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 :ملخصال

العلمث  القثا م ىلثل المقارنثة والتحليثل الثتت م التث  ألصثق ا الثبعي مثف مث ر   النثف  يتناول هذا البحث  مننثداو و ثل المثن  
بالعمثثارا العثمانيثثةل والتثث  يثثدى   ي ثثا بطن ثثا صثثورا عبثثل الصثثل مثثف العمثثارا البيدنعيثثةص وبالتثثال    ثث  معدومثثة الصثثالةل بحيثث  

قثثع ىلثثل كثثثرا اسثثت دام ىنصثثرو القبثثاب وال بيثثة تشثثكلم مثثف ىثثدا أنمثثاع م تلنثثة ودوف أو ابتكثثار أو تعثثوير يميدهثثال ومعتمثثدا  
 نشا ييف.احام لك  تغعل ب ذيف العنصريف اإلبشكل مبالغ  يهل بحي  أكثروا مف احدا  المس

وذلثثع ىثثف عريثثل تنثثاول البحثث  بثثالتكويف  صومثثف  ثثالل الدراسثثة يتنثث  مجانبثثة مثثا سثثبل مثثف ادىثثابام للحقيقثثة والصثثواب
وذلثثع منثثذ  تثثرا النشثثطا وحتثثثل  لدا ل  لنمثثاذع ىثثدا م تلنثثة مثثثف العمثثا ر العثمانيثثة الدينيثثةالمعمثثارو وهندسثثة البنثثاب ال ثثارج  والثث

االددهارل والت  يتن  مف  الل ثا أف التصثميم الثذو توصثل  ليثه المعمثار العثمثان   ث  م ععثه لعثراد الجثامي العثمثان  يمثثل 
 ثا ىثف أجثداده السثالهقة هنثاعل و ثد أ نثي هثذا نتاع لتجريب عويل بدأه    منعقة النانول مثف  ثالل ار  يمثثل أصثالة ورث

بدايثة مثف عثرد بورصثة الثالثثةل وحتثل العصثر الثذهب  للعمثارا العثمانيثة  المسثتمر الميرا  الصيل لالبتكار والتعثوير والتجريثب
 م(ل وظ ور النموذع المثل ل ذا العراد النن .1453هث/ 857وما تاله ىقب  تحه لمدينة القسعنعينية )

البحثث  كثثذلع تسثثا الو حثثول النرنثثية الجدليثثة القا لثثة بتقليثثد المعمثثار العثمثثان  الىمثثل للعمثثارا البيدنعيثثة وتحديثثداو  و ثثد أثثثار
كنيسثثت ا العظمثثل صيثثا صثثو يا وهثثذا التسثثا ل هثثوم هثثل تو ثث  المعمثثار العثمثثان  ىنثثد تقليثثده ل ثثذا الم عثثع البيدنعثث   ثث  م ععثثه 

 ل أم أنثه أكمثل بعثده بتصثاميم أ ثرل م تلنثة ومتعثورا  هالثم يجثد جديثداو يقلثده بعثد ث   سثتانبول و قثع لنثه الثثان  لجثامي بايديثد 
والحقيقة أف ما وجدناه مف  الل البح  ي تل  ىف ذلع بالكليةص  ذ  ف المعمار العثمان  لم يتو   واستكمل سلسثلة تجاربثه  ث  

 .ل وصمم ت عيعام أ رل أكثر تعوراو لجوامي ىداالنراغ المركدول والت  بدأها بعرد بورصة الثالثة وما تالها مساحة ديادا

 :الدالةالكلمات 

 النراغ المركدو. صكنيسة صيا صو يا ص البيدنعية العماراص الثالثةعرد بورصة  صالعمارا العثمانية
Abstract: 

This research deals with the refutation, according to a scientific method based on 

comparison and analysis, of the charges that some art historians have attached to the Ottoman 

architecture, in which they claim that it is an exact copy of Byzantine architecture. Therefore, it 

has no originality, as it was formed from several different styles and without any innovation or 

development that distinguishes it, and depends only on the frequent use of the elements of 
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domes and vaults to a great extent, so that they increased the work of multiple spaces to be 

covered with these two structural elements. 

Through the study, it becomes clear that the above falsehoodsare incorrect, by addressing 

the research on the architectural composition and architecture of the external and internal 

construction of several different models of Ottoman religious buildings, from inception to 

prosperity, through which it is clear that the design reached by the Ottoman architecture in his 

plan for the Ottoman mosque style It represents the product of a long experiment initiated by 

the Ottoman architecture in the Anatolia region through a legacy that represents the 

authenticity he inherited from his Seljuk ancestors there, This original inheritance was subjected 

to innovation, development and experimentation, starting with the three Bursa styles, until the 

golden age of Ottoman architecture and what followed after its conquest of the city of 

Constantinople (857 AH / 1453 AD), and the emergence of the ideal model for this artistic style. 

The research also raised a question about the controversial hypothesis that the Ottoman 

architecture blindly imitated Byzantine architecture, specifically its Great Church, Hagia 

Sophia. He completed it with other different and advanced designs?! In fact, what we found 

through research is completely different from that; As the Ottoman architecture did not stop, 

but instead completed a series of experiments in increasing the wide central space, which he 

started with the three Bursa styles and what followed, and he designed other more advanced 

layouts for several mosques. 
Keywords: 

Ottoman Architecture, Bursa Three Styles, Byzantine Architecture, Hagia Sophia Church, 

Central Space. 

 مقدمة:ال

ادىل البعي مف م ر   النف اإلسالم  مت ماو العمارا العثمانيثة بطن ثا معدومثة الصثالةل وأن ثا تتشثكل 
ن ثا بمثابثة صثورا عبثل الصثل مثف  مف ىدا أنماع م تلنةص وبالتال      ت لو مف أو ابتكثار أو تعثويرل  ذ 
اف يعتمثثثد  قثثع ىلثثثل كثثثرا اسثثثت دام العمثثارا البيدنعيثثةل بثثثل داد الثثبعي مثثثن م  ثثا الوم لبثثثطف المعمثثار العثمثثثان  كثث

ىنصرو القباب وال بية بشكل مبالغ  يه بعما رهل بحي  كثاف يتكثثر مثف احثدا  المسثاحام لكث  تغعثل ب ثذيف 
ل ونحاول مف  الل هذه الدراسة تننيد هذه ال ثوال والثرد ىلي ثا و ثل مثن   ىلمث   ثا م 1 العنصريف االنشا ييفل

مف العما ر العثمانية الدينية منذ النشطا والتكويف وحتل االددهار والتعويرل  ىلل التحليل والمقارنة لنماذع ىدا
ب د   ثبام أف العراد العثمان   ا م ىلل ىنصرو الصالة والتعوير واالبتكار مثله    ذلثع مثثل كثل عثرد 

 يمثثا ورثثثه الننثثاف والمعمثثار المسثثلم  ثث  كثثل عثثراد مثثف هثثذه  2 النثثف اإلسثثالم  الم تلنثثةل بحيثث  تتمثثثل الصثثالة
                                                 

ل العمثثارا العربيثثة اإلسثثالمية مانثثي ا وحانثثرها ومسثثتقبل احثثول أراب بلوشثثيه وكرابتشثثع و ريثثد شثثا ع ل راجثثيل شثثا ع ل  ريثثدل  1
ص وكثذال مثردولل ىبثد العديثدل 198ل 147 – 146ل 143 – 137مل 1982هثث/ 1402ل ىمادا ش وف الكتابل الريايل 1ع.

 .  230 – 229مل 1987هي ة الكتابل  مل القاهراالننوف الد ر ية  ل العصر العثمان 
لل وأصل الش بم  2 صار ذا أصلل  ال أتمية ال ثذل م الصالةم الصلم أسنل كل ش بل وجمعه )أتصول(ل ويقالم أصل مَ صَّ

لل وكثثذلعم تَطصثثَلل وأصثثل الشثث بم  تلثثه ىلمثثاو َ َعثثَرَ  أصثثلهل  ثثلت ثثَعل مثثا لثثم تجعثثل الشثث ب يطصت لومثثا الشثثغل  ال أننثث  مت يثثبك لعمرنم
ل َأصالةل و الف أصيل الرأو و د أتصل رأيه َأصالةل ومجد أصيل أو  =ورجل أصيلم له أصلل ورأو أصيلم له أصلل و د أصت
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العثثرد الننيثثة المتعثثددا ىثثف أسثثال ه وأجثثداده مثثف الننثثانيف والمعمثثارييفل مثثي صثثبغ هثثذا اإلر  الننثث  وا نثثاىه 
لعملية االستنباع اإلسالم ل والت  تعتمد ىلل حيويثة وتثد ل الملكثام النكريثة ىنثد الننثاف المسثلمل  ت ثرع يديثه 

الو معتمثثثداو ىلثثثل جثثثذوره السثثثابقة دوف التقليثثثد الىمثثثل والنقثثثل و قثثثعل وانمثثثا صثثثبغه ب اصثثثية التعثثثور  نثثثاو أصثثثي
 بداع الدا م والمستمر والالمحدود.المتواصل واالبتكار واإل

ملك ثثم بمنعقثثة النانثثول )صسثثيا   ثث والحقيقثثة أف العثمثثانييف كمثثا ورثثثوا أبنثثاب ىمثثومت م سثثالهقة الثثروم 
ل ولثثم يقنثثوا أمثثام هثثذا التثثرا  المثثورو  بالنقثثل 3   ارث ثثم الننثث   ثث  العمثثارا والننثثوفالصثثغرل(ل ورثثثوهم كثثذلع  ثث

والمحاكثثثاا عثثثويالول بثثثل أ نثثثعوه  لثثثل سلسثثثلة عويلثثثة مثثثف التجريثثثب والتعثثثوير الثثثدا م والمسثثثتمرل والقثثثا م ىلثثثل 
العثمثان  مجموىة مف الهثدا  والتث  ونثع ا الننثاف والمعمثار العثمثان  نصثب ىينيثه لتننيثذها  ظ ثر العثراد 

ماته و صا صثه ف لثه سث    العمارا والننثوف الد ر يثة بشثكل جديثد ومتعثور ومبتكثر ىثف سثلنه السثلجو  ل  ذ 
ومثف هثذه الهثدا  التث  ونثع ا المعمثار والننثاف العثمثان  نصثب ىينيثهل وىمثل بشثتل ل الت  تميده ىثف ييثره

 يل مما و ل النوابع الشرىية الستبل ىلل الوصول  لي ا وحل معنالت ا 

                                                                                                                                                             

ثَل(  –و َأصالةل و   المعجم الوسيعم أَصَل الش ب ذ= أصثالةوم ثبثم و َثومَول  -َأصالوم استقصثل بحثثهل حتثل ىثر  أصثلهل )َأصت
َل( الش بم جعل لثه أصثالو ثابتثاو يتبَنثل ىليثهل و)اَلَصثالة(  ث  الثرأوم جودتثهل و   ث  النسثبم  - ث  التسثلوبم ابتكثارهل و  -)َأصَّ

 منش ه الذو ينبم منهل واَلصلم كرم النسب. -سه الذو يقوم ىليهل و ىرا تهل و)َأصل( الش بم أسا
ومف كل هذه التعرينثام اللغويثةل يمكننثا أف نتعثرص  أصثالة النثف  ث  االصثعال  بطن ثام لالمحا ظثة ىلثل ذاتيثة النثفل باسثتناده  لثل 

الننثل جمثال الثديف محمثد بثف مكثرم اإل ريقث  ابف منظورل اإلمام العالصمة أبل  أصوله الولل وتمسكه بمباد ه الساسيةلل راجيم
ل عبعثثثة جديثثثدا مصثثثححة وملونثثثة اىتنثثثل بتصثثثحيح ا أمثثثيف محمثثثد ىبثثثد الوهثثثاب لسثثثاف العثثثربم(ل 1311هثثثث/ 711المصثثثرو )م 

ل 1مل ع1999هثث / 1419ل   العربث  وم سسثة التثاريخ العربث دار احيثاب التثرا مل بيروم3جث.ل ع.18ومحمد صادل العبيدول 
 .20مل 2004هث/ 1425ل مكتبة الشرول الدوليةل 4ل أشر  ىلل عبعه مجمي اللغة العربيةل ع.عجم الوسيعالمص وكذال 155

 –يتمثل اإلر  الذو ورثه المعمار العثمثان  ىثف أجثداده السثالهقة  يمثا يلث م السثاليب المعماريثة وعثرد الت عثيع السثلهو ية  3
ل  ثث  العديثثد مثثف العناصثثر المعماريثثة اإلنشثثا ية )الوظينيثثة(ل ووحثثدام وكثثذلع الحثثا –وهثثو مثثا سثثيرد تناصثثيله ب ثثذا البحثث  الحقثثاو 

التصميم السلهو يةل  لل جانب الحليام والعناصر الد ر ية المعلقة مثلم السقينة الت  تتقدم المساجدل وأسلوب التغعية بالقبثاب 
المروحيثثة الشثثكلل وكثثذلع الحثثال  ثث  شثثكل  وال بيثثة بطنواى ثثال ومنثثاعل انتقثثال القبثثاب مثثف حثثدم مثثف المثلثثثام التركيثثة أو ال ثثرل

المحاريثثب ومثثا يتوج ثثا مثثف المقرنصثثام  ثث  دا ثثل تكثثويف مثلثث ل ونمثثاذع مثثف المثثمذف السثثلهو ية العثثراد والمبنيثثة بثثاآلجرل و كثثرا 
تميثدا تعددهال  لل جانب البناب بتناوب مثداميع الحجثارا واآلجثرل وأينثاو  ث  اسثت دام م للمقرنصثام ذام الثداليام المسثتقيمة الم

والم تلنة ىف ال رل المنتشرا    مصر وبالد الشثام وييرهثا مثف البلثداف العربيثةل باإلنثا ة  لثل اسثت دام ال ثد   ث  الد ثار  
 الجدارية سواب    الدا ل أو ال ارع للمبان ل وييرها مف العناصر ال رلل راجيل

YETKIN, S. K.: «The Evaluation of Architectural form of Turkish Mosques (1300 – 1700) », Studia 

Islamica11, Paris, 1959, 78 – 88ص 
ل النصثل الول مثف البثاب ال ثامن نثمف كتثاب الدولثة العثمانيثة تثاريخ وحنثاراصعيلل اسيفل لالننوف والعمارا ىند العثمثانييفلل 

مركد البحا  للتاريخ والننوف والثقا ة اإلسالمية  مل  ستانبول2 ل اشرا  أكمل الديف احساف اتويلول مجث.ترجمة صال  السعداوو
 .695 - 693ل 2مل مجث.1999) رسيكا(ل 
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جو النانول القارن البرودا  لل حد الجليد الدا م والمستمرل والذو يتعلب العامل البي   ممثالو    مواج ة  .1
 مساحة مركدية مغعاا بقباب وأ بية تتنل مي عبيعته.

العمل ىلل ديادا مساحة هذا النراغ المركدو الممتد    ىما ره أسنل هذه المساحة المغعااص لك  يال م أداب  .2
   ىدم  عي صنو  المصليف الممتدال عبقاو لما  -صلل اهلل ىليه وسلم  –ىقيدته وسنة وهدو رسوله الكريم 

ورد مف أحاديثه النبوية الشرينةل والت  وردم    كتب الحدي  الربعة الصحيحة للب ارو ومسلم وابف ماجه 
تكمال عرد م ععام المساجد منذ والنسا  ل باب الن   ىف الصالا بيف الساعيفص ومف ثم العمل ىلل اس

عراد المسجد النبوو بالمدينةل ومف بعده العراد اإليوان  أو السن  )الصليب  المتعامد(ل ثم عراد القبة الت  
 .4 النق ابل وذلع و ل النوابع الشرىية لت عيع المساجد والت  ونع ا يتقدم ا صحف سماوو مكشو 

المعمار المسلم    كل العصور والدمنة وه  معنلة نقص الر ام مواج ة المشكلة البدية الت  تواجه  .3
 المتو ر و كرا  ىداد الىمدا الالدمة لتشييد ىما ره.

و د سعل المعمار العثمان  بكل السبل  لل تننيذ كل هذه المور مف  الل سلسلة مف التجريب 
و ل  د بعيد  لل ما يرنو  ليهحتل وصل  لل ح لالسالهقةوالتعوير المتواصل المصبوغ بميرا  أجداده 

 ل وهو ما ستعالجه الدراسة  يما يل مالنوابع الشرىية الت  ونع ا النق اب
 صالة واالبتكار في طرز بورصة الثالثةمظاهر األ -أوالا 

 بداية العمارة العثمانية(: -)الطراز المبكر

بروصة(  -ة بورصة )بورسة يعد عراد بورصة هو العراد المبكر الذو نشط منذ  ت  العثمانييف لمدين
Bursa5 ( وحتل 14هث / 8م(ل وات اذهم اياها حانرا لدولت مل أو منذ القرف )1326هث / 726   ىام )م

                                                 
هثثذه الحاديثث  النبويثثة والنثثوابع الشثثرىية راجثثي دراسثثتنا المنصثثلةل دكثث ل أحمثثد محمثثدل لتعثثور مسثثاحة النثثراغ تناصثثيل ىثثف  4

 - 79مل 2009ل ودارا الثقا ثةل 4ل مجثث.المجلثة المصثرية لاثثار اإلسثالمية )مشثكاا(المركدو    المساجد العثمانية بإسثتانبوللل 
157. 

صثَل ذكر ابف بعBursa: مدينة بورصة أو بورسة  5 وعة ىف هذه المدينة أثنثاب ديارتثه ل ثا حثول اسثم ام لثثم سثرنا  لثل مدينثة بتر 
سكاف الراب و ت  الصادل ووصن ا  ا الوم لمدينة كبيرا ىظيمة حسنة السثوال  سثيحة الشثوارع  ونبع اسم ا بنم الباب الموحدا وا 

الحثرارال يصثب  ث  بركثة ىظيمثةل .....ل والمرنثل  تحث ا البساتيف مف جميي ج ات ا والعيوف الجارية وب ارج ثا ن ثر مثاب شثديد
مصةلل ويقول ىف  اتح ام لووالده )أو ىثماف( هو الذل  ت  مدينة بتر صَل مف أيدل الروم و بره بمسجدها وكاف  يستشنوف ب ذه الحم

و ثثد  تتمحثثم ىثثام  مسثثجدها كنيسثثةلل وتقثثي هثثذه المدينثثة بمنعقثثة مرمثثرا  ثث  شثثمال يثثرب النانثثولل بثثيف مثثدينت   سثثتانبول وأنقثثرال
م( ىلل يثد أور ثاف يثادو ابثف ىثمثاف بثعل والثذو ت لث  ىثف النثت  بسثبب المثريل  علثم بنثت  مدينثة بورصثة 1326هث / 726)

م(ل ودت مثف ب ثال و ثد شث دم تلثع المدينثة ىصثراو ذهبيثاو 1326هثث/ 726رمنثاف ) 21وهو ىلل  راش المومص  ذ وا تثه المنيثة  ثل 
بحم منذ ذلع التاريخ حانرا للدولة العثمانيثة الناشث ة ىقثب تثول  أور ثاف لمقاليثد الدولثةل واسثتمرم بالنت  العثمان  ل اص  قد أص

م(ل و ثثد شثث دم هثثذه النتثثرا نشثثاعاو معماريثثاو ملحوظثثاو  ذ شتثثيدم ب ثثا العديثثد مثثف الجوامثثيل 1368هثثث/ 770حانثثرا ل ثثا حتثثل ىثثام )
   =ف  لنثثهل المعمثثارييف العثمثثانييف ىلثثل تعثثوير مثثواهب م إلنتثثاعوالمثثدارن والنثثرحة والمقثثابر والحمامثثامل و ثثد شثثجي أور ثثاف ومثث
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هث / 857القسعنعينية )م(ل أو أنه استمر ما يقرب مف  رنيف مف الدماف لما بعد  ت  مدينة 15هث / 9القرف )
سالهقة الرومل والبكويام )الدويالم( الناش ة ىلل انقان ا    م(ل  نشط عراداو  نياو مصبوياو بصبغة 1453

 يرب منعقة النانولل ويتجلل هذا العراد    ثالثة نماذع ه م
 الجامي ذو القبة وتتقدمه سقينة )عراد بورصة الول(. النموذج األول: - أ
الجامي ذو  - (Ulu Camii) الولو جامي-اب )الجامي الكبيرالجامي المتعدد القب النموذج الثاني: - ب

 عراد بورصة الثان (. -الكتا  أو الىمدا 
اإلنجليدو المقلوبل أو جامي عراد بورصةل أو الجامي  (T)الجامي ىلل شكل حر   النموذج الثالث: -جث

 .(The Reverse T) الثال ذو الجنحةل أو الجامي ذو الدوايال أو العراد اإليوان  أو عراد بورصة 

العثمان  بتعوير هذا اإلر  الصيل لجداده بما ي دم متعلبام واحتياجام ىصره  اتجه و د  ام المعمار 
  لل االبتكار والتعوير ىلل النحو التال م

ور  المعمار العثمان   عراد بورصة الول ىف أجداده السالهقة مف مسقع أ ق  مربي القعاع تعلوه  بة  -1
 -و ليالو ما يتم االستغناب ىن ا  –( Porticoقينة )وتتقدمه س -وأحياناو سق  جملون  مسنم الشكل  –

كما    مسجد بشارا بع    مغعاه بقباب صغيرا أو أ بية أو اإلثنيف معاو أو بسق   شب  مسع  ما ل
المعمار العثمان   م( السلجو ييفل يير أف1215/هث612م(ل ومسجد عاش )لحاهل  رو ( )1213هث/ 610)
مف  داعر هذا الالناشئ ىف هذه المساحة الدا لية الناتجة ىف المركدو ىمل ىلل ديادا مساحة النراغ   د

ىلل المحوريف الجانبييف للقبة الم يمنة ىلل  بمد مساحة النراغ  ما  الل أساليب ىدا ومتنوىة لتحقيل ذلعل
 ستانبول     Eminönü 6كما    جامي رستم باشا بطمينونو  ل(ل ا )الجناحيف الجانبييف هذا الت عيع

                                                                                                                                                             

أشثثكاالو معماريثثة متثثطثرا بثثالعراد السثثلجو   مثثي االبتكثثار والتجديثثدل راجثثيل ابثثف بعوعثثثةل أبثثو ىبثثد اهلل محمثثد بثثف ىبثثد اهلل اللثثواتل =
ل B.R.Sanguinettiنتل ل وسثثنجويC.Defrimeryجثثث.ل نشثثر د رمثثرل 4ل رحلثثثة ابثثف بعوعثثثةم(ل 1377هثثث/ 779العنجثثل )م 

ص وكثذال مصثعنل بثف الحثاع  بثراهيمل م عثوع تثاريخ الملثوع العثمانيثة والثودراب والصثدور 322 – 317ل 2مل جثث.1853بارين 
 (ص وكذال2812ل ر م )نس ة مصورا بمكتبة كلية اآلداب/جامعة اإلسكندريةومشايخ اإلسالم والقبودانامل 

VOGT – GÖKNIL, U., Living Architecture: Ottoman, London, 1966, 11 الدولثة العليثة وكذال  ريد بع المحاملل محمثدل  ص
تثثثاريخ الدولثثثة ص وكثثثذال أودتونثثثال يلمثثثادل 124ل 120 – 119مل 1977ل تحقيثثثل  حسثثثاف حقثثثلل دار الننثثثا نل بيثثثرومل العثمانيثثثة
تركيثثثال  -مجثثث.ل منشثثورام  يصثثل للتمويثثل 2ارول ىثثدناف محمثثود سثثلمافل مراجعثثة وتنقثثثي  د. محمثثود النصثث مل ترجمثثةالعثمانيثثة

 .93 – 92ل 1مل مجث.1988استانبولل 
حول التكويف المعمارو وهندسة بناب جامي رستم باشا  ث  أمينونثول ومنشث ه رسثتم باشثا الصثدر الىظثم دمثف السثلعاف سثليماف  6

 ته ال د ية الرا عةل راجيلالقانون ل وسقينته المددوجةل وىناصره المعمارية وحلياته الد ر يةل وبالعا
GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, London, 1971, 249 – 250; 
KURAN, A., Sinan the Grand Old Master of the Ottoman Architecture, Istanbul, 1987, 138 - 140; 

ل كلية م عوع رسالة ماجستير يير منشورامجث.ل 2دك ل أحمد محمدل لالمنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافلل 
 .258 – 249ل 157 – 156ل 1مل مجث.2002 اآلداب/جامعة اإلسكندريةل
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م عع جامي كما    ثم ىلل محور المحراب    شكل د لة تعلوها نص   بةل  لم(1562هث / 969)
م(ل 1578 – 1577هث/ 985)بإستانبول  Azabkapiباب الَعَدب  )ىدب  ابل(    صو للو محمد 

م( بشارع اسك  ىل  باشا    1586 –85هث /994) Mesih Paşaوم عع جامي مسي  محمد باشا 
بشكل صري  كما    م عع مسجد الناتحية الصغير  ىلل المحاور الربعةبمد مساحة النراغ أو ل 7 ستانبول

 (5ل 4ل 1لوحام )(ل 4 – 1أشكال ) .م( بطثينا    اليوناف1488هث / 894)
التنوع    القعاىام الت  تقوم ىلي ا القباب الت  تعلو مساحة العما ر ىلل ىمل كذلع المعمار العثمان   -2

 Sinanجامي الدميرال سناف باشا ما بيف القعاع المربيل والقعاع المسدن كما    عراد بورصة الول    
Paşa     بشكعاشBeşikataş (963 /1556 – 1555هث)ل والقعاع المثمف الشكل كما بإستانبول 8 م

 Silivri Kapi سليورل  ابل )باب سيلورل(    İbrahim Paşa   م عع جامي  ادم  براهيم باشا 
ل والقعاع الذو يتشكل مف ستة ىشر نلعاو لقاىدا القبةل كما    جامي السنانية    9 م(1551هث / 958)

                                                 
يعثثد صثثو للو محمثثثد باشثثا واحثثداو مثثثف أىظثثم الصثثثدور العظثثام  ثث  الدولثثثة العثمانيثثةل  قثثثد توالهثثا أوا ثثر ى ثثثد السثثلعاف سثثثليماف  7

م( وحتثل 1565هثث / 972القانون ل وعوال ى د ابنه السلعاف سليم الثثان ل وبدايثة ى ثد السثلعاف مثراد الثالث ل وذلثع منثذ ىثام )
(ل ولالسثثتدادا حثثول كونثثه مثثف أبنثثاب Sokolالبوسثثنة حيثث  ولثثد  ثث   لعثثة صثثو ل )م(ل ويرجثثي أصثثله  لثثل 1589هثثث / 987ىثثام )

الدوشيرمةل والمناصثب التث  توالهثال وىمثا ره العديثدا والتث  من ثام جثامي ومدرسثة بقادريثهل وص ثر ىنثد ىثدب  ثاب   ث   سثتانبولل 
ل دار العلثثثم 5ومنيثثثر البعلبكثثث ل ع  ل ترجمثثثة بنيثثثه أمثثثيف  ثثثارنلتثثثاريخ الشثثثعوب اإلسثثثالميةوييرهمثثثال راجثثثيل بروكلمثثثافل كثثثارلل 

 ;GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 271 – 276, 281 – 282ص وكذال475مل 1968للمالييفل بيرومل 

 KURAN, Sinan the Grand Old Master, 114 – 121  ص وكثذال دكث ل المنشثمم العثمانيثة الدينيثة  ث  أىمثال الم نثدن سثنافل
 .288 – 272ل 1مجث.

ولالسثثتدادا ىثثف التكثثويف المعمثثارو وهندسثثة بنثثاب جثثامي مسثثي  محمثثد باشثثا  ثث   سثثتانبولل وترجمثثة منشثث هل وىناصثثره المعماريثثة 
 وحلياته الد ر يةل و بته القا مة ىلل  عاع مثمفل وأجنحته الجانبيةل  لل جانب أهم ىما ره بمصرل راجيل

GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 270 – 271 ولوثيقثة و ث  مسثي  باشثا الثوال  العثمثان  كا ثل المملكثة  ص
أو ثثا لل تحقيثثل المليجثث ل ىلثث  محمثثود سثثليمافل  2836الشثثرينة اإلسثثالمية بالثثديار المصثثرية وال عثثار الحجاديثثة والثثيمفل ر ثثم 

وكثثثثذال دكثثثث ل المنشثثثثمم ص 54 –1مل 1992 – 1991ل اإلسثثثثكندرية 16ل ع. صثثثثدارام مجلثثثثة كليثثثثة اآلداب/جامعثثثثة اإلسثثثثكندرية
 .398 – 396ل 1العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافل مجث.

لالستدادا حول جامي الدميرال سناف    بشكعاش بإستانبولل وتاريخ بنا هل والتكويف المعمارو وهندسة البناب للمجميل  8
وجة    هذا الجاميل وما سا ه جودويف مف كوف والجمي بيف الجامي والمدرسة حول  ناب أوسع مكشو ل و كرا السقينة المدد

 السقينة الدا لية تم  دماج ا    ىصر الحلل راجيل
GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 241; KURAN, Sinan the Grand Old Master, 104 – 110; 

    . 188 – 184ل 1دك ل المنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافل مجث.
 مراجي صحول جامي  ادم  براهيم باشا    سليورو  اب  وترجمة منش هل وتكوينه المعمارو وهندسة بنا هل وسقينته 9

 GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 244; KURAN, Sinan The Grand Old Master, 101 – 104وكذال ص 
 . 168 – 164ل 1دك ل المنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافل مجث.
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وجامي محمد بع أبو الدهب  – (349) أثر ر م –م( يرب القاهرا 1571هث/979منعقة بوالل أبو العال )
 .   القاهرا –( 98أثر ر م ) –م( بميداف الدهر 1774 –1773هث/1188–1187تتجاه الجامي الدهر )

 (3 ل2 لوحام)(ل 8 – 5أشكال )
عراد  ه   التنوع    مناعل انتقال القباب الت  تغع  مساحة ىما ر اتجه المعمار العثمان  كذلع  لل  -3

تتنل مي نوىية كل  عاع من مل ما بيف المثلثام الكروية والت  حلم محل المثلثام ل والت  بورصة الول
وذلع    القعاع المربيل والذو يحتاع لركاف  -السلجو ية الصل  -( Turkish Tringlesالتركية )

بل  وية تتحمل الثقل النات  ىف القباب الت  تعلوهال وهو ما ي تل  ىف القعاىيف المسدن والمثمف للقبا
واللذيف يحتاجاف  لل جوانب  ويةل وبالتال  تتنل مع ما الحنايا الركنيةل والت  تنقل الثقل  لل الجوانب ال  لل 
الركافل  لل جانب الحنايا الركنية الثالثيةل ىلل هي ة العقد الثالث  النصوص )المدا ن (ل والت  تتنل مي 

كما    جامي السنانية    بوالل أبو العالل وجامي  القعاع الذو يتشكل مف ستة ىشر نلعاو لقاىدا القبةل
 (3ل 2لوحام )(ل 8ل 7أشكال )محمد بع أبو الدهب تتجاه الجامي الدهر.

المساحة ال ارجية الت  تتقدم ىما ر هذا العراد ذو  تحدي  وتعوير ىللالمعمار العثمان  كذلع  ىمل -4
التنوع    نماذج ا  القبة أو ما يتعر  بالسقينة الت  تتقدمهل مف حي  ديادا مساحت ا وامتدادهال  لل جانب

جامي اسكندر باشا    ا الع  السقينة الت  تقي ىلل محور المحرابل كما    من ا وأنواى ال  ظ رم
م( ىلل الشاعئ الشمال  الغرب  لبحيرا واف بمنعقة 1565 – 64هث /972) Ahlat – Khalat) الع(  

النانول الشر يةل أو السقينة الوا عة ىلل يير محور المحرابل كما    سقينة جامي أحمد كت دا العدب 
لج ة م(ل والوا عة با1698هث / 1109يميف المار مف باب العدب بالقسم الجنوب  لقلعة الجبل    القاهرا )

 - 780 دنيع )   ل أو باددواع السقا   دا لياو  كما    م عع يشيل جامي 10 الشمالية الشر ية منه
م(ل أو  ارجياو بحي  تتقدم المد ل الر ين ىلل محور المحراب سقينتاف المامية 1392 - 1378هث/ 795

ما ظ رم السقينة المددوجة من ا مف سق  ما لل كما    سقينة جامي رستم باشا    امينونو بإستانبولل ك
 (Şemsi Ahmed Paşa)( اإلنجليدول كما    سقينة جامي شمس  أحمد باشا Lوالت  تط ذ شكل حر  )

وظ رم كذلع السقينة ال رل المددوجة  ل11م( ىلل ننا  مياه البسنور1581 – 80هث / 988بطسكدار )

                                                 
باب اإلصعبل(ل  لل جانب  –ىف منشئ الجامي ومو عه    القسم الجنوب  للقلعة مما يل  باب العدب )باب السلسلة  10

المليجلل ىلل سليمافل  مراجي صتكوينه المعمارو وهندسة بنا ه وتطصيل م ععه    العمارا العثمانية دا ل و ارع مصر
هث/ 1400 مجث.ل كلية اآلداب/أسيوع2م عوع رسالة ماجستير يير منشورال لالعراد العثمان   ل ىما ر القاهرا الدينيةلل 

موسوىة العمارا اإلسالمية    مصر مف النت  العثمان  ص وكذال الحدادل محمد حمدا  سماىيلل 359 – 355ل 1مل مجث.1980
 (.148ل شكل ر م )105 – 103ل مكتبة دهراب الشرلل د.مل د ىل  )المد ل(ل )الكتاب الول(حتل ى د محم

ىف م عع مجمي شمس  أحمد باشا وترجمته كطول صدر أىظم مف أصل ىثمان  نبيلص  ذ لم يكف مف أبناب الدوشيرمة  11
ىلل ننا  البسنور بطسكدار     ستانبولل )الد شيرمة( وذلع دمف السلعاف العثمان  مراد الثال ل  لل جانب مو ي المجمي 

 مراجي ص لل جانب تكوينه المعمارو وهندسة بنا ه
GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 282 – 283; KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 199 – 201.  
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منتوحيف ىلل السقينة المامية بحي   اإلنجليدول    شكل روا يف جانبييف مف ال ارع (U   شكل حر  )
يتصالف ب ال أو السقينة الت  تحيع بالمبنل مف جميي ج اته ىدا ج ة جدار القبلةل كما    سقينة جامي 

م( بإستانبولل والت  يغعي ا سق   شب  ما ل نوىاول وكذلع الحال بسقينة 1480هث / 895يعقوب شاه )
 ينة جامي محمد بع أبو الدهب تتجاه الجامي الدهر    القاهرا.جامي السنانية    بوالل أبو العالل وسق

  (8 – 6ل )(3 – 1لوحام )(ل 11 – 7أشكال )
   شكل العناصر المعمارية اإلنشا يةل والحليام والد ار     التكويف المعمار وعور كذلع  عَ وَ نَ  -5

 .12 العرادالمعمارو الدا ل ل والتكويف المعمارو ال ارج  )السقا  ( ل ذا 
( Ulu Camiالجامي المتعدد القبابل والذو يتعر  باسم أولو جامي ) وهوبالنسبة لعراد بورصة الثان   -6

كما    م عع أو الجامي الكبير  قد حاكل  يه المعمار العثمان  ىما ر أجداده    العالم اإلسالم  شر او 
كما    جامي الباب  ويرباو م(ل 9هث / 3)جامي بلخ )بط غانستاف حالياو( والم رخ بن اية النص  الول مف القرف 

أ دم  مف ولعلكذلع أجداده التراع    هذا العراد حاكل المعمار كما ل م(999هث/ 390المردوم بعليعلة )
ل واولو 13 م(1145هث/ 540) Tokad بتو ام Niksarfنيكسار لدي م أولو جامي     هذا التصميم نماذع

 ل14م( 1162هث/ 558ىام ) Konyaبقونية  Iplikçiل واولو جامي    ايبليكجل Urfaجامي    اور ا 
ومي هذا  لم يقبل المعمار العثمان  ىلل هذا العراد البنا   وذلع لكونه يتعاري بعي الش ب مي أهدا ه 

 ال م أهدا ه الت  يسعل لل  كرا التعوير والتجريب لك  يت  إل ناىهيير أنه سعل  الت  يسعل لتحقيق ال
 عمل ىلل تقليل ىدد الدىا م أو الىمدا الت  تنت  ىف  كرا هندسة ت عيع هذا العرادل والذو دوما لتننيذها 

يتشكل مف تقاعي البا كام العولية والعرنية معاوص مما ي دو  لل كثرا وتعدد الدىا م أو الىمدا    نماذع 
لعثمانييف    الجامي الكبير بمدينة سيوانل الجوامي الن مة مف هذا العراد بشكل كبيرل وهو ما ظ ر  بل ا

( كتناو مما يقعي صنو  المصليف بالكتا  والدىا م الن مةل  قام المعمار 50والذو كاف يتشكل مف ىدد )

                                                 
لالستدادا حول المديد مف مظاهر الصالة واالبتكار    عراد بورصة الولل راجيل دك ل أحمد محمدل لمظاهر الصالة  12

ل منشور بمجلة كلية اآلداب/جامعة اإلسكندريةواالبتكار    عراد بورصة الول )الجامي ذو القبة الواحدا وتتقدمه سقينة(لل 
 م.2019ل لسنة 98ع.
م( أو  لل أيام كي سرو بف  لي  أرسالف 1205هث / 602تاريخ بناب الجامي الكبير  ل نيكسار  لل ىام )أرجي صصالف صبا  13

ل ترجمة أحمد ىيسلل مركد البحو   نوف الترع وىما رهماستناداو  لل نص منقوش بالجاميل راجيل صصالف صبال أو عاول 
 .69مل 1987للتاريخ والننوف والثثقا ة اإلسالمية بإستانبولل  ستانبول 

ويعد البناب ل KiliÇ Arslan م( ودير السلعاف السلجو ل  لي  أرسالف الثانل1162ه / 558شيد جامي ايبليكجل بقونية ) 14
كله مف الحجرل ولعل أهم ما  ل ت عيعه أنه تم ت نيي ىدد دىا مه لتصل  لل  ثن  ىشر كتناو  قعل وتتكئ ىلي ا العقود 

متقاععيفل بحي  تحمل  و  ا أ بية متقاععةل  يما ىدا الروال الوسع ىلل محور روال  تشكل بوا ع تجرل  ل اتجاهيف 
 تو ام  ل Niksar وجامي نيكسار Urfa القبلةل  تعلوه  باب ىلل محور عول ل ويشب ه  ل ت عيعه أولو جامي  ل أور ا

Tokad. 
ÜNSAL, B., Turkish Islamic Architecture in Suljuk and Ottoman Times (1071 – 1923), London, 1959, 17. 
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العثمان  بتقليل ىدد الكتا  بشكل كبير وملحوظ بحي  وصل ىددهم  لل اثن  ىشر كتناو    م ععه 
لل بل أكبر جوامي مدينة بورصة ومنعقة النانول  اعبةل وهو الجامي لكبر جوامي هذا العراد ىلل اإلعال
 56م(    بورصةل  ذ تبلغ مساحته )1400 –1396هث / 803 – 799الكبير )اولو جامي( لبايديد الول )

لتقليل ىدد هذه الكتا  حتل ىف هذا ل بل وتوالم تجاربه ال رل 15(  بة 20( متراول وتغعي ا ىدد )68× 
 (9لوحة )(ل 12شكل ) مف الكتا  وذلع    نماذع أ رل الحقة.العدد 

 لل تعوير التكويف ال ارج  ل ذا العراد المعمارو وذلع بإنا ة سقا    كذلع اتجه المعمار العثمان  -7
 لل م ععهل وهو أمر لم يكف معتاداو    نماذجه السلجو ية السابقةل  ظ رم السقينة ال ارجية الت  أنا م 

   م( 1365م/ 767)ش ادا جامي )جامي الش ادا( للسلعاف مراد الول  ة للجامي كما   مساحة  ارجي
 –1403هث/ 817 – 806العتيل( بطدرنثة ) -)الجامي القديم بورصةل وكذلع الحال    سقينة اسك  جامي 

 (10(ل لوحة 13شكل ) .وييرهمال م(1414
 The( المقلوب )Tالجامي ىلل شكل حر  ) -ريم أف المعمار العثمان     عراد بورصة الثال   -8

ReverseT )-  والمعرو  بعراد بورصة أو العراد اإليوان  أو ذو الجنحة أو الدوايا  د حاكل مدارن
 349مدينة  ونية )    Kora Tayأجداده سالهقة الروم بالنانول ذام القبابل مثلم مدرسة  را عال 

وييرهما مف  م(1265 –1260هث/ 659– 664) Inçe Minareliنجه منارا لل ام(ل ومدرسة 1251هث/ 
هذا العراد الثال  مف عرد بورصة  لل  كره ال اص بحي   د أ ني المعمار   ال أفل المدارن ال رل

باال تال  ىف  –ة للصالا يكمصلل وداو  تصميمهأصب  بمثابة عراداو  ريداو مبتكراو ومتعوراول  قد وظ  
ملحل ب ا  اىام  -مدرسة وملحل ب ا مسجد صغير بالنسبة لبعي نماذجه السالهقة  قد كاف    الصل 

بجانب  الصحف لالىتكا  والتصو     أول المرل ويجاورها حجرام أ رل    الركاف كانم ت صص 
هث/ 725كدار للنيا ة )تاب  اف(ل أو حجرام للدراسةل أو كمعبخ ) مارم(ل كما    مسجد اور اف بطدنيع )

م( 1472 – 71هث/ 876م(ل وجامي روم محمد باشا )1340هث/740بورصة )   اآل ر  م(ل ومسجده1325
 (17 – 14أشكال ) بح  روم محمد باشا بطسكدار    استانبول.

                                                 
م(ل وذلثع 1162ه/ 558) Konya ث   ونيثة  IplikÇiيكثاد يتعثابل جثامي بورصثة الكبيثر لبايديثد الول مثي جثامي ايبليكجثل  15

ىشثثر كتنثثاول  ال أف أكتثثا  جثثامي ايبليكجثثل مصثثلبة الشثثكل وتنثثتظم  ثث  صثثنيفل وتعلوهثثا   مثثف حيثث  أف كلي مثثا يحتثثول ىلثثل  ثنثث
( وحثثثدا يغعي ثثثا أ بيثثثة متقاععثثثةل  يمثثثا ىثثثدا روال محثثثور القبلثثثة الوسثثثع 21ىقثثثودل  تشثثثكل با كثثثام تتقثثثاعي  يمثثثا بين ثثثا مكونثثثة )

ثالثثة صثنو  )أرو ثة( بمثواداا جثدار   ث تظمثة والمتعامد ىلل المحراب  تغعيه  بابل بينما الجامي الكبيثر  ثل بورصثة أكتا ثه من
(  سماو  رايياو تغعل كل  سم  بةل يير أف  بثاب روال القبلثة الوسثع 20القبلةل وتتقاعي مع ا أ رل ىرنية مكونة  يما بين ا )

المثد ل هث  الكثثر  تتذكر بالصحف وهل القبة التالية لقبثة والت تغعيه  باب أكثر ارتناىاو مف القباب ال رلل بل  ف  بة الوسع 
مغعثاا بدجثاع اآلف  -ارتناىاو مف كل القباب بل ه  الىلل ىف با    باب المحور العول  الوسعل وه  منتوحثة مثف أىالهثا 

ص وكثثذال المليجثث ل العثثراد العثمثثان   ثث  ىمثثا ر القثثاهرا 174ل ل  نثثوف التثثرع وىمثثا رهمصصثثالف صبثثا وأسثثنل ا شثثادروافل راجثثيل -
 .235ل 1الدينيةل مجث.
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أنا  المعمار العثمان  القاىام الجانبية  لل مساحة المصلل ب د  ديادا تكوينه الدا ل ل كما     -9
 – 1366هث / 787 – 768بورصة )   مسجد اور اف    بورصةل ومسجد ومدرسة مراد الول  داوندكار 

جامي م(ل ويشيل جامي )ال1395 – 1390هث/ 797 – 793بورصة )   م(ل وجامي بايديد الول 1385
ل وذلع ىلل الريم مف كون ا كانم    أول م(1419 -1412هث/ 822 – 815بورصة )   ال نر( 

 (18شكل ) .لالىتكا  والتصو   اىامالمر يير م صصة للصالاص  ذ  ن ا كانم بمثابة 
أو مجموىة بنا ية تنم ىدا  Külliyكليم(  -جعل المعمار العثمان  هذا العراد نمف مجمي )كلية  -11

مارم )معبخ ىام(ل ومنينة )تاب  اف(ل ونري  منشمم  معاول مف مسجد صغير وداويةل ومدرسة وحمام وا 
أفم لتشييد مثل هذه المجموىام الت  تكونم حول ا مدف ومستوعنامل كانم رد  Doğanللمنشئل ويرل 

    عل لسياسة التوعيف واالستقرار الت  يتبع ا الحكامل  ذ أصبحم تمثل النواا الت   لقم حول ا مدف جديدا 
 .16النانولل    البالد التركية 

ف التعوير كما    دار المرل حلم نص  القبة محل  بة المحراب    م عع هذا العراد كنوع م -11
 (19شكل ) م(.1446هث/ Izmir( )850( بطدمير )Tireال نراب لي ش  بع    منعقة تيرا )

 ام المعمار العثمان  بإنا ة ثال  أنصا   باب  لل م عع هذا العراد بحي  تتعامد ىلل الدر اىة  -12
ي سيدو سارية بقلعة الجبل    الوسعلل وذلع لول مرا    جامي سليماف باشا ال ادم والمعرو  بجام

بطسكدار  Mihrimah Sultanثم    جامي م رماه  –( 142أثر ر م ) –م(  1528هث /  938القاهرا )
Üsküdar (954 /ستانبول1548-1547هث     )(12ل 11لوحام )(ل 21 – 20أشكال ) .م 

منا ة له بحي  تتقدمه أنا  المعمار العثمان  ل ذا العراد مساحة  ارجية    شكل سقينة  ارجية  -13
ىلل محور المحراب كما هو معتاد    عراد بورصة الولل وي تل  امتدادها بحسب امتداد واج ة كل 
نموذعل ولعل مف أمثال ا ىلل سبيل المثال ال الحصرم بجامي أور اف    ادنيعل وجامي بايديد الول    

رصةل ويشيل جامي أو الجامي ال نر    بورصةل ومسجد ومدرسة السلعاف مراد الول  داونكار    بو 
   شكل ا  جعل ا سقينة مددوجة كما  عَ وَ ل كما نَ بورصةل ودار المرل ال نراب لي ش  بع    تيرال وييرهم

 ( 12 لوحة)(ل 21 – 15 )أشكال .17    جامي م رماه بطسكدار     ستانبول
 
 
 
 

                                                 
16 KUBAN, D. & Others: L’Art en Turquie, (ed.) Ekrem Akurqal, Fribourg, 1980. , 143. 

نقثثوم حاليثثاو بإىثثداد دراسثثة منصثثلة و ثثل مثثن   تحليلثث  مقثثارف ىثثف المديثثد مثثف مظثثاهر التجديثثد والتعثثوير التثث  اتبع ثثا المعمثثار  17
العثمثثان   ثث  عثثرد بورصثثة الثالثثثة مقارنثثة بمثيالت ثثا وأصثثول ا الولثثل السثثلجو يةل  ثث  بحثث  بعنثثوافم لأنثثواب جديثثدا ىلثثل ىمثثارا 

 رصة الثالثةل.المسجد العثمان  بالتعبيل ىلل عرد بو 
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القبة المركزية ويتقدمها صحن سماوي في العصر صالة واالبتكار في مخطط الجامع ذو مظاهر األ -ثانياا 
 ( للعمارة العثمانية:Golden Ageالذهبى )

 :م(1447 -1437هـ / 851 - 841)جامع أوچ شرفلى )أوچ شرفه لى( بأدرنة  -1

المعمثارو العثمثثان  ىنثد بنا ثثه للجوامثي العثمانيثثة هثو  يجثثاد المديثد مثثف  يبتغيثثهظثل ال ثد  الثثر ين الثذل 
دا ل بيم الصالا )جنا  القبلثة(ل والثذو ال تقععثه صثنو  الىمثدا أو    و الممتد والالمحدود النراغ المركد 

نمف أحاديثه المتعثددا والتث   -صلل اهلل ىليه وسلم  – الدىا م    البوا عص وهو ما ن ل ىنه الرسول الكريم
ن ل  ي ا ىف الصالا بيف الساعيفل وبالتال   يجاد مكاف متسي يحول صثنو  المصثليف الممتثدا دوف وجثود 

  ث أل ىوا ل تقعي امتدادهال وهو مثا يتال ثم ىقيدتثه اإلسثالميةل وكثذلع لتسث يل ر يثة المحثراب مثف أو اتجثاه 
ن ايثثة   ثث جثثاد حثل لتلثثع المعنثثلةل وىمثل ىلثثل تكثيثث  ج ثوده الجثاميص ول ثثذا سث ر ج ثثوده و كثثره مثف أجثثل  ي

م( جامعاو كل الحلول والنتا   للمشاكل الت  واج ته ىند تعويره للجامي العثمثان   ثالل القثرف 15هث/ 9القرف )
م(ل و ثثام بتصثثميم أول جثثامي ىثمثثان  كبيثثر يجمثثي  يثثه كثثل 15هثثث/ 9م( والنصثث  الول مثثف القثثرف )14هثثث/ 8)

م التوصل  لي ا  الل تلع النترا والت  تمثل عرد بورصة الثالثةل  كانم أولل تجاربه    جامي النتا   الت  ت
ل أو مثا يتعثر  بالجثامي ذو الثثال  شر ثثامل والثذل شثيده السلعثثاف Uç Şerefeliأوچ شر لل )أوچ شر ه لثل( 

م( 1447 –1437هثثث/ 851 – 841مدينثثة أدرنثثة )  ثث م(ل 1451 -1421هثثث / 855 - 824مثثراد الثثثان  )
 الحانرا الثانية للدولة العثمانية.

ويعثثد ت عثثيع هثثذا الجثثامي بمثابثثة أنموذجثثاو كبيثثراو لعثثراد بورصثثة الولل  كثثاف تصثثميمه مثثف  بثثة نثث مة 
م(ل بحيث  ت ثيمف ىلثل بيثم الصثالا )جنثا  القبلثة(ل كمثا 10ل24جداو  ذ يبلغ  عرها ولول مرا مثا يقثرب مثف )

العمثثثارا   ثثث عثثثاع أو  اىثثثدا سداسثثثية الشثثثكلل كثثثطول نمثثثوذع ل ثثثذا القعثثثاع أف هثثثذه القبثثثة النثثث مة تقثثثوم ىلثثثل  
العثمانيثثةل ويمتثثد هثثذا النثثراغ النثثات  ىثثف هثثذه القبثثة ىلثثل المحثثوريف الجثثانبييف ل ثثا  ثث  شثثكل جنثثاحيف جثثانبييفل 

يثم بحي  يكتن  هذه القبة روال بكل جانب يميناو ويساراول ويقسم كل روال  لل  سميف تعلوهما  بتافل  يبثدو ب
م(ل مقسثثم  لثل ثثثال  5ل64×  5ل66الصثالا )جنثا  القبلثثة( ىلثل هي ثثة  عثاع أ قثث  مسثتعيل الشثثكل  ياسثاته )

محاور المركد )القلب( وينم القبة المركدية الن مةل والمحوريف الجانبييف ويمثالف الجنحثة المستعرنثة أو 
 .18 الجناحيف الجانبييف

 -ويتقثثدم بيثثم الصثثالا أو جنثثا  القبلثثة  ثث  م عثثع هثثذا الجثثامي النثث م صثثحف سثثماوو مكشثثو  )حثثرم 
Avlu تثاريخ العمثارا العثمانيثةل وهثذا الصثحف مسثتعيل الشثكل   ث (ل مف الراج  أنه يعد بمثابة أول نمثوذع لثه

(  بثثة تثثدور 22م(ل ويثثدور حولثثه روال وبا كثثة مثثف أربثثي ج ثثامل ويغعثثل هثثذا الثثروال )5ل35×  60 ياسثثاته )
حول الصحفل وهثل  بثاب متنوىثة الحجثم بثيف الكبيثرا وال ثرل الصثغيرال ومتنوىثة كثذلع  ث  الشثكل والتكثويف 

                                                 
العمثثثارا اإلسثثثالمية  ثثث  أوروبثثثا الحثثثدادل محمثثثد حمثثثدا  سثثثماىيلل  ص وكثثثذال183 – 182ل  نثثثوف التثثثرع وىمثثثا رهمصصثثثالف صبثثثال  18

 .215 – 214ل 188 –187 – 184ل 1ل الكويم/جامعة الكويمل د.م. مجث.1ع. العثمانيةل
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ال ندس  ما بيف المستدير والبينثاوول ويتوسثع الصثحف شثادروافل وهكثذا  ثإف ت عثيع جثامي أوچ شثر لل يعثد 
نثثه هثثو أول نمثثوذع للجثثامي العثمثثان  ذو القبثثة  ذ ص  19العمثثارا العثمانيثثة   ثث اتجاهثثاو  نيثثاو جديثثداو وييثثر متو عثثاو 

المركدية الكبرل ويتقدمه صحفل بحي  تتجلل  يه تصاميم عثراد بورصثة الول بتعوراتثه مثف  بثة مركديثة  ث  
القلثثب ويكتنن ثثا جنثثا  بكثثل جانثثب تعلثثوه القبثثاب وهثثو مثثا يمكثثف أف يتعلثثل ىليثثه )الجنحثثة المستعرنثثة(ل ولكثثف 

 مف أف تتقدمه سقينة  قد حل محل ا الصحف السماوو الكبير المكشو . بقياسام أكبر وأن مل وبدل

وريم أف الصحف السماول المكشو  )الحرم(    جامي أوچ شر لل بطدرنة ب ي تثه وتكوينثه المعمثارو بمثا يثدور 
حوله مف روال وبا كة مف أربي ج امل وبما تعلوه مف القباب المتنوىة  ث  الحجثم والشثكلل يعثد بمثابثة تعثور 
وابتكار جديد للمعمار العثمان ل  ال أف به مسثحة ورا حثة الصثالة  يمثا ورثثه ىثف أجثداده سثالهقة النانثولل 
والذيف ىر وا نماذع  ليلة مف النناب المكشو     مساجدهم كما    الجامي الكبير    سيوانل ييثر أنثه كثاف 

 -جد مثثف ىصثثر البكويثثام )الثثدويالم ي لثثو مثثف  كثثرا الثثروال الثثدا ر حولثثه والثثذو ظ ثثر الحقثثاو ل ثثم  ثث  المسثثا
اإلمارام( الناش ة بغرب النانولل و د كاف هذا الروال يثدور حثول الصثحف مثف ثالثثة جوانثب  قثعل كمثا  ث  

م(ل ثثثم  ثث  منيسثثه )مغنيسثثه(ل ثثثم  ثث  مسثثجد ىيسثثل بثثع  ثث  سثثيوان 1366هثثث/  768مسثثجد اسثثحل شثثلب  )
يدور  ي ا الروال حول الصحف مف أربعة جوانب وتعلوه  م( ال ب ي ته الجديدا والمبتكرا والت 1375هث / 777)

 –( 13لوحة )(ل 22 شكل) .20  بابل والت  ظ رم ولول مرا    جامي أوچ شر لل بطدرنة

 م(:1470 – 1462/  هـ875 – 867جامع الفاتح بإستانبول ) -2

يمثل ت عيع جامي محمد النات  بمدينة  ستانبول اتجاهاو جديداو وتجربثة أ ثرل  ريثدا بثل حلقثة ثانيثة مثف 
حلقثثام تعثثور الجثثامي العثمثثان   ثث  ىصثثره الثثذهب ل  بعثثد أف تثثم توسثثعة النثثراغ المركثثدو للجثثامي ىلثثل عثثراد 

حثثوريف الجثثانبييف ل ثثذه بورصثثة بمسثثاحة  بثثة أكبثثرل يمتثثد  راي ثثا مثثف  ثثالل أجنحثثة جانبيثثة مستعرنثثة ىلثثل الم
 21القبة المركديةل وذلع    م عع جامي أوچ شر لل بطدرنةل  قد اتجثه المعمثار العثمثان  سثناف الثديف يعقثوب 

                                                 
ر ه ل  أو ذو الثال  شر امص  إنما يرجي  لل ممذف الجاميص وبالنسبة  لل السبب الر ين    تسمية ذلع الجامي باسم أوچ ش 19

 ذ توجد    الركاف الربعة للصثحف أربثي مثمذفل وهث  تظ ثر بونثع ا هثذا لول مثرا  ث  العمثارا العثمانيثةل وأعثول هثذه المثمذف 
)بالتركيثثثة  Şerefeliوالموجثثثودا  ثثثل الثثثركف الجنثثثوب  الغربثثث  مثثثف الصثثثحفل ل ثثثا ثثثثال  شثثثر ام )دورا أو بلكونثثثة أو شثثثر ة مثثث ذف( 

 مف تلع الم ذنةل راجيل –الجامي ذو الثال  شر ام  –الحديثة(ل ولقد اكتسب الجامي تسميته 
 .183 -182ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال 

 20 ÜNSAL, Turkish Islamic Architecture, 78 – 79. 
َب ت عيع جامي النات   تثرا مثف الثدمف  لثل كريسثتودولون  21 اليونثانلل ولقثد صثثار شثكوع حولثهل  ذا أف هثذا  Christodolusنتسم

الجثثثامي يحتثثثوو ىلثثثل أسثثثاليب معماريثثثة ىر  ثثثا التثثثراع منثثثذ ى ثثثد السثثثالهقةل ولثثثذلع  مثثثف المسثثثتحيل أف يثثثتعلم أحثثثد المعمثثثارييف 
يكثوف  ثثادراو المسثيحييف  ث  المدرسثثة البيدنعيثة ويكثثوف لديثه القثدرا ىلثثل أف يثنغمن بننسثثه  ث  الثرو  والشثثكال والتقاليثد التركيثثةل و 

 =.35 -34ل الننوف الد ر ية    العصر العثمان ىلل تننيذ التعبيقام الممكنة من ا    تصميم ك ذال راجيل مردولل 
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مف ج ة المحراب  Semi Domeهذه المرا  لل توسيي ننن هذا م عع ولكف هذه المرا بإنا ة نص   بة 
–1451هثثثثث /  886 – 855حمثثثثد النثثثثات  )تصثثثثميمه لجثثثثامي السثثثثلعاف م  ثثثث أو ىلثثثثل محثثثثور القبلثثثثةل وذلثثثثع 

 م(.1470 – 1462هث /  875– 867م( أىلل التل الرابي مف تالل مدينة  ستانبول )1481

والحقيقثثة أف جثثامي النثثات  بإسثثتانبول يعثثد هثثو بمثابثثة أول جثثامي كبيثثر تظ ثثر  يثثه نصثث  القبثثةص بحيثث  
الن مةل    العمل ىلل ديادا النراغ المركثدو ديادا تدىيم القبة المركدية جانب تتمثل وظينت ا الساسية  لل 

ادا مثا يقثرب مثف يثبد  – 22م(26الذل تحدثه تلع القبثة الم يمنثة ىلثل بيثم الصثالال والتث  يبلثغ  عرهثا حثوالل )
وذلثع ج ثثة المحثرابل مثي العمثثل ىلثل مثد النثثراغ ىلثل المحثثوريف  –حثوال  متثريف ىثثف  بثة  جثامي أوچ شثثر لل 

 الل أجنحة جانبيةل تتشكل مف روال يكتن  هذه القبة يميناو ويساراول بحي  يتنل  الجانبييف للقبة المركدية مف
الروا يف الجانبييف    أوچ شر للل يير أنثه  ث  جثامي النثات   ثد دادم مسثاحته هثو اآل ثر بحيث  أصثب  كثل و 

أنا  روال جانب  يتشكل مف ثال  مساحام مربعةل تعلو كل من ا  بة صغيراص لف  نا ة نص  القبة  د 
مساحة ثالثة بكل روال ىف مثيله    روا   جثانب   بثة  جثامي أوچ شثر للل  نثت  ىثف ذلثع م عثع ينثم  بثة 
مركديثثة نثث مة تحثثيع ب ثثا سثثم  بثثابل بوا ثثي ثثثال   بثثاب بكثثل جانثثب يكتنن ثثاص وبالتثثال   قثثد اسثثتعاع المعمثثار 

ي صثنو  المصثليف بثدوف أىثداد العثمان  التقدم  عوا ثانية جديدا نحو القدرا ىلل  لل مساحام ممتثدا تجمث
 كبيرا مف الدىا م والعمد والت  تقعي  راي ا المركدو.

 Historyدوريثة   ث دراسة له بعنوافم لمشكلة المسجد القديم للناتث ل نتشرم    ويرل روبرم هينجد 
Review ( م لأف النسثثثب المحثثثدودا لجثثثامي أوچ شثثثر لل1954(ل مثثثارن )9بكليثثثثة اآلداب بإسثثثتانبول ر ثثثم )م 

بعرنه وىمقه ال يسثم  بتوسثيي المبنثلل وكثاف الحثل الوحيثد أمثام اسثكل سثناف )م نثدن النثات ( والثذل يمكنثه 
ل وللثثرد ىلثثل ذلثثع 24أمثثام ىينيثثهل  23 صيثثا صثثو يا  ثث مثثف  دالثثة هثثذه الصثثعوبة هثثو بطنصثثا  القبثثاب والتثث  رصهثثا 

                                                                                                                                                             

والمعمارو سناف الديف يعقثوبل يتعلثل ىليثه لقثب اسثكل سثناف أو القثديمل تمييثداو لثه ىثف سثناف بثف ىبثد المنثاف ولقثد ذكثره أحمثد =
صل ىثمثاف والثذو أشثار م لنثه  لثل هثذا المعمثارو بقولثهم لالحمثد هلل أننثا رأينثا بعيوننثا السثلعاف محمثد ر يل نقالو ىف كتاب تواريخ 

النات  يقتل سناف نرباو  ل السجف  يا ترل ماذا كاف جرمه حتل يستحل الموم ب ذه العريقةلل راجيل جادل محمد السيد محمثدل 
 . 172مل 1984ل كلية اآلداب/ىيف شمن عوع رسالة ماجستيرلم لتذاكر المعمارو سناف دراسة وترجمة  لل العربيةلل 

نما هو  ىادا لبناب جامي النثات  القثديم الصثل   قثد تعثري  22 م عع الجامي الموجود حالياو لين هو الجامي الصل  للنات ل وا 
ف مصثثثعنل الثالثثث  م(ل وأىيثثثد بنا ثثثه بعثثثد الدلثثثدال  ثثثل أثنثثثاب ىصثثثر السثثثلعا1765هثثثث/ 1179الجثثثامي الصثثثل   لثثثل دلثثثدال ىثثثام )

م(ل وت عيع الجامي المجدد الحال  يحتوو ىلل  بة مركدية تتعامد ىلي ا ىلل المحاور الربعة أربي أنصا  1771هث/ 1185)
 بثثابل ومثثف أجثثل توسثثعة الجثثامي اسثثتوجبم الديثثادا مثثف الج ثثة الجنوبيثثةص ممثثا أدل  لثثل نقثثل نثثري  السثثلعاف النثثات  ودوجتثثه  لثثل 

قاو لجثدار القبلثثة نتيجثة للتجديثدل ولثم يتبثل مثف الجثثامي القثديم سثول الشثادرواف والننثاب المحثاع بثثروالل الجنثوب بعثد أف كثاف مالصث
وبعي د ار   ليلة مثل د ار  المد ل الثر ين مثف المقرنصثامل والمثد ليف  لثل الننثاب الثدا ل ل و واىثد المثمذف حتثل الشثر ة 

              .ÜNSAL, Turkish Islamic Architecture., 84 - 85  مراجي صالولل وأجداب مف المحراب
صيا صو يام وتعنل كنيسة الحكمة المقدسةل ومشيدها هو اإلمبراعور جستنياف و د أراد مف بنا  ا أف تكوف أنموذجاو  ريداو لم  23

 =نعية ىلل اإلعاللل و ديعثر  العالم له مثيالو  عل وبالنعل تحقل له ما تمنل  قد كانم تعد ه  أكبر بل أىظم الكنا ن البيد 
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 294 (328-281)| مظاهر األصالة واالبتكار في العمارة العثمانية الدينية
 

نما  د سبل  يمكننا القول بطف المعمار العثمان  لم تكف تجربته الولل لتصميم نص  القبة    جامي النات ل وا 
بما يقثرب مثف سثبي سثنوامل وذلثع  25م( 1453هث/ 857)له أف صمم ا وننذها  بل  تحه لمدينة القسعنعينية 

منعقة    رل ال نراب( لي شل بع معبخ ىام(ل يتعر  باسم يشيل  مارم )دار الم –   دار للمرل ) مارم 
ل وهثو مثف ى ثد السثلعاف مثراد الثثان ل وت عيعثه ىلثل شثكل م(1446هث/ 850)( Izmir( بطدمير )Tireتيرا )

                                                                                                                                                             

م(ل ووني تصميم ا رجليف ماهريف    ىلم الميكانيكا 537( ديسمبر ىام )18م(ل وا تتحم  ل )532بتدأ    بنا  ا ىام )=
يديدور الميليتلل وت عيع ا مف  بة ن مة ونصن   بة ىلل محورهال وبعد مرور  )الريانيام(ل وهما أنتيمون التراليسلل وا 

 تتاح ا تصدىم القبة ثم تصدع الجدب الشر   من ا أثر حدو  دلدال ىني  نرب المدينة    ىام ىشريف ىاماو ىلل ا
مف  صال   –والذو تو ل ىقب اال تتا  مباشرا  –م(ل  عتلب جستنياف مف  يديدور الصغر ابف أ و  يديدور الكبر558)

اهليجية الشكل أو لم تصب  دا ريةل و ام بر ي النررل  اكتش  أف اسعواف القبة هو أنع  جدب  ي ا  ت لص منهل وجعل ا 
 القبة ومنح ا دىا م  نا يةل ثم توالم التجديدام ىلي ا.

ل ترجمة بح   ل كتاب تاريخ الدولة العثمانية لمانترافل روبيرراجيل رول جاف بولل لالنف العثمان   ل الران  التركيةلل 
 .  378 -377ل 2مل جث.1993دار النكرل  مبشير السباى ل القاهرا

24 
ÜNSAL, Turkish Islamic Architecture, 87. 

القسعنعينيةم ىترمَ م هذه المدينة بطسماب ىدال من ا أن ا ىند السال  كاف دار يراد )مدينة اإلمبراعور(ل وىند سكاف شمال  25
)البرع العظيم(ل و د ىر  ا اليوناف والروماف باسم بيدنعة  Myklagaard or Micklegarthأوربا ميكال يارد أو ميكل يارا  

Byzantium  وهل اسم مستعمرا  ديمة  ل هذا المونيل كما ىر م ىندهم باسم )روما الجديدا(ل و ول ذلع كله باسم
م( وأف 330أل مدينة القسعنعيثف الذل أنشط ىاصمته اإلمبراعورية الجديدا هناع  ل ) Constantinupolis سعنعينوبولن 

االسم الجديد  ل صورا القسعنعينية كاف أيناو  د استعمله المسلموف وراب الحدود الشر ية والجنوبية لإلمبراعوريةل أما االسم 
ومعناها ) لل  eisten polin ستنبولل  اشتقا ه م تل   يهل والتنسير المقبول بصنة ىامة هو أنه مشتل مف شبه الجملةل 

يكوف  د سمع ا المسلموف مف جيران م اليونانييف  ل صسيا الصغرل  ال أف االسم  ستنبول بالريم مف أنه  المدينة( والت  يمكف أف
شكل    استعمل بكثرا مف  بل التراع والمسلميف اآل ريف  لم يحظ باالستعمال العثمان  الرسم ل وأف تحويثراو  ياليثاو له 

لاسثالمبولل أو العامرا باإلسالمل ولقد  نل السالعيف العثمانيوف منذ النت  وحتل سقوع اإلمبراعوريةل المحا ظة ىلل االسم 
)القسعنعينية(ل وتنويعه بطسماب شعرية مثل )اآلستانة(ل و)دار السعادا(ل ولم يحد  استبدال القسعنعينية باسم استنبول ن ا يا 

ل الريايل 2م(ل راجيل برنارد لوينل  ستنبول وحنارا ال ال ة اإلسالميةل الدار السعودية ع.1930)ىام    ورسمياو  ال 
ل و د وص  ابف بعوعة مدينة القسعنعينية وأ سام ا  ا الوم لذكر المدينة وهل متناهية    الكبر منقسمة 12 -11م(ل 1982)

سكاف الصاد و ت  العاببقسميف بين ما ن ر ىظيم  يه المد والجدر...ل  سم مف المدي  نة يسمل َاصَعنبتول بنت  ال مدا وا 
الم ملتيف وسكوف النوف ونم الباب الموحدا وواو مدَّ والمل وهو بالعدوا الشر ية مف الن رل و يه سكنل السلعاف وأرباب دولته 

نا  متسعة وأهل كل صناىة ىلل حدا ال يشارك م س واهم .....ل و يه نحو ثال  وسا ر النان وأسوا ه وشوارىه منروشة بالصت
ىشرا  رية ىامرا والكنيسة العظمل ه   ل وسع هذا القسم مف المدينةل ويص  ابف بعوعة ح  َيلَعة  ا الوم ل وأما القسم 
الثان  من ا  يسمل الَغلَعة بغيف معجمة والم وعاب م مل منتوحام وهو بالعدوا الغربية مف الن ر شبيه برباع النت   ل  ربه مف 

ابف يا وم الحموول ش اب الديف أبل  مولالستدادا راجي صن ر وهذا القسم  اص بنصارل اإل رن  يسكنونه وهم أصنا ....للال
مل 1957دار صادر للعباىة والنشرل  مل بيروم8 ل جث.معجم البلدافل م(1229هث/ 626ىبد اهلل يا وم بف ىبد اهلل )م 

صنومل  موتناصيله راجيل وحول  ت  المدينة 443-431ل 3ل جث.عوعةرحلة ابف بص وكذال ابف بعوعةل 348-347ل 4جث.
 .80-31ل 30-25ل م1948ل دار النكر العرب ل محمد النات   ات  القسعنعينيةمحمد مصعنلل 
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المقلثثوبل أو و ثثل م عثثع عثثراد بورصثثة الثالثث ل وهثثو مثثا يننثث  بالكليثثة  نثثا ة المعمثثار العثمثثان   (T)حثثر  
 نيسة صيا صو يا لنه بالنعل سبل له تننيذها  بل النت .لنص  القبة بم عع النات  تقليداو لما رصه    ك

بداع المعمارييف العثمانييف    التعوير واالبتكار بقولهم ل ف جثامي النثات   ويدلل صصالف صبا أيناو ىلل  درا وا 
( 900 سثثتانبول بصثثنة ىامثثةل بينمثثا ىلثثل امتثثداد )  ثث  ثثد م ثثد العريثثل لقيثثام المسثثاجد ذام القبثثاب النثث مة 

لثثل لحظثثة  حثثالل  بثثة جديثثدا لكنيسثثة صيثثا صثثو يا بعثثد سثثقوع  بت ثثا  سثثنةل ابتثثداب مثثف تثثاريخ العمثثارا البيدنعيثثةل وا 
م(ل  مف المعرو  أنه لثم يتيسثر ليثة كنيسثة أف تظنثر بقبثة يمكثف أف يتجثاود  عرهثا 562دلدال )   الصلية 

ف كثثل هثذا  ثثدرا العثمثثانييف وسثعي م نحثثو  لثل مسثثاحام رحبثثة ونث مة وييثثر مجثثدأال ىشثرا أمتثثارل ويتنث  مثث
26. 

وريم أصالة م ندن جامي النات     التطثر بطسال ه السالهقة  ث   كثرا المجمعثام البنا يثة والتث  كانثم 
 –وىثة النواا لمركد حنارو متجدد دا م التعورل بحي  يكوف الجثامي هثو بمثابثة المركثد ل ثذا المجمثي )المجم

الن مةل  ذ ينم مجمي النات م مسجد جامي ونري  للسلعاف محمد النات ل ونثري  ص ثر  (Külliy الكلية
لدوجته جلب ار  اتوفل  نثالو ىثف مجموىثة مثف المثدارنل بلغثم سثم ىشثرا مدرسثةل  كانثم هث  بمثابثة أول 

بثثة مستشثثنل )دار شثثناب(ل العمثثارا العثمانيثثةل  لثثل جانثثب مبنثثل شثثر   بمثا  ثث جامعثثة تركيثثة نثث مة ومتكاملثثة 
دار مرل(ص  -)معبخ ىام  Imaretل كما يوجد  مارم Tab Hanومبنل يرب  بمثابة منينة )تاب  اف( 

لنثثثثدول  (Carvansarayلتقثثثثديم الععثثثثام للعلبثثثثة والمحتثثثثاجيفل كمثثثثا كثثثثاف يوجثثثثد كثثثثذلع  ثثثثاف )كر ثثثثاف سثثثثرال 
 ثث  تصثثميم كثثل هثثذه العمثثا ر والمنشثثمم المسثثا ريف ) نثثدل(ل  ال أف المعمثثارو  سثثك  سثثناف  ثثد نجثث  ولول مثثرا 

المتعددا والت  ينم ا هذا المجمي البنا   الن م و ل تنظيم هندس  معمثارو د يثل ومثنظم أو ىلثل محثاور 
هندسثثية منتظمثثةل بحيثث  جعثثل المسثثجد الجثثامي يمثثثل محثثور المركثثد )القلثثب(  بالنسثثبة للمجموىثثة البنا يثثة  ثث  

ىلل ننن محوره النريحيفل وىلثل المحثوريف الجثانبييف تثم توديثي (ل و 2م270دا ل  ناب كبير مربي مساحته )
بثا   العمثا ر ال ثثرل و ثل تنظثيم هندسثث  د يثلل  نثث  النثلي الشثر   أربثثي مثدارن تعثل ىلثثل القثرف الثثذهب ل 

أمثثا النثثلي الغربثث   توجثثد بثثه أربثثي مثثدارن أ ثثرل تعثثر  باسثثم مثثدارن البحثثر ل وتسثثمل مثثدارن البحثثر السثثود
وتعثثل ىلثثل بحثثر مرمثثرال و ثثد ذكثثرم بعثثي المصثثادر بثثطف ىثثدد المثثدارن كثثاف سثثم ىشثثرا البثثيي المتوسثثعل 

مدرسثثةص لوجثثود ثمثثاف مثثدارن أسثثنل المثثدارن الحاليثثةل وربمثثا كانثثم بمثابثثة مثثدارن مكملثثة للمثثدارن الصثثلية 
ص مما جعل هذا المجموىة البنا ية تعد أول مجموىثة بنا يثة مثف حيث  النث امةل وكثم 27  اصة بسكنل العلبة

ذلثثع   ثث العمثثارا العثمانيثثة   ثث عمثثا ر والمنشثثمم التثث  تنثثم ا جنبات ثثال ومثثف حيثث  التنظثثيم ال ندسثث  الثثد يل ال
 (13لوحة )ل (27ل 23ل 22ل 19أشكال )الو م.

                                                 
 . 187ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال  26
ل أ بار الدول وصثار الول  ل التاريخم(ل 1610هث/ 1019القرمان ل أبل العبان أحمد بف يوس  بف أحمد الدمشق  )م.  27

 ص187ل  نوف الترع وىما رهمص وكذال صصالف صبال 309 المتنبللمكتبة  مالقاهراىالم الكتبل  مبيروم
 GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 128-129. 
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 م(:1506هـ / 912جامع بايزيد الثاني )البايزيدية( في إستانبول ) -3

القبثة  ذوتعثوير الجثامي   ث يعد م عع جامي بايديد  ث   سثتانبول هثو بمثابثة المرحلثة وال عثوا الثالثثة 
العمثثارا العثمانيثثةل  قثثد تسثثلم رايثثة التعثثوير مثثف المعمثثارو سثثناف الثثديف يعقثثوب م نثثدن ص ثثر كبيثثر   ثث النثث مة 

 – 1481هثثثث/ 918 – 886بايديثثثد الثثثثان  )ل والثثثذو شثثثيد للسثثثلعاف 28ومعمثثثارو  ثثثدير هثثثو  يثثثر الثثثديف باشثثثا 
ثالثثة مجمعثام نث مة تحمثل  – قد كانم  ترا حكمه تميل للسلم مما هيط المناخ للتعمير والبنثاب  –م( 1512

مدينثثة أماسثثيه   ثث اسثثمهل ذام تصثثميمام م تلنثثة ومتعثثورا  ثث  أسثثلوب التصثثميم والبنثثابل  قثثد شثثيد لثثه مجمثثي 
يقثثثي ىلثثثل نثثثنا  ن ثثثر يشثثثيلل وهثثثذا المجمثثثي لثثثم يتبثثثل منثثثه سثثثول الجثثثامي  لAmasyaم( 1476هثثثث / 891)

والمدرسةل وأتم بناب هثذا المجمثي ابثف السثلعاف بايديثد الثثان  الميثثر ش ثثداده أحمثثد حثاكم تلثع المدينثة  ث  ذلثع 
الو ثمل وم عثع الجثامي يمثثل محاولثة لعمثل  بتثيف كبيثثرتيف ت يمنثاف ىلثل مسثاحة بيثم الصثالال القبثة الولثثل 

م(ل ويمتثثد 15م(ل وتتقثثدم ا  بثثة أ ثثرل مركديثثةل يبلثثغ  عرهثثا حثثوال  )14تتقثثدم المحثثرابل ويبلثثغ  عرهثثا حثثوال  )
النثثراغ المركثثدو ىلثثل المحثثوريف الجثثانبييف مثثف  ثثالل روال بكثثل جانثثبل يتكثثوف مثثف ثثثال   بثثاب صثثغيرا تنثثت  

 .29 د ل  لل الجاميىلل تلع القبة المركديةل ويتقدم الجميي سقينة  ماسية القباب يتوسع ا الم

و د تال ذلع المعمار  ير الديف بتصميم مجمي ثان  للسلعاف بايديد    حانرا الدولة العثمانية الثانية 
 – 1484هثثثثثث/ 893 – 889) ثثثثث  النتثثثثثرا  Tunçaوهثثثثث  مدينثثثثثة أدرنثثثثثةل وذلثثثثثع ىلثثثثثل نثثثثثنا  ن ثثثثثر عونجثثثثثه 

بمثابثثثة أنثث م م سسثثة دينيثثثة  ل وهثثذا المجمثثي البنثثثا   النثث م الثثذو ينثثثم أكثثثر مثثف ما ثثثة  بثثةل يعثثدم(1488
م( بمدينثة أدرنثةل وينقسثم  لثل  سثميفم القسثم الول ويشثمل الجثامي  ث  15هثث /9القثرف )  ث واجتماىية أ يمثم 

مثثارم )معثثبخ ىثثام(ل مركثثدهل وأمثثاكف االسثثتقبال )تثثاب  ثثاف( وهمثثا بمثابثثة منثثينتافل  وحمثثام وم ثثدف كبيثثر وا 
ل ويالحثظ  ث  30ال دمام العبيةل المستشثنل ومدرسثة العثب به تتجمي  لل نروام والم فل أما القسم الثان  

                                                 
يذكر أحمد ر يل أف المعمارو  ير الديف باشا كاف مف نمف الذيف اشت روا  ل ىصر النات ل وأنه هو مف شيد جامي  28

بايديدل كما شيد مسجداو  رب نري  سناف  ل حل )ديواف بول ( بإستانبولل وشيد  ير الديف كذلع  نعرا ىلل ن ر العونة    
(ل 1د جادل تذاكر المعمارو سناف دراسة وترجمة  لل العربيةل حاشية )م( وكانم ل ا ستة ىقودل محم1488هث /893ىام )
ل ويتنل معه صصالف صبا    أف مشيد مجمعام بايديد الثان  الثالثة ومن ا مجمعه     ستانبول هو  ير الديفل مدلالو 173

دمه هو ننسه  ل مسجدو ىلل ىلل ذلع بقولهم لبطف بايديد بإستانبول يكش  ىف تعور  ل أسلوب  ير الديف سبل واست 
يرجي  لل  بايديد  ل أماسيه وأدرنة ول ذا وبما أننا ال نعر  شي او ىف يعقوب شاهل  إننا نرج  أف جامي بايديد بإستانبول

م( دوف أف يقدم دليالو  اععاو 1909الم ندن  ير الديفلل أما أحمد جودم  قد أورد اسم يعقوب شاه كم ندن وذلع    ىام )
 صويتنل مي جودم    نسب المجمي لشاه يعقوب ىبد اهلل كوراف –ل حد  ول صصالف صبا ىل –ىلل ذلع 

 .KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 194ص وكذال 192-191ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال  مراجي
 .189ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال  29
بالنسبة للقسم الثان  مف هذا المجمي والذل يجمي  يه مركد ال دمام العالجية  يتم الوصول  ليه ىف عريثل الننثاب ال ثارج   30

للمجموىثثثةل وهثثثو مو ثثثي  ثثثا م بذاتثثثه وسثثثع مو ثثثي  لثثثوو ب ثثثي ص لكثثثل يثثثتالبم بجثثثوه وهدو ثثثه مثثثي وظينثثثة المستشثثثنل ومدرسثثثة العثثثب 
 =غرب مف الجامي وت عيع المصثحة الننسثيةل مثف بنثاب سداسث  الشثكل تتوسثعه  بثةوالمصحة الننسية )المراي العقلية(  لل ال
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تصميم الجامي محاولثة  يثر الثديف باشثا ولول مثرا تصثميم جثامي ت ثيمف ىلثل بيثم صثالته )جنثا   بلتثه(  بثة 
نثث مة  قثثع بثثدوف وجثثود أنصثثا   بثثابل أو حتثثل أجنحثثة جانبيثثةل وهثثو مثثا يمثثثل مرحلثثة أ ثثرل متعثثورا ىلثثل 

يهل  قثد حثاول دمث   بتث  جنثا  القبلثة )المحثراب وال ثرل المركديثة( والجنحثة م ععه الول لبايديد  ث  أماسث
م(ل وت ثيمف 19الجانبية    تصميمه بطماسيه  لل تصميم مف مسقع أ ق  مربثي ترتنثي جدرانثه الربثي بمقثدار )

يغعث  كثل م(ل وتكتن  جنثا  القبلثة يمينثاو ويسثاراو منثينة )تثاب  ثاف(ل 21ىليه  بة كبيرا يبلغ  عرها حوال  )
من ثثا تسثثي  بثثاب أ ثثل ارتناىثثاو مثثف الجثثاميل وكثثل منثثينة ييثثر متصثثلة بالجثثاميل ويتقثثدم بيثثم الصثثالا صثثحف 

 .31(  بة صغيرا ويتوسع الصحف شاذرواف 22سماوو محاع بروال تغعيه )

وهكثثذا  قثثد اكتسثثب المعمثثار  يثثر الثثديف بتجربتيثثه السثثابقتيف  ثث  أماسثثيه وأدرنثثة ال بثثرا والم ثثارا الكا يثثة 
بداع النن  الكثر تعوراو ىلي مثال وينثا   لثل هثذا مثدل مثا حالنثه مثف الستمراره    التعوير واالبتكار بل اإل

الدىم المادو الالمحثدود لثه مثف  بثل السثلعاف بايديثد الثثان   كانثم تجربتثه الثالثثة  ث  مجمثي بايديثد بإسثتانبول 
احة أكبثثر مثثف النثثراغ المركثثدو االنسثثياب ل ديثثادا مسثث  ثث م(ل والتثث  تمثثثل المديثثد مثثف التعثثور 1506هثثث/ 912)

 قثثرر المعمثثار  يثثر الثثديف باشثثا هثثذه المثثرا االتجثثاه  لثثل تعثثوير النثثراغ  ثث  تصثثميم سثثلنه المعمثثار سثثناف الثثديف 
المحور ال ر المقابثل للمحثرابل    يعقوب لجامي النات  بإستانبولل  تحقل له ذلع بإنا ته نص   بة ثان  

م(ل وذلع    المحور المركثدو العثول  لبيثم 18دية ن مة يبلغ  عرها حوال  )بحي  تتعامداف ىلل  بة مرك
الصثثالا والثثذو يمثثثل  لبثثهل وىلثثل الجثثانبيف ظ ثثر ننثثن الثثروال الموجثثود بم عثثع النثثات ل وهمثثا يمثثثالف جنثثاح  
بيم الصالال مي اال تال   ث  ىثدد القبثاب بكثل روالل والتث  دادم  ث  جثامي بايديثد  بثة واحثدا بكثل جانثبص 

تيجة إلنا ة نصث  القبثة الثثان ل  بلثغ ىثددهم بكثل روال أربثي  بثابل بينمثا كثانوا ثثال   بثاب بروا ث  جثامي ن
النات ل وتكتن  جنا  القبلة يميناو ويساراو منينة )تاب  اف(ل بالتشابه مي جامي بايديثد  ث  أدرنثةل ييثر أن مثا 

او مف الجاميل والمنينتاف متصلتاف ببيم ي تلناف    أنه يغع  كل منينة بإستانبول  من  باب أ ل ارتناى
الصالال بينما بلثغ ىثددهم تسثي  بثاب ومعدولتثاف ىثف بيثم الصثالا  ث  جثامي أدرنثةل ويتقثدم بيثم الصثالا  ث  

ل 32( 2م50ل42جثثامي بايديثثد بإسثثتانبول بالتشثثابه مثثي نظيثثره  ثث  أدرنثثة صثثحف سثثماوو مربثثي المسثثقع حثثوال  )

                                                                                                                                                             

يتوسع ا شثاذرواف )حثوي مثاب(ل وتثدور حثول المصثحة سثم حجثرام صثغيرال تغعي ثا القبثابل وسثم حجثرام أ ثرل لثإلدارال =
رىايثثة المرنثثل الننسثثييف ويثثذكر أوليثثا جلبثثلم لأف الموسثثيقل كانثثم تتعثثد  تحثثم القبثثة الكبيثثرا ثثثال  مثثرام  ثثل السثثبوعل بقصثثد 
(ل كثذلع  قثد تثم  نثا ة Uوىالج م مف االكت ثاب بالموسثيقل وتغذيثه أرواح ثملل أمثا مدرسثة العثب  م عع ثا ىلثل شثكل حثر  )

 مص وكذا312ل أ بار الدول وصثار الول  ل التاريخصيدلية لدار الشنابل راجيل القرمان ل 
ÜNSAL, Turkish Islamic Architecture, 40; 

 .191ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال 
KUBAN, D., L'Architecture Ottomane, L’Art en Turquie, Paris, 1962, 148. 

 مص وكذا191 -190ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال  31
ÜNSAL, Turkish Islamic Architecture., 40. 

 . 192ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال  32
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(  بثة 24الشكل لبيم الصالال ويحثيع بالصثحف روال مغعثل بعثدد ) بحي  يتساول مي المسقع ال ق  المربي
 ويتوسع الصحف شاذرواف ) سقية(. -(  بة    أدرنة 22بلغ ىددهم ) –نحلة 

وريم ما مر مف ذكر للتجريب والتعوير المتواصثل مثف مرحلثة  لثل أ ثرل ومثف تجربثة  لثل أ ثرل تمثثل 
 سثثتانبول الجثثدل والنقثثاش العويثثلص  ذ يثثرل الثثبعي مثثف   ثث تعثثوراو للتثث  تسثثبق ا  قثثد أثثثار ت عثثيع جثثامي بايديثثد 

م ر   النف بطف هذا الت عيع مط وذ حر ياو ىثف م عثع كنيسثة أيثا صثو يا )الحكمثة المقدسثة(ل والوا ثي أنثه ال 
يمكف  ينال مثدل د ثة ت عيع ثال ولكثف أهميت ثا وروىثة ود ثة ت عيع ثا ت تلث  بالنثرورا ىثف  كثرا  سث ام ا 

الجوامثثثي العثمانيثثثة لثثثم يكثثثف وليثثثد   ثثث عثمانيثثثةص وذلثثثع لف تعثثثور مسثثثاحة النثثثراغ المركثثثدو تعثثثور العمثثثارا ال  ثثث 
اللحظة الت   تتحم  ي ا مدينة القسعنعينية بل  نه ظ ر  بل النت  بو م كاٍ ل وهو ما دلثل ىليثه ورجحثه مثا 

 ثثث  منعقثثثة سثثثبل ذكثثثره مثثثف تجثثثارب متواصثثثلة ومتتاليثثثةل بثثثدأها المعمثثثار العثمثثثان  منثثثذ عثثثرد بورصثثثة الثالثثثثة 
النانثثولل وحتثثل وصثثل  لثثل م عثثع بايديثثد  ثث   سثثتانبولل ومثثروراو بنمثثاذع ىثثدا لعثثل مثثف أهم ثثا جثثامي أوچ 
شر ل  بطدرنةص ممثا ي كثد أنثه كثاف نتثاع عبيعث  لكثل هثذه التجثارب السثابقة التث  بثدأم منثذ  تثرام دمنيثة بعيثدا 

كذلعل  نت  ىف هذا مجموىة مف النماذع تسبل النت ل بل استمرم هذه المحاوالم والتجارب ولم تتو   بعده 
 ال رل لمساحة النراغ المركدو الكثر تعوراو ىف جامي بايديد     ستانبول ننسه.

وينا   لل ما سبل أمور أ رل  ث  التكثويف المعمثارو وهندسثة البنثاب لكثال التصثميميف من ثا أف القبثة 
م(ل وارتناى ثا 82ل31×  9ل30غ  عرهثا حثوال  )م عع تلثع الكنيسثةل والتث  يبلث   الوسعل الكبيرا المرتنعة 

م(ل وما يدىم ا مف نصنل  بة يشكل كياناو  اصاو  ا ماو بذاته يتجه  لثل المسثتعيل البثاديلكلل 92ل55حوال  )
تاركثثاو الت عثثيع العثثام المربثثي الشثثكل للكنيسثثة ككثثلص وبالتثثال  ظ ثثر أمامنثثا تكثثويف بنثثا   مثثف مسثثقع رأسثث  مجثثدأ 

الوسع ونصنا  بة يتعامداف ىلل محورها العول ل  نالو ىثف تكثويف ذو أ بيثةل     بة يير ممتدل يتكوف مف 
وهثو مثثا يمثثل الرو ثثة الجانبيثة المنعدلثثة ىثف المركثثد لتصثميم الكنيسثثةل وهثذا القعثثاع الرأسث  المجثثدأ يقابلثه مثثف 

ىثثف الرو ثثة  الثثدا ل مسثثقع أ قثث  مجثثدأ هثثو ال ثثرص حيثث  أف النثثراغ الوسثثعل ويمثلثثه الثثروال الوسثثع معثثدول
تديثثد  –وذلثثع بصثث  مثثف الىمثثدا والثثدىا م النثث مة  –ال ثثل منثثه  ثث  االتسثثاع واالرتنثثاع  –الجانبيثثة للكنيسثثة 

بكثثل جانثثبص  نثثت  ىثثف ذلثثع جوانثثب ودهثثاليد مظلمثثة لدرجثثة أنثثه ال يمكثثف تمييثثد جثثدران ا والنقثثوش  -م 3ىثثف 
ال ثثثدان )المثثثذب ( والثثثذو تكسثثثوه  والرسثثثومام الموجثثثودا ىلي ثثثا حتثثثل  ثثث  منتصثثث  الن ثثثارل بثثثل ال حتثثثل  ثثثدن

الظلمثثثة ن ثثثاراو ريثثثم كونثثثه  ثثث  القعثثثاع الوسثثثع المركثثثدو للكنيسثثثةل  ظ ثثثرم ثالثثثثة تقسثثثيمام ممثثثا يحثثثدد الشثثثكل 
البثثاديليكل البيدنعثث  المعتثثاد  ثث  ت عثثيع الكنثثا نص وبالتثثال  يثثتم حجثثد وىثثدل الثثروال الوسثثع ىثثف المجنبثثامل 

بالكلية ويتنا ل تماماو مي العقون اإلسالمية    أداب الصثلوامل  العقون الكنسية ولكنه ي تل و وهو ما يتنل 
والتثث  تحتثثاع لمسثثاحة ممتثثدا مثثف النثثراغ المركثثدو االنسثثياب  الممتثثد الثثذو ينثثم جماىثثة المصثثليف  ثث  صثثنو  

الجوامثثي العثمانيثثة عثثوال مشثثواره الننثث  المعمثثارو منثثذ عثثرد   ثث ممتثثدال وهثثو مثثا سثثعل  ليثثه المعمثثار العثمثثان  
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واسثتمر  لثل مثا بعثدهص وذلثع لكث  يثتالبم مثي ىقيدتثهل  Golden Ageثالثثة وحتثل العصثر الثذهب  بورصثة ال
 وه  النكرا الت   لم من ا العمارا البيدنعية ولم تكف هد او ترنو  ليه أبداو.

 ستانبول  يالحظ أف مسقعه ال ق  الثدا ل  انسثياب  لثه وظينثة    وبالنظر لنكرا ت عيع جامي بايديد 
واحثثدا متكاملثثةل  ذ ال توجثثد بثثه تقسثثيمام دا ليثثةص وبالتثثال   ثثإف المسثثقع ال قثث  والقعثثاع الرأسثث  الثثذو يعلثثوه 

تكثويف هرمثل مثدرع مثف ال ثارعل ومثف الثدا ل يالحثظ أف القبثة   ث يشكالف كتلة واحثدا متكاملثة ومتصثلة معثاو 
المركديثثة ترتكثثد ىلثثل أربعثثة أكتثثا  نثث مة  قثثعل وأف هثثذه القبثثة ومثثا يثثدىم ا مثثف نصثثنل  بثثة ىلثثل  الوسثثعل

دوف أف يوجثد  –أرو ة جانبية تعلوهثا أربثي  بثاب بكثل روال  –محور المحراب تتصل بما يكتنن ا مف مجنبام 
مان   باب جانبية ص  مف البوا ع ذام الىمدا والت  تشكل حواجد بين مال أو أف القبة الن مة محاعة بث

وبمعنثثثل ص ثثثر أف المركثثثد )القلثثثب( ويتمثثثثل  ثثث  القبثثثة المركديثثثة ونصثثثن  القبثثثة  بوا ثثثي أربثثثي  بثثثاب بكثثثل جانثثثبل
المتعامثثديف ىلي ثثال يتصثثل دوف أو اننصثثال بالجنثثاحيف الجثثانييف )المجنبتثثيف(ل والتثث  تعلثثو كثثل من مثثا القبثثاب 

امل معاو ل دمة الكلص وبالتثال  تحقيثل ال ثد  المنشثود الربيل ومف ثم  إف الجداب    هذا المسقع ال ق  تتك
 مف تعور الجامي العثمان  وهو النراغ االنسياب  المركدو الدا ل  الممتد.

وهكثثثذا  ثثثإف  كثثثرا وجثثثود تشثثثابه أو حتثثثل شثثثب ة اتنثثثال بثثثيف مسثثثقع كنيسثثثة أيثثثا صثثثو يا ومسثثثا ع الجوامثثثي 
مف الحوال أمام الحقيقة معلقاول ونعنثل بثذلع أف  العصر الذهب  تبدو واهية وال تصمد بطو حال   العثمانية 

 الجوامي العثمانية ليسم نس ة مكررا مف أيا صو يا  اال تال ام بين ما أكثر مف المتماثالمل وذلع لما يل م

ىثثدم التوا ثثل واال ثثتال  التثثام بين مثثا مثثف حيثث  الشثثكل العثثام ممثثثالو  ثث  المسثثقعيف ال قثث  والرأسثث  المجثثدأ  -أ
سثثة صيثثا صثثو يا )البثثاديلك  العثثراد(ص بحيثث  ينعثثدل  ي ثثا المركثثد ىثثف المجنبثثام وهثثو مثثا يتنثثل والمقسثثم  ثث  كني

العقون الكنسيةل    مقابل المسقع ال ق  االنسياب  الممتد ويير المجدأ    جامي بايديد بإستانبولل بل    و 
دوف أو اننصثثال مثثي كثثل الجوامثثي العثمانيثثة ال ثثرل مثثف  بلثثه ومثثف بعثثدهل بمعنثثل أف المركثثد )القلثثب( يتصثثل 

الجنثثاحيف الجثثانبييف )المجنبتثثيف(ل وذلثثع باالتنثثال التثثام مثثي العقثثون الدينيثثة اإلسثثالمية  ثث  أداب الصثثالا والتثث  
الداب الوظين  و تحتاع لمساحة ممتدا مف النراغ المركدو الممتدص ومف ثم  إف المسقع ال ق  لكل من ما يتنل 

 لكل مبنل دوف اآل ر.
ذو توصل  ليه المعمار العثمان     م ععه لجامي بايديد يمثل نتثاع لتجريثب عويثل أف هذا التصميم ال -ب

اسثثت له المعمثثار العثمثثان  بدايثثة مثثف عثثرد بورصثثة الثالثثثة  ثث  منعقثثة النانثثول مثثف  ثثالل ار  يمثثثل أصثثالة 
ب  ورث ا ىف أجداده السالهقة هناعل و د أ نثي هثذا الميثرا  الصثيل للتعثوير والتجريثب حتثل العصثر الثذه

 م(.1453هث/ 857للعمارا العثمانية وما تاله ىقب  تحه للقسعنعينية )

ما سا ه البعي مف أف نص  القبة كاف هثو الحثل لتعثوير الجثامي العثمثان   ث  شثكله الجديثد بدايثة مثف  - ع
العصر الذهب  وبإل ام مما رصه المعمار العثمان     كنيسة صيا صو يا ىقب  تحه للقسعنعينية ال يصمد أمام 

لحقيقثثة تمامثثاوص  ثثالوا ي يقثثول أف نصثث  القبثثة  ثثد ننثثذه المعمثثار العثمثثان  مثثف  بثثل  تحثثه للقسثثعنعينية ور يتثثه ا
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( Tireلكنيسثثت ا بحثثوال  سثثبي سثثنوامل وذلثثع  ثث  م عثثع دار المثثرل ال نثثراب لي شثث  بثثع  ثث  منعقثثة تيثثرا )
ال  والمتعثور  ث  نمثاذع م(ل كما أنه  ثد وظنثه وأ نثعه للتجريثب المتتث1446هث/ 850( ىام )Izmirبطدمير )

لتجارب ىدا  بل وبعد م عع جامي بايديد     ستانبولل  وظ  نص  القبة الواحد بإنا ته  لل م عع أوچ 
شر ل  بطدرنة  نت  ىنثه التصثميم الصثل  لجثامي النثات   ث   سثتانبولل ثثم تثاله بتجربثة أ ثرل بإنثا ة نصث  

ثثم  -أو أف تصميمه لم يطم  جطا  –يديد     ستانبول  بة ثان   لل م عع النات   نت  ىنه تصميم جامي با
 مثن  يمثا أىقبثه مثف نمثاذع تاليثة لسلسثلة تجاربثه وصثلوا  لثل تاله بتوظي  ثال  أنصا   بثاب ثثم أربثي بثل 

 الت  لم تنت   وتتو   ىقب جامي بايديد     ستانبول.
ة وتحديثداو كنيسثت ا العظمثل صيثا صثو يا  ذا ا ترننا جدالو تقليد المعمار العثمان  الىمثل للعمثارا البيدنعيث - د

  نثثا يثثثار تسثثا ل ص ثثر وهثثوم هثثل تو ثث  المعمثثار العثمثثان  بعثثد تقليثثده لم عع ثثا  ثث  جثثامي بايديثثد بإسثثتانبولل 
 لنه لم يجد جديداو يقلده بعدهال أم أنه أكمل بتصاميم أ رل م تلنة ومتعورا   صوبالتال  لم يصمم ييره

ف المعمثثار العثمثثان   ذا كثثاف مقلثثداو و قثثع  مثثف الم كثثد أنثثه سثثيتو   ىنثثد م عثثع صيثثا صثثو يا لنثثه  * اإلجابثثة 
ف  بعبيعثثثة الحثثثال لثثثف يجثثثد م عثثثع ص ثثثر ييرهثثثا يقلثثثدهل والحقيقثثثة أف مثثثا وجثثثدناه ي تلثثث  ىثثثف ذلثثثع بالكليثثثةص  ذ 

دا النثثراغ المركثثدو المعمثار العثمثثان  لكونثثه معثوراو بعبعثثه مثثف جيثل  لثثل ص ثثر  قثثد أكمثل سلسثثلة تجاربثثه  ث  ديثثا
والتثث  بثثدأها بعثثرد بورصثثة الثالثثثة ومثثا تالهثثاص  صثثمم ت عيعثثام أ ثثرل أكثثثر تعثثوراو لجوامثثي ىثثدا مثثف  ثثالل 
توظينه لنص  القبة وديادا أىدادها حول القبة المركديةل  كاف تصميمه لجامي سليماف باشا ال ادم والمعرو  

مثف ثثال  أنصثا   –( 142أثثر ر ثم ) –م(  1528/ هثث  938بجامي سيدو سارية بقلعة الجبثل  ث  القثاهرا )
 954 بثاب حثول  بثة مركديثة وسثعل ويتقثدم م صثحف سثماوول ثثم  ث  جثامي م رمثاه بطسثكدار  ث   سثتانبول )

م( وتتقدمثثه سثثقينة مددوجثثةل ثثثم داد العثثدد  وصثثل  لثثل أربثثي أنصثثا   بثثاب ىلثثل المحثثاور المركديثثة 1548هثثث/ 
م(ل 1549 –1548هثثث/  955عثثه لجثامي شثث داده محمثثد  ث   سثثتانبول )الربعثة للقبثثة المركديثثة وذلثع  ثث  م ع

أوا ثل القثرف  القره  انييف  ث  صسثيا الوسثعل و د سبقه بتجارب ىدا تمثل أصالة ل ذا التصميم ورثه ىف أجداده
م(ل ثثثم داد  ثث  ىثثدد أنصثثا  القبثثاب  بلغثثم  مثثن أنصثثا   بثثاب  ثث  جثثامي محمثثد ىلثث  باشثثا  ثث  11هثثث / 5)

( 503أثثر ر ثم ) –م( 1848 – 1830هثث / 1265 – 1246ف  لعثة الجبثل بمدينثة القثاهرا )القسم الجنوب  م
وهثثو النمثثوذع النريثثد الثثذو وصثثلم أنصثثا  القبثثاب  يثثه  لثثل  مثثنل بحيثث  يعلثثو نصثث  القبثثة ال ثثامن د لثثة 

 المحراب.

لثثم يكتثث  المعمثثار العثمثثان   ثث  تعثثويره المسثثتمر ىلثثل توظيثث  نصثث  القبثثة وديثثادا أىثثدادها حثثول القبثثة  -هثثث
نمثثا سثثعل بشثثتل العثثرل مسثثت دماو  كثثره  ثث  االتجثثاه  لثثل م ععثثام ت ثثيمف ىلي ثثا  بثثة  المركديثثة لديثثادا النثثراغ وا 

ها  ث  جثامي بايديثد بطدرنثةل ثثم مركدية ن مة تقوم مباشرا ىلل جدراف المسقع ال ق  لبيثم الصثالال و ثد بثدأ
تثثثاله بسلسثثثلة تجثثثارب ىثثثدال ولعثثثل من ثثثا القبثثثة الم يمنثثثة ىلثثثل م عثثثع جثثثامي السثثثلعاف سثثثليم الول بإسثثثتانبول 
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هثث/ 972 سثتانبول )  ث ل وال رل الم يمنة ىلل م عع جامي م رماه ىند بوابة أدرنثة 33م( 1522هث/ 929)
مثثف تصثثميم المعمثثار العظثثيم  وال يثثر ل34 م(16القثثرف ) أوا ثثر العقثثد السثثادن مثثف   ثث م( والنثثراغ منثثه 1565

سنافل  لل أف وصل  لل النموذع المثل للنراغ المركدو    العمثارا العثمانيثةل وذلثع  ث  القبثة الم يمنثة ىلثل 
 م(ل وهو ما سيرد بالتنصيل الحقاو.1575 –1574هث/  982م ععه الرا ي    جامي السليمية بمدينة أدرنة )

ما سبل أف المعمارييف العثمانييف كانوا بعبيعت م معوريف ومبتكريف ال مقلديف ويدلل ىلل ذلثع نديد ىلل  -و
صال  م ععثه بمثا  أيناو دراست م لبعي تصاميم أسال  م واالتجاه  لل  ىادا البعي من ا ب د  معالجته وا 

 ل   قلثثثل مثثثف سثثثمع يثثث دو دور النثثثراغ المركثثثدو بالشثثثكل المثثثثلل  عثثثال  المعمثثثار سثثثناف تجربثثثة جثثثامي أوچ شثثثر 
الكتثثا  والعقثثودل وبالتثثال  سثثاىد ىلثثل ديثثادا ارتنثثاع القبثثةل ومثثف ثثثم ديثثادا النثثوب العبيعثث  النا ثثذ  لثثل دا ثثل 

 Beşiktaşبشثثثكعاش   ثثث  Sinan Paşa ثثث  تصثثثميمه لجثثثامي سثثثناف باشثثثا  الجثثثامي وديثثثادا  رايثثثهل وذلثثثع
المعمثار  يثر الثديف باشثا  ث  جثامي  م( بإستانبولل واتجه مرا أ رل لمعالجة تجربثة1556-1555هث / 963)

م(ل  قثد  نثل ىلثل 1557هثث/ 964بايديد بإستانبول وذلع    تصميمه لم عع جثامي السثليمانية بإسثتانبول )
الجناحيف الجانبييف لم عع جامي بايديدل ولكل يتجنب كذلع    الرتابة الت  تنت  ىف الربي  باب المتساوية 

يمثر مثف  ثالل مركثد القبثة الر يسثةص وبالتثال  يجعثل المحثاور  اليثة  وجود ىمود ن م ىلثل المحثور الجثانب 
أسثثثكدار   ثثث تصثثثميمه لجثثثامع  م رمثثثاه   ثثث مثثثف أو ىثثثا ل يحثثثول دوف امتثثثداد النثثثراغل وهثثثو مثثثا حثثثاول تجنبثثثه 

والش داده بإستانبول ىف عريل است دام أنصا   باب والت  مثل ا مثل القبثة المركديثة نصثن ا يمتثد مثف ىمثود 
 .35التال  يتجنب الىمدا ىلل المحور الجانب   لل ص رل وب

ومما سبل يتن  لنا أف المعمار العثمان  لم يكف نا الو ومقلداو و قع كما يرل ذلع الثبعي مثف مث ر   
نمثثا مبتكثر ومعثثور ليصثثل  لثل أهدا ثثه ويحقق ثا.  – 11لوحثثام )(ل 36 - 34ل 30 – 19ل 5أشثثكال ) النثف وا 

 ( 25 – 23 ل20 ل18

 

 
                                                 

لالستدادا حول م عع جامي السلعاف سثليم الول ومثدل تشثاب ه مثي م عثع جثامي السثلعاف بايديثد الثثان   ث  أدرنثةل وحثول  33
تاريخ بنا ه واال تال   يما بيف صصالف صبا وكوراف حول مف بدأ     نشا ه هل السلعاف سليم ننسه أم أف ابنه و لينته السلعاف 

بثالقرب مثف نثريحه بالتثل ال ثامن لمدينثة  سثتانبولل والقثول بثطف المعمثار سثناف لثم يكثف هثو سليماف القانون  هو مف أمر ببنا ه 
  .KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 25 مص وكذا194ل  نوف الترع وىما رهمم ندن الجاميل راجيل صصالف صبال 

حول م عع جامي م رماه سلعاف ىند بوابة أدرنةل وهندسة بناب  بته الن مة وتنول سناف  ي ا ىلل  بة بايديد    أدرنةل  34
 ص وكذال198ل  نوف الترع وىما رهموسقينته المددوجةل والمدرسةل والكتتَّاب والمد فل راجيل صصالف صبال 

GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 245 – 255; KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 128 – 133ص 
 . 268 – 259ل 1دك ل المنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافل مجث.

35 KURAN, Sinan, the Grand Old Master, 98. 
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 عصره الذهبى: فيالمعمار العظيم سنان ومظاهر األصالة واالبتكار في الجامع العثماني  - 4

تثاريخ   ث تثاريخ الدولثة العثمانيثة بثل   ث م( مف الناحية السياسية والعسكرية 16هث / 10 ذا كاف القرف )
أىظثم  - 36م( 1566 – 1520هثث/ 974 – 926العالم أجمي هو ىصر السلعاف العظثيم سثليماف القثانون  )

  ثثو مثثف الناحيثثة الننيثثة والمعماريثثة هثثو ىصثثر المعمثثار العظثثيم سثثناف بثثف ىبثثد المنثثاف  -سثثالعيف صل ىثمثثاف 
جعثثثل بعثثثي المستشثثثر يف ص  ذ يشثثث د لثثثه بثثثذلع الجانثثثب  بثثثل التثثثراعص ممثثثا  ىصثثثره  ثثث أىظثثثم معمثثثارو العثثثالم 

يساووف بينه وبيف  نان  ىصر الن نةل بل بعن م يجعله متنو او ىلي مل  يقول  راند بابنجرم ل ف سثناف هثو 
  ثث مايكثثل أنجلثثو التثثراعلل ويقثثول منتثثدلم ل ف المعمثثارو سثثناف هثثو واحثثد مثثف أىظثثم المعمثثارييف الثثذيف ظ ثثروا 

ل الجميثثي مثثف أىظثثم المعمثثارييفل وينثثي  صنثثدرل كلثثوم ل ف التثثاريخلل ويقثثول برنثثارد لثثوينم لويعثثد سثثناف باتنثثا
القثثرف السثثادن ىشثثرم هثثو سثثنافل والثثذو بدونثثه يكثثوف النثثف التركثث    ثث اسثثماو واحثثداو سثثيعر ىلثثل  ثثف العمثثارا 

نا صثثاول وتكثثوف تركيثثا ليسثثم هثث  التثث  نعر  ثثالل و ثثد  ابثثل كثثل هثثذا المثثدي  والثنثثاب لعبقريثثة سثثناف مثثف جانثثب 
يمثثاو مثثف جانثثب التثثرع لثثهل  لثثل حثد أف أسثثموهم لسثثر معمثثاراف ج ثثاف  وهثثه سثثنافل بمعنثثل الجانثب تمجيثثداو وتعظ

 ( 19 )لوحة .37 لسناف العظيمل ر ين معمارو الدنيا )العالم(ل
                                                 

ولقبثثه  (Magnificent)يعثثد السثثلعاف العثمثثان  سثثليماف الول هثثو ىاشثثر سثثالعيف صل ىثمثثافل لقبثثه الغثثرب بسثثليماف العظثثيم  36
م(  لثل 1520هثث/ 926الترع بسثليماف القثانون ل حيث  شثرع القثوانيف وونثي  ثانوف نامثةل و ثد حكثم السثلعاف القثانون  مثف ىثام )

هثث( وولثل  ثل ى ثد أبيثه 900 ثاف بثف السثلعاف بايديثد الثثانلل وولثد  ثل ىثام )م(ل وهو ابثف السثلعاف سثليم 1566هث/ 974ىام )
م(ل وكاف سلعاناو  ديراو بطمور الحكم واإلدارا والعسكرية 1520هث / 926سليم الول مغنيسهل وبعد و اا والده تولل السلعنة ىام )

ل ىصثثره أوع ىظمت ثثا و ثثوا اددهارهثثال ولقثثد شثثارع  ثثل العديثثد مثثف المعثثارع وجاهثثد  ثثل سثثبيل اهلل وانتصثثر حتثثل بلغثثم الدولثثة  ثث
وصنه ابف العماد الحنبل   ل شذرام الذهب بقوله ىنه  ل و يثام سثنة أربثي وسثبعيف وتسثعمايةم ل ثال  ثل اإلىثالم كثاف سثلعاناو 

او لنصثرا ديثف سعيداو ملكاو أيده اهلل لنصر اإلسالمل واستمر  ل السلعنة تسعاو وأربعيف سنةل وهو سلعاف ياد  ل سبيل اهلل مجاهد
اهلل....ل مشثث وراو  ثثل و ا عثثه ومراميثثه أيثثاف سثثلع ملثثعل وأنثثل توجثثه  ثثت  و تثثعل وصثثلم سثثراياه  لثثل أ صثثل الشثثرل والغثثرب وأ تثثت  
البلداف الشاسعة الواسعة بالق ر والحرب.....ل وأعال  ل ترجمته وترجمة أوالدهل وذكر يدواته  ذكر له أربي ىشرا يدوا انتصر 

هثثذه اإلمبراعوريثثة يمكثثف  وبعثثد و اتثثه تثثرع دولثثة متراميثثة العثثرا  ىجثثد أبنثثا ه ىثثف حمايت ثثا والثثد اع ىن ثثالل و ثثت   ثثل جميع ثثالل
مقارنت ا باإلمبراعورية الرومانيةل  قد كانم تشملل البلقاف والمجثر وجنثوب روسثيا وجثدب مثف بولنثدال  لثل جانثب مصثر والسثوداف 

ع بحثراو ىثمانيثاو وجديثرا رودنل وبغثداد حتثل وصثل  لثل أسثوار مدينثة  ينيثال والحبشة وشمال أ ريقيال وكذلع أصب  البحر المتوسث
وب ذا تكوف الدولة العثمانية  ثل ى ثده امتثدم مثف بودابسثم ىلثل ن ثر العونثة  لثل أسثواف بثالقرب مثف شثالالم النيثلل ومثف ن ثر 

بش صثيته ولالسثتدادا ىنثهل راجثيل  النرام  لثل مسثا ة  ريبثة مثف جبثل عثارلل أو أف سثليماف تثرع دولثة مثف الصثعب  دارت ثا  ال
جثثث.ل المكتثثب 8ل شثثذرام الثثذهب  ثث  أ بثثار مثثف ذهثثبم(ل 1678هثثث / 1089ابثثف العمثثادل أبثث  النثثال  ىبثثد الحثث  الحنبلثث  )م 

ص وكثذال هوتسثمال م.مل 166ل  نثوف التثرع وىمثا رهمص وكثذال صصثالف صبثال 377 – 375ل 8التجارول بيرومل لبنثافل د.مل جثث.
ىثثداد وتحريثثر ن بثثة مثثف العلمثثاب بإشثثرا   بثثراهيم دكثثل  ورشثثيدل وص ثثريفل را المعثثار  اإلسثثالميةمثثوجد دا ثثوص ثثريفل  ل ترجمثثة وا 

 .5817 – 5804ل 18مل جث. 1998هث/ 1418مركد الشار ة لإلبداع النكرول  مل اإلمارام1ل ع.د يفجث21
المعمار العظيم ) وهه سناف( سناف بف ىبد المنثاف هثو مثف أىظثم معمثارو العثالمل ولالسثتدادا ىثف نشثطتهل ووصثنه وصثناتهل  37

 =لوالتكثثويف لاإلىثداد موكيث  تثولل ر اسثة المعماريثةل  لثل جانثثب ىمثا ره ومنشثمتهل وتثذاكرهل وتحليثل  تثرام ىملثثه وحياتثه مثا بثيف
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 إستانبول: في الثاني أولى خطوات سنان نحو تطوير مخطط جامع بايزيد - أ

مرحلثثة تكوينثثه الولثثل وهثث  مرحلثثة اإلىثثداد والتتلمثثذ وذلثثع  ثثالل العقثثد الثالثث    ثث  اتجثثه المعمثثار سثثناف
ت عيعثثثه لجثثثامي م رمثثثاه سثثثلعاف بطسثثثكدار  ثثث    ثثث م( 16هثثثث /10وحتثثثل منتصثثث  العقثثثد الرابثثثي مثثثف القثثثرف )

م(  لثثل احيثثاب  كثثرا اسثثت دام ثثثال  أنصثثا   بثثاب بحيثث  تتعامثثد معثثاو ىلثثل القبثثة 1548هثثث/  954 سثثتانبول )
وذلثع  ث  تصثميمه  38وهو ما يمثل ارثاو سبقه  ليه المعمار المصرو المتطثر بالعراد العثمان  الوا ثد المركديةل 

                                                                                                                                                             

ل  سثتانبولل د.مص أصثول معمثارو ىثمثان تاذيةل راجيل دراسام كل مفم أدهمل  بثراهيمل ثم الس لالنن  النن  وبلويه الذرواو =
ل تذكرا البنياف ) وجه معمار سناف مكمالو ترجمة جاليلة صثثارو حقنثده معلومثات  حاويثدر م لث  سثاى (وكذال جودم بعل أحمدل 

  مهثص وكذا1315دار سعادمل أ دام معبعة س  
GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, London, 1971, 197 – 201; STRATTON, A., Sinan, London, 

1972; SELCUK, M., Sinan Vec agi, Istanbul, 1989; KURAN, A., Sinan the Grand Old Master of the Ottoman 

Architecture, Istanbul, 1987; 
ل كليثثة اآلداب/جامعثثة م عثثوع رسثثالة ماجسثثتيرسثثناف دراسثثة وترجمثثة  لثثل العربيثثةلل  وجثثادل محمثثد السثثيد محمثثدل لتثثذاكر المعمثثار 

 .121 – 61ل 1دك ل المنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافل مجث. ممص وكذا1984 ىيف شمنل
النريد مف نوىه  ل العمارا و المثال الوحيدل بل مف الراج  أنه نتيجة لكوف م عع جامي سليماف باشا ال ادم بقلعة الجبل  38

هو ما د ي البعي ومن م صصالف صبا  لل القول بطف مصممه هو المعمارو سناف بف ىبد المنافل والوا ي أنه يمكف و العثمانيةل 
 القول بطف جامي سليماف باشا ال ادم بالقاهرا لم يكف مف أىمال المعمار سناف لما يل م

مبكر جداو ما كاف لسناف أف يبدع م ععاو ك ذا هو الول مف نوىه  ل العمارا م( 1528/ هث935تاريخ بنا ه سنة ) -أ
هث/ 945العثمانيةل كما أنه  ل ذلع التاريخ لم يكف المعمار سناف  د تولل بعد منصب ر اسة المعماريةل والذو تواله  ل سنة )

ف ي عع منشمم  ارع حانرا الدولة م(ل أو بعد بناب الجامي بحوال  ىشر سنوامل ومف ثم لم يكف باستعاىته أ1538
 العثمانية بإستانبول.

ثم  ف جامي سليماف باشا ال ادم بالقاهرا لم يذكر  ل أو مف تذاكر المعمار سناف الثال ل الت   ي ا ترجمة له وسرد  -ب
شمم لسناف بمصرل ومف لعما رهل وهل تذكرا البنيافل وتذكرا البنيةل وتحنة المعمارييفل كما أف هذه التذاكر لم تذكر أو من

مثل  بة  -ىلي ال وتلع الت  أصلح ا ورمم ا المعرو  أف تذاكر المعمار سناف بمثابة سرد لمنشمتهل الت  صمم ا وأشر 
ويبدو حذ  أو مف منشمم سناف مف تذاكره نعيناو  -الص را بالقدن وجامي ىبد القادر جيالن  ونريحه ببغداد وييرهما 

 ف لم يشيد أو يرمم أو يشر  ىلل أية ىما ر بمصر.للغايةل مما ي كد أف سنا
لم يكف  د وصل بعد  لل ال برا المعمارية  -حتل    بداية ر استه للمعمارية  -وينا   لل ما سبل أف المعمار سناف  -ع

اإلىداد والتتلمذ الكا يةل الت  ت هله البتكار مثل هذا الم عع المعمارو لجامي سليماف ال ادمل  قد كاف سناف صنذاع  ل مرحلة 
والتكويفل وكاف يقلد العما ر السابقة  ل العمارا العثمانيةل  لل أف وصل  لل اإلبداع واالبتكار والتعوير  ل مرحلة النن  النن  

 م(.1549 – 1548هث /  955له  ل مجمي ش داده بإستانبول )
رال كما أنه لم يشيد أية ىما ر بمصرل وربما يرجي هذا وأ يراو يمكف أف نرج  أف سناناو لم يشيد جامي سليماف باشا بالقاه -د

الجامي  لل  ترا ىجم ىلل سل  المعمارو سناف  ل ر اسة المعماريةل ومف الراج  كذلع أف أحد المعمارييف المصرييف مف 
تانبول م( معه  لل  س1520–1512هث/926–918نمف المعمارييف والصناع والحر ييف الذيف أ ذهم السلعاف سليم الول )

م(ل بناب 1521هث/927هو الذل شيد الجامي ىلل العراد العثمان  ىقب ىودته  لل وعنه مصرل مي مف ىاد  ل رجب سنة )
 =هو وييره مف الصناع والحر ييف -م( بعد تطثره 1574 –1520هث/974–926ىلل  رماف مف السلعاف سليماف القانون  )
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هث /  938النريد مف نوىه لجامي سليماف باشا ال ادم والمعرو  بجامي سيدو سارية بقلعة الجبل    القاهرا )
يثثر أف المعمثثار سثثناف حثثل والثثذو يتقثثدم بيثثم الصثثالا  يثثه صثثحف سثثماوول ي –( 142أثثثر ر ثثم ) –م(  1528

بالصحف سقينة مددوجة    تكويف  ن  بديي بم ععه لم رماهل كما أنه جمي  يه بيف عرادوم بورصة الثالث  
وعثثراد بورصثثة الول  –وهثثو المتبثثي  ثث  جثثامي سثثليماف ال ثثادم  -( اإلنجليثثدو المقلثثوب Tىلثثل شثثكل حثثر  )

صغيرا ىف يميف ويسار نص  القبة الت  ىلل محور  ىلل نظام القبة الت  تتقدم ا سقينةل وذلع بإنا ته  بة
( المقلثثوب  لثثل المسثثقع ال قثث  المسثثتعيل الشثثكلل  ظ ثثر  ثث  شثثكل Tالمحثثرابص ومثثف ثثثم تحثثول شثثكل حثثر  )

أنمثثوذع متميثثد ومبتكثثر و ريثثد مثثف الناحيثثة الننيثثة لمثثثل هثثذا التصثثميم المثثددوع  ثث  دا ثثل مسثثقع أ قثث  لم عثثع 
 –( 12 - 11 لوحام)(ل 21 - 20أشكال) واحد.

 Şehzade سثثثتانبول   ثث و ثثد تبثثي ذلثثع المعمثثار سثثناف بتجربثثة أ ثثثرل تمثثثل تصثثميمه لجثثامي شثث داده محمثثد 
م( وذلثثثع  ثثث  بدايثثثة مرحلثثثة ننثثثجه الننثثث  المعمثثثارول والثثثذو تجلثثثم  ي ثثثا  براتثثثه 1549 -1548هثثثث/  955)

لثثثل المحثثثاور الربعثثثة ل ثثثال التعويريثثثة واالبتكاريثثثة والننيثثثة بتجربتثثثه للقبثثثة المحاعثثثة بثثثطربي أنصثثثا   بثثثابل أو ى
احدل تذاكره )مذكراتثه( وهث  تثذكرا    وبمعنل ص ر ىلل محور متقاعي مي تلع القبة المركديةل ويذكر سناف 

بناب جامي الش داده  محمثدم لأف المثر ال مثايونل لبنثاب جثامي كبيثر  ثرب    البنياف تحقيل أحمد جودم  وله 
السثلعاف محمثد  ثاف  ثرا ىثيف حنثرا السثلعاف سثليماف بثف سثليم  ستانبول مثف أجثل رو     )اسكل أوده لو( 

 .39  اف ىلي ما الرحمة والغنراف  د وصلهل

أف هذا التصثميم يمثثل ارثثاو  ثديماو وأصثيالو ورثثه المعمثار العثمثان  ىثف أسثال ه وأجثداده التثراع والحقيقة 
م(ل وذلثع ىلثل يثد القثره  ثانييف  ث  صسثيا الوسثعل بمسثجد ديجثاروف 11هثث / 5 قد ظ ر مف  بل أوا ل القرف )

نثثثثة ب ثثثثارو كثثثثم( ىثثثثف مدي 40والتثثثث  تبعثثثثد حثثثثوال  ) – Khazarبمدينثثثثة ال ثثثثدر  Deggaron)ده يثثثثاروف( 
ثثثم تبعتثثه نمثثاذع أ ثثرل ىثمانيثثة متعثثورا ىنثثه سثثواب  ثث م محاولثثة ديثثادا حجثثم  – 40بجم وريثثة أودبكسثثتاف حاليثثاو 

                                                                                                                                                             

م( 1571هث /  979بقوها  ل بعي العما ر بالقاهرال مثل جامي السنانية ببوالل )بالساليب العثمانية المعمارية والننيةل وع=
 م(.1774 –1773هث/ 1188–1187)( وجامي أبل الدهب بميداف الدهرم1610هث/1019وجامي الملكة صنية بالداودية )

 ل124جادل تذاكر المعمارو سناف دراسة وترجمة  لل العربيةل  39
ية ش داده محمد ابف السلعاف سليماف القانون ل وهندسة بناب جامعه هذا بإستانبولل وبا   ولالستدادا حول ترجمة ش ص

المنشمم بدا ل مجمعه البنا  ل وتطصيل م ععه وتطثيراته    العمارا اإلسالميةل  لل جانب أهم ىناصره المعمارية وحلياته 
 الد ر يةل راجي

 KUBAN, D., L'Architecture Ottomane, L'Art en Turquie, 149; VOGT, Living Architecture: Ottoman, 98; 

GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 206 – 211; KURAN, Sinan, The Grand of Old Master, 54 – 63  
 .151 – 125ل 1دك ل المنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافل مجث.

 ص وكذال 20 – 10ل  نوف الترع وىما رهمن  للقره  انييف راجيم صصالف صبال حول النشاع المعمارو والن 40
GOODWIN, A HISTORY OF OTTOMAN ARCHITECTURE, 33; 

 .94ل 1ث.ىما ر القاهرا الدينيةل مج   المليج ل العراد العثمان  م وكذا ص188-178ل صسيا الوسعل   اإلسالم محمودل 
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التعثثور كثثذلع  ثث  نثثوع التغعيثثة للمسثثاحام التثث  تحثثيع بالقبثثة ىلثثل القبثثة المركديثثة الم يمنثثة ىلثثل ت عيعثثهل أو 
بو المتقاعي أو البرميل  أو ييرهل ثم مف أنصا  المحاور الربعة ل ال  نجدها أول المر مف أ بية مف نوع الق

القبابل بل  ف المعمار العثمان   د  ثام بإحثدا  نثوع مثف التعثور  ث  الشثكل والتكثويف المعمثارو لنصث  القبثة 
م ععثثه لجثثامي شثث داده محمثثد تصثثميماو جديثثداو لنصثثا    ثث ننسثث ال وهثثو مثثا  علثثه المعمثثار سثثناف  قثثد أنثثا  

جعلثثه نصثث  القبثثة أ ثثل  لثثيالو مثثف نصثث   بثثة كاملثثةل كمثثا   ثث  بثثلل ويظ ثثر ذلثثع  القبثثاب أكثثثر تعثثوراو ىثثف ذو
ص 41( ترتكد ىلل مقرنصام ىلثل جثانب  )ركنث ( كثل نصث   بثة Exedraأنا   لي ا حنية ركنية ) وصرا 

مما ىمل ىلل ديادا امتداد نص  القبة و راي ال وتوديثي حمل ثا ىلثل الجثدراف كثذلعل ومثف التعثورام ال ثرل 
  نثالو لتصميم اال تال  كذلع    نوع التغعية لركاف كثل م عثع مثن م مثا بثيف القبثاب أو ال بيثةل    هذا ا

ماما يتقدم جنا  القبلة    هذا التصميم  ما بإنا ة سقينة لغالبية نماذجهل ى التعور بإنا ة صحف سماوو  وا 
ماوكاف أول مثال له    جامي ش داده محمدل   أف يت لل    التصميم ىن ما تماماو. وا 

 (Dimetyoka)ديموتيقثا وتتجلل أولل النماذع العثمانيثة التث  سثبقم جثامي شث داده محمثد  ث  جثامي 
م(ل ىلثثل بعثثد أربعثثيف كيلثثومتراو جنثثوب  أدرنثثةل مثثف أجثثل السثثلعاف العثمثثان  محمثثد 1421هثثث /  824باليونثثاف )

هثثث / 894م(ل ثثثم م عثثع مسثثجد الناتحيثثة الصثثغير )142هثثث / 824هلبثث  ىلثثل يثثد المعمثثارو حثثاه   يثثواظ )
م( 1498هث/ 905بجنوب النانول ) (Elbistan)م( بطثينا    اليونافل والمسجد الكبير     لبستاف 1488

م( 1520–1512هثثثث/926–918وهثثثو أحثثثد ىمثثثا ر ذولقثثثادرييف والثثثذيف  نثثث  ىلثثثي م السثثثلعاف سثثثليم الول )
–1516هثثثث/927–922بثثثيف المماليثثثعل وم عثثثع مسثثثجد  ثثثات  باشثثثا )واسثثثتول  ىلثثث   مثثثارت م الناصثثثلة بينثثثه و 

م(ل وهو يعثد أول مسثجد ىثمثان  بثديار بكثر  ث  النانثولل و ثد شثيده  اتح ثا محمثد باشثا البقلث  دمثف 1520
 .42السلعاف سليم الول

وهكثثذا يكثثوف المعمثثار العثمثثان   ثثد نجثث   ثث  ت عيعثثه هثثذا مثثف القبثثة التثث  تتعامثثد ىلثثل محاورهثثا الربثثي 
المركدص وذلع    التوصل  لل محاولة جديدا لتكويف  راغ انسياب  مركدو بدوف أية ىوا ل    ا   باب أنص

بتقليله للحواجد البنا ية الحاملة ل ثذا التكثويف الرأسث   لثل أربثي دىثا م  قثعل معتمثداو ىلثل دىثم أنصثا  القبثاب 
د الناتجثثة ىثثف القبثثة النثث مة  لثثل الجثثدراف الربعثثة للقبثثة المركديثثةل والتثث  تقثثوم بنقثثل جثثدب مثثف الثقثثل و ثثوا العثثر 

  ث بقولثه حثول هثذا التصثميم  ث  جثامي شث داده محمثد  Goknilالربعة لبيم الصالال وهو مثا د ثي جوكنيثل 
 .43  ستانبولم لبطف سناف بت عيعه للش داده  د ت اصم مي العمارا البيدنعيةل

و ثد اسثثتمر هثثذا الت عثيع المتعامثثد ىلثثل محثثاور القبثة المركديثثة  يمثثا بعثثد م عثع جثثامي الشثث داده والثثذو 
ل المعمارييف العثمانييف الذيف أتوا بعد المعمار سنافل مي  ىمثال م  كاف بمثابة النموذع المثل والذو احتذاه جت

                                                 
 .193ل وىما رهم نوف الترع صصالف صبال  41
  :      .ÜNSAL, Turkish Islamic Architecture, 28 ص وكذا194 – 193ل 186ل 178ل  نوف الترع وىما رهمصصالف صبال  42

43 GOKNIL, Living Architecture: Ottoman, 98.  
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لتصميم وتتقدمه سقينة كما    جامي الله النكر النن  التعويرو ل م ووني بصمات م الننية كالمعتادل  ظ ر ا
 1015م(    أرنروم بالنانولل وجامي نصو  باشثا )1563 – 1562هث / 971 – 970مصعنل باشا )

م( بديار بكر بالنانولل ويالحظ  لو هذا الم عع ال ير مثف السثقينة ييثر 1611 – 1606هث/ 1020 –
مثف العمثا ر ييثر الدينيثة ل ثذا الت عثيع مكتبثة رايثب باشثا أنه أنينم  ليه مف الج ة الشر ية مساحة كبيرال و 

م(  ثث   سثثتانبولل كمثثا ظ ثثر هثثذا التصثثميم ويتقدمثثه صثثحف سثثماوول وهثثو مثثا ننثثذه المعمثثار 1762هثثث/ 1176)
م(ل 1663 – 1074هثث/ 1597 – 1006( بثامينونو  ث   سثتانبول )Yeni Camiين  جثامي )   داود أيا 

 – 1606هثثث/ 1026 – 1018تصثثميمه لجثثامي السثثلعاف أحمثثد )  ثث ا ( وتثثاله محمثثد أيثثا الصثثد كار )الصثثدَّ 
م( بإسثثثثتانبولل أو مثثثثا يتعثثثثر  بالجثثثثامي الدرلل والثثثثذو يتميثثثثد ببالعاتثثثثه الرا عثثثثة والتثثثث  تكسثثثثو جدرانثثثثهل 1611

وبدىا مه المنلعةل كما يتميد بتعدد ممذنه  لل سم ممذف لول مرا    العمثارا اإلسثالمية بعثد الحثرم المكث ل 
هثثثذا الم عثثثع  ثثث  جثثثامي النثثثات   ثثث   سثثثتانبولل والثثثذل جثثثدده السثثثلعاف مصثثثعنل الثالثثث   ثثث  ىثثثام ثثثثم ظ ثثثر 

ل ثم أ يراو ننثذه الم نثدن التركث  يوسث  بشثنال )يوسث  بشثنا(  ث  جثامي محمثد ىلثل 44م( 1771هث/ 1185)
م(ل والثثذو تنثثرد وتميثثد  ثث  مثثثل هثثذا 1848 -1830هثثث / 1265 -1246القثثاهرا بمصثثر )  ثث باشثثا بالقلعثثة 

 ( 23 – 19لوحام )(ل 34 – 30ل 4أشكال ) تصميم بإنا ة نص   بة  امن ليغع  برود المحراب.ال
 م( وتطـوير مخطــط جــامع بايزيــد1557هـــ / 964بإســتانبول ) Süleymaniyeجـامع الســليمانية  -ب 

 في إستانبول: الثاني

بعد أف اتجه المعمار سناف ب عوام ثابتة نحو النن  النن  منذ بنا ه لجامي ش داده محمد حامالو راية 
م ععثثه للسثثلعاف سثثليماف القثثانون  والمعثثرو    ثث التعثثوير واإلبثثداع الننثث  المصثثبوغ باالبتكثثارل  قثثد توصثثل 

 لثثل  مثثة الننثث  الننثث   45( م1557هثثث/ 964نثثمف مجمعثثه بالتثثل الثالثث  لمدينثثة  سثثتانبول )بجثثامي السثثليمانية 
                                                 

محمثد حسثفل وسثعد ديلثول  يرل بعي العلماب أمثالم أرنسم كونلل وىبثد العديثد مثردولل وتو يثل أحمثد ىبثد الجثوادل ودكث  44
والحقيقثة أف م عثع  م العثامللالتصثمي  ث  النثات  ىبثد الحميثد أفم لسثناف  ثد سثار  ثل ت عيعثه للشث داده ىلثل نمثع مسثجد محمثد

النات  الحال  مف  بة مركدية يتعامد ىلي ا أربي أنصا   باب هو ننسه الذل تطثر بم عع جامي الش داده ولثين العكثنص  جامي
نمثثثا أىيثثثد بنثثثا ه  ثثثل ى ثثثد السثثثلعاف مصثثثعنل الثالثثث  )وذلثثثع لف جثثثامي  هثثثث/ 1185النثثثات  الحثثثال  هثثثو لثثثين بالبنثثثاب الصثثثل  وا 

م(ل 1765هثث/ 1179م(ل اثر تعري م عع الجامي القثديم مثف  بثة ويتعامثد ىلي ثا نصث   بثة  لثل دلثدال دمثره  ث  ىثام )1771
 وبالتال   جامي ش داده بتاري ه هو السبل    هذا التصميمل

ص وكثثذال ىبثثد الجثثوادل تو يثثل 172مل 1966دار صثثادر  مل ترجمثثة أحمثثد موسثثلل بيثثرومالنثثف اإلسثثالم كونثثثلل  رنسثثثمل راجثثيل 
ل وكذلع يرل ذلع دكثل محمثد حسثف حيث  يقثول ل نثرل سثناف  ثل 343مل 1969 لل مكتبة النجلو المصريةتاريخ العماراأحمدل 

مل 1981دار الرا ثد العربثل  مل بيثروم نثوف اإلسثالمفل دكل محمدل مسجد الش داده يتطثر بت عيع مسجد المحمديةلل راجيل حس
مل 1986منشثثطا المعثثار ل  مل اإلسثثكندريةالعمثثارا والننثثوف التشثثكيلية  ثثل دولثثة اإلسثثالمىبثثد الحميثثدل سثثعد ديلثثولل  :ص وكثثذا137
 .46ل الننوف الد ر ية  ل العصر العثمان مردولل : ص وكذا552

تثثذكرا مثثي ال ثثرل المتعثثددال وهندسثثة بنا  ثثال وتطصثثيل م عثثع الجثثاميل راجثثيل جثثودم بثثعل حثثول هثثذا الجثثامي وىمثثا ر المج 45
 : ,GOKNIL, Living Architecture= ص وكذا256ل 200 – 198ل  نوف الترع وىما رهمص وكذال صصالف صبال 64 – 58ل البنياف
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المعماروص  ذ أراد  يه أف يكمل سلسلة  بداىه وثمرا ج ودهل مف  الل م عع يتجنب  يه نقاع النثع  التث  
م(ل  كثاف م ععثه 1506هثث/ 912بإستانبول ) الثان  م ععه لجامي بايديد   و ي  ي ا الم ندن  ير الديف 

مقارنثة بنمثاذع القبثاب التث  شتثيدم  بلثه  ذ يبلثغ  عثر هثذه  مف  بة مركدية ت يمف ىلل  راغ مركدو  عره كبير
م(ل ويمتد هثذا النثراغ  لثل محثور المحثراب مثف  ثالل نصث   بثة يعلثوهل ويثدداد هثذا النثراغ 5ل26القبة حوال  )

مف  الل نص   بة ص ر ىلل المحور اآل ر المقابل للمحرابل ويالحظ أف هذه القبة المركدية ه  مف أكثر 
 .46م( 53ل ارتناىاوص  ذ يبلغ حوالل ) باب  ستانبو 

وترتكثثد تلثثع القبثثة ىلثثل أربثثي دىامثثام نثث مة  قثثع )أتعلثثل ىلي ثثا اسثثم أ ثثدام النيثثل( وبثثدوف أو حثثواجد 
مثف كتثل أو ىمثد أو دىثا م متعثددا تنصثل ا ىثف المجنبتثيف  –م عع صيا صو يا    كتلع الت  نراها  –أ رل 

)الجنحة الجانبية( واللتيف تكتنناف يميف ويسار هذا التكويف المركثدو الوسثعل بحيث  تعلثو كثل مجنبثة  مثن 
  بثثاب متنوىثثة الحجثثمل ب ثثد  تنثثادو وجثثود دىامثثة أو ىمثثود  ثث  المركثثد الجثثانب ل ومثثف ثثثم تنثثادو مثثا و ثثي  يثثه
المعمار  ير الديف    جامي بايديد مف وجود ىمود ن م يحول    رأو سناف جد ياو دوف امتداد النثراغ بكثل 
جانبص مما أحد   بة مركدية يتعامد ىلل محور محراب ا العول  نصن   بةل ويحثيع ب ثا ىشثر  بثابل بوا ثي 

المصليفل كما مكف مف ر يثة  من  باب بكل جانبص مما شكل  راياو مركدياو ىظيماو حال دوف  عي صنو  
 المحراب مف أو مكاف بالجامي وبدوف أية ىوا ل.

وهكذا  قد نت  ىف ذلع مسقع أ ق  انسياب  مف مساحة ممتدا ويير مجدأال مما أدل بدوره  لل التوا ل 
 الوسثع مثف ج ثة وبثيف القبثاب  ث البنا   مي المسقع الرأس  )العلوو( مف حي  االنسجام بيف القبثة ونصثني ا 

ل  ذ يبدأ مف القبة ونصن  القبةل 47تدرع هرم  را ي لسنل كما يبدو مف ال ارع    الجانبية مف ج ة أ رلل 
ويمتثثد  لثثل القبثثاب العشثثر الجانبيثثة و بثثاب روال الصثثحفل وينت ثث  بتثثدرع المثثمذف الربعثثةل وهثثذا التثثدرع ال رمثث  

م ععثه للسثليمانية  ثد جعثل   ث سثناف  يساىد المشثاهد مثف ال ثارع ىلثل  ثرابا مكونثام الثدا لص ومثف ثثم  ثإف
 الجداب تتكامل معاو لتشكل الكلل أو بمعنل ص ر ال يمكف  صل الجدب ىف الكل.

                                                                                                                                                             
=100; Goodwin, A History of Ottoman Architecture, 215 – 237; Kuran, Sinan, The Grand Old Master, 75 – 98  

م عثثوع رسثثالة دكتثثوراهل ل جثثد يفدراسثثة أثريثثة  نيثثةلل  –بيثثوم ل محمثثد ىلثث  حامثثدل لكتابثثام العمثثا ر الدينيثثة العثمانيثثة بإسثثتانبول 
دينيثثة  ثث  المنشثثمم العثمانيثثة الدكثث ل  مص وكثثذا210– 199ل 1مل مجثثث.1990ل  سثثم اآلثثثار اإلسثثالمية/كلية اآلثار/جامعثثة القثثاهرا

 . 239 – 190ل 1ل مجث.أىمال الم ندن سناف
ويذكر صصالف صبا بطف  بة السليمانية تعد ه  أكثر  باب  ستانبول ارتناىاو بعد صيا صو يال بينما يثرل كثوراف بثطف ارتنثاع القبثة  46

 ص وكذال199ل  نوف الترع وىما رهمم(ل صصالف صبال 49.50هو )
KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 98. 

يذكر حسف الباشا أف تكويف صيا صو يا مف ال ارع يبدو وكطنه أمواع تتصاىد كتلة بعد كتلة  لل الذروا المتمثلة  ل القبة  47
 صوالت  ال يظ ر من ا  ال أىالها نظراو  لل أف أسنل ا ي تن   ل  نصن  القبة مف ج ة وبيف أكتا  النوا ذ مف ج ة أ رل

ل أورال 1ل ع.أجداب 5 لبح  نمف موسوىة العمارا واآلثار والننوف اإلسالميةلكنيسة صيا صو يالل الباشال حسفل  مراجي
 .73ل 2مل مجث.1999هث / 1420شر يةل 
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 حثثدا  ت عثثيع هندسثث  ذو محثثاور   ثث ونجثث  المعمثثار سثثناف كثثذلع  ثث  تصثثميمه لمجمثثي السثثليمانية 
ر مبنثل حثول بنثاب مركثدو ثالثية    ت عيعه للكلية أو المجمي ككثلل والثذو يشثمل مثا يربثو ىلثل ثمانيثة ىشث

شكل حديقةل يمثل مستعيل    وينصله ىف المبان  ال رل  ناب  ارج    لب هذا المجميل   يمثله الجامي 
ل وهثثذا الننثثاب ال ثثارج   ثثد أكثثد ىلثثل مركديثثة الجثثامي بالنسثثبة للمجمثثيل كمثثا أنثثه 48م( 144×  216 ياسثثاته )

ع المثر ىلثل المركديثة التث  بثدأم  ث  الظ ثور ىلثل يثد ىمل ىلل ديثادا رهبثة و دسثية الجثاميل متنو ثاو  ث  ذلث
سثثثناف الثثثديف يعقثثثوب  ثثث  مجمثثثي النثثثات ل وىلثثثل  يثثثر الثثثديف باشثثثا  ثثث  مجمعثثث  البايديديثثثة  ثثث  مثثثدينت  أدرنثثثة 

ستانبول.  وا 

 –( 24ل 17 – 15لوحام )(ل 35ل 27 – 26أشكال )

 -1574هـــ/  982أدرنــة وةمــة تطــور العمــارة العثمانيــة الدينيــة ) فــي Selimiyeجــامع الســليمية  -جـــ
 م(:1575

والتعثوير المتواصثل والتجديثد واالبتكثار الثذو وصثل  ليثه المعمثارييف العثمثانييف  يمثا بثداع الننث  ريم اإل
أحثثدثوه مثثف ىمثثا ر ىثثدا حققثثوا  ي ثثا أهثثدا  م التثث  كثثانوا حريصثثيف ىلثثل تحقيق ثثا مثثي احتنثثاظ م بطصثثالة  ر  

الشثثيخ أجثثدادهمل  ال أف ر يسثث م المعمثثارو سثثناف كثثاف يريثثب  يمثثا هثثو أىلثثل وأر ثثل مثثف ذلثثعل   قثثد رأل ذلثثع 
الكبيثثر وهثثذا المعمثثارو السثثتاذ الجليثثل الثمثثانين  النثثذ أف يبنثثل بنثثاباو يجمثثي  يثثه  الصثثة  كثثره ون ايثثة ابتكثثارهل 

م(ل كمثا أنثه أراد أف يجعثل منثه 15هث/ 9القرف )   وي تم به سلسلة تعور الجامي العثمان  منذ عرد بورصة 
العوال والعما ر الكثيرا الت  شيدها أسال ه وال رل متحناو ينم ذروا ج وده و الصة ابتكارهل وثمرا السنوام 

 982)أدرنثة   ث سبيل الوصول  لل النراغ االنسياب  الممتد المثلص  شيد جثامي السثليمية    الت  شيدها هو 
ل والذل يعد واحداو مف أجمل وأروع صثار العالم أجميل كما استحل بحثل أف يكثوف لثين م(1575 -1574هث/ 

ال المعمثثار سثثناف  حسثثبل لكنثثه كثثاف أينثثاو  الصثثة وذروا تجثثارب العمثثارا العثمانيثثة منثثذ  الصثثة وذروا أىمثث
نشثثطت ا وحتثثل ن ايت ثثاص  ذ بم عثثع جثثامي السثثليمية يكثثاد ينت ثث  اإلبثثداع الننثث  المعمثثارو العثمثثان ل   ثثو يحمثثل 

 بحل  الصة النكر المعمارو كله نحو النموذع المثل للجامي العثمان .

لريم مف محاولتنا  الل هذا البح  الرد ىلل مف يقول بمدل تطثير كنيسة صيا صو يا الحقيقة أنه ىلل ا
الوان  ىلثل العمثارا العثمانيثة بدايثة مثف جثامي النثات  ىقثب  ثت  القسثعنعينية وذلثع بثالنن  واالىتثراي و ثل 

ظ ار الصالة مف الجداد والمصبوية بالتع وير و ل تجارب من   ىلم   ويم يقوم ىلل التحليل والمقارنةل وا 
ىثثدا  ال أننثثا هنثثا نقثثول بثثطف المعمثثار سثثناف  ثثد و ثث  أمثثام كنيسثثة صيثثا صثثو يا متثثطمالو ل ندسثثة بنثثاب  بت ثثا ال لكثث  

                                                 
48 GOKNIL, Living Architecture, 54. 
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نما ب ثد  أف يتنثول ىلي ثا وىلثل المعمثار البيدنعث   ل وهثو مثا  الثه بننسثه ممليثاو  يثاه لكاتثب سثيرته 49يقلدها وا 
تثذكرا البنيثاف حيث   ثالم لسثمعم مثف النثان أنثه   ث ل جلبثل الذاتية وتذاكره )مذكراته( الشاىر ساى  مصثعن

ىثالم   ث مجثال العمثارا حيث  يثذكروف أنثه لثم تثبف   ث  د شاع بيف الكنرا النجرا أف ل م الغلبثة ىلثل المسثلميف 
اإلسالم  بة تناهل  بثة صيثا صثو يال كمثا يثدىوف أنثه لثف يثتمكف أو معمثارو مسثلم مثف بنثاب  بثة كبيثرا مثل ثال 

ننس  كثيراول وبعوف اهلل ودىم السلعاف سليم  افل  مم ببناب مسجداو  بته أكثثر ارتناىثاو مثف  بثة     حد ذلع 
 .50صيا صو يا بمقدار ستة أذرعل ويديد  عرها ىن ا بمقدار أربعة أذرعل 

وحقاو ما  ال المعمار سناف  قد نج  بالنعل    تصميمه ل ثذا الثثر العظثيم وهثو جثامي السثليمية بطدرنثة 
ف يصل  لل  مة العبقرية المعمارية بحلل  شيد  بثة ىظيمة تسيعر ىلل الجامي كله بحي  تشكثل  راياو  لل أ

م( مثف الري  لثل 43.40وبارتنثاع حثوال  ) م(ل50ل31انسيابياو ممتداو أسنل اص  ذ يثبلغ  عثثرها مثا يثثقرب مثف )
ص نتيجثة 51 م(82ل31×  90ل30يبلغ ) ىقد القبةل ولعل مثل هذا القعر يقترب مف  ثعر  بة صيا صو يا والذل

نمثا يظ ثر ىلثل عر ي ثا  لتكوين ا الذل يميل  لل الشكل البيناوو  ليالول  ذ  ن ا ليسم دا رية القعثاع تمامثاول وا 
هليلجيثه الشثكلل والتث  كثاف يقثال ىن ثا أن ثام   ليالو مف االنبعاع أو ما يتعثر  بثالتنلع  بحيث  تبثدو بينثاوية وا 
للين ل ا مثيل ولف يكوف ل ا مثيلل  ط سثد سثناف بعبقرتيثه تلثع المقولثةل ودمثر هثذا االدىثابل وصثمم وبنثل  بثة 

ىمال ة ترتكد ىلل ثمان  دىا م  قعل متنو او بذلع ىلل  بة صيا صو يال بل جعثل تلثع الثدىا م تقتثرب  ن مة
مثثف جثثدراف الجثثاميص  بثثدم القبثثة أىلثثل تلثثع الجثثدرافل وأصثثب  النثثراغ تحت ثثا  رايثثاو ممتثثداو ييثثر محثثدوداول بحيثث  

مل حتثل  ث   بثة صيثا صثو يا والتث  العثال  ث أو أثثر   ث السماب ولين ل ثا مثيثل    تععل انعباىاو بطن ا تحلل 
 لثل مسثاحة ممتثدال   ث ترتكد ىلل يابة كثينة مثف العمثد والثدىا م والكتثا  العرينثةص ومثف ثثم نجث  سثناف 

العمارا العثمانية مف النموذع المثال  للجامي ذو النراغ الممتثدل    المعمار المسلم  هيبتغي حقل بذلع ما كاف 
ال  ىثثدم  عثثي صثثنو  المصثثليف الممتثثدال وسثث ولة ر يثثت م للمحثثراب واإلمثثام والثثذل ال يعو ثثه أو ىثثا لص وبالتثث

والمنبرل  طصبحم  بة جامي السليمية الن مة والمشثيدا ىلثل  اىثدا مثمنثةل والمسثاحة الممتثدا أسثنل ال والتث  
لم تشغل ا جماىة المصليفل كل ذلع يبدو وكطف المصليف ت يمف ىلي م  بة السمابل وتعدل م وتحمي م ىف العا

                                                 
يذكر كوراف بطف سناف  د أبدع جامي السليمانية  ل سثبعة أىثوامل وجثامي السثليمية  ثل سثتة أىثوامل  ثل المقابثل  ثإف كاتدرا يثة  49

ل وكثثثذلع سثثثير Berniniل حتثثثل برنينثثل Bramante( ىامثثاو مثثثف برامنتثثل 160 ثثل رومثثثال  ثثد اسثثثتغر م ) St. peterسثثاف بيتثثثر 
 . St. Poll( ىاماو  ل كاتدرا ية ساف بول 40ىمل ) ل والذوSir Christopher Wernكريستو ر ورفل 

   KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 248.  
  .71ل تذكرا البنيافجودم بعل  50
لالستدادا حول م عع جامي السليمية ومنش ه السثلعاف سثليم الثثان ل وكثوف م ععثه يمثثل  مثة تعثور العمثارا العثمانيثة  ث   51

 لثثل المسثثاحة المثاليثثة للنثثراغ المركثثدو الممتثثد تحثثم  بثثة نثث مة ت ثثيمف ىليثثهل  لثثل جانثثب أهثثم ىناصثثر هثثذا الجثثامي المعماريثثة 
 وحلياته الد ر يةل راجيل

 GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 261 – 266; LEVEY, M., The World of Ottoman Art, London, 

1975, 81 – 84; KURAN, Sinan, The Grand Old Master, 163 – 178;  
 .333 – 302ل 1ل مجث.المنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافدك ل 
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جثو مثف الروحانيثة التامثةل وهثو مثا يتو ثل مثي مثا تتعلبثه العقيثدا الدينيثةل وأهثدا  المعمثار والتث     ال ارج  
 سعل  لي ا.

كما حد  لقبة  –و د َنَوَع المعمار سناف وَىَدَد    وسا ل دىمه لمثل هذه القبة الن مة حتل ال تسقع 
القبثثة ترتكثثد ىلثثل  اىثثدا مثمنثثة تتشثثكل مثثف ثمثثان    جعثثل –صيثثا صثثو يا ىقثثب ا تتاح ثثا ثثثم بعثثدها لعثثدا مثثرام 

دىامثثام نثث مة نوىثثاو مثثا وتقتثثرب مثثف الجثثدراف الربعثثة للجثثاميل بثثل تتصثثل ب ثثا مثثف  ثثالل نحثثور حولت ثثا مثثف 
دىا م  لل أكتا  مندمجة بالجدراف الربعةل  بدم القبة الن مة وكطن ا ترتكد ىلل جثدراف الجثامي مباشثرا ال 

ا مراحثثل الثثدىم ال ثثرل ل ثثذه القبثثة النثث مة  تتمثثثل  ثث  الحنايثثا الركنيثثة الربعثثة بكثثل مثثأىلثثل الثثدىا م الثمثثان ل 
لل الجدراف  ل  الحنايال  لل جانب تدىيم  ركف مف أركان ا والت  تنقل ثقل القبة  لل الدىا م الثمان  أسنل ا وا 

  م الثمان  أسنل القبة.القبة مف ال ارع مف  الل ر بت ا السميكة وذلع بواسعة ثمانية أبراع ممثلة للدىا

الجامي  وني حثول القبثة أربثي مثمذف رشثيقة    و د أنا  المعمار سناف المديد مف التعور واالبتكار 
لف المعتثثاد أف  –ت عثثيع الجثثامي العثمثثان    ثث االرتنثثاعل بطركثثاف جنثثا  القبلثثةل وذلثثع لول مثثرا   ثث ومتناهيثثة 

 طصثبحم تلثثع المثمذف حثول القبثة وكثطن م أربعثثة  –جثامي السثليمانية بإسثتانبول   ثث تكثوف بطركثاف الصثحف كمثا 
ن م شكلوا توادناو تامثاو مثي تلثع القبثة  سثاىدوا  ث  تثدىيم ال  مف الحران يحرسون ال و د كانوا بالنعل كذلعل  ذ 

اب  قثثعل ولكثثف هثثذا الثثثر مقصثثورا ىلثثل التنظثثيم المعمثثارو الثثدا ل  وال ثثارج  للبنثث  ثث ولثثم تكثثف ىبقريثثة سثثناف 
 حدا  توا ل وتوادف بيف العناصر المعمارية اإلنشا ية والحليام الد ر يثةص  ظ ثر    أيناو أحد   مة التنول 

 العمارا العثمانية كل ا.   بناب متميد ومثال   لل حد بعيد نموذج  ال ينو ه بناب 

ومستمر    ظل حثرص ىلثل  وهكذا  إف  كرا الصالة المصبوية بالتعوير واالبتكار و ل تجريب دا م
ل ة بي تثهوجغرا يثة المكثاف وعبيعث –صثلل اهلل ىليثه وسثلم  –تحقيل أهدا  ىدا تتنل مثي هثدو الرسثول الكثريم 

والت  توالم ىلل يد المعمارييف العثمانييف تننل المقولة الت  تدىم بطف العثمانييف  د بعدوا ىثف أصثل ت عثيع 
القثثول بثثطن م بالكليثثة نثثيعوا حلقثثام تعثور المسثثجدل بثثل تننثثل كثذلع  الجثامي اإلسثثالم  وعثثراده الولل وأن ثم  ثثد

كنيسثثة صيثثا صثثو يا  قلثثدوها وسثثاروا ىلثثل ن ج ثثال وأ ثثذوا جثثوامع م مثثف   ثث اتج ثثوا  لثثل العمثثارا البيدنعيثثة ممثلثثة 
 ( 25ل 17 – 16لوحام )(ل 36ل 27أشكال ) الت عيع الباديلك  لتصميم ا.
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 النتائج:

 لل مجموىة مف النتا   حول مظاهر الصالة واالبتكار    العمارا العثمانية  توصلم الدراسة والبح 
 الدينيةل وذلع ىلل النحو التال م

 الرد ىلل الت م الت  ادىاها البعي مف م ر   النف بطف العثمانييف معدوم  الصالة  الدراسة حاولت
 لل جانب بعي بال أو توجيه محاكاا واالبتكارل وأف  ن م يتكوف مف ىدا  نوف م تلنةل تم تجميي بعن ا 

للعمارا البيدنعيةل بحي  تتبعم الدراسة مظاهر أصالة العمارا الدينية العثمانيةل  لل جانب ال كار الت  ننذها 
حداثه لمظاهر االبتكار ىلي ا دوف اإل الل بطصالة تكوين ا العام  المعمار العثمان     سبيل تعويره ل ال وا 

 وهندسة بنا  ا.
 الهدا  الت  ونع ا المعمار والنناف العثمان  نصب ىينيهل وىمل بشتل السبل للوصول  الدراسة تبين

وجغرا ية المكاف  –صلل اهلل ىليه وسلم  – لي ا وحل معنالت ال والت  كاف ىلل رأس ا سنة وهدو الرسول 
الدراسة كينية نجاحه    وعبيعة منا هل والمواد ال ام المتو را والت  است دم ا    البنابل كما أونحم 

 تننيذها بشتل العرل وبكل السبل.
 ة    بعي عرد البنابل همدل أصالة المعمار العثمان   يما نقله ىف أسال ه السال أظهرت الدراسة 

 االثالثة )الول ذو القبة وتتقدم  عراد بورصة والمتمثلة   وىناصره المعماريةل وحلياته الد ر ية المعلقةل 
سقينةل والثان  المتعدد القبابل والثال  الجامي الداوية(ل مي  يامه بإ ناع هذه العرد الثالثة  لل  اصية 

وديادا  ل عمل ىلل تعوير انماع ا سواب مف حي  التكويف الدا ل  والمساحة الدا لية لالتعوير واالبتكار
 مف حي ل وكذلع الحال تحليل  مقارف و ل من   بوسا ل ىدا تتبعت ا الدراسة مساحة النراغ الممتد ب ا

بل والتعور     لممثالو    ا تال  مو ي السقا   بالنسبة للمبنلل والتنوع    نماذج ا التكويف ال ارج 
 تكوين ا المعمارو وهندسة بنا  ا.

 اتجاه المعمار العثمان   لل تننيذ هد ه المنشود بديادا مساحة النراغ المركدو النات  ىف  الدراسة بينت
عرد بورصة وذلع    تصميمه لول  بة ن مة ت يمف ىلل ت عيع جامي وذلع    جامي أوچ شر لل 

كطول بطدرنةل مي مد  راي ا المركدو  لل المحوريف الجانبييفل وبإنا ة صحف سماوو يتقدم بيم الصالا 
 نموذع له    العمارا العثمانية.

 مدل أصالة المعمار العثمان     است دامه للصحف الذو ظ ر    ىما ر أجداده مف  الدراسة رجحت
 بل مي ا ناىه  لل  اصية االبتكار بحي  أ ذ هي ة جديدا يدور  ي ا الروال حول الصحف مف أربعة 

 ه.جوانب كما    جامي أوچ شر لل بطدرنة كطول نماذج
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 التجريب المتواصل للمعمار العثمان  بتعويره لم عع جامي أوچ شر لل بطدرنة بإنا ة  الدراسة عرضت
 نص   بة له وذلع    م ععه لجامي النات  بإستانبول كطول نموذع لديادا النراغ.

 درنة ىلل مف  ال بطف م ندن جامي النات  لم يكف له أف يقوم بديادا  راغ مبنل أوچ شر لل بط رد البحث
صيا صو يا أمام ىينيهل وذلع بالقول بطف المعمار العثمان  لم تكف تجربته     ال بطنصا  القباب والت  رصها 

نما  د سبل له أف صمم ا وننذها  بل  تحه لمدينة  الولل لتصميم نص  القبة    جامي النات ل وا 
ثان  بدار للمرل يتعر  باسم يشيل القسعنعينية بما يقرب مف سبي سنوامل وذلع    ى د السلعاف مراد ال

 .(Izmir)( بطدمير Tireمنعقة تيرا )    مارم )دار المرل ال نراب( لي شل بع 
  تجارب المعمار العثمان  المتتالية    ديادا النراغ المركدو باست دام أنصا  القباب  ما عددت الدراسة

ماستانبولل ىلل محور عول  للمحراب وذلع    تصميمه لبايديد الثان       ىلل ثالثة محاور كما     وا 
ماجامي سليماف باشا ال ادم بالقاهرال وم رماه باسكدارل  ىلل أربعة محاور وذلع    جامي ش دادا محمد  وا 

 بإستانبول كطول نموذع له.
 ىلل ما رصه البعي مف أف م عع بايديد الثان      ستانبول مط وذ حر ياو ىف م عع  ردت الدراسة

نما هو نتاع تجارب ىدا بدأها المعمار بعرد كنيسة صيا  صو يا بطف هذا الم عع لم يكف وليد اللحظة وا 
بورصة الثالثة ثم بم عع جامي أوچ شر لل بطدرنةل ثم تاله    م عع النات ل بل استمرم التجارب 

ولل بالمعمار وتواصلم بعد جامي بايديد الثان  ولم تتو  ل ولو كانم جدلية تقليد صيا صو يا صحيحة  كاف أ
 العثمان  التو   بعد تقليدها لنه لم يجد تصميماو يقلده بعدها.

 اال تال ام الكثيرا بيف م عع  صيا صو يا وجامي بايديد الثان      ستانبولص مما ي كد  عددت الدراسة
انية ىدم جدية  كرا وجود تشابه أو حتل شب ة اتنال بيف مسقع كنيسة صيا صو يا ومسا ع الجوامي العثم

 تماماو.
 ىلل كوف المعمار العثمان  بعبيعته معوراو ومبتكراو ال مقلداو وذلع مف  الل  يامه بدراسة  دلل البحث

صال  م ععه بما ي دو دور  لبعي تصاميم أسال ه واالتجاه  لل  ىادا البعي من ا ب د  معالجته وا 
عالجة المعمار سناف لم عع جامي أوچ النراغ المركدو بالشكل المثلل ولعل مف نماذع هذه المعالجامم م

بشكعاش بإستانبولل واتجاهه مرا أ رل لمعالجة تجربة    شر ل  وذلع    تصميمه لجامي سناف باشا 
 المعمار  ير الديف باشا    جامي بايديد بإستانبول وذلع    تصميمه لم عع جامي السليمانية بإستانبول.

 مان  باست دام أنصا  القباب لديادا النراغ المركدو دا ل ىما ره ىدم اكتناب المعمار العث أظهرت الدراسة
الدينيةل بل  نه اتجه  لل است دام القباب الن مة الت  ت يمف ىلل الت عيع كله دوف االستعانة بنص  القبة 
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ام تماماول و د بدأها    جامي بايديد بطدرنةل ثم تاله بسلسلة تجارب ىدال ومن ا القبة الم يمنة ىلل م عع
 ستانبول وهو    جوامي ىدا من ام جامي السلعاف سليم الول بإستانبولل وجامي م رماه ىند بوابة أدرنة 

للمعمار سنافل  لل أف وصل  لل النموذع المثل للنراغ المركدو    العمارا العثمانيةل وذلع    م ععه 
 الرا ي والمثال     جامي السليمية بمدينة أدرنة.

  المعمار العثمان   د و   أمام كنيسة صيا صو يا متطمالو ل ندسة بناب  بت ا ال لك  يقلدها  أفبينت الدراسة
نما ب د  أف يتنول ىلي ا وىلل المعمار البيدنع  وهو ما  ام به المعمار سناف    جامي السليمية بطدرنة  لوا 

و يا بل تتنول ىلي ا  ذ م( تناه   بة صيا ص50ل31 شيد  بثة ىظيمة ن مة يثبلغ  عثرها ما يثقرب مف )
ترتكد ىلل ثمان  دىا م  قعل وتسيعر ىلل الجامي كله مشكلة  راياو انسيابياو ممتداو أسنل ا ال تقععه يابة 
الدىا م والىمدا الموجودا    م عع الكنيسةل  تحقل النموذع المثال  للجامي العثمان  والذو نج   يه 

لمنشودا والت  تتنل مي هدو الرسول الكريمل وجغرا ية المكاف المعمار العثمان   لل تحقيل كل أهدا ه ا
 وعبيعتهل ومواده ال ام المتاحة.
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 ثبت المصادر والمراجع

 :العربية المصادر والمراجع أوالا: -
  بيرومل 8ل جث. شذرام الذهب    أ بار مف ذهبم(ل 1678هث / 1089ابف العمادل أب  النال  ىبد الح  الحنبل  )م: 

 المكتب التجارول د.م.
  Ibn al-ʿImād, Abī al-Falāḥ ʿAbd al-Ḥay al-Ḥanbalī (D:1089A.H/ 1678A.D), Šaḏarāt al-ḏahab fī 

aẖbār min al-ḏahab, vol.8, Beirut: al-Maktab al-tuǧārī, d.t. 

  ل نشرم د رمرلص 4ل ع.رحلثة ابف بعوعثةم(ل 1377هث/ 779ابف بعوعثةل أبو ىبد اهلل محمد بف ىبد اهلل اللواتل العنجل )م
 م.1853وسنجوينتلل بارين 

  Ibn Baṭṭūṭa, Abū ʿAbdullah al-Lawātī al-Ṭanǧī (D:779A.H/ 1377A.D), Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa, vol.4, 

Posted by: Defrmary& Singuente, Paris 1853. 

  3ل ع.18ل ع.العرب لسافم(ل 1311هث /  711ابف منظورل أب  الننل جمال الديف محمد بف مكرم اإل ريق  المصرو )م 
جديدا مصححة وملونة اىتنل بتصحيح ا أميف محمد ىبد الوهاب ومحمد الصادل العبيدول بيرومم 

 م.1999دار  حياب الترا ل م سسة التاريخ العرب ل 
  Ibn Manẓūr, Abī al-Faḍl Ǧamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram al-Ifrīqī al-Miṣrī (D: 711A.H/ 

1311A.D), Lisān al-ʿarab, vol.18, 3th ed. Ǧadīda muṣaḥḥaḥa wa mulawwana 

iʿtanā bitaṣḥīḥihā: Amīn Muḥammad ʿAbd al-wahāb& Muḥammad al-Ṣādiq 

al-ʿUbaydī, Beirut: Dār iḥyāʾ al-turāṯ& Muʾasasat al-tārīẖ al-ʿrabī, 1999. 

  ل بيرومم دار 8ل ع.البلداف معجمم(ل 1229هث/ 626ابف يا وم الحموول ش اب الديف أبل ىبد اهلل يا وم بف ىبد اهلل )م
 م.1957صادر العباىة والنشرل 

  Ibn Yāqūt al-Ḥamawī, Šihāb al-Dīn Abī ʿAbdullah Yāqūt bin ʿAbdullah (D: 626A.H/ 

1229A.D), Muʿǧam al-buldān, vol.8, Beirut: Dār ṣādir al-ṭibāʿa waʾl-našr, 1957. 

  ل ترجمةم أحمد محمد ىيسلل  ستانبولم مركد البحو  للتاريخ والننوف والثقا ة  نوف الترع وىما رهمأصالف صبال أو عاول
 م.1987اإلسالمية بإستانبولل 

  Aslan Aba, Oktay, Funūn al-turk wa ʿamāʾirihm, Translated by: Aḥmad Muḥammad ʿIsā, 

Istanbul: Markaz al-buḥūṯ liʾl-tārīẖ waʾl-funūn waʾl-ṯaqāfa al-islāmīya bi 

istānbūl, 1987. 

  ترجمةم صال  السعداوول اشرا م أكمل  لكتاب الدولة العثمانية تاريخ وحناراصعيلل اسيفل لالننوف والعمارا ىند العثمانييفلل
ل  ستانبولممركد البحا  للتاريخ والننوف والثقا ة اإلسالمية ) رسيكا(ل 2الديف احساف اتويلول م .

 م.1999
  Ateş, Asın, "al-Funūn waʾl-ʿimāra ʿind al-ʿuṯmānayīn", Kitāb al-dawla al-ʿuṯmānīya tārīẖ wa 

ḥaḍāra, Translated by: Ṣāliḥ al-Saʿdāwī, Reviewed by: Akmal al-Dīn Iḥsān 

ʾUġlū, vol.2, Istanbul: Markaz al-abḥāṯ liʾl-tārīẖ waʾl-funūn waʾl-ṯaqāfa al-

islāmīya(Irsīkā),  1999. 
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  ستانبولم ل 2.ثل ترجمةم ىدناف محمود سلمافل مراجعةم د. محمود النصارول مجتاريخ الدولة العثمانيةأودتونال يلمادل 
 م.1988منشورام  يصل للتمويلل 

  Öztuna, Yılmaz, Tārīẖ al-dawla al-ʿuṯmānīya, Translated by: ʿAdnān Maḥmūd Salmān, 

Reviewed by: D.Maḥmūd al-Anṣārī, vol.2,  Istanbul: Manšūrāt fayṣal liʾl-

tamwīl, 1988. 

  د. ىبد  :محمد ىل  ىون ل تحقيل :ل ترجمةسياحتنامه مصرم(ل 1682هث / 1094أوليا هلب ل ابف محمد ظل ل )م
معبعة دار  :د. أحمد   اد متول ل القاهرا :الوهاب ىدامص و د. أحمد السعيد سليمافل تقديم ومراجعة

 م.2003الكتب والوثا ل القوميةل 
  ʾUlīyā Ǧalabī, Ibn Muḥmmad Ẓillī (D:1094A.H/ 1682A.D), Siyāḥatunā fī Miṣr, Translated by: 

Muḥammad ʿAwnī, Reviewed by: D.ʿAbd al-Wahāb ʿAzzām& D.Aḥmad al-

Saʿīd Sulaymān, Introduced by: D.Aḥmad Fūʾād ʿAlī, Cairo: Maṭbaʿt dār al-

kutub waʾl-waṯāʾiq al-qawmīya, 2003. 

  م.1999ل أورال شر يةل 1ل ع.5ل م .اإلسالميةموسوىة العمارا واآلثار والننوف الباشال حسفل لكنيسة صيا صو يالل 
  al-Bāšā, Ḥasan, "Kanīsat ayā ṣufyā", Mawsūʿat al-ʿimāra waʾl-aṯār waʾl-funūn al-islāmīya, vol.5, 

1sted., Awrāq šarqīya, 1999. 

  بيرومم دار العلم للمالييفل ل 5ل ترجمةم بنيه أميف  ارنص ومنير البعلبك ل ع.تاريخ الشعوب اإلسالميةبروكلمافل كارلل
 م.1968

  Brockelmann, Carl, Tārīẖ al-šuʿūb al-islāmīya, Translated by: Binayyat Amīn Fāris& Munīr al-

Baʿlabakkī, 5th ed., Beruit: Dār al-ʿilm liʾl-malāīn, 1968. 

  ل  سم اآلثار رسالة دكتوراهل 2.ثدراسة أثرية  نيةلل مج –بيوم ل محمد ىل  حامدل لكتابام العما ر الدينية العثمانية بإستانبول
 م.1990اإلسالميةل كلية اآلثار/جامعة القاهرال 

  Bayyūmī, Muḥammad ʿAlī Ḥāmid, "Kitābāt al-ʿamāʾir al-dīnīya al-ʿuṯmānīya bi Istānbūl- 

dirāsa aṯarīya fannīya", vol.2, PhD Thesis, Department of Islamic Archeology, 

Faculty of Archeology / Cairo University, 1990. 

  كلية اآلداب/جامعة ىيف  رسالة ماجستيرلدراسة وترجمة  لل العربيةلل  –جادل محمد السيد محمدل لتذاكر المعمارو سناف
 م.1984شمنل 

   Ǧād, Muḥammad al-Sayīd Muḥammad, "Taḏākir al-miʿmārī Sinān- dirāsa wa tarǧama ʾilā al-

ʿarabīya", Master Thesis, Faculty of Arts/Ain Shams University, 1984. 

  ل دار تذكرا البنياف ) وجه معمار سناف مكمالو ترجمة جاليلة صثارو حقنده معلومات  حاويدر م ل  ساى (جودم بعل أحمدل
 هث.1315سعادمل أ دام معبعة س  

  Ǧawdat bik, Aḥmad, Taḏkirat al-bunyān (Qūǧa miʿmār Sinān mukammalan tarǧamat ǧālīla aṯārī 

ḥaqnda maʿlūmātī ḥāwīdar mūʾallif Sāʿī), Dār saʿādat, Aqdam maṭbaʿa sī 1315. 

  م(. 1774هث /  1188ش ر شوال سنة ) 8ل م ر ة (900حجة و   المير محمد بع أبو الذهب )أو ا  ر م 
  Ḥuǧǧat waqf al-amīr Muḥammad bik Abū al-Ḏahab (Awqāf Number 900), Mūʾarraẖa 8 Šahr Šawwāl 

Year (1188A.H/ 1774A.D). 
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 ( أو ا 2869حجة و   سناف باشا بف ىل  بف ىبد الرحمف ر م )( هث / 996ل الم ر ة بالعشريف مف ربيي الول سنة
 م(.1587

  Ḥuǧǧat waqf Sinān Bāšā bin ʿAlī bin ʿAbd al-Raḥman Number (2869) Awqāf, al-Mūʾarraẖa biʾl-ʿišrīn 

min Rabīʿ al-awwal Year (996A.H/ 1587A.D) 

  موسوىة العمارا اإلسالمية    مصر مف النت  العثمان  حتل ى د محمد ىل  )المد ل(ل الحدادل محمد حمدا  سماىيلل
 ل مكتبة دهراب الشرلل د.م.)الكتاب الول(

  al-Ḥaddād, Muḥammad Ḥamza Ismāʿīl, Mawsūʿat al-ʿimāra al-islāmīya fī Miṣr min al-fatḥ al-

ʿuṯmānī ḥattā ʿahd Muḥammad ʿAlī (al-Madẖal), (al-Kitāb al-awwal), Maktabat 

zahrāʾ al-šarq, d.t. 

 ل الكويمم جامعة الكويمل د.م.1ل ع.1ل مجث.العمارا اإلسالمية    أوروبا العثمانية ........ل 
 .........., al-ʿImāra al-islāmīya fī ʾUrubbā al-ʿuṯmānīya, vol.1, 1st ed., Kuwait: Kuwait University, d.t.  

 ………   م( البا ية    القاهرا ودمشل لدراسة تحليلية مقارنة 1595هث /  1004ل لىما ر الودير  وهه سناف باشا )المتو
ل  2ع. اسام    العمارا اإلسالمية )الكتاب الول( لكتابم بحو  ودر للت عيع وأصوله المعماريةلل 

 م.2004دار القاهرال  :القاهرا
  .........., "ʿAmāʾir al-wazīr Quǧa Sinān Bāšā (D: 1004/ 1595) al-Bāqiya fī al-Qāhira  wa Dimašq 

"Dirāsa taḥlīlya muqārana liʾl-taẖṭīṭ wa ʾu ṣūluh al-miʿmārīya", Kitāb Buḥūṯ wa 

dirāsāt fī al-ʿimāra al-islāmīya (al-Kitāb al-awwal), 2nd ed., Cairo: Dār al-Qāhira, 

2004. 

  م.1981ل بيرومم دار الرا د العرب ل  نوف اإلسالمحسفل دكل محمدل 
  Ḥasan, Zakī Muḥammad, Funūn al-islām, Beruit: Dār al-rāʾid al-ʿarabī, 1981. 

  مانترافل روبيرل ترجمةم بشير السباى ل  - كتاب تاريخ الدولة العثمانيةرول جاف بولل لالنف العثمان     الران  التركيةلل
 م.1993القاهرام دار النكرل 

  Rowe, Jean Paul, "al-Fan al-ʿṯmānī fī al-arāḍī al-turkīya", Kitāb tārīẖ al-dawla al-ʿuṯmānīya- 

Māntrān, Rūbīr, Translated by: Bašīr al-Sibāʿī, Cairo: Dār al-fikr, 1993. 

 ماجستيرل كلية اآلداب/جامعة  ل رسالة2.ثدك ل أحمد محمدل لالمنشمم العثمانية الدينية    أىمال الم ندن سنافلل مج
 م.2002ل اإلسكندرية

  Zakī, Aḥmad Muḥammad, "al-Munšaʾāt al-ʿuṯmānīya al-dīnīya fī aʿmāl al-muhandis Sinān", 

vol.2, Master's Thesis, Faculty of Arts/Alexandria University, 2002. 

 ………. (  1517هث / 1213 – 923ل لتشكيل الجدراف ال ارجية    ىما ر القاهرا الدينية    العصر العثمان – 
 م.2007ل اإلسكندريةرسالة دكتوراه ل  سم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة ل 3م(لل م .1798

 .........., "Taškīl al-ǧudrān al-ẖāriǧīya fī ʿamāʾir al-Qāhira al-dīnīya fī al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī (923-

1213A.H/ 1517- 1798A.D)", vol.3, PhD Thesis, Department of History/Faculty of 

Arts/Alexandria University, 2007.  
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 ……….  ل المجلة المصرية لاثار اإلسالمية )مشكاا(ل لتعور مساحة النراغ المركدو    المساجد العثمانية بإستانبوللل
 م.2009ل ودارا الثقا ةم معابي المجلن الىلل لاثارل 4مجث.

  .........., "Taṭwwur misāḥat al-farāġ al-markazī fī al-masāǧid al-ʿuṯmānīya bi Istānbūl", al-

Maǧalla al-miṣrīya liʾl-aṯār al-islāmīya (Miškāẖ(, vol.4, Ministry of Culture: 

Printing Press of the Supreme Council of Antiquitiesw 2009. 

 ……….  بمجلة  منشورل لمظاهر الصالة واالبتكار    عراد بورصة الول )الجامي ذو القبة الواحدا وتتقدمه سقينة(لل
 م.2019ل 98ل جامعة اإلسكندريةل ع.اآلدابكلية 

 ........., "Maẓāhir al-aṣāla waʾl-ibtikār fī ṭirāz Būrṣa al-awwal (al-Ǧāmiʿ ḏū al-qubba al-wāḥida 

wa tataqaddamuh saqīfa)", Manšūr bi Maǧllat kullīyat al-adāb 98, Alexandria 

University, 2019.  

  م.2008ل م سسة التاريخ العرب  للعباىة والنشرل 1ل ع.المعجم الوسيعسيد أحمدل ناصر ومحمدل مصعنلص وص ريفل 
  Sayīd Aḥmad, Nāṣir& Muḥammad, Muṣṭafā& Others, al-Muʿǧam al-wasīṭ, 1st ed., Muʾasasat al-

tārīẖ al-ʿarabī liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 2008. 

 م.1982ل الريايل 1العربية اإلسالمية ماني ا وحانرها ومستقبل ال ع. شا ع ل  ريدل العمارا 
  Šāfiʿī, Farīd, al-ʿImāra al- ʿarabīya al-islāmīya māḍīhā wa ḥāḍiruhā wa mustaqbaluhā, 1st ed., Riyad, 

1982. 

  م.1948ل دار النكر العرب ل محمد النات   ات  القسعنعينيةصنومل محمد مصعنلل 
  Ṣafwat, Muḥammad Muṣṭafā, Muḥammad al-fātiḥ fātiḥ al-Qusṭanṭīnīya, Dār al-fikr al-ʿarabī, 

1948. 

  م.1969ل مكتبة النجلو المصريةل تاريخ العماراىبد الجوادل تو يل أحمدل 
  ʿAbd al-Ǧawwād, Tawfīq Aḥmad, Tārīẖ al-ʿimāra, Maktabat al-anǧlū al-miṣrīya, 1969. 

  ندوا اآلثار اإلسالمية    مشرل العالم ىبد الحا ظل ىبد اهلل ىعيةل لنماذع مف منشمم والا مصر العثمانييف     سعنبوللل
 م.1998ل القاهرام دار عيبة للعباىةل اإلسالم 

  ʿAbd al-Ḥāfiẓ, ʿAbdullah ʿAṭīya, "Namāḏiǧ min munšaʾāt wūlāt Miṣr al-ʿuṯmānayīn fī 

Isṭanbūl", Nadwat al-aṯār al-islāmīya fī mašriq al-ʿālam al-islāmī, Cairo: Dār ṭayba 

liʾl-ṭibāʿa, 1998. 

  ل 26جامعة المنصورال ع.مجلة كلية اآلدابل ..............ل لالجوامي العثمانية المبكرا     ستانبول لدراسة أثرية معماريةلل
 م.2000يناير 

  ............, "al-Ǧawāmiʿ al-ʿuṯmānīya al-mubakkira fī Istānbūl "Dirāsa aṯrīya miʿmārīya", Maǧallat 

kullīyat al-adāb 26, Mansoura University, January 2000. 
  م.1986ل اإلسكندريةل العمارا والننوف التشكيلية    دولة اإلسالمىبد الحميدل سعد ديلولل 

   ʿAbd al-Ḥamīd, Saʿd Zaġlūl, al-ʿImāra waʾl-funūn al-taškīlīya fī dawlat al-islām, Alexandria, 

1986. 
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  م.1977ل تحقيلم  حساف حقلل بيرومم دار الننا نل الدولة العلية العثمانية ريد بع المحام ل محمدل 
  Farīd bīk al-muḥāmī, Muḥammad, al-Dawla al-ʿulya al-ʿuṯmānīya, Reviewed by: Iḥsān Ḥaqqī, 

Beruit: Dār al-nafāʾis, 1977. 

  ل أ بار الدول وصثار الول    التاريخم(ل 1610هث /  1019القرمان ل أب  العبان أحمد بف يوس  بف أحمد الدمشق  )م
 .بيرومم ىالم الكتبل د.م

  al-Qirmānī, Abī al-ʿAbbās Aḥmad bin Yūsuf bin Aḥmad al-Dimašqay (D: 1019A.H/ 1610A.D), 

Aẖbār al-duwal wa aṯār al-awwal fī al-tārīẖ, Beruit: ʿAlam al-kutub, d.t. 

  م.1966ل ترجمةم أحمد موسلل بيرومم دار صادرل النف اإلسالم كونثلل  رنسثمل 
  Konnell, Ernst, al-Fan al-islāmī, Translated by: Aḥmad Mūsā, Beruit: Dār ṣādir, 1966. 

  م.1982ل 2الدار السعوديةل ع. :ل الرياياإلسالمية ستنبول وحنارا ال ال ة لوينل برناردل 
  Lewis, Bernard, Istānbūl wa ḥaḍārat al-ẖilāfa al-islāmīya, Riyad: al-Dār al-suʿūdīya, 2nd ed., 

1982. 

  م.2004ل مكتبة الشرول الدوليةل 4ل ع.المعجم الوسيعمجمي اللغة العربيةل 
  Muǧammaʿ al-luġa al-ʿarabīya, al-Muʿǧam al-wasīṭ, 4th ed., Maktabat al-šurūq al-dawlīya, 2004. 

  م.1972ل اإلسالم    صسيا الوسعلمحمودل حسف أحمدل 
  Maḥmūd, Ḥasan Aḥmad, al-Islām fī Asyā al-wūsṭā, 1972. 

  م.1987ل ال ي ة المصرية للكتابل الننوف الد ر ية    العصر العثمان مردولل ىبد العديدل 
   Marzūq, ʿAbd al-ʿAzīz, al-Funūn al-zuẖrufīya fī al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī, al-Hayʾa al-Hayʾa al-miṣrīya 

liʾl-kitāb, 1987. 

  نس ة ل م عوع بعنواف تاريخ الملوع العثمانية والودراب والصدور ومشايخ اإلسالم والقبوداناممصعنل بف الحاع  براهيمل
 .(2812ل ر م )جامعة  سكندريةمصورا مف الم عوع بمكتبة كلية اآلداب/ 

  Muṣṭafā bin al-Ḥāǧ Ibrāhīm, Maẖṭūṭ bi ʿunwān tārīẖ al-mulūk al-ʿuṯmānīya waʾl-wuzarāʾ wal-

ṣudūr wa mašāīẖ al-islām waʾl-qabūdānāt, Nusẖa muṣawwara min al-maẖṭūṭ 

bi Maktabat kullīyat al-adāb, Alexandria University, Number (2812). 

 . كلية اآلداب/جامعة  رسالة دكتوراهلل 2المليج ل ىل  محمود سليمافل لالعراد العثمان     ىما ر القاهرا الدينيةلل م
 م.1980 لأسيوع

  al-Milīǧī, ʿAlī Maḥmūd Sulaymān, "al-Ṭirāz al-ʿuṯmānī fī ʿamāʾir al-Qāhira al-dīnīya", vol.2, 

PhD Thesis, Faculty of Arts/Assiut University, 1980. 
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  الحجادية واليمفل ر م لوثيقة و   مسي  باشا الوال  العثمان  كا ل المملكة الشرينة اإلسالمية بالديار المصرية وال عار
 صدارام مجلة كلية اآلدابل جامعة ىل  محمود سليماف المليج ل  :أو ا لل تحقيل 2836

 م.1992 – 1991ل اإلسكندرية 16ل ع.اإلسكندرية
   "Waṯīqat waqf Masīḥ Bāšā al-wālī al-ʿuṯmānī kāfil al-mamlaka al-šarīfa al-islāmīya biʾl-diyār 

al-miṣrīya waʾl-aqṭār al-ḥiǧāzīya waʾl-Yaman, Number 2836 awqāf", Reviewed 

by: ʿAlī Maḥmūd Sulaymān al-Milīǧī, Iṣdārāt Maǧallat kullyat al-adāb 16, 
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 األشكال :أوالا 

 
  

لجامي رستم باشا بامينونو     ستانبول و ل  ومنظور ( مسقع أ ق 1 شكل)
 عراد بورصة الول يون   بته المثمنة القعاع وسقينته المددوجة

-https://okuryazarim.com/wp 

-Cami-Pa%C5%9Fa-tent/uploads/2017/03/R%C3%BCstemcon

S%C3%B6zen.jpg-%C4%B0stanbul. 
 Kuran, Sinan, The Grand Old Master, 142, 138 

 محمد لجامي صو للو عاع ( 2شكل )
باشا بعدب  اب      ستانبول يون  

ثمانية أنصا  بديادا مساحة م ععه 
  باب

https://www.archnet.org/sites/279

2?media_content_id=49292 

Accessed at4/2022 

 
 

 
مسقع أ ق  لجامي مسي   (3)شكل 

باشا بإستانبول يون  ديادا مساحته 
الدا لية ىلل محور المحراب 

 والجناحيف الجانبييف
KURAN, Sinan, The Grand Old 

Master, 230, 246 

مسقع أ ق  لجامي الناتحية  (4شكل )
بطثينا باليوناف يون  ديادا مساحة 
 م ععه ىلل المحاور الربعة للقبة

https://i.pinimg.com/564x/53/a6/

db/53a6dbd93ffa1eb33156fc37c0

18971a.jpg  Accessed at 3/2022  

مسقع لجامي الدميرال سناف  (5 شكل)
بإستانبول يون   عاع  بته السداسية 

 والصحف الذو يجمعه بالمدرسة
https://i.pinimg.com/564x/68/fa/52

/68fa52ed4c2f5d9d76f9badda4a30

b32.jpg  d at 3/2022Accesse 

https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/03/R%C3%BCstem-Pa%C5%9Fa-Cami-%C4%B0stanbul.-S%C3%B6zen.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/03/R%C3%BCstem-Pa%C5%9Fa-Cami-%C4%B0stanbul.-S%C3%B6zen.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/03/R%C3%BCstem-Pa%C5%9Fa-Cami-%C4%B0stanbul.-S%C3%B6zen.jpg
https://www.archnet.org/sites/2792?media_content_id=49292
https://www.archnet.org/sites/2792?media_content_id=49292
https://i.pinimg.com/564x/53/a6/db/53a6dbd93ffa1eb33156fc37c018971a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/53/a6/db/53a6dbd93ffa1eb33156fc37c018971a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/53/a6/db/53a6dbd93ffa1eb33156fc37c018971a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/53/a6/db/53a6dbd93ffa1eb33156fc37c018971a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/68/fa/52/68fa52ed4c2f5d9d76f9badda4a30b32.jpg
https://i.pinimg.com/564x/68/fa/52/68fa52ed4c2f5d9d76f9badda4a30b32.jpg
https://i.pinimg.com/564x/68/fa/52/68fa52ed4c2f5d9d76f9badda4a30b32.jpg
https://i.pinimg.com/564x/68/fa/52/68fa52ed4c2f5d9d76f9badda4a30b32.jpg


 م(2022)  25العدد  حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

321 10.21608/CGUAA.2022.114458.1100 DOI|  أحمد زكى محمد حمدأ 
 

   
مسقع أ ق  لجامي  ادم  (6)شكل 

 براهيم     ستانبول يون   بته 
 Kuran, Sinan, The المثمنة القعاع

Grand Old Master, 101, 81 

مسقع أ ق  لجامي السنانية  (7)شكل 
بالقاهرا يون  منعقة انتقال  بته مف 

( Uشكل حر  )بحنايا ثالثية وسقينته 
 المصرية هي ة اآلثار

مسقع أ ق  لجامي أبو الدهب  (8 شكل)
سقينته يون  القاهرا ميداف الدهر    ب

 (Uىلل شكل حر  )
 المصرية هي ة اآلثار

 
 

 

( مسقع أ ق  لجامي كت دا 9شكل )
العدب بالقاهرا يون  ديادا مساحته 
 مف  الل د الم وسقينته الشمالية

 المصرية هي ة اآلثار

(  عاع رأس  ليشيل جامي 10شكل )
   ادنيع يون  السقينة المددوجة 

 ,Goodwin وال ارجيةالدا لية 

History of Ottoman Architecture, 

21, 10 

( منظور لجامي شمس  أحمد 11شكل )
باشا     ستانبول يون  شكل سقينته 

 ( اإلنجليدوLىلل شكل حر  )
https://www.archnet.org/publicat(

  ions/1511 
Accessed at 2/2022 

   
لولو جامي مسقع أ ق  ( 12شكل )

   بورصة يمثل عراد بورصة الثان  
 القبابالمتعدد 

-https://okuryazarim.com/wp

content/uploads/2017/01/Bursa

 Accessed at Camisi.jpg-Ulu-

2/2022  

( مسقع أ ق  إلسك  جامي 13شكل )
   أدرنة يمثل عراد بورصة الثان  

 القبابالمتعدد 
 GOODWIN, History of Ottoman 

Architecture, 56, 50 

( مسقع أ ق  لمدرسة  ره عاو 14شكل )
 ( المقلوبTبقونية ىلل شكل حر  )

https://islamicart.museumwnf.org

/database_item.php?id=monumen

t;isl;tr;mon01;7;en 

Accessed at 2/2022 

https://www.archnet.org/publications/1511
https://www.archnet.org/publications/1511
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/Bursa-Ulu-Camisi.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/Bursa-Ulu-Camisi.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/Bursa-Ulu-Camisi.jpg
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;isl;tr;mon01;7;en
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;isl;tr;mon01;7;en
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;isl;tr;mon01;7;en
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;isl;tr;mon01;7;en
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( مسقع أ ق  لجامي 15شكل )

ىلل شكل حر أور اف    ادنيع   
(T) المقلوب 

https://okuryazarim.com/wp-

content/uploads/2017/01/%C4

%B0znik-Orhan-Cami-

Plan%C4%B1.jpg Accessed at 

4/2022 

( مسقع أ ق  لجامي أور اف 16شكل )
( Tشكل حر  )   بورصة ىلل 

 المقلوب
https://tr.pinterest.com/pin/2894

97082272429328/ 
Accessed at 4/2022 

( مسقع أ ق  لجامي روم محمد 17شكل )
بإستانبول يون  تكوينه ىلل شكل حر  

(Tالمقلوب ) 
 المبكرا    الجوامي العثمانيةل ىعية

 6ل 598ل  ستانبول

   
ليشيل جامي  مسقع أ ق ( 18شكل )

    بورصة
https://islamansiklopedisi.or

--kulliyesi-g.tr/yesilcami

bursa 
 Accessed at 4/2022 

لدار المرل ( مسقع أ ق  19شكل )
 ال نراب لي ش  بع    تيرا

GOODWIN, History of Ottoman 

Architecture, 37, 28 

( مسقع أ ق  لجامي سليماف 20شكل )
باشا ال ادم    القاهرا ىلل شكل حر  

(Tالمقلوب ويتقدمه صحف ) 
 المصرية هي ة اآلثار

 

 

 

 

 

 
( مسقع أ ق  لجامي م رماه 21شكل )

    ستانبول  نمف مجمعه بطسكدار
 يون  سقينته المددوجة

https://www.archnet.org/publi

cations/1457 Accessed at 

2/2022 

( مسقع أ ق  ومنظور لجامي أوچ شر ل     أدرنة مف  بة ويتقدم ا حرم 22شكل )
(GOODWIN, History of Ottoman Architecture, 98, 93) 

https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/%C4%B0znik-Orhan-Cami-Plan%C4%B1.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/%C4%B0znik-Orhan-Cami-Plan%C4%B1.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/%C4%B0znik-Orhan-Cami-Plan%C4%B1.jpg
https://okuryazarim.com/wp-content/uploads/2017/01/%C4%B0znik-Orhan-Cami-Plan%C4%B1.jpg
https://tr.pinterest.com/pin/289497082272429328/
https://tr.pinterest.com/pin/289497082272429328/
https://islamansiklopedisi.org.tr/yesilcami-kulliyesi--bursa
https://islamansiklopedisi.org.tr/yesilcami-kulliyesi--bursa
https://islamansiklopedisi.org.tr/yesilcami-kulliyesi--bursa
https://islamansiklopedisi.org.tr/yesilcami-kulliyesi--bursa
https://www.archnet.org/publications/1457
https://www.archnet.org/publications/1457
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( مسقع أ ق  و عاع لجامي النات  بإستانبول وم عع الصل  23شكل )

 بنص   بة ىلل محور المحراب الدا ليةيون  ديادا مساحته 
https://www.archnet.org/sites/1982?media_content_id=7774   

Accessed at 1/2022 
 

لجامي بايديد الثان    عاع( 24شكل )
 بطماسيا

https://www.archnet.org/sites/186

5?media_content_id=9044 
Accessed at 1/2022 

   
( مسقع أ ق  لجامي بايديد 25شكل )

الثان  نمف مجمعه    أدرنة والذو 
 ت يمف  يه القبة ىلل بيم الصالا
ASLAN ABA, Turkish Art and 

Architecture, 212, 44  

( مسقع أ ق  لجامي بايديد 26شكل )
الثان      ستانبول والذو تتعامد  يه 

  بته المركديةنصنا  بة ىلل 
KURAN, Sinan, The Grand Old 

Master, 69, 43 

( مسقع أ ق  لكنيسة صياصو يا 27شكل )
 بإستانبول

https://www.archnet.org/sites/198

9?media_content_id=115767 
Accessed at 1/2022 

  
 

لجامي  و عاع أ ق مسقع  (28ل شك)
السلعاف سليم الول بإستانبول والذو 

نمف  ت يمف القبة ىلل م ععه
 مجمعه

https://i.pinimg.com/originals/

3f/d3/d7/3fd3d77e57b1505fa55

b9dfae7959db5.jpg  
Accessed at 1/2022 

لجامي م رماه ىند  منظور( 29شكل )
هيمنة أدرنة  اب  بإستانبول يون  
 القبة ىلل م ععه

https://www.archnet.org/sites/2

008?media_content_id=42983  
Accessed at 1/2022 

نمف  لجامي ش دادا منظور( 30شكل )
يون  م ععه مف  بة تتعامد  مجمعه

ىلل محاورها الربعة انصا   باب 
 ويتقدم م صحف

https://www.archnet.org/sites/201

 8?media_content_id=42972 
Accessed at 1/2022 

https://www.archnet.org/sites/1982?media_content_id=7774
https://www.archnet.org/sites/1982?media_content_id=7774
https://www.archnet.org/sites/1865?media_content_id=9044
https://www.archnet.org/sites/1865?media_content_id=9044
https://www.archnet.org/sites/1989?media_content_id=115767
https://www.archnet.org/sites/1989?media_content_id=115767
https://i.pinimg.com/originals/3f/d3/d7/3fd3d77e57b1505fa55b9dfae7959db5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/3f/d3/d7/3fd3d77e57b1505fa55b9dfae7959db5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/3f/d3/d7/3fd3d77e57b1505fa55b9dfae7959db5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/3f/d3/d7/3fd3d77e57b1505fa55b9dfae7959db5.jpg
https://www.archnet.org/sites/2008?media_content_id=42983
https://www.archnet.org/sites/2008?media_content_id=42983
https://www.archnet.org/sites/2018?media_content_id=42972
https://www.archnet.org/sites/2018?media_content_id=42972
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مسقع أ ق  لمسجد  (31)شكل 
ديجاروف بال در يون  ديادا مساحة 
 م ععه ىلل المحاور الربعة للقبة
ASLAN ABA, Turkish Art and 

Architecture, 47, 1a 

( مسقع أ ق  لجامي ين  32شكل )
بطمينونو يون  م ععه مف  بة 

تتعامد ىلل محاورها الربعة انصا  
  باب ويتقدم م صحف

GOODWIN, History of Ottoman 

Architecture, 341, 340 

( مسقع أ ق  لجامي السلعاف 33شكل )
 بة تتعامد أحمد بإستانبول وم ععه مف 

ىلل محاورها الربعة انصا   باب 
 ويتقدم م صحف نمف مجمعه

https://www.archnet.org/publicat(

)ions/1521 Accessed at 1/2022 

 
 

 

بيم الصالا ( مسقع أ ق  ل34شكل )
جامي محمد ىل  بالقاهرا يون  ب

  بتهقباب ال من حول الأنصا  
 (بتصر ) المصرية هي ة اآلثار

( مسقع أ ق  لجامي 35شكل )
 السليمانية     ستانبول

KURAN, Sinan, The Grand Old 

Master, 78, 50 ( بتصر) 

مسقع أ ق  لجامي السليمية  (36شكل )
 نمف مجمعه بطدرنة

KURAN, Sinan, The Grand Old 

Master, 170, 178  

 

https://www.archnet.org/publications/1521
https://www.archnet.org/publications/1521
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 اللوحات :ثانياا 

   
( السقينة المددوجة دا لياو 1لوحة )

ادنيع و ارجياو بيشيل جامي    
http://www.3dmekanlar.com/en/3

turkey.html-d  
 Accessed at 1/2022 )بتصر (

( سقينة جامي السنانية 2لوحة )
 (  U شكل حر  )ىلل بالقاهرا 

https://www.elbalad.news/Upl

oad/libfiles/667/7/926.jpg 
 Accessed at 2/2022 بتصر ()

( سقينة جامي أبو الدهب 3لوحة )
 ( U ) حر شكل ىلل القاهرا ب

https://stringfixer.com/ar/Mo

-sque_of_Abu_al

4-Dhahab#wiki ) بتصر( 
  Accessed at 2/2022 

   
(  بة جامي رستم باشا    4لوحة )

امينونو بإستانبول ىلل  عاع مثمف 
 جدرانهوبالعام 

http://www.3dmekanlar.com/en/(

Accessed at 1/2022 turkey.html-3d   

السق  الما ل الذو يغع   (5)لوحة 
سقينة جامي صو للو محمد باشا ىند 

 باب العدب بإستانبول.
https://www.archnet.org/sites/

2792?media_content_id=42904 

Accessed at 1/2022   

( واج ة السقينة الت  تتقدم 6لوحة )
مسجد اسكندر باشا    ا الع و ل 

  عراد بورصة الول
https://archiqoo.com/location

s/iskender_pasha_mosque_fa

Accessed at  tih_ar.php

1/2022 
 

 

 

 

 

 
( سقينة جامي أحمد كت دا العدب 7لوحة )

بالج ة الشمالية مف ت عيعه و ل عراد 
 ©بورصة الول     لعة الجبل بالقاهرا 

 الباح تصوير 

( سقينة جامي شمس  أحمد 8لوحة )
 (Lشكل حر  ) ىللباشا بإستانبول 

hnet.org/publhttps://www.arc(

ications/1511)  
Accessed at 1/2022 

التكويف الدا ل  لولو  (9لوحة )
 جامي    بورصة المتعدد القبة

http://www.3dmekanlar.co(
turkey.html-m/en/3d   

Accessed at 1/2022 

http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
https://www.elbalad.news/Upload/libfiles/667/7/926.jpg
https://www.elbalad.news/Upload/libfiles/667/7/926.jpg
https://stringfixer.com/ar/Mosque_of_Abu_al-Dhahab#wiki-4
https://stringfixer.com/ar/Mosque_of_Abu_al-Dhahab#wiki-4
https://stringfixer.com/ar/Mosque_of_Abu_al-Dhahab#wiki-4
https://stringfixer.com/ar/Mosque_of_Abu_al-Dhahab#wiki-4
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
https://www.archnet.org/sites/2792?media_content_id=42904
https://www.archnet.org/sites/2792?media_content_id=42904
https://archiqoo.com/locations/iskender_pasha_mosque_fatih_ar.php
https://archiqoo.com/locations/iskender_pasha_mosque_fatih_ar.php
https://archiqoo.com/locations/iskender_pasha_mosque_fatih_ar.php
https://www.archnet.org/publications/1511
https://www.archnet.org/publications/1511
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
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جامي    أدرنة (  سك  10لوحة )

 المتعدد القباب وسقينته المامية
http://www.3dmekanlar.com/en/3d

turkey.html-  ) بتصر( 
Accessed at 1/2022 

( جامي سليماف باشا 11لوحة )
ال ادم بالقاهرا وم ععه ىلل شكل 

 ويتقدمه صحف( المقلوب Tحر  )

 الباح تصوير  ©

( جامي م رماه    12لوحة )
اسكدار بإستانبول وم ععه ىلل 

( المقلوب Tشكل حر  )
http://www.3dmekanlar.com/

turkey.html-en/3d  ) بتصر( 
Accessed at 1/2022 

   
أوچ شر ل     أدرنة وهيمنة القبة ىلل م ععه وما يكتنن ا مف ( جامي 13لوحة )

 أجنحة جانبية والصحف الذو يتقدم م لول مرا    العمارا العثمانية

lturkey.htm-http://www.3dmekanlar.com/en/3d  ) بتصر( 
Accessed at 1/2022 

( القبة الم يمنة ىلل 14لوحة )
م عع جامي بايديد الثان  نمف 

 مجمعه بطدرنة
https://www.kulturportali.go

v.tr/turkiye/edirne/gezilecek

-yesikulli-yer/iibeyazid

muzesi-saglik Accessed at  

1/2022 
 

 

 

 

 

 
( القبة الم يمنة ىلل التكويف الدا ل  لم عع جامي بايديد الثان  15لوحة )

 بإستانبول ونصن  القبة المتعامديف ىلي ا
  turkey.html-http://www.3dmekanlar.com/en/3d ) بتصر( 

Accessed at 1/2022 

( منظر ثالث  البعاد 16لوحة )
 للتكويف ال ارج  لكنيسة صياصو يا
https://www.freelogovectors.

-ayasofya-sophia-net/hagia

svg/ Accessed at 1/2022  

http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/iibeyazid-kulliyesi-saglik-muzesi
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/iibeyazid-kulliyesi-saglik-muzesi
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/iibeyazid-kulliyesi-saglik-muzesi
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/iibeyazid-kulliyesi-saglik-muzesi
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
https://www.freelogovectors.net/hagia-sophia-ayasofya-svg/
https://www.freelogovectors.net/hagia-sophia-ayasofya-svg/
https://www.freelogovectors.net/hagia-sophia-ayasofya-svg/
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 ( كنيسة صياصو يا وانعدال الروا يف الجانبيف ىف المركد باال تال  ىف م عع بايديد الثان      ستانبول17لوحة )

https://tr.pinterest.com/pin/181481059975716345 Accessed at 2/2022  

   
( جامي م رماه بطدرنة  اب     18لوحة )

  ستانبول وهيمنة القبة ىليه 
https://www.archnet.org/sites/200

8?media_content_id=42777   
 Accessed at 2/2022 (بتصر )

( صورا للمعمار العظيم سناف بف ىبد المناف وتمثاله بالقرب مف 19لوحة )
  مجمي السليمية بطدرنة

https://i.pinimg.com/564x/91/e0/95/91e095b574df2d1edcb75f03

03fdb7a6.jpg Accessed at 2/2022  

  
(  بة جامي ش داده بإستانبول 20لوحة )

 وتعامد أربي أنصا   باب ىلي ا
https://tr.pinterest.com/pin/845339

 )بتصر ( /792556640580
Accessed at 2/2022 

( منظر بانورام  لجامي ين  بامينونو وتعامد أربي أنصا   باب 21لوحة )
 ىلل  بته المركدية
 https://imt-

assets.fra1.digitaloceanspaces.com/Safaraq/posts/image_16122

72720_03KZBEH6QnPrhAOPMhvwydax3NPIV9Ryr1nvxI0d.j

peg  
Accessed at 2/2022 

https://tr.pinterest.com/pin/181481059975716345
https://tr.pinterest.com/pin/181481059975716345
https://www.archnet.org/sites/2008?media_content_id=42777
https://www.archnet.org/sites/2008?media_content_id=42777
https://i.pinimg.com/564x/91/e0/95/91e095b574df2d1edcb75f0303fdb7a6.jpg
https://i.pinimg.com/564x/91/e0/95/91e095b574df2d1edcb75f0303fdb7a6.jpg
https://tr.pinterest.com/pin/845339792556640580/
https://tr.pinterest.com/pin/845339792556640580/
https://imt-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/Safaraq/posts/image_1612272720_03KZBEH6QnPrhAOPMhvwydax3NPIV9Ryr1nvxI0d.jpeg
https://imt-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/Safaraq/posts/image_1612272720_03KZBEH6QnPrhAOPMhvwydax3NPIV9Ryr1nvxI0d.jpeg
https://imt-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/Safaraq/posts/image_1612272720_03KZBEH6QnPrhAOPMhvwydax3NPIV9Ryr1nvxI0d.jpeg
https://imt-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/Safaraq/posts/image_1612272720_03KZBEH6QnPrhAOPMhvwydax3NPIV9Ryr1nvxI0d.jpeg
https://imt-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/Safaraq/posts/image_1612272720_03KZBEH6QnPrhAOPMhvwydax3NPIV9Ryr1nvxI0d.jpeg
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( جامي السلعاف أحمد    22لوحة )

 ستانبول وتعامد أربي أنصا   باب ىلل 
  بته المركدية

https://tr.pinterest.com/pin/422212

533826749037  

Accessed at 2/2022 

( جامي محمد ىل  بالقلعة    القاهرا وتعامد أربي أنصا   باب 23لوحة )
 حنية محرابه يعلوىلل  بته المركدية  لل جانب نص   بة ال امن 

https://i.pinimg.com/originals/33/ed/05/33ed05f7c41fce7cf26f75

41e0ef846b.jpg   
 Accessed at 2/2022 

  
 ( جامي السليمانية     ستانبول وتعامد نصنا  بة ىلل  بته المركدية24لوحة )

turkey.html-http://www.3dmekanlar.com/en/3d 
https://i.pinimg.com/564x/32/3f/6e/323f6e4e95bd1e5e047c73b408329808.jpg ) بتصر( 

  Accessed at 2/2022 

   
 نمف مجمي امف ال ارع ودور الممذف الربعة    تدىيم  القبة الن مة ىلل م عع جامي السليمية ( هيمنة25لوحة )

    أدرنة السلعاف سليم الثان 
-e1582290505673-5-content/uploads/2020/02/Selimiye-wphttps://www.lodgertravel.com/

1536x941.jpg   https://i.pinimg.com/564x/a8/1a/0e/a81a0e99fc2fa41e2d06f66ceb8309bc.jpg  
Accessed at 2/2022 

https://tr.pinterest.com/pin/422212533826749037
https://tr.pinterest.com/pin/422212533826749037
https://i.pinimg.com/originals/33/ed/05/33ed05f7c41fce7cf26f7541e0ef846b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/33/ed/05/33ed05f7c41fce7cf26f7541e0ef846b.jpg
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
http://www.3dmekanlar.com/en/3d-turkey.html
https://i.pinimg.com/564x/32/3f/6e/323f6e4e95bd1e5e047c73b408329808.jpg
https://i.pinimg.com/564x/32/3f/6e/323f6e4e95bd1e5e047c73b408329808.jpg
https://www.lodgertravel.com/wp-content/uploads/2020/02/Selimiye-5-e1582290505673-1536x941.jpg
https://www.lodgertravel.com/wp-content/uploads/2020/02/Selimiye-5-e1582290505673-1536x941.jpg
https://i.pinimg.com/564x/a8/1a/0e/a81a0e99fc2fa41e2d06f66ceb8309bc.jpg

