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إلى األماكن المقدسة كما یصورھا األول زیارة السلطان العثماني سلیم 
 مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان

  ماھر سمیر عبدالسمیع السید عطاهللا.د
  

مخطوط تاریخ تحتفظ المكتبة الوطنیة في باریس بنسخة ھامة غیر مؤرخة من 
وھذا المخطوط  مكتوب  Supplément-Turc 524تحت رقم  )١(سلطان سلیم خان

، وتسجل لنا الصفحة األولي من ھذا )٢(باللغة التركیة العثمانیة بخط النستعلیق
                                                             

مدرس مساعد بكلیة اآلثار.  
، شر ثمانیة تصاویر من ھذا المخطوطدراسة ونTülünDeǧirmenci   تناولت الدكتورة(١) 

، كما ذكرت أیضا أن مخطوط تاریخ سلطان م١٧/ھـ١١وذكرت أنھ یؤرخ بحوالي منتصف القرن
 أستاذالتي كتبت بواسطة Tâcü’t-tevârîh  تاج التواریخسلیم خان یمثل الجزء األخیر من سلسلة 

وھذه السلسلة تضم تاریخ الدولة م، ١٥٩٩والمتوفي عام، HocaSâdeddinEfendiسعد الدین أفندي
بتأریخ ھذا TülünDeǧirmenci، وقامتعھد السلطان سلیم األول العثمانیة منذ بدایتھا وحتى

ادا على ورود اسم الخطاط الشھیر عبدى في م اعتم١٧/ھـ١١منتصف القرنحوالي المخطوط ب
كما ذكرت أن ھذا المخطوط یعتبر كمثال . م١٦٤٧عام والمتوفيالصفحة األولى من المخطوط 

، كما أنھ یعطي فرصة قیمة لمناقشة نادر إلنتاج اللوحة التجاریة خارج ورش القصر العثماني
في تلك  یتم تسویقھا في المجتمع العثمانيطبیعة التصاویر والمنمنمات واللوحات التجاریة التي كان 

وإعادة وظروف العصر العثماني من فحص التقالید األدبیة ا ھذا المخطوط، أیضا یمكننالفترة
لالستزادة .التي شكلتھا تصاویر المخطوط للغة البصریةعن طریق تخیالت اتلك الفترة لاعمار
  :انظر

Deǧirmenci (Tülün): GeçmişinYenidenİnşası: Târîh-i SultânSelîm Han veTasvirleri, 
HacettepeÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıDergisi (HÜTAD), 18 (2013): 63-82. 

 

ویعرف عند العرب بالخط  ،المصطلح خطى التعلیق والنستعلیق یشمل ھذا :خط النستعلیق (٢) 
بخط "ویسمى عند الفرس ،"بخط التعلیق " ویسمى عند األتراك ،منسوبا إلى الفرس الفارسیباعتباره

دراسة " تطور الكتابة الخطیة العربیة: ةمحمود عباس حمود. اختصارا لكلمة نسخ تعلیق" النستعلیق
، الطبعة األولى ،دار نھضة الشرق ،"نواع الخطوط ومجاالت استخدامھا أل

ور ھذا النوع من الخطوط ظھرت في والبدایة األولى لظھ. ١٨٣ص ،م٢٠٠٠/ـھ١٤٢١القاھرة
ویعتقد أن السبب  ،التعلیق بقرن تقریبا بعد ظھور خط:  أي،الھجريمن القرن الثامن  الثانيالنصف 

ولعدم انتظامھ  ،ولدوائره الناقصة ،تقبل خط التعلیق لكثرة التفافاتھلم ی اإلیرانيفي ذلك أن الذوق 
الكتابة  بطئواستخرجوا منھما خطا ثالثا لیس  ،والجمیلفقارنوه بخط النسخ المنظم والمعتدل ،أیضا

منظما ذات دوائر ظریفة  ،خطا بعیدا عن اإلفراط والتفریط ،بنواقص التعلیقكالنسخ وال متصفا 
 ،١ط،دار طالس ،محمد التونجىكتور ترجمةد ،أطلس الخط والخطوط: فضائليحبیب هللا . وجذابة
لیق ھو الخط الذى اعتمده اإلیرانیون فبرعوا في وأصبح خط النستع، .٤١٧ص ،م١٩٩٣القاھرة

. ثم شاع استعمالھ بعد ذلك وتھافت الخطاطون على دراستھ واتقانھ ،كتابتھ وأصبح خطھم الممیز
 ،٢ط،دار العلم للمالیین –دار لبنان للطباعة والنشر ،العربيروح الخط : كامل البابا

ومنھا انتقل الى  ،منبع ھذا الخط ومصدره إیرانوتعتبر ، .١٢١ – ١١٨ص ص ،م١٩٨٨بیروت
البالد المجاورة مثل الدولة المغولیة في الھند التي تأثرت بالثقافة اإلیرانیة تأثرا كبیرا في فترة 
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وعشرة أسطر اسم الناسخ وأسماء مالكي المخطوطاسم المؤلف و )١لوحة( المخطوط
؛ حیث جاء مكتوبا تتحدث عن فضائل یوم الجمعةتركیة جاءت مكتوبة أیضا باللغة ال

تاریخ سلطان سلیم خان تألیف ابن حسن جان : " ة باللغة التركیةالصفح ھذه في أعلى
وترجمة ھذا النص إلى اللغة " أوتوز دورت تصویره مشتمل بر تاریخ مرغوبدر 

 ثینوثالربعة أیشتمل على  تاریخ السلطان سلیم خان تاریخ مرغوب: "تعنيالعربیة 
توبا ، وجاء اسم الناسخ في أسفل ھذه الصفحة مك)٣("صورة  تألیف ابن حسن جان

، "یر غفر عنھ من خط منقول عن خطھ كتبھ یحیى الفق: " باللغة العربیة بھذه الصیغة
الخاصة  ، أما عن الكتابات"یحي":بصیغةتوقیعھ مختصرا تحت ھذه العبارة ورد و

هللا " ، فقد كتبت في أعلى الصفحة من جھة الیمین عبارة بمن امتلكوا ھذا المخطوط
ار بالترتیب من أعلى ومن الیس."من كتب بنت رستم راغب الشروانى  -حسبي 

یضاوي كتبت في وأسفلھا مباشرة ختم ب" من كتب الفقیر عبدى : " ألسفل عبارة
ثم ثالثة  ، )٤(وھو أحد مشاھیر الخطاطین في العصر العثماني" عبدى"منتصفھ كلمة 
أحمد  من كتب الفقیر السید - من كتب الفقیر السید أحمد عبدوى : "أسطر كالتالي

، ویوجد أسفل ھذه الكتابات "د الفقیر  تعالى أحمد عبدوىاستصحبھ العب -نوى چال
 ٢٥٨، ویقع ھذا المخطوط في ضاویة تحمل نفس الكتابات السابقةأربعة أختام بی
، )منمنمة(ن تصویرةكما یشتمل على أربعة وثالثی سم،١٥ x ٢٠.٥ورقة مقاساتھا

، وفیما یلي رد أي منھا على صفحتین متقابلتینجاءت جمیعھا صورا مفردة أي لم ت
  :ھذه التصاویر وموقعھا في المخطوطبیان ب

  ):ظھر٣٢الورقة (األولي التصویرة -١
  .رسل الدولة الصفویة سلیم األول وسط حاشیتھ یتسلم مكتوبا من أحدالسلطان 

                                                                                                                                          
الدولة المغولیة في  فيدراسة النقوش العربیة : محمد یوسف صدیق. المعاصرة لھا الصفويالعصر 

قسم  ،دكتوراهرسالة  ،"م ١٧٠٧ – ١٥٢٦/ـھ١١١٨ – ٩٣٣" الحضاريبالد الھند وأثرھا 
جامعة أم القرى بمكة  ،لیة الشریعة والدراسات اإلسالمیةك ،ریخیة والحضاریةاالدراسات العلیا الت

النقوش الكتابیة الشیعیة على : سمیع السید، ماھر سمیر عبدال.٢٧٤ص ،م١٩٨٧ - ـھ١٤٠٧المكرمة
، ، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار"دراسة أثریة فنیة " ي الفنون اإلسالمیة اإلیرانیة في العصر الصفو

  .٨٤، صم٢٠١٤/ھـ ١٤٣٥ الواديجامعة جنوب 
لطان سلیم األول أي جلیسھ ورفیقھ، وكان مخلصا ندیما للس الذي كان حسن جانربما كان ابنا ل(٣) 

ولم یتركھ ، وجلس بجواره ل كان حسن جان یقرأ علیھ سورة یس، ولما توفي السلطان سلیم األولھ
روائع من التاریخ العثماني، دار الكلمة : أورخان محمد على: لالستزادة انظر. وافتھ المنیة حتى

  . ٧٢ - ٦٨، ص ص ٢٠٠٧مصر  –المنصورة ،الطبعة األولي، للنشر والتوزیع
 

(4)Deǧirmenci (Tülün): GeçmişinYenidenİnşası: Târîh-i SultânSelîm Han veTasvirleri, 
p.65. 
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  ):وجھ٤١الورقة (التصویرة الثانیة -٢
عض األفراد في طریقھ إلى سلیم األول ممتطیا صھوة جوادة ومعھ بالسلطان 
  .أرزنجان

  ):ظھر٤٣الورقة ( التصویرة الثالثة -٣
  .مع بعض الوزراء وأفراد من حاشیتھسلیم األول في صحراء أزرنجان السلطان 

  ):ظھر٤٦الورقة ( التصویرة الرابعة -٤
  .الصفويالشاه اسماعیل األول رسل سلیم األول یتلقى مكتوبا من السلطان 

  ):وجھ٦٢الورقة (التصویرة الخامسة -٥
  .الشاه اسماعیل األولوسلیم األول  السلطان معركة جالدیران بین

  ):ظھر٦٨الورقة ( التصویرة السادسة -٦
  .لعة تبریزقبصحبة جنوده مغادرین الشاه اسماعیل الصفوي 

  ):وجھ٧٥الورقة (التصویرة السابعة -٧
ع تاجلي ھانم زوجة الشاه سلیم األول في صحراء جالدیران جالسا مالسلطان 
  .اسماعیل

  ):ظھر٧٧الورقة (التصویرة الثامنة -٨
  .بعد االنتھاء من معركة جالدیران سلیم األول جالسا مع كبار رجال دولتھالسلطان 

  ):وجھ٨٠الورقة (التصویرة التاسعة -٩
  .جالدیران بصحبة كبار رجال الدولةسلیم األول یدخل تبریز بعد فوزه فى السلطان 

  ): وجھ٩٥الورقة (التصویرة العاشرة -١٠
  .ي مواجھة الصفویین عند قلعة كماخلقائد العثماني بیقلى محمد باشا فا

  ):وجھ١٠٤الورقة (التصویرة الحادیة عشر -١١
  .لطان سلیم األول رأس عالء الدولةیحضرون إلى السالجنود العثمانیین 

  ):وجھ١١٥الورقة (التصویرة الثانیة عشر -١٢
  .یمتھ یتحاور مع كبار رجال الدولةسلیم األول جالسا في خالسلطان 

  ):وجھ١١٩الورقة (التصویرة الثالثة عشر -١٣
  .للجنود الصفویین عند صحراء أخالطمالحقة الجیش العثماني 

  :)ظھر١٢٤الورقة (التصویرة الرابعة عشر -١٤
  .في قلعة ماردین جنود الصفویینیسلمون رسالة إلى  قادة الجیش العثماني

  ):وجھ١٣٤الورقة (التصویرة الخامسة عشر -١٥
  .باشا والصفویین بقیادة قرة خانمحمد مواجھة بین العثمانیین بقیادة بیقلى

  :)ظھر١٤٤الورقة (التصویرة السادسة عشر -١٦
  .ولسلیم األالسلطان باشا على مركبین في الطریق الى  وقاصديسنان باشا 

  :)ظھر١٥٧الورقة (التصویرة السابعة عشر -١٧
  .ان بالسلطان سلیم األول في خیمتھسنان باشا والوزیر یونس باشا یلتقی
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  ):وجھ١٥٩الورقة (التصویرة الثامنة عشر -١٨
  .األول والسلطان الغوريماني سلیم معركة مرج دابق بین السلطان العث

  :)ظھر١٦٣الورقة (التصویرة التاسعة عشر -١٩
  .سلیم األول جالسا مع كبار رجال دولتھ بعد معركة مرج دابقالسلطان 

  ):وجھ١٧٣الورقة (التصویرة العشرون -٢٠
  .األموي جالسا مع شیخ محمد بدخشي السلطان سلیم األول في الجامع

  :)ظھر١٨٣الورقة (التصویرة الواحد والعشرون -٢١
  .صالة أثناء زیارتھ للقدس الشریف سلیم األول جالسا علي سجادةالسلطان 

  :)ظھر١٩٤الورقة (تصویرة الثانیة والعشرونال -٢٢
  .الدولةسلیم األول جالسا في خیمتھ مع كبار رجال السلطان 

  :)ظھر٢٠٦الورقة (التصویرة الثالثة والعشرون -٢٣
  .الدولةالسلطان سلیم األول جالسا في تخت یوسف مع كبار رجال 

  :)ظھر٢١١الورقة (التصویرة الرابعة والعشرون -٢٤
  .طومان باىالمملوكي اعدام السلطان 

  :)ظھر٢١٨الورقة (التصویرة الخامسة والعشرون -٢٥
  .ل في مركبھ متجھا إلى االسكندریةالسلطان سلیم األو

  :)ظھر٢١٩الورقة (والعشرونالتصویرة السادسة  -٢٦
  .األول یزور مقیاس النیل بالقاھرةالسلطان سلیم 

  ):وجھ٢٢٣الورقة (التصویرة السابعة والعشرون -٢٧
  .ول في الشام مع كبار رجال الدولةالسلطان سلیم األ

  :)ظھر٢٢٥الورقة (التصویرة الثامنة والعشرون -٢٨
  .اسكي شھرموالنا حكیم الدین قاضي قرة أحمد باشا یلتقى ب

  ):وجھ٢٢٩الورقة (التصویرة التاسعة والعشرون -٢٩
  .الماس بیك وشادي بیك وبیري باشا سلیم األول یتحاور معالسلطان 

  :)ظھر٢٣١الورقة (التصویرة الثالثون -٣٠
  .یتحاور مع ابنھ سلیمان القانوني سلیم األول في أدرنھالسلطان 

  ):وجھ٢٣٢الورقة (والثالثون ةالتصویرة الواحد -٣١
  .سلیم األول یصلي في مدرسة أدرنھالسلطان 

  :)ظھر٢٣٤الورقة (التصویرة الثانیة والثالثون -٣٢
  .معركة بین العثمانیین والعرب

  ):وجھ٢٣٧الورقة (التصویرة الثالثة والثالثون -٣٣
بقیادة جالل  ملحدینوال بقیادة شھسوار أوغلو على بك معركة بین العثمانیین

  .الیوزغادي
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  ):وجھ٢٣٨الورقة (التصویرة الرابعة والثالثون -٣٤
معركة بین العثمانیین بقیادة شھسوار أوغلو على بك والملحدین بقیادة جالل 

  .الیوزغادي
تھدف الدراسة ھنا إلى استنطاق األحداث بصریا ومدي ترابطھا مع سیاق األحداث 

تي تجسد أحداث ھذا تاریخیا؛ للوقوف على مدي العالقة بین التاریخ والتصاویر ال
 علیھ فإن المنھج المتبع في دراسة مثل ھذه المخطوطات التاریخیة وبناءَ  ؛التاریخ

التي تصور أحداثا حقیقیة قد وقعت بالفعل، وقامت بسردھا المصادر المصورة،و
التاریخیة المعاصرة؛ أن یتم استدعاء الحدث من مصادره التاریخیة أوال، ثم استدعاء 

ث، ومدي واقعیتھا في التعبیر عنھ، وتتناول الدراسة جسدت ھذا الحدالتصاویر التي 
وتقع  )٢٠رقم(التصویرةھنا ثالثة تصاویر فقط من ھذا المخطوط؛ 

سا مع السلطان سلیم األول في الجامع األموي جال، وموضوعھا )وجھ١٧٣الورقة(في
، وموضوعھا )ظھر١٨٣الورقة(وتقع في)٢١رقم(شیخ محمد بدخشي، والتصویرة

، السلطان سلیم األول جالسا علي سجادة صالة أثناء زیارتھ للقدس الشریف
السلطان سلیم األول ، وموضوعھا )وجھ٢٣٢الورقة(وتقع في) ٣١رقم(والتصویرة

وتعتبر ھذه التصاویر الثالثة في المخطوط ھي التي تمثل  .یصلي في مدرسة أدرنھ
 –القدس الشریف  –جامع األموي ال(زیارة السلطان سلیم األول إلي األماكن المقدسة 

  .، كما ستساھم الدراسة في إبراز أھم الممیزات الفنیة لھذا المخطوط)مدرسة أدرنھ
  :تأریخ المخطوط

تزویقھ بالصور، ومن كتابتھ  ھاءتاالنتاریخ وضحی محددا الم یرد بھذا المخطوط نصً 
محاولة تأریخ ولكن یمكننا الوقوف على بعض الملحوظات التي نستطیع من خاللھا 

د مرحلة تاریخیة ھامة من حیاة الدولة العثمانیة، جسّ مثل ھذا المخطوط الھام الذي یُ 
اشتمال الصفحة األخیرة من ھذا المخطوط على عبارة باللغة التركیة وتعتبر أولھا 

یا هللا ارحم الملك  "مكتوبة بخط النستعلیق باللون األسود معناھا باللغة العربیة 
قد تم ، ومن خالل ھذه العبارة نستطیع جزم القول من أن المخطوط "السلطان سلیم

قامت : ، ثانیاو تاریخ وفاة السلطان سلیم األولم، وھ١٥٢٠/ھـ٩٢٦عام انتاجھ بعد
من ھذا  ثمانیة تصاویرحین تعرضھا لتناول ودراسة  TülünDeǧirmenci الدكتورة

 "عبدي"بناء على ورود اسم الخطاط الشھیرم ١٧/ھـ١١بالقرن بتأریخھالمخطوط 
ولعلى اختلف مع سیادتھا ، )٥(م على الصفحة األولي من المخطوط١٦٤٧سنةالمتوفی

ھنا ربما لیس الخطاط عبدي  اسمھالوارد  "عبدي"تالفا تقریبیا، وھو أني أتوقع أن اخ
كتبھ یحیى الفقیر " :عبارة، والدلیل على ذلك ورود TülünDeǧirmenci الذي تقصده

بقوة  ، وأرجحأسفل الصفحة األولى من المخطوط "عنھ من خط منقول عن خطھ غفر
عبدي جاء بھذه أن ورود اسم  عنلھذا المخطوط، فضال  الفعليأن ھذا ھو الناسخ 

                                                             
  . في الصفحة األولي من ھذا البحث )١(ھامش: لالستزادة انظر(٥) 
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، وھى عبارة تدل على ملكیة المخطوط إلى جانب "من كتب الفقیر عبدى: "الصیغة
بجوار أسماء مالكي المخطوط اآلخرین وبنفس  الیسرىالجھة  فيأنھا وردت 

م قد ١٧/ھـ١١بالقرنالمخطوط خ فاالحتمال الذي علیھ قامت بتأریالطریقة، وبالتالي 
، ، وأن عبدي ھذا ربما كان أحد من امتلكوا المخطوط، ولیس الناسخجانبھ الصواب

ھذا  التركیة در والكتبكغیرھا من المصا TülünDeǧirmenci هسبت الدكتورنَ : ثالثا
المخطوط إلى أنھ یعتبر الجزء األخیر من سلسلة تاج التواریخ التي كتبھا وقام على 

أي مع نھایة )٦(م١٥٩٩سنة  انجازھا أستاذ حاج سعد الدین أفندي والمتوفي
وقوع ھذا المخطوط  -حد علمي  على -ومما سبق فإن المؤكد لدینا ، م١٦/ھـ١٠القرن

سلیم األول السلطان وفاة  في الفترة الواقعة ما بینأي ) م١٥٩٩ - ١٥٢٠(أعوام بین
م، وبناء ١٧/ھـ١١بالقرن  Tülünأرختھ، ولیس كما وحتى وفاة أستاذ سعد الدین أفندي

م ١٦/ھـ١٠نھایة القرنحوالي بمخطوط تاریخ سلطان سلیم خان تأریخ علیھ یمكننا 
  .م١٧ھـ١١بدایة القرن 

  

الھامة  )٧(من المخطوطات التاریخیةالمزوق بالصور الملونة ویعتبر ھذا المخطوط 
، إذ امة والتصویر العثماني بصفة خاصةبصفة عفي مجال التصویر اإلسالمي 

، مزودة بالصور الملونةیم األولأھم األحداث التاریخیة في عھد السلطان سللنا یسجل 
ت بتوسع الفتوحاوالتي تعكس طبیعة ھذه الفترة التاریخیة الھامة التي اتسمت 

ھما  المصورة في ھذا المخطوطھذه األحداث  وأھم، العثمانیة نحو المشرق اإلسالمي
  .مع الممالیك )٩(مع الصفویین ومرج دابق )٨(جالدیران معركتي

                                                             
 (6)Blochet(E.): Catalogue des Manuscrits Turcs.1.cilt, Paris, BibliothèqueNationale(1932-
1933), p.383. 

 

مثل  المخطوطات األدبیة: التصاویر إلى أنواع عدیدة كاآلتيتقسیم المخطوطات المزوقة ب یمكن(٧) 
والمخطوطات ، مثل كتب الفلك والنبات والحیوان والمخطوطات العلمیة، دواوین الشعر والنثر

وھي التي  والمخطوطات الحربیة، دث التاریخیة واالجتماعیة وغیرھاالتي تھتم بالحوا التاریخیة
وھي  والمخطوطات الدینیة، سلحة واألساطیل وغیرھاالشئون العسكریة وفنون الحرب كاألتعني ب

خطوط "قرق سؤال : حسن محمد نور. یة والقصص الدیني التي تعالج المسائل الفقھیة والسیرة النبو
، ٢ج العدد الثامن عشر،، ، مجلة كلیة اآلداب، جامعة سوھاج"م یسبق نشره لدیني مصور 

  .٢٦٩، صم١٩٩٥
 

وقعت ھذه الموقعة بین المعسكر العثماني :م١٥١٤أغسطس/ھـ٩٢٠موقعة جالدیران رجب(٨) 
نتھت بھزیمة ، وا"الشاه إسماعیل األول " ، والمعسكر الصفوي بقیادة "سلیم األول"بقیادة 

، وكانت من بین األسرى اثنتان من زوجات الشاه األسر، ووقع كذلك الكثیرون منھم في الصفویین
إسماعیل األول الصفوي، ودخل السلطان سلیم العاصمة تبریز، واستولى على ما بھا من كنوز 

: سمیع السیدماھر سمیر عبدال.، ونقل معھ أثناء عودتھ الى استانبول أمھر الصناع والفنانینوذخائر
  .١١المیة اإلیرانیة في العصر الصفوي، صالنقوش الكتابیة الشیعیة على الفنون اإلس

-Savory(R.) : Iran under the Safavis، 1980, P.42. 
-Lane – Poole (S.) : The Mohammadan Dynasties, London 1993,P.256. 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٧٢٠ 
 

  :السلطان العثماني سلیم األول
، تمتع )ـھ٩١٨/ـھ٨٨٦(الثانيھو السلطان سلیم األول أصغر أبناء السلطان بایزید 

بعقلیة عسكریة وتسلط غیر محدود، ووضع ھمھ في توحید األمصار اإلسالمیة؛ حتى 
الذى ال ینتھى في أوربا ضدالمسلمین، وخاصة  الصلیبيتكون یدا واحدا ضد التحالف 

قائم في ذلك  إسالميمصر  أيلم یحاول إنقاذھا  والتيبعد سقوط األندلس، 
د والده السلطان بایزید الثاني، ولما اعتزل تولي إمارة طرابزون في عھ، )١٠(الوقت

جاءت الرسل . م١٥١٢/ھـ٩١٨لیم األول الحكم عام بایزید الثاني العرش تولي ابنھ س
ولم یحضر أحد من إیران الصفویة عدوة . من كل أنحاء العالم لتھنئة السلطان الجدید

ة نحو ھدفھ الواضح وھو  غزو في أوروبا ال جھاد وال: سلیم، لكن سلیم كان یعد العدَّ
و وتكبر والنفوذ الشیعي یمتد یمینا وشماال مما سیؤدى مطالما أن الدولة الصفویة تن

: ومن ھذا الھدف نبعت استراتیجیة عصر سلیم. إلى أن تضرب العثمانیین من الخلف
 /ھـ٩٢٠وفي رجب. القضاء على الدولة الصفویة والنفوذ الشیعي في األناضولوھي 

،  زم الشاه اسماعیلوھُ  األول موقعة جالدیران فانتصر سلیم تم حدث١٥١٤أغسطس
ولما كان سلیم یرید إعادة الكرة على إیران مرة أخرى، فإنھ رأى الحرب مع 

: الجمعان والتق. ثمانیة في حربھا مع الفرسالممالیك وسیلة لتأمین ظھر القوات الع
لغوري على مشارف حلب في والممالیك بقیادة قانصو ا، األول العثمانیون بقیادة سلیم

، ودخل م، وانتصر العثمانیون وقتل الغوري١٥١٦أغسطس/ھـ٩٢٢مرج دابق رجب
حلب ثم دمشق وُدعيَّ لھ في الجوامع وُسَكت النقود باسمھ سلطانا وخلیفة،  األول سلیم

ومن سوریا أرسل إلى طومان باي في مصر رسالة یعرض علیھ فیھا حقن الدماء 
بشرط أن تكون غزة ومصر تابعة لطومان باي على أن یدفع خراجا سنوًیا ویكون 

فعزم سلیم . سلیم بعد أن سخروا منھلكن الممالیك قتلوا رسول . تابعا للدولة العثمانیة
على الحرب واجتاز صحراء فلسطین، وانتصر العثمانیون على الممالیك في معركة 

القاھرة ونودي بھ سلطاًنا  األول ، ودخل سلیمم١٥١٧/ھـ٩٢٣غزة ثم معركة الریدانیة
                                                                                                                                          

وقعت ھذه الموقعة بین المعسكر العثماني :م١٥١٦أغسطس / ھـ ٩٢٢رجب موقعة مرج دابق (٩) 
، وانتھت بھزیمة "الغوري  قانصو" بقیادة  مملوكيوالمعسكر ال، "سلیم األول"بقیادة 

جیش المملوكي الذي یقوده ، وفي بدایة المعركة انھزم الجناح األیمن من الوالتقي الجیشان،ممالیكال
بمفرده في  نصوي قا، حیث بقساعات وقعت ھزیمة تامة بالممالیك، وخالل نحو ست خایر بك

استولي العثمانیون على خزائن السلطان مات على أثره، وھكذا بشلل مفاجئ فأصیب، میدان القتال
وفق المصادر " االزدھار والنشأة تاریخ الدولة العثمانیة : محمود سید محمد السید. المملوكي

  .٢٤٣صم،٢٠٠٧ ، القاھرة١ط، عاصرة والدراسات التركیة الحدیثة، مكتبة اآلدابالعثمانیة الم
 

اف ، إشرالموسوعة المیسرة في التاریخ اإلسالمي ):فدا(البحوث والدراسات اإلسالمیة فریق(١٠) 
 ، تقدیم دكتور راغب السرجاني، مؤسسة اقرأمحمد عبدهللا صالح ،ومراجعة قاسم عبدهللا إبراھیم

، .١٥٩- ١٥٦،ص صم٢٠٠٧،الجزء الثاني، القاھرة الطبعة الثانیة ،للنشر والتوزیع والترجمة
النقوش الكتابیة الشیعیة على الفنون اإلسالمیة اإلیرانیة في العصر : عبدالسمیع السیدماھر سمیر 

  .١١الصفوي، ص
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 إلى استانبول بعد أن اتسعت رقعة األول ، وعاد سلیمخلیفة خادما للحرمین الشریفین
م ومن ١٥٢٠/ھـ٩٢٦،وفي عامالدولة العثمانیة وتوحدت تحت رایتھا البالد العربیة

ظھره مات سلیم األول بعد أن أخمد الفتن وأّدب الصفویین وأَمن في ج جراء ُخَرا
األمن الداخلَي ومّھد للوحدة اإلسالمیة وأفسح الطریق البنھ ویَسره لغزو أوروبا 

  .)١١(مطمئًنا
  :وحمایة األماكن المقدسة السلطان سلیم األول 

لعالم رأى سلیم األول أن علیھ السیر نحو بالد الشام وضمھا إلیھ ومد نفوذه إلى ا
في . ، وفرض الھیمنة العثمانیة على البحر المتوسطالعربي واإلسالمي والمشرقي

الدولة المملوكیة بالخطر البرتغالي وفقدت سمعتھا وھیبتھا  فیھالوقت الذي حوصرت 
ادرة على حمایة المسلمین والدفاع عن األماكن المقدسة وفشلھا في تثبیت كدولة ق

فأراد  األول أما السلطان سلیم. نفوذھا التجاري اإلسالمي والحفاظ على طریق الھند
، وأنھ ألماكن المقدسةمھاجمة الممالیك لیثبت للعالم اإلسالمي أن علیھ ھو حمایة ا

، ویحقق أحالمھ والبرتغالي، ولیبرز زعیما اسالمیالھ من الخطرین الصفوي المنقذ 
، وبذلك استطاع أن یبسط السلطان سلیم ي إمبراطوریة شرقیة وغربیة واسعةف

، كجزء من سیاسة الدولة العثمانیة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط سیطرتھ
جم مع نس، وتبناھا سلیم األول لیرسمھا محمد الفاتح، ثم بایزید الثاني التيالبحریة 

ى بالد الشام ومصر وشرقي ، فبسط سیطرتھ علالوضع الدولي وطموحھ الخاص
ین المواصالت ، وتأمذ البنادقة والقراصنة األوروبیین، وأبعد عنھ نفوالمتوسط

  . )١٢(م لكن المنیة وافتھ١٥١٩، وجھَّز حملة على رودس عامالعثمانیة وتجارتھا
بت ، بعد أن ثسالمي من لدن البرتغالیینالم اإلواستطاع العثمانیون منع تطویق الع

واجبھم الحفاظ على  ، وشعر السالطین العثمانیون أنإخفاق الممالیك في ھذا المجال
، وَعّدوه شرًفا لحفاظ على حرمة الحرمین الشریفین، واالحترام وامفھوم الجھاد

مرج عندما دخل حلب بعد " خادم الحرمین الشریفین"بلقباألول ، وتلقب سلیمقدًسام
  .)١٣(دابق

، بدأت الدولة العثمانیة كقوة األولوبسقوط الدولة المملوكیة على ید السلطان سلیم 
واألقالیم مثل شریف مكة بركات  قت فروض الطاعة والوالء من الدولإسالمیة وتل

في حكم سلیم األول بن محمد وأرسل ابنھ حامال معھ مفاتیح الكعبة الشریفة فثبتھ 
الحامي الفعلي لمكة والمدینة وخادم األول وأصبح السلطان سلیم . الحجاز نیابة عنھ

                                                             
العثمانیون في التاریخ والحضارة، المركز المصري للدراسات وبحوث العالم : محمد حرب(١١) 

  .٢٧ – ٢٣م، ص١٩٩٤التركي، القاھرة 
 

، األردن ، دار أسامة للنشر والتوزیع"العثمانيالعصر "موسوعة التاریخ اإلسالمي: الزیديمفید(١٢)
  .٢٧،  ٢٦، ص م٢٠٠٣عمان  –

 

  . ٢٧، ص"العصر العثماني " موسوعة التاریخ اإلسالمي: مفید الزیدي(١٣) 
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، وسفر الحجاج والمحمل والدفاع عن الشریفین وأصبحت لھ كسوة الكعبة الحرمین
، وتبني سلیم القضایا اإلسالمیة وحمایة ن المقدسة ضد التھدیدات الخارجیةاألماك

لألماكن اإلسالمیة المقدسة وقد أضفى ضم الدولة العثمانیة ، )١٤(األماكن المقدسة
، وما لبث أن ربط سلیم األول كثیرا من زعامة دینیة في العالم اإلسالمي علیھا

، ویقال جازثم على األماكن اإلسالمیة المقدسة في الح األقصىاألوقاف على المسجد 
على أثر فتح مصر بعض مخلفات الرسول التي وجدھا في  أنھ نقل إلى اآلستانة

وقد كان . )١٥(ي أحیطت بالقداسة إلى أن انھارت اإلمبراطوریة العثمانیةالقاھرة والت
وكان سلیم األول كغیره من سالطین  .)١٦(السلطان سلیم األول یحترم العلماء ویجلھم

وأمراء الدولة العثمانیة یحبون زیارة األماكن المقدسة والمباركة كالجوامع والمدارس 
 .)١٧(الدینیة واألضرحة وغیرھا

تصاویر زیارة السلطان العثماني سلیم األول إلى األماكن المقدسة من نشر 
  :المخطوط

  ) :٢لوحة (لجامع األموي زیارة السلطان سلیم األول إلي ا
 دابق مرج ھزم السلطان العثماني سلیم األول السلطان قانصو الغوري ملك مصر في

 الشھباء، حلب إلى سار بمدة ذلك م ، وبعد١٥١٤/ھـ٩٢٢سوریا سنة بالد من
َّى علیھا واستولى الكبیر، واستقبل سلیم األول الخلیفة العباسي  جامعھا في وصل

 الخطیب لقبھ المتوكل على هللا وثالثة من قضاة القضاء وحضر صالة الجمعة حیث
علیھ  ، فخلع)مصر یختص بسالطین كان اللقب وھذا()١٨(الشریفین الحرمین بخادم

                                                             
  . ٣١، ص"العصر العثماني " ریخ اإلسالميموسوعة التا: مفید الزیدي(١٤) 

 

، م١٩٨٦، ، القاھرة٢، طدار الشروقفي أصول التاریخ العثماني، :صطفيأحمد عبدالرحیم م(١٥) 
  . ٨٥ص

 

  . ٦٠، ص روائع من التاریخ العثماني: أورخان محمد على(١٦) 
 

وقد صورت لنا المخطوطات العثمانیة مثل ھذه التصاویر التي توضح زیارة السالطین (١٧) 
ومثال ذلك تصویرة في مخطوط نصرة نامھ المؤرخ لألماكن المقدسة، العثمانیین واألمراء 

، وموضوعھا H.1365والمحفوظ بمتحفطوبقابوسراىباستانبول تحت رقم )م١٥٨٤(ھـ٩٩٢بسنة
مخطوط ،كما وردتنا تصویرة في زیارة مصطفى باشا لضریح جالل الدین الرومي في قونیة

محفوظ بمتحف و) م١٥٨٥(ھـ٩٩٦والمؤرخ بسنة" رسالة الفن  –المجلد الثاني " نامھھونر
وموضوعھا زیارة السلطان سلیمان خان لضریح ، H.1524رقمسراى باستانبول تحت طوبقابو

 .الخ...اإلمام الحسین بعد غزو بغداد
-Fetvaci (Emine.) : Picturing History At the Ottoman Court , Indiana University Press, 2013 
, p.201  pl.5.04& p.274  C.04. 
-Baǧci(Serpil.) and others: Ottoman Painting, Ministry of Culture and Tourism, Turkey, 
2010, p.168, pl.132. 

 

  . ٢٩، ص"العصر العثماني " موسوعة التاریخ اإلسالمي: مفید الزیدي(١٨) 
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َة سلیم األول العلم  رفع وفیھا فالشام، وطرابلس وحمص حماة إلى سار ثم ثمینة، حل
 سوریا وأكابر العرب أمراء بأثنائھا إلیھ انقاد شھور أربعة نحو وأقام العثماني،

 اآلثار على متفرًجا المشھور األموي بالجامع یطوف وكان  .لبنان ووجوه جبل
 مبني وھو ،قدًما ١٥٠وعرضھ قدًما ، ٥٥٠طولھ فیبلغ الجامع المذكور أما .القدیمة

 قبتھ وفي األلوان، المختلف والرخام السماقي من الحجر عظیمة أعمدة على
 ألصحاب محاریب أربعة وفیھ والفضة، من الذھب بسالسل معلقة قندیل ٦٠٠یوجد

ولما وصل سلیم  .)١٩(والمالكیة والشافعیة والحنبلیة الحنفیة :وھم األربعة؛ المذاھب
ل تشرین األو ٧األول إلى دمشق أثناء عودتھ من مصر متجھا إلى استانبول في 

، التقي عددا من القبائل، وعلق الرایة العثمانیة الحمراء على الجامع م١٥١٧
  . )٢٠(األموي

؛ ألداء األول دخل إلي أكبر جامع في دمشقذكر أن السلطان سلیم وفي ھذا الصدد یُ 
 ٢٧(كانت ھذه أول صالة جمعة لھ یصلیھا في دمشق بعد فتحھ فيو. .صالة الجمعة 
كان في الصف األول قرب المحراب وعن یمینھ وشمالھ و. )م١٥١٦من أیلول سنة 

ُرئوبعد أن . ، وقواده ووجھاء دمشق وعلماؤهؤهوزرا لیت النوافل، ، وصُ القرآن ق
، األول اسم السلطان سلیمیھا ذكر ف، وكانت ھذه أول خطبة یُ صعد الخطیب إلى المنبر

ن سلیم سلطان البر اللھم انصر السلطا: (طیب عندما وصل إلى الدعاء التاليولكن الخ
: الجامع، وقال مخاطبا خطیب عند ذلك رفع السلطان سلیم رأسھ –) وحاكم الحرمین

، "غیر خطبتك على ھذا األساس... ین بل أنا خادم الحرم... لست حاكم الحرمین "
  .)٢١(طیب الدعاء ولكن بالصیغة التي رغب فیھا السلطانوأعاد الخ

تعبر عن ھذا ) منمنمة(طوط تاریخ سلطان سلیم خان تصویرةوقد وردتنا من مخ
امع بنى أمیھ واآلثار جتھلحیاة السلطان سلیم األول ، وھو زیار منالحدث الھام 

كما تعبیرا حقیقیا  حدثلم تعبر عن ھذا الھنا  لكن التصویرةو، )٢لوحة(المحیطة بھ
نفسھ حین  ورد في المصادر التاریخیة المعاصرة كغیرھا من بقیة تصاویر المخطوط

 على تمثیلالتصویرة ھنا ، حیث اقتصرت معالجة تصاویره لألحداث التاریخیة
جاءت ھذه حیث ، ون الدخول في تفصیالتھ التاریخیةالمخطوط د فيفقط  الحدث

أو الدرویش خانة المجاورة  داخل جامع بني أمیھعن منظر ربما التصویرة عبارة 
، وذلك من خالل النص الكتابي المكتوب باللغة التركیة بخط النستعلیق باللون لھ

                                                             
، مؤسسة "من أول نشأتھم حتى اآلن"تاریخ سالطین بني عثمان: یوسف بك آصاف  عزتلو(١٩) 

  .٦١، ص١م، ط٢٠١٣ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة 
 

  . ٣٠، ص" العصر العثماني" موسوعة التاریخ اإلسالمي: مفید الزیدي(٢٠) 
 

  . ٦٤،  ٦٣روائع من التاریخ العثماني ، ص : أورخان محمد على(٢١) 
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ا وكالھما ا أعلي التصویرة واألخر أسفل منھاألسود والذى ورد في سطرین أحدھم
  :مكمال لآلخر، ونص ھذه الكتابة

محّمد بدخشي / ینك درویشانھ جامع بني امّیھ ده مجاور اوالن شیخ تلرحضر... (
  .)... ي زیارتھ واروب زانوي ادب اوزره جلوسحضرتلرب

  :تعني وترجمتھ إلى اللغة العربیة
الموجودة انھ خ الدرویشحضرت الشیخ محّمد بدخشي في زار ان السلطان سلیم (

  ).ركبتیھجلس أمامھ في أدب جاسیا على وجامع بني أمیھ بجانب 
ا ملى منھجعل القسم العلوي والسف ،قسم الفنان التصویرة إلي خمسة أقسامقد و

الذي یلى القسم العلوي   اآلخرین أحدھما ، ثم القسمینصغیرین حیث النص الكتابي
، وقد تمت زخرفتھما بزخارف وھما أكبر قلیالالذي یعلو القسم السفلي اآلخر و

الجانبین زخرفة  إلى ثالثة أقسام في الوسط عقد وفي تم تقسیمھاألعلى منھما  ،بسیطة
، رف نباتیة أو ربما زخارف تجریدیة،واألسفل تمت زخرفتھ بزخاتشبھ خلیة النحل

المساحة األكبر  ؛وھو القسم األوسط ةمثل القسم الخامس واألخیر في ھذه التصویرویُ 
عریضین من الناحیتین  عمودین، وجاء محددا بخرىتبلغ مساحتھ قدر األقسام األ إذ

 مرتدیا عباءتھجلس السلطان سلیم األول حیث یَ  ؛الیمني والیسرى باللون البني الداكن
علي و ذات اللون القرنفلي وقد مألتھا الزخارف النباتیة، أسفلھا قفطان باللون األحمر

وقد وضع یده الیسرى على یده الیمني على باللون األبیض، العمامة العثمانیة رأسھ 
یة واسمھ على سجادة باللون األزرق تشغلھا زخارف نباتفخدیھ وقدماه أسفل مؤخرتھ 
نفس  فيشیخ جلس، وإلى أمامھ یَ "سلطان سلیم خان"مكتوب بالقرب من رأسھ 

ا على سجادة باللون ، وجالسً م عباءتھ قد أخفت یداه من الظھورالوضعیة غیر أن أكما
بالقرب من رأسھ مكتوب ھو اآلخر ، واسمھ األصفر تشغلھا زخارف نباتیة أیضا

لیست علیھا زخرفة، أسفلھا قفطان راء خض، مرتدیا عباءة "د بدخشيشیخ محم"
 .باللون األبیضوغطاء رأس باللون األزرق، 

في مواضع أخري، مثل  وردنا في التصویر العثماني جامع بني أمیھرسم وموضوع 
، )٢٢(مخطوط مطالع السعادة وینابیع السیادةالورقة السادسة والسبعون من وروده في 

لكن تصویره في المخطوط سالف الذكر كان للمنظر الخارجي فقط، حیث المآذن 
 ،كان للمنظر الداخلي بحثوالقباب والمداخل، أما تصویره في المخطوط موضوع ال

، وھو مالم یتم باإلضافة إلى وجود منظر تصویري ألشخاص جالسین داخل المسجد
على منظر عام فیھ اقتصر التصویر  الذي؛تصویره في مخطوط مطالع السعادة

                                                             
تحتفظ بھذه النسخة مكتبة بایربوینت مورجان : مخطوط مطالع السعادة وینابیع السیادة(٢٢) 

حوالي السعودي، استانبول ، مؤلفھا سید محمد ابن أمیر حسن .M.788تحت رقم  بألمانیا
 .تصویرة ٧١م، البنة السلطان مراد الثالث وتشتمل ھذه المخطوطة على ١٥٨٢سنة

Schmitz(Barbara.) and Others: Islamic and Indian manuscripts and Paintings in The 
Pierpont Morgan Library , New York , 1997, fig.109. 
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یخ في سلطان سلیم األول وھو جالس مع الشكما تذكرنا ھذه الوضعیة لل .للمسجد فقط
في الورقة آخر یشبھھ تماما بمنظر تصویري في التصویر العثماني احترام وأدب

لسلطان ا ، وموضوعھا جلوس)٢٣(فيیعرمن مخطوط عثمان نامھ لالتاسعة وجھ 
السلطان عثمان األول جالسا في أحد الشیوخ،ورأینا في التصویرة مع عثمان األول 

مالبسھ الخضراء وعمامتھ البیضاء، الخالء أمام خیمتھ على األرض وأمامھ الشیخ ب
  .بحثزي الشیخ في التصویرة موضوع ال وھو نفس

  :)٣لوحة (لقدس الشریف زیارة السلطان سلیم األول إلي ا
 الذي باي طومان لمحاربة مصر إلى توجھ سلیم األول م،١٥١٦/ـھ٩٢٢سنة في

حیث  .)٢٤(جنوده وقَھر غزة عند فقاتلھ الطاعة، وشق عصا الغوري بعد جلس
تقدمت جیوش سلیم نحو جنوب سوریة، وقرب غزة اصطدمت الجیوش بقوات 
ُسر جانبردي  مملوكیة بقیادة جانبردي الغزالي، ولكن النصر كان حلیف العثمانیین، وأ

واحتل السلطان سلیم . )٢٥(الغزالي، ولكن فرَّ لتعاونھ مع العثمانیین ضد طومان باي
بعد أن تغلب على الممالیك في معركة  م١٥١٧/ھـ٩٢٣األول الملقب بیاوز القدس

مرج دابق ، وقتل سلطانھم طومان باي، واحتل حلب وحمص وحماه وسائر بالد 
ومنھا سار إلى مصر فاحتلھا وتخلى لھ آخر الخلفاء العباسیین، محمد المتوكل . الشام

على هللا عن الخالفة وسلمھ مفاتیح الحرمین، فاصبح اآلمر الناھي في تركیا ومصر 
الشام، وأقام علي الشام نائبا للسلطنة ھو جان بردى الغزالي، وكانت القدس من و

  .)٢٦(أعمالھ
األماكن المقدسة القدس زار قبور األنبیاء ورأى  األول عندما دخل السلطان سلیم

، فقبل فیر من أسبانیا یحمل رجاء ملیكھا، وأتاه وھو في القدس سواآلثار القدیمة
، وأتاح للنصارى الحج إلى بیت المقدس على شریطة أن رجاءهاألول السلطان سلیم 
، وقد أولم لھ سكان المدینة ولیمة ذى كانوا یؤدونھ في زمن الممالیكیؤدوا الرسم ال

 ، وأتوا لھ ولجنده بالطعام في أوانالفناء الواسع حول الصخرة فيأقاموھا 
عن العربان ثم بحثوا لھ . إنا قوم فقراء: فقیل لھ. فتساءل عن السبب) الھنایب(تسمى

رجع إلى عاصمة ملكھ  ، ولكنھوسكان القري المجاورة، فاعتزم عمارة السور

                                                             
مؤلفھا عریفي، . المجموعات الخاصة إحدىتحتفظ بھذه النسخة : عثمان نامھ مخطوط(٢٣) 

 ٧١على، البنة السلطان مراد الثالث وتشتمل ھذه المخطوطة م١٥٥٨سنة ومؤرخة بحوالي
 .تصویرة

Baǧci(Serpil.) and Others: Ottoman Painting , Ministry of Culture and Tourism , Turkey, 
2010, p.100, fig.61. 

 

  .٦١تاریخ سالطین بني عثمان، ص: عزتلو یوسف بك آصاف(٢٤) 
 

  . ٣٠، ص"العصر العثماني" موسوعة التاریخ اإلسالمي: مفید الزیدي (٢٥) 
 

  .١٠٣م، ص١٩٩٤، ٢تاریخ القدس، دار المعارف، القاھرة ، ط: باشا العارف عارف(٢٦) 
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م ١٥٢٠/ـھ٩٢٦سنة ، ولما توفيالقسطنطینیة، وتوفاه هللا قبل أن یتمكن من تعمیره
، وعلى عھده قامت بالقدس ن سلیمان األول الملقب بالقانونيتبوأ العرش ولده السلطا

  .)٢٧(رةمنشآت كثی
وكان مصاحبا لسلیم  –ویروي سالحشور صاحب مخطوطة فتح نامھ دیار العرب 

كان یبكي في مسجد الصخرة بالقدس بكاء حارا وصلى صالة  األول أن سلیم-األول
  .)٢٨(الحاجة داعیا هللا أن یفتح علیھ مصر

تعبر عن ھذا ) منمنمة(طوط تاریخ سلطان سلیم خان تصویرةوقد وردتنا من مخ
رة ، وھو زیارتھ للقدس الشریف والصخمن حیاة السلطان سلیم األول لھامالحدث ا

لم ) ٢لوحة(، ولكن التصویرة ھنا أیضا مثل)٣لوحة(المقدسة واآلثار المحیطة بھما
تعبر عن ھذا الحدث تعبیرا حقیقیا كما ورد في المصادر التاریخیة المعاصرة كغیرھا 

، حیث حداث التاریخیةنفسھ حین تصویر األ من بقیة تصاویر ھذا المخطوط
اقتصرت على تمثیلھ فقط في المخطوط دون الدخول في تفصیالتھ التاریخیة، حیث 

للسلطان سلیم األول وھو في الخالء جالسا جاءت ھذه التصویرة عبارة عن منظر 
، وذلك من خالل النص الكتابي المكتوب باللغة علي سجادة صالة في القدس الشریف

ق باللون األسود والذى ورد في سطرین أحدھما أعلي التصویرة التركیة بخط النستعلی
  :واألخر أسفل منھا وكالھما مكمال لآلخر، ونص ھذه الكتابة

مجاور لریني  بدر التماع/ واول بقاع یلر ارت ایدوب فقراي شھري اغنیا ایلدزی... (
  .)... بیتیلر غریق لّجة عطا ایلد

  :تعني وترجمتھ إلى اللغة العربیة
قام بزیارة فقراء المدینة وتصدق علیھم وجعلھم أغنیاء وكل ما یجاور بقاع بدر ( 

  .)التماع كما أعطى الغارقین في دیونھم 
ستة أقسام، جعل القسم العلوي والسفلى منھما صغیرین وقد قسم الفنان التصویرة إلي 

واألربعة أقسام األخرى یمثلون الحدث الرئیسي في قلب حیث النص الكتابي، 
التصویرة، ثالثة أقسام منھما یتكرر فیھما رسم لقبة باللون األبیض أربعة مرات، 

عبارة  كتبتقبة أخري  انبوبج شجرة باللون األخضر، ھذه القبابأحد انب وبج
واسمھ مكتوب بالقرب من والقسم الرابع یمثل السلطان سلیم األول  ،"قدس شریف"

ّى مرتدیا عباءتھا في جالسً ، وجاء "سلطان سلیم خان"رأسھ  ذات  وضعیة المصل
اللون القرنفلي وقد مألتھا الزخارف النباتیة، أسفلھا قفطان باللون األحمر تملؤه 

علي جالسا الزخارف النباتیة أیضا، وعلي رأسھ العمامة العثمانیة باللون األبیض،
سیة الزخرفة الرئیو،سجادة صالة باللون األخضر أرضیتھا مملوءة بالزخارف النباتیة

                                                             
  .١٠٤،  ١٠٣، ص تاریخ القدس: عارف باشا العارف(٢٧) 

 

  .٢٦العثمانیون في التاریخ والحضارة، ص: محمد حرب(٢٨) 
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، وتكتمل زخرفة ھذا بنيخرفت كوشتیھ باللون الزُ الذي ،لھا تأخذ شكل المحراب
 . القسم الذي جلس فیھ السلطان سلیم األول بمساحة شبھ مربعة تتخللھا زخارف نباتیة

ورسم القدس الشریف وما یحویھ من آثار مثل المسجد األقصى وقبة الصخرة قد 
مثل رسم باأللوان المائیة على أخري،  وردنا في التصویر العثماني في مواضع

جدران قاعة  ىوالذي یمثل مدینة القدس تتوسطھا قبة الصخرة عل) الفرسكو(الجص
، لكن )٢٩(م١٧٧٦/ھـ١١٩٠االستقبال بمنزل على كتخدا بالقاھرة والذي یؤرخ بسنة

ھذا المنظر یخلو من رسم ألشخاص یمارسون الشعائر الدینیة مثل التصویرة 
موضوع البحث والتي ُیري فیھا السلطان سلیم األول على سجادة صالة، لكن وردتنا 
تصاویر أخري من العصر العثماني احتوت على رسم آلدمیین یقومون بالصالة 

- ١٨٠٨(بحوالي ما بین سنتيمؤرخة داخل قبة الصخرة؛ ومن ذلك لوحة زیتیة 
ة والدقة، ویظھر في وھي في غایة الروع C. F. H. Wernerللفنان  )م١٨٩٤

داخل قبة الصخرة، وشخص آخر یقوم بالدخول  التصویرة أحد األشخاصیقوم بالصالة
، اضافة إل ذلك تم تصویر المسجد األقصى وقبة الصخرة علي لتأدیة الصالة

أي المسجد األقصى وقبة الصخرة ل ذلك تصویرھما شھادات الحج العثمانیة، ومثا
محفوظة بمتحف  م١٥٤٥-١٥٤٤علي شھادة حج من العصر العثماني مؤرخة بسنة

مناظر آدمیة، أو  لكنھا خلت أیضا منH.1812طوبقابوسراي باستانبول تحت رقم 
، وكان الرسم عبارة عن المسقط األفقي ولیس المنظر أي مناظر تصویریة أخرى

  .)٣٠(العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
رسوم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبة الصخرة على اآلثار : رجب محمد على أحمد(٢٩) 

م، ١٩٩٢رسالة ماجستیر، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة  والفنون العثمانیة،
 .١١٧لوحة

 (30)Atil(Esin.) The Age of Sultan Süleyman the Magnificent , National Gallery of Art , 
Washington Harry N. Abrams , INC., New York , 1987, p.65, fig.23. 
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  :)٤لوحة ()٣١(مدرسة أدرنھزیارة السلطان سلیم األول إلى 
افتتحھا  ، وعندماأدرنھمدینة  الغازي أورخان السلطان ابن األول مراد السلطان افتتح
، ومن أشھر اآلثار بھا سراي أدرنھ، ھـ٧٦٣عام بھا واستقر كرسي السلطنة إلیھا نقل

                                                             
لم یتضح لنا من خالل الكتب التاریخیة أو حتى التصویرة موضوع الدراسة  :سة أدرنھمدر(٣١) 

أنھ لم یشید ، لكن من المؤكد م األول بزیارتھا في مدینة أدرنھالمدارس التي قام السلطان سلی أي
ن مدرسة لھ في مدینة أدرنھ وبالتالي فعلینا أن نشیر إلى المدارس التي تم تشییدھا قبل حكم السلطا

آلن، واثنتي عشرة مدرسة ، وتنحصر ھذه المدارس في ثالثة ما زالوا قائمین حتى اسلیم األول
 :مدارس القائمة ، أما عن المندثرین
 ١٤٨١/ھـ٩١٨ -  ٨٨٦(د الثاني بن السلطان محمد الثانيشیدھا السلطان بایزی :البایزیدیة المدرسة

، وذلك ضمن كلیتھ المعماریة )م١٤٨٨ – ١٤٨٤/  ھـ٨٩٤ – ٨٨٩(بمدینة أدرنھ عام ) م١٥١٢ –
، بتصمیم وتنفیذ المھندس خیر )مطبخ عام( ومدرسة للطب ودار شفاء دار مرق دوالتي تضم مسج

الدین، واستخدمت ھذه المدرسة لتدریس الطب، وتعد من أشھر مدارس الطب خالل العصر 
العثماني باإلضافة لمدرسة الطب أو دار الشفاء ببورصة التي شیدھا السلطان بایزید األول، وتتكون 

حجرات لسكن الطالب من جمیع الجھات ما مدرسة بایزید الثاني من قاعة تدریس بالجھة الغربیة و
شیدت : المدرسة ذات الساعة. عدا الجھة الشرقیة، وتلتف ظلة حول الصحن تتقدم وقاعة التدریس

رنھ بجوار بمدینة أد) م١٤٥٠- ١٤٢١/ھـ٨٥٥- ٨٢٤(سلطان مراد الثاني بن محمد األولفي عھد ال
، وجاءت ا تعمل على مدار الساعةد ساعة بھ، وعرفت بھذا االسم لوجومسجد الشرافات الثالثة

 ٣٦×  ٤٤، وتمتد المدرسة من الخارج بطوللجوقیة فیتقدمھا صفة من خمس قبابتشبھ العمائر الس
م، ویلتف حول الصحن من الجھة الشمالیة خمس حجرات و من الجھة الشرقیة ست حجرات ومن 

زوایا ھذه الجھة وبكل منھما بقبة،  تمت تغطیةالجھة الجنوبیة قاعة الدرس والمسجد و
بجوار مسجد الشرافات الثالثة والمدرسة ذات  أدرنھتقع بمدینة  :مدرسة البكوات.المراحیض

فسوف أقوم بسرد أسمائھا باللغة التركیة حتي ال یختلف المعني  :المدارس المندثرةأما عن . الساعة
  :عند الترجمة للغة العربیة وھي كالتالي 

- (Ahi Çelebi Medresesi ، Ali Kuşçu Medresesi ، Atik Ali Paşa Medresesi ، Bevvâb Sinan 
Medresesi ، Dar ül HadÎs Medresesi ، Eski Cami Medresesi ، Gülçiçek Medresesi Hatun 
Medresesi ، Haci alemüddin Medresesi ، Haci Kemalüddin Ismail Bey (Saraciye) 
Medresesi ، HalebÎ Medresesi ، Hüsamiye Medresesi ، Ibrahim Paşa Medresesi ، Ibrahim 
Paşa (Çandarli) Medresesi ، Kürd Hoca Medresesi ، Molla Fahreddin-I ، AcemÎ Medresesi ، 
Oruç Paşa Medresesi ، Șah Melek Medresesi ، Șeyh Șücâ Medresesi ، Taşlik Medresesi ، 
Yakub Çelebi Medresesi) .   

ص ، م١٩٨٧فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد محمد عیسى، استانبول: طاى آصالن آبااوق -
 .١٩١- ١٨٩ ص

-Göknil(Ulya Vogt.): Ottoman living architecture, oldbourne, London، 1966, p.52. 
-Unsal(BehĢet.): Turkish Islamic Architecture in Seljuk and ottoman times 1071-1923, 
London, 1973, p.40.    
-Freely(Johan.): A history of Ottoman Architecture, Wit Press، Poston, 2011, p.2, pp.70-73.  
-Demiralp(Yekta.): Erken dönem Osmanlý medreseleri(1300-1500, Dokrora tezi, Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Anabilim Dali, SOSYAL BiLIMLER ENSTiTUSU, EGE UNiVERSITESi, 
izmir, 1997, ss.116 – 123. 
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ھـ، ٧٩٤األول جامعھ الشھیر مراد السلطان ابن األول بایزید كما شید بھا السلطان
األول كرسي ملكھ،  بایزید السلطان ابن جلبي خان محمد وفي أدرنھ نصب السلطان

، )٣٢(ھـ٨٣٣الثاني عام مراد السلطان ابن الفاتح خان محمد وفیھا ُولد السلطان
وكانت أدرنھ إلى جانب استانبول في عھد السلطان سلیم األول بمثابة قاعدة 

م وكان ١٥٢٠/ھـ٩١٨، وكانت حملة السلطان سلیم األول إلى أدرنھ سنة)٣٣(الخالفة
  . )٣٤(السلطان على رأس ھذه الحملة

تعبر عن ھذا ) منمنمة(وقد وردتنا من مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان تصویرة 
لمدرسة  ، وھو زیارة السلطان سلیم األولالسلطان سلیم األول الحدث الھام من حیاة

لم تعبر عن ھذا  ،)٣،  ٢لوحتا (، ولكن التصویرة ھنا أیضا مثل)٤وحةل(أدرنھ
الحدث تعبیرا حقیقیا كما ورد في المصادر التاریخیة المعاصرة كغیرھا من بقیة 
تصاویر ھذا المخطوط، حیث اقتصرت على تمثیلھ فقط في المخطوط دون الدخول 
في تفصیالتھ التاریخیة، حیث جاءت ھذه التصویرة عبارة عن منظر للسلطان سلیم 

، وذلك من خالل النص في مدرسة أدرنھ الةاألول وھو جالسا علي سجادة ص
أربعة أسطر، المكتوب باللغة التركیة بخط النستعلیق باللون األسود والذى ورد في 

منھا  وسطر واحد في الجزء السفليالتصویرة  ثالثة أسطر في الجزء العلوي من
  :وكالھما مكمال لآلخر، ونص ھذه الكتابة

صاروخان والیتنھ توجھ / ھ ایالتكاھلرى اوالن واذن ھمایون والد ما جدلرى ایل(... 
كوننده مدرسھ ادرنھ مقدم برمیمنھ لرى ایلھ مقر / بیوردیلر وشعبانك یكرمى بدنجى 

  .)...وامانى اولدى وبواثناده وزیر شادمانى ومھر نسایم امن / مّسرت َو 
  :تعني وترجمتھ إلى اللغة العربیة

السابع والعشرین من شھر شعبان أصبح وتوجھ إلى والیة صاروخان وفي الیوم ( 
من واألمان الجزء األیمن من مقدمة المدرسة مقر للسرور والفرح وشمس نسایم األ

  ....)وفي ھذه األثناء وزیر
وقد قسم الفنان التصویرة إلي ثالثة أقسام، جعل القسم العلوي والسفلى منھما 

ثالثة في الجزء  حیث النص الكتابي الذي یشتمل على أربعة أسطر، ؛صغیرین
أما القسم الثالث واألخیر فیمثل العلوي وسطر في الجزء السفلي من التصویرة، 

وھو زیارة السلطان سلیم األول لمدرسة أدرنھ،  التصویرةالحدث الرئیسي لھذه 
مرتدیا عباءتھ ذات اللون األحمر وقد مألتھا ویظھر فیھ السلطان سلیم األول 

الزخارف النباتیة، أسفلھا قفطان باللون األخضر تملؤه الزخارف النباتیة أیضا، 
وأسفل القفطان قمیص باللون األزرق علیھ زخارف نباتیة، وعلي رأسھ العمامة 

                                                             
  .٥١، ٤٦، ٤٢، ٣٨، ٣٧صص تاریخ سالطین بني عثمان، : عزتلو یوسف بك آصاف (٣٢) 

 

  .٨٦، صفي أصول التاریخ العثماني: أحمد عبدالرحیم مصطفي(٣٣) 
 

  ..٣١، ص"العصر العثماني" ریخ اإلسالميموسوعة التا: مفید الزیدي(٣٤) 
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، "سلطان سلیم خان"واسمھ مكتوب بالقرب من رأسھ ، العثمانیة ذات اللون األبیض
ّي علي سجادة صالة  وجلس أرضیتھا مملوءة  باللون القرنفليفي وضعیة المصل

الزخرفة الرئیسیة لھا تأخذ شكل المحراب زخرفت كوشتیھ وبالزخارف النباتیة، 
وتكتمل زخرفة ھذا القسم الذي جلس فیھ السلطان سلیم األول بخلفیة  باللون األصفر،

یجلس فیھ  ما عن المدرسة فجاءت من ایوانأ .باللون األصفر تتخللھا زخارف نباتیة
من عمودین باللون البني ویحدد ھذین العمودین مساحتین مستطیلین  السلطان مكون

في أعلى المدرسة المنظر باللون األخضر تملؤھما الزخارف النباتیة، ویظھر 
أكبرھما في المساحة القبة باللون األسود ثالثة قباب الخارجي والذي جاء من 

جوسق من النحاس، وعلى أقصي یمین الصور إلى جانب كل منھما  الوسطي ویعلو
، وتمت كتابة ھذه القباب الثالثة مئذنة باللون األبیض یعلوھا جوسق من النحاس أیضا

 .إلى جانب ھذه القباب الثالثة" أدرنھمدرسة "عبارة 
لمناظر أما عن رسوم المدارس في التصویر العثماني، فقد تعددت أشكالھا وا

في  ولعل من أھم المخطوطات المزوقة بالصور الملونةالتصویریة المرسومة بھا، 
وبخاصة  ،الخارجمن من الداخل و التي قامت برسم المدارسالعصر العثمانیو

المدارس في مدینة استانبول ھو مخطوط بیان منازل سفر العراقیین لنصوح 
ومخطوطات عثمانیة أخري .)٣٥()م١٥٣٨- ١٥٣٧(ھـ٩٤٤والمؤرخ بسنة مطرقشى

، ومخطوط )م١٥٨٤(ھـ٩٩٢مثل مخطوط الھونرنامھ الجزء األول والمؤرخ بسنة
 شاھنامةومخطوط ، )م١٥٩١(ھـ٩٩٩الشاھنشاھنامة الجزء األول والمؤرخ بسنة

، )م١٦٠٣- ١٥٩٥/ھـ١٠٠٣-٩٨٢(تالقى زاده والمؤرخ بحوالي الفترة ما بین سنتي
، م١٧/ھـ١١المؤرخة بالنصف األول من القرنومخطوط كتاب البحریة النسخة 

- ١٠٢٧(ومخطوط دیوان نادري والمؤرخ بحوالي الفترة ما بین سنتي
ولعل أھم ھذه التصاویر التي تمثل رسم لمدرسة ھي  .)٣٦()م١٦٢٢-١٦١٨/ھـ١٠٣١

، وتكمن أھمیتھا في أن "مخطوط دیوان نادري"تصویرة من المخطوط األخیر
في بحثنا ھذا، حیث تمثل  ةالتصویرة الوارد موضوع التصویرة یشبھ موضوع

، وجاءت تضم )٣٧(باسمھ المسماةزیارة غضنفر أغا لمدرستھ تصویرة دیوان نادري، 
                                                             

 (35)Yurdaydin(H.G.): NasühüʼsSilāhiMatrākci, Beyan-I Menāzil-I Sefer-irākeyn-I Sultan 
SülymānHān, Ankara, 1976, 1b – 109b. 

رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، رسالة : السید عثمان مرعي مني(٣٦) 
  .٤٩٢م، ص٢٠٠٩دكتوراه، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة

 

شیدھا غضنفر أغا، الذي تولي مناصب تنفیذیة ھامة جدا كرئیس الباب  :مدرسة غضنفر أغا(٣٧) 
العالي أثناء فترات حكم السلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث، كما كان یعمل في العدید من 

م، والتي ما زالت تحمل اسمھ، كما أن ١٥٦٦نشاطات القصر، وقام بتشیید ھذه المدرسة في عام
  .لمقاطعةضریحھ أیضا في نفس ا

Astoy(Nurhan.) &Çaǧman (Filiz.): Turkish Miniature Painting, Translated by Atil (Esin.), 
Publications of The R.C.D. Cultural Institute, Istanbul 1974, No.44. 
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منظرین منظر خارجي لغضنفر أغا على فرسھ بصحبة أربعة أشخاص، ومنظر 
 .)٣٨(داخلي یضم مدرسا مع تالمذتھ یقوم بالتدریس لھم

  :مخطوط تاریخ سلطان سلیم خانتصاویر الفنیة لأھم الممیزات النتائج وتتضمن 
األثریة والفنیة بتأریخ مخطوط تاریخ سلیم خان  دلةقامت الدراسة بناء على األ -

 .م١٧/ھـ١١م بدایة القرن١٦/ھـ١٠بحوالي نھایة القرن
أي لم ترد أي منھا على صفحتین  ؛مفردة جمیع تصاویر ھذا المخطوطجاءت  -

أو بین سطوره  المخطوط كجزء من المتنھذا ، كما لم ترد أي من تصاویر متقابلتین
 حات ال تحتوي إال على تصاویر فقط، والنص الكتابي؛ إذ وردت في صفالكتابیة

 .والمكمل ألجزاء المتن جاء داخل اإلطار المحدد للتصویرة الشارح لھذه التصاویر
 .ولم تخرج أي من تصاویر ھذا المخطوط عن اإلطار الذي یحددھا

التي تسجل إن لم تكن الفریدة، ا یعتبر ھذا المخطوط من المخطوطات النادرة جدً  -
بالقرب من " سلطان سلیم خان"مثل كتابة اسم  المصورة بھ األشخاصأسماء 

 سواء كانتاألشیاء المصورة بھ ، وكذلك أیضا مسمیات )٤، ٣، ٢لوحة(رأسھ
قدس "،)٣لوحة"(مدرسة أدرنھ"، مثل كتابة اسم منشآت معماریة أو تحف تطبیقیة

في  مرسومةالتلك المنشآت األثریة تصاویر بالقرب من ) ٤لوحة(" شریف
 .الخ...المخطوط

فجاءت عبارة عن خطوط بسیطة تمیزت أطر تصاویر ھذا المخطوط بالبساطة،  -
نوع من أنواع الزخارف النباتیة أو اآلدمیة أو ، ولم تشغلھا أي فقط تحدد التصاویر

 .وقام الفنان بالتركیز على الموضوع الرئیسي للتصویرة فقط .الحیوانیة
عالقة وطیدة، حیث في المخطوط كانت العالقة بین النص الكتابي والتصویرة  -

لة سجّ جاءت النصوص موضحة وشارحة للتصاویر، فضال عن أن الكتابات المُ 
 .لتصاویر ال تحتاج معھا إلى نص كتابي آخر موضح لھاجانب عناصر اب
بل لم یھتم المصور بإبراز موضوع التصویرة عن طریق كثرة العناصر الفنیة،  -

ووضوحھا  مما أدي معھ إلي كبر حجمھاجاءت الرسوم اآلدمیة والحیوانیة قلیلة جدا؛ 

                                                             
 (38)Fetvaci(Emine.): Picturing History At the Ottoman Court, Indiana University 
Press2013, p.255, pl.6.06. &Astoy(Nurhan.) &Çaǧman (Filiz.): Turkish Miniature Painting, 
Translated by Atil (Esin.), Publications of The R.C.D. Cultural Institute, Istanbul 1974, 
No.44.&Baǧci(Serpil.) and others: Ottoman Painting, Ministry of Culture and 
Tourism, Turkey, 2010, p.216 - 217, pl.176.&Renda (Günsel.) and Others: A History of 
Turkish Painting, PALASAR SA in association with University of Washington Press, 
Seattle – London 1988, p.50, pl.38. 
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كانت  التطبیقیة، وكذلك الحال بالنسبة لرسوم العمائر واألثاث والتحف بشكل كبیر
 .نادرة جدا

لم یراع المصور في ھذا المخطوط البعد الثالث وقواعد المنظور، أو بعبارة أخرى  -
 .لم یراع النسبة والتناسب بین العناصر الفنیة في التصویرة الواحدة

اھتم المصور حین تصویره لألشخاص العثمانیین والصفویین والممالیك، بمراعاة  -
 .ه األقطار، وكذلك السحن اآلدمیة للوجوهاألزیاء لكل قطر من ھذ

من خالل النتائج السابقة؛ یعتبر ھذا المخطوط من المخطوطات التجاریة، التي  -
التركیز فقط جاء نعت خارج ورش البالط العثماني، وتم إنجازھا بسرعة فائقة، وصُ 

 .دون ابراز مالمح الفن العثماني بشكل كافيالتصاویر  على موضوعات
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  مراجع البحث
  :المراجع العربیة: أوال

  

رسوم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبة الصخرة على  :أحمد رجب محمد على
اآلثار والفنون العثمانیة، رسالة ماجستیر، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة 

  .م١٩٩٢القاھرة 
، القاھرة،  ٢في أصول التاریخ العثماني، دار الشروق، ط :أحمد عبدالرحیم مصطفي

  .م١٩٨٦
، ١طروائع من التاریخ العثماني، دار الكلمة للنشر والتوزیع،  :أورخان محمد على

  .٢٠٠٧مصر  –المنصورة 
فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد محمد عیسى، :اوقطاى آصالن آبا

  .م١٩٨٧استانبول
محمد التونجى، دار كتور أطلس الخط والخطوط، ترجمةد :فضائليحبیب هللا 

  .م١٩٩٣، القاھرة١ططالس، 
، مجلة كلیة "مخطوط دیني مصور لم یسبق نشره " قرق سؤال  :حسن محمد نور

  .م١٩٩٥، ٢اآلداب، جامعة سوھاج، العدد الثامن عشر، ج
وفق المصادر " تاریخ الدولة العثمانیة النشأة واالزدھار  :سید محمد السید محمود

  .م٢٠٠٧، القاھرة ١العثمانیة المعاصرة والدراسات التركیة الحدیثة، مكتبة اآلداب، ط
  .م١٩٩٤، ٢تاریخ القدس، دار المعارف، القاھرة ، ط :عارف باشا العارف

، "من أول نشأتھم حتى اآلن"تاریخ سالطین بني عثمان :عزتلو یوسف بك آصاف 
  .م٢٠١٣مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة 

، الموسوعة المیسرة في التاریخ اإلسالمي ):فدا(فریق البحوث والدراسات اإلسالمیة
إشراف ومراجعة قاسم عبدهللا إبراھیم، محمد عبدهللا صالح، تقدیم دكتور راغب 

، القاھرة ٢جسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الثانیة،السرجاني، مؤس
  .م٢٠٠٧

 ،٢طدار العلم للمالیین،  –، دار لبنان للطباعة والنشرالعربيروح الخط  :كامل البابا
  .م١٩٨٨بیروت

النقوش الكتابیة الشیعیة على الفنون اإلسالمیة  :ماھر سمیر عبدالسمیع السید
، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، "دراسة أثریة فنیة " اإلیرانیة في العصر الصفوي 

  م٢٠١٤/ ھـ ١٤٣٥جامعة جنوب الوادي 
العثمانیون في التاریخ والحضارة، المركز المصري للدراسات وبحوث  :محمد حرب

 .م١٩٩٤العالم التركي، القاھرة 
الدولة المغولیة في بالد الھند وأثرھا  فيدراسة النقوش العربیة  :محمد یوسف صدیق

، قسم الدراسات دكتوراه، رسالة "م ١٧٠٧–١٥٢٦/ـھ١١١٨–٩٣٣" الحضاري
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ریخیة والحضاریة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى االعلیا الت
  .م١٩٨٧/ـھ١٤٠٧بمكة المكرمة

دراسة ألنواع الخطوط " تطور الكتابة الخطیة العربیة :دةمحمود عباس حمو
  .م٢٠٠٠/ـھ١٤٢١، القاھرة١ط، دار نھضة الشرق، "ومجاالت استخدامھا 

، دار أسامة للنشر "العصر العثماني"موسوعة التاریخ اإلسالمي :مفید الزیدي
  .م٢٠٠٣عمان  –والتوزیع، األردن 

رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة،  :مني السید عثمان مرعي
  .م٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة
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  :المراجع األجنبیة: ثانیا
Astoy(Nurhan.) &Çaǧman (Filiz.): Turkish Miniature Painting, Translated 
by Atil (Esin.), Publications of The R.C.D. Cultural Institute, Istanbul 1974. 
Atil(Esin.):The Age of Sultan Süleyman the Magnificent , National Gallery 
of Art , Washington Harry N. Abrams , INC., New York , 1987. 
Baǧci(Serpil.) and Others: Ottoman Painting , Ministry of Culture and 
Tourism , Turkey, 2010. 
Blochet(E.): Catalogue des Manuscrits Turcs.1.cilt, Paris, 
BibliothèqueNationale(1932-1933). 
Deǧirmenci (Tülün):GeçmişinYenidenİnşası: Târîh-i SultânSelîm Han 
veTasvirleri, HacettepeÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıDergisi (HÜTAD), 
18 (2013). 
Demiralp(Yekta.):ErkendönemOsmanlýmedreseleri(1300-1500, 
Dokroratezi, ArkeolojiveSanatTarihiAnabilim Dali, SOSYAL 
BiLIMLERENSTiTUSU, EGE UNiVERSITESi, izmir, 1997. 
Fetvaci(Emine.): Picturing History At the Ottoman Court, Indiana 
University Press2013. 
Freely(Johan.): A history of Ottoman Architecture, Wit Press، Poston, 
2011. 
Göknil(Ulya Vogt.): Ottoman living architecture, oldbourne, London، 
1966. 
Lane – Poole (S.): The Mohammadan Dynasties, London 1993. 
Renda(Günsel.): and Others: A History of Turkish Painting, PALASAR 
SA in association with University of Washington Press, Seattle – London 
1988. 
Savory(R.):Iran under the Safavis، 1980. 
Schmitz(Barbara.) and Others: Islamic and Indian manuscripts and 
Paintings in The Pierpont Morgan Library , New York , 1997. 
Unsal(BehĢet.): Turkish Islamic Architecture in Seljuk and ottoman times 
1071-1923.London, 1973. 
Yurdaydin(H.G.):NasühüʼsSilāhiMatrākci, Beyan-I Menāzil-I Sefer-
irākeyn-I Sultan SülymānHān, Ankara, 1976. 
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  اللوحات

  
  
  
  

الصفحة األولي التي تشتمل على اسم المخطوط واسم المؤلف واسم الناسخ واسماء )١( لوحة
مؤرخ  - ینسب إلى العصر العثماني –مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان  -مالكي المخطوط

محفوظ بـالمكتبة الوطنیة  –م ١٧/ـھ١١النصف األول من القرن م١٦/ھـ١٠نھایة القرن بحوالي
 .Suppl. turc  524 , fol.1r: بباریستحت رقم
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للشیخ محمد بدخشي في جامع بني األول زیارة السلطان سلیم ) ٢( لوحة
 -ینسب إلى العصر العثماني  –مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان  -أمیة 

م النصف األول من ١٦/ھـ١٠مؤرخ بحوالي نھایة القرن
 .Suppl:محفوظ بـالمكتبة الوطنیة بباریستحت رقم –م١٧/ھـ١١القرن

turc  524 , fol.173r. 
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 -یؤدى الصالة أثناء زیارتھ للقدس الشریف األول السلطان سلیم )٣( لوحة   

مؤرخ  - ینسب إلى العصر العثماني –مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان 
محفوظ  –م١٧/ھـ١١م النصف األول من القرن١٦/ھـ١٠بحوالي نھایة القرن

 .Suppl. turc  524 , fol.183v :بـالمكتبة الوطنیة بباریستحت رقم
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مخطوط  - سلیم األول یصلي في مدرسة أدرنھالسلطان )٤( لوحة
مؤرخ  - ینسب إلى العصر العثماني –تاریخ سلطان سلیم خان 

م النصف األول من ١٦/ھـ١٠بحوالي نھایة القرن
 :محفوظ بـالمكتبة الوطنیة بباریستحت رقم –م١٧/ھـ١١القرن

Suppl. turc  524 , fol.232r. 


