                                                    

 .١٨٧، ص"حضر  "مادة ، ١إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، جـ -٣٤
  .٢٦٤ – ٢٦٠ص ص ،حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة -٣٥
ماھر سمیر عبد ؛ )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٣٦

 .٣٢٦السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة، ص 
  .١٢٤كریم، سورة البقرة، اآلیة قرآن  -٣٧
  .٧٤قرآن كریم، سورة الفرقان، اآلیة  - ٣٨

  . ١٦٧-١٦٦ص ص  ،حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة -٣٩ 
  .٢٠٤ – ٢٠٣ص ص  ،مصطفي بركات، األلقاب والوظائف -٤٠ 
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قبة في  ھو نص إنشاء" اإلمام " دم نقش ورد فیھ لقب ، وأق)٤١(من بنى العباس
في  ، وكان یرد ھذا اللقب) ٤٢( م ٦٩١/ ـھ٧٢الصخرة ببیت المقدس بتاریخ سنة

وتلقب بھذا اللقب على جدران ھذه السمعخانة كل من  ،)٤٣(سلسلة األلقاب قبل االسم
واالمام محمد الباقر، اإلمام على واإلمام محمد المھدى، واإلمام العسكري بن حسین، 

واإلمام موسي الكاظم، واإلمام جعفر الصادق، واإلمام زین العابدین، واإلمام محمد 
النقى، واإلمام محمد التقى، وفى العصر الصفوي ُنـِقـَش ھذا اللقب على معظم التحف 

یغ الصالة على األئمة االثني ، وخاصة التي كانت ترد علیھا صنیة التي وصلتناالف
سجادة صالة من الحریر الموشى بخیوط معدنیة مؤرخة  وورد ھذا اللقب على، عشر

  .)٤٤()١٢(لوحة محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول ، وم١٧/  ـھ١١بالقرن 

، وقد كان لھذا ھ من هللا إلي طریق الحق والصوابالموج أي ):٥(لوحة المھدي 
فقد كان أبرز ممیزات العقیدة  اللقب شأن خطیر في اإلسالم السیما في تاریخ الشیعة ،

ا ، وربما كان ظھور ھذا اللقب بمدلوالتھ العقدیة من آثار دخول الشیعیة وأولھا ظھورً 
، وقد بدأ خاصة تحت لواء الشیعة الموالي من مختلف األدیان والمعتقدات في اإلسالم

في التاریخ الشیعي كقائد سیأسى صرف، ولكن سرعان ما سار زعیما " المھدى " 
دینیا صاحب رسالة خاصة ، وقد ظھر ھذا اللقب في العقیدة الشیعیة عندما ثار 

في الكوفة باسم محمد بن على  )م ٦٨٧ -٦٨٥/ ـھ٦٨ -  ٦٦( المختار فیما بین عامي
، ومن ثم صار لقب "بالمھدى" ن الحنفیة ، وقد لقب ابن ابى طالب المعروف باب

اإلسالمیة سواء أكانت شیعیة أم یطلق على كثیر من متزعمي الحركات " المھدى"
فتلقب بھ محمد بن عبدهللا بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، ، غیر شیعیة
أول الخلفاء الفاطمیین بأفریقیة، ومحمد بن تومرت إمام الموحدین ببالد  وعبید هللا

الحسنى أول الخلفاء في دولة بنى حمودة  اإلدریسي، وحمد بن المأمون )٤٥(المغرب
، )٤٧(من أئمة الزیدیة ، كما أُطلق أیضا على أحمد بن الحسین بن القاسم )٤٦(باألندلس

ذا اللقب أما في العصر الصفوي، فقد أُطلق ھ، ب بھذا اللقب اإلمام محمد المھدىوتلق
ك على مجموعة ، اإلمام الثاني عشر من أئمة الشیعة ، وذلعلى اإلمام محمد المھدى

/ ـھ١٠سجادة صالة مؤرخة بأواخر القرن ، مثلیرة من التحف الفنیة التي وصلتناكب
، كما أُطلق ھذا )١١(لوحة ) ٤٨(محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبولو ،م١٦

                                                           

  .١٠- ٩، ص٦، كتاب صبح األعشى، جـالقلقشندى -٤١ 
  .٣٣٨، ص١المثمر، جـالقلقشندى، ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح  -٤٢ 
  .٩٢، ص١، جـإلسالمیة والوظائفحسن الباشا، الفنون ا -٤٣ 

44 - J-M Rogers, and other, Topkapi Sarayi , P.150. Fig. 20; 

 .٣١٤ ماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة، ص
  .٥١٤ص یة،حسن الباشا، األلقاب اإلسالم -٤٥ 
  .٥٨لویس سیكودى لوثینا، الحمودیون، ص -٤٦ 
  .١٨٠ص، معجم ألقاب أرباب السلطانقتیبة الشھابى،  -٤٧ 

 48- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, P. 95. 
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العصر الصفوي على اإلمام الثاني عشر أیضا، باللغة الفارسیة بخط في  اللقب أیضا
امام مھدى محمد علیھ وابائھ السالم ابوالمظفر سلطان  غالم ’’، النستعلیق بصیغة

، وذلك على نقود الشاه سلطان محمد  ‘‘ خادم اإلمام محمد المھدى ’’:أي ‘‘  محمد
  .   )٤٩(خدابنده الفضیة

  ):٦لوحة(النقش الثاني 

  .الجدار الغربي للسمعخانة :موضع النقش

، "حضرت شیخ حسام الدینیا "، نقش في الوسط داخل السیكة عبارة :صیغة النقش
، وفي "یا حضرت إمام علي التقي"، في المیدالیة التي على الیمین عبارة ونقش

، وفي المیدالیة التي في "یا حضرت إمام حسین"، المیدالیة التي على الیسار عبارة
  .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط          ".یا حضرت إمام حسن"، األسفل عبارة

  .محمد محبوب :اسم الخطاط           .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش

، )٥٠(أُطلق ھذا اللقب على اإلمام محمد بن على الرضا :)٦لوحة(التقي :مضمون النقش

اإلمام التاسع من أئمة الشیعة االثني عشریة ، نظرا لتقواه وصالحھ ، وحبھ للفقھ 
، وورد ھذا اللقب على مجموعة  ذكرسبق أن  كما  -اإلسالمي وقراءة اإللھیات 

 وورد ھذا اللقب على، كبیرة من التحف الفنیة التي ترجع إلي العصر الصفوي بإیران
محفوظة بمتحف طوبقابوسراى  م١٦/  ـھ١٠سجادة صالة مؤرخة بأواخر القرن

، وبجزء من األبیات الشعریة المنفذة بخط الثلث باللون )١١(لوحة  )٥١(باستانبول
الجانب الشمالي الغربي لمسجد باألبیض على أرضیة زرقاء من البالطات الخزفیة 

نقش على بیرق یتضمن أسماء األئمة االثني  كما، )١٣(لوحة ) ٥٢(الشیخ لطف هللا
  .)٥(شكل ) ٥٣(م ١٨/  ـھ ١٢عشریة یرجع للقرن 

  ):٧لوحة (النقش الثالث 

     .للسمعخانةالجدار الجنوبي  :موضع النقش

یا حضرت سلطان ولد ابن :" نقش في الوسط داخل السیكة عبارة :صیغة النقش
یا حضرت إمام زین "، وفي المیدالیة التي على الیمین نقشت عبارة، "موالنا

، "الصادقیا حضرت إمام جعفر "، وفي المیدالیة التي على الیسار عبارة، "العابدین
  ".یا حضرت إمام محمد باقر ابن زین العابدین"وفي المیدالیة التي في األسفل عبارة، 

                                                           

  .٣١٠ص ، النقوش الكتابیة الشیعیة، ععبد السمیماھر سمیر  -٤٩
  .١٦٩، ص١جـ ،الملل والنحلالشھرستانى،  -٥٠ 

 51- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, P. 95. 
52 - Arthur Upham Pope, and others, A Survey of Persian Art, p. 485. 

 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٥٣
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  .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش         .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط

  :)٧لوحة(باقر :مضمون النقش                  .محمد محبوب :اسم الخطاط

لُقب اإلمام محمد بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب بالباقر ألنھ بقر العلم 
أنھ أظھر أسراره ، باإلضافة إلي بعض الروایات التي نسبھا الشیعة إلي  أيبقرا 

، والمرویة عن جابر بن عبدهللا األنصاري ، والذى ُتعد لھ مكانھ كبیرة الرسول 
بن أبى طالب في نزاعھ مع معاویة بن أبى سفیان عند الشیعة لمناصرتھ اإلمام على 

منى  إنك ستدرك رجال" ، سمعت رسول هللا یقول، ، حیث قال -ى هللا عنھما رض -
وُنـِقـَش ھذا اللقب على مجموعة  ،)٥٤(" ، یبقر العلم بقرا، وشمائلھ شمائلىاسمھ اسمى

ا اللقب على أُطلق ھذ، كما كبیرة من التحف الفنیة التي ترجع إلي العصر الصفوي
؛ العصر الصفوي ، ومن أمثلة ذلكفي  ، حیث َتسمى بھ الصناعالشیعة بعد ذلك كاسم

ى علوذلك ،"مقھ أقل الطلبة الصانع محمد باقرن "، إطالقھ على أحد الصناع بصیغة
، محفوظ )م١٧١٢( ـھ١١٢٤، مؤرخ بسنة ظھر إسطرالب من النحاس المحفور

نقشھ محمد باقر  " أحد الصناع اآلخرین بصیغة بالمتحف البریطاني، وعلى
، وذلك على إسطرالب نحاسي مصبوب ومحفور، من صناعة ایران، من "أصفھانى

 كما،)٥٥(م١٨/ه١٢بدایة القرن –م ١٧/ـھ١١المحتمل تأریخھ بالنصف الثاني من القرن
) ٥٦(م ١٨/ ه  ١٢نقش على بیرق یتضمن أسماء األئمة االثني عشریة یرجع للقرن 

  .)٥(شكل 

تكوین كثیر من في  ، وقد دخل اللفظنقیض الشین، اللغةفي  الزین :زین العابدین
، وروت  )٥٨( ، وھو نعت خاص لعلى بن الحسین بن على  )٥٧(األلقاب المركبة

كتب الشیعة أن اإلمام على بن الحسین بن على ُسمى زین العابدین لكثرة عبادتھ، 
، )٥٩(حیاتھفي  ألنھ اشتھر بالصدق وعدم الكذب بھذا اللقب ولُقب اإلمام الصادق 

العصر الصفوي على مجموعة كبیرة من التحف الفنیة التي في  وورد ھذا اللقب
 ةوصلتنا منھا غطاء قبر من الحریر المحلى بخیوط معدنیة من صناعة یزد مؤرخ

 ،)١٤(لوحة) ٦٠( محفوظ في المتحف الوطني بطھرانو ،م ١٥٩٢/  ـھ١٠٠٠بحوالي 

                                                           

  .٧٨صفھمى ھویدى، إیران من الداخل،  -٥٤ 
  .٣٠٠-٢٩٩ص ص ، النقوش الكتابیة الشیعیة، ععبد السمیماھر سمیر  -٥٥ 
 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٥٦

  .٣١٣صشا، األلقاب اإلسالمیة، حسن البا -٥٧ 
  .٣١٥، صاإلسالمیةحسن الباشا، األلقاب  -٥٨ 
  .٦١٢، ص١ مجأحمد عطیة هللا، القاموس اإلسالمي،  -٥٩ 

 60  - The Arts Council of Great Britain, The Arts of Islam,P. 109 , Fig. 81.  

  .٢٩٧، النقوش الكتابیة الشیعیة، ص ععبد السمیماھر سمیر 
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) ٦١(م١٨/ ـھ١٢نقش على بیرق یتضمن أسماء األئمة االثني عشریة یرجع للقرن  كما

  .)٥(شكل 

أُطلق ھذا اللقب كنعت خاص لإلمام السادس من أئمة الشیعة، وھو اإلمام  :الصادق
، وقد تلقب بھ اإلمام جعفر الصادق وُنـِقـَش ھذا اللقب على )٦٢(جعفر الصادق

العصر الصفوي مثل سجادة  التي وصلتنا ُتنسب إليحف الفنیة مجموعة كبیرة من الت
م محفوظة بمتحف طوبقابوسراى ١٦/  ـھ١٠صالة مؤرخة بأواخر القرن

بخیوط معدنیة  وسجادة صالة من الحریر الموشى ، )١١(لوحة  )٦٣(باستانبول
 ) ٦٤( –محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول و ،م١٧/  ـھ١١مؤرخة بالقرن و

نقش على بیرق یتضمن أسماء األئمة االثني عشریة یرجع للقرن  كما، )١٢(لوحة 
  .)٥(شكل ) ٦٥(م ١٨/  ـھ ١٢

  ):٨لوحة(النقش الرابع 

  .الجدار الشرقي للسمعخانة، موضع النقش

، وفي "شمس الدین التبریزي"، نقش في الوسط داخل السیكة عبارة، صیغة النقش
، وفي المیدالیة التي "الكاظم یا حضرت موسي"، عبارة المیدالیة التي على الیمین

، وفي المیدالیة التي في األسفل "یا حضرت إمام محمد التقي"، على الیسار عبارة
  ".یا حضرت إمام النقي"، عبارة

  .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط          .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش

  :)٨لوحة (الكاظم :نقشمضمون ال                     .محمد محبوب، اسم الخطاط

نفسھ منھ في  ، رده وحبسھ وامسك على مامن كظم غیظھ یكظمھ كظما وكظوما 
، وھو نعت خاص لموسى  )٦٦(، ومفرده كاظمكظم أى ساكنون صفح أو غیظ، وقوم

،  )٦٨(، وكظمھ الغیظ عن أعدائھ، وأُطلق علیھ لشدة صبره)٦٧(بن جعفر الصادق
وورد ھذا اللقب على مجموعة كبیرة من التحف الفنیة التي وصلتنا من العصر 

محفوظة بمتحف و ،م١٦/  ـھ١٠الصفوي مثل سجادة صالة مؤرخة بأواخر القرن
بخیوط  من الحریر الموشى  سجادة صالةو، )١١(لوحة ) ٦٩(طوبقابوسراى باستانبول

                                                           

 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٦١
  .١٩٢، ١٩١صچاپ أول، أحمد بیرجندى، مناقب ومراثى أھل البیت،  -٦٢ 

 63- Hermann Forkl and others ،Die Gärten Des Islam, P. 95. 
64 - J-M Rogers and other, Topkapi Sarayi, P.150. Fig. 20. 

  .)٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٦٥
  .٧٨٢البستانى، محیط المحیط، صبطرس  -٦٦ 
  .٤٣٤، صحسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة -٦٧ 
  .٩٥ص، " الشیعة" الفرق اإلسالمیة، الجزء األول في  محمود مزروعة، دراسات -٦٨ 

69- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, P. 95. 
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 )٧٠(طوبقابوسراى باستانبولوظة بمتحف محفو ،م١٧/ ـھ١١معدنیة مؤرخة بالقرن 

نقش على  كما، ) ٧١(إطار غطاء قبر من الحریر المحلى بخیوط معدنیةو، ) ١٢(لوحة
  .)٥(شكل ) ٧٢(م ١٨/  ـھ ١٢بیرق یتضمن أسماء األئمة االثني عشریة یرجع للقرن 

  " أنقیاء " صیغة الجمع في  وكان اللقب أنقیاء،النظیف والجمع  أي :)٨لوحة(النقي

" النقى" ، وأُطلق ھذا اللقب  )٧٣(الفاطميالعصر في  آل النبى  ضمن ألقابُیستعمل 
العصر الصفوي على في  على اإلمام العاشر من أئمة الشیعة االثني عشریة ، ووردنا

مؤرخة بأواخر  ي وصلتنا مثل سجادة صالةمجموعة كبیرة من التحف الفنیة الت
، )١١(لوحة ) ٧٤(باستانبولمحفوظة بمتحف طوبقابوسراى و ،م١٦/  ـھ١٠القرن

 ،م١٧/  ـھ١١مؤرخة بالقرن و ،بخیوط معدنیة سجادة صالة من الحریر الموشى و
نقش على بیرق  كما، ) ١٢(لوحة)٧٥(وظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبولمحفو

  .)٥(شكل) ٧٦(م١٨/  ـھ ١٢یتضمن أسماء األئمة االثني عشریة یرجع للقرن

نقش أسماء األئمة االثني عشریة حول السیكة التي بداخلھا اسم أحد قیادات الطریقة 
والذي ینتھي نسبھ إلى كیابزرك المولویة، مما یوضح أثر شعبة شمس التبریزي 

، مما یفسر نقش ھذه العبارات واألسماء خلیفة حسن الصباح شیخ اإلسماعیلیة
ذات الطابع السنى، كما یتضح عالقة  جالل الدین الرومي تكیةواأللفاظ الشیعیة ب

الكتابات والعبارات واأللفاظ التي تنقش بوظیفة المكان الذي نقشت، فكما ھو معروف 
أن شمس التبریزي ھو الذي علم جالل الدین الرومي الدوران والرقص المولوي، 
فنجح النقاش في نقش أسماء األئمة اإلثني عشریة، والتي تنم عن أصول شمس الدین 

نسبھ إلى كیابزرك خلیفة حسن الصباح شیخ اإلسماعیلیة، لتبریزي، والذي یرجع ا
  .بداخل السمعخانة المخصصة للرقص والسماع المولوي، فكان اختیاًرا موفًقا

  ):١٠-٩لوحات (النقش السادس 

جالل الدین الرومي،  تكیةنقش اسم حسن بالجدار الغربي لمسجد  :موضع النقش
لنفس المسجد، كما نقشا بمناطق انتقال القباب التي تغطي  ن بالجدار الشرقيیوحس

  .قاعة العشاق

  .م ١٨٨٧/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش     ).حسن وحسین(كلمتي  :صیغة النقش

                                                           
70 - J-M Rogers and other, Topkapi Sarayi, P.150. Fig. 20. 

 ).٧٤(، النقوش الكتابیة، شكل ععبد السمیماھر سمیر  - ٧١
 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٧٢

  .٥٣٥التاریخ والوثائق واآلثار، صفي  حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة -٧٣ 
 74- Hermann Forkl and others ،Die Gärten Des Islam, P. 95 . 
75 - J-M Rogers and other, Topkapi Sarayi, P.150. Fig. 20. 

 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات األثریة على المعادن، ص  - ٧٦
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 رسم ھذه"جاء اسم الخطاط بصیغة  :اسم الخطاط .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط
  ". زاده الخطوط والنقوش محمد محبوب القنوي بن حمدي مصطفي

ن رضي هللا عنھما، حفیدا رسول هللا، یینقش اسم الحسن والحس :مضمون النقش
سن عشریة، وینقش اسم الحسن والح االثنيویعتبر الشیعة الحسن والحسین من األئمة 

وبالنظر إلى العبارات المنقوشة داخل ھاتین الكلیتین ، داخل المنشآت السنیة والشیعیة
 ،نجد أنھا ذات طابع سنى فنرى أسماء هللا الحسنى، ولفظ الجاللة، واسم الرسول 

وأسماء حفیدا رسول )) على –عثمان –عمر  - أبو بكر(( وأسماء الخلفاء الراشدین 
نا نجد القاسم ومن ھ ،)١٠، ٩(لوحتي)) الحسن والحسین((وھماوابنا على، هللا

 ،المشترك بین الكتابات والعبارات ذات الطابع السنى والشیعي ھو حب آل البیت
و ساللتھم التي ورثت اإلمامة من  ،على وأبنائھ الحسن والحسیناالمام خاصة 

باإلضافة لعلى والحسن والحسن  یة،بعدھم، وكان منھم باقي األئمة االثني عشر
  .رضي هللا عنھم جمیًعا

أسباب نقش عبارات ذات مدلول شیعي على بعض عمائر الصوفیة بوسط وترجع 
السیما تكیتي سید بطال غازي  باسكى شھر، وجالل الدین الرومي بقونیة األناضول 

وسط (التقارب الجغرافي بین منطقة الدراسة إلى عدة أسباب ولعل في مقدمتھا 
ب على ذلك من سھولة ، ذات األیدلوجیة الشیعیة، وما ترتوبین إیران) األناضول

وغیر ذلك  ،التنقل، وھو ما سھل التبادل التجاري والثقافي والحضاري بین المنطقتین
من العالقات التي كانت عامالً رئیسیاً في التأثیر والتأثر بینھما في شتى نواحي الحیاة 

عالقة بین بعض أفكار ومعتقدات والرتباط لالباإلضافة ومنھا العقائدیة والمذھبیة، 
فعلى ، الطرق الصوفیة التي كانت منتشرة باألناضول وبین أفكار الفرق الشیعیة

التي تؤمن بعدة عقائد  )٧٧(كانت تكیة سید بطال غازي تضم تكیة بكتاشیةبیل المثال س
هللا محمد (( وكان شعار ھذه الطریقة ھو، التشیع والغلو في حب آل البیتمن أھمھا 

، وھو ما قد یفسر وجود مثل ھذه العبارات )٧٨(مقدًساألنھم یشكلون ثالوًثا ))  على
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تنسب ھذه الطریقة  ھي طریقة صوفیة شیعیة نشأت في القرن الثالث عشر المیالدي، :والبكتاشیة
م، وأشار علیھ الشیخ أحمد یسوي في سنة   ١٢٤٨/ ھـ  ٦٤٥سنة   إلى بكتاش ولى، ولد في نیسابور

" الصاحب في المرتبة"م  بالتوجھ إلى األناضول، فسافر الیھا، وبكتاش، ویعنى  ١٢٥١/ ھـ  ٦٤٨
عبدالعزیز  :للمزید ینظرعلى أنفسھم البكتاشیین واللطفاء ، وقد أطلق اتباعھ "وي ألمیرالمسا"أو 

ص  ،؛ عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة٤٨٢؛ ص ١ج ،محمد الشناوي، الدولة العثمانیة
؛ عبدهللا بن دجین ١٨٨، ص ٢مج  ،أكمل الدین احسان اوغلي وآخرون، الدولة العثمانیة ؛٦٧

 ،المعبدى، التصوف وآثاره في تركیا؛ حنان عطیة هللا ضیف هللا ٩٤ص ، رق الصوفیةالسھلي، الط
  .٧٥ص 
؛ فریدریك دیونج، الفن التصویري عند ٦٧عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  - ٧٨

 .٢٨١الطریقة البكداشیة، ص 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٢٢ 

أما السبب وراء وجود مثل ھذه العبارات ، لول الشیعي منقوشة على أجزائھاذات المد
نتیجة لتأثر ھو  )تكیة جالل الدین الرومي(ذات الدالالت الشیعیة بتكیة المولویة 

والذي ینتھي نسبھ إلى كیابزرك خلیفة   ،)٧٩(الطریقة المولویة بشمس الدین التبریزي

، فكان لشمس الدین التبریز دوًرا ھاًما في تغیر )٨٠(حسن الصباح شیخ اإلسماعیلیة
، حیث حول ھذا )٨١(م ١٢٤٤/ ھـ  ٦٤٢حیاة جالل الدین الرومي بعد لقاؤھما عام 

عر، ین الرومي من معلم للعلوم الدینیة إلى صوفي منقطع إلى نظم الشداللقاء جالل ال
وسماع الموسیقي والدوران، ولقد تأثر جالل الدین الرومي بشمس التبریزي تأثًرا 
شدیًدا حیث جعل أشعاره تفیض بالحب واإلجالل والمبالغة في تعظیم شمس، فأطلق 
اسم اإللھ والحق علي التبریزي، وسیطر شمس الدین التبریزي علي الرومي، ومنعھ 

مطالعة دیوان أبي الطیب المتنبي الذي كان من قراءة كتب والده، كما حظر علیھ 
مغرًما بھ، وھجر جالل الدین الرومي دروسھ، وانصرف عن طالبھ، وأنس بالخلوة 
معھ، ومن المعروف أن المولویة انقسمت على نفسھا من ناحیة المذھب إلى شعبتین، 

یة، ، وقد تأثر الشمسیون بالقلندر)٨٢(شعبة شمس الدین التبریزي، وشعبة سلطان ولد
یحلقون اللحیة والشعر وھي إحدى الطرق الصوفیة ذات التصرفات الغیر تقلیدیة فھم 

والحاجبین والشوارب، ویلبسون الصوف األسود واألبیض وإدمان الخمور 
الذي مھد السبیل  )٨٣(والمسكرات، وقد بدأ ھذا االتجاه في عھد ألو عارف جلبي

                                                           

مدینة تبریز، التي ھو محمد بن علي بن ملك دار التبریزي، نسبة إلى :شمس الدین التبریزي - ٧٩
تقع في الشمال الغربي من إیران بالقرب من الحدود التركیة، ینتھي نسبھ إلى كیابزرك خلیفة حسن 

عبد  :للمزید ینظر. الصباح شیخ اإلسماعیلیة، وأخذ التصوف عن مشایخ تبریز، وكان سواًحا جواًبا
 المعبدي، التصوف وآثاره ؛ حنان عطیة هللا ضیف هللا٧٥المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص 

   ؛١٢٤ – ١٢٣ص ص في تركیا، 
   Erdoğan Erol ،Mevlana’s life, p. 14. 

  .١٢٤ – ١٢٣ص ص حنان عطیة هللا ضیف هللا المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا،  - ٨٠
إسماعیل واإلسماعیلیة ھم الذین قالوا اإلمام بعد جعفر إسماعیل بن جعفر، ثم قالوا بإمامة محمد بن 

  .بن جعفر، وأنكروا سائر ولد جعفر ومن اإلسماعیلیة أنبثق القرامطة والحشاشون والفاطمیون
 .١، حاشیة ٩٧، ص ١مج  ،ناصر بن عبدهللا بن على القفاري، أصول مذھب الشیعة :للمزید ینظر

ص ؛ عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ٣٠، ص ٧خیر الدین الزركلي، األعالم، ج  - ٨١
؛ حنان عطیة هللا ضیف هللا ١٧؛ موالنا جالل الدین الرومي، مثنوي، الكتاب األول، ص ١٨٣

یش وطقوسھم في ؛ نورھان أتاسي، ثیاب الدراو١٢٣المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، ص 
  .٣١٠، ص الطریقة المولویة

م، وتولى أمر  ١٢٢٧/ ھـ ٦٣٥عام ھو االبن الشرعي لجالل الدین الرومي ولد  :سلطان ولد - ٨٢
م، وشھدت الطریقة في عھده  ١٢٨٤/ ھـ  ٦٨٣الطریقة المولویة بعد وفاة حسام الدین جلبي سنة 

 .م١٣١٢/ ھـ ٧١١عام اتساًعا كبیًرا جعلھ یبعث الخلفاء إلى المدن المختلفة، وتوفي سلطان ولد 
؛ أكمل الدین احسان ١١ص موالنا جالل الدین الرومي، مثنوي، الكتاب األول،  :للمزید ینظر

 .٣٥٦ص ، آنا ماري شیمل، األبعاد الصوفیة ؛١٧٩، ص ٢اوغلي وآخرون، الدولة العثمانیة، مج 
/ ھـ  ٦٧٠ألو عارف جلبي، ھو ابن سلطان ولد، وكلمة ألو تعني أمیر بالتركیة، ولد سنة  - ٨٣

ور والمداومة على شرابھا، م، تولي قیادة الطریقة بعد أبیھ، تمیز عارف بولعھ الشدید بالخم ١٢٧١



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٢٣ 

، إذ ذین یحیون ذكرى مقتل الحسین للنزعة العلویة، كما أن ھناك بعض المولویة ال
كانوا یطبخون العاشوراء، ویعقدون مجالس السماع، ویحلق طائفة كبیرة منھم 

وتشوًقا  رؤوسھم، ویشقون رؤوسھم وصدورھم في سبیل عشق اإلمام الحسین 
إلى الرضا كما یعتقدون، أما غیر المحلقین فھم یعیشون في مناحة، أما شعبة سلطان 

  .) ٨٤(تنجرف لھذا التطرف ولد فقد تمسكت بالمذھب السني ولم
من السلطة السیاسیة، حیث  أكثر تأثیراً  واألیدلوجيومن ھنا یبدو أن التأثیر العقائدي  

ب السني بمنطقة االناضول منذ فترة مبكرة، یالحظ أنھ على الرغم من سیادة المذھ
ودخول السلطات الحاكمة فیھا في صراع سیاسي وأحیاناً عسكري مع مثیالتھا 
الشیعیة بإیران كان ظاھره سیاسیاً وتوسعیاً ولكن في حقیقتھ كان خالفاً مذھبیاً 
وعقائدیاً، إال أن ذلك لم یمنع من ظھور بعض مظاھر لتأثر بعض الطرق الصوفیة 

  . شیعیةذات الفكر السني بأفكار عقائدیة 

الذي نقش بھ فنجد ارتباطاً وثیقاً بین النقوش  عالقة النقش بالموضعأما فیما یخص 
والمكان الذي نقشت بھ، فنجد العبارة ذات المدلول الشیعي منھا ما نقش على نص 
تجدیدي، مثل نقش هللا محمد على بنقش باب تكیة سید بطال غازي، ومنھا ما نقش 

، ومنھا على أبواب المداخل، مثل هللا على بضلفتي باب مدخل تكیة سید بطال غازي
بالتكیة المولویة، مثل أسماء األئمة االثني ) قاعات سماع الذكر(ما نفش بالسمعخانة 

  ).المھدى، التقى، الباقر، الكاظم، إلخ(عشریة 

وعند تحلیل ذلك نجد أن نقش عبارات شیعیة بالنصوص التأسیسیة والتجدیدیة أو 
رنا بالنصوص التأسیسیة باألبواب أحد العادات المتبعة بالدول شیعیة المذھب، ویذك

أعلى عقد فتحة مدخل  "على ولى هللا"للمساجد واألبواب الفاطمیة بالقاھرة مثل عبارة 
 "علىو محمد"  عبارة ونقش ،)٨٥( )١٥(لوحة  م ١٠٨٧ /ھـ  ٤٨٠باب النصر 

 م ١١٢٥/ ھـ  ٥١٩ألقمر بالصرة التي تتوسط العقد المشع الذي یعلو مدخل الجامع ا
وھو ما یظھر التقارب الفكري بین الطرق الصوفیة والتشیع، بسبب ، )٨٦( )١٦(لوحة 

والعبارات، حتى في  اتفاقھم في حب آل البیت، ما جعلھم یستخدمون نفس األفكار
عشریة بقاعة السمعخانة بالتكیة  االثنيأما نقش أسماء االئمة ، مواضع النقش

المولویة، یوضح مدى نجاح النقاش في اختیار عبارات مناسبة، فالرقص المولوي 
الذي تعلمھ موالنا جالل الدین الرومي من شمس الدین التبریزي، ویمارس في 

  ).االئمة االثني عشریة(السمعخانة كان أحرى األماكن بنقش أسماء أجداده 
                                                                                                                                                    

؛ حنان ٥٣ص  المولویة بعد جالل الدین الرومي،عبد الباقي جلبنارلي، . م ١٣١٨/ ھـ  ٧١٩توفي 
؛ حنان عطیة هللا ضیف هللا ١٣١عطیة هللا ضیف هللا المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، ص 

 .١٣٧ – ١٣٦ص ص المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، 
    .١٥٦- ١٥١ص ص  ضیف هللا المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، حنان عطیة هللا -٨٤
 . ٢٥٦ص  ،عبد هللا كامل موسى عبده، الفاطمیون - ٨٥
 .٨٤محمد عبد العزیز مرزوق، مساجد القاھرة قبل عصر الممالیك، ص  - ٨٦



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٢٤ 

 أو فترة زمنیة محددة ارتبط نقش العبارات ذات المدلول الشیعي فيب وفیما یتعلق
/  ھـ ٨٩٩نقشت عام  تحدید أن بعض النقوشوعد العرض السابق عھد سلطان، فب

نقوش باب ( م ١٥٠٠/  ھـ ٩٠٦، و )غازي نقش تجدید تربة سید بطال( م ١٤٩٣
، )بطال غازيفناء تكیة سید تششمة  ( م ١٨٨٦ ھـ ١٣٠٣، ) تكیة سید بطال غازي

 ٨٨٦( السلطان بایزید الثاني  عھدي، أي في )نقوش السمعخانة( م ١٨٨٧ ھـ ١٣٠٦
/ ھـ  ١٣٢٧ –١٢٩٣(، والسلطان عبدالحمید الثاني )م ١٥١٢ –١٤٨١/ھـ٩١٨ -

أن یكون كل من  أولھمفأصبح لدینا مجموعة من االفتراضات، ، )م ١٩٠٩ – ١٨٧٦
ن عبدالحمید الثاني لھم میول نحو المذھب الشیعي، السلطان بایزید الثاني والسلطا

كل منھما كانت الدولة منشغلة بصراعات أخري، فقد ساد نزاع حكم أن فترة  وثانیھم
 ،بین السلطان بایزید وأخیھ جم على العرش، وعند ھزیمة جم اتجھ للبیزنطیین

الثاني فقد أحیط ، أما السلطان عبدالحمید )٨٧(الثاني ؤرق بایزیدورقة ضغط ت وأصبح
بصراعات خارجیة مع الدول األوربیة، وصراعات داخلیة مع جماعة االتحاد 

 ،وأن تلك الطرق لعبت دوراً مھماً في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة، )٨٨(والترقي
ووصلت العالقة بین الطریقة البكتاشیة والجیش اإلنكشاري الى مدى كبیر، فقد 

اجى بكتاش ولى على قلنسوة الجنود، حرص االنكشاریة وضع كم قمیص ح
باإلضافة إلى مالزمة متصوفي الطریقة للجنود االنكشاریة عند عصیانھم حتى 

/  ١٢٥٥ – ١٢٢٣( )٨٩(وصلت درجة االرتباط أن السلطان العثماني محمود الثاني
، وخرجت )م  ١٨٢٦/ ھـ ١٢٣٠( ، عندما ألغى فرقة اإلنكشاریة )م١٨٣٩ – ١٨٠٨

، وأمر الطوابجیة أن یطلقوا المدافع علیھم )میدانيات (اریة إلى میدان فرقة اإلنكش
وأبطل فئتھم ومالبسھم واصطالحاتھم من جمع الممالك المحروسة، وألغى معھا 

                                                           
-١٧٩، ١٥٩- ١٥٣ص ص ، بك المحامى، تاریخ الدولة العلیةمحمد فرید  :للمزید ینظر  - ٨٧

؛ عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ ٦٧-٥٦صـ  ،، تاریخ الدولة العثمانیة؛ إبراھیم بك حلیم١٨٧
؛ ٤٦ – ٤٤ص ص  ،؛ إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة٥٧-٤٩صـ  ،سالطین بني عثمان

 .١٩٨ – ١٠٢على محمد محمد الصالبي، الدولة العثمانیة صـ صــ
 ؛ إبراھیم٦٠٨ – ٥٨٧ص ص  العلیة،للمزید ینظر، محمد فرید بك المحامى، تاریخ الدولة   - ٨٨

؛ عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سالطین ٢٢٣- ٢٢٢ص ص ، بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة
- ٩١ص ص ، ٢؛ یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج ١٤٢-١٣٣ص ص بني عثمان، 

؛ محمد أحمد العطار، ٥٦٥- ٤٦٩ص ص صالبي، الدولة العثمانیة، ؛ علي محمد محمد ال١٩٩
 .١٠١- ٩٦ص ص ت، . اإلمبراطوریة العثمانیة وتركیا الحدیثة، القاھرة، د

ھو السلطان محمود الثاني بن السلطان عبد الحمید األول بن السلطان : السلطان محمود الثاني - ٨٩
م،  ١٨٩٥/ ھـ  ١١٩٩بني عثمان، ولد عام  أحمد الثالث، وھو السلطان الثالثون من سالطین

م، ومن أھم أعمالھ إلغاء اإلنكشاریة، وانتقل إلى  ١٨٠٨/ ھـ  ١٢٢٣عرش السلطنة  علىوجلس 
 ،للمزید ینظر عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سالطین بنى عثمان .م١٨٣٩/ ھـ  ١٢٥٥ربھ سنة 
 .٢٤ – ٢١ص ص 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٢٥ 

، كما )٩٠(الطریقة البكتاشیة، وأمر بإغالق جمیع تكایاھا نظًرا لدعمھم لإلنكشاریة
مراسم تتویج السلطان  وصلت مكانة التصوف إلى أقصى درجة حتى أصبح من

أرد الحكام عدم فتح جبھات لذا  ،)٩١(العثماني حضور شیخ الطریقة المولویة
أن تلك العبارات نقشت لدالالت فكریة  وثالث ھذه االسبابلصراعات أخري، 

، وأن الدولة غضت طرفھا عن ذلك وفق نظریة المنفعة لتلك الطرق وعقائدیة
ة االنشاء كانت الساعد والشریك في القتال، وفى المشتركة، فالتكایا الصوفیة في فتر

، وأنھ ازدھارھا وضعفھا كانت المؤید االجتماعي لسیاسات الدولة كما سبق عرضھ
  .لیس ھناك ارتباط بین فترة حكم سلطان ما وتلك النقوش

عبارات ذات مدلول شیعي بتكایا نفس الطرق  تنقشھل اإلجابة عن  یتبقىوأخیراً 
، فال یمكن الجزم بعدم نقش عبارات باألناضول أو استانبول داخل الدولة العثمانیة

مماثلة، إال أن التكیة المولویة بجاالتا باستانبول خلت من عبارات ذات مدلول شیعي 
یة البكتاشیة ما خلت أیضاً التك، كعشریة وعلى وجھ التحدید أسماء االئمة االثني

 ،بدولة تركیاالتي قمت بھا من خالل الدراسة المیدانیة و، )التكیة األم للطریقة(
منطقة آثار شرق العالم  االستفسار من متخصصيو ،واالطالع على المراجع العلمیة
  .اإلسالمي، لم أجد شيء مماثل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ١٨٩٣محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، مطبعة محمد أفندي مصطفي، القاھرة،  - ٩٠
  .٢٨٢، ص ١، ج محمد الشناوي، الدولة العثمانیة ؛ عبد العزیز٢٤٦-  ٢٤٥ص ص م، 
 .٧٣العثمانیة، ص  ، الدولةعلى محمد محمد الصالبى - ٩١
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  :لخاتمة ونتائج البحثا

تناولت ھذه الدراسة مجموعة من النقوش والكتابات ذات المدلول الشیعي على بعض 
مع التركیز على نموذجین من منشآت  األناضول،منشآت التصوف السنیة بوسط 

وحاولت التعرف على أسباب وجود مثل ھذه العبارات  المنطقة،التصوف في ھذه 
المعابر التي انتقلت من خاللھا ھذه التأثیرات  وكذلك أھم الشیعیة بمنشآت دینیة سنیة،

الشیعیة الى االناضول، كما تناولت الدراسة صیغ ومضامین ومدلوالت ھذه 
الى مجموعة من  ، وانتھت الدراسةوأماكن وجودھا داخل ھذه المنشآت ،راتالعبا

  :النتائج من اھمھا

المدلول الشیعي بمنشآت بینت الدراسة أن من بین أسباب نقش بعض العبارات ذات  -
تصوف سنیة تمت تحت عباءة صوفیة كان حب آل البیت القاسم المشترك بین 

 .التصوف والتشیع
التكیة بینت الدراسة أن زیارة حاجي بكتاش ولى كانت وراء السبب في تأسیس  -

سید بطال غازي، كما أن حب آل البیت الذي یعد أحد العقائد التي  تكیةالبكتاشیة ب
 تكیةھا الطریقة البكتاشیة كان السبب وراء وجود عبارات وألفاظ شیعیة بالتؤمن ب

 .مثل هللا محمد على، وهللا على
أوضحت الدارسة أن السبب وراء نقش أسماء وألقاب شیعیة تخص األئمة االثني  -

عشریة كان وراءه تأثیر شعبة شمس الدین التبریزي، والذي یرجع نسبھ إلى 
  .الصباح شیخ اإلسماعیلیةكیابزرك خلیفة حسن 

أظھرت الدراسة أن الظروف والصراعات السیاسیة في فترات نقش تلك العبارات  -
كانت سبباً لنقش تلك العبارات، حیث ) الثاني وعبد الحمیدعھدي بایزید الثاني  في(

  .انشغلت الدولة في تلك الصراعات
فالتكایا تلك العبارات  أظھرت الدراسة أن مبدأ تبادل المنفعة كان عامالً لنقش -

الصوفیة في فترة االنشاء كانت الساعد والشریك في القتال، وفى ازدھارھا وضعفھا 
 .كانت المؤید االجتماعي لسیاسات الدولة

أظھرت الدراسة نجاح النقاش في اختیار العبارات، وتوافقھا مع وظیفة المكان الذي  -
شیة في نص تجدید تربة سید نقشت بھ، وظھر ذلك سواء في وضعھ شعار البكتا

بطال غازي، أو في اختیار اسم شمس الدین التبریزي، وأسماء األئمة االثني عشریة 
ونقشھا بجدران السمعخانة المخصصة للدوران والرقص المولوي، لتوضح دور 

  .شمس في نشأة السماع المولوي، ولتعبر عن أصول ھذا الرقص والدوران المولوي
  .توقیعات الخطاطین مثل محمد محبوب أوضحت الدراسة بعد -
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 :المصادر العربیة

إبراھیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة المعروف بالتحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة،  -
  .م١٩٨٨ة الكتب الثقافیة، بیروت، مؤسس

رحلة ابن بطوطة المسماة  ،)م ١٣٧٧/ ھـ  ٧٧٩ت ( أبوعبدهللا محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي -
تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، أكادیمیة المملكة المغربیة، سلسلة التراث، 

  .م ١٩٩٧الرباط، 
فتوح البلدان، حققھ عبدهللا أنس الطباع، عمر أنس  البالذري، أبى العباس أحمد بن یحیى بن جابر -

  .)ت.د(وت، الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیر
، )م ١٣١١/ ھـ  ٧١١ت (أبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور األفریقي المصري  -

  ).ت. د(رب، دار المعارف، القاھرة، لسان الع
الحسن على بن أبى الكرم ابن عبدالحلیم محمود بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیبانى ت  أبي -

ار الكتب العلمیة، اجعھ وصححھ محمد یوسف الدقاق، د، الكامل في التاریخ، ر)م ١٢٣٢/ھـ ٦٣٠
  .م١٩٨٧بیروت، 

م، تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك،  ٩٩٢/  ٣١٠الطبري ت  أبي جعفر محمد بن جریر -
  ). ت.د( ، القاھرة،٢تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف بمصر، ط 

الرجال والنساء من العرب والمستعربین خیرالدین الزركلي، األعالم قاموس تراجم ألشھر  -
  .م ٢٠٠٢، ١٥والمستشرقین، دار العلم للمالین، بیروت، ط 

  ،)م ١٤١٨/ ـھ٨٢١شھاب الدین أبوالعباس أحمد بن على القلقشندى ت -
لبنان  –الملل والنحل، تحقیق محمد سید كیالني، الجزء األول، دار َصعب، بیروت الشھرستانى،  -

  .م١٩٨٦/ـھ١٤٠٦
ین أبى الحسن على بن السید اإلمام الشھید أبى الفوارس ناصر بن على الحسیني، أخبار صدر الد -

 .م١٩٣٣الدولة السلجوقیة، صححھ محمد إقبال، الھور، 
عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سالطین بني عثمان من أول نشأتھم حتى اآلن، كلمات عربیة  -

  .م ٢٠١٢للترجمة، القاھرة، 
تاریخ دولة ال  ،)م ١٢٠٤/ ھـ  ٥٩٧ت (األصفھاني  بن حامد عماد الدین محمد بن محمد -

سلجوق، اختصار الشیخ الفتح بن على بن محمد البنداري األصفھاني، شركة طبع الكتب العربیة، 
  .م ١٩٠٠القاھرة، 

، "صناعة اإلنشا في  مختصر صبح األعشى" ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر  -١
  .م١٩٠٦القاھرة، 

  ).ت.د(، صبح األعشى، دار الكتب المصریة، القاھرةكتاب  -٢
، معجم البلدان، )م ١٢٢٨/ ھـ ٦٢٦الدین أبى عبد هللا یاقوت الحموي الرومي البغدادي ت  شھاب -

  .م١٩٧٧دار صادر، بیروت، 
  :والمترجمة المراجع العربیة

  .م ١٩٧٢، ٢إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، القاھرة، ط  -
دراسة تطور الكتابات الكوفیة على األحجار في مصر في القرون الخمسة األولى إبراھیم جمعة،  -

  .م ١٩٦٩مع دراسة مقارنة لھذه الكتابات في بقاع العالم اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاھرة، 
م،  ١٣٨٩/ ھـ ٧٩٢ابن أبي العـز الحنفي صدر الدین محمد بن عالء الدین الصالحي الدمشقي ت -

الطحاویة، تحقیق أحمد شاكر، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، شرح العقیدة 
  .ھـ١٤١٨الریاض، 
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أبو الطیب محمد صدیق خان الِقنَّوجي، قطف الثمر في بیان عقیدة أھل األثر، وزارة الشؤون  -
 .ھـ١٤٢١اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة 

  .م١٩٦٣هللا، القاموس اإلسالمي، المجلد األول، الطبعة األولى، القاھرة  أحمد عطیة -
الجغرافیا اإلقلیمیة للعالم قارة آسیا، دار الكندي للنشر والتوزیع،  وآخرون،أحمد عقلھ المومني  -

أوراسیا دراسة في الجغرافیة اإلقلیمیة، دار  ،؛ محمد خمیس الذوكة١٩٠م، ص  ١٩٩٩عمان، 
 .م ٢٠٠٠ة، اإلسكندریة، المعرفة الجامعی

  .١٦٨-١٦٦م، ص ١٩٩٨ادھام محمد حنش، الخط العربى في الوثائق العثمانیة، عمان ، -
إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیث، مكتبة العبیكان، الریاض،  -

١٩٩٦. 
ھ للعربیة صالح أكمل الدین احسان اوغلي وآخرون، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، نقل -

 .م١٩٩٩سعداوي، مركز البحوث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة باستانبول، استانبول، 
آنا ماري شیمل، األبعاد الصوفیة في اإلسالم وتاریخ التصوف، ترجمة محمد إسماعیل السید  -

 .م ٢٠٠٦ورضا حامد، منشورات الجمل، بغداد، 
  .٧٨٢م، ص١٩٧٧لبنان،  –بطرس البستانى، محیط المحیط، بیروت  -
  .م١٩٨٥جودة حسنین جودة، جغرافیة آسیا اإلقلیمیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -
جودة حسنین جودة، على أحمد ھارون، جغرافیة الدول اإلسالمیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -

  .م ١٩٩٣
فنیة للنشر والتوزیع، التاریخ والوثائق واآلثار، الدار الفي  حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة -

  .م ١٩٨٩القاھرة، 
زبیدة عطا، بالد الترك في العصور الوسطى بیزنطة وسالجقة الروم والعثمانیون، دار الفكر  -

  .ت.العربي، د
سعاد ماھر محمد، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة بوزارة  -

  .م ١٩٨٣األوقاف، القاھرة، 
ن بن عبد هللا الفوزان، التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة، دار صالح بن فوزا -

  .ت.دالعاصمة للنشر والتوزیع، 
نون، مكتبة مدبولي القاھرة، عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة اإلسالمیة والف -

 .م٢٠٠٠
مد إبراھیم، المجلس عبد الباقي جلبنارلي، المولویة بعد جالل الدین الرومي، ترجمة عبد هللا أح -

  .م ٢٠٠٣األعلى للثقافة، 
مدینة إسالمیة، أوراق شرقیة للنشر والطباعة، بیروت،  ١٠٠٠موسوعة  ،عبد الحكیم العفیفي -

 .م٢٠٠٠
العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسالمیة مفتري علیھا، مكتبة االنجلو المصریة،  عبد -

  .م ١٩٨٠القاھرة، 
السھلي، الطرق الصوفیة نشأتھا وعقائدھا وآثارھا، دار كنوز اشبیلیا للنشر  هللا بن دجین عبد -

 .م ٢٠٠٥والتوزیع، الریاض، 
عبد العظیم أبو النصر، السالجقة تاریخھم السیاسي والعسكري، عین للدراسات والبحوث   -

 .م٢٠١١اإلنسانیة واالجتماعیة، القاھرة، 
م المعماریة في إفریقیة ومصر والیمن، االفاق عبد هللا كامل موسى عبده، الفاطمیون وآثارھ -

 .م ٢٠٠١العربیة، القاھرة، 
عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة أعالم التصوف والمنكرین علیھ والطرق الصوفیة، دار  -

  .م ١٩٩٢الرشاد، القاھرة، 
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  .م ١٩٧٥دولة السالجقة، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة  ،عبد النعیم محمد حسنین -
 .م ١٩٥٩سالجقة إیران والعراق، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،                            -
الدولة العثمانیة عوامل النھوض وأسباب السقوط، دار الفجر للتراث،  ،محمد محمد الصالبيعلى  -

  .٢٠٠٤القاھرة، 
، الدار المصریة اللبنانیة، عنایة هللا ابالغ األفغاني، جالل الدین الرومي بین الصوفیة وعلم الكالم -

  .م ١٩٨٧القاھرة، 
فرج حسین فرج الحسینى، النقوش الكتابیة الفاطمیة على العمائر في مصر، مكتبة اإلسكندریة،  -

 .م ٢٠٠٧اإلسكندریة، 
رایموند لیفشیز، تكایا الدراویش الصوفیة والفنون والعمارة في تركیا العثمانیة، ترجمة عبلة  -

 .م٢٠١١لثقافة والتراث، أبو ظبي، عودة، ھیئة أبو ظبي ل
  .فریدریك دیونج، الفن التصویري عند الطریقة البكداشیة -١
  .نورھان أتاسي، ثیاب الدراویش وطقوسھم في الطریقة المولویة -٢
  .م١٩٨٧فھمى ھویدى، إیران من الداخل، مركز األھرام للترجمة والنشر، القاھرة  -
  .محمد عبد الشافي المغربي، آسیا الصغرى -
عبد العزیز مرزوق، مساجد القاھرة قبل عصر الممالیك، مطبعة عطایا بمصر، القاھرة،  محمد -

  .م ١٩٤٢
محمود محمد الحویري، تاریخ الدولة العثمانیة في العصور الوسطى، المكتب المصري لتوزیع  -

  .م ٢٠٠٢المطبوعات، القاھرة، 
ب في مصر منذ الفتح مصطفي بركات، األلقاب والوظائف العثمانیة دراسة في تطور األلقا -

لمصر حتي إلغاء الخالفة العثمانیة من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات، دار غریب  العثماني
  .م ٢٠٠٠للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 

موالنا جالل الدین الرومي، مثنوي، ترجمھ وشرحھ وقدمھ إبراھیم الدسوقي شتا، المجلس   -
 .م١٩٩٦مي للترجمة، األعلى للثقافة، المشروع القو

ناصر بن عبدهللا بن على القفاري، أصول مذھب الشیعة اإلمامیة اإلثني عشریة عرض ونقد، ط  -
  .م ١٩٩٤، ٢
  .ت. نبیلة إبراھیم، سیرة األمیرة ذات الھمة، القاھرة، د -
  .م١٩٧٨، " الشیعة" الفرق اإلسالمیة، الجزء األول في  محمود مزروعة، دراسات  -

  :الرسائل العلمیة
حنان عطیة هللا ضیف هللا المعبدى، التصوف وآثاره في تركیا إبان العصر العثماني عرض   -

التربیة للبنات بمكة، جامعة أم  تكیةرسالة دكتوراه، غیر منشورة، قسم الدراسات اإلسالمیة، ونقد، 
  .ھـ ١٤٢٩القرى، 

رشاد محمد خمیس عویس، سیرة سید بطال غازي في القصص الشعبي التركي وأثر الصراع  -
اآلداب، جامعة  تكیةاإلسالمي البیزنطي فیھا، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، قسم اللغة التركیة، 

  .م ١٩٨٨عین شمس، 
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  خریطة لتركیا وتفاصیل لمنطقة األناضول 

 ).نقًال عن شوقى أبو خلیل، أطلس دول العالم االسالمى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي،
  )هللا محمد على(ویالحظ عبارة 

 

  

خریطة لتركیا وتفاصیل لمنطقة األناضول ) ١(خریطة 

نقًال عن شوقى أبو خلیل، أطلس دول العالم االسالمى(

  

تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي،) ١( شكل
ویالحظ عبارة  
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تكیة سید بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیمني للباب الخشبي لكتلة تكیة سید 
 )عمل الباحث) (هللا على(بطال غازي، ویالحظ عبارة 

 

 

 

 

  

بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیسرى للباب الخشبي لكتلة تكیة سید 
  )لباحثعمل ا) (هللا على(بطال غازي، ویالحظ عبارة 

  تكیة سید بطال غازي، تفریغ لنقش الجشمھ ویالحظ عبارة سالم هللا یا حسین

  )عمل الباحث( 

  

 

  

  

تكیة سید بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیمني للباب الخشبي لكتلة تكیة سید ) ٢(شكل 
بطال غازي، ویالحظ عبارة 

 

بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیسرى للباب الخشبي لكتلة تكیة سید  تكیة سید) ٣(شكل 
بطال غازي، ویالحظ عبارة 

  

  

  

  

  

  

  

تكیة سید بطال غازي، تفریغ لنقش الجشمھ ویالحظ عبارة سالم هللا یا حسین) ٤(شكل 

 )
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م نقلھ ١٨/ـھ١٢تتضمن أسماء األئمة الشیعة، مؤرخ بحوالي القرن
  Safadi ،Islamic Calligraphyشبل إبراھیم عبید عن 

  
  )تصویر الباحث( تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتضمن أسماء األئمة الشیعة، مؤرخ بحوالي القرنتفریغ قمة بیرق ) ٥(شكل 
شبل إبراھیم عبید عن 

تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي ) ١(لوحة 
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  )تصویر الباحث(تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة 

  )تصویر الباحث(تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة 

 

تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة ) ٢(لوحة 

  

  

تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة ) ٣(لوحة 
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صورة تكیة سید بطال غازي، ) ب- ٤(وحة ل     تكیة سید بطال غازي، منظر عام
  )        تصویر الباحث( للجشمة تفصیلیة)                                                 

 )تصویر الباحث(جالل الدین الرومي، الجدار الشمالي الحامل لقبة السمعخانة 

 

 

تكیة سید بطال غازي، منظر عام) أ-٤(لوحة 
)                                                 تصویر الباحث(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جالل الدین الرومي، الجدار الشمالي الحامل لقبة السمعخانة  تكیة) ٥(لوحة 
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  جالل الدین الرومي، الجدار الغربي الحامل لقبة السمعخانة
  )تصویر الباحث( 

  )تصویر الباحث(جالل الدین الرومي، الجدار الجنوبي الحامل لقبة السمعخانة 

 

جالل الدین الرومي، الجدار الغربي الحامل لقبة السمعخانة تكیة) ٦(لوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جالل الدین الرومي، الجدار الجنوبي الحامل لقبة السمعخانة  تكیة) ٧(لوحة 
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  جالل الدین الرومي، الجدار الشرقي الحامل لقبة السمعخانة
 )تصویر الباحث( 

 

 

  

                       جالل الدین الرومي، الجدار تكیة) ١٠(لوحة          

  )تصویر الباحث( المسجدالحامل لقبة  الشرقي            

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

جالل الدین الرومي، الجدار الشرقي الحامل لقبة السمعخانة تكیة) ٨(لوحة 

 

 

  

  

  

  

  

     جالل الدین الرومي، الجدار  تكیة) ٩(لوحة 

          )تصویر الباحث( المسجدالحامل لقبة  الغربي
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سجادة صالة مؤرخة بأواخر 
م محفوظة بمتحف 

سجادة صالة  من الحریر الموشى ) ١٢(لوحة 
م  ١٧/  ـھ١١بخیوط معدنیة مؤرخة بالقرن 

محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول  
  نقال عن

J-M Rogers, Banri Namikawa, Topkapi Sarayi , 
P.150 . Fig. 20 

  
  
  

جزء من األبیات ) ١٣(لوحة 
الشعریة المنفذة بخط الثلث 
باللون األبیض على أرضیة 
  –زرقاء من البالطات الخزفیة 

الجانب الشمالى الغربى لمسجد 
 Arthur عننقال . الشیخ لطف هللا 

Upham Pope, Abbas Daneshvari ،A 

Survey of Persian Art , P. 485 ،  

  
  

 

  

سجادة صالة مؤرخة بأواخر ) ١١(لوحة 
م محفوظة بمتحف ١٦/  ـھ١٠القرن

   نقال عن. طوبقابوسراى باستانبول 
Hermann Forkl and others ،Die Gärten 

Des Islam, Pl. 95. 
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غطاء قبر من الحریر المحلى ) ١٤(لوحة 
بخیوط معدنیة من صناعة یزد  مؤرخ 

محفوظ في  م ١٥٩٢/  ـھ١٠٠٠بحوالي 
 The Artsالمتحف الوطني بطھران نقالً عن 

Council of Great Britain ،The Arts of Islam. 
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Shiite inscriptions in the remaining Dervish lodge in central 
Anatolia 

In light of Tekke of Said 
Battal Gazi in Eskişehir and Tekkeof Mevlana in konya 

"Archaeological and technical study" 
Dr. Wael Bakry  

Ahmed Helmy Zeyada 

Abstract: 

Sufism Spread in Anatolia after the Battle of Mlazkurd 463 AH / 
1071 AD, and  it had been  supported by the state - Seljuk and 
Ottoman - to be supportive in all fields and conditions, whether 
religious, political or social, so Dervish lodge spread in every 
spot of the state, and  study aims to shed light on a group 
of  Shiite inscriptions which written in Sunni Dervish lodge in 
central Anatolia, and get answer for questions, what are the 
formats and contents of these inscriptions and their meanings? 
What are the reasons behind Writing Shiite inscriptions in Sunni 
religious constructions? What are the crossings that have moved 
through which the Shiite effects to Anatolia? What are the 
positions of those inscriptions are and what is the relation 
between inscriptions and its position? When those inscriptions 
had been written?? And Did Similar inscriptions find in same 
Dervish lodge in Anatolia and Istanbul??  To answer for all 
previous questions had been followed a field study method, 
descriptive, analytical.  

Keyword:  
Inscriptions – Sufism- Shiite- Seljuk – Ottoman- Anatolia. 
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