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 وهذه الشواهد بحالة جيدة من، يتناول هذا البحث نشر ودراسة لخمسة شواهد قبور بتربة مصطفى الدواتى بأسكدار:الملخص
 وقد تم في هذا البحث نشر ودراسة الشواهد من حيث، وقد أمدتنا النصوص المنفذة عليها بأسماء من دفنوا بأسفلها،الحفظ
 ثم تتبعها دراسة تحليلية لمضمون الكتابات، وأسلوب رسم الكلمات،وصف لهذه الشواهد ودراسة تحليلية ألسلوب رسم الحروف
.من حيث األلقاب والوظائف الواردة على هذه الشواهد
وتعرف هذه التربة الموجود بها هذه الشواهد بتربة مصطفى الدواتى وهى من الترب التى تحتوى على تراكيب تحمل شواهد قبور

 وقد حفلت هذه التراكيب وشواهدها بالعديد من الزخارف النباتية باإلضافة إلى استخدام،باإلضافة إلى شواهد قبور مستقلة بذاتها
الخط العربى كعنصر كتابى وزخرفى في ذات الوقت وقد تخيرت الدراسة خمسة نماذج لشواهد قبور تربة مصطفى الدواتى بحى
.أسكدار باستانبول

ويرجع السبب أيضاً فى دراسة هذا الموضوع إلى عدم وجود دراسة متخصصة فى الكتابات األثرية اإلسالمية تتناول هذه

.درس للمرة األولى من ناحية الشكل والمضمون
ِّ ُ فهذه الشواهد ت،الشواهد من قبل
 الثلث، تربة، شاهد قبر، الدواتى، أسكدار:الكلمات الدالة

Abstract: This research deals with the publication and study of five tombstones in the
graveyard of Mustafa Al-Dwati in Uskudar. These tombstones are well preserved and
the texts executed on them provide the names of those buried below. In this research,
the tombstones are published and undergo a descriptive as well as an analytical study
of the way letters are drawn. The method of drawing words is examined, followed by
an analytical study of the content of writings in terms of the titles and functions
mentioned in these tombstones. This graveyard in which these tombstones are located
is known as the soil of Mostafa Al-Dawati, and it is one of the tombs that contain
compositions bearing tombstones in addition to independent tombstones. This
traceability and its evidence witnessed many floral motifs in addition to the use of
Arabic calligraphy as a written and decorative element at the same time. The study
selected five models of tombstones in the graveyard of Mustafa Al-Dwati Uskudar
district Istanbul. The reason for selecting such study is the lack of specialized studies in
Islamic archaeological writings that deals with those tombstones. Thus, these
tombstones are studied for the first time in terms of form and content.
Keywords:Uskudar, Al-Dwati, tombstone, graveyard, thulth
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المقدمة:
تقع أسكدار(بالتركية  )Üsküdarعلى شاطئ األناضول اآلسيوى لمضيق البوسفور في الطرف

الشمالى للقرن الذهبى (الخليج) وراء أسوار أستانبول ،ويحيط بمنطقة أسكدار منطقة (عمرانية) من

الشرق ،وقاضى كوى من الجنوب ،ومضيق البوسفور من الغرب ،والشمال الغربى ،وبيكوز من الشمال،
ويمتد الحى على مساحة  35كم ،وهو يضم  52شارعاً ،وقد تأسس حى أسكدار في القرن  7ق.م

على يد سكان المستعمرة اليونانية (كالدون) التى ُعرفت باسم قاضى كوى ،وعرفت أول ما عرفت عند
اليونانيين القدماء والهيلينيين ،والروم باسم كريسوبوليس ،وهو ما يعنى المدينة الذهبية ،وفسر أصل هذا
()1

االسم بوجوه مختلفة...

.

أما عن مصطفى الدواتى صاحب التربة(لوحة رقم )1فقد تُوفى عام 1070هـ1660/م شيخ جلوتي
وي الحبر وبائعها)؛ وذلك ألنه ترعرع في
(شيخ الجلوة /الخلوة) اشتهر بلقب "دواتى" أو"ديويتجى" (منتج َد ِّ
وي الحبر أو كانت تمتهن هذه الحرفة .انتسب في شبابه إلى " ُمقعد أحمد أفندي"
عائلة كانت تعمل في إنتاج َد ِّ
خليفة "عزيز محمود هدائي" والذي تقلد مقامه في آستانة هدائي (تكية هدائي) في منطقة "أسكدار" .ارتقى في

الطريقة الصوفية خالل فترة وجيزة بسبب همته وجدارته ،وقد بعثه شيخه إلى "قسطمونى" من أجل اإلرشاد،
وعقب ذلك جاء إلى "أستانبول" لزيارة شيخه ،فاستكمل أصول الطريقة الصوفية ونال الخالفة .وقبل البدء في

مدرسا
يمم وجهه للعلم ورافق أحد العلماء .اجتاز االمتحان بعد مضي سبع سنوات ثم ُعيِّن
نشاط اإلرشاد َّ
ً
مدرسا كذلك في مدرسة "موَّال
بإحدى المدارس براتب يقدر بأربعين آقچه (عملة عثمانية من الفضة) .عمل
ً
َك ْستَل" عام 1051هـ1651/م .واستمر في هذه الوظيفة لمدة عام .وفيما بين عامي -1062

مدرسا محل "واني علي أفندي" في مدرسة "والده سلطان دار الحديثى"
1067هـ1657-1652/م عمل
ً
في"أسكدار" .ثم ترك حياة التدريس في عام 1067هـ1657/م ،وقام بتحويل الجامع الذي شيده "آرسالن

آغازاده مصطفى بك" عام 1051هـ1651/م في "أسكدار" والذي ُيذكر اليوم باسمه أو باسم "جامع الشيخ"إلى
ودفن في
تكية ،وبدأ بنشاط اإلرشاد .وبعد أن انشغل باإلرشاد لثالث سنوات في هذه التكية وافته المنية ُ

ضريح بحديقة التكية وواصل خليفاه "عبد الباقي َد َده" و"فيدانجى محمد افندي" خدمة اإلرشاد بعده ،وقد
استكمل ابن دواتي "ديويتجى زاده محمد طالب أفندي" تربيته الصوفية على يد "فيدانجى محمد أفندي" عقب
َّ
المؤلَّف كان
وفاة والده ،وأصبح ً
شيخا ،وﻟ "مصطفى دواتي" ُمؤلف وحيد وهو "تحفة الصوفيين" .وفي هذا ُ
يحكى عن رؤاه واستكشافاته التي صادفها في طريقه للصوفية ويستعرض من حين آلخر بعض المقتطفات
المؤلَّف ونشره مع أحد أبحاثه (.)2
من حياته ،وقد قام "نجدت طوسون"بشرح هذا ُ
( )1بتصرف وللمزيد انظر :محمود  ،هبه حامدعبد الحميد"،عمائر السالطين والواله بمدينتى استانبول والقاه ةر منذ القرن 10هـ16/م حتـى نهايـة القـرن
12هـ18/م ،دراسة آثارية معمارية مقارنة" ،مخطوط رسالة ما جستير ،كلية اآلداب ،جامعة أ سيوط2016 ،م 153 ،
()2للمزيد انظر:

= )https://islamansiklopedisi.org.tr/devati-mustafa-efendi (accessed 15 Feb. 2020
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نماذج من شواهد قبور تربة مصطفى الدواتى
 -1شاهد قبر الحاج محمد سعيد أفندي
(لوحة رقم ،2وشكل رقم )1

الوصف والتعليق-:
شاهد قبر بحالة جيدة ،نفذت كتاباته بطريقة الحفر البارز ،وسجلت كلماته باللغة التركية مع بعض

الكلمات العربية ،مكون من ستة أسطر ،ونسِّقت األسطر بالطريقة المستوية األفقية ،وجاءت الكتابات داخل

إطار مستطيل أفقى فى كل سطر من أسطر الكتابة

()3

وزخرفت المنطقة أسفل الكتابات بزخرفة األرابيسك(،)4
()5

وعلى يمين ويسار السطر األول والسطر األخير من الكتابة زخرفة وريدة سداسية البتالت

على النحو التالى -:

وجاءت الكتابات

نص الشاهد -:
النص

الترجمة

اهلل الباقى

اهلل الباقى

سابقاً اسالمبول قاضسى

قاضى استانبول سابقا

مرحوم ومغفور كتخدا زاده

المرحوم والمغفور له الوكيل ابن

الحاج محمد سعيد أفندى

الحاج محمد سعيد افندى

روحيجون الفاتحة

لروحه الفاتحة

فى  24ص سنة .)7( 1141

()6

توفى فى  24صفر سنة .)8( 1141

=اتوجه بالشكر إلى د.هشام سيد-كلية اآلداب ،جامعة حلوان ،لتفضله بترجمة النص التركى الحديث

( )3وردت عبارة روحيجون اﻟفاتحة في اﻟكثير من شواهد اﻟقبور اﻟعثمانية ومنها ما ورد في هذه اﻟدراسة انظر :
Köşklü,Z, Tiğci, S,"Grave Stones Belonging to Women in the Graveyard of the Tomb of Sultan Mahmud II in
Divanyolu" , İstanbul, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,Journal of Social
Sciences Cilt10, No .44, June2010, s51

( )4زخرفة األرابيسك  ":وهى التى تطلق على نوع من الزخارف النباتية ابتدعه الفنان المسلم ووصفت األرابيسك بأنها لغة الفن اإلسالمى حيث جعل الفنان

المسلم العناصر النباتية تتهادى وتنثنى وتتاشابك مع بعضها لتخرج في مجموعها روائع تُبهر األبصار ،وطورها الفنان في العصر العثمانى حيث تـداخلت

مع زخارف الرومى فاستخدم فيها التكرار والتقابل والتناظر ،حتى يمكننا أن نطلق على الرومى األرابيسك العثمانية " ،خير اهلل ،جمال عبدالعاطى ،النقوش
الكتابية على شواهد القبور اإلسالمية ،دسوق :العلم واإليمان للنشر2007،م. 74 ،

()5
()6
()7

انتشرت زخرفة الوريدات السداسية األضالع في الكثير من شواهد القبور العثمانية للمزيد انظر :
Çal, H , " Erzincan Çayirli Çes Mezarlarinda KuŞ Motifi" , Millî Folklor, 2011, Yl 23, Say 89,s222

بالبحث فى مراجع السير الذاتية للشخصيات التركية لم تتمكن الدراسة من الحصول على ترجمه لهذه الشخصية .
أتوجة بالشكر للصديق العزيز أ.م.د /تامر مختار لتفضله بتصوير الشواهد موضوع الدراسة .
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أسلوب رسم الحروف (شكل رقم  -:)6نفذت الكتابات فى هذا الشاهد بخط الثلث( ،)9وجاءت الكتابات فى
هذا الشاهد جميعها معجمة ومشكولة ،وبالنسبة ألبجدية الكتابات بخط الثلث

كالتالى-:

()10

فى هذا الشاهد ،حيث جاءت

رسم حرف األلف على هيئة قائم يبدأ بزلف ،وينتهى بذنب مدبب فى الكلمات(اسم الجاللة "اهلل" ،الباقى،

إسالمبولى ،كتخدا ،زاده ،أفندى ،الفاتحة) ،ورسم األلف منتهياً على هيئة قائم يميل يسا اًر ويتصل بما قبله

( )8أتوجه بالشكر للسيد ا.م .د/حمدى عبداللطيف ،أستاذ اللغة التركية المساعد على مساعدتة فى ترجمة النصوص التركية بالبحث.
()9

خط الثلث:هو من أهم الخطوط العربية ،وال يعد الخطاط خطاطاً إال إذا أجاده وأتقنه ويطلق عليه أم الخطوط ،وسمى خط

الثلث بهذا االسم نسبة إلى أنه يبلغ ثلث قلم الطومار الذى يبلغ عرضه أربع وعشرون شعرة من شعر البرزون ،وقلم الثلثين
بمقدار ثلثيه ،وقلم الطومار كتبت به مصاحف المدينة القديمة ،والطومار هو الدرج أى الملف المتخذ من البردى أو الورق وكان

يتكون من عشرين جزءاً يلتصق بعضها ببعض فى وضع أفقى -ثم يلف على هيئة أسطوانة وسمى خط الثلث بالمحقق بسبب
تحقيق كل حرف من حروفه ،وسماه العثمانيون "جلى الثلث" ،واستخدم فى كتابة سطور المساجد ،والمحاريب ،والقباب،

والواجهات ،وأوائل سور القرآن الكريم ،وفى المتاحف وفى عناوين الصحف والكتب ،وهو خط جميل يحتمل كثي اًر من التشكيل،

ويعد من أصعب الخطوط ويليه النسخ والفارسى ،وأول من وضع قواعد ذلك الخط الوزير ابن مقلة"وهو نوعان الثلث الخفيف

والثلث الثقيل ،وتسمية الثلث بهذا االسم ما فى معناه من األقالم المنسوبة إلى الكسور كالثلثين والنصف فعلى مذهبين-المذهب
األول ما نقل عن الوزير ابن مقلة أن األصل فى ذلك أن للخط الكوفى أصلين من أربع عشرة طريقة هما لهما كالحاشيتين ،
كما صار خط الثلث نفسه من أبرز أنواع الخط العربى(أصل الخطوط المنسوبة ومصدرها الفنى فى دائرة الخطوط اآلتية على

سبيل المثال ال الحصر المحقق...والريحانى...والتواقيع...والرقاع .وللمزيد عن خط الثلث انظر :الجبورى ،يحيى وهيب ،الخط

والكتابة فى الحضارة العربية ،بيروت1994 ،م ،131-130 ،و عبد اهلل ،أحمد قاسم الحاج ،اآلثار الرخامية فى الموصل
خالل العهدين األتابكى واإليلخانى ،رسالة دكتوراه ،كليةاآلثار ،جامعة القاهرة1985 ،م ،160-158 ،و ذنون ،يوسف ،خط

الثلث ومراجع الفن ،الندوة العالمية حول المبادئ واألشكال والمواضيع المشتركة في الفنون اإلسالمية الواقعة بين 22–18

نيسان  ،1983تنظيم مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية في إستانبول ،1 ،هذه المقالة أعيد نشرها من جديد فى
هذا

الموقع

وأعيد

ترقيم

صفحاتها

من

جديد

فى

الموقع

على

هذا

الرابط

 ،http://hibastudio.com/links/Articles/FA_22.htmlالخضرى ،عالء الدين بدوى محمود ،فن الخط العربى على التحف

الفنية السلجوقية والمغولية ،دراسة أثرية فنية مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب بقنا ،جامعة جنوب الوادى2011،م-237،

 ،239وحنش ،ادهام محمد ،المدرسة العثمانية لفن الخط العربى ،القاهرة2012،م58 ،؛ وعن المزيد لنماذج خط الثلث انظر:

- SCHIMMEL, A AND RIVOLTA , B, "Islamic Calligraphy" , Metropolitan Museum of Art Bulletin50, No. 1, 1992, 17
-19.
- COOMARASWAMY ,A, " Arabic and Turkish Calligraphy", Bulletin of the Museum of Fine Arts27, No. 162,
Aug., 1929, 55

()10

للمزيــد عــن أشــكال هــذه الحــروف انظــر :ابــن الصــائغ ،عبــد الــرحمن يوســف بــن الصــائغ (ت 845ه1441/م) ،تحفــة أولــى

األلباب فى صناعة الخط والكتاب ،تحقيق هالل ناجى ،ط ،2.تونس :دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع1981 ،م.8 ،
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()11

فى الكلمات (الباقى ،سابقا ،الحاج ،الفاتحة) ورسمت الباء وأختها التاء مبتدأة ومتوسطة ومنتهية مجموعة

فى الكلمات(الباقى ،سابقاً ،اسالمبول ،كتخدا ،الفاتحة).

وجمعت الجيم وأختاها المبتدأة والمتوسطة والمنتهية فى الكلمات(مرحوم ،كتخدا ،الحاج ،محمد ،روحيجون،

الفاتحة) .وجمعت الدال المنتهية والمفردة فى الكلمات(كتخدا ،زاده ،محمد ،سعيد ،أفندى) ،ورسمت الراء
وأختها الزاى مفردة مرسلة فى الكلمات (مغفور ،زادة ،روحيجون) ،ورسمت الراء منتهية محققة مدغمة فى

كلمة(مرحوم) ،وجاءت السين مبتدأة ومتوسطة مجموعة فى الكلمات(سابقاً ،اسالمبول ،قاضسى ،سعيد)
ورسمت السين مبتدأة مرسلة فى كلمة (سنة) ،ورسمت الضاد مبتدأة مجموعة فى كلمة (قاضيسى) ،ورسمت

العين وأختها الغين متوسطة مجموعة معقودة فى الكلمتين (مغفور ،سعيد).

ورسمت الفاء وأختها مبتدأة ومتوسطة مجموعة فى الكلمات(سابقاً ،الباقى ،قاضيسى ،مغفور ،أفندى) وجاءت

الفاء متوسطة مرسلة فى كلمة(الفاتحة) ،ونفذ حرف الالم بصورة مبتدأة ومتوسطة ومفردة مجموعة فى
الكلمات (اسم الجاللة"اهلل" ،الباقى ،إسالمبول ،الحاج ،الفاتحة)،ورسمت الميم مبتدأة مدغمة فى كلمة
ورِس َم ِت الميم مبتدأة ومتوسطة مجموعة فى الكلمتين(إسالمبول ،محمد) ،ونفذت النون مفردة
(مرحوم)ُ ،
ومتوسطة مجموعة قى الكلمات(أفندى ،روحيجون ،سنة)،ورسمت الهاء منتهية مخطوفة أومخفاه( )12فى
الكلمتين (اسم الجاللة "اهلل" ،الفاتحه) ورسمت الهاء مفردة محققة فى كلمة (زادة).
وجاءت الواو مفردة ومنتهية مرسلة فى الكلمتين(مغفور ،روحيجون) ،ورسمت منتهية مجموعة فى الكلمتين
(مرحوم ،مغفور) ،ورسمت الالم ألف منتهية محققة فى كلمة (إسالمبول) جاءت الياء متوسطة مجموعة فى

الكلمات(قاضيسى ،سعيد ،روحيجون)،ورسمت الياء منتهية راجعة مرسلة فى الكلمات(الباقى ،قاضيسى،
افندى).

أسلوب رسم الكلمات :
نفذ الخطاط كتاباته في ستة أسطر متساوية داخل إطار زخرفى مستطيل وجاءت الكتابات متوازنة إلى

حد كبير وقد استخدم الخطاط أسلوب تركيب الكلمات فوق بعضها منها ( اهلل الباقى ) حيث جاء مقطع كلمة
الباقى (قى) مركبة على باقى مقطع الكلمة "البا" ،وكذلك كلمة قاضيسى جاءت الياء مرسلة مركبة فوق باقى

العبارة في هذا السطر ،وجاءت الكتابات معجمة بدقة وتحتوى على عالمات التشكيل ،ومن المالحظ أن

( )11لتعريفااات هااذه الحااروف ومسااميات ا ان اار :البهنســى ،عفيــف ،معجــم مصــطلحات الخــط العربــى والخطــاطين ،مكتبــة لبنــان،
ناشرون ،بيروت1995 ،م13 ،
()12

ال اء المخطوفة أو المخفاة :أكثر ما تصحب الحروف القصار واسم الجاللة اهلل وطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذى

قبلها أدرت منه إلى الهاء إدارة لطيفة مهللة ثم تأتى نصف راء مدغمة حديدة الطرف مخطوفة ،البهنسى ،معجم مصطلحات

الخط العربى155 ،
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الخطاط استخدم كتابة بعض الحروف أسفل الكلمات إليضاح الحرف ،فمثالً كتب حرف السين أسفل كلمة

"سابقاً "وكلمة "إسالمبول" ،ويمكن أيضاً القول بأنه استخدمها للزخرفة وملء الفراغ .
 -2شاهد قبر سراج محمد أغا
(لوحة رقم  ،3وشكل رقم )2
الوصف والتعليق-:

شاهد قبر سراج محمد أغا ،نفذت كتاباته بطريقة الحفر البارز ،باللغة العربية مع بعض الكلمات

التركية العثمانية فى سبعة أسطر كتابية ،ونسقت األسطر بالطريقة المستوية األفقية (شكل رقم ،) 2وجاءت

الكتابات داخل إطار مستطيل أفقى فى كل سطر من أسطر الكتابة ،ومن المالحظ فى كتابة سنة الوفاة أن

الرقم( )1قد سقط لتكون سنة الوفاة هى 1174هـ ،وجاءت كتابات الشاهد على النحو التالى -:

نص الشاهد -:
النص

الترجمة

هو الخالق الباقى

هو الخالق الباقى

مرحوم ومغفور

المرحوم والمغفور

المحتاج إلى رحمة ربه

المحتاج إلى رحمة ربه

الغفور سراج باشى

الغفور سراج باشى

محمد أغا روحيجون

محمد أغا لروحه

الفاتحة سنة ....174

الفاتحة

()13

سنة ...174

أسلوب رسم الحروف (شكل رقم :)7
نفذت الكتابات فى هذا الشاهد بخط الثلث ،وجاءت الكتابات فى هذا الشاهد جميعها معجمة
ومشكولة ،وبالنسبة ألبجدية الكتابات بخط الثلث فى هذا الشاهد فجاءت كالتالى-:

رسم حرف األلف على هيئة قائم يبدأ بزلف ،وينتهى بذنب مدبب فى الكلمات (الخالق ،الباقى)،

ورسم األلف منتهياً على هيئة قائم يميل يسا اًر ويتصل بما قبله فى الكلمات (الباقى ،المحتاج ،باشى ،أغا،

الفاتحة) .ورسمت الباء وأختها مبتدأة ومتوسطة ومنتهية مجموعة فى الكلمات(الباقى ،المحتاج،

ربه،

باشى ،الفاتحة) وجمعت الجيم وأختاها المبتدأة والمتوسطة والمفردة فى الكلمات (الخالق ،مرحوم ،المحتاج،

رحمة ،روحيجون) ،ورسمت الحاء مرسلة فى كلمة (الفاتحة) .وجمعت الدال المنتهية فى كلمة (محمد)،
ورسمت الراء مفردة ومنتهية مرسلة فى الكلمات(مغفور ،الغفور ،سراج ،روحيجون) ،ورسمت الراء مفردة

مدغمة فى كلمة(رحمة) ،ورسمت مفردة مجموعة فى كلمة(ربه) ،ورسمت السين واختها مبتدأة مجموعة فى
( )13بالبحث فى مراجع السير الذاتية للشخصيات التركية لم تتمكن الدراسة من الحصول على ترجمه لهذه الشخصية.
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الكلمات (سراج ،سنة ،باشى) .ورسمت الغين مبتدأة محققة فى كلمة(اغا) ،ورسمت متوسطة مرسلة معقودة
فى الكلمتين(مغفور ،الغفور) ،وجاءت الفاء متوسطة مجموعة فى الكلمتين(مغفور ،الغفور) وجاءت الفاء
متوسطة مرسلة فى كلمة (الفاتحة) ،ورسمت القاف مفردة مجموعة فى كلمة (الخالق) ،ورسم حرف الالم

بصورة مبتدأة مجموعة فى الكلمات(الخالق ،الباقى ،المحتاج ،إلى ،الغفور ،الفاتحة) رسمت الميم()14مبتدأة

محققة فى كلمة(مغفور) ،ورسمت الميم متوسطة مدغمة فى الكلمات(رحمة ،محمد) ،ورسمت الميم متوسطة
مجموعة فى كلمة(المحتاج) ،ورسمت النون مفردة مجموعة فى كلمة (روحيجون) ،وجاءت متوسطة مجموعة

فى كلمة (سنة) ،وجاءت الهاء مبتدأة على هيئة عين الهر فى كلمة(هو) ،ورسمت الهاء منتهية مخطوفة أو

مخفاة فى كلمة (الفاتحة ،رحمة ،ربه) ،ورسمت الواو منتهية مرسلة فى الكلمتين(مرحوم ،مغفور) ،ورسمت
منتهية مجموعة فى كلمة(الغفور) ،ورسمت الالم ألفاً منتهية محققة فى كلمة (الخالق) ،ورسمت الياء
متوسطة مجموعة فى كلمة (روحيجون) ،ورسمت الياء منتهية راجعة مرسلة فى الكلمتين(الباقى ،باشى).
أسلوب رسم الكلمات:

نفذ الخطاط كلمات السطر األول أقل من كتابات األسطر الباقية والذى جاء في منتصف السطر

لمراعاة النسبة عن يمينها وعن يسارها في السطر األول ،كما جاءت الكتابات معجمة بدقة شديدة "منقطة"،
وتحتوى على عالمات التشكيل باإلضافة إلى رسم بعض الحروف الصغيرة أسفل الحروف الكبيرة ربما نفذها

الخطاط هنا لملء الفراغ وإليضاح الحروف ،فمثالً رسم حرف الحاء الصغيرة أسفل كلمة "مرحوم" وكذلك

كلمة "رحمة" وغيرها من الحروف المصغرة ،وكذلك حدث تراكب في بعض الكلمات مثل " المحتاج  ،رحمة،
سراج ،باشى ،روحيجون،سنة " ،ويالحظ أن الخطاط قد دمج رأس حرف الميم مع رأس حرف الواو في كلمة
(مرحوم) في بداية السطر الثانى.

()14عن أشكال الميم في خط الثلث انظر :البهنسى ،معجم مصطلحات الخط العربى114 ،
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 -3شاهد قبر ابنة الدرويش محمد أغا
(لوحة رقم  ،4وشكل رقم) 3
الوصف والتعليق:
شاهد قبر  ،نفذت كتاباته بطريقة الحفر البارز باللغة التركية العثمانية مع بعض الكلمات العربية ،مكون من

وسطرن متساويان لبعضهما ،ونسقت األسطر بالطريقة المستوية
ا
ستة أسطر كتابية أربعة منها متساوية،
()15

األفقية ،وجاءت الكتابات داخل إطار مستطيل أفقى فى كل سطر من أسطر الكتابة
على النحو التالى :

وجاءت الكتابات

نص الشاهد-:
النص

الترجمة

هو الخالق الباقى

هو الخالق الباقى

خانم زاده خريندارى

السيدة المرحومة هانم

مرحوم ومغفور دترويت

المغفور ل ا بنت الدرويش
()16

لروح ا

محمد أغا روحنة

محمد آغا

الفاتحة توفيت

الفاتحة (توفيت)

سنة 1191

سنة 1191

أسلوب رسم الحروف (شكل رقم -:)8
نفذت الكتابات فى هذا الشاهد بخط الثلث ،وجاءت الكتابات فى هذا الشاهد جميعها معجمة
ومشكولة فى بعض كلماتها ،وبالنسبة ألبجدية الكتابات بخط الثلث فى هذا الشاهد فبيانها كالتالى-:

رسم حرف األلف على هيئة قائم يبدأ بزلف ،وينتهى بذنب مدبب فى الكلمات(الخالق ،الباقى) ،ورسم األلف

منتهياً على هيئة قائم يميل يسا اًر ويتصل بما قبله فى الكلمات (الباقى ،المحتاج ،باشى ،أغا ،الفاتحة)،

ورسمت الباء وأختها فى خط الثلث الجلى مبتدأة ومتوسطة ومنتهية مجموعة فى الكلمات(الباقى ،الفاتحة).
ُ
وجمعت الحاء وأختاها الخاء المبتدأة والمتوسطة فى الكلمات(الخالق ،خانم ،خريندارى ،روحنة ،الفاتحة).
وجمعت الدال المنتهية والمفردة فى الكلمات(زاده ،خرايندارى ،محمد).

()15

مـن المالحــظ خلـو هــذا الشـاهد مــن القمـة التــى تزينـة وقــد وجـد هــذا األمـر فــي العديـد مــن شـواهد القبــور العثمانيـة ومــن هــذه

الشواهد شاهد قبر محمد سعيد الدين افندى (1151هـ1739/م) في منطقة ايوب –باستانبول  ،...للمزيد انظر
MICHAEL J.K.W., city of Empires ottoman and British Famagusta, Cambridge scholars publishing,2015, Fig.6,
85.

( )16بالبحث فى مراجع السير الذاتية للشخصيات التركية لم تتمكن الدراسة من الحصول على ترجمه لهذه الشخصية .
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ورسمت الراء وأختها الزاى مفردة مرسلة فى الكلمات(زاده ،مغفور ،روحنة) ،ورسمت الراء منتهية

ومفردة مجموعة فى الكلمات(خريندارى ،مرحوم ،درويش) ،ورسمت السين مبتدأة مرسلة فى كلمة (سنة)،

ورسمت الغين على هيئة عين فك األسد فى كلمة (أغا) ،ورسمت الغين متوسطة مجموعة معقودة فى

كلمة(مغفور)،ورسمت الفاء وأختها مبتدأة ومنتهية مجموعة فى الكلمتين(الباقى ،الخالق) وجاءت الفاء
متوسطة مرسلة فى كلمة (الفاتحة) ،ورسم حرف الالم بصورة مبتدأة ومتوسطة مجموعة فى الكلمات

(الخالق ،الباقى ،الفاتحة) ،ورسمت الميم مبتدأة محققة فى الكلمات(مرحوم ،مغفور ،محمد) ،ورسمت الميم

منتهية مدغمة فى كلمة (خانم) ،ورسمت الميم منتهية مرسلة فى كلمة(مرحوم) ،ورسمت النون مبتدأة

ومتوسطة مجموعة قى الكلمات (خانم ،روحنة ،سنة) ،ورسمت الهاء مبتدأة على هيئة عين الهر فى كلمة

(هو) ،ورسمت الهاء منتهية مخطوفة أو مخفاة فى الكلمات (الفاتحة ،سنة ،روحنة) ،ورسمت الواو مفردة

ومنتهية مرسلة فى الكلمتين (مرحوم ،مغفور ،روحنه) ،ورسمت مفردة مجموعة فى الكلمات(هو) ،ورسمت
الالم ألفاً مفردة محققة فى كلمة(الخالق) ،وجاءت الياء مبتدأة مجموعة فى كلمة (خريندارى) ،ورسمت الياء
منتهية راجعة مرسلة فى كلمة(الباقى).

أسلوب رسم الكلمات:
نفذ الخطاط كتاباته في ستة أسطر متساوية ومتتابعة فيها توازن بين كلماتها وجاءت الكتابات

معجمة بدقة وتحتوى على عالمات التشكيل .

 -4شاهد قبر حفي ة هانم زوجة محمد أفندى
(لوحة رقم  ،5وشكل رقم) 4

الوصف والتعليق:

شاهد قبر نفذت كتاباته بطريقة الحفر البارز باللغة التركية العثمانية مع بعض الكلمات العربية،

مكون من ثمانية أسطر تزداد ضيقاً كلما اتجهنا ألسفل البحور الكتابية مع قلة عدد كلمات البحر الكتابى ،
ونسقت األسطر بالطريقة المستوية األفقية ،وجاءت الكتابات داخل إطار مستطيل أفقى فى كل سطر من

أسطر الكتابة ،ويعلو القمة شكل للعمامة " القاووق"( ،)17ونص الكتابات الواردة على هذا الشاهد:

()17

العمامة :وهى "القاووق" التركى قلنسوة عالية يلف حولها شاش كان الترك يغطون بها رؤوسهم قبـل قبـولهم الطربـوش غطـاء

للرأس وكان لكل طائفة من رجال الدولة طراز خاص من القواويق فقواويق للوزراء وقواويق لمشـايخ اإلسـالم ،وغيرهـا  ،...للمزيـد

انظر :خير اهلل ،النقوش الكتابية .64 ،وللمزيد عن أشكال أغطية الرؤوس انظر :

ÇAL , H, İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezartaşlarında BaşlıklarEyüp Sultan Sempozyumu III ,1999. 209-212
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نص الشاهد:
النص

الترجمة

يا هو

يا هو (اهلل)

حضرت هدايى أفنديمزك

حضرت سيدنا المحترم

وكيل خراجى محمد افندينك

زوجة محمد أفندى وكيل الخراج

زوجة سى وشيخ جامع شريفك

ووالدة زوجة شيخ الجامع الشريف

شيخ حسيب أفندينك قاين

الشيخ حسيب افندى

والدة سى حفي ة مرحومة

المرحومة حفي ة

وخانمك روحيجون فاتحة

هانم لروح ا الفاتحة

في ذى حى سنة 1287ها

فى ذى الحجة سنة 1287ها

()18

أسلوب رسم الحروف (شكل رقم :)9
نف ــذت الكتاب ــات ف ــى ه ــذا الش ــاهد بخ ــط الثل ــث ،وج ــاءت الكتاب ــات ف ــى ه ــذا الش ــاهد جميعه ــا معجم ــة
ومشــكولة ،وبالنســبة ألبجديــة الكتابــات بخــط الثلــث فــى هــذا الشــاهد فبيانهــا كالتــالى -:رســم حــرف األلــف علــى

هيئة قائم يبدأ بزلف ،وينتهى بذنب مدبب فى الكلمات (هذا ،أفندى ،افنـدينك ،والـدة) ،ورسـم األلـف منتهيـاً

على هيئة قائم يميل يسا اًر ويتصل بما قبله فى الكلمات (يا ،جامع  ،قاين ،فاتحة).

ورسمت الباء وأختها التاء مبتدأة ومنتهية ومفردة مجموعة فى الكلمات (حضـرت ،حسـيب ،فاتحـة ،عـزت)،

وجمعت الجيم وأختاها المبتدأة والمتوسطة فى الكلمات(حضرت ،وكيلخارجى ،حسـيب ،محمـد ،مرحومـه،
ورِس َـم ِت الجـيم والخـاء مبتـدأة محققـة فـى الكلمات(جـامع ،زوجـة ،وكيلخرجـى ،خانمـك) ،وجمعـت
حفيظة)ُ ،
الدال وأختها المنتهية فى الكلمات (هذا ،أفندينك ،محمد ،أفندى ،والده ،) ،ورسمت الراء وأختها الزاى منتهيـة
ومفردة مرسلة فى الكلمات (زوجة ،شريفك ،روحيجون).
ورس ــمت الـ ـراء منتهي ــة مجموع ــة ف ــى الكلمت ــين (حض ــرت ،مرحوم ــة) ،ورس ــمت الس ــين وأخته ــا مبت ــدأة

ومتوســطة مجموعــة فــى الكلم ـات (شــيخ ،ســى ،حســيب) ،وجــاءت الســين وأختهــا مبتــدأة مرســلة فــى الكلمتــين

(شـ ـريفك ،س ــنة) ،ورس ــمت الع ــين منتهي ــة معق ــودة مرس ــلة ف ــى كلم ــة(جامع) ،ورس ــمت الف ــاء وأخته ــا مبت ــدأة
ومتوسـطة مجموعــة فـى الكلمــات (أفنـدينك ،حفيظــة ،فاتحـة ،قــاين) ،ورسـمت الكــاف مبتـدأة ومنتهيــة مجموعــة

فــى كلمــة (وكيلخ ارجــى ،ش ـريفك) ،ورســم حــرف الــالم بصــورة متوســطة مجموعــة فــى الكلمتــين (وكيلخ ـراج،
والد)ورسمت الميم مبتدأة ومتوسطة محققة مجموعة فى الكلمات (محمد ،جامع ،مرحومة ،خانمك) ،ورسمت

الن ـ ــون مبت ـ ــدأة ومتوس ـ ــطة ومنتهي ـ ــة مف ـ ــردة مجموع ـ ــة ق ـ ــى الكلم ـ ــات (افن ـ ــدينك ،ق ـ ــاين ،خانم ـ ــك ،روحيج ـ ــون،

()18

بالبحث فى مراجع السير الذاتية للشخصيات التركية لم تتمكن الدراسة من الحصول على ترجمه لهذه الشخصية .
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سنة)،ورسمت الهاء مبتدأة على هيئة أذن فرس فى كلمة(هو) ،ورسـمت الهـاء منتهيـة مخطوفـة أومخفـاه فـى
كلمة(سنة) وجاءت الهاء منتهية مردوفة فى كلمة (فاتحة).
ورســمت ال ـواو مفــردة ومنتهيــة مرســلة فــى الكلم ـات (وكيلخ ارج ـى ،زوجــة ،روحيجــون) ،ورســمت مفــردة
ومنتهيـــة مجموعـ ــة فـ ــى الكلمتـــين (هـ ــو ،وشـ ــيخ) ،ورسـ ــمت اليـ ــاء مبتـ ــدأة ومتوسـ ــطة ومنتهيـ ــة مجموعـ ــة فـ ــى
الكلمـات(يــا ،وكيلخ ارجـى ،افنــدينك ،قــاين ،شـريفك ،حفيظــة ،ذى) ،ورســمت اليــاء منتهيــة راجعــة مرســلة فــى
الكلمات (هدايى ،خراجى ،سى).

أسلوب رسم الكلمات :نفذ الخطاط كتاباته في ثمانية أسطر أفقية تقل في االتساع كلما اتجهنا ألسفل وجاءت
الكتابات معجمة بدقة وتحتوى على عالمات تشكيل قليلة ،وقد استخدم الخطاط هنا أسلوب التركيب في أغلب
األسطر الكتابية ومنها على سبيل المثال كلمة (حضرت) في السطر الثانى ،و(وكيلخراجى) في السطر

الثالث ،وغيرها من الكلمات المنفذة في هذا الشاهد.

 -5شاهد قبر المرحومة عائشة هانم
(لوحة رقم  ،6وشكل رقم) 5

الوصف والتعليق:

شاهد قبر بحالة جيدة  ،نفذت كتاباته بطريقة الحفر البارز باللغة العربية مـع بعـض الكلمـات التركيـة

العثماني ــة ،مك ــون م ــن أربع ــة أس ــطر متس ــاوية وس ــطرين أص ــغر منه ــا مس ــاويين لبعض ــهما ،ونس ــقت األس ــطر
بالطريقــة المســتوية األفقيــة ،وجــاءت الكتابــات داخــل إطــار مســتطيل أفقــى فــى كــل ســطر مــن أســطر الكتابــة
وجاءت الكتابات على النحو التالى:

نص الشاهد:

النص
سابقا أمام أول سلطانى
عزت زاده عبد الرحمن أفندى زادة
أحمد عطا أفندينك

الترجمة
أمام أول سلطانى سابقاً

عزت بن عبد الرحمن أفندى بن
أحمد عطا أفندي

كريمة سى مرحومة عائشة خانم

ابنته" كريمته" المرحومة عائشة هانم

روحيجون الفاتحة

لروح ا الفاتحة

()19

أسلوب رسم الحروف (شكل رقم :)10
نفذت الكتابات فى هذا الشاهد بخط الثلث ،وجاءت الكتابات فى هذا الشاهد جميعها معجمة ومشكولة،
وبالنسبة ألبجدية الكتابات بخط الثلث فى هذا الشاهد فبيانها كالتالى-:
()19

بالبحث فى مراجع السير الذاتية للشخصيات التركية لم تتمكن الدراسة من الحصول على ترجمه لهذه الشخصية .
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رســم حــرف األلــف علــى هيئــة قــائم يب ــدأ بزلــف ،وينتهــى بــذنب مــدبب فــى الكلمــات(أول ،زاده ،أحم ــد،

افنــدينك ،الفاتحــة) ،ورس ـم األلــف منتهي ـاً علــى هيئــة قــائم يميــل يســا اًر ويتصــل بمــا قبلــه فــى الكلمــات (ســابقا،
سلطانى ،عطـا ،عائشـة ،خـانم ،الفاتحـة) ،ورسـمت البـاء وأختاهـا مبتـدأة ومفـردة مجموعـة فـى الكلمات(سـابقا،
ع ــزت ،الفاتح ــة) .وجمع ــت الج ــيم وأختاه ــا المبت ــدأة والمتوس ــطة ف ــى الكلم ــات (عب ــدالرحمن ،أحم ــد ،مرحوم ــة،
خانم ،روحيجون) ،وجمعت الدال المفـردة والمنتهيـة فـى الكلمتـين(زاده ،أفنـدينك) ،ورسـمت الـراء وأختهـا الـزاى

مفردة مرسلة فى الكلمتين (زادة ،روحيجون).
ورسـمت
ورسمت الراء وأختها الزاى منتهية مجموعة فى الكلمات(عزت ،عبدالرحمن ،كريمة ،مرحومـه)ُ .

ورسـمت الطـاء
السين وأختها الشين مبتدأة ومتوسطة مجموعة فى الكلمـات (سـابقاً ،سـلطانى ،سـى ،عائشـة)ُ ،
متوس ــطة مجموع ــة ف ــى كلمة(س ــلطانى) ورس ــمت العـ ـين محقق ــة ف ــى الكلمـ ـات (ع ــزت ،عب ــدالرحمن ،عط ــا،
عائشة) ،ورسـمت الفـاء وأختهـا مبتـدأة ومتوسـطة مجموعـة فـى الكلمـات (سـابقا ،أفنـدى ،أفنـدينك ،الفاتحـة)،

وجــاءت الكــاف مبتــدأة ومنتهيــة مجموعــة فــى الكلمتــين ( أفنـدينك ،كريمــة) ،ورســم حــرف الــالم بصــورة مبتــدأة
ومتوسطة ومفردة مجموعة فى الكلمات (أول ،سلطانى ،الفاتحة) .

ورس ــمت الم ــيم مبت ــدأة ومتوس ــطة ومنتهي ــة ومف ــردة محقق ــة مجموع ــة ف ــى الكلم ــات (إمـ ـام ،عب ــدالرحمن،
أحمد ،كريمة ،مرحومة ،خانم) ،ورسمت النون منتهية مدغمة قـى كلمـة (الـرحمن) وجـاءت النـون مجموعـة فـى

الكلمـ ــات (سـ ــلطانى ،افنـــدى ،افنـــدينك ،خـ ــانم ،روحيجـــون) ،ورسـ ــمت الهـ ــاء مفـ ــردة مردوفـــة فـــى كلمـــة (زادة)،
ورســمت منتهيــة مخطوفــة فــى الكلمــات (كريمــة ،مرحومــة ،عائشــة ،الفاتحــة) ،ورســمت ال ـواو مفــردة ومنتهي ـة

مرســلة فــى الكلمـات(أول ،مرحومــة ،روحيجــون) ،ورســمت اليــاء مبتــدأة ومتوســطة ومنتهيــة مفــردة مجموعــة فــى
الكلمات (سلطانى ،أفندى ،أفندينك ،كريمة ،روحيجون) ،ورسمت الياء منتهية راجعة مرسلة فى كلمة(سى).
أسلوب رسم الكلمات :نسق الخطاط كتاباته في ستة أسطر متساوية ومتتابعة فيها توازن بين كلماتها وجاءت
الكتابات معجمة بدقة ،وخال النص من عالمات التشكيل اإلعرابى ،وهذا النص قليل في عدد أسطره .

ثانياً :الدراسة التحليلية (مضامين الشواهد موضوع الدراسة):
 -1مضمون الشاهد رقم :1

افتتح النص بعبارة "اهلل الباقى" إلثبات الدوام والبقاء هلل ،وهى من العبارات كثيرة النقش في افتتاحية

نصوص شواهد القبور( ،)20واشتمل النص على مجموعة من األلقاب والوظائف تنحصر فيما يلى-:قاضيسى،

مرحوم ،مغفور ،كتخدا ،الحاج ،أفندى ،واشتمل أيضاً على عبارة دعائية نصها" روحيجون الفاتحة " وفيما
يلى تفصيل لهذه األلقاب والوظائف والعبارات الدعائية -:

()20

من الدراسات التى قُدمت عن شواهد القبور العثمانية انظر :نور ،حسن محمد ،شواهد قبور عثمانية ،مجلة كلية اآلثار

بقنا ،جامعة جنوب الوادى ،ع ،1.يوليو 2007م151-150 ،
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قاضيسى :اسم لوظيفة.إال أنه استعمل كلقب فخرى فى أواخر العصر الفاطمى وعصر األيوبيين والمماليك
حيث كان يطلق على الكتاب والعلماء وموظفى الدولة من المدنيين عموماً سواء أكانوا متصدرين لوظيفة

القضاء أم لغيرها ،وجرى عرف العامة على ذلك ،وقد استعملت النسبة منه ومن مصدره بهذا المدلول أيضاً
فقيل "القاضوى" "والقضائى "(.)21

مرحوم :نعت ينعت به المتوفى احتراماً لقدره بين المسلمين ،ورغبة ورجاء في أن يرحم اهلل تعالى هذا

الشخص

()22

ومغفور :من النعوت كثيرة التداول على شواهد القبور العثمانية( )23وهى هنا رغبة ورجاء في أن

يغفر اهلل تعالى لهذا الشخص ،وقد وردت مرحوم ومغفور في عبارة واحدة في الكثير من شواهد القبور

العثمانية ومنها شاهد قبر لحسن أغا 1049هـ1639/م ونصه (مرحوم ومغفور له حسن أغا )
شاهد قبر عليه عبارة (مرحومة ومغفور لها أمينة قادن)

()24

ومنها

ويرجع تاريخ الشاهد لسنة

1138هـ1725/م()25ومنها أيضاً شاهد قبر بمتحف موالنا بقونية ويرجع تاريخه إلى سنة 1163هـ1750/م

(هو الحى الباقى/مرحوم ومغفور /الحاج موسى روحنه/الفاتحة/سنة )26( )1163ومنها أيضاً شاهد بضريح
والدة قبالن كراى خان وجاءت الكتابات بصيغة( والدة قبالن كراى خان ابن الحاج سليم كراى خان مرحوم

ومغفور بكزاده -روحيجون فاتحة سنة .)27( )1124

كتخدا -:لقب وظيفى ينطق بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء وفى التركية "كتخدا" من الفارسية كدخدا
وهى تتكون من مقطعين كد بمعنى البيت ،وخدا بمعنى الرب والصاحب فالكتخدا في األصل هو رب البيت
ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل المعتمد
ويطلقها الفرس على السيد الموقَّر وعلى الملكُ ،
ُ
واألمين والعريف والنقيب والرئيس(.)28

الحاج -:يطلق هذا اللقب عرفاً على من أدى فريضة الحج إلى البيت الحرام بمكة ،وكان يغلب ذكر هذا
اللقب في النقوش األثرية بصيغة"الحاج إلى بيت اهلل" وأطلق على األمير حسام الدين الحاجب لؤلؤ في نص
جنائزى باسم ابنه األمير زين الدين بتاريخ سنة 598هـ على عمود من الرخام من القاهرة ومحفوظ بمتحف

()21
()22

الباشا ،حسن ،األلقاب اإلسالمية فى التاريخ والوثائق واآلثار،القاهرة424 ،1989 ،

نور ،شواهد قبور عثمانية.157 ،

( )23نور ،شواهد قبور عثمانية.167 ،

BICICI ,H, "Mugla Ortaknt’te Bulunan Osmanlidonemi süslemeli Mezar Taşları ", The Journal of Academic
Social Science Studies6, No 2, February 2013. 1376
(25) BICICI , "Mugla Ortaknt’te Bulunan".1377
(26) KUNT ,I, kARADEMIR, M., "Mevlânâ müzesi Haziresindeki Mezar Taşlarindan örnekler", Aksaray
üniversitesi Islami Ilimler Fakültesi Dergisi 6 , No. 12, 2019, 498
(27) ABDEL WAHAB, M.,"Typology of The Ottoman Mausoleums in Rhodes in The Llight of The Remaining
Types in Cemetery of Murad re'is", Ejars 1, june 2020, 93
)(24

()28

للمزيدانظر :بركات ،مصطفى ،األلقاب والوظائف العثمانية ،القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر2000،م.145-144 ،
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ويطلق في عصر المماليك على مقدمى الدولة ،ومهتارية
الفن اإلسالمى بالقاهرة ،وكان لقب "الحاج" ُ
البيوت ،وأمثالهم ،وان لم يكونوا قد حجوا(.)29
أفندى :لقب فخرى ،والكلمة أصلها يونانى أفنديس،استعملها األتراك في القرن 7هـ13/م وتعنى الصاحب
والمالك والسيد والمولى ،واستعملت لقباً ألصحاب الوظائف الدينية والمدنية ورجال الشريعة والعلماء(.)30

العبارات الدعائية :وردت فى هذا الشاهد عبارة دعائية واحدة وهى عبارة كثيرة التنفيذ على شواهد القبور
العثمانية ،وهى عبارة "روحيجون الفاتحة" ،وبيان تفصيلها كالتالى -:
روحيجون الفاتحة :روحيجون :كلمة من مقطعين األول :وهي روحي بمعنى روحه ،والثانى :إيجون بمعنى
ألجل" ومعنى الكلمة في مجملها لروحه أو من أجل روحه"

()31

أى لروحها الفاتحة ،أو لروحه الفاتحة.

التأريخ على الشاهد :نقش تاريخ الوفاة فى الشاهد باألرقام الحسابية الهندية فى  24ص سنة 1141هـ ومن
المالحظ أنه استخدم في التاريخ يوم24من صفر واختصر هنا اسم الشهر بالحرف(ص).
 -2مضمون الشاهد رقم 2
افتتح النص بعبارة" هو الباقى" إلثبات الدوام والبقاء هلل ،وهى من العبارات كثيرة النقش في افتتاحية
()32

نصوص شواهد القبور

وقد وردت في الكثير من شواهد القبور ومنها شاهد قبر في متحف موالنا بقونيه

يرجع تاريخه لعام 1262هـ1846 /م ونص الشاهد (هو الباقى /سر طريق حضرت /مولوى محمد

سودى/دده روحيجون /فاتحة في  23ن سنة  ،)33( )1262وقد وردت على شاهد قبر بتربة أيوب عبارة(الباقى
()34

هو اهلل)

()29

.

للمزيد انظر :الباشا ،األلقاب اإلسالمية252-251 ،

()30

للمزيدانظر :بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية150 ،؛ خير اهلل ،النقوش الكتابية 287 ،

()32

نور ،شواهد قبور عثمانية.151 ،

( )31سامي ،شمس الدين ،قاموس تركي  ،دار السعادة  ،استانبول"  1317هـ .673 -237 ،

KUNT, KARADEMIR, Mevlânâ Müzesi Haziresindeki Mezar Taşlarindan Örnekler " , 498
ÇETIN,O, "Osmanlı Mezar Taşları Etrafında Gelişen Kültür ve Medeniyet Dünyası Üzerine Bir İnceleme
(Eyüp Örneği)" , Sosyal Bilimler dergisi 1, Anadolu Akademi, 2019, 117
)(33
)(34
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واشتمل النص على مجموعة من األلقاب والوظائف تنحصر فيما يلى :مرحوم ،مغفور ،باشى ،أغا،

واشتمل على عبارات دعائية منها عبارة "روحيجون الفاتحة" أى لروحه الفاتحة أو نسألكم قراءة الفاتحة على
روح المتوفى

(فاتحة)(.)36

()35

وقد لوحظ اختالف شواهد القبور في أدرنه حيث بدأت الكثير من شواهدها بلفظة

أغا -:تعنى رئيس أو سيد أو قائد أو شيخ القبيلة ؛ وذلك في لغة الترك الغربيين وتكتب أقا وتجمع أقا جان ،
وأغا تجمع أغوات (.)37

 التاريخ على الشاهد:" كان التاريخ قبل العصر العثمانى على شواهد القبور اإلسالمية األولى يتم بالحروف دون األرقام
وامتد ذلك حتى العصر المملوكى ،ومنذ ذلك العصر بدأ

التأريخ باألرقام على اآلثار السيما قطع

المسكوكات"( )38وجاء التاريخ في هذا الشاهد بصيغة سنة  ،)....174/ونفذ التاريخ باألرقام الهندية ،ومن
المالحظ كما ورد سالفاً سقوط رقم  ،1ليصبح التاريخ 1174هـ.
 -3مضمون الشاهد رقم 3
افتتح النص بعبارة "هو الخالق الباقى" إلثبات الدوام والبقاء هلل ،وهى من العبارات كثيرة النقش في

افتتاحية نصوص شواهد القبور ،واشتمل النص على مجموعة من األلقاب والوظائف تنحصر فيما يلى-:

خانم ،مرحوم ،مغفور( ،)39وعبارة دعائية روحنه فاتحة وفيما يلى تفصيل لهذه األلقاب والوظائف-:

خانم:أو هانم لفظ فارسى بمعنى سيدة واستعمل في التركية بنفس المعنى وشاع استخدامه في القرن

13هـ19/م واستعملت اللفظة العربية منه هانم تالية لالسم (.)40

العبارات الدعائية :جاءت عبارة دعائية واحدة في النص وهى روحنه فاتحة:أى لروحها الفاتحة
الدعاء ورد في الكثير من شواهد القبور في استانبول وغيرها من المدن العثمانية (.)42

()35
()36

()41

وهذا

خير اهلل ،النقوش الكتابية269 ،

للمزيد عن شواهد القبور في أدرنه انظر :

Kurtişoğlu, G," Sadelikten Gösterişe Edirne Osmanli Dönemi Mezar Taşlari", Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi8, No. 16, 2018, 52.

()37

خير اهلل ،النقوش الكتابية287 ،

()39

تم الحديث عن مرحوم ،ومغفور في الشاهد رقم 2-1

()41

خير اهلل ،النقوش الكتابية200 ،

()38

خير اهلل ،النقوش الكتابية271 ،

()40

خير اهلل ،النقوش الكتابية390 ،

()42

وردت عبارة روحنة الفاتحة على الكثير من شواهد القبور العثمانية للمزيد انظر=:
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 -4مضمون الشاهد رقم 4
افتتح النص بعبارة "يا هو" ،والمقصود بها في هذه االفتتاحية اسم الجالله اهلل سبحانه وتعالى وهى في

موضعها هنا ليست معتادة ،وقد وردت عبارة "يا هو" في شاهد قبر بمتحف موالنا بقونيه

()43

واشتمل النص

على مجموعة من األلقاب والوظائف تنحصر فيما يلى-:
حضاارت :فــى اللغــة الفنــاء وحضـرة الرجــل قربــه وفنــاؤه ،وهــو مــن ألقــاب الكنايــة المكانيــة فــى عصــر المماليــك،
وربما بدأ أول ما بدأ للكناية عن الخليفة ،وتدل النقوش األثرية والوثائق التاريخيـة أنـه كـان مسـتعمالً فـى القـرن

الرابع الهجرى ،وقد استعمله السالطين السالجقة وخوطب به من هم دون الـوزراء مرتبـة فـى العصـر األيـوبى،
ووصــل إلــى العصــر المملــوكى فــأطلق علــى بعــض ملــوك الدولــة اإلســالمية وأطلــق علــى الســلطان قايتباى،وقــد

اســتعمل أيض ـاً فــى العصــر المملــوكى كأحــد ألقــاب ملــوك النصــارى ،وكــان أيض ـاً أحــد ألقــاب بطريــرك الــديار

المصـرية ،وقــد تعــددت اســتعماالت اللقــب فــى العصــر العثمــانى فــأطلق علــى الســالطين والــوزراء وكبــار رجــال
الدولــة واألوليــاء الصــالحين وغيــرهم ،فــأطلق علــى الشــيخ حســين دده القنــدقجى والشــيخ مــرزوق بــنص جــامع

مرزوق األحمدى ق11هـ17/م ،وأطلق على محمود باشا بنص مسجد المحمودية 975هـ ،وأطلق بنص سبيل
الســلطان محمــود 1164ه ـ علــى الســلطان محمــود وأحــد رجالــه وهــو بشــير أغــا دار الســعادة بــنص عتــب بــاب
الدخول للسبيل فى آن واحد(.)44

وكيل  -:وردت وظيفة وكيل على بعض اآلثار العربية لتدل على من قام باإلشراف على تشييدها أو عمارتها

بالنيابة عن صاحبها ،ووردت هذه الوظيفة فى نقوش القرن التاسع عشر الكتابية بهذا المعنى بشاهد قبر
عثمان أفندى بحوش سليمان أغا السلحدار

()45

وقد أضيفت للوظيفة كلمة خراجى بمعنى وكيل للخراج.

شريفك  -:من شريف " ،فعيل من الشرف وهو العلو والرفعة وقد قال ابن السكيت :ال يكون إال لمن له آباء

يتقدمونه بالشرف ،وقد ذكر بعض الكتاب أن ذلك هو السر فى جعله أعلى من الكريم الشتماله دونه على
عراقة األصل وشرف المحتد ،ومن هنا صار لقباً عاماً على كل عباسى فى بغداد وكل علوى بمصر وقد ورد
اللقب على عديد من النقوش بمصر اإلسالمية ،واستمر استعماله فى العصر العثمانى بهذا المعنى حيث ورد

لقباً للسيد أحمد البدوى بنص جامع مرزوق األحمدى ق 11هـ.والمعروف أن السيد أحمد البدوى يمتد نسبه
إلى اإلمام على بن أبى طالب.كما استعمل لفظ الشريف كصفة تُشير إلى القداسة فقيل "الجامع الشريف"

=YARIŞ, S, "Üsküdar'daki Çingene Firini Camii (Karakadi Camii) Haziresi'ndeki Mezar" , Taşlari Üzerine
bir değerlendirme, "Uluslararasi Sosyal Araştirmalar Dergisi", The journal of International Social Research9 ,
No. 44, 2016, 740,
- HANOĞLU, C., "Rize’De Bulunan Osmanli Dönemi Mezar Taşlarina Genel Bir Bakiş, Türk dünyasi, Turkish
World, Dil Ve Edebiyat Dergisi, Journal of Language and Literature, Sayi/Issue: 45 , Ankara, Turkey,
2018,.294.
(43) KUNT , KARADEMIR, "Mevlânâ Müzesi Haziresindeki Mezar Taşlarindan Örnekler ", 498

()44بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية ،209-208 ،بتصرف
()45بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية373 ،
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بنص مسجد إبراهيم أغا مستحفظان 1061هـ "المسجد الشريف" بنص تأسيس بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة

1115هـ "المدرسة الشريفة بنص المدرسة السليمانية 950هـ.)46( "....

ب به أهل العلم والصالح توقي اًر لهم كما يوقر الشيخ الكبير،
شيخ  -:فى اللغة هو الطاعن فى السن ولُقِّ َ
وقد وردت هذه اللفظة بالعديد من النصوص التأسيسية العثمانية بمدينة القاهرة لقباً للعديد من رجالها ،فقد

وردت لقباً لعبد اللطيف القرافى بنص واجهة جامع القرافى 995هـ ،ولقباً للشيخ حسين دده القندقجى والشيخ
مرزوق إدريس الذين ينتمون إلى الطريقة األحمدية بنص جامع مرزوق األحمدى ق 11هـ17/م .)47( ...

 -5مضمون الشاهد رقم -: 5
لم يفتتح نص هذا الشاهد بالعبارات المعتادة مثل (هو الخالق الباقى ،هو الباقى ،اه من الموت )...وغيرها

من العبارات التى انتشرت على شواهد القبور العثمانية ،ولكن هذا الشاهد افتتح مباشرة بعبارة "سابقا إمام أول
سلطانى" ،واشتمل النص على مجموعة من األلقاب والوظائف تنحصر فيما يلى-:

كريمة -:ورد هذا اللقب بصيغته المؤنثة فى العديد من النقوش بعمائر مصر المملوكية لإلشارة إلى معنى

األخوة" أخت" وقد ورد أنه فى العصر العثمانى فى مصر أنه "لم يرد له بالنقوش ذكر ،وقد وردت هذه
الصيغة المؤنثة فى نقوش القرن التاسع عشر الميالدى مرتان ،األولى لقباً" ألمينة خانم بشاهد قبرها بحوش

الباشا1239هـ ،والثانية ورد مركباً لقباً "ألم مصطفى فاضل" بصيغة "كريمة كف" 1278هـ بنص مسجد
بشتاك أعلى المدخل ،وكالهما يشير إلى معنى البذل والعطاء والكرم والسخاء"

()48

.

 -سمات الشواهد موضوع الدراسة

 -1جميع الشواهد الخمسة موضوع الدراسة بحالة جيدة من الحفظ.
 -2جاءت النقوش الكتابية المنفذة فى الشواهد الخمسة موزونة وحققت الكلمات وروعى فيها النسبة
الفاضلة(.)49

 -3تمت صناعة الشواهد من الرخام فهى متفقة مع بعضها فى المادة الخام المصنوعة منها شواهد القبور.
 -4خطت جميع شواهد الدراسة بالخط الثلث الموزون .

()46للمزيد ان ر :بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية216-215 ،
()47بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية217-216 ،

()48بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية 339 ،بتصرف

()49فى ميزان الخط العربى وضعت نسبة لحرف األلف مقدارها سبع نقاط من كل قلم ،ومقتضاها أن يكون العرض ُسبعُ الطـول،
للمزيد انظر :القلقشندى ،أحمد بن على القلقشندى (ت 821هـ1418 /م) ،صبح األعشى فى صـناعة اإلنشـا ،مجــ ،3 .القـاهرة:

دار الكتــب المص ـرية1922 ،م ،47-44 ،للمزيــد عــن مي ـزان الخــط العربــى ،انظــر :البهنســى ،معجــم مصــطلحات الخــط العربــى

والخطاطين ،ص ش.
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 -5جاءت النصوص الكتابية فى بعض الشواهد الخمسة منفذة باللغة التركية ،وتتخللها كلمات باللغة العربية
والبعض اآلخر باللغة العربية ،تتخللها كلمات باللغة التركية.

الخاتمة ونتائج الدراسة -:
تمكنت الدراسة من الوقوف على النتائج التالية :
 -1تعد هذه الشواهد الخمسة فى هذه الدراسة جديدة ولم يسبق نشرها أو دراستها باللغة العربية من قبل .

نساء .
 -2تميزت هذه الشواهد باشتمالها على أسماء من صنعت لهم سواء أكانوا رجاالً أم كانوا
ً
 -3تقرر الدراسة أن الغلبة للكتابات كانت باللغة العربية مع وجود كلمات باللغة التركية العثمانية .
 -4جاءت الكتابات فى الشواهد الخمسة صحيحة وخالية من األخطاء اللغوية .
 -5انحصرت الخطوط المستخدمة فى هذه الشواهد الخمس فى خط الثلث.

 -6أكدت الدراسة على التزام الخطاط بالنسبة الفاضلة فى كتابة هذه الشواهد .

 -7امتازت نقوش شواهد قبور تربة مصطفى الدواتى باستخدام طريقة التأريخ باألرقام الهندية .

 -8أكدت الدراسة أن الرخام هو المادة الخام المستخدمة فى عمل شواهد القبور مما يدل على إمكانية
األشخاص االقتصادية ،فضالً عن توافر الرخام فى هذه المناطق .

 -9أكدت الدراسة على اهتمام النقاش بإظهار ونقش تاريخ الوفاة باليوم والسنة المتوفى فيها صاحب الشاهد.
-10

تميزت كتابات شواهد القبور موضوع الدراسة بتنوع األلقاب ومنها األلقاب الفخرية إلى جانب

العبارات الدعائية بالرحمة وطلب المغفرة من اهلل عز وجل .
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:المصادر والمراجع
: المصادر والمراجع العربية، تحقيق هالل ناجى، تحفة أولى األلباب فى صناعة الخط والكتاب،)م1441/هـ845 عبد الرحمن يوسف (ت،ابن الصائغ

-

.م1981 ، دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع: تونس،2ط

- Ibn al-Ṣāʾiġ ʿAbd Al-Rḥmān Yūsuf – (t 845h /1441m) , Tuḥfat ūlī al-albāb fī ṣināʿat al-ẖaṭ waʾlkitāb, Reviewed by: Hilāl Nāǧī, 2nd.ed, Tunisia, Dār Bu-Salāma liʾl-ṭibāʿa waʾl-našir waʾl-tawziʿ,
1981.

.1989 ، القاهرة، األلقاب اإلسالمية فى التاريخ والوثائق واآلثار، حسن، الباشا- al-Bāšā, Ḥassan, al-Alqāb al-islāmīya fī al-ṯārīẖ waʾl-wṯāʾiq waʾl-aṯār, cairo,1989.
.م2000 ، دار غريب للطباعة والنشر: القاهرة، األلقاب والوظائف العثمانية، مصطفى، بركات- Barakāt, muṣṭafā, al-alqāb waʾl -waẓāʾif al-ʿuṯmāniya, cairo, Dār Ġarīb liʾlṭibāʿa waʾlnašr, 2000
م1995، ، مكتبة لبنان ناشرون: بيروت، معجم مصطلحات الخط العربى والخطاطين، عفيف، البهنسى- al-Bahnasī, ʿAfīf, Muʿǧam muṣṭalaḥāt al-ẖaṭ al-ʿarabī waʾl-ẖaṭāṭīn, Beirut, Maktabat lebanon,
Publishers, 1995.

.م1994 ، بيروت، الخط والكتابة فى الحضارة العربية، يحيى وهيب، الجبورى- al-Ǧabbūrī, Yaḥya Wahīb, al-H̱aṭ waʾl-kitāba fī al-ḥaḍāra al-ʿarabīya, Beirut, 1994.

.م2012 ، القاهرة، المدرسة العثمانية لفن الخط العربى، ادهام محمد، حنش- Ḥanaš, Adhām Muḥammad, al-Madrasa al-ʿuṯmānīya lifan al-ẖaṭ al-ʿarabī, Cairo, 2012

،" دراسة أثرية فنية مقارنة،" "فن الخط العربى على التحف الفنية السلجوقية والمغولية، عالء الدين بدوى محمود، الخضرى. م2011 ،  جامعة جنوب الوادى، كلية اآلداب بقنا،رسالة دكتوراه

- al-H̱uḍarī, ʿAlāʾ al-Dīn Badawī Maḥmūd, Fan al-ẖaṭ al-ʿarabī ʿalā al-tuḥaf al-fanīya alsalǧukīya waʾl-mġulīya, dirāsa aṯārīya fanīya muqārana, Ph.D thesis, Faculty of arts in Qena,
Ǧanūb al-wādī University,2011.
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