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الرغم بـو  باشـا ولـو كوبر م( وهى عائلـة 17هـ/ 11الدينية لواحدة من أهم عائالت القرن ) عمائرلتخطيطات ا تناول البحث 

مـن انشـلال هـ األ ااشـخاذ الـوين تولــوا مناـب الاـدارة العدمـى بـالبالد بـاحوال الــبالد السياسـية با أن ـم اهتمـوا ببنـاأل وتشــيد 
الدينيــة لثالثــة مــن الاــدور العدــام مــن عائلــة  عمــائرلفــة باامبراطوريــة وتركــرت الدراســة علــى الكليــات معماريــة دــى مــدن مخت

 بولـو وحكـيم بمدينـة اسـتانبول وسـادرانقـر  ماـطفى باشـا  وامجـاراد حسـين باشـا مرريفـون و محمـد باشـا   ولو : كوبر وهما ولو كوبر 
ولكـن لـم   عمائر من الناحيـة الواـفيةهو  التناولت  1لتركية  وقد وجدت دراسات مستقلة بالللة ا  حيث تعددت التخطيطاتخانه

المعالجــات توعــي  و     والعوامــل المناخيــة وأثرهــا علــى التخطــيطموقــو وأثــر  علــى التخطــيطال تتنــاول الموعــو  مــن ناحيــة مقارنــة
  هـــوا بلـــى جانـــب عـــدم ئيةوالعنااـــر اانشـــا  والوقايـــة   وااعـــاألة والت ويـــة   وااتاـــال والحركـــة  وعنااـــر المنفعـــةالمعماريـــة

مـا ددعنـى لتخاـيذ دراسـة مسـتقلة مـن قبـل  وهـو  دى المكتبة العربية الدينية عمائرمستقلة عن هو  ال وافية تخايذ دراسة
ااخــرح حيــث ســلط بعــي البــاحثين العــوأل علــى المنشــلت الجنائريــة  والخيريــة  عمــائرالدينيــة دقــط دون غيرهــا مــن ال عمــائرهمل

 .  وهوا ما ددعنى اختيار هوا الموعو 2بمدينة استانبول دى بعي اابحاث والرسائل العلمية بالللة العربية والتجارية والخدمية
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Abstract: 

The research dealt with the plans of the religious buildings of one of the most important 

families of the century (11 AH / 17 AD), which is the Koprulu Pasha family. Despite the 

preoccupation of these people who assumed the position of great leadership in the country with 

the political conditions of the country, they cared about building and constructing architectural 

complexes in different cities of the empire. The study focused on the religious buildings of three 

of the The great chests of the Kuprulu family are: Kuprulu Muhammad Pasha, Merzifon Kara 

Mustafa Pasha, Imjazad Hussein Pasha in Istanbul, Safranbolu and Hakimkhana,, Where there 

are many plans, and independent description studies have been found in the Turkish language 

on these facilities, but they didn't’t study the site and its impact on planning, climate and their 

impact on planning, and clarifying architectural treatments, in addition to clarifying the 

functional purpose of the architectural units and elements, the architectural treatments, the 

utility elements, the communication and movement, the lighting and ventilation, the protection, 

the structural, This is in addition to not allocating an independent study on these religious 

foundations in the Arabic language before, which prompted me to devote an independent 

study to their religious buildings only, and not to other buildings, as some researchers shed 

light on the funeral, charitable, service and commercial building in Istanbul in some research 

and dissertation in the Arabic language, which led me to choose this subject. 

Keywords :  

Koprulu,  Mosque, Madrasas, octagon, Prayer hall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                           

م حتـ  الربـو ااول مـن 16هــ/ 10عمارة ااسبلة العثمانية الباقية بمدينة بستانبول من أواخـر القـرن ر  دعاأل االح سعد  خالد=
 هرة   قسم اآلثار اإلسالمية  كلية اآلثار  جامعة القاغير منشورة رسالة ماجستيرم دراسة أثارية معمارية ودنيةر  20هـ/14القرن 
 .م2017

م( 19/هــ13م( حتـ  بدايـة القـرن )15 /هــ9السباع   أميرة عماد دتحـ   الكتتبخانـات العثمانيـة الباقيـة دـ  بللاريـا مـن القـرن ) -
 .75 -41م  2017  1.   34ـ.  مجمجلة الدراسات البردية والنقوش جامعة عين شمسدراسة آثارية معمارية  
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  :المقدمة
 -لإلنكشارية)م( د ور سالطين ععاف مما أتاح الفراة 17هـ/11) ش دت الدولة العثمانية دى القرن

(Yeniçeri3  للتــدخل دــى سياســات الدولــة وواــل تــدخل م بلــى حــد تعيــين وعــرل الاــدور العدــام والســالطين
الحكـــم شـــ دت الدولـــة  4تـــولى الســـلطان محمـــد الرابـــو أنفســـ م ممـــا أواـــل الـــبالد بلـــى حالـــة يرثـــى ل ـــا  وعنـــدما

تمردات الجند ومطالبات م بمريد من اامتيارات مما أدح بلى انشقاق دى افوف الجـيش دصاـب  الجـيش غيـر 
سـلطان دـى اـرا  مريـر  5البالد ا سيما بعد أن دخلـت كوسـم دى قادر على خوي الحروب وعمت الفوعى

محمـد باشـا  ولـو كوبر  تورخـاناامـر بمقتـل كوسـم سـلطان وعينـت خديجـة  تورخان وانت ـى خديجة مو السلطانة
من أهم ااسر التى تولت مناب الاـدارة العدمـى ولعبـت  ووتعد أسرة كوبرول 6مناب الادارة العدمىدى 

ن يقعـى علـى الفسـاد الـداخلى والاـراعات أاستطا  هـو وأسـرته مـن بعـد  حيث   دورًا هامًا دى سياسة الدولة
  . 7لدولة وأعاد هيبة الدولة من جديدرت دى االتى انتش
( قــــرب مدينــــة Rudnik -ولــــد دــــى قريــــة )روجنــــ  8ولــــو م ســــس عائلــــة كوبر  ولــــو ويعــــد محمــــد كوبر  
  9(Köprü -دــى ألبانيــا وهــاجرت أســرته بلــى أســيا الاــلرح واســتقرت دــى مدينــة )كــوبرو (Berat -)بيــرات

                                                           
3
رح بمعنى الجيش دياب  معناها العسكر الجديـد  وهـو جـيش چعين ينى بمعنى جديد  واانكشارية كلمة تركية مكونة من مقط 

  معجـم االفــاد التاريخيــة دـى العاــر المملــوكىة أنشـ  دــى ع ــد السـلطان أورخــان بـن عثمــان. دهمــان  محمـد أحمــد  صمـن المشــ
 . 25م  1990دار الفكر     دمشق:1ط
م(  تـــولى 1642هــــ/1052اول مـــن الســـلطانة خديجـــة تورخـــان ولـــد دـــى عـــام )الســـلطان محمـــد الرابـــو ابـــن الســـلطان ببـــراهيم ا 4

مـه بيكـر الملقبـه بكوسـم سـلطان  السـلطانة م( قبل أن يكمل السابعة من عمـر   وكانـت جدتـه1648هـ/ 1058السلطنة دى عام )
سـنوات مـن العـرل دـى م(  وتودى بعد خمس 1687هـ/1098هى التى تدير شئون البالد  استمر دى الحكم حتى عرل دى عام )

ســ ال وجــواب توعــ  حقــائق  303الدولــة العثمانيــة المج ولــة   ســعيد  أحمــد آق  أورتــور   كونــدرم(. 1693هـــ/ 1104عــام )
  .323  321  316م  2008وقف البحوث العثمانية     استانبولغائبة عن الدولة العثمانية

5
براهيم ااول. مخلوفكوسم والدة سلطان هى روجة السلطان أحمد ااول وأم ال   الحـريم   ماجدة اـالح  سلطانين مراد الرابو وا 

 .50م  1998دار ااداق العربية   :  القاهرة1ط  دى القار العثمانى
ماـــطلحات التـــاري    اـــال  ســـعداوح  الاـــدر ااعدـــم: هـــو الوكيـــل المطلـــق للســـلطان دـــى بدارة كادـــة أمـــور الدولـــة. اـــال  6

 . 809  2ـ.م  ج2016دارة المل  عبد العرير   :أجراأل  الرياي 3  ()معجم موسوعى ماور العثمانى
7
مجلــــة الدراســــات التاريخيــــة   رمحمــــد كــــوبرولى باشــــا وتوليــــة مناــــب الاــــدارة العدمــــىر  محمــــود أحمــــد عبــــد الل ــــى  أحمــــد  

 .7  5  28 -5م  2008  جامعة نواكشوط  وااجتماعية
8

؛ تعاربت ااراأل حول 153م  1986دار الشروق   :  بيروت2  طمانىدى أاول التاري  العث  أحمد عبد الرحيم  ماطفى  
ــد  الــبعي وكــر أنــه مواليــد ) اــدارة آل كــوبرولى دــى الع ــد العثمــانى ر  بينــاس ركريــا  م(. الاــمادح1570هـــ/ 978تــاري  مول

وكر أنه من مواليـد ؛ والبعي 25م  2002  قسم التاري   كلية اآلداب  جامعة اليرمو   رسالة ماجستير  رم(1702 -1656)
 .9  كوبرولى باشا  م. أحمد1583

( بصماسيا المطلـة علـى البحـر Samsun -تابعة لمقاطعة )سامسونVezirköprü)  -ورير كوبرو)كوبرو سميت ديما بعد   9
 كم.115ااسود وتبعد عن سامسون 
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لي ا نسب )كوبرولـو شـلل منااـب  حيـث وانتقـل بلـى اسـتانبول  Köprülü) -(لىيكـوبر ) نشص وترعر  دي ا وا 
حيــث عمــل كطبــال دــى القاــر الســلطانى دــى عــام   عااــمة الدولــة العثمانيــة والمــدن التابعــة ل ــادــى عديــدة 

كمــا   م(1627هـــ/ 1037للاــدر ااعدــم خســرو باشــا) 11خارنــدارال مناــب   وتــولى10م(1623هـــ/1033)
هـــ/ 1057لرابــو  وعـين والــى علـى مدينــة طرابـرون  ودــى عـام )شـار  دـى دــت  بلـداد دــى ع ـد الســلطان مـراد ا

م( عين والى على مدينة طرابلس الشـام  1655هـ/ 1066م( عين والى على مدينة دمشق  ودى عام )1647
دـى مناـبه خمـس سـنوات حتـى  واستمرم( 1656هـ/ 1067وتسلم مناب الادارة العدم  للدولة دى عام )

  ولــم يــ ثر 12ى أدرنــة ونقــل بلــى اســتانبول وددــن دــى تربتــه عــمن كليتــهم( دــ1661هـــ/1072تــودى دــى عــام )
نشــاأل والتعميــر د ــو ااعلــى ااهتمــام ببالفتوحــات واإلاــالحات السياســية وااقتاــادية  محمــد ولــو اهتمــام كوبر 

واحـد مـن أهـم رجـال الدولــة الـو  تركـوا باـمة دــى أعمـال البنـاأل والتشـييد دــى أمـاكن مختلفـة مـن اإلمبراطوريــة 
 )سـادرانبمدينـة اسـتانبول  وبمدينـة  14مثـال ولـ : كليتـه 13لعثمانية أكثر بكثير مما أسسـه غيـر  دـى تلـ  الفتـرةا

ـــو ـــر كـــوبروچ  وماـــل  وBozcaada) –  (  وجامعـــه دى)بورجـــادSafranbolu  بول   -شـــمة دـــى )وري

(Vezirköprü  جسر الثغورمسقط رأسه  وكليته بالشام دى(- (Cisr şuğur  حكيم  دينةوبم  15بسوريا(
 . Hekimhan) –خانه 

ودقــًا لواــية والــد  محمــد باشــا علــى  Fazıl16) -خلفــه دــى الاــدارة العدمــى ابنــه )داعــل أحمــد باشــا  
واسـتمر دـى مناـبه م( 1661هــ/1072) عامدى للدولة  17دراش الموت وبول  ورث مناب الادارة العدمى

                                                                                                                                                                                           
= DUMAN, M.,«Köprülü Mehmed paşa hayatı, şahsiyeti ve faaliyetleri»,yüksek lisans tezi, islam tarihi ve 

sanatları anabilim dalı, sosyal bilimler enstitüsü, Selçuk üniversitesi, Konya,2006, 3. 
10 AL-AYVANSARAYIS, H., the garden of the mosques,translated and annoted by, CRANE, H., vol.1, Birll, 

Leiden, Boston, Köln, 2000, 103, m.795; ILGÜREL, M.:«Köprülü Mehmed paşa (ö 1072/1661) osmanlı 

sadrazamı»,Türkiye diyanet vakfı islam anskliopedisi, cilt.26, 2002, 258-260,258; AGOSTON, G., Masters, B., 

encyclopedia of the ottoman empire, facts on file, new york, 2009, 314. 
 حســان   عن ــا. حــالق المســئولة مركبــة مــن خرانــة بالعربيــة  ودار بمعنــى ممســ  أح ممســ  الخرانــة أو رنــدار هــى كلمــاخال 11
  م1999 دار العلــم للماليــين  :  بيـروت1  طالمعجــم الجـامو دــى الماــطلحات اايوبيـة والمملوكيــة والعثمانيــة  عبــاس  اـبا و 

82. 
 .28-25  ادارة آل كوبرولى  الامادح 12

13 AGOSTON, encyclopedia of the ottoman, 315. 

 
14

باـفة عامــة بصن ـا عبـارة عـن مجموعــة مـن اابنيـة تقـوم بودــائف مختلفـة سـواأل كانـت دينيــة أو  Külliye) –تعـرف )الكليـة  
بجتماعيـة أو تجاريـة لتشـكل دـى الن ايـة مجموعـة معماريـة وهـى مـا تعـرف عنـد ااتـرا  بالكليـة. محمـد  محمـود السـيد  وأخــرون  

 .136م  2021  24    10  مجـ.جامعة القاهرة  مجلة كلية اآلثارية المعمارية وودائف ا خالل العار العثمانىر  رنشصة الكل
15 PAKSOY,M.,«Safranbolu Köprülü Mehmet paşa külliyesi», lisans tezi, sanat tarihi bölümü, edebiyat 

fakültesi, Hacettepe üniversitesi,Ankara,2013,19. 
16 AL-AYVANSARAYIS, The garden of the mosques,103, m.795.                                          

 .188م  2014دار النيل   :  القاهرة1منى  ط    ترجمة: جمال الدينسالطين الدولة العثمانية  اال   كولن 17
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حيــث شــيد أول مكتبــة مســتقلة األ والتعميــر نشــ  وأهــتم أيعــًا باا18م(1676هـــ/ 1087)تــودى دــى عــام حتــى 
  .19باستانبول  ومدرسة بوريركوبرو ولو مفتوحة للعامة عمن كلية كوبر 

بعــد ودــاة  العدمــى الاــدارة Merzifonlu kara Mustafa)  -قــر  ماــطفىمرريفــونلى )تــولى 
 ودـــى عـــام 20م(1635 -1634هــــ/1044دـــى عـــام ) ولـــد  م(1676هــــ/ 1087)دـــى عـــام  داعـــل أحمـــد باشـــا

بتربيتــه وااــطحبه معــه اســتانبول واهــتم  محمــد ولــو تــودى والــد  وهــو اــلير اهــتم كوبر  م(1639هـــ/ 1049)
محمــد حتــى أن ــم يســمونه قــر  ماــطفى  ولــو   واعتبــر  الكثيــرون اابــن ااخــر لكوبر بتعليمــه وروجــه مــن ابنتــه

عــدم بــصمر مــن ا  22ر بكــر  تــولى الكثيــر مــن المنااــب قبــل توليــه الاــدارة العدمــى من ــا نيابــة ديــا21ولــو كوبر 
دى نقش  سجل تاري  وداتهو   23م( دى العام الثامن من ورارته1683هـ/1095) السلطان محمد الرابو دى عام

 ودق حساب الجمل وهو كااتى:  باب التى دتحت بالسور المحيط بكليته بمدينة استانبولالكتابى يعلو دتحة 
 دردوس  ايله احسان باشايه ماطفى ودودا
21 229 319 120 46 360 

1095 
وممـن تولـوا مناـب الاـدارة   24شيد كلية بمدينة استانبولو اهتم ماطفى باشا أيعًا بالبناأل والتعمير و 

م( دـ  ع ـد السـلطان 1698هـ/ 1110حسين باشا دى عام ) )عموجه راد ( ولو العدم  أيعًا من عائلة كوبر 
م( 1702هــ/ 1114  ودـى عـام )ولـو شـا كوبر وهـو ابـن عـم الاـدر ااعدـم داعـل أحمـد با 25ماطفى الثانى

سنوات د  الحكم وربما يكون بسبب تدخل شي  ااسـالم المسـتمر دـى  4قدم استقالته من منابه بعد ان بق  
ــــة وســــلطات الاــــدر ااعدــــمأمعدــــم  ــــن عمــــه داعــــل أحمــــد باشــــا بلقــــب )امجــــاراد26مــــور الدول  -  ولقبــــه اب

                                                           
  1م  ج1980مكتبـة اانجلـو الماــرية  :   القـاهرةعلي ــا بسـالمية مفتـر  ةالدولــة العثمانيـة دولـ  عبـد العريـر محمـد  الشـناو  18

366. 
19 KUBAN, D., ottoman architecture, translated by Mill, A. ,Antique collectors club,England, 2010,391,559. 
20 ÖZCAN, A., «Merzifonlu Kara Mustafa paşa (ö 1095/1683) osmanlı sadrazamı», Türkiye Diyanet vakfı 

islam ansiklopedisi, cilt .29,2004, 246- 249, 246. 
21
دور آل كوبرلو دى باالح أوعا  الدولة العثمانية ر  نسيبة عبد العرير الحاج  عالوح ؛30  ادارة آل كوبرولى  الامادح 

ـــ.  جامعــة المواــل  المــ تمر العلمــ  الســنوح ااول لكليــة التربيــة ااساســية  رم1702 -1656  -244م  2007  2   6 مجـ
269  254  255. 

22
أجـراأل  المطبعـة الوهيبـة   4  خالاـة ااثـر دـى أعيـان القـرن الحـادح عشـر  محمد أمين بن محـب الـدين بـن محمـد  المحب  
 .1736هـ  1284  2ـ.ج

23 AL-AYVANSARAYIS, The garden of the mosques, 190. 
24  ÖZCAN,«Merzifonlu»,248. 

25
الدولـــة   كونـــدر م(.1703هــــ/ 1115م( واســـتمر حتـــى )1695هــــ/ 1106الرابـــو تـــولى الحكـــم ) ماـــطفى الثـــانى بـــن محمـــد 

 .333  331  العثمانية المج ولة
 .30  رادارة آل كوبرولىر  الامادح 26
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Amcazade)27 موتـــه وعــو الخـــتم علــى السياســـة اإلاــالحية التـــى يـــوم مــن اســـتقالته تــودى وب 17  وبعــد
  أهـــتم أيعـــًا بالبنـــاأل دـــى اســـتانبول وأدرنـــة والبوســـنة 28محمـــد باشـــا قبـــل نـــذ قـــرن تقريبـــا ولـــو كوبر وعـــع ا 
  .29ومرريفون

 :  وصفيةالدراسة الالمبحث األول: . 1
  محمد باشا:  ولو الدينية للصدر االعظم كوبر  عمائرال.1.1

 محمد باشا بمدينة استانبول: ولو ر كوب ومسجد مدرسة.1.1.1
 31م(1660 -1659هــ/1070دـى عـام ) محمـد باشـا 30هـو  الكليـة شـيد الموقع وتـاري  اننشـا :.1.1.1.1

 33بـالقرب مـن عمـود قسـطنطين 32(Divanyolu-( دـى )ديـوان يولـوçemberlitaş -مبرلى تاش)چبحى 
 سـتانبول انـه كـان يشـ د مـرور موكـب السـلطانمدينة اب الشار  الرئيس  )الشار  ااعدم(ويعد طريق الديوان 

 - لطـــىالســـوق الم)بـــه  الـــوح يوجـــد يبـــدأ مـــن ميـــدان الســـلطان أحمـــد بلـــى قلـــب المدينـــة التجـــار  القـــديم الـــوح
(Kaplıçarşı34

مبرلــى تــاش المقابــل لعمــود قســطنطين  وســمى ب ــوا ااســم بســبب المواكــب چبحــ  بايريــد و 
وايابًا بين ديوان يولـو وقاـورهم وديـوان يولـو لـيس مجـرد شـار  أو ممـر المردحمة التى ترادق السالطين وهابًا 

. 35ولىابى ويـديكقـدرد  ولكنه كان مجموعـة مـن الشـوار  الممتـدة مـن آيـا اـوديا وطوبقـاب  سـرا  بلـى أدرنـة 
 (ب1 -أ1)خريطة

                                                           
27 AL-AYVANSARAYIS, The garden of the mosques,102,790..  

 .261  ردور آل كوبرلو دى باالح أوعا  الدولة العثمانيةر  عالوح 28
29 YILDI, M.,«Vakfiyelerine Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin paşa»,vakıflar dergisi, Vakıflar genel 73,Sayı 

.35, Müdürlüğü yayınları,Ankara, 2011, 81- 106, 84. 
وأعــاف  (نوســبيل منــدثر اآل)شــمة وتربــة چ( ومحــالت تجاريــة وdershane -درســخانة) مســجدمدرســة و تتكــون الكليــة مــن  30

 (1. )شكل  وخان المعروف بخان الوريرداعل أحمد باشا ديما بعد مكتبة
ÇOBANOĞLU, A.:«Köprülü Külliyesi istanbul’da XVII.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye», 

Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi,cilt .26, 2002, 255- 257, 255-256. 

31 JOHN, F., Ahistory of ottoman architecture,Witpress Southampton, Boston, 2011, 347. 
32 GOODWIN, G., A history of ottoman architecture, first published, Thames&Hudson,London,1971,361.  
33 YERASIMOS, S., Constantinople istanbul’s historical heritage, ullman, paris, 2007,335. 

مبرلـــى تـــاش هـــو واحـــد مـــن أقـــدم الناـــب التوكاريـــة البيرنطيـــة دـــى المدينـــة أقام ـــا چعمـــود ســـمى الحـــى ب ـــوا ااســـم نســـبة بلـــى 
الحمامــات العامــة دــى مدينــة بســتانبول خــالل العاــر العثمــانى دــى ر  بيمــان بســماعيل  م. علــ 330اامبراطــور قســطنطين عــام 

قسـم   رسالة ماجستير غير منشـورة  رالطين والادور العدام )دراسة آثارية معمارية مقارنة(عوأل نماوج منتقاة من حمامات الس
 .5  هامش240م  2019اآلثار)شعبة اآلثار اإلسالمية(  كلية اآلداب  جامعة أسيوط  

34
ااسـاس ل ـوا  يقو السوق الملطى دى قلب المدينة القديمة  ويعد أقدم وأكبر سوق ملطى بمدينـة اسـتانبول  وقـد وعـو حجـر  

عمائر السالطين والـواة بمـدينتى اسـتانبول ر  هبة حامد  عبد الحميد :الارح السلطان محمد الفات . وللمريد من التفاايل أندر
  قسـم رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  رم دراسة آثارية معمارية مقارنـة18هـ/ 12م حتى ن اية القرن 16هـ/ 10والقاهرة منو القرن 

 .1  هامش 69م  2016اآلداب  جامعة أسيوط   اآلثار  كلية

 .70عمائر السالطين    عبد الحميد 35
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  المعمارى للمدرسة: التخطيط.2.1.1.1
بلى احن المدرسة مباشرة  وتتبو دى تخطيط ا يوجد بالجدار الشمالى اللربى للكلية دتحة باب يفعى 

وأروقــة علــى هيئــة   سداســية الشــكلرخاميــة مربعــة يحــيط ب ــا قاعــدة حجريــة  دســقيةاــحن مكشــوف يتوســطه 
عــن  أرعــيت ا   وترتفــووهمــا الجنــوبى الشــرقى والجنــوبى اللربــى للكليــة أح أن ــا دــى عــلعين دقــط L36حــرف 

احدة بواسطة بائكة يطل الرواق الجنوبى الشرقى على الاحن أرعية الاحن  ويتكون كل رواق من بالطة و 
علـى الاـحن بواسـطة ثالثـة عقـود  الجنـوبى اللربـى  ويطل الرواق أربو عقود ترتكر على أربو أعمدة بواسطة

وأبـواب الحجـرات  غردـة 11  وخلـف الـرواقين حجـرات الطلبـة دـى عـلعين دقـط أيعـًا بواقـو ترتكر علـى أعمـدة
ترتكر علـى مثلثـات  اليرة يلطى اللرف وااروقة قبابو     ودت  بالحجرات نوادو مستطيلةتفت  على ااروقة

 (  1   لوحة1)شكل. كروية
  المعماري للمسجد: تخطيطال.3.1.1.1

يتبـو دـ  تخطيطـه   تقوم الدرسخانه بالمدرسـة مقـام المسـجد 37يقو المسجد دى الركن الشمالى من الكلية
منبـــر  ه  وعلـــ  يمينـــوات تجويـــف ناـــف دائـــرح 38محـــراب ســـط جـــدار القبلـــةيتو   ملطـــى بقبـــة الشـــكل المـــثمن
تطـل علـى شـار     أربعـة واج ـات منـه)أعـال ( على ثمانية واج ات المسجد احتوح  39الانو خشبى حديث

تطــل واج ــة جــدار القبلــة علــى اــحن المدرســة   حيــث  الــديوان  وأربعــة تطــل علــى اــحن المدرســة الــداخلى
علـى نادـوتين مسـتطيلتين  السـفلى بكـل عـلو حالمسـتو حيـث يحتـوح يين من الواج ـات ودتحت النوادو دى مستو 

الو  دت  به كتلـة المـدخل يخلـو  الديوان العلو الشمالى المطل على شار  ملشاة بمابعات معدنية ديما عدا
 اـــحن  ويحتـــوح المســـتوح الســـفلى مـــن العـــلو الجنـــوبى علـــى بـــاب الـــدخول للمســـجد مـــن مـــن دتحـــات النوادـــو

  شـمةچدرسة ونادوة مستطيلة تشـبه السـابقة  ويشـلل المسـتوح السـفلى للعـلو اللربـى المطـل علـى الشـار   الم
  ت التجاريـة مـن ج ـة رقـاق بيكخانـةالمحـال ندـرًا لوجـود ا يحتوح على دتحات نوادـو اللرب  الجنوبى العلوو 

 سـتائرب ملشـاةتان معقودتـان بينما دت  دى المستوح العلوح مـن واج ـات الجـامو بكـل عـلو مـن أعـالعه نادـو
  يالاــق الواج ــة مــن أعلــى جوســق خشــب  يعلــو  قمــة المعشــق بالرجــاج علــى هيئــة خاليــا النحــل جــذال مــن

 (6  5  4  3  2   لوحة1)شكل .ربما يقوم بوديفة المصونة مخروطية مافحة بصلواح الرااذ

                                                                                                                                                                                           

كـان أشـ رها كليـة  (م19 هــ/13) م( حتـى منتاـف القـرن16هــ/ 10شيد بطول طريق ديوان يولو الكثير من المبانى منو ق ) =
م(  1505 -1500هــ/911  -906 ) م(  وكليـة السـلطان بياريـد الثـانى1497 -1496 هـ/Atik( )902 -)عتيق على باشا

ماـطفى باشـا  وكليـة   محمـد باشـا  وكليـة قـر  ولـو م(  وكليـة كوبر 1593هــ/ Koca sinan( )1001 -وكلية )قوجه سـنان باشـا
 ( أ1 م(. )خريطة1709هـ/ 1707) (çorlulu - على باشا لو)تشورلو 

KUBAN, ottoman architecture,389. 
36 ÇOBANOĞLU, «Köprülü Külliyesi»,255. 
37 DIREN,Ş.:«feyzullah Efendi Medresesi restorasyon projesi», yüksek lisans tezi, Istanbul teknik 

üniversitesi, fen bilimleri enstitüsü, 2003,76. 
38 ALÇEP, H., Karaman, Erdal.,Fatih Camileri ve Mescidleri,Turkiye Diyanet vakfı, Fatih şubesi, 2017,329. 
39 ÇOBANOĞLU, «Köprülü Külliyesi»,255.  
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 :بولو بمدينة سافران محمد باشا ولو جامع كوبر .2.1.1
  : ع وتاري  اننشا الموق.1.2.1.1

تطـل مدينـة  40بولو دترة قبـل توليـه مناـب الاـدارة العدمـى سادرانمحمد باشا دى مدينة  ولو أقام كوبر 
  اســم مدينــة 41بتركيــا علــى البحــر ااســود Karabük) كــارابو   –التابعــة لمقاطعــة )قــر  بــو   بولــو ســادران

سـادرانبولو مركـر لرراعـة دينـة حيـث كانـت مدينـة   وبولو تعنـ  الم( Safran-سادرانبولو مشتق من )الرعفران
كــم شــرق 22علــ  بعــد  (Davutobası -دا د باشــا )الرعفــران وا يــرال يــرر  الرعفــران حتــى اليــوم دــى قريــة 

  تقــو دــى منطقــة الســوق القــديم وهــى 43بولــو ســادران( شــيد محمــد باشــا كليــة بمدينــة 2)خريطــة 42بولــو ســادران
م(  رمـم الجـامو علـى 1661 -1658هـ/ 1072اري  انشاأل الجامو بل  عام )منطقة تجارية بالمدينة  يرجو ت
م( ولكن غير معروف تحديدًا مـاوا دعـل  باإلعـادة بلـى تـرميم 1715هـ/ 1128يد الوالى محمد آغا دى عام )

 .44م1995م  1970دى عامى  وقافالمبنى مرتين من قبل المديرية العامة لأل
 :للجامع المعمارىتخطيط ال.2.2.1.1
يتبــو دــى تخطيطــه الجــامو وو القبــة الواحــد  يتقدمــه ســقيفة مــن الواج ــة الشــمالية معقــودة بخمــس عقــود  

  يتوســط الســقيفة دتحــة بــاب تــ دح مباشــرة بلــى داخــل 45ترتكــر علــى ســت أعمــد  ويلطــ  الســقيفة أقبيــة طوليــة
ونوادــو معقـــودة دـــى    اقتاـــر اامـــر دــى واج ـــات الجـــامو علــى نوادـــو مســـتطيلة دــى المســـتوح الســـفلى الجــامو

 (9 -7  لوحة 2المستويين الثانى والثالث من واج ات الجامو. )شكل
يلطــى بيــت الاــالة  46(2م 20 24‚5عبــارة عـن مســاحة مســتطيلة تبلــ) أبعـاد  ) مــن الــداخلالجـامو 

وعلـى دائـرح   فتجويـف ناـوو يتوسـط جـدار القبلـة الجنـوبى محـراب و   قبة مركرية ترتكـر علـى حنايـا ركنيـة
تقــو المئونــة دــى و   ار الشــمالى محفــل يرتكــر علــى أعمــدةمنبــر خشــبى حــديث الاــنو  ويوجــد دــى الجــدينــه يم

 (11  10لوحة   2الركن الشمالى اللربى من الجامو. )شكل 
 
 
 
 
  

                                                           
40 DUMAN, «Köprülü Mehmed paşa»,89. 
41 EMECEN, F., «Safranbolu Karabük iline bağlı ilçe merkezi tarihi kasaba», Türkiye diyanet vakfı islam 

ansiklopedisi, cilt. 35,2008,481-483, 481.  
42 https://artravelers.com/c/902874 Accessed/7/1/2021. 

 شمه ولسوأل الحد أختفت المدرسة اآلن وتم أعادة غردة ميقاتى دى وقت احق. چتعم الكلية جامو ومدرسة وأراستا و  43
   PAKSOY, «Safranbolu»,13,21.                                                                                                           

44 PAKSOY, «Safranbolu», 21,22,29,41. 
45 PAKSOY, «Safranbolu»,13,33,30,31. 
46  PAKSOY, «Safranbolu», 32. 

https://artravelers.com/c/902874%20Accessed/
https://artravelers.com/c/902874%20Accessed/
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 حكيم خانه:  بمدينة محمد باشا ولو جامع كوبر .3.1.1
  الموقع وتاري  اننشا :.1.3.1.1

( حيـث بـدأ اانشـاأل 3 )خريطة 47التركية ايم خانه التابعة لمدينة مالطيشيد محمد باشا كليته بمدينة حك
 عــــــام م(  وانت ــــــى البنــــــاأل1660هـــــــ/1071) دــــــى عــــــام ودقــــــًا للــــــنذ التصسيســــــى الــــــو  يعلــــــو كتلــــــة المــــــدخل

 ( 12)لوحة    ناه كاآلتى :48م( تحت بشراف حسن اغا النادر1661هـ/1072)
 

 
 
 

 
 ترجمة النص للغة العربية كاألتى :

 الادر ااعدم كوبريل  العادل محمد باشا مباركةشيد هوا الجامو الشريفى كصحد الخيرات ال
 أحسن اهلل اليكم يسر اهلل ما يشاأل من رآ  هتف وقال انعه باتقان تاريخه

 1072قد وقو الفرا  دى سنه  حسن اغا النادر 1071وعو بنا   دى سنة 
 49كتبه دنونى

م( ودــى عــام 1771ـ/ هــ1185تعــري الجــامو للتجديــدات ودقــًا للناــوذ التصسيســية وولــ  دــى عــام )و 
 .50م(1815هـ/ 1230)

 :للجامع المعمارى تخطيطال.2.3.1.1
ملطــاة بقبــة دــى الوســط وقبــوين مــدببين علــى الجــانبى مســاحة اــليرة مســتطيلة الشــكل يشــلل الجــامو  

ســقيفة خماســية ترتكــر علــى أربــو أعمــدة تحمــل خمــس  مــن الخــارج يتقــدم الواج ــة الشــمالية  51الشــرقى واللربــى
تـــنخفي    ترتكـــر علـــى مثلثـــات كرويـــة  يتوســـط الســـقيفة كتلـــة المـــدخل52ى الســـقيفة خمـــس قبـــابعقـــود ويلطـــ

القبـة  ترتكـر    ويكتنف كتلة المدخل نادوتين مسـتطيلتينالسقيفة ويتقدمه درجالمنطقة التى تتقدمه عن مستوح 
                                                           

العثمانى دى ع ـد السـلطان تقو مدينة مالطيا شرق ااناعول  استولى علي ا الدانشمنديون ثم السالجقة  ووقعت تحت الحكم  47
رســالة دكتــورا  غيــر   رعمــائر مدينــة قياــر  ببــان عاــر ســالجقة الــرومر  أحمــد  هالــة محمــدم(. 1516هـــ/ 922ســليم ااول )

  .35  2015قسم اآلثار والحعارة  كلية اآلداب  جامعة حلوان    منشورة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A Accessed 9/10/1/2021. 
48 BAŞ,Y., «Hekimhan Köprülü Mehmed paşa külliyesi»,Turkish studies,international periodical for the 

languages, literature and history of  Turkish, Ankara, turkey, vol 11, 2016, 14,15,16,18. 
49
 ترجم اول مرة لللة العربية. 

50 FINDIK,N., «Hekimhan Köprülü Mehmed paşa camii», derbend teşkilatı_celali isyanları bağlamında 

XVII. Yüzyılda bir Osmanlı Menzili, vakıflar dergisi 39, 2013, 93. 
51 FINDIK., «Hekimhan»,94- 96. 
52 FINDIK., «Hekimhan»,96; BAŞ.,Hekimhan,26. 

 أعدم كوپريلى عادل محمد پاشا ادر يمنيلى خيرات ايدوپياپدح بو جامو شريفى 
 احسن اهلل اليكم ويسر اهلل ما يشاأل ديدح تحسين ايلوب تاريخنىكم جوردح هاتف 

 1072قد وقو الفرا  دى سنة  حسن اغا النادر 1071وعو بنا   دى سنة 
 كتبه دنونى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%25A
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ســة أعــال  يتوســط جــدار القبلــة الجنــوبى محــراب وو تجويــف معــلو مــن خمو   كرويــةعلــى مثلثــات  المركريــة
 دــى المئونــة تقــوو   54  تــم بعــادة محفــل خشــبى بالجــدار الشــمالى للجــامو دــى وقــت احــق53وعلــ  يمينــه منبــر

 (15 -13   لوحة3)شكل. الركن الشمالى اللربى من الجامو
 :  لصدر األعظم امجازاد حسين باشاوا الدينية للصدر األعظم مرزيفون قره مصطفى باشا عمائرال.2.1

 :ن قره مصطفى باشامرزيفو ومسجد مدرسة.1.2.1
 الموقع وتاري  اننشا :.1.1.2.1

وبـالقرب مـن كليـة  56بديوان يولـو باسـتانبول بـالقرب مـن السـوق الملطـى 55شيد قر  ماطفى باشا كليته
م( وأكتمـل 1683هــ/ 1094( دـى عـام )أ1)خريطـة  58مبرلى تـاشچم شمال 300وعلى بعد  57باشا لوتشورلو 

  وولـــ  ودقـــًا للـــنقش 59م( بواســـطة المعمـــار حمـــد 1691 -1690هــــ/1102) البنـــاأل علـــ  يـــد ابنـــه علـــ  بـــ 
 (17)لوحة  ناه كاآلتى :  60الكتابى الموجود على مدخل قاعة الدرسخانه

 جاين اح بارح خدا روعه رعوان ايله           ماطفى نامى او ورير اعدم ااحب خير    
 ديديلر كوشه عرم در منان ايله بو مقامى كه بنا ايتمش ايدح نافنه د 
 عين عبرتله باقوب دقت و امعان ايله كمسيه باقى دگلدر بو سراح كردون  

 پدرم خيرانه كل سعى دراوان ايله على بي  يعنى كه درراندح ديدح حمدح يه
 ايليرب هر نه كه ارم ايسه بنياد ايله مكتب ومسجد ايله دار حديثى تكميل 
هايل اسان مشكلى ان  ايك  عالمد  اول دخى ايلدح اكمالنه همت يارب  

هاتف تاري  اتمامنه ديدح  بو مقام  روح بانيسنه كل داتحه احسان ايله 
 ترجمته إلى العربية كاآلتى :

ـــــورير ااعدـــــم  ـــــ  ال ـــــر ول اســـــم اـــــاحب هـــــوا الخي
 ماطفى

مســــتقر  ومقامــــه دــــى روعــــة  ئداجعــــل يــــاهلل يــــا بــــار
 الرعوان

 ى بمقام مو المل  المنانعارمًا على الحد يقولون أنه أنشص هوا المقام وأقتسمه
معان لن يخلد قار الدنيا هوا احد  دندر بليه بعين ااعتبار ودقة وا 

                                                           
53   FINDIK., «Hekimhan»,94, 96. 
54  BAŞ., «Hekimhan»,26. 

55
 (16  لوحة 4مسجد  وكتاب  وسبيل  ومحالت تجارية  وحديرة.)شكل-تشتمل الكلية على مدرسة)دار الحديث(  ودرسخانه  

  ISMAIL, S., «Divanyolu, a review on the usage of historical buildings»,83. 
56 ÇOBANOĞLU, A.,«Merzifonlu kara Mustafa paşa külliyesi XVII. yüzyılın sonlarında Istanbul 

çarşıkapı’da inşa ediln külliye»,Türkiye diyanet vakfı islam anskliopedisi, cilt .29,2004, 249- 250, 249. 
57AL-AYVANSARAYIS, The garden of the mosques,190.  
58 ÖZERDEM, C., «Merzifonlu Kara Mustafa Paşa külliyesi», Mezuniyet tezi,Universitesi Sanat Tarihi 

bölümü, Istanbul,1965- 1966, 4.     
59 ÇOBANOĞLU, «Merzifonlu kara Mustafa paşa külliyesi XVII», 249. 
60 CERASI, «The urban and architectural evolution», 83. 
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 بلى خير أبى واسو بليه كثيراً  قال على ب  يعنى ابنه بلى حمدح أقبل
 وأكمل كل ما يلرم إلعادة دار الحديث بلى المسجد والكتاب

 العالمين وس ل معسرته دى اررقه ياهلل ال مة إلكماله أيعاً 
دــلتى بلـــى منشـــئيه وأحســـن بليــه بقـــراألة الفاتحـــه علـــى  قيل أن هاتف التاري  جاأل إلتمامه

 61روحه
 يتعمن تاري  انت األ بناأل الكلية ودق حساب الجمل كاات :   

 ايله احسان داتحه كل بانيسنه روح
200+6+8 2+1+50+10+60 +5 20+30 80+1+400+8+5 1+8+60+1+50 1+10+30+5 

1102 
  :للمدرسةالمعمارى  تخطيطال.2.1.2.1

 مــنالمدرســة  تتكــون  مباشــرة داخل  تــ د  دتحــة البــاب بلــى الــلــة مــدخليحــيط بالكليــة ســور دــت  بــه كت
يشـتمل كـل حيث  uعلى هيئة حرف  ج ات ثالثةالمن  أروقةيحيط به  يتوسطه دسقية مثمنة احن مكشوف

 يتكــون مــنرواق  علــىلربيــة  والجنوبيــة الشــرقية  عــلو مــن ااعــال  الثالثــة الشــمالية اللربيــة  والجنوبيــة ال
  يطـل كـاًل مـن الـرواق الشـمالى اللربـى والجنـوبى ترتكر على أعمدةبالطة واحدة بواسطة بائكة معقودة بعقود 

بواســطة عقــدين بينمــا يطــل الــرواق الجنــوبى اللربــى علــى الاــحن بواســطة أربــو عقــود   اــحنالشــرقى علــى ال
  وتقــو حجــرات الطلبــة خلــف أثنــين مــن ااروقــة مــن الج ــات علــى مثلثــات كرويــةترتكــر يلطــى ااروقــة قبــاب 

 ( 18   لوحة4الجنوبية اللربية  والجنوبية الشرقية ملطاة بقباب. )شكل
 المعمارى للمسجد: تخطيطال.3.1.2.1
المكشـــوف قاعـــه الدرســـخانه اســـتخدمت كمســـجد مـــثمن  اـــحنالج ـــة الشـــمالية الشـــرقية مـــن اليقـــو دـــى  
دت  بالواج ة مستويين من النوادو المستوح السـفلى محراب وات تجويف ناف دائرح  و  يشتمل على 62الشكل

بــالجذ  نوادــو مســتطيلة ملشــاة بماــبعات معدنيــة  ودــت  بالمســتو  العلــوح نوادــو معقــودة بعقــد مــدبب ملشــاة
حــة   يـتم الواــول بلـى دتج ــات  ويحــيط بالمسـجد سـقيفة مــن ثـالث المعشـق بالرجـاج علــى هيئـة خاليــا النحـل

الباب من خالل درجتين والمساحة التى تتقـدم كتلـة المـدخل تـنخفي عـن مسـتو  السـقيفة  تطـل السـقيفة علـى 
اخــريين  بواســطة خمــس عقــود أوســط ا أوســع ا وتبــرر العقــود الثالثــة للســقيفة عــن مســتوح العقــدين ا اــحنال

 (19   لوحة4)شكل .  ويسقف السقيفة سقف مسط أعمدة ست ترتكر العقود على
 
 
 

                                                           
 ترجم اول مرة بالللة العربية. 61

62 ÇOBANOĞLU, «Merzifonlu kara Mustafa paşa külliyesi XVII», 249. 
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 امجازاد حسين باشا:  ومسجد مدرسة.2.2.1
  الموقع وتاري  االنشا :.1.2.2.1

 63(Saraçhane -كلية بمنطقة )سراج خانـة م(1700هـ/ 1112)أنش  امجاراد حسين باشا دى عام 
أستخدمت  درسخانهو  مدرسة تتكون من ( بالقسم ااوروبى من مدينة استانبولAyas -بمحلة المعمار )أياس

شـمة خعـعت چم  وبعـد حـوالى أربعـين سـنة تـم بعـادة 2580بيل علـ  مسـاحة   ومكتبـة  وكتـاب وسـكمسـجد
 (5. )شكل64الكلية للكثير من التليرات الناتجة عن الحرائق والرارال

 :  المعمارى للمدرسة تخطيطال.2.2.2.1
اــحن مكشـوف يتوســط ا التـى تتكــون مـن  مدرســةال ىتـ د  بلـ مــدخل كتلـةدـت  بــه يحـيط بالكليـة ســور 

يتكون كل رواق من بالطة واحدة بواسطة  Uا أروقة من ثالث ج ات على هيئة حرف مثمنة يحيط ب  دسقية
ترتكــر علــى مثلثــات بائكــة واحــدة تطــل علــ  الاــحن بواســطة عقــود ترتكــر علــى أعمــدة يلطــى ااروقــة قبــاب 

ى ترتكر عل غردة ملطاة بقباب 16ودت  بالبوائ  دتحات أبواب ونوادو ت دح بلى غرف المدرسة بواقو  كروية 
    ( 20   لوحة5.)شكلمثلثات كروية
  المعمارى للمسجد: تخطيطال.3.2.2.1

بجانـــب الحديـــرة منفاـــلة عـــن أروقـــة  65علـــى اليســـار مـــن المدرســـة قاعـــة درســـخانة اســـتخدمت كمســـجد
مـا عـدا ج ـة جـدار القبلـة   68يحـيط بـه رواق مـن الج ـات الثالثـة 67مثمن الشكل هيتبو دى تخطيط 66المدرسة

يتوسط و   بواسطة عقود ترتكر على أعمدة احنتطل على ال واحدة بواسطة بائكةيتكون كل رواق من بالطة 
مـــن  واج ـــةالـــرواق الشـــمالى كتلـــة المـــدخل وتـــنخفي المســـاحة التـــى تتقدمـــه عـــن مســـتوح الـــرواق  دـــت  بكـــل 

مركريــة  قبــة مســجدالمثمنــة مــن أســفل نادــوتين مســتطيلتين ومــن أعلــى نادــوتان معقودتــان ويســقف ال واج ــاتال
 (20   لوحة5يسقف ااروقة الثالثة قباب وأقبية. )شكلو   69محراب ويتوسط جدار القبلةم  11 ا ارتفاع

 
 

                                                           
ســميت ســراج خانــه ب ــوا ااســم نســبة بلــى اارســتا التــى انشــائ ا الســلطان محمــد الفــات  لتكــون محــل عمــل الســراجين الــوين  63

المنشــلت التجاريــة العثمانيــة الباقيــة بمدينــة بســتانبول حتــى ر  د أحمــد ب ــاأل الــدينمحمــ  ياــنعون ســروج الخيــول ورحال ــا. عــوي
  قســم اآلثــار اإلســالمية  كليــة اآلثــار  غيــر منشــورة رســالة ماجســتير  رم( دراســة آثاريــة معماريــة ودنيــة18هـــ/ 12أواخــر القــرن )
 .321م  2016جامعة القاهرة  

64 AYDIN,S., «Amcazâde Hüseyin paşa külliyesi»,Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi, cilt .3, 1991, 9-10, 

9. 
65 AYDIN,«Amcazâde Hüseyin», 9. 
66 ÖZKAN, S., Köprülü Amcazade Hüseyin paşa (1644- 1702),vezirkopru,2010, 296,298. 
67AL-AYVANSARAYIS,The garden of the mosques,102,m.789; JOHN., Ahistory of ottoman,350; ÖZKAN,Köprülü 

Amcazade, 298. 
68  ÖZKAN, Köprülü Amcazade, 298. 
69  AYDIN, «Amcazâde Hüseyin», 10. 
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 : المقارنة المبحث الثانى: الدراسة التحليلية.2
  :الموقع وأثره على التخطيط .1.2

تركـر  خالل ما سـبق من تبين ولو عائلة كوبر ل كان لعامل الموقو دورًا دعاًا دى تخطيط المنشلت الدينية
كليـات م المعماريـة دـى منـاطق حيويـة لدى القسم ااوروبى من مدينة استانبول القديمة  واختيار مواقـو   متصمنش

ت دـــى هـــو  الفتـــرة با انـــه أوجـــد صومركريـــة بالمـــدن دبـــالرغم مـــن اردحـــام منطقـــة ديـــوان يولـــو باســـتانبول بالمنشـــ
وربمـا كـان ل ـدف سياسـى وهـو تقويـة سـلطت م  ماطفى باشا مساحة لتشـييد كليـت مقر  محمد باشا  و  ولو كوبر 

  وندرًا لمرور موكب السلطان بالشار  الرئيس  دى المدينة مما جعله مركر لجوب ااندار من قبل دى الدولة
كبــار رجــال الدولــة حيــث أن الكثيــر مــن م حراــوا علــى أن تكــون ل ــم منشــصة تشــرف علــى هــو  الشــوار  ال امــة 

حسـين أمجـاراد   وكـول  الحـال يم ا حتى تليق بوجودها على الطريق السـلطانىومن ثم اهتموا بعمارت ا وتام
مدينــة اســتانبول  وهــى منطقــة تجاريــة تقــو بــالقرب مــن كليــة بباشــا اختــار موقــو ســراج خانــه لكليتــه المعماريــة 

اادكـار مركر لتبادل  أيعاً  وتصتى أهمية ااسواق بلى جانب كون ا مركر تبادل أو بيو السلو هىمحمد الفات  
  70لما يحدث من مناقشات دى أمور السياسة وااقتاـاد وغيرهـا بمـا يبـرر أهميت ـا كمراكـر اتاـالوالشائعات 
 .بول نالتشيد كليته بمدينة سادر  أيعاً  محمد باشا أختار منطقة السوق ولو كوبر ولول  نجد 

مختلفة مـن اامبراطوريـة  وبالرغم من اهتمام الادور العدام موعو  الدراسة بالبناأل والتشييد دى مدن 
 حيــث اردحمــت مدينــةالعثمانيــة با أن ــا اتســمت باــلر المســاحة والبســاطة وهــوا راجــو بلــى عامــل المســاحة 

لجـــصوا بلـــى تشـــييد كليـــات بالكليـــات العـــخمة  باإلعـــادة بلـــى كثـــرة وجـــود الجوامــو دـــى المدينـــة لـــول   اســتانبول
وتقــــوم المدرســــة  مدرســــة وتــــرتبط ب ــــا منشــــلت أخــــرحمعماريــــة اــــليرة الحجــــم وعــــادة المبنــــى الرئيســــى يكــــون 

مسجد  حيـث تقـوم الدرسـخانه  وألحقت ب ا حيث أن الوديفة ااساسية مدرسة والوديفة التى تتبع ا بالوديفتين
ن العمــارة تعــد انعكاســًا اــادقًا لحالــة المنشــئيين ااقتاــادية دعمــائر أ  باإلعــادة بلــى بالمدرســة مقــام الجــامو

وا مـن أن كليـات م اـليرة دـى الحجـم با أن ـم حراـ  وبـالرغم نفس عخامة العمائر السلطانيةالورراأل لم تكن ب
 أن تعمم عمائر متعددة الودائف. 

محمــد باشــا بمدينــة اســتانبول يطــل علــى  ولــو كوبر وللموقــو أثــر  علــى تعــدد الواج ــات حيــث نجــد مســجد 
حسـب الوديفـة  الوحـدات المعماريـة كـالن المعمـار حـريذ علـى توريـو أالشار  بواسـطة أربـو واج ـات  ونجـد 

ويبـدو أن (  2)لوحـة  شـمة لخدمـة المـارة مـن الشـار چالتى يقوم ب ا حيث نجـد العـلو اللربـى مـن الجـامو بـه 
خانــه أنشــ  دــى منطقــة خاليــة مــن المنشــلت ولــول  الجــامو لــه أربــو  محمــد باشــا بمدينــة حكــيم ولــو كوبر جــامو 

  وبــالرغم مــن وجــود العديــد مــن بــول ناســادر محمــد باشــا بمدينــة  ولــو كوبر واج ــات  وكــول  الحــال دــى جــامو 
العمائر المتجاورة بـديوان يولـو بمدينـة اسـتانبول كمـا سـبق الـوكر مـن قبـل با أن ـا تـدل علـى عبقريـة المعمـارح 

 دى مراعاة خط تنديم الطريق.

                                                           
 .46المنشلت التجارية    عوي 70
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 :امل المناخية وأثرها على التخطيطالعو  .2.2
هـو المقدمـة الرئيسـية لخلـق طـابو معمـارح متميـر و لتاـميم المعمـارح يعد المنـال عناـر أساسـى دـى ا 

للعمــارة د ــو يكــون انعكاســًا للدــروف البيئيــة والمناخيــة وان عامــل المنــال مــن العوامــل البيئيــة الطبيعيــة الثابتــة 
ن لكـــل أقلــــيم وتــــوحى للمعمــــارح بالمعالجــــات المعماريــــة التــــى تــــتالئم مــــو طبيعــــة ااقلــــيم وبمــــا يناســــب اانســــا

ي ثر المنال بردًا وددئًا وحرارة على حيث ومتطلباته دإن هو  المعالجات تكون تلقائية نابعة من البيئة المحلية  
أشكال العمائر وتكوين ا من حيـث الكتلـة الرئيسـية والتفااـيل ومـا يتطلبـه اعـدادها لمقاومـة اامطـار أو الثلـوج 

لعثمانى بتركيا ندرًا لمناخ ا شديدة البرودة والممطر شـتاألًا دقد حاول المعمار دى العار ا أو الحرارة الشديدة 
أن يكيف شكل المبنى تبعًا للدروف المناخية حيـث اسـتخدام التلطيـة بالقبـاب وااقبيـة بو يالئـم هـوا النـو  مـن 
 التلطية ااقطـار التـى يكثـر ب ـا الثلـوج وتتسـاقط علي ـا اامطـار بلـرارة حيـث تسـاعد هـو  اانـوا  مـن التلطيـة

دى  بموعو  البحثاستخدمت  72تعد القباب عنار بنشائى  71على عدم تراكم اامطار والثلوج على سطح ا
(  3-1  لوحة1محمد باشا باستانبول )شكل ولو كوبر ومسجد تلطية أروقة وحجرات الطلبة مثال ول : مدرسة 

اــالة والســقيفة بجــامو (  وبيــت ال7  لوحــة 2بــول )شــكل  نامحمــد باشــا بســادر  ولــو وبيــت الاــالة بجــامو كوبر 
أروقـــة وحجـــرات طلبـــة مدرســـة قـــر  ماـــطفى باشــــا مســــجد و (  و 3)شـــكل  خانـــه محمـــد باشـــا بحكـــيم ولـــو كوبر 

  ويعـــد أروقـــة وحجـــرات طلبـــة مدرســـة أمجـــاراد حســـين باشـــامســـجد و (  و 19 -18  لوحـــة 4باســـتانبول )شـــكل 
. ع  من حرارة الشمس ومطر الشتاأللحماية المت  تلطية الفسقية بمدرسة أمجاراد حسين باشا أحد المعالجات 

 (20  لوحة 5)شكل
 تنوعت مناطق انتقال القباب ما بين الحنايا الركنية  والمثلثات الكروية ديما يلى اآلتى: 

(  والمثلثـات 10)لوحـة  بـول نامحمـد باشـا بسـادر  ولـو وجدت الحنايـا الركنيـة دـى قبـة بيـت الاـالة بجـامو كوبر 
 ( 15  14 خانه. )لوحة محمد باشا بحكيم ولو لاالة بجامو كوبر الكروية دى قباب سقيفة وبيت ا

وجـــد القبـــو المـــدبب بموعـــو  الدراســـة دـــى الـــدخالت الجانبيـــة التـــى تكتنـــف بيـــت الاـــالة بجـــامو  : األقبيـــة -
محمــد باشــا  ولــو (  ووجــدت ااقبيــة الطوليــة بســقيفة جــامو كوبر 14)لوحــة  خانــه محمــد باشــا بحكــيم ولــو كوبر 
 (2لبول.)شك نابسادر 
 
 
 
 

                                                           
  رالعوامـل المـ ثرة علــى مخططـات العمـائر الدينيـة العثمانيـة دـى القـاهرة والوجـه البحــرحر  ياسـر بسـماعيل عبـد السـالم  اـال  71
 .129  33م  2001ية اآلثار  جامعة القاهرة    قسم اآلثار اإلسالمية  كلسالة ماجستير غير منشورةر 

دار الودــاأل     اإلســكندرية1  طندريــة الوديفيــة بالعمــائر الدينيــة المملوكيــة الباقيــة بمدينــة القــاهرة  محمــد عبــد الســتار  عثمــان 72
 .178  م2005 لدنيا الطباعة والنشر 
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  التخطيط: .3.2
 73م(1703 -1501هــ/1115 -907الجدير بالوكر ان الطرار الكالسيكى للعار العثمانى امتد من عام ) 

 اتع  ول  دى تخطيطات المنشلت الدينية موعو  الدراسة.
علــى  ولــو تبــين مــن خــالل الدراســة الواــفية وجــود طــرارين لتخطيطــات جوامــو عائلــة كوبر  :الجوامــع .1.3.2

 و اآلت  : النح
ــة الواحــد  األول:الطــراز .1.1.3.2 يعــد أول طــرر الجوامــو العثمانيــة المعرودــة وأقــدم ا   :التخطــيط  و القب

ويتكـــون هـــوا التخطـــيط دـــى جـــوهر  مـــن مســـاحة مربعـــة تختلـــف مـــن جـــامو اخـــر ملطـــاة بقبـــة  ويتقـــدم غالبيـــة 
بموعـــو  الدراســـة دـــى جـــامو   وجـــد هـــوا التخطـــيط 74الجوامـــو ســـقيفة ملطـــاة بقبـــاب أو أقبيـــة أو ااثنـــين معـــاً 

 ( 2بولو يتقدم بيت الاالة سقيفة خماسية. )شكل محمد باشا بسادران ولو كوبر 
هـ/ 727ويعد هوا الطرار من أكثر الطرر المعمارية شيوعًا وانتشارًا بمدن ااناعول منو دت  بروسة ) 
عمـائر العثمانيـة التـى م( وتد ـر خاـائذ وسـمات هـوا الطـرار دـى ال15هــ/ 9م( وحتى أواخر القـرن )1326

هـــ/ 10وبــالرغم مــن د ــور الطــرار الكالســيك  دــى )ق  75م(1453هـــ/ 857شــيدت قبــل دــت  مدينــة اســتانبول )
: جــامو قــر  ماــطفى باشــا م( علــى ســبيل المثــال17هـــ/ 11ى )ق م( با أن طــرار المســجد القبــة اســتمر دــ16

بقياـرية يتقدمـه  م(1670هــ/ 1081)  وجامو قر  ماطفى باشـا 76م(1667 -1666هـ/ 1077) بمرريفون
 . 77سقيفة ثالثية

وتعــد الســقيفة بمثابــة مرحلــة انتقاليــة بــين التكــوين الخــارجى والــداخلى للمبنــى  ول ــا دور وديفــى د ــى 
بمثابة مكان للمتاخرين دـى القـدوم للاـالة دـى حالـة امـتالأل المسـجد بالماـلين ولـول  دقـد أطلـق علـى السـقيفة 

  دعاًل   والدليل على ول  وجود محاريب ب امكان الجماعة المتصخرة son cemeet yeri))عند العثمانيين 
عــن الشــكل الجمــالى الــوح أكســبته هــو  الســقيفة للتكــوين الخــارجى للمســجد وواج تــه وتمييــرًا لمدخلــه  والســقيفة 

نــرا   محمــد باشــا موعــو  الدراســة تقــو علــى محــور المحــراب  وهــوا النــو  مــن الســقائف الــوح ولــو بجــامو كوبر 
  وارتــــبط وجــــود الســــقيفة 78م(  وانتقــــل ديمــــا بعــــد للعثمــــانيين13هـــــ/ 7معتــــادًا منــــو عاــــر ســــالجقة الــــروم )ق 

                                                           
73 ÜNSAL, B.,Turkish islamic architecture in Seljuk and ottoman times 1071-1923, London, Alec tiranti ,1959, 14. 

 .169  168  العمارة اإلسالمية  الحداد 74
دراسـات دـى الفـن نشر دى كتـاب  "الجوامو العثمانية المبكرة دى استانبول ر دراسة أثرية معمارية  عبد اهلل عطية  عبد الحادد 75

 .247  هامش 257  2007  مكتبة الن عة المارية  القاهرة  1ط  التركى
76 YEŞIL, A., «Merzifonlu Kara Mustafa Paşa  külliyesi (Merzifon’da XVII.yüzyılın ikinci yarısında inşa 

edilen külliye», Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi, cilt .29,2004, 252- 254, 252. 
77 GÜNGÖR, Ş., «incesu_Kara Mustafa Paşa Medresesi restorasyon projesi», yüksek lisans tezi, Istanbul 

teknik üniversitesi, fen bilimleri enstitüsü,1997, 25-26. 
تحـاد العـام لاثـاريين مجلـة اآلتطـور شـكل السـقيفة التـى تتقـدم المسـاجد العثمانيـة دراسـة تحليليـة مقارنـةر  ر  أحمد محمـد  ركى 78

 .39  31  30  84 -27م  2017  18    العرب
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المالاــقة للمنشـــصة والتــى تبـــرر عن ــا وتمتـــد بطــول الواج ـــات الخارجيــة بمعالجـــة معماريــة مرتبطـــة بـــالدروف 
 .79المناخية للحماية المالين من أشعة الشمس ايفًا والمطر شتاألً 

  الجامع  و التخطيط االيوانى: ز الثانى:الطرا.2.1.3.2
يمثــل هــوا التخطــيط حلقــة مــن حلقــات تطــور الجــامو وو القبــة الواحــدة حيــث قــام المعمــار بريــادة مســاحة 

يوانين أحيانًا عمودين علـى جـدار ب)المحور العرعى( عن طريق بعادة رواقين غالبًا أو  الجامو من الجانبين
طى لبيت الاالة الملطاة بقبة ويلطى كل من مـا قبـاب أو أقبيـة أو ااثنـين القبلة ويطالن على المساحة الوس

  وتقــو الســقيفة أيعــًا خانــه محمــد باشــا بحكــيم ولــو وجــد هــوا التخطــيط دــى موعــو  الدراســة بجــامو كوبر  80معــاً 
(  وجد هوا التخطيط من قبل أمثلة موعو  الدراسة ببالد ااناعول على سبيل 3)شكل  على محور المحراب

 . 81م(1495هـ/ 900لمثال: جامو قر  داود باشا باستانبول )ا
 تبين من خالل الدراسة الوافية وجود نمطين لتخطيطات المدارس كااتى: المدارس:.2.3.2

 :Lتخطيط على هيئة حرف .1.2.3.2
التـى تعـد عناــر  يتبـو دـى تخطيطـه اـحن مكشـوف وأروقـة دـى عـلعين دقـط خلف ـم مسـاكن الطـالب 

وجــد هــوا التخطــيط بموعــو    م العمليــة التعليميــة بالمدرســة والقــائمين علي ــاحيــث تخــد مــن عنااــر المنفعــة
(  وجد هوا التخطـيط بمدينـة اسـتانبول دـى 1  لوحة 1)شكل محمد باشا باستانبول ولو الدراسة دى مدرسة كوبر 

  ونجـــد أن هـــوا التخطـــيط تناســـب مـــو  82م(1580هــــ/ 988م( بمدرســـة شـــمس أحمـــد باشـــا )16هــــ/ 10ق  )
المتاحـة للبنـاأل وتوريـو الوحـدات المعماريـة ااخـرح حيــث تقـو التربـة دـى العـلو الشـمالى وتطـل علــى المسـاحة 

 ( 1الطريق الرئيسى ب دف الدعاأل والترحم على المتودى. )شكل 
 : Uتخطيط على هيئة حرف .2.2.3.2
ثالثــة أعــال  دقــط وخلف ــم مســاكن الطــالب وجــد هــوا  يتبــو دــى تخطيطــه اــحن مكشــوف وأروقــة دــى 

تقــو حجــرات الطلبــة خلــف بينمــا بموعــو  الدراســة دــى مدرســة قــر  ماــطفى باشــا بمدينــة اســتانبول  التخطــيط 
 أن عامـل المسـاحة حيـث بلـى أيعـاً  علعين دقط ويرج  عـدم وجـود حجـرات للطلبـة دـى الج ـة الشـمالية راجـو

باسـتانبول باشا  حسين(  وتتبو مدرسة امجاراد 18  لوحة 4الواج ة الرئيسية للمنشلة مطلة على الشار  )شكل
 (5 )شكل احن مكشوف وثالثة أروقة وخلف ااروقة الثالثة حجرات الطلبة.

                                                           
79
عجوة  عماد محمـد  رالحلـول المعماريـة المعالجـة للدـواهر المناخيـة بعمـارة القـاهرة منـو نشـصت ا حتـى ن ايـة العاـر العثمـانىر   

 .214  213  2009  قسم اآلثار اإلسالمية  كلية اآلثار  جامعة القاهرة  رسالة دكتورا  غير منشورة
 .543م  2006رهراأل الشرق   :  القاهرة1  طالمجمل دى اآلثار والحعارة اإلسالمية  محمد حمرة بسماعيل  الحداد 80

 -1352هــــ/1223 -752المســـاجد العثمانيـــة الباقيـــة دـــى عـــاحية بســـكودار بإســـتانبول دـــى الفتـــرة )ر  محمـــود الســـيد  محمـــد 81
  م2018  كليـة اآلثـار  قسـم اآلثـار اإلسـالمية  جامعـة سـوهاج  غيـر منشـورة ماجسـتير رسـالة  رم( دراسة آثارية معمارية1808
112. 

 .186المساجد العثمانية الباقية دى عاحية بسكودار    محمد 82
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(650-682)  | ولو كوبر  عائلةتخطيطات العمائر الدينية ل   666 
 

م( أقـدم مدرسـة عثمانيــة 14هـــ/ 8وتعـد مدرسـة سـليمان باشــا بـن أورخـان غــارح دـى أرنيـق منتاـف )ق 
    وجــد هــوا التخطــيط بمدينــة اســتانبول علــى ســبيل المثــال: مدرســة الوالــدU83تتبــو تخطــيط علــى هيئــة حــرف 

 م(.1583 -1570هـ/ 991 -978عتيق )نوربانو( باسكودار )
بــــالحجرات حيــــث تتبــــو المدرســــة دــــى تخطيط ــــا اــــحن   Uوجــــد بالمــــدارس العثمانيــــة تخطــــيط حــــرف 

مكشـــوف محـــاط بـــصربو أروقـــة وخلف ـــا حجـــرات الطلبـــة مـــن ج ـــات ثالثـــة دقـــط وهـــو أكثـــر التخطيطـــات شـــيوعًا 
م(  مدرســة 1593هـــ/ 1002اشــا بمنطقــة ديــوان يولــو باســتانبول )وانتشــارًا علــى ســبيل المثــال: مدرســة ســنان ب

  وهنا  أمثلة لمدارس تتبو دى تخطيط ا احن 84م(1635 -1634هـ/ 1044بيرام باشا بمنطقة خااكى )
أوسط مكشوف محاط بصربو أروقة وتقو حجرات الطلبة خلف الرواقين الجانبين دقط مثال ول : مدرسـة داعـل 

 . 85أحمد باشا بوريركوبرو
وهـو مـن   واإلعـاألة حيث أنه مرتبط بالت وية ااساسية ويعد الاحن المكشوف من عناار اانتفا  

أهــم عنااــر ااتاــال والحركــة دــى المنشــصة الدينيــة بــل يمكــن اعتبــار  اــالة التوريــو الرئيســية التــى تاــل بــين 
بــق ولــ  علــى نمــاوج موعــو  ينط  86ااروقــة دالبــد للــداخلين بلــى المنشــصة أو الخــارجين من ــا مــن المــرور بــه

وبــالرغم مــن أســتخدام القبــاب وااقبيــة دــى التلطيــة با أن هــوا اامــر لــم يمنــو مــن اســتخدام الاــحن البحــث  
المكشـــوف عنـــدما يلتـــرم المعمـــارح بنمطيـــة طـــرار معـــين كمـــا هـــو الحـــال دـــى نمطيـــة طـــرار تخطـــيط المـــدارس 

 العثمانية. 
لمستقلة تستخدم دى نفس الوقت مسجدًا وبالتالى تـرود بمحـراب أو كانت قاعة الدرسخانة دى المدارس ا       

ن مــدارس موعــو  الدراســة مســتقلة أاتعــ  مــن خــالل الدراســة   87مســجدا جــامو دبالتــالى تــرود بمنبــر ومئونــة
اتبعـت دـى تخطيط ـا التخطـيط المـثمن مثـال   غير ملحقة بجوامو وبالتالى استخدمت قاعة الدرسخانة كمسجد

ويعتبــر التخطــيط المــثمن هــو التخطــيط  محمــد باشــا بمدينــة اســتانبول ولــو خانه بمدرســة كوبر ولــ : قاعــة درســ
اادعل دى هوا المسجد للحفاد على خط تنديم الطريق والسماح بتعدد الواج ات لتوريو العديد من العنااـر 

مــن  ة اســتانبول  وقاعــة الدرســخانه بمدرســة قــر  ماــطفى باشــا يتقــدم ا ســقيفة بمدينــشــمةلچعلي ــا كالمــداخل وا
يتقـدم ا    وقاعـة الدرسـخانه بمدرسـة امجـاراد حسـين باشـا بمدينـة اسـتانبولUثالث واج ـات علـى هيئـة حـرف 

                                                           
83
م( دراســـة اثريـــة 1798 -1517هــــ/ 1213 -923عيســى  مردـــت محمـــود  رالطـــرار العثمـــانى دـــى منشــلت التعلـــيم بالقـــاهرة ) 

رســوم العمـائر الدينيــة دــى ر  منــى الســيد عثمـان  مرعـى؛ 166م  1987  كليــة اآلثــار  جامعـة القــاهرة  دكتـورا رســالة معماريـةر  
م  2009  قســم اآلثــار اإلســالمية  كليــة اآلثــار  جامعــة القــاهرة  غيــر منشــورة رســالة دكتــورا   رتاــاوير المخطوطــات العثمانيــة

684. 
 .340  عمائر السالطين  عبد الحميد 84

85  KUBAN, ottoman architecture, 391. 
 .391  ندرية الوديفية  عثمان 86
ـــة الحـــداد  محمـــد حمـــرة بســـماعيل  87 ـــا العثماني ـــة الكويـــت الوطنيـــة  1  طالعمـــارة اإلســـالمية دـــى أوروب   جامعـــة الكويـــت  مكتب

 .223م  2002
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  لوحــة 5  4  1)شـكل مـن جميـو الواج ـات المثمنـة ديمـا عـدا واج ـة جـدار القبلـة Uسـقيفة علـى هيئـة حـرف 
  منفاــلة عـن أروقــة وحجـرات المدرســة (  ونجـد أن قاعــة الدرسـخانة بصمثلــة موعـو  الدراســة وجـدت4  3  2

ن كان غير أالى حاليـًا  ويعـد أ  ووجد بنماوج موعو  الدراسة محراب ومنبر و وول  ان ا أستخدمت كجامو
ن قاعـــة أالتخطـــيط المـــثمن ســـمة تميـــر قاعـــة الدرســـخانة بنمـــاوج الدراســـة حيـــث الشـــائو دـــى المـــدارس التركيـــة 

تشــتر  أحيانــًا مــو  88قبــة عــادة ب ـا محــراب  وا تشــتمل علــى منبــرالدرسـخانة عبــارة عــن حجــرة مربعــة ملطــاة ب
 حجرات المدرسة  وأحيانًا تكون منفالة عن الحجرات  وتبرر هو  القاعة عن سمت الجدار الوح تشلله. 

ونجــد المعمــار العثمــانى اتجــه بلــى ريــادة عــدد الســقائف التــى تتقــدم مبانيــه ب ــدف العمــل علــى ريــادة  
تحيط بالمبنى من ثالثة جوانب عدا ج ة جدار القبلة  Uللمبنى  دالسقيفة على هيئة حرف المساحة اإلجمالية 

وهــو اامــر الــوح ســم  باعــادة مســاحة رائــدة للاـــالة تعــاف لمســاحة المبنــى د ــر ولــ  دــى ســقيفة جـــامو 
 م(  وبالجـامو الخردـى1514هــ/ 920م( باستانبول  ومسجد ارح شلبى بصدرنة )1480هـ/ 895يعقوب شا  )

هــــ/ 979م(  وبمدينـــة القـــاهرة دـــى جـــامو ســـنان باشـــا ببـــواق )1640هــــ/ 1150دار بمدينـــة اســـتانبول )و باســـك
 .89م(1571
ن المعمـارح العثمـانى كـان يراعـى بلـى جوانـب أا تفـوت علينـا وهـى بوهنا  مالحدة هامة جدًا يجب  

عامــل الــدينى أيعــًا دحــرذ دــى العوامــل البيئيــة والمناخيــة دــى هــو  الريــادات دإنــه كــان يعــو ناــب عينيــه ال
تاميمه على أا يكون المالى دى هو  السقيفة يسبقه اإلمام دـى الاـالة دلـم يجعل ـا المعمـارح تمتـد بامتـداد 
أعمـــق مـــن أمتـــداد جـــدار القبلـــة للمســـجد وولـــ  تحقيقـــًا للقاعـــدة الفق يـــة التـــى تفعـــى بـــبطالن الاـــالة اوا تقـــدم 

 .90جدالمالى أو سبق اإلمام دى الاالة بالمس
 وبــالرغم مــن شــيو  التخطــيط المــثمن دــى التــرب وااســبلة با أنــه لــم يكتــب ل ــا الشــيو  واانتشــار دــى 

حيـــث كـــان التخطـــيط المســـتطيل والمربـــو هـــو المفعـــل دـــى الاـــالة  الجوامـــو والمـــدارس المنشـــلت الدينيـــة مـــن
احة كبيــرة مــن ااري ويعــد المــثمن مــن ااشــكال ال ندســية التــى تحتــاج بلــ  مســ انتدــام اــفوف الماــليين 

انشاأل مبنى مثمن الشكل انه ي در أجراألًا كثيرة من ااري عند بنشاأل مبنى شكله الخارجى مثمن التخطيط 
هــ/ 894له ثمانى واج ات خارجية وداخلية وجد دى دترة مبكرة بااناعول دى مدرسة قاب  آغاس  بصماسـيا ) 

م( 1550هــ/ 957الخـارج  وتتبـو مدرسـة رسـتم باشـا ) م( تتبو التخطيط المثمن من الـداخل و 1489 -1488
 .  91باستانبول دى تخطيط ا مربو من الخارج ومثمن من الداخل يدور حول احن أوسط مكشوف
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وربما يكون السبب وراأل اعـادة محـراب ومنبـر بقاعـة الدرسـخانة لنمـاوج موعـو  الدراسـة واسـتخدام ا كمسـجد 
بمدينــة اســتانبول دــى القســم ااوروبــى  واهتمــام  الرئيســية ن الميــادينالموقــو ال ــام ل ــو  المــدارس وهــو واحــد مــ

الاــدور العدــام ســواأل دــى الفتــرة الســابقة لموعــو  الدراســة أو الالحقــة بانشــاأل المــدارس عــمن كليــات تشــتمل 
 على تربة وسبيل وعدم وجود جامو باستثناأل نماوج قليلة. 

ووجود الحوانيت التى استخدمت يت موقودة علي ا  محمد باشا بإن أسفل ا حوان ولو تميرت مدرسة كوبر و 
دى العملية التجارية يعتبر جانب من ااستلالل الرأسى للمساحة المتاحة للبناأل بعد أن الرت لالسـتفادة ممـا 

 . 92تدر  هو  الحوانيت من أموال تارف على المنشصة وتساعد على قيام ا بالودائف التى انشئت من أجل ا
 المداخل: .4.2

وتبـدأ عنااـر ااتاـال والحركـة بالـدرج الـوح  بالمنشـصة تعتبر المداخل مـن عنااـر ااتاـال والحركـة 
نجد ول  دى مسجد قر  ماـطفى باشـا يتقـدم السـقيفة درج  وكـول  مسـجد أمجـاراد  93يربط بين الخارج والداخل

ت الاالة وات أرعـية وجاألت دتحات المداخل التى تتوسط السقائف الم دية بلى بي (5  4 حسين باشا)شكل
منخفعــة عــن مســتوح أرعــية الســقيفة التــى تتقدمــه بمقــدار درجــة ليكــون علــى هيئــة مجــار أرعــ  ليفاــل بــه 

لى بيت الاالة عما يدور دى السقيفة من االة.   الحركة من وا 
  المآ ن: .5.2

سـة العثمانيـة هـو   وقد يكون السبب الرئيسى دى اختفاأل المئونة دى المدر تخلو المدارس من وجود ملون
  بينمــا تشــتمل جوامــو موعــو الدراســة علــى مئونــة 94التركيــر علــى الوديفــة ااساســية للمدرســة وهــى التــدريس

دـى ركـن  ملون موعو  الدراسة تقو  95وتعد المئونة من عناار اانتفا  ال امة بالمنشلت الدينية  واحدة دقط
 (15  7لوحة   3  2شكل ).الرئيسية اايمن الواج ة
لجدير بالوكر أن موقو المئونة مرتبط بمساحة الفرا  الداخلى مو الحفاد على أن يكون هـوا الموقـو وا 

على امتداد الواج ة الرئيسية دإن لعامل الموقو العام للمنشصة بالنسبة لما يحيط ب ا من عمائر وشوار  أثرًا دـى 
أساســى بالوديفــة التــى تقــوم ب ــا المئونــة  تحديــد موقــو الفــرا  الــو  يختــار  المعمــارح للمئونــة وهــو مــرتبط بشــكل

وهى التبلي) اكبر عدد ممكن من سـكان المنـاطق المجـاورة وابـد وأن تكـون دـاهرة للعيـان مـن جميـو الج ـات 
المحيطة بالمسجد بصن يمثل ارتفا  المئونة وموقع ا الممير نقطة جوب لما يحيط ب ـا وارتـبط موقع ـا بحركـات 

 .96المحيطة بالمسجد والم دية اليه والتى يتحكم دي ا موقو المنشصة الدينية العام الشوار  الرئيسية والفرعية
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بدن معلو  ومحاريب وات تجويف ناـف دائـرح  وو رابتبين من خالل الدراسة وجود مح المحاريب: .6.2
 كاآلتى: 
  :  و البدن المضلع رابالمح.1.6.2

(  والجــدير بالــوكر وجــدت 13لوحــة   3شــكل ) خانــه محمــد باشــا بحكــيم ولــو وجـد ولــ  دــ  محــراب كوبر 
هـــــ/ 1050م( وات بـــدن معـــلو علــــ  ســـبيل المثـــال: محـــراب الجـــامو الاـــينى )17هــــ/11محاريـــب دـــى )ق 

 .97م( باستانبول1640
  المحاريب  و التجويف النصف دائرى :.2.6.2

محمـد باشـا  ولـو محمد باشا بمدينة اسـتانبول  ومحـراب جـامو كوبر  ولو كوبر  مسجدمحراب  وجد ول  دى
 (4  2  1شكل قر  ماطفى باشا باستانبول.) مسجدمحراب و بول   ناسادر ب

 العناصر المعمارية :  .7.2
 دـىموعـو  الدراسـة بوجـدت  98تعد ااعمـدة الحاملـة للعقـود مـن عنااـر اإلنشـاأل ااساسـية :األعمد .1.7.2

وأروقـة   اسـتانبولقـر  ماـطفى باشـا ب مسجدبسقيفة (  و 1)شكل  محمد باشا باستانبول ولو أروقة مدرسة كوبر 
وأروقــــة مدرســــة أمجــــاراد حســــين باشــــا   (19  18لوحــــة   4شــــكل ) مدرســــة قــــر  ماــــطفى باشــــا باســــتانبول

 (20  لوحة 5باستانبول  وسقيفة مسجد أمجاراد حسين باشا. )شكل 
مكـن تتعتبر من عناار اإلنتفا  العرورية بالمنشلت الدينية حيـث أن ـا تقـوم بـدور هـام بو  :فسقيةال.2.7.2
ـــس 99مـــن الت عـــ  اســـتعدادًا للاـــالة الماـــلى   وال ـــدف مـــن وجـــود كراســـى مرتفعـــة حـــول الفســـقية حتـــى يجل

المتوعئين علي ا بحيث ينارف الماأل المتبقى من الوعوأل بلى قناة دـى مسـتوح مـنخفي بـين الكرسـى وبـدن 
ا من ماأل دى عتبر عنار من عناار الوقاية بالمنشصة حيث يستخدم ما ب ت ابلى أن   باإلعادة الفسقية وات ا

  وجدت الفسقية المثمنة دى مدرسة أمجاراد حسين 100بطفاأل ما لعله يحدث من حرائق بالمبنى لسبب أو اخر
محمـد باشـا باسـتانبول. )شـكل  ولـو باشا باسـتانبول  والفسـقية المربـو المحاطـة بقاعـدة سداسـية دـى مدرسـة كوبر 

1  5 ) 
ســفل مســتطيلة  ومــن أعلــى معقــودة ويعــد ولــ  نجــد النوادــو دــى نمــاوج موعــو  البحــث مــن أ :النوافــ .3.7.2

عنار من عناار الوقاية حيـث أن النوادـو السـفلية يسـ ل دتح ـا وغلق ـا مـن الـداخل  بينمـا النوادـو العلويـة ا 
تسـم  بمـرور العـوأل  بستائر من الجذ المعشق بالرجاجيمكن غلق ا أو داتح ا دجعل ا المعمار ثابتة ملشاة 

  بينما نوادو المستوح العلـوح لـم يكـن وتعد النوادو أيعًا من وسائل الت وية وااعاألة  وا تسم  بتيارات ال واأل
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اللـــري ااول من ـــا ااعـــاألة بينمـــا التخفيـــف مـــن ثقـــل بنـــاأل الواج ـــات  باإلعـــادة بلـــى وعـــع ا دـــى تناســـق 
 .101وسمترية بالمنشصة يعطي ا قيمة جمالية

مابعات المعدنية دعـاًل عـن العـلف الخشـبية التـى واستخدم المعمارح دى النوادو السفلية التلشية بال 
تللق علي ا من الداخل وول  حتى ا تشكل ثقاًل على البناأل وت دح بلـى تاـدعه وان يـار    باإلعـادة بلـى أن 
المعــدن ســاعد علــى حمايــة العمــائر الدينيــة مــن تســلق اللاــوذ وخااــة أن ــا ترخــر بــصدوات بعــائت ا الثمينــة 

مــا يللــب علــى نوادــو المســتوح العلــوح مــن الجــدران التلشــية بــالجذ المعشــق بالرجــاج وســجاجيدها اللاليــة  بين
الملون وربما يكون لطبيعة مادة الجذ والرجاج المانوعة من ـا وعـدم قـدرات ا علـى تحمـل اإلسـتخدام اآلدمـى 

شــعة الشــمس المســتمر دــى ااقســام الســفلية مــن المبنــى مــو العلــم أن ااقســام العليــا مــن المبنــى أكثــر تعرعــًا ا
 .102المباشرة واللير مباشرة لوا كان هوا الموعو هو اانسب لمثل هو  المعالجة

 : وأهم النتائجلخاتمة ا
 مبراطورية العثمانية. نشاأل دى أماكن متعددة من اإلباا ولو عائلة كوبر  من خالل البحث أهتمام اتع  -
رسـة والوديفـة التـى تتبع ـا مسـجد. الوديفة ااساسية مد أن لمنشلت مدينة استانبول الدراسةخالل تبين من  -
 التخطيط المثمن. بمدينة استانبول ب ولو انفردت المساجد الملحقة بمدارس عائلة كوبر  –
دى شار  ديوان يولو الرئيس  بالمدينة  وكـول  الحـال بمدينـة بمدينة استانبول  ولو تركرت منشلت أسرة كوبر  -

 .الدعاية السياسيةالمدينة وال دف من ول  بول حرذ محمد باشا على أختيار موقو هام ب سادران
 .Uو  Lبمدينة استانبول حرف  ولو اتبعت تخطيطات مدارس عائلة كوبر  -
محمــد باشــا بمــدن موعــو  الدراســة تخطــيط الجــامو وو القبــة الواحــدة   ولــو اتبعــت تخطيطــات جوامــو كوبر  -

 .التخطيط اإليوانىوالجامو وو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 .425  422  411 ،ندرية الوديفية ،عثمان 101
 .52 مل الم ثرة على مخططات العمائر الدينية العوا  اال  102
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 :المصادر والمراجع  بتث
 المصادر والمراجع العربية:  أواًل:
مجلــــة الدراســــات التاريخيــــة   رمحمــــد كــــوبرولى باشــــا وتوليــــة مناــــب الاــــدارة العدمــــىرأحمــــد  محمــــود أحمــــد عبــــد الل ــــى   -

 م. 2008  جامعة نواكشوط  وااجتماعية
- AḤMAD, MUḤAMMAD AḤMAD ʿABDULLAH,«Muḥammad kūbrūlī bāšā wa tūlīh manṣib al-

ṣadāra al-ʿuzmā»,mağlat al-dirasat al-tariẖīya waʾl-ağtimaiati, Nouakchott 

university,2008.    
قســم اآلثـار والحعــارة    رسـالة دكتــورا  غيـر منشـورة  رعمـائر مدينـة قياــر  ببـان عاـر ســالجقة الـرومر  أحمـد  هالـة محمــد -

 . م 2015 كلية اآلداب  جامعة حلوان  

- AḤMAD, HĀLA MUḤAMMAD, «ʿAmāʾir madinat Qayṣarī ibān ʿaṣr Salağiqat al-Rūm», Ph.D 

thesis, department archaeology and civilization, Faculty of Arts, Helwan 

university, 2015.

المــدارس التركيــة العثمانيــة وات التخطــيط المــثمن بــالتطبيق علــى مدرســتى قــابى آغاســ  بصماســيه رب جــت  منــى محمــد بــدر   -
ا ديســـمبر   –نـــودمبر  30 نـــدوة اآلثـــار اإلســـالمية دـــى شـــرق العـــالم اإلســـالمى  رم باشـــا باســـتانبولورســـت

 م.1999القاهرة  
-BAḤAĞT, MUNĀ MUḤAMMAD BADR, «al-Madaris al-turkiya al-ʿutmānīya ḏāt al-taẖṭīṭ al-

muṯaman biatatbiq alā mudrasatī qabī aghasī bi'amasia warastum bāšā 

Istanbul», nadwat alathar al-islamīay fi shrq alalam al-islamīya 30 november – 1 

december, Cairo,1999.  

  جامعــــة الكويـــت  مكتبــــة الكويـــت الوطنيــــة  1  طالعمــــارة اإلســـالمية دــــى أوروبـــا العثمانيـــةالحـــداد  محمـــد حمــــرة بســـماعيل   -
  م.2002

- AL-ḤIDAD, MUḤAMMAD ḤAMZA ISMAIL, aleamarat al-islamīya fi Awrupa al-utmānīat, 1st ed., 

Kuwait university, maktabat kuwait alwataniah,2002. 

   .م2006  رهراأل الشرق :  القاهرة 1  طالمجمل دى اآلثار والحعارة اإلسالمية.............-
- ………..al-Muǧmal fi al-aṯr waʾl-hadāra al-Islamīyah , 1st ed., Cairo: zaharāʾ al-šarq , 2006. 

دار العلــم  :  بيــروت1  طالمعجــم الجــامو دــى الماــطلحات اايوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــةحــالق  حســان  اــبا   عبــاس   -
 م. 1999للماليين 

- ḤALĀQ, ḤASSĀN, ṢABĀĠ, ʿABBĀS, al-muʿğam al-ğāma fi al-muṣtalaḥāt al-ayūbīya waʾl-mamlūkīya 

waʾl -ʿutmānīya, 1st ed.,Beirut: Dār al-ʿilm liʾL-malāyīn,1999. 

 .م1990دار الفكر   :دمشق  1  طمعجم االفاد التاريخية دى العار المملوكىدهمان  محمد أحمد   -
- DAḤMĀN, MUḤAMMAD AḤMA., muğam alalfaz al-tariẖīya fi al-ʿaṣr al-mamlūkī, 1st ed. , Damascus: 

Dār al-fikr, 1990.  

مجلـة اآلتحـاد العـام لاثــاريين تطـور شـكل السـقيفة التـى تتقـدم المســاجد العثمانيـة دراسـة تحليليـة مقارنـةر  رركـى  أحمـد محمـد   -
  .م2017  18    العرب

- ZAKĪ AḤMAD MUḤAMMAD, «Taṭawūr škl al-saqifa allata tataqadam al-masağid al-ʿutmānīat 

dirāsa taḥlīlīya mUqarnt», Mağlat al-itiḥad alami lilatariiyn alarab, vol.18, 2017.  

 .1م  ج1980مكتبة اانجلو المارية   :القاهرة  الدولة العثمانية دولة بسالمية مفتر  علي االشناو   عبد العرير محمد   -
-AL-ŠINAWĪ, ʿABD AL-ʿAZĪZ MUḤAMMAD, al-dawla al-īutmānīya dawla islamīya muftarā ʿalayḥā, 

Cairo: Maktabat al-Anğlū al-miṣrīya,1980, vol. 1. 
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دارة الملـ  عبـد العريـر   :أجراأل  الرياي 3 ماطلحات التاري  العثمانى )معجم موسوعى ماور( اال   اال  سعداوح   -
 .2م  ج2016

- ṢĀLIḤ , ṢĀLIḤ ṢIʿDĀWĪ , Muṣṭalaḥāt al-tārīẖ  al-ʿutmānī (muʿğam mawṣūʿ ī muṣawar) , 3 vols., 

Riyad: Dārt al-malik ʿAbd al-ʿAzīz, 2016, vol. 2. 

  رالعوامــل المـ ثرة علــى مخططـات العمـائر الدينيــة العثمانيـة دـى القــاهرة والوجـه البحــرحراـال   ياسـر بســماعيل عبـد السـالم   -
 م.2001  قسم اآلثار اإلسالمية  كلية اآلثار  جامعة القاهرة  رسالة ماجستير

- ṢĀLIḤ, YĀSĪR ISMAʿĪL ʿABD AL-SALĀM, «al-ʿAwāmil al-muʾaṯira ʿalā muẖaṭaṭāt al-ʿāmaʿir al-

dīnīya al-ʿuṯmānīya fī al-Qāhira wa al-wağḥ al-baḥarī», Master thesis, 

Department Islamic archaeology, Faculty of Archeology, Cairo University, 

2001. 

  قسـم التـاري   كليـة رسـالة ماجسـتير  رم(1702 -1656ارة آل كوبرولى دـى الع ـد العثمـانى )ادرالامادح  بيناس ركريا   -
 م.2002اآلداب  جامعة اليرمو   

- AL-ṢAMĀḌĪ, INAS ZAKARIYA,« Ṣaḍārat al-kūbrūlī fī al-ʿaḥd al-ʿutmānī (1656 –1702 m)», Master 

thesis, Department history, Faculty of arts, Yarmouk university,2002.  

  كتاب دراسات دى الفن التركى  دى استانبول ر دراسة أثرية معماريةر  الجوامو العثمانية المبكرة عبد الحادد  عبد اهلل عطية  -
 .2007مكتبة الن عة المارية    :  القاهرة 1ط

- ʿABD AL-ḤAFĪZ, ʿABDULLAH ʿATIYA, «al-Ǧawamiʿ al-ʿutmānīya fī istanbūl "Dirāsa aṯarīya 

miʿmārīya», nušir fī kitab dirāsāt fī al-fan al-turkī, 1st ed., Cairo: Maktabat al-

nahḍa al-miṣrīya, 2007. 

هــ/ 12م حتـى ن ايـة القـرن 16هــ/ 10عبد الحميد  هبة حامد  عمائر السـالطين والـواة بمـدينتى اسـتانبول والقـاهرة منـو القـرن  -
يـــة معماريـــة مقارنـــة  رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة  قســـم اآلثـــار  كليـــة اآلداب  جامعـــة م دراســـة آثار 18

 م.2016أسيوط  

- ʿABD AL–ḤAMĪD, HIBA HAMĪD, «Amāʾir al-salāṭin waʾl-wulāh bimadīnatay Istanābūl Waʾl-

Qāhira munḏu al-qarn 10A.H/16A.D ḥatta nihāyat al-qarn 12A.H/18A.D, 

Dirāsa aṯarīya miʿmārīya muqārana», Master thesis, Department archaeology, 

Faculty of arts, Asyuṭ University,2016.  

دار الودــاأل  :اإلســكندرية 1  طندريــة الوديفيــة بالعمــائر الدينيــة المملوكيــة الباقيــة بمدينــة القــاهرةعثمــان  محمــد عبــد الســتار   -
 .م2005لدنيا الطباعة والنشر  

- ʿUṮMAN, MUḤAMMAD ʿABD AL-SATĀR, Naẓarīyat al-waẓīfya biʾl-ʿamāʾir al-mamlūkīya al-baqya 

bimadīnat al-Qahira, 1st ed., Alexandria, Dār al-wafa lidunya al-ṭibaʿa waʾl-

našr,2005. 

  رشـصت ا حتـى ن ايـة العاـر العثمـانىالحلـول المعماريـة المعالجـة للدـواهر المناخيـة بعمـارة القـاهرة منـو نرعجوة  عماد محمد   -
 م.2009  قسم اآلثار اإلسالمية  كلية اآلثار  جامعة القاهرة رسالة دكتورا  غير منشورة

-ʿAĞŪA, ʿIMĀD MUḤAMMAD,«al-Ḥulūl al-miʿmarīya al-muʿalağa liʾl-ẓawahir al-munaẖīya 

biʿimārat l-Qāhira munḏu našʾatihā ḥattā nihāyat al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī», Ph.D 

thesis, Department Islamic archaeology, Faculty of Archeology, Cairo 

University, 2009.   

المـ تمر العلمـ    رم1702 -1656دور آل كوبرلو دى باـالح أوعـا  الدولـة العثمانيـة رعالوح  نسيبة عبد العرير الحاج   -
 م.2007  2   6 ـ.مج ة الموال   جامعالسنوح ااول لكلية التربية ااساسية
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-ʿALLĀWĪ, NUSAYBA ʿABD AL-ʿAZĪZ AL- ḤĀĞ,«Dawr ʾāl kūbrulū fī iṣlāḥ awḍāʿ al-dawla al-

ʿUṯmānīya 1656–1702 A.D», The First Annual Scientific Conference of the College 

of Basic Education, University of Al Mosul, vol. 6, 2007. 

الحمامــات العامــة دــى مدينــة بســتانبول خــالل العاــر العثمــانى دــى عــوأل نمــاوج منتقــاة مــن حمامــات ر   بيمــان بســماعيل  علــ -
  قســــم رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة  رالســــالطين والاــــدور العدــــام )دراســــة آثاريــــة معماريــــة مقارنــــة(
 م.2019اآلثار)شعبة اآلثار اإلسالمية(  كلية اآلداب  جامعة أسيوط  

- ʿALĪ, AMAN ISMĀʿĪL, «al-Ḥamāmāt al-ʿamā fi madinat istanbul kẖilal alaṣr al-utmānīat fi daw 

namadhiğ muntaqa min ḥamamat alsalatin walṣūdūr alizam (dirāsa aṯhrīya 

mimārīya muqārana)», Master thesis,department archaeology, faculty of arts, 

Asyuṭ University,2019.  

م( دراسـة 18هــ/ 12المنشلت التجارية العثمانية الباقية بمدينة بستانبول حتـى أواخـر القـرن )رعوي  محمد أحمد ب األ الدين   -
 م.2016  قسم اآلثار اإلسالمية  كلية اآلثار  جامعة القاهرة  رسالة ماجستير  رآثارية معمارية ودنية

- AWDA MUḤAMMAD AḤMAD BIHA ALDIYN, «almunšhat altiğariat al-utmānīat albaqiat 

bimadinat istanbul ḥataa awakẖir al-qarn (12h/18m) dirāsa aṯhrīya mimārīya 

wafanīat»,Master thesis,department archaeology, Faculty of Archeology,Cairo 

University,2016. 

م( دراســـة اثريـــة 1798 -1517هــــ/ 1213 -923لـــيم بالقـــاهرة )الطـــرار العثمـــانى دـــى منشـــلت التعرعيســـى  مردـــت محمـــود   -
 .م1987  كلية اآلثار  جامعة القاهرة  رسالة دكتورا   رمعمارية

- Asy, Marafat Maḥmud, «altiraz al-utmānī fi munšhat altalim bi Qāhira (923- 1213h/ 1517- 

1798m) dirāsa aṯhrīya mimārīya», Ph.D thesis, Faculty of Archeology, Cairo 

University, 1987. 

 م. 2014دار النيل   :القاهرة  1جمال الدين  منى  ط    ترجمةسالطين الدولة العثمانيةكولن  اال    -
- KULIN , ṢALḤ , salatin aldawlat al-utmānīat, translated by: Gamal Aldiyn , Munaa , 1st ed. , Cairo, 

dār al-nīl, 2014. 

  سـ ال وجـواب توعـ  حقـائق غائبـة عـن الدولـة العثمانيـة 303الدولة العثمانية المج ولة كوندر  أحمد آق  أورتور   سعيد   -
 .م2008وقف البحوث العثمانية    :استانبول

- KŪNDZ, AḤMAD AQ, AŪZTŪRK, SAYD, aldawlat al-utmānīat almağhula 303 sual wağūab tuadiḥ 

ḥaqaiq ghaiba an al-dawla alithmaniat, Istanbul,waqf al-buḥūṯ alithmaniat, ,2008.  

أجـراأل  المطبعـة الوهيبــة  4  خالاــة ااثـر دـى أعيــان القـرن الحـادح عشــر  محمـد أمــين بـن محـب الــدين بـن محمـد  المحبـ  -
  .ه1284  2ج

- ALMAHABIY , MUḤAMMAD AMIN BIN MAḤABU ALDIYN BIN MUḤAMMAD , kẖulasat al'athar fi aeyan 

al-qarn al-hdī ašr , 4 'ajza' , almutuba alwahibat , vol. 2 , 1284. 

 -1352هــــ/1223 -752المســـاجد العثمانيـــة الباقيـــة دـــى عـــاحية بســـكودار بإســـتانبول دـــى الفتـــرة )رمحمـــد  محمـــود الســـيد   -
  جامعـة سـوهاج  كليـة اآلثـار    قسـم اآلثـار اإلسـالميةرسـالة ماجسـتير  رم( دراسة آثاريـة معماريـة1808
  م.2018

- MUḤAMMAD, MAḤMUD ALSAYD, «almasağid al-utmānīat albaqiat fi dahiat ūskūdar bi'istanbul 

fi alfatra (752 - 1223 h/1352 – 1808 m) dirāsa aṯhrīya mimārīya», Master 

thesis,department islamic archaeology, Faculty of Archeology,sohag 

university,2018. 

جامعـة القـاهرة  مجلـة كليـة اآلثـار  محمد  محمود السيد  وأخرون  رنشصة الكلية المعمارية وودائف ا خـالل العاـر العثمـانىر   -
 م. 2021  24    10ـ.مج
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- …………………..,«Našhat alkūliyat almūmaria wawazayifuha khilal aleaṣr al-utmānīat», 

Faculty of Archeology, cairo university, vol. 10, 2021.  

 .م1998دار ااداق العربية   :القاهرة  1  طالحريم دى القار العثمانىمخلوف  ماجدة االح   -
-MAKẖLŪF,MAĞD ṢALAḤ, alḥarim fi alqaṣr al-utmānīanya,1st ed.,cairo,dār alafaq ararbīya,1998. 

  قسـم اآلثـار اإلسـالمية  رسالة دكتورا   رنية دى تااوير المخطوطات العثمانيةرسوم العمائر الديرمرعى  منى السيد عثمان   -
 .م2009كلية اآلثار  جامعة القاهرة  

- MRAĪ, MUNA ALSYD UTHMAN,«Rusum alamayir aldiyniat fi tasawir al-maḥṭutāṭ al-utmānīat», 

Ph.D thesis, department  Islamic archaeology, Faculty of Archeology, cairo 

university, 2009.   

 م.1986دار الشروق   :بيروت  2  طدى أاول التاري  العثمانىماطفى  أحمد عبد الرحيم   -
- MUSTAFA, AḤMAD ABD AL-RḤYM, fi uṣul altarikẖ al-utmānīat, 2nd ed., Beirut, dār al-šurūq, 1986. 

 بية والتركية : ثانيًا : المراجع والرسائل والدوريات األجن
- AGOSTON,G., Masters, B., encyclopedia of the ottoman empire,facts on file,new york,2009. 

- AL-AYVANSARAYIS, H., The garden of the mosques, translated and annoted byCrane, Howard, 

vol.1, Birll ,Leiden, Boston, Köln,2000. 

- ALÇEP, H.,& KARAMAN, E.,«Fatih Camileri ve Mescidleri»,Turkiye Diyanet Vakfı, Fatih şubesi, 

2017. 

- AYDIN,S.: «Amcazâde Hüseyin paşa külliyesi», Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi, cilt.3, 

1991, 9- 10. 

- BAŞ, Y., «Hekimhan Köprülü Mehmed paşa külliyesi»,Turkish studies, international periodical for 

the languages, literature and history of  Turkish, Ankara,turkey, vol 11, 2016. 

- ÇOBANOĞLU, A., «Köprülü Külliyesi istanbul’da XVII.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir 

külliye», Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi, 2002, 255- 257. 

- ………………..,«Merzifonlu kara Mustafa paşa külliyesi XVII.yüzyılın sonlarında Istanbul 

çarşıkapı’da inşa ediln külliye»,Türkiye diyanet vakfı islam anskliopedisi,cilt 

.29,2004, 249- 250. 

- DIREN, Ş.: «feyzullah Efendi Medresesi restorasyon projesi»,yüksek lisans tezi,Istanbul teknik 

üniversitesi,fen bilimleri enstitüsü,2003. 

- DUMAN, M., «Köprülü Mehmed paşa hayatı, şahsiyeti ve faaliyetleri», yüksek lisans tezi, islam 

tarihi ve sanatları anabilim dalı, sosyal bilimler enstitüsü, Selçuk üniversitesi, 

Konya, 2006. 

- EMECEN,F., «Safranbolu Karabük iline bağlı ilçe merkezi tarihi kasaba», Türkiye diyanet vakfı  
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 -4ا كليـة قوجـه سـنان باشـ -3 كليـة تشـورلو علـى باشـا -2 كليـة بايريـد -1كـاآلتى:  بمدينـة اسـتانبول أهـم المنشـلت بـه –( طريـق ديـوان يولـو أ1 خريطـة)
كليـة  -9كلية كوبرولو محمـد باشـا  -8مدرسة عتيق على باشا  -7كلية مرريفون قر  ماطفى باشا  -6  مبرلى تاشچعمود  -5 عتيق على باشاجامو 

 .ور عثمانيةن
 نقاًل عن :  -بمدينة استانبول –ب( توع  تقاطو شوار  ديوان يولو 1خريطة )

ISMAIL, SAGDIC., Divanyolu, a review on the usage of historical buildings,.78,79. 
 

        

 نقاًل عن:  –( خريطة توع  موقو مدينة حكيم خانه 3خريطة )          : نقاًل عن –لو التابعة لمقاطعة لقر  بو  و ب نادر ا( مدينة س2خريطة )
PAKSOY, Safranbolu Köprülü,Levha.2.                                        https://www.wikiwand.com/tr/Malatya 

                %27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri  /12/12/2020. 

https://www.wikiwand.com/tr/Malatya%27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri
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 –محمد ولو ( جامو كوبر 3شكل )          بمدينة  –محمد  ولو كوبر ( جامو 2شكل )        بمدينة استانبول  -محمد  ولو كلية كوبر ( 1شكل )     
                                 -مسقط أدقى   -بحكيم خانه                نقاًل عن: –مسقط أدقى  -لوو نبادر اس                    نقاًل عن :  – مسقط أدقى                  

DIREN.,feyzullah Efendi Medresesi,                PAKSOY.,Safranbolu Köprülü,                         : نقالً عن 

117, şekil A.8,.                                         şekil 17.                                        FINDIK., Hekimhan Köprülü,.95, 

pl.1.                                                                                                                                                                    

                 
 

                                 -باستانبول  –( كلية امجاراد حسين باشا 5شكل)                         باستانبول    –( كلية مرريفون قر  ماطفى باشا 4شكل )         
 نقاًل عن :                                                              -مسقط أدقى                                                                        : نقاًل عن –مسقط أدقى   –                     

        DIREN.,feyzullah Efendi Medresesi,118,şekil, A.9.                Kösklü.,18.yüzyıl kütüphanelerinden,.                           

                                                                                                    22,p. 3a.   
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   نقاًل عن: –ول باستانب –محمد ولو ( واج ات جامو كوبر 2لوحة )                   باستانبول  –محمد من الداخل  ولو ( مدرسة كوبر 1لوحة  )   
   http://www.mustafacambaz.comنقاًل عن:                                                   –                           

                      details.php?image_id=21316                                           ÇOBANOĞLU.,Köprülü Külliyesi,.255.              

                                                                                    10/11/2020.                                                                            

                                                                            

          

 ول باستانب –الشمالىمحمد  ولو كوبر  مدخل مسجد (4لوحة )احن المدرسة            من داخلمحمد  ولو جامو كوبر واج ات ( 3لوحة )    
                     : نقاًل عن  –                                  نقاًل عن :                -باستانبول                            

oku=3154http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?                http://www.mustafacambaz.com          
Accessed 20/1/2021.                                                                       10/11/2020.                                                                                                                

http://www.mustafacambaz.com/
http://www.mustafacambaz.com/details.php?image_id=21316
http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=3154
http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=3154
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           –باستانبول –محمد ولو كوبر  مسجد( مندر عام من الداخل ل6لوحة )        نقاًل عن: –باستانبول -الجنوبى محمد ولو كوبر  مسجدمدخل ( 5لوحة ) 
   http://www.turkiyenintarihieserleri.com                                                           :نقاًل عن                                                                

19/1/2021.                                                                    https://tr.foursquare.com/v/k%C3%B6pr%C3%BCl%C3% 

BC-mehmet-pa%C5%9Fa-camii/50b9d3f6e4b0fa375b94f4c3 

 openPhotoId=56dade7438faf73a8abc6d0a 10/11/2020. 

                           
 

 نقاًل عن:               –بسادرانبولو   –محمد  ولو ( سقيفة جامو كوبر 8لوحة  )            –بسادرانبولو  –محمد  ولو ( مندر عام لجامو كوبر 7لوحة )      
                                                 http://turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2719                                  نقاًل عن:                                      

               http://www.mustafacambaz.com /3/11/2020.                         10/10/2020.         

http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=3154
https://tr.foursquare.com/v/k%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC-mehmet-pa%C5%9Fa-camii/50b9d3f6e4b0fa375b94f4c3?openPhotoId=56dade7438faf73a8abc6d0a
http://turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2719
http://www.mustafacambaz.com/
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 منطقة انتقال القبة –بولو  بسادران –محمد ولو ( جامو كوبر 10لوحة )            -كتلة المدخل  –بولو  بسادران –محمد  ولو ( جامو كوبر 9لوحة ) 
   نقاًل عن : –                                                                   نقاًل عن :                         

 /7/1/2021.https://www.google.com/maps 
 

        
 
 نقاًل عن:  –بحكيم خانه  –محمد  ولو ( نذ انشاأل جامو كوبر 12لوحة )           –بيت الاالة –بولو  بسادران –محمد  ولو ( جامو كوبر 11لوحة  ) 
  .https://www.google.com/maps.                            BAŞ., Hekimhan Köprülü, 26,resim 6       نقاًل عن:   
 

https://www.google.com/maps
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   –بحكيم خانه  –محمد ولو ( جامو كوبر 14لوحة )                   –جدار القبلة   –بحكيم خانه  –محمد ولو ( جامو كوبر 13لوحة )  

 نقاًل عن: –لجامو أحد ااقبية الجانبية ل                                                   نقاًل عن :                           
http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2004 

       

 باستانبول                        –( كلية مرريفون قر  ماطفى باشا 16لوحة )                       –بحكيم خانه  –محمد  ولو ( جامو كوبر 15لوحة )          
 نقاًل عن:                                              –مندر عام  –                                                           نقاًل عن: -لسقيفة لمندر عام                   

10/1/ 2021.          /https://www.google.com/maps               https://www.gezginrehberler.com/istanbul           

           /merzifonlu-kara-mustafa-pasa-medresesi 

5/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                          

http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2004
http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2004
https://www.google.com/maps
https://www.gezginrehberler.com/istanbul
https://www.gezginrehberler.com/istanbul%20%20%20/merzifonlu-kara-mustafa-pasa-medresesi
https://www.gezginrehberler.com/istanbul%20%20%20/merzifonlu-kara-mustafa-pasa-medresesi
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          نقاًل عن:  –باستانبول  –( مدرسة قر  ماطفى باشا 18لوحة )              –النذ التصسيسى  -باستانبول –كلية قر  ماطفى باشا  (17لوحة )  
        .ÇOBANOĞLU., Merzifonlu kara Mustafa, 249                                           :نقاًل عن                              

http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL 

%20%C4%B0L%C4%B0%20ESERLER%C4%B0 

5/12/2020.                                      

     
 

 نقاًل عن : -باستانبول –كلية امجاراد حسين باشا  ( مندر عام20لوحة )                     -باستانبول –كلية قر  ماطفى باشا  (19لوحة )    
 -https://tarihegitimi.blogspot.com/2019/04/klasik-donemde                         نقاًل عن:  - المسجد من الخارج        

                      osmanllarda-egitim-ve.html 

5/12/ 2020.                                                                http://turkiyenintarihieserleri.com                     

5/12/2020.                              

http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL
http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL
http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL%20%C4%B0L%C4%B0%20ESERLER%C4%B0
http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL%20%C4%B0L%C4%B0%20ESERLER%C4%B0
https://tarihegitimi.blogspot.com/2019/04/klasik-donemde-%20osmanllarda-egitim-ve.html
https://tarihegitimi.blogspot.com/2019/04/klasik-donemde-%20osmanllarda-egitim-ve.html
https://tarihegitimi.blogspot.com/2019/04/klasik-donemde-%20osmanllarda-egitim-ve.html
http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL

