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الملخص :

تناول البحث تخطيطات العمائر الدينية لواحدة من أهم عائالت القرن (11هـ17 /م) وهى عائلـة كوبرولـو باشـا وبـالرغم

مـن انشـلال هـ األ ااشـخاذ الـوين تولـوا مناـب الاـدارة العدمـى بـالبالد بـاحوال الــبالد السياسـية با أن ـم اهتمـوا ببنـاأل وتشــيد
كليــات معماريــة دــى مــدن مختلفــة باامبراطوريــة وتركــرت الد ارســة علــى العمــائر الدينيــة لثالثــة مــن الاــدور العدــام مــن عائلــة
كوبرولو وهما :كوبرولو محمـد باشـا ومرريفـون قـر ماـطفى باشـا وامجـاراد حسـين باشـا بمدينـة اسـتانبول وسـادران بولـو وحكـيم

خانه حيث تعددت التخطيطات وقد وجدت دراسات مستقلة بالللة التركية 1تناولت هو العمائر من الناحيـة الواـفية ولكـن لـم
تتنــاول الموعــو مــن ناحيــة مقارنــة الموقــو وأثــر علــى التخطــيط والعوامــل المناخيــة وأثرهــا علــى التخطــيط وتوعــي المعالجــات
المعماري ــة وعناا ــر المنفع ــة وااتا ــال والحرك ــة وااع ــاألة والت وي ــة والوقاي ــة والعناا ــر اانش ــائية ه ــوا بل ــى جان ــب ع ــدم

تخايذ دراسة وافية مستقلة عن هو العمائر الدينية دى المكتبة العربية مـن قبـل وهـو مـا ددعنـى لتخاـيذ د ارسـة مسـتقلة
لعمــائرهم الدينيــة دقــط دون غيرهــا مــن العمــائر ااخــرح حيــث ســلط بعــي البــاحثين الع ـوأل علــى المنشــلت الجنائريــة والخيريــة

والخدمية والتجارية بمدينة استانبول دى بعي اابحاث والرسائل العلمية بالللة العربية
1

2

وهوا ما ددعنى اختيار هوا الموعو .

وهو الدراسات كاآلتى :

- AYDIN,S.,«Amcazâde Hüseyin paşa külliyesi», ansiklopedisi, cilt. 3,1991, 9-10.
- ÇOBANOĞLU, A.,«Köprülü Külliyesi»,ansiklopedisi, cilt .26,2002, 255- 257.
- ÇOBANOĞLU, A.,«Merzifonlu kara Mustafa paşa külliyesi», anskliopedisi,cilt .29,2004,249- 250.
-PAKSOY,M.,«Safranbolu Köprülü Mehmet paşa külliyesi»,lisans tezi, sanat tarihi bölümü, edebiyat
fakültesi,Hacettepe üniversitesi,Ankara,2013.
-FINDIK,N.,«Hekimhan Köprülü Mehmed paşa camii», derbend teşkilatı _ celali isyanları bağlamında
XVII. Yüzyılda bir Osmanlı Menzili,vakıflar dergisi 39, 2013.
- BAŞ, y.,«Hekimhan Köprülü Mehmed paşa külliyesi»,Turkish studies,international periodical for the
languages, literature and history of Turkish, Ankara, turkey, vol .11, 2016.

 2وهــو الد ارســات كــاآلتى :أبــو ريــد محمــد عبــد الشــكور رعمــارة التــرب الباقيــة بمدينــة اســتانبول خــالل الق ـرنين العاشــر والحــادح
عشــر ال ج ـريين /الســادس عشــر والســابو عشــر الميالديــين :د ارســة أثريــة معماريــةر رســالة ماجســتير غيــر منشــورة قســم اآلثــار

اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة 2016م.

 -عوي محمد أحمد ب األ الدين ر المنشلت التجارية العثمانية الباقية بمدينة بستانبول حتى أواخر القرن (12هـ18 /م) دراسة

آثارية معمارية ودنيةر رسالة ماجستير غير منشورة قسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة 2016م.
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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.
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المقدمة:
ش دت الدولة العثمانية دى القرن (11هـ17/م) د ور سالطين ععاف مما أتاح الفراة (لإلنكشارية-

 3(Yeniçeriللتــدخل دــى سياســات الدولــة وواــل تــدخل م بلــى حــد تعيــين وعــرل الاــدور العدــام والســالطين
أنفس ـ م ممــا أواــل الــبالد بلــى حالــة يرثــى ل ــا وعنــدما تــولى الســلطان محمــد ال اربــو 4الحكــم ش ـ دت الدولــة
تمردات الجند ومطالبات م بمريد من اامتيارات مما أدح بلى انشقاق دى افوف الجـيش دصاـب الجـيش غيـر

قادر على خوي الحروب وعمت الفوعى دى البالد ا سيما بعد أن دخلـت كوسـم 5سـلطان دـى اـ ار مريـر
مو السلطانة خديجة تورخان وانت ـى اامـر بمقتـل كوسـم سـلطان وعينـت خديجـة تورخـان كوبرولـو محمـد باشـا

دى مناب الادارة العدمى 6وتعد أسرة كوبرولو من أهم ااسر التى تولت مناب الاـدارة العدمـى ولعبـت

دو اًر هاماً دى سياسة الدولة حيث استطا هـو وأسـرته مـن بعـد أن يقعـى علـى الفسـاد الـداخلى والاـراعات
التى انتشرت دى الدولة وأعاد هيبة الدولة من جديد.7

ويع ــد محم ــد كوبرولـ ـو م س ــس عائل ــة كوبرولـ ـو 8ول ــد د ــى قري ــة (روجنـ ـ  )Rudnik -ق ــرب مدين ــة

(بيـرات )Berat -دــى ألبانيــا وهــاجرت أسـرته بلــى أســيا الاــلرح واســتقرت دــى مدينــة (كــوبرو)Köprü -

9

 3اانكشارية كلمة تركية مكونة من مقطعين ينى بمعنى جديد وﭼرح بمعنى الجيش دياب معناها العسكر الجديـد وهـو جـيش

مـن المشـصة أنشـ دــى ع ــد السـلطان أورخــان بـن عثمــان .دهمــان محمـد أحمــد معجـم االفــاد التاريخيــة دـى العاــر المملــوكى
ط 1دمشق :دار الفكر 1990م .25
4

الســلطان محمــد ال اربــو ابــن الســلطان بب ـراهيم ااول مــن الســلطانة خديجــة تورخــان ولــد دــى عــام (1052ه ــ1642/م) تــولى

السلطنة دى عام (1058هـ1648 /م) قبل أن يكمل السابعة من عمـر وكانـت جدتـه السـلطانة مـه بيكـر الملقبـه بكوسـم سـلطان
هى التى تدير شئون البالد استمر دى الحكم حتى عرل دى عام (1098هـ1687/م) وتودى بعد خمس سـنوات مـن العـرل دـى
عــام (1104ه ــ1693 /م) .كونــدر أحمــد آق أورتــور

ســعيد الدولــة العثمانيــة المج ولــة  303س ـ ال وج ـواب توع ـ حقــائق

غائبة عن الدولة العثمانية استانبول وقف البحوث العثمانية 2008م .323 321 316

5

كوسم والدة سلطان هى روجة السلطان أحمد ااول وأم السلطانين مراد الرابو وابراهيم ااول .مخلوف ماجدة اـالح الحـريم

دى القار العثمانى ط 1القاهرة :دار ااداق العربية 1998م .50
6

الاــدر ااعدــم :هــو الوكيــل المطلــق للســلطان دــى بدارة كادــة أمــور الدولــة .اــال

اــال ســعداوح ماــطلحات التــاري

العثمانى (معجم موسوعى ماور)  3أجراأل الرياي :دارة المل عبد العرير 2016م جـ.809 2.
7

أحم ــد محم ــود أحم ــد عب ــد الل ـــى رمحم ــد ك ــوبرولى باش ــا وتولي ــة مناـــب الاـــدارة العدم ــىر مجل ــة الد ارس ــات التاريخي ــة

8

ماطفى أحمد عبد الرحيم دى أاول التاري العثمانى ط 2بيروت :دار الشروق 1986م 153؛ تعاربت ااراأل حول

وااجتماعية جامعة نواكشوط 2008م .7 5 28 -5

تــاري مولــد الــبعي وكــر أنــه مواليــد (978ه ــ1570 /م) .الاــمادح بينــاس ركريــا راــدارة آل كــوبرولى دــى الع ــد العثمــانى

(1702 -1656م)ر رسالة ماجستير قسم التاري
1583م .أحمد كوبرولى باشا .9
9

كلية اآلداب جامعة اليرمو

2002م 25؛ والبعي وكر أنه من مواليـد

كوبرو سميت ديما بعد (ورير كوبرو (Vezirköprü -تابعة لمقاطعة (سامسون )Samsun -بصماسيا المطلـة علـى البحـر

ااسود وتبعد عن سامسون 115كم.
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نشص وترعر دي ا والي ا نسب (كوبرولـو (كـوبريلى) (Köprülü-وانتقـل بلـى اسـتانبول حيـث شـلل منااـب

عديــدة دــى عااــمة الدولــة العثمانيــة والمــدن التابعــة ل ــا حيــث عمــل كطبــال دــى القاــر الســلطانى دــى عــام
(1033ه ــ1623/م)

10

وتــولى مناــب الخارنــدار 11للاــدر ااعدــم خســرو باشــا(1037ه ــ1627 /م) كمــا

شـار دـى دــت بلـداد دــى ع ـد الســلطان مـراد ال اربــو وعـين والــى علـى مدينــة ط اربـرون ودــى عـام (1057هــ/
1647م) عين والى على مدينة دمشق ودى عام (1066هـ1655 /م) عين والى على مدينة طرابلس الشـام

وتسلم مناب الادارة العدم للدولة دى عام (1067هـ1656 /م) واستمر دـى مناـبه خمـس سـنوات حتـى

تــودى دــى عــام (1072هــ1661/م) دـى أدرنــة ونقــل بلــى اســتانبول وددــن دــى تربتــه عــمن كليتــه

12

ولــم ي ـ ثر

اهتمــام كوبرولـو محمــد بالفتوحــات واإلاــالحات السياســية وااقتاــادية علــى ااهتمــام باانشــاأل والتعميــر د ــو
واحـد مـن أهـم رجـال الدولــة الـو تركـوا باـمة دــى أعمـال البنـاأل والتشـييد دــى أمـاكن مختلفـة مـن اإلمبراطوريــة

العثمانية أكثر بكثير مما أسسـه غيـر دـى تلـ الفتـرة 13مثـال ولـ  :كليتـه 14بمدينـة اسـتانبول وبمدينـة (سـادران
بول ــو  )Safranboluوجامع ــه دى(بورج ــاد –  (Bozcaadaوما ــل وﭼش ــمة د ــى (وري ــر ك ــوبرو-

 (Vezirköprüمسقط رأسه وكليته بالشام دى (جسر الثغور (Cisr şuğur -بسوريا

15

وبمدينة (حكيم

خانه – .(Hekimhan

خلفــه دــى الاــدارة العدمــى ابنــه (داعــل أحمــد باشــا 16(Fazıl -ودقـاً لواــية والــد محمــد باشــا علــى

دراش الموت وبول ورث مناب الادارة العدمى 17للدولة دى عام (1072هــ1661/م) واسـتمر دـى مناـبه

= 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.

11

الخارنــدار هــى كلمـة مركبــة مــن خ ارنــة بالعربيــة ودار بمعنــى ممسـ أح ممس ـ الخ ارنــة أو المســئول عن ــا .حــالق حســان

واـبا
.82

عبــاس المعجــم الجـامو دــى الماــطلحات اايوبيـة والمملوكيــة والعثمانيــة ط 1بيـروت :دار العلــم للماليــين 1999م

12

الامادح ادارة آل كوبرولى .28-25

14

تعـرف (الكليـة –  (Külliyeباـفة عامــة بصن ـا عبـارة عـن مجموعــة مـن اابنيـة تقـوم بودــائف مختلفـة سـواأل كانـت دينيــة أو

AGOSTON, encyclopedia of the ottoman, 315.

13

بجتماعيـة أو تجاريـة لتشـكل دـى الن ايـة مجموعـة معماريـة وهـى مـا تعـرف عنـد ااتـ ار بالكليـة .محمـد محمـود السـيد وأخــرون

رنشصة الكلية المعمارية وودائف ا خالل العار العثمانىر مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة مجـ10.

2021 24م .136

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.
15

17

كولن اال

سالطين الدولة العثمانية ترجمة :جمال الدين منى ط 1القاهرة :دار النيل 2014م .188

10.21608/jguaa.2021.67178.1172

 | DOIهبة حامد عبد الحميد محمود

653

املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

حتــى تــودى دــى عــام (1087ه ــ1676 /م)

18

وأهــتم أيع ـاً باانش ـاأل والتعميــر حيــث شــيد أول مكتبــة مســتقلة

مفتوحة للعامة عمن كلية كوبرولو باستانبول ومدرسة بوريركوبرو.19

تــولى (مرريفــونلى قــر ماــطفى (Merzifonlu kara Mustafa -الاــدارة العدمــى بعــد ودــاة

داعــل أحمــد باشــا دــى عــام (1087ه ــ1676 /م) ولــد دــى عــام (1044ه ــ1635 -1634/م) 20ودــى عــام
(1049هــ1639 /م) تــودى والــد وهــو اــلير اهــتم كوبرولـو محمــد بتربيتــه وااــطحبه معــه اســتانبول واهــتم
بتعليمــه وروجــه مــن ابنتــه واعتبــر الكثيــرون اابــن ااخــر لكوبرول ـو محمــد حتــى أن ــم يســمونه قــر ماــطفى

كوبرولـو

21

تــولى الكثيــر مــن المنااــب قبــل توليــه الاــدارة العدمــى من ــا نيابــة ديــار بكــر

السلطان محمد الرابو دى عام (1095هـ1683/م) دى العام الثامن من و اررته

23

22

اعــدم بــصمر مــن

وسجل تاري وداته دى نقش

كتابى يعلو دتحة الباب التى دتحت بالسور المحيط بكليته بمدينة استانبول ودق حساب الجمل وهو كااتى:
ودودا

ماطفى

باشايه

احسان

ايله

دردوس

21

229

319

120

46

360

1095
واهتم ماطفى باشا أيعاً بالبناأل والتعمير وشيد كلية بمدينة استانبول

24

وممـن تولـوا مناـب الاـدارة

العدم أيعاً من عائلة كوبرولو (عموجه راد ) حسين باشا دى عام (1110هـ1698 /م) دـ ع ـد السـلطان
ماطفى الثانى

25

وهـو ابـن عـم الاـدر ااعدـم داعـل أحمـد باشـا كوبرولـو ودـى عـام (1114هــ1702 /م)

قدم استقالته من منابه بعد ان بق  4سنوات د الحكم وربما يكون بسبب تدخل شي ااسـالم المسـتمر دـى

معدـ ــم أمـ ــور الدولـ ــة وسـ ــلطات الاـ ــدر ااعدـ ــم

 18الشـناو
.366

26

ولقبـ ــه ابـ ــن عمـ ــه داعـ ــل أحمـ ــد باشـ ــا بلقـ ــب (امجـ ــاراد-

عبـد العريـر محمـد الدولــة العثمانيـة دولـة بسـالمية مفتـر علي ــا القـاهرة :مكتبـة اانجلـو الماـرية 1980م ج1

KUBAN, D., ottoman architecture, translated by Mill, A. ,Antique collectors club,England, 2010,391,559.
ÖZCAN, A., «Merzifonlu Kara Mustafa paşa (ö 1095/1683) osmanlı sadrazamı», Türkiye Diyanet vakfı
islam ansiklopedisi, cilt .29,2004, 246- 249, 246.
19
20

 21الامادح ادارة آل كوبرولى 30؛ عالوح نسيبة عبد العرير الحاج ردور آل كوبرلو دى باالح أوعا الدولة العثمانية

1702 -1656مر الم ـ تمر العلم ـ الســنوح ااول لكليــة التربيــة ااساســية جامعــة المواــل مجـ ــ6 .
.255 254 269
 22المحب

2007 2م -244

محمد أمين بن محـب الـدين بـن محمـد خالاـة ااثـر دـى أعيـان القـرن الحـادح عشـر  4أجـراأل المطبعـة الوهيبـة

جـ1284 2.هـ .1736

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

23
24

 25ما ــطفى الث ــانى ب ــن محم ــد ال ارب ــو ت ــولى الحك ــم (1106هـ ــ1695 /م) واس ــتمر حت ــى (1115هـ ــ1703 /م) .كون ــدر الدول ــة
العثمانية المج ولة .333 331

26

الامادح رادارة آل كوبرولىر .30
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وبعــد  17يــوم مــن اســتقالته تــودى وبموتــه وعــو الخــتم علــى السياســة اإلاــالحية التــى

وع ــع ا كوبرولـ ـو محم ــد باش ــا قب ــل ن ــذ ق ــرن تقريب ــا

28

ومرريفون.29

أه ــتم أيعـ ـاً بالبن ــاأل د ــى اس ــتانبول وأدرن ــة والبوس ــنة

 .1المبحث األول :الدراسة الوصفية :

.1.1العمائر الدينية للصدر االعظم كوبرولو محمد باشا:

.1.1.1مدرسة ومسجد كوبرولو محمد باشا بمدينة استانبول:

.1.1.1.1الموقع وتـاري اننشـا  :شـيد هـو الكليـة 30محمـد باشـا دـى عـام (1070هــ1660 -1659/م)
بحى (ﭼمبرلى تاش )çemberlitaş -دـى (ديـوان يولـو 32)Divanyolu-بـالقرب مـن عمـود قسـطنطين

31
33

ويعد طريق الديوان الشار الرئيس (الشار ااعدم) بمدينة اسـتانبول انـه كـان يشـ د مـرور موكـب السـلطان

الــوح يبــدأ مــن ميــدان الســلطان أحمــد بلــى قلــب المدينــة التجــار القــديم الــوح يوجــد بــه (الســوق الملطــى -
 34(Kaplıçarşıبح ـ بايريــد وﭼمبرلــى تــاش المقابــل لعمــود قســطنطين وســمى ب ــوا ااســم بســبب المواكــب

المردحمة التى ترادق السالطين وهاباً واياباً بين ديوان يولـو وقاـورهم وديـوان يولـو لـيس مجـرد شـار أو ممـر

درد ولكنه كان مجموعـة مـن الشـوار الممتـدة مـن آيـا اـوديا وطوبقـاب سـ ار بلـى أدرنـة قـابى ويـديكولى.35

(خريطة1أ1 -ب)

28

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

27

عالوح ردور آل كوبرلو دى باالح أوعا الدولة العثمانيةر .261

YILDI, M.,«Vakfiyelerine Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin paşa»,vakıflar dergisi, Vakıflar genel 73,Sayı
.35, Müdürlüğü yayınları,Ankara, 2011, 81- 106, 84.
29

30

تتكــون الكليــة مــن مدرســة ومســجد (درســخانة )dershane -ومحــالت تجاريــة وﭼشــمة وتربــة (وســبيل منــدثر اآلن) وأعــاف

داعل أحمد باشا ديما بعد مكتبة وخان المعروف بخان الورير( .شكل)1

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.
JOHN, F., Ahistory of ottoman architecture,Witpress Southampton, Boston, 2011, 347.
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.
31
32

س ــمى الح ــى ب ــوا ااس ــم نس ــبة بل ــى عم ــود ﭼمبرل ــى ت ــاش ه ــو واح ــد م ــن أق ــدم النا ــب التوكاري ــة البيرنطي ــة د ــى المدين ــة أقام ــا
اامب ارطــور قســطنطين عــام 330م .علـ

بيمــان بســماعيل رالحمامــات العامــة دــى مدينــة بســتانبول خــالل العاــر العثمــانى دــى

عوأل نماوج منتقاة من حمامات السالطين والادور العدام (دراسة آثارية معمارية مقارنة)ر رسالة ماجستير غير منشـورة قسـم
اآلثار(شعبة اآلثار اإلسالمية) كلية اآلداب جامعة أسيوط 2019م  240هامش.5

34

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

الارح السلطان محمد الفات  .وللمريد من التفاايل أندر :عبد الحميد هبة حامد رعمائر السالطين والـواة بمـدينتى اسـتانبول

والقاهرة منو القرن 10هـ16 /م حتى ن اية القرن 12هـ18 /م دراسة آثارية معمارية مقارنـةر رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة قسـم
اآلثار كلية اآلداب جامعة أسيوط 2016م  69هامش .1
35

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

اــحن مكشــوف يتوســطه دســقية رخاميــة مربعــة يحــيط ب ــا قاعــدة حجريــة سداســية الشــكل وأروقــة علــى هيئــة

حــرف  36Lأح أن ــا دــى عــلعين دقــط وهمــا الجنــوبى الش ـرقى والجنــوبى اللربــى للكليــة وترتفــو أرعــيت ا عــن
أرعية الاحن ويتكون كل رواق من بالطة واحدة بواسطة بائكة يطل الرواق الجنوبى الشرقى على الاحن
بواسطة أربو عقود ترتكر على أربو أعمدة ويطل الرواق الجنـوبى اللربـى علـى الاـحن بواسـطة ثالثـة عقـود
ترتكر علـى أعمـدة وخلـف الـرواقين حجـرات الطلبـة دـى عـلعين دقـط أيعـاً بواقـو  11غردـة وأبـواب الحجـرات
تفت على ااروقة ودت بالحجرات نوادو مستطيلة ويلطى اللرف وااروقة قباب اليرة ترتكر علـى مثلثـات

كروية( .شكل 1لوحة )1

.3.1.1.1التخطيط المعماري للمسجد:

يقو المسجد دى الركن الشمالى من الكلية 37تقوم الدرسخانه بالمدرسـة مقـام المسـجد يتبـو دـ تخطيطـه

الشــكل المــثمن ملطــى بقبــة يتوســط جــدار القبلــة مح ـراب 38وات تجويــف ناــف دائــرح وعل ـ يمين ـه منبــر
خشبى حديث الانو

39

احتوح المسجد على ثمانية واج ات (أعـال ) أربعـة واج ـات منـه تطـل علـى شـار

الــديوان وأربعــة تطــل علــى اــحن المدرســة الــداخلى حيــث تطــل واج ــة جــدار القبلــة علــى اــحن المدرســة

ودتحت النوادو دى مستويين من الواج ـات حيـث يحتـوح المسـتوح السـفلى بكـل عـلو علـى نادـوتين مسـتطيلتين

ملشاة بمابعات معدنية ديما عدا العلو الشمالى المطل على شار الديوان الو دت به كتلـة المـدخل يخلـو

مــن دتحــات النوادــو ويحتــوح المســتوح الســفلى مــن العــلو الجنــوبى علــى بــاب الــدخول للمســجد مــن اــحن
المدرسة ونادوة مستطيلة تشـبه السـابقة ويشـلل المسـتوح السـفلى للعـلو اللربـى المطـل علـى الشـار ﭼشـمة
والعلو الجنوبى اللرب ا يحتوح على دتحات نوادـو ندـ اًر لوجـود المحـالت التجاريـة مـن ج ـة رقـاق بيكخانـة

بينما دت دى المستوح العلوح مـن واج ـات الجـامو بكـل عـلو مـن أعـالعه نادـوتان معقودتـان ملشـاة بسـتائر

مــن الجــذ المعشــق بالرجــاج علــى هيئــة خاليــا النحــل يالاــق الواج ــة مــن أعلــى جوســق خشــب يعلــو قمــة
مخروطية مافحة بصلواح الرااذ ربما يقوم بوديفة المصونة( .شكل 1لوحة )6 5 4 3 2

= شيد بطول طريق ديوان يولو الكثير من المبانى منو ق (10هــ16 /م) حتـى منتاـف القـرن (13هــ19 /م) كـان أشـ رها كليـة
(عتيق على باشا902( )Atik -هـ1497 -1496 /م) وكليـة السـلطان بياريـد الثـانى ( 911 -906هــ1505 -1500/م)
وكلية (قوجه سـنان باشـا1001( )Koca sinan -هــ1593 /م) وكليـة كوبرولـو محمـد باشـا وكليـة قـر ماـطفى باشـا وكليـة

(تشورلولو على باشا 1707( )çorlulu -هـ1709 /م)( .خريطة 1أ)

KUBAN, ottoman architecture,389.
ÇOBANOĞLU, «Köprülü Külliyesi»,255.
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.
36
37
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.2.1.1جامع كوبرولو محمد باشا بمدينة سافران بولو:

.1.2.1.1الموقع وتاري اننشا :

أقام كوبرولو محمد باشا دى مدينة سادران بولو دترة قبـل توليـه مناـب الاـدارة العدمـى 40تطـل مدينـة

ســادران بولــو التابعــة لمقاطعــة (قــر بــو – كــارابو  (Karabükبتركيــا علــى البحــر ااســود

41

اســم مدينــة

سادرانبولو مشتق من (الرعفران )Safran -وبولو تعنـ المدينـة حيـث كانـت مدينـة سـادرانبولو مركـر لر ارعـة

الرعفـران وا يـرال يــرر الرعفـران حتــى اليــوم دــى قريــة ( دا د باشــا )Davutobası -علـ بعــد 22كــم شــرق

ســادران بولــو(42خريطــة  )2شــيد محمــد باشــا كليــة بمدينــة ســادران بولــو

43

تقــو دــى منطقــة الســوق القــديم وهــى

منطقة تجارية بالمدينة يرجو تاري انشاأل الجامو بل عام (1072هـ1661 -1658 /م) رمـم الجـامو علـى

يد الوالى محمد آغا دى عام (1128هـ1715 /م) ولكن غير معروف تحديداً مـاوا دعـل باإلعـادة بلـى تـرميم

المبنى مرتين من قبل المديرية العامة لألوقاف دى عامى 1970م 1995م.44

.2.2.1.1التخطيط المعمارى للجامع:

يتبــو دــى تخطيطــه الجــامو وو القبــة الواحــد يتقدمــه ســقيفة مــن الواج ــة الشــمالية معقــودة بخمــس عقــود

ترتكــر علــى ســت أعمــد ويلطـ الســقيفة أقبيــة طوليــة

45

يتوســط الســقيفة دتحــة بــاب تـ دح مباشـرة بلــى داخــل

الجــامو اقتاــر اامــر دــى واج ــات الجــامو علــى نوادــو مســتطيلة دــى المســتوح الســفلى ونوادــو معقــودة دــى
المستويين الثانى والثالث من واج ات الجامو( .شكل 2لوحة )9 -7

الجـامو مــن الــداخل عبــارة عـن مســاحة مســتطيلة تبلــ( أبعـاد (20  24‚5م 46)2يلطــى بيــت الاــالة

قبة مركرية ترتكـر علـى حنايـا ركنيـة ويتوسـط جـدار القبلـة الجنـوبى محـراب وو تجويـف ناـف دائـرح وعلـى

يمينــه منبــر خشــبى حــديث الاــنو ويوجــد دــى الجــدار الشــمالى محفــل يرتكــر علــى أعمــدة وتقــو المئونــة دــى
الركن الشمالى اللربى من الجامو( .شكل  2لوحة )11 10

DUMAN, «Köprülü Mehmed paşa»,89.
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.
40
41

43

تعم الكلية جامو ومدرسة وأراستا وﭼشمه ولسوأل الحد أختفت المدرسة اآلن وتم أعادة غردة ميقاتى دى وقت احق.

PAKSOY, «Safranbolu»,13,21.
PAKSOY, «Safranbolu», 21,22,29,41.
45 PAKSOY, «Safranbolu»,13,33,30,31.
46 PAKSOY, «Safranbolu», 32.
44
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.3.1.1جامع كوبرولو محمد باشا بمدينة حكيم خانه:
.1.3.1.1الموقع وتاري اننشا :

شيد محمد باشا كليته بمدينة حكيم خانه التابعة لمدينة مالطيا التركية( 47خريطة  )3حيـث بـدأ اانشـاأل

ودقـ ـ ـاً للـ ـ ــنذ التصسيس ـ ــى الـ ـ ــو يعل ـ ــو كتلـ ـ ــة الم ـ ــدخل دـ ـ ــى ع ـ ــام (1071ه ـ ـ ــ1660/م) وانت ـ ــى البنـ ـ ــاأل عــ ــام

(1072هـ1661/م) تحت بشراف حسن اغا النادر

48

ناه كاآلتى ( :لوحة )12

ياپدح بو جامو شريفى يمنيلى خيرات ايدوپ

ادر أعدم كوپريلى عادل محمد پاشا

كم جوردح هاتف ديدح تحسين ايلوب تاريخنى

احسن اهلل اليكم ويسر اهلل ما يشاأل

وعو بنا دى سنة  1071حسن اغا النادر

قد وقو الف ار دى سنة 1072

كتبه دنونى
ترجمة النص للغة العربية كاألتى :
شيد هوا الجامو الشريفى كصحد الخيرات المباركة

الادر ااعدم كوبريل العادل محمد باشا

من آر هتف وقال انعه باتقان تاريخه

أحسن اهلل اليكم يسر اهلل ما يشاأل

وعو بنا دى سنة  1071حسن اغا النادر

قد وقو الف ار دى سنه 1072

كتبه دنونى

49

وتعــري الجــامو للتجديــدات ودق ـاً للناــوذ التصسيســية وول ـ دــى عــام (1185ه ــ1771 /م) ودــى عــام

(1230هـ1815 /م).50

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

الشـرقى واللربــى

51

يتقــدم الواج ــة الشــمالية مــن الخــارج ســقيفة خماســية ترتكــر علــى أربــو أعمــدة تحمــل خمــس

عقــود ويلط ـى الســقيفة خمــس قبــاب

52

ترتكــر علــى مثلثــات كرويــة يتوســط الســقيفة كتلــة المــدخل تــنخفي

المنطقة التى تتقدمه عن مستوح السقيفة ويتقدمه درج ويكتنف كتلة المدخل نادوتين مسـتطيلتين ترتكـر القبـة

 47تقو مدينة مالطيا شرق ااناعول استولى علي ا الدانشمنديون ثم السالجقة ووقعت تحت الحكم العثمانى دى ع ـد السـلطان

ســليم ااول (922ه ــ1516 /م) .أحمــد هالــة محمــد رعمــائر مدينــة قياــر ببــان عاــر ســالجقة الــرومر رســالة دكتــو ار غيــر

منشورة قسم اآلثار والحعارة كلية اآلداب جامعة حلوان .35 2015

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.

 49ترجم اول مرة لللة العربية.

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.
50
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المركريــة علــى مثلثــات كرويــة ويتوســط جــدار القبلــة الجنــوبى محـراب وو تجويــف معــلو مــن خمســة أعــال
وعلـ يمينــه منبــر

53

تــم بعــادة محفــل خشــبى بالجــدار الشــمالى للجــامو دــى وقــت احــق

54

وتقــو المئونــة دــى

الركن الشمالى اللربى من الجامو( .شكل 3لوحة )15 -13

.2.1العمائر الدينية للصدر األعظم مرزيفون قره مصطفى باشا والصدر األعظم امجازاد حسين باشا :

.1.2.1مدرسة ومسجد مرزيفون قره مصطفى باشا:

.1.1.2.1الموقع وتاري اننشا :
شيد قر ماطفى باشا كليته

55

بديوان يولـو باسـتانبول بـالقرب مـن السـوق الملطـى 56وبـالقرب مـن كليـة

تشورلولو باشا 57وعلى بعد 300م شمال ﭼمبرلى تـاش( 58خريطـة 1أ) دـى عـام (1094هــ1683 /م) وأكتمـل
البنــاأل عل ـ يــد ابنــه عل ـ ب ـ (1102ه ــ1691 -1690/م) بواســطة المعمــار حمــد
الكتابى الموجود على مدخل قاعة الدرسخانه

60

ناه كاآلتى ( :لوحة )17

ماطفى نامى او ورير اعدم ااحب خير

59

وول ـ ودق ـاً للــنقش

جاين اح بارح خدا روعه رعوان ايله

بو مقامى كه بنا ايتمش ايدح نافنه د

ديديلر كوشه عرم در منان ايله

كمسيه باقى دگلدر بو سراح كردون

عين عبرتله باقوب دقت و امعان ايله

على بي يعنى كه درراندح ديدح حمدح يه

پدرم خيرانه كل سعى د اروان ايله

مكتب ومسجد ايله دار حديثى تكميل

ايليرب هر نه كه ارم ايسه بنياد ايله

اول دخى ايلدح اكمالنه همت يارب

ايك عالمد ان مشكلى اسان ايله

بو مقام ديدح اتمامنه هاتف تاري

روح بانيسنه كل داتحه احسان ايله

ترجمته إلى العربية كاآلتى :
اس ـ ــم ا ـ ــاحب ه ـ ــوا الخي ـ ــر ولـ ـ ـ ال ـ ــورير ااعد ـ ــم داجع ــل ي ــاهلل ي ــا ب ــارﺉ مس ــتقر ومقام ــه د ــى روع ــة
الرعوان

ماطفى

يقولون أنه أنشص هوا المقام وأقتسمه
لن يخلد قار الدنيا هوا احد

55

عارماً على الحدى بمقام مو المل المنان
دندر بليه بعين ااعتبار ودقة وامعان

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

53
54

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

ISMAIL, S., «Divanyolu, a review on the usage of historical buildings»,83.
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.
56
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قال على ب يعنى ابنه بلى حمدح أقبل

بلى خير أبى واسو بليه كثي اًر

اررقه ياهلل ال مة إلكماله أيعاً

وس ل معسرته دى العالمين

وأكمل كل ما يلرم إلعادة دار الحديث بلى المسجد والكتاب
قيل أن هاتف التاري جاأل إلتمامه

دــلتى بلــى منشــئيه وأحســن بليــه بق ـراألة الفاتحــه علــى

روحه

61

يتعمن تاري انت األ بناأل الكلية ودق حساب الجمل كاات :
روح
8+6+200

بانيسنه

كل

داتحه

احسان

ايله

5 +60+10+50+1+2

30+20

5+8+400+1+80

50+1+60+8+1

5+30+10+1

1102

.2.1.2.1التخطيط المعمارى للمدرسة:
يحــيط بالكليــة ســور دــت بــه كتلــة مــدخل ت ـ د دتحــة البــاب بلــى ال ـداخل مباش ـرة تتكــون المدرســة مــن

احن مكشوف يتوسطه دسقية مثمنة يحيط به أروقة من الج ات ثالثة على هيئة حرف  uحيث يشـتمل كـل

عــلو مــن ااعــال الثالثــة الشــمالية اللربيــة والجنوبيــة اللربيــة والجنوبيــة الش ـرقية علــى رواق يتكــون مــن
بالطة واحدة بواسطة بائكة معقودة بعقود ترتكر على أعمدة يطـل كـالً مـن الـرواق الشـمالى اللربـى والجنـوبى

الشـرقى علــى الاــحن بواســطة عقــدين بينمــا يطــل الــرواق الجنــوبى اللربــى علــى الاــحن بواســطة أربــو عقــود

يلطــى ااروقــة قبــاب ترتكــر علــى مثلثــات كرويــة وتقــو حجـرات الطلبــة خلــف أثنــين مــن ااروقــة مــن الج ــات
الجنوبية اللربية والجنوبية الشرقية ملطاة بقباب( .شكل 4لوحة )18

.3.1.2.1التخطيط المعمارى للمسجد:

يقــو دــى الج ــة الشــمالية الش ـرقية مــن الاــحن المكشــوف قاعــه الدرســخانه اســتخدمت كمســجد مــثمن

الشكل 62يشتمل على محراب وات تجويف ناف دائرح ودت بالواج ة مستويين من النوادو المستوح السـفلى
نوادــو مســتطيلة ملشــاة بماــبعات معدنيــة ودــت بالمســتو العلــوح نوادــو معقــودة بعقــد مــدبب ملشــاة بــالجذ

المعشـق بالرجـاج علــى هيئـة خاليــا النحـل ويحــيط بالمسـجد سـقيفة مــن ثـالث ج ــات يـتم الواــول بلـى دتحــة
الباب من خالل درجتين والمساحة التى تتقـدم كتلـة المـدخل تـنخفي عـن مسـتو السـقيفة تطـل السـقيفة علـى

الاــحن بواســطة خمــس عقــود أوســط ا أوســع ا وتبــرر العقــود الثالثــة للســقيفة عــن مســتوح العقــدين ااخـريين
ترتكر العقود على ست أعمدة ويسقف السقيفة سقف مسط ( .شكل 4لوحة )19

61

ترجم اول مرة بالللة العربية.
ÇOBANOĞLU, «Merzifonlu kara Mustafa paşa külliyesi XVII», 249.
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.2.2.1مدرسة ومسجد امجازاد حسين باشا:
.1.2.2.1الموقع وتاري االنشا :

أنش امجاراد حسين باشا دى عام (1112هـ1700 /م) كلية بمنطقة (سراج خانـة)Saraçhane -

63

بمحلة المعمار (أياس )Ayas -بالقسم ااوروبى من مدينة استانبول تتكون من مدرسة ودرسخانه أستخدمت

كمسـجد ومكتبـة وكتـاب وسـبيل علـ مسـاحة 2580م وبعـد حـوالى أربعـين سـنة تـم بعـادة ﭼشـمة خعـعت
الكلية للكثير من التليرات الناتجة عن الحرائق والرارال( .64شكل)5

.2.2.2.1التخطيط المعمارى للمدرسة :

يحـيط بالكليـة ســور دـت بــه كتلـة مــدخل تـ د بلـى المدرســة التـى تتكــون مـن اــحن مكشـوف يتوســط ا
دسقية مثمنة يحيط ب ا أروقة من ثالث ج ات على هيئة حرف  Uيتكون كل رواق من بالطة واحدة بواسطة
بائكــة واحــدة تطــل علـ الاــحن بواســطة عقــود ترتكــر علــى أعمــدة يلطــى ااروقــة قبــاب ترتكــر علــى مثلثــات

كروية ودت بالبوائ دتحات أبواب ونوادو ت دح بلى غرف المدرسة بواقو  16غردة ملطاة بقباب ترتكر على
مثلثات كروية(.شكل 5لوحة )20

.3.2.2.1التخطيط المعمارى للمسجد:

علــى اليســار مــن المدرســة قاعــة درســخانة اســتخدمت كمســجد 65بجانــب الحدي ـرة منفاــلة عــن أروقــة

المدرسة

66

يتبو دى تخطيطه مثمن الشكل 67يحـيط بـه رواق مـن الج ـات الثالثـة 68مـا عـدا ج ـة جـدار القبلـة

يتكون كل رواق من بالطة واحدة بواسطة بائكة تطل على الاحن بواسطة عقود ترتكر على أعمدة ويتوسط
ال ــرواق الش ــمالى كتل ــة الم ــدخل وت ــنخفي المس ــاحة الت ــى تتقدم ــه ع ــن مس ــتوح ال ــرواق د ــت بك ــل واج ــة م ــن

الواج ــات المثمنــة مــن أســفل نادــوتين مســتطيلتين ومــن أعلــى نادــوتان معقودتــان ويســقف المســجد قبــة مركريــة

ارتفاع ا 11م ويتوسط جدار القبلة محراب

63

69

ويسقف ااروقة الثالثة قباب وأقبية( .شكل 5لوحة )20

ســميت س ـراج خانــه ب ــوا ااســم نســبة بلــى اارســتا التــى انشــائ ا الســلطان محمــد الفــات لتكــون محــل عمــل الس ـراجين الــوين

ياــنعون ســروج الخيــول ورحال ــا .عــوي محمـد أحمــد ب ــاأل الــدين رالمنشــلت التجاريــة العثمانيــة الباقيــة بمدينــة بســتانبول حتــى

أواخــر القــرن (12هــ18 /م) د ارســة آثاريــة معماريــة ودنيــةر رســالة ماجســتير غيــر منشــورة قســم اآلثــار اإلســالمية كليــة اآلثــار

جامعة القاهرة 2016م .321

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

64

9.
AYDIN,«Amcazâde Hüseyin», 9.
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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10.21608/jguaa.2021.67178.1172

 | DOIهبة حامد عبد الحميد محمود

661

املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

.2المبحث الثانى :الدراسة التحليلية المقارنة:

 .1.2الموقع وأثره على التخطيط:

كان لعامل الموقو دو اًر دعااً دى تخطيط المنشلت الدينية لعائلة كوبرولو تبين من خالل ما سـبق تركـر

منشصت م دى القسم ااوروبى من مدينة استانبول القديمة واختيار مواقـو لكليـات م المعماريـة دـى منـاطق حيويـة
ومركري ــة بالم ــدن دب ــالرغم م ــن اردح ــام منطق ــة ديـ ـوان يول ــو باس ــتانبول بالمنشـ ـصت د ــى ه ــو الفتــرة با ان ــه أوج ــد

كوبرولو محمد باشا وقر ماطفى باشا مساحة لتشـييد كليـت م وربمـا كـان ل ـدف سياسـى وهـو تقويـة سـلطت م

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

ومن ثم اهتموا بعمارت ا وتاميم ا حتى تليق بوجودها على الطريق السـلطانى وكـول الحـال أمجـاراد حسـين

باشــا اختــار موقــو س ـراج خانــه لكليتــه المعماريــة بمدينــة اســتانبول وهــى منطقــة تجاريــة تقــو بــالقرب مــن كليــة
محمد الفات وتصتى أهمية ااسواق بلى جانب كون ا مركر تبادل أو بيو السلو هى أيعاً مركر لتبادل اادكـار
والشائعات لما يحدث من مناقشات دى أمور السياسة وااقتاـاد وغيرهـا بمـا يبـرر أهميت ـا كم اركـر اتاـال

70

سادرن بول.
ا
ولول نجد كوبرولو محمد باشا أختار منطقة السوق أيعاً لتشيد كليته بمدينة

وبالرغم من اهتمام الادور العدام موعو الدراسة بالبناأل والتشييد دى مدن مختلفة مـن اامبراطوريـة

العثمانيــة با أن ــا اتســمت باــلر المســاحة والبســاطة وهــوا ارجــو بلــى عامــل المســاحة حيــث اردحمــت مدينــة
اســتانبول بالكليــات العــخمة باإلعــادة بلــى كث ـرة وجــود الجوامــو دــى المدينــة لــول لجــصوا بلــى تشــييد كليــات
معماري ــة ا ــليرة الحج ــم وع ــادة المبن ــى الرئيس ــى يك ــون مدرس ــة وتـ ـرتبط ب ــا منش ــلت أخ ــرح وتق ــوم المدرس ــة
بالوديفتين حيث أن الوديفة ااساسية مدرسة والوديفة التى تتبع ا وألحقت ب ا مسجد حيـث تقـوم الدرسـخانه

بالمدرســة مقــام الجــامو باإلعــادة بلــى أن العمــارة تعــد انعكاس ـاً اــادقاً لحالــة المنشــئيين ااقتاــادية دعمــائر

الورراأل لم تكن بنفس عخامة العمائر السلطانية وبـالرغم مـن أن كليـات م اـليرة دـى الحجـم با أن ـم حراـوا
أن تعمم عمائر متعددة الودائف.

وللموقــو أثــر علــى تعــدد الواج ــات حيــث نجــد مســجد كوبرول ـو محمــد باشــا بمدينــة اســتانبول يطــل علــى

الشار بواسـطة أربـو واج ـات ونجـد أن المعمـار حـريذ علـى توريـو الوحـدات المعماريـة كـال حسـب الوديفـة

التى يقوم ب ا حيث نجـد العـلو اللربـى مـن الجـامو بـه ﭼشـمة لخدمـة المـارة مـن الشـار (لوحـة  )2ويبـدو أن

جــامو كوبرول ـو محمــد باشــا بمدينــة حكــيم خانــه أنش ـ دــى منطقــة خاليــة مــن المنشــلت ولــول الجــامو لــه أربــو
ـادرن بــول وبــالرغم مــن وجــود العديــد مــن
واج ــات وكــول الحــال دــى جــامو كوبرول ـو محمــد باشــا بمدينــة سـ ا
العمائر المتجاورة بـديوان يولـو بمدينـة اسـتانبول كمـا سـبق الـوكر مـن قبـل با أن ـا تـدل علـى عبقريـة المعمـارح

دى مراعاة خط تنديم الطريق.
70

عوي المنشلت التجارية .46
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 .2.2العوامل المناخية وأثرها على التخطيط:
يعد المنـال عناـر أساسـى دـى التاـميم المعمـارح وهـو المقدمـة الرئيسـية لخلـق طـابو معمـارح متميـر

للعمــارة د ــو يكــون انعكاسـاً للدــروف البيئيــة والمناخيــة وان عامــل المنــال مــن العوامــل البيئيــة الطبيعيــة الثابتــة

لك ــل أقل ــيم وت ــوحى للمعم ــارح بالمعالج ــات المعماري ــة الت ــى ت ــتالئم م ــو طبيع ــة ااقل ــيم وبم ــا يناس ــب اانس ــان
ومتطلباته دإن هو المعالجات تكون تلقائية نابعة من البيئة المحلية حيث ي ثر المنال برداً وددئاً وح اررة على
أشكال العمائر وتكوين ا من حيـث الكتلـة الرئيسـية والتفااـيل ومـا يتطلبـه اعـدادها لمقاومـة اامطـار أو الثلـوج

أو الح اررة الشديدة دقد حاول المعمار دى العار العثمانى بتركيا ند اًر لمناخ ا شديدة البرودة والممطر شـتاألاً
أن يكيف شكل المبنى تبعاً للدروف المناخية حيـث اسـتخدام التلطيـة بالقبـاب وااقبيـة بو يالئـم هـوا النـو مـن
التلطية ااقطـار التـى يكثـر ب ـا الثلـوج وتتسـاقط علي ـا اامطـار بلـ اررة حيـث تسـاعد هـو اانـوا مـن التلطيـة

على عدم تراكم اامطار والثلوج على سطح ا

71

تعد القباب عنار بنشائى 72استخدمت بموعو البحث دى

تلطية أروقة وحجرات الطلبة مثال ول  :مدرسة ومسجد كوبرولو محمد باشا باستانبول (شكل 1لوحة)3-1

ـادرن بــول (شــكل  2لوحــة  )7وبيــت الاــالة والســقيفة بجــامو
وبيــت الاــالة بجــامو كوبرولـو محمــد باشــا بسـ ا

كوبرولـ ـو محم ــد باش ــا بحك ــيم خان ــه (ش ــكل  )3ومس ــجد وأروق ــة وحجـ ـرات طلب ــة مدرس ــة ق ــر ما ــطفى باش ــا
باســتانبول (شــكل  4لوحــة  )19 -18ومســجد وأروقــة وحج ـرات طلبــة مدرســة أمجــاراد حســين باشــا ويعــد
تلطية الفسقية بمدرسة أمجاراد حسين باشا أحد المعالجات لحماية المت ع من ح اررة الشمس ومطر الشتاأل.

(شكل 5لوحة )20

تنوعت مناطق انتقال القباب ما بين الحنايا الركنية والمثلثات الكروية ديما يلى اآلتى:

ـادرن بـول (لوحـة  )10والمثلثـات
وجدت الحنايـا الركنيـة دـى قبـة بيـت الاـالة بجـامو كوبرولـو محمـد باشـا بس ا

الكروية دى قباب سقيفة وبيت الاالة بجامو كوبرولو محمد باشا بحكيم خانه( .لوحة )15 14

 -األقبيـــة  :وجــد القبــو المــدبب بموعــو الد ارســة دــى الــدخالت الجانبيــة التــى تكتنــف بيــت الاــالة بجــامو

كوبرول ـو محمــد باشــا بحكــيم خانــه (لوحــة  )14ووجــدت ااقبيــة الطوليــة بســقيفة جــامو كوبرول ـو محمــد باشــا
بسادرن بول(.شكل)2
ا

 71اـال

ياسـر بسـماعيل عبـد السـالم رالعوامـل المـ ثرة علــى مخططـات العمـائر الدينيـة العثمانيـة دـى القـاهرة والوجـه البحــرحر

رسالة ماجستير غير منشورة قسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة 2001م .129 33
72

عثمــان محمــد عبــد الســتار ندريــة الوديفيــة بالعمــائر الدينيــة المملوكيــة الباقيــة بمدينــة القــاهرة ط 1اإلســكندرية دار الودــاأل

لدنيا الطباعة والنشر 2005م .178
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 .3.2التخطيط:
الجدير بالوكر ان الطرار الكالسيكى للعار العثمانى امتد من عام ( 1115 -907هــ1703 -1501/م)

73

اتع ول دى تخطيطات المنشلت الدينية موعو الدراسة.

 .1.3.2الجوامــع :تبــين مــن خــالل الد ارســة الواــفية وجــود طـ اررين لتخطيطــات جوامــو عائلــة كوبرولـو علــى
النحو اآلت :

.1.1.3.2الط ـراز األول :التخطــيط و القبــة الواحــد  :يعــد أول طــرر الجوامــو العثمانيــة المعرودــة وأقــدم ا
ويتكــون هــوا التخطــيط دــى جــوهر مــن مســاحة مربعــة تختلــف مــن جــامو اخــر ملطــاة بقبــة ويتقــدم غالبيــة
74

الجوام ــو س ــقيفة ملط ــاة بقب ــاب أو أقبي ــة أو ااثن ــين معـ ـاً

وج ــد ه ــوا التخط ــيط بموع ــو الد ارس ــة د ــى ج ــامو

كوبرولو محمد باشا بسادران بولو يتقدم بيت الاالة سقيفة خماسية( .شكل)2

ويعد هوا الطرار من أكثر الطرر المعمارية شيوعاً وانتشا اًر بمدن ااناعول منو دت بروسة (727هـ/

1326م) وحتى أواخر القـرن (9هــ15 /م) وتد ـر خاـائذ وسـمات هـوا الطـرار دـى العمـائر العثمانيـة التـى
شــيدت قبــل دــت مدينــة اســتانبول (857هــ1453 /م) 75وبــالرغم مــن د ــور الطـرار الكالســيك دــى (ق 10هــ/

16م) با أن طـرار المســجد القبــة اســتمر دـى (ق 11هــ17 /م) علــى ســبيل المثــال :جــامو قــر ماــطفى باشــا
بمرريفون (1077هـ1667 -1666 /م)
سقيفة ثالثية.77

76

وجامو قر ماطفى باشـا (1081هــ1670 /م) بقياـرية يتقدمـه

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

عند العثمانيين ( (son cemeet yeriمكان الجماعة المتصخرة والدليل على ول وجود محاريب ب ا دعالً
عــن الشــكل الجمــالى الــوح أكســبته هــو الســقيفة للتكــوين الخــارجى للمســجد وواج تــه وتمييـ اًر لمدخلــه والســقيفة

بجــامو كوبرول ـو محمــد باشــا موعــو الد ارســة تقــو علــى محــور المح ـراب وهــوا النــو مــن الســقائف الــوح ن ـ ار
معت ــاداً من ــو عا ــر س ــالجقة ال ــروم (ق 7هـ ــ13 /م) وانتق ــل ديم ــا بع ــد للعثم ــانيين

78

وارت ــبط وج ــود الس ــقيفة

ÜNSAL, B.,Turkish islamic architecture in Seljuk and ottoman times 1071-1923, London, Alec tiranti ,1959, 14.
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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.
76
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المالاــقة للمنشــصة والتــى تبــرر عن ــا وتمتــد بطــول الواج ــات الخارجيــة بمعالجــة معماريــة مرتبطــة بــالدروف

شتاأل.79
المناخية للحماية المالين من أشعة الشمس ايفاً والمطر
ً

.2.1.3.2الط ارز الثانى :الجامع و التخطيط االيوانى:

يمثــل هــوا التخطــيط حلقــة مــن حلقــات تطــور الجــامو وو القبــة الواحــدة حيــث قــام المعمــار بريــادة مســاحة

الجامو من الجانبين (المحور العرعى) عن طريق بعادة رواقين غالباً أو بيوانين أحياناً عمودين علـى جـدار
القبلة ويطالن على المساحة الوسطى لبيت الاالة الملطاة بقبة ويلطى كل من مـا قبـاب أو أقبيـة أو ااثنـين

80
معـاً وجــد هــوا التخطــيط دــى موعــو الد ارســة بجــامو كوبرولـو محمــد باشــا بحكــيم خانــه وتقــو الســقيفة أيعـاً

على محور المحراب (شكل  )3وجد هوا التخطيط من قبل أمثلة موعو الدراسة ببالد ااناعول على سبيل

المثال :جامو قر داود باشا باستانبول (900هـ1495 /م).81

.2.3.2المدارس :تبين من خالل الدراسة الوافية وجود نمطين لتخطيطات المدارس كااتى:
.1.2.3.2تخطيط على هيئة حرف :L

يتبـو دـى تخطيطـه اـحن مكشـوف وأروقـة دـى عـلعين دقـط خلف ـم مسـاكن الطـالب التـى تعـد عناــر

مــن عنااــر المنفعــة حيــث تخــدم العمليــة التعليميــة بالمدرســة والقــائمين علي ــا وجــد هــوا التخطــيط بموعــو

الدراسة دى مدرسة كوبرولو محمد باشا باستانبول (شكل 1لوحة  )1وجد هوا التخطـيط بمدينـة اسـتانبول دـى

( ق 10هـ ــ16 /م) بمدرس ــة ش ــمس أحم ــد باش ــا (988هـ ــ1580 /م)

82

ونج ــد أن ه ــوا التخط ــيط تناس ــب م ــو

المسـاحة المتاحـة للبنـاأل وتوريـو الوحـدات المعماريـة ااخـرح حيــث تقـو التربـة دـى العـلو الشـمالى وتطـل علــى
الطريق الرئيسى ب دف الدعاأل والترحم على المتودى( .شكل )1

.2.2.3.2تخطيط على هيئة حرف : U

يتبــو دــى تخطيطــه اــحن مكشــوف وأروقــة دــى ثالثــة أعــال دقــط وخلف ــم مســاكن الطــالب وجــد هــوا
التخطــيط بموعــو الد ارســة دــى مدرســة قــر ماــطفى باشــا بمدينــة اســتانبول بينمــا تقــو حجـرات الطلبــة خلــف

علعين دقط ويرج عـدم وجـود حجـرات للطلبـة دـى الج ـة الشـمالية ارجـو أيعـاً بلـى عامـل المسـاحة حيـث أن
الواج ة الرئيسية للمنشلة مطلة على الشار (شكل 4لوحة  )18وتتبو مدرسة امجاراد حسين باشا باسـتانبول
احن مكشوف وثالثة أروقة وخلف ااروقة الثالثة حجرات الطلبة( .شكل )5

 79عجوة عماد محمـد رالحلـول المعماريـة المعالجـة للدـواهر المناخيـة بعمـارة القـاهرة منـو نشـصت ا حتـى ن ايـة العاـر العثمـانىر
رسالة دكتو ار غير منشورة قسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة .214 213 2009

80
81

الحداد محمد حمرة بسماعيل المجمل دى اآلثار والحعارة اإلسالمية ط 1القاهرة :رهراأل الشرق 2006م .543

محمــد محمــود الســيد رالمســاجد العثمانيــة الباقيــة دــى عــاحية بســكودار بإس ــتانبول دــى الفتـ ـرة (1223 -752هـــ-1352/

1808م) دراسة آثارية معماريةر رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة كليـة اآلثـار قسـم اآلثـار اإلسـالمية جامعـة سـوهاج 2018م
.112
82

محمد المساجد العثمانية الباقية دى عاحية بسكودار .186
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وتعـد مدرسـة سـليمان باشــا بـن أورخـان غــارح دـى أرنيـق منتاـف (ق 8هــ14 /م) أقـدم مدرسـة عثمانيــة

تتبــو تخطــيط علــى هيئــة حــرف U

83

وجــد هــوا التخطــيط بمدينــة اســتانبول علــى ســبيل المثــال :مدرســة الوالــد

عتيق (نوربانو) باسكودار (991 -978هـ1583 -1570 /م).

وج ــد بالم ــدارس العثماني ــة تخط ــيط ح ــرف  Uب ــالحجرات حي ــث تتب ــو المدرس ــة د ــى تخطيط ــا ا ــحن

مكشــوف محــاط بــصربو أروقــة وخلف ــا حج ـرات الطلبــة مــن ج ــات ثالثــة دقــط وهــو أكثــر التخطيطــات شــيوعاً

وانتشــا اًر علــى ســبيل المثــال :مدرســة ســنان باشــا بمنطقــة ديـوان يولــو باســتانبول (1002هــ1593 /م) مدرســة
بيرام باشا بمنطقة خااكى (1044هـ1635 -1634 /م)

84

وهنا أمثلة لمدارس تتبو دى تخطيط ا احن

أوسط مكشوف محاط بصربو أروقة وتقو حجرات الطلبة خلف الرواقين الجانبين دقط مثال ول  :مدرسـة داعـل

أحمد باشا بوريركوبرو.85

ويعد الاحن المكشوف من عناار اانتفا ااساسية حيث أنه مرتبط بالت وية واإلعـاألة وهـو مـن

أهــم عنااــر ااتاــال والحركــة دــى المنشــصة الدينيــة بــل يمكــن اعتبــار اــالة التوريــو الرئيســية التــى تاــل بــين

ااروقــة دالبــد للــداخلين بلــى المنشــصة أو الخــارجين من ــا مــن المــرور بــه

86

ينطبــق ول ـ علــى نمــاوج موعــو

البحــث وبــالرغم مــن أســتخدام القبــاب وااقبيــة دــى التلطيــة با أن هــوا اامــر لــم يمنــو مــن اســتخدام الاــحن
المكشــوف عن ــدما يلت ــرم المعم ــارح بنمطي ــة طـ ـرار مع ــين كمــا ه ــو الح ــال د ــى نمطي ــة طــرار تخط ــيط الم ــدارس

العثمانية.

كانت قاعة الدرسخانة دى المدارس المستقلة تستخدم دى نفس الوقت مسجداً وبالتالى تـرود بمحـراب أو

مســجدا جــامو دبالتــالى تــرود بمنبــر ومئونــة

87

اتع ـ مــن خــالل الد ارســة أن مــدارس موعــو الد ارســة مســتقلة

غير ملحقة بجوامو وبالتالى استخدمت قاعة الدرسخانة كمسجد اتبعـت دـى تخطيط ـا التخطـيط المـثمن مثـال

ول ـ  :قاعــة درس ـخانه بمدرســة كوبرول ـو محمــد باشــا بمدينــة اســتانبول ويعتبــر التخطــيط المــثمن هــو التخطــيط
اادعل دى هوا المسجد للحفاد على خط تنديم الطريق والسماح بتعدد الواج ات لتوريو العديد من العنااـر

علي ــا كالمــداخل والﭼشــمة وقاعــة الدرســخانه بمدرســة قــر ماــطفى باشــا يتقــدم ا ســقيفة بمدينـة اســتانبول مــن
ثالث واج ـات علـى هيئـة حـرف  Uوقاعـة الدرسـخانه بمدرسـة امجـاراد حسـين باشـا بمدينـة اسـتانبول يتقـدم ا

 83عيســى مردــت محمــود رالط ـرار العثمــانى دــى منشــلت التعلــيم بالقــاهرة (1213 -923ه ــ1798 -1517 /م) د ارســة اثريــة

معماريـةر رســالة دكتـو ار كليــة اآلثــار جامعـة القــاهرة 1987م 166؛ مرعـى منــى الســيد عثمـان ررســوم العمـائر الدينيــة دــى
تاــاوير المخطوطــات العثمانيــةر رســالة دكتــو ار غيــر منشــورة قســم اآلثــار اإلســالمية كليــة اآلثــار جامعــة القــاهرة 2009م

.684
84

عبد الحميد عمائر السالطين .340

86

عثمان ندرية الوديفية .391

87

KUBAN, ottoman architecture, 391.

85

الح ــداد محم ــد حمـ ـرة بس ــماعيل العم ــارة اإلس ــالمية د ــى أوروب ــا العثماني ــة ط 1جامع ــة الكوي ــت مكتب ــة الكوي ــت الوطني ــة

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

وول ان ا أستخدمت كجامو ووجد بنماوج موعو الدراسة محراب ومنبر وأن كان غير أالى حاليـاً ويعـد

التخطــيط المــثمن س ــمة تميــر قاع ــة الدرســخانة بنم ــاوج الد ارســة حيــث الش ــائو دــى الم ــدارس التركيــة أن قاع ــة

الدرسـخانة عبــارة عــن حجـرة مربعــة ملطــاة بقبــة عــادة ب ـا محـراب وا تشــتمل علــى منبــر 88تشــتر أحيانـاً مــو
حجرات المدرسة وأحياناً 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

المساحة اإلجمالية للمبنى دالسقيفة على هيئة حرف  Uتحيط بالمبنى من ثالثة جوانب عدا ج ة جدار القبلة
وهــو اامــر الــوح ســم باعــادة مســاحة ارئــدة للاــالة تعــاف لمســاحة المبنــى د ــر ول ـ دــى ســقيفة جــامو

يعقوب شا (895هـ1480 /م) باستانبول ومسجد ارح شلبى بصدرنة (920هــ1514 /م) وبالجـامو الخردـى
باســكودار بمدين ــة اس ــتانبول (1150هـــ1640 /م) وبمدين ــة الق ــاهرة دــى ج ــامو س ــنان باش ــا بب ــواق (979هـــ/

1571م).89

وهنا مالحدة هامة جداً يجب با تفـوت علينـا وهـى أن المعمـارح العثمـانى كـان ي ارعـى بلـى جوانـب

العوامــل البيئيــة والمناخيــة دــى هــو الريــادات دإنــه كــان يعــو ناــب عينيــه العامــل الــدينى أيع ـاً دحــرذ دــى
تاميمه على أا يكون المالى دى هو السقيفة يسبقه اإلمام دـى الاـالة دلـم يجعل ـا المعمـارح تمتـد بامتـداد

أعمــق مــن أمتــداد جــدار القبلــة للمســجد وول ـ تحقيق ـاً للقاعــدة الفق يــة التــى تفعــى بــبطالن الاــالة اوا تقــدم

المالى أو سبق اإلمام دى الاالة بالمسجد.90

وبــالرغم مــن شــيو التخطــيط المــثمن دــى التــرب وااســبلة با أنــه لــم يكتــب ل ــا الشــيو واانتشــار دــى

المنشــلت الدينيــة مــن الجوامــو والمــدارس حيــث كــان التخطــيط المســتطيل والمربــو هــو المفعــل دــى الاــالة
انتدــام اــفوف الماــليين ويعــد المــثمن مــن ااشــكال ال ندســية التــى تحتــاج بل ـ مس ـاحة كبي ـرة مــن ااري

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

1489 -1488م) تتبو التخطيط المثمن من الـداخل والخـارج وتتبـو مدرسـة رسـتم باشـا ( 957هــ1550 /م)
باستانبول دى تخطيط ا مربو من الخارج ومثمن من الداخل يدور حول احن أوسط مكشوف.91

88
89
90
91

عبد الحميد عمائر السالطين .342 -340
ركى رتطور شكل السقيفةر .55 52 49
اال

رالعوامل الم ثرة على مخططات العمائر الدينيةر .69

عيس ــى رالطـ ـرار العثم ــانىر 173 172؛ ب ج ــت من ــى محم ــد ب ــدر رالم ــدارس التركي ــة العثماني ــة وات التخط ــيط الم ــثمن

بالتطبيق على مدرستى قابى آغاس بصماسيه ورسـتم باشـا باسـتانبولر نـدوة اآلثـار اإلسـالمية دـى شـرق العـالم اإلسـالم

30

نودمبر – ديسمبر القاهرة 1999م .295 294 291 290 281
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وربما يكون السبب وراأل اعـادة محـراب ومنبـر بقاعـة الدرسـخانة لنمـاوج موعـو الد ارسـة واسـتخدام ا كمسـجد

الموقــو ال ــام ل ــو المــدارس وهــو واحــد م ـن الميــادين الرئيســية بمدينــة اســتانبول دــى القســم ااوروبــى واهتمــام
الاــدور العدــام سـواأل دــى الفتـرة الســابقة لموعــو الد ارســة أو الالحقــة بانشــاأل المــدارس عــمن كليــات تشــتمل
على تربة وسبيل وعدم وجود جامو باستثناأل نماوج قليلة.

وتميرت مدرسة كوبرولو محمد باشا بإن أسفل ا حوانيت موقودة علي ا ووجود الحوانيت التى استخدمت

دى العملية التجارية يعتبر جانب من ااستلالل الرأسى للمساحة المتاحة للبناأل بعد أن الرت لالسـتفادة ممـا

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

 .4.2المداخل:

تعتبر المداخل مـن عنااـر ااتاـال والحركـة بالمنشـصة وتبـدأ عنااـر ااتاـال والحركـة بالـدرج الـوح

يربط بين الخارج والداخل

93

نجد ول دى مسجد قر ماـطفى باشـا يتقـدم السـقيفة درج وكـول مسـجد أمجـاراد

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

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

تخلو المدارس من وجود ملون وقد يكون السبب الرئيسى دى اختفاأل المئونة دى المدرسـة العثمانيـة هـو
التركيــر علــى الوديفــة ااساســية للمدرســة وهــى التــدريس

94

بينمــا تشــتمل جوامــو موعــو الد ارســة علــى مئونــة

واحدة دقط وتعد المئونة من عناار اانتفا ال امة بالمنشلت الدينية

95

تقو ملون موعو الدراسة دـى ركـن

الواج ة الرئيسية اايمن(.شكل  3 2لوحة )15 7

والجدير بالوكر أن موقو المئونة مرتبط بمساحة الف ار الداخلى مو الحفاد على أن يكون هـوا الموقـو

على امتداد الواج ة الرئيسية دإن لعامل الموقو العام للمنشصة بالنسبة لما يحيط ب ا من عمائر وشوار أث اًر دـى

تحديــد موقــو الفـ ار الــو يختــار المعمــارح للمئونــة وهــو مـرتبط بشــكل أساســى بالوديفــة التــى تقــوم ب ــا المئونــة
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

الشوار الرئيسية والفرعية المحيطة بالمسجد والم دية اليه والتى يتحكم دي ا موقو المنشصة الدينية العام.96

92

اال

رالعوامل الم ثرة على مخططات العمائر الدينيةر .129 40

93

عثمان ندرية الوديفية .387

95

عثمان ندرية الوديفية .282

94

96

عبد الحميد عمائر السالطين .324
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 .6.2المحاريب :تبين من خالل الدراسة وجود محراب وو بدن معلو ومحاريب وات تجويف ناـف دائـرح
كاآلتى:

.1.6.2المحراب و البدن المضلع :
وجـد ولـ دـ محـراب كوبرولـو محمــد باشــا بحكــيم خانــه (شــكل  3لوحــة  )13والجــدير بالــوكر وجــدت

محاري ــب د ــى (ق 11هـ ــ17/م) وات ب ــدن مع ــلو علـ ـ س ــبيل المث ــال :محـ ـراب الج ــامو الا ــينى (1050هـ ــ/
1640م) باستانبول.97

.2.6.2المحاريب و التجويف النصف دائرى :
وجد ول دى محراب مسجد كوبرولو محمد باشا بمدينة اسـتانبول ومحـراب جـامو كوبرولـو محمـد باشـا
سادرن بول ومحراب مسجد قر ماطفى باشا باستانبول(.شكل )4 2 1
ب ا

 .7.2العناصر المعمارية :

.1.7.2األعمد  :تعد ااعمـدة الحاملـة للعقـود مـن عنااـر اإلنشـاأل ااساسـية 98وجـدت بموعـو الد ارسـة دـى
أروقة مدرسة كوبرولو محمد باشا باستانبول (شكل  )1وبسقيفة مسجد قـر ماـطفى باشـا باسـتانبول وأروقـة
مدرسـ ــة قـ ــر ماـ ــطفى باشـ ــا باسـ ــتانبول (شـ ــكل  4لوحـ ــة  )19 18وأروقـ ــة مدرسـ ــة أمجـ ــاراد حسـ ــين باشـ ــا
باستانبول وسقيفة مسجد أمجاراد حسين باشا( .شكل  5لوحة )20

.2.7.2الفسقية :تعتبر من عناار اإلنتفا العرورية بالمنشلت الدينية حيـث أن ـا تقـوم بـدور هـام بو تمكـن
الما ــلى م ــن الت عـ ـ اس ــتعداداً للا ــالة

99

وال ــدف م ــن وج ــود ك ارس ــى مرتفع ــة ح ــول الفس ــقية حت ــى يجل ــس

المتوعئين علي ا بحيث ينارف الماأل المتبقى من الوعوأل بلى قناة دـى مسـتوح مـنخفي بـين الكرسـى وبـدن

الفسقية وات ا باإلعادة بلى أن ا تعتبر عنار من عناار الوقاية بالمنشصة حيث يستخدم ما ب ا من ماأل دى
بطفاأل ما لعله يحدث من حرائق بالمبنى لسبب أو اخر

100

وجدت الفسقية المثمنة دى مدرسة أمجاراد حسين

باشا باسـتانبول والفسـقية المربـو المحاطـة بقاعـدة سداسـية دـى مدرسـة كوبرولـو محمـد باشـا باسـتانبول( .شـكل

)5 1

.3.7.2النواف ـ  :نجــد النوادــو دــى نمــاوج موعــو البحــث مــن أســفل مســتطيلة ومــن أعلــى معقــودة ويعــد ول ـ
عنار من عناار الوقاية حيـث أن النوادـو السـفلية يسـ ل دتح ـا وغلق ـا مـن الـداخل بينمـا النوادـو العلويـة ا

يمكن غلق ا أو داتح ا دجعل ا المعمار ثابتة ملشاة بستائر من الجذ المعشق بالرجاج تسـم بمـرور العـوأل

وا تسم بتيارات ال واأل وتعد النوادو أيعاً من وسائل الت وية وااعاألة بينما نوادو المستوح العلـوح لـم يكـن

97

محمد المساجد العثمانية الباقية دى عاحية بسكودار .251

99

عثمان ندرية الوديفية .352

98

عثمان ندرية الوديفية.446 ،

100

عثمان ندرية الوديفية.414 378 377 ،
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الل ــري ااول من ــا ااع ــاألة بينم ــا التخفي ــف م ــن ثق ــل بن ــاأل الواج ــات باإلع ــادة بل ــى وع ــع ا د ــى تناس ــق

وسمترية بالمنشصة يعطي ا قيمة جمالية.101

واستخدم المعمارح دى النوادو السفلية التلشية بالمابعات المعدنية دعـالً عـن العـلف الخشـبية التـى

تللق علي ا من الداخل وول حتى ا تشكل ثقالً 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

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

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

الخاتمة وأهم النتائج:

 اتع من خالل البحث أهتمام عائلة كوبرولو باانشاأل دى أماكن متعددة من اإلمبراطورية العثمانية. تبين من خالل الدراسة لمنشلت مدينة استانبول أن الوديفة ااساسية مدرسـة والوديفـة التـى تتبع ـا مسـجد.– انفردت المساجد الملحقة بمدارس عائلة كوبرولو بمدينة استانبول بالتخطيط المثمن.

 تركرت منشلت أسرة كوبرولو بمدينة استانبول دى شار ديوان يولو الرئيس بالمدينة وكـول الحـال بمدينـةسادران بول حرذ محمد باشا على أختيار موقو هام بالمدينة وال دف من ول الدعاية السياسية.
 -اتبعت تخطيطات مدارس عائلة كوبرولو بمدينة استانبول حرف  Lو .U

 -اتبعــت تخطيطــات جوامــو كوبرول ـو محمــد باشــا بمــدن موعــو الد ارســة تخطــيط الجــامو وو القبــة الواحــدة

والجامو وو التخطيط اإليوانى.

101
102
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عثمان ،ندرية الوديفية.425 422 411 ،
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أوالً :المصادر والمراجع العربية:

ثبت المصادر والمراجع :

 أحمـــد محم ــود أحمـ ــد عبـــد الل ـــى رمحمـ ــد ك ــوبرولى باشـــا وتوليـ ــة مناـــب الاـــدارة العدمـ ــىر مجل ــة الد ارس ــات التاريخيـ ــةوااجتماعية جامعة نواكشوط 2008م.

- AḤMAD, MUḤAMMAD AḤMAD ʿABDULLAH,«Muḥammad kūbrūlī bāšā wa tūlīh manṣib alṣadāra al-ʿuzmā»,mağlat al-dirasat al-tariẖīya waʾl-ağtimaiati, Nouakchott
university,2008.

 أحمـد هالـة محمــد رعمـائر مدينـة قياــر ببـان عاـر ســالجقة الـرومر رسـالة دكتــو ار غيـر منشـورة قســم اآلثـار والحعــارةكلية اآلداب جامعة حلوان  2015م.

- AḤMAD, HĀLA MUḤAMMAD, «ʿAmāʾir madinat Qayṣarī ibān ʿaṣr Salağiqat al-Rūm», Ph.D
thesis, department archaeology and civilization, Faculty of Arts, Helwan
university, 2015.

 ب جــت منــى محمــد بــدر رالمــدارس التركيــة العثمانيــة وات التخطــيط المــثمن بــالتطبيق علــى مدرســتى قــابى آغاس ـ بصماســيهورس ــتم باش ــا باس ــتانبولر ن ــدوة اآلث ــار اإلس ــالمية د ــى ش ــرق الع ــالم اإلس ــالمى  30ن ــودمبر – ا ديس ــمبر
القاهرة 1999م.

-BAḤAĞT, MUNĀ MUḤAMMAD BADR, «al-Madaris al-turkiya al-ʿutmānīya ḏāt al-taẖṭīṭ almuṯaman 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.

 الح ــداد محم ــد حمـ ـرة بس ــماعيل العم ــارة اإلس ــالمية د ــى أوروب ــا العثماني ــة ط 1جامع ــة الكوي ــت مكتب ــة الكوي ــت الوطني ــة2002م.

- AL-ḤIDAD, MUḤAMMAD ḤAMZA ISMAIL, aleamarat al-islamīya fi Awrupa al-utmānīat, 1st ed.,
Kuwait university, maktabat kuwait alwataniah,2002.

.............-المجمل دى اآلثار والحعارة اإلسالمية ط 1القاهرة  :رهراأل الشرق 2006م.

- ………..al-Muǧmal fi al-aṯr waʾl-hadāra al-Islamīyah , 1st ed., Cairo: zaharāʾ al-šarq , 2006.

 -حــالق حســان اــبا

عبــاس المعجــم الجــامو دــى الماــطلحات اايوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة ط 1بيــروت :دار العلــم

للماليين 1999م.

- 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.

 -دهمان محمد أحمد معجم االفاد التاريخية دى العار المملوكى ط 1دمشق :دار الفكر 1990م.

- DAḤMĀN, MUḤAMMAD AḤMA., muğam alalfaz al-tariẖīya fi al-ʿaṣr al-mamlūkī, 1st ed. , Damascus:
Dār al-fikr, 1990.

 ركـى أحمـد محمـد رتطـور شـكل السـقيفة التـى تتقـدم المســاجد العثمانيـة د ارسـة تحليليـة مقارنـةر مجلـة اآلتحـاد العـام لاثــاريينالعرب

2017 18م.

- 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.

 -الشناو

عبد العرير محمد الدولة العثمانية دولة بسالمية مفتر علي ا القاهرة :مكتبة اانجلو المارية 1980م ج.1

-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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اال سعداوح ماطلحات التاري العثمانى (معجم موسوعى ماور)  3أجراأل الرياي :دارة الملـ عبـد العريـر
2016م ج.2

- ṢĀLIḤ , ṢĀLIḤ ṢIʿDĀWĪ , Muṣṭalaḥāt al-tārīẖ al-ʿutmānī (muʿğam mawṣūʿ ī muṣawar) , 3 vols.,
Riyad: Dārt al-malik ʿAbd al-ʿAzīz, 2016, vol. 2.

 -اـال

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

- ṢĀLIḤ, YĀSĪR ISMAʿĪL ʿABD AL-SALĀM, «al-ʿAwāmil al-muʾaṯira ʿalā muẖaṭaṭāt al-ʿāmaʿir aldīnīya al-ʿuṯmānīya fī al-Qāhira wa al-wağḥ al-baḥarī», Master thesis,
Department Islamic archaeology, Faculty of Archeology, Cairo University,
2001.

 الامادح بيناس ركريا رادارة آل كوبرولى دـى الع ـد العثمـانى (1702 -1656م)ر رسـالة ماجسـتير قسـم التـارياآلداب جامعة اليرمو

كليـة

2002م.

- 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.

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

- 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 alnahḍa al-miṣrīya, 2007.

 عبد الحميد هبة حامد عمائر السـالطين والـواة بمـدينتى اسـتانبول والقـاهرة منـو القـرن 10هــ16 /م حتـى ن ايـة القـرن 12هــ/18م د ارســة آثاريــة معماريــة مقارنــة رســالة ماجســتير غيــر منشــورة قســم اآلثــار كليــة اآلداب جامعــة
أسيوط 2016م.
- ʿABD AL–ḤAMĪD, HIBA HAMĪD, «Amāʾir al-salāṭin waʾl-wulāh bimadīnatay Istanābūl WaʾlQāhira 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.

 عثمــان محمــد عبــد الســتار ندريــة الوديفيــة بالعمــائر الدينيــة المملوكيــة الباقيــة بمدينــة القــاهرة ط 1اإلســكندرية :دار الودــاأللدنيا الطباعة والنشر 2005م.

- 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 waʾlnašr,2005.

 عجوة عماد محمد رالحلـول المعماريـة المعالجـة للدـواهر المناخيـة بعمـارة القـاهرة منـو نشـصت ا حتـى ن ايـة العاـر العثمـانىررسالة دكتو ار غير منشورة قسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة 2009م.

-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.

 عالوح نسيبة عبد العرير الحاج ردور آل كوبرلو دى باـالح أوعـا الدولـة العثمانيـة 1702 -1656مر المـ تمر العلمـالسنوح ااول لكلية التربية ااساسية جامعة الموال مجـ6 .
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-ʿALLĀWĪ, NUSAYBA ʿABD AL-ʿAZĪZ AL- ḤĀĞ,«Dawr ʾāl kūbrulū fī iṣlāḥ awḍāʿ al-dawla alʿUṯmānīya 1656–1702 A.D», The First Annual Scientific Conference of the College
of Basic Education, University of Al Mosul, vol. 6, 2007.

بيمــان بســماعيل رالحمامــات العامــة دــى مدينــة بســتانبول خــالل العاــر العثمــانى دــى عـوأل نمــاوج منتقــاة مــن حمامــات
السـ ــالطين والاـ ــدور العدـ ــام (د ارسـ ــة آثاريـ ــة معماريـ ــة مقارنـ ــة)ر رسـ ــالة ماجسـ ــتير غيـ ــر منشـ ــورة قسـ ــم

 علـ-

.م2019 اآلثار(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) د ارسـة18 /هــ12(  عوي محمد أحمد ب األ الدين رالمنشلت التجارية العثمانية الباقية بمدينة بستانبول حتـى أواخـر القـرن.م2016 آثارية معمارية ودنيةر رسالة ماجستير قسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة

- 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) د ارســة اثريــة1798 -1517 /ه ــ1213 -923(  عيســى مردــت محمــود رالط ـرار العثمــانى دــى منشــلت التعلــيم بالقــاهرة.م1987 معماريةر رسالة دكتو ار كلية اآلثار جامعة القاهرة

- Asy, Marafat Maḥmud, «altiraz al-utmānī fi munšhat altalim bi Qāhira (923- 1213h/ 15171798m) dirāsa aṯhrīya mimārīya», Ph.D thesis, Faculty of Archeology, Cairo
University, 1987.

.م2014  دار النيل: القاهرة1سالطين الدولة العثمانية ترجمة جمال الدين منى ط

 كولن 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 العثمانيـة303 سعيد الدولة العثمانية المج ولة

 كوندر أحمد آق أورتور-

.م2008  وقف 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 الوهيبــة4 محمـد أمــين بـن محـب الــدين بـن محمـد خالاــة ااثـر دـى أعيــان القـرن الحـادح عشــر

 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.

-1352/هـ ــ1223 -752(  محم ــد محم ــود الس ــيد رالمس ــاجد العثماني ــة الباقي ــة د ــى ع ــاحية بس ــكودار بإس ــتانبول د ــى الفتـ ـرةم) دراسة آثاريـة معماريـةر رسـالة ماجسـتير قسـم اآلثـار اإلسـالمية كليـة اآلثـار جامعـة سـوهاج1808
.م2018

- 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.

 محمد محمود السيد وأخرون رنشصة الكلية المعمارية وودائف ا خـالل العاـر العثمـانىر مجلـة كليـة اآلثـار جامعـة القـاهرة.م2021 24
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- …………………..,«Našhat alkūliyat almūmaria wawazayifuha khilal aleaṣr al-utmānīat»,
Faculty of Archeology, cairo university, vol. 10, 2021.

.م1998  دار ااداق العربية: القاهرة1 مخلوف ماجدة االح الحريم دى القار العثمانى ط-

-MAKẖLŪF,MAĞD ṢALAḤ, alḥarim fi alqaṣr al-utmānīanya,1st ed.,cairo,dār alafaq ararbīya,1998.

 مرعى منى السيد عثمان ررسوم العمائر الدينية دى تااوير المخطوطات العثمانيةر رسالة دكتو ار قسـم اآلثـار اإلسـالمية.م2009 كلية 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.

.م1986  دار الشروق: بيروت2 ماطفى أحمد عبد الرحيم دى أاول التاري العثمانى ط-

- MUSTAFA, AḤMAD ABD AL-RḤYM, fi uṣul altarikẖ al-utmānīat, 2nd ed., Beirut, dār al-šurūq, 1986.

:  المراجع والرسائل والدوريات األجنبية والتركية: ًثانيا
- 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
islam ansiklopedisi, cilt .35,2008,481- 483.
- Fındık, N.: «Hekimhan Köprülü Mehmed paşa camii», derbend teşkilatı _ celali isyanları
bağlamında XVII. Yüzyılda bir Osmanlı Menzili, vakıflar dergisi 39, 2013.
- GOODWIN, G.,A history of ottoman architecture,first published, Thames& Hudson, London, 1971
- GÜNGÖR, Ş.: «incesu_Kara Mustafa Paşa Medresesi restorasyon projesi», yüksek lisans tezi,
Istanbul teknik üniversitesi, fen bilimleri enstitüsü,1997.
- ILGÜREL, M .: «köprülü Mehmed paşa (ö1072/1661) osmanlı sadrazamı», Türkiye diyanet

vakfı islam anskliopedisi,cilt.26,2002,s.258-260.
- John, F.,Ahistory of ottoman architecture,Witpress Southampton,Boston,2011.
- ÖZCAN, A., «Merzifonlu Kara Mustafa paşa (ö 1095/1683) osmanlı sadrazamı», Türkiye Diyanet
vakfı islam ansiklopedisi, cilt. 29,2004, 246- 249.
- ÖZERDEM, C., «Merzifonlu Kara Mustafa Paşa külliyesi»,Mezuniyet tezi,Universitesi Sanat
Tarihi bölümü, Istanbul,1965- 1966.
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- Özcan, S.,Köprülü Amcazade Hüseyin paşa (1644 -1702),Vezirkopru, 2010.
- PAKSOY,M., «Safranbolu Köprülü Mehmet paşa külliyesi», lisans tezi, sanat tarihi bölümü,
edebiyat fakültesi, Hacettepe üniversitesi,Ankara,2013.
- ÜNSAL,B., Turkish islamic architecture in Seljuk and ottoman times 1071-1923, London, Alec tiranti,
1959.
- YERASIMOS, S.,Constantinople istanbul’s historical heritage, Ullman, paris, 2007.
- YEŞIL,A., «Merzifonlu Kara Mustafa Paşa külliyesi (Merzifon’da XVII.yüzyılın ikinci yarısında
inşa edilen külliye»,Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi, cilt .29,2004, 252254.
- YILDI, M., «Vakfiyelerine Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin paşa»,vakıflar dergisi, Vakıflar
genel Müdürlüğü yayınları, Ankara, 2011,yıl 73,Sayı 35, 81- 106.

:  المواقع انلكترونية: ًثالثا
- https://artravelers.com/c/902874 Accessed 7/1/2021.
- https://www.wikiwand.com/tr/Malatya %27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri Accessed 12/12/2020.
- mustafacambaz.com/details.php?image_id=21316/ Accessed 10/11/ 2020.
- http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=3154/ Accessed 20/1/2021.
-https://tr.foursquare.com/v/k%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC-mehmet-pa%C5%9Facamii/50b9d3f6e4b0fa375b94f4c3 openPhotoId=56dade7438faf73a8abc6d0a Accessed 10/11/2020.
- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A9 Accessed
10/1/2021.
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(خريطـة 1أ) طريـق ديـوان يولـو – بمدينـة اسـتانبول أهـم المنشـلت بـه كـاآلتى -1 :كليـة بايريـد  -2كليـة تشـورلو علـى باشـا  -3كليـة قوجـه سـنان باشـا -4
جامو عتيق على باشا  -5عمود ﭼمبرلى تاش  -6كلية مرريفون قر ماطفى باشا  -7مدرسة عتيق على باشا  -8كلية كوبرولو محمـد باشـا  -9كليـة
نور عثمانية.
ال عن :
(خريطة 1ب) توع تقاطو شوار ديوان يولو – بمدينة استانبول -نق ً
ISMAIL, SAGDIC., Divanyolu, a review on the usage of historical buildings,.78,79.

درن بولو التابعة لمقاطعة لقر بو – نقالً عن:
(خريطة  )2مدينة سا ا
PAKSOY, Safranbolu Köprülü,Levha.2.

676

ال عن:
(خريطة  )3خريطة توع موقو مدينة حكيم خانه – نق ً
https://www.wikiwand.com/tr/Malatya
%27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri /12/12/2020.
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شكل ( )1كلية كوبرولو محمد  -بمدينة استانبول
مسقط أدقى – نقالً عن :
DIREN.,feyzullah Efendi Medresesi,
117, şekil A.8,.

شكل ( )2جامو كوبرولو محمد – بمدينة

بحكيم خانه -مسقط أدقى -
درنبولو -مسقط أدقى – نقالً عن:
سا ا
ً
نقال عن :
PAKSOY.,Safranbolu Köprülü,
FINDIK., Hekimhan Köprülü,.95,
şekil 17.
pl.1.

(شكل  )4كلية مرريفون قر ماطفى باشا – باستانبول
– مسقط أدقى – نقالً عن :
DIREN.,feyzullah Efendi Medresesi,118,şekil, A.9.

10.21608/jguaa.2021.67178.1172

شكل ( )3جامو كوبرولو محمد–

 | DOIهبة حامد عبد الحميد محمود

(شكل )5كلية امجاراد حسين باشا – باستانبول -
مسقط أدقى -نقالً عن :
Kösklü.,18.yüzyıl kütüphanelerinden,.
22,p. 3a.

677

املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

( لوحة  )1مدرسة كوبرولو محمد من الداخل – باستانبول
– نقالً عن:
ÇOBANOĞLU.,Köprülü Külliyesi,.255.

(لوحة  )2واج ات جامو كوبرولو محمد– باستانبول – نقالً عن:
http://www.mustafacambaz.com
details.php?image_id=21316
10/11/2020.

(لوحة  )3واج ات جامو كوبرولو محمد من داخل احن المدرسة

(لوحة  )4مدخل مسجد كوبرولو محمد الشمالى– باستانبول

باستانبول -نقالً عن :
http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=3154
Accessed 20/1/2021.

– نقالً عن :
http://www.mustafacambaz.com
10/11/2020.
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(لوحة  )5مدخل مسجد كوبرولو محمد الجنوبى -باستانبول– نقالً عن:

(لوحة  )6مندر عام من الداخل لمسجد كوبرولو محمد– باستانبول–

نقالً عن:
http://www.turkiyenintarihieserleri.com
https://tr.foursquare.com/v/k%C3%B6pr%C3%BCl%C3%
19/1/2021.
BC-mehmet-pa%C5%9Fa-camii/50b9d3f6e4b0fa375b94f4c3
openPhotoId=56dade7438faf73a8abc6d0a 10/11/2020.

(لوحة  )7مندر عام لجامو كوبرولو محمد – بسادرانبولو –
نقالً عن:
http://www.mustafacambaz.com /3/11/2020.
10.21608/jguaa.2021.67178.1172

( لوحة  )8سقيفة جامو كوبرولو محمد – بسادرانبولو – نقالً عن:
http://turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2719

 | DOIهبة حامد عبد الحميد محمود

10/10/2020.
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املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

(لوحة  )9جامو كوبرولو محمد – بسادران بولو – كتلة المدخل -
نقالً عن :

ال عن :
– نق ً
https://www.google.com/maps/7/1/2021.

( لوحة  )11جامو كوبرولو محمد – بسادران بولو – بيت الاالة–
ال عن:
نق ً

680

(لوحة  )10جامو كوبرولو محمد– بسادران بولو – منطقة انتقال القبة

https://www.google.com/maps.

(لوحة  )12نذ انشاأل جامو كوبرولو محمد – بحكيم خانه – نقالً عن:
BAŞ., Hekimhan Köprülü, 26,resim 6.
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املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

(لوحة  )14جامو كوبرولو محمد– بحكيم خانه –

(لوحة  )13جامو كوبرولو محمد– بحكيم خانه – جدار القبلة –

أحد ااقبية الجانبية للجامو – نقالً عن:
نقالً عن :
http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=2004

(لوحة  )15جامو كوبرولو محمد – بحكيم خانه –
مندر عام للسقيفة  -نقالً عن:
https://www.google.com/maps/10/1/ 2021.

10.21608/jguaa.2021.67178.1172

(لوحة  )16كلية مرريفون قر ماطفى باشا – باستانبول
ال عن:
– مندر عام – نق ً
https://www.gezginrehberler.com/istanbul
/merzifonlu-kara-mustafa-pasa-medresesi
5/12/2020.
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املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

(لوحة  )17كلية قر ماطفى باشا – باستانبول -النذ التصسيسى –

(لوحة  )18مدرسة قر ماطفى باشا – باستانبول – نقالً عن:

ال عن :
نق ً
http://turkiyenintarihieserleri.com/?kategori=%C4%B0STANBUL
%20%C4%B0L%C4%B0%20ESERLER%C4%B0
5/12/2020.

ÇOBANOĞLU., Merzifonlu kara Mustafa, 249.

(لوحة  )20مندر عام كلية امجاراد حسين باشا – باستانبول -نقالً عن :

(لوحة  )19كلية قر ماطفى باشا – باستانبول-
المسجد من الخارج  -نقالً عن:

https://tarihegitimi.blogspot.com/2019/04/klasik-donemde-

http://turkiyenintarihieserleri.com
5/12/2020.
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osmanllarda-egitim-ve.html
5/12/ 2020.
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