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  منشآت المرأة فى العصر السلجوقي فى بالد األناضول

  فھیم فتحى إبراھیم حجازى. د                                  

تعتبر دراسة منشآت المرأة فى العصر السلجوقى فى بالد األناضول من       
الدراسات التى لم تحظ  بنصیب وافر من الدراسة ، ومن ثم  تكمن أھمیة ھذه 

 .الدراسة 
تھدف الدراسة إلى  حصر لمنشآت المرأة التى تبقت من ھذه الفترة  فى بالد 
األناضول و دراسة وصفیة لھذه المنشآت لمعرفة نوعیاتھا ووظائفھا، سواء كانت 
ھذه المنشآت عبارة عن عمائر دینیة أو عمائر مدنیة أو عمائر تجاریة أو عمائر 

  .جنائزیة  أوعمائر خیریة للمنفعة العامة 
وكذلك التعرف على طرز وأنماط تخطیطات ھذه المنشآت ،والتعرف على وحداتھا 

   .وعناصرھا المعماریة 
 نوعیة وشخصیة المرأة السلجوقیة التى شاركت الرجالوكذلك التعرف على تحدید 

، سواء كانت ھذه المرأة ملكة أو سلطانھ أو أمیرة أو ةفى إنشاء ھذه العمائر المختلف
  .لسلطانیة أو امرأة من عامة الشعبة اامرأة من الحاشی

وكذلك محاولة الدراسة لتقدیم ترجمة من واقع المصادر العلمیة المعاصرة عن ھذه 
المرأة التى شاركت فى البناء ومعرفة میولھا الدینیة والمذھبیة والسیاسیة وحتى 

  .ةاالجتماعیة لتأثیر ذلك على نوعیات ھذه العمائر ومدى تأدیة وظائفھا المختلف
لقد كان للمرأة المسلمة المشاركة الفعالة فى المجاالت العقدیة والسیاسیة والحربیة 
باإلضافة إلى أوجھ الحیاة الحضاریة األخرى سواء كانت ثقافیة أو إجتماعیة 

  ).١(أوغیرھا
واستجابت المرأة المسلمة منذ ظھور اإلسالم لما حملھ ھذا الدین من مبادئ   

رأة المسلمة، فرأینا المرأة المسلمة تخرج إلى ساحة القتال وقواعد رفعت من شأن الم
وراء زوجھا لتؤدى الدور الذى یتفق وإمكانیاتھا فى تطبیب الجرحى وسقایة الماء 
وإعداد الطعام، فكانت أم سلیم بنت ملحان والسیدة عائشة یحمالن على ظھورھما 

ُحد، وكانت  وتداوى الجرحى، تسقى العطشى " خمنة بنت جحش "القرب فى غزوة أ
تشارك فى مداوة  وسلم علیھ هللا صلىكما كانت السیدة فاطمة بنت رسول هللا 

  .)٢(الجرحى

                                                
 مصر -جامعة سوھاج -أستاذ العمارة واآلثار اإلسالمیة المساعد بكلیة اآلداب.  
یف - ١ و س لجوقى،)فتحى( أب وى والس ى العصرین الغزن یة ف و  ، المصاھرات السیاس ة األنجل مكتب

 .٨م، ص ١٩٨٦المصریة، 
 .١٠-٩، المصاھرات السیاسیة، ص ) فتحى( أبو سیف - ٢
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بضرورة المشاركة فى جیش  وسلم علیھ هللا صلىكان النساء یطالبن الرسول 
خروج بعض النسوة فى غزواتھ،  وسلم علیھ هللا صلىالمسلمین، وقد أمر الرسول 

ً شاركت أم زیاد ا ألشجعیة ومعھا أخریات شاركن فى غزوة خیبر، وقد ورد فمثال
ذكر عدد عشرین إمرأة شاركن فى ھذه الغزوة، جاء على رأسھن السیدة أم سلمة 

 علیھ هللا صلى، فلما فتحت خیبر، قّسم الرسول  وسلم علیھ هللا صلىزوجة الرسول 
  .) ٣(الغنائم لھن كما قسم للرجال وسلم

عض البطوالت النسائیة التى قامت بھا المرأة المسلمة وذكرت المصادر التاریخیة ب
ُحد"فى میادین القتال، فقد قاتلت السیدة بنت كعب فى موقعة  ،وجرحت إثنا عشر "أ

ً بین طعنة برمح أو ضربة بسیف وھى تقاتل   .)٤(جرحا
والتاریخ اإلسالمي ملئ بالشخصیات النسائیة فى بدایة الدعوة اإلسالمیة ذا المكانة 

ً على سبیل المثال نذكر فقط السیاسی ة واإلجتماعیة والثقافیة والمذھبیة العالیة، فمثال
  ".رجلة العرب" ، والتى أطلق علیھا عنھا هللا رضىموقف السیدة عائشة 

وذلك لقوة صالبتھا وصالبة مواقفھا، وخاصة بعد مقتل سیدنا عثمان بن عفان رضى 
شاركت بنفسھا فى المعركة الشھیرة هللا عنھ، معلنة عدم رضاھا عن ذلك الجرم، ثم 

  .)٥("الجمل"بمعركة 
وكان من حق المرأة ان تختار اتجاھھا السیاسى أو المذھبى ، مثلھا فى ذلك مثل 

 ً   .الرجل تماما
والتاریخ اإلسالمى ملئ بالشخصیات التى كان لھا تأثیر مباشر فى مجریات   

وأم ) ٧٨٥-٧٧٥/ ھـ١٦٩-١٥٨(زوجة الخلیفة المھدى " الخیزران" األمور مثل
زوجة الخلیفة ھارون الرشید " زبیده" الخلیفة الھادى والخلیفة الرشید ، ومثل

     . )٦(وغیرھن الكثیر
ومن خالل المقدمة البسیطة عن مكانة المرأة المسلمة فى صدر اإلسالم وحتى   

العصر العباسى ومدى مشاركة المرأة المسلمة فى الحیاة السیاسیة ومجریات األمور 
كان للمرأة المسلمة تأثیرھا المباشر فى إنشاء كثیر من العمائر المختلفة عبر العصور 
اإلسالمیة المختلفة، فأدت شخصیة المرأة المسلمة فى األحوال السیاسیة، تشجیعھا فى 
االنخراط فى كل مجاالت أو جوانب الحیاة األخرى وخاصة إنشاء العمائر، وذكر 

و غضاضة فى ذلك، لدرجة أنھا كانت تزاحم الرجال اسمھا على منشآتھا دون حرج أ
ً كانت تزاحمھ وتنقش اسمھا وألقابھا على ھذه المنشآت  فى إنشاء ھذا المنشآت وأیضا

 ً   .بجانب اسم الرجال أیضا

                                                
 .١٠، المصاھرات السیاسیة، ص )فتحى( أبو سیف - ٣
 .١٠، المصاھرات السیاسیة ، ص )فتحى( أبو سیف - ٤
 .١٣-١٠، المصاھرات السیاسیة، ص )فتحى( لالستزاده عن مواقف النساء، انظر ابو سیف - ٥
 .٢١-١٤،المصاھرات السیاسیة ، ص) فتحى( أبو سیف - ٦
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 العمائر فى العصر اإلسالمى، ھى أم الخلیفةأوائل النساء االتى قمن بإنشاء  منو  
، حیث ضریح قبة الصلیبیة في سامراء فوق )٧()م٨٦٢/ ھـ٢٤٨( العباسى المنتصر 

 ً وھي مكان لدفن الخلیفة المنتصر . الھضبة، جنوب قصر العاشق بمسافة میل تقریبا
، وھو یعتبر أول خلیفة عباسي عرف قبره، وقد ذكر )م٨٦٢/ ھ٢٤٨(المتوفى 
وھي أم ولد " حبشیة"وكانت أمھ اسمھا ..." أن أمھ طلبت إظھار قبره : "المسعودي

ة األصل، وضریح قبة الصلیبیة ھذا كان یضم قبر المعتز وقبر المھتدي رومی
 ً   .)٨(أیضا

ثم شید ضریح الخیزران، حیث دفن بھذا الضریح السیدة خیزران زوجة الخلیفة 
المھدي، ووالدة خلیفتین ھما  ھارون الرشید والھادي، وفیھا دفنت الیاقوتیة بنت 

ً اإلمام أبو حنیفة المھدي وكثیر من أكابر أھل العلم والصال حین، وقد دفن بھا أیضا
  .)٩()م٧٦٧/ ھ١٥٠(النعمان بن ثابت حینما توفي عام 

وقد قامت سیدتان من القیروان بإنشاء جامعین فى األندلس من مالھما الخاص   
ً "أم البنین"الفھریة وھما، فاطمة  ، وأختھا مریم ابنتا محمد الفھرى، الذى توفى تاركا
وشیدت مریم جامع ) م٨٥٩/ ھـ٢٤٥( فشیدت فاطمة جامع القرویینرة، لھما ثروة كبی

  .)١٠(األندلسیین
قد اقدمت على بناء قصر منیف فى " العباسة بنت أحمد بن طولون" وذكر أن   

بقریة العباسة أو العباسیة " المكان الذى وجدت علیھ القریة التى أطلق علیھا فیما بعد 
ً الع( فى البالد الشرقیة من والیة مصر   ).باسیة حالیا

على ) م٩٠٢- ٨٩٢/ ھـ٢٨٩-٢٧٩( وذلك حینما أقدم الخلیفة العباسى المعتضد با  
ً فى ھذا المكان  الزواج من قطر الندى ابنة خمارویة فشیدت لھا عمتھا العباسة قصرا

  .)١١(لتستجم فیھ أثناء رحلتھا إلى العراق
الثقافیة والعمرانیة بعد واستمرت مكانة المرأة المسلمة السیاسیة واالجتماعیة و  

ً ما كانت تقف  ذلك خالل العصور التالیة وخاصة فى العصر السلجوقى، وكثیرا
المرأة المسلمة خالل العصر السلجوقى بجوار زوجھا السلطان أو بجوار ابنھا وولى 

  . العھد أو بجوار ابنھا السلطان فیما بعد
یزة فى المجتمع وفى جمیع فكانت المرأة السلجوقیة لھا مشاركة فعالة ومتم     

، ویرجع الفضل عیة وحتى العلمیة والعمرانیةالمیادین السیاسیة والعسكریة واالجتما
                                                

ة )شریف(یوسف  - ٧ ، العمارات العراقیة، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، السلسلة الفنی
 .٣٥٥ – ٣٥٤، ص )٤٩(
 .٣٥٥ – ٣٥٤، العمارات العراقیة ، ص )شریف(یوسف  - ٨
 .٤٥٩ – ٤٥٨، العمارات العراقیة، ص )شریف(یوسف  - ٩

ى زرع  - ١٠ ن أب ى، ت ( اب د هللا الفاس ن عب ى ب ـ٧٤ ١عل روض )م١٣٤٠/ ھ رب ب یس المط ، األن
اط،  ة، الرب اس، دار المنصور للطباعة و الوراق ة ف اریخ مدین وك المغرب وت القرطاس فى أخبار مل

 . ٥٥،ؤ٥٤م ، ص١٩٧٢
 .٢٦-٢٥،المصاھرات السیاسیة، ص) فتحى( أبو سیف - ١١
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المجال لحضور مجالس  لھن فى ذلك الى السالطین السالجقة أنفسھم ، حیث فسحوا
العلم فى المدارس أسوة بالرجال ، ویرجع ذلك أیضا الى طبیعة المكان أو البالد التى 

منھ المرأة السلجوقیة ، حیث الحیاة البدویة التى كانت تعیشھا ذات الخشونة جاءت 
، فجعل منھا امرأة ، مما انعكس ذلك على شخصیتھاسطىوالقسوة فى منطقة اسیا الو

  . ) ١٢(قویة الشخصیة تصر على تولى دور القیادة فى المجتمع 
  :منشآت المرأة خالل عھد السالجقة العظام 

شآت المرأة المسلمة فى عھد السالجقة العظام متمثلة فى المقابر، كانت أولى من    
مقبرة عائشة بیبى كانت الخاصة بالمرأة فى العصر القره خانى حیث اقدم المقابر 

سیبریا قرب طلس أو مایعرف  –وبالجى خاتون على طریق سكة حدید تركستان 
  ).كازاكستان(اآلن 

، ، وكان یغطیھا قبة)م مربع٧( عھاطول ضل ومقبرة عائشة بیبى مربعة الشكل یبلغ   
، ولھا مئذنتان نھا تھدمت ، ولھا حنیة مدخل ضیقة، تزینھا دعائم ركنیة غلیظةولك

، وعلیھا رسوم صلیبیة ة وتكسوھا بالطات مربعة من الخزفعلیھما زخارف محفور
  .)١٤(، ھو تأثیر بدأ یزحف من أذربیجان فى األناضول" ، والمئذنة التوأم)١٣(ونجمیة

وعائشة بیبى ھذه ابنة سلطان وزوجة خان ، فھى ابنة السلطان السلجوقى آلب 
ارسالن من السالجقة العظام ، وزوجة الحاكم القره خانى شمس الملوك نصر بن 

  .)١٥(، وربما یكون ھو الذى أمر بانشاء ھذه المقبرة لزوجتھ)م١٠٨٢- ١٠٨٦(ابراھیم 
) دایا خاتون( لمنشآت التجاریة ھو خانیا من اومن أقدم منشآت المرأة فى وسط آس

  .)١٦(خوارزم –، على طریق آمل ) م١١نھایة القرن (
، شیدت من "كنباذى خاكى" الشكل عرفت باسم  كما وجدت قبة تعلو مساحة مربعة

ابنة السلطان ) م١٠٨٨/ ھـ٤٨١( فى عام" تركن خاتون" أجل األمیرة القره خانیة
وزوجة السلطان ) م١٠٨٦ - ١٠٥٣"(خان نصر بن إبراھیم تمغاج"نى القره خا

السلجوقى ملكشاه، حیث شید ھذه القبة الوزیر السلجوقى تاج الملك، وھذه القبة توجد 
ً لھذه  إلى الشمال من تخطیط مسجد الجمعة بآصفھان بإیران، وشیدت خصیصا

ھبت األمیرة أو ھذه الملكة لتكون بمثابة خلوة لھا، تأوى إلیھا للراحة والعبادة، كلما ذ
  .)١٧(لزیارة مسجد الجمعة بأصفھان

                                                
ى سنة )سن حسنزھراء مح(الحسنى  - ١٢ ،اآلمیرات السلجوقیات ودورھن السیاسى والعسكرى حت

 .٥١٤-٥١٣م،ص١١٠٦/ھـ٥٠٠
ا  -١٣ الن آب اي(آص ة): أوقط ائرھم، ترجم رك وعم ون الت تانبول، . د: فن ى، اس د عیس د محم أحم

 .١٥م، ص ١٩٨٧
 .٤٤آصالن آبا، المرجع السابق، ص  ١٤-
 .١٥آصالن آبا، المرجع نفسھ ، ص  ١٥-
 .٢٠ا، المرجع نفسھ ، ص آصالن آب - ١٦
 .٣٤-٣٣آصالن آبا، المرجع نفسھ ، ص   - ١٧
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فى نخجوان، وھى زوجة " مقبرة مؤمنة خاتون" ومن أضرحة السالجقة العظام 
، وھذه المقبرة ذات )م١١٨٦( قیزیل أرسالن" شمس الدین، وقد شیدھا لھا ولدھا

تخطیط دائرى الشكل من الداخل وبدن اسطوانى من الداخل وذات عشرة أضالع من 
عجمى بن أبى " لھا سقف ھرمى الشكل، ومعمارى ھذه المقبرة ھو الخارج، وكان 

المئذنتین "، اسطوانیتان وكان لھذه المقبرة مدخل یوجد على جانبیھ مئذنتان" بكر
  .والتى تأثرت بھا المآذن السلجوقیة فى بالد األناضول فیما بعد" التوأم

یوجد ) الجقة العظامس( علیھ نقوش كتابیة بخط الثلث السلجوقى" رباط ماھى"وھناك 
 قطلغ بلكة تركن ابنة القاغان) عالى أفراسیاب( بھا اسم السلطان سنجر واسم زوجتھ 

  . )١٨()م١١٥٥/ ھـ٥٤٩(وتاریخ ) القره خانى محمد ارسالن خان( 
                             األوغوزوكان السلطان سنجر قد أخذ سجینا خالل ثورة قبائل 

ً بھ كسلطان تن ظل معولك) م١١٥٣/ ھـ٥٤٨(  ، وبقى ھو وزوجتھ سجناء علیھمرفا
  .)١٩()م١١٥٦/ ھـ٥٥١(فى أیدى األوغوز حتى بدایة عام

  :منشآت المرأة فى عھد سالجقة األناضول 
  :المساجد والجوامع : أوال 

 :) م١١٦٤- ١١٤٢/ھـ٥٦٠-٥٣٧( بقیصرى  جامع ومدرسة كولوك
بقیصرى ، ویعتبر الجامع والمدرسة  یقع الجامع والمدرسة فى بلدیة ملك غازى     

شیدتا ضمن مجموعة معماریة ، شیدت على فترات مختلفة ؛ حیث قان  منشاتان
دانشمند بتشیید الجامع ؛  أل أمراءبن ملك غازى احد یاغى بسان نظام الدین  األمیر

 القرن إلىالجامع  إنشاءیرجحون  إذ؛  األتراك اآلثارعلماء  أراءوذلك خالل 
  .)٢٠()م١١٦٤- ١١٤٢/ھـ٥٦٠-٥٣٧(،وتحدیدا خالل الفترة)م١٢/ھـ٦(

 إعادة بتعمیر أو )م١٢١١/ھـ٦٠٧(اتسوز التى خاتون فى عام  األمیرةثم قامت        
؛ وذلك من خالل سلطان السلجوقى كیكاوس بن كیخسرواعمار الجامع فى عھد ال

  :تالى لالمدخل الشمالى الشرقى للجامع كا أعلىنص التعمیر الموجود 
 الدولة وموالنا السلطان  أیامى فعمر فى سبیل رب العالمین  -١
 أمیرالفتح كیكاوس بن كیخسرو قسیم  أبوالمعظم عز الدنیا والدین  
المؤمنیین الضعیف عبد هللا الست المعصومة اتسوز التى ابنة محمود بن یاغى بسان  

 .)٢١( فى سنة سبع وستمایة
المظفر محمود بن یاغى بسان بن ملك  األمیر التى خاتون ابنة اتسوز واألمیرة     

قامت بتعمیر  األمیرةیاغى بسان مؤسس الجامع ، وھذه  األمیرغازى ، وھى حفیدة 

                                                
 .٤٩-٤٨آصالن آبا، المرجع السابق، ص - ١٨
 .٤٩آصالن آبا، المرجع السابق، ص - ١٩
د(أحمد   - ٢٠ ان عصر سالجقة ا,)ھالة محمد أحم ة قیصرى إب ائر مدین وراه عم روم ، رسالة دكت ل

 .١١٦-١١٥م، ص ٢٠١٥جامعة حلوان ،  اآلداب ، ، قسم اآلثار والحضارة ، كلیةغیر منشورة
 ).٤(، حاشیة  ١١٦عمائر مدینة قیصرى ,)ھالة محمد أحمد(أحمد   - ٢١
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 أما فیما یخصالدانشمندیون ،  أجدادھا بإنشائھاالعدید من المنشات المعماریة التى قام 
، ثم قام قة بالجامعملح بإنشائھااتسوز ھى التى قامت  األمیرةھذه  أنالمدرسة فیذكر 

وذلك  ، )م١٣٣٤/ھـ٧٣٥(شمس الدین كولوك  األمیربتجدیدھا ھى والجامع بعد ذلك 
نص وقفیتھ التى عرفت بوقفیة كولوك ، ومنذ ھذه اللحظة وعرف الجامع من خالل 

كولوك على الجامع والمدرسة العدید من  األمیر أوقف، وقد " جامع كولوك"باسم 
  .)٢٢(قولراضى والبساتین والحألا

نمط تخطیط الجامع ذى السقف والبائكات  إلىوالجامع ذو تخطیط ینتمى      
العمودیة على جدار القبلة مع وجود قبة تتقدم المحراب ، وقبة المنور بالبالطة 

 .الوسطى العمودیة على المحراب 
واوین ؛ حیث تتكون ألطراز الصحن المكشوف وا إلىالمدرسة فھى تنتمى  أما     
واحد ، وھى ذات طابقین مع وجود حجرات خاصة  وإیوانمكشوف صحن من 

   .)٢٣(بسكنى الطلبة
                    بقیصرى )٢٥( )خاتون  دخونا( )اند خاتونخو(خاتون  )٢٤( جامع ماه برى

  )٤-١لوحات( ):١٢٣٨/ ھـ  ٦٣٥( 
ھذا الجامع ضمن مجموعة معماریة وھى تعتبر أول مجموعة معماریة شیدت      

 لعصر السلجوقى كانت على ید إمرأة، ھى الملكة السلطانةفى بالد األناضول خالل ا
وھى زوجة السلطان عالء الدین كیقباد األول ) م١٢٣٨/ ھـ٦٣٦"( ماه برى خاتون"

  .)٢٦(وأم السلطان كیخسرو الثانى
  .وھذه المجموعة المعماریة عبارة عن مسجد جامع ومدرسة وضریح وحمام 

  )١: ( نص انشاء الجامع
المبارك فى أیام السلطان األعظم غیاث الدنیا ) ھكذا ( أمر بعمارة ھذ المسجد  – ١

  . كیقباد ) ھكذا ( والدین أبو الفتح كیخسرو ابن 
) ھكذا(الدین فاتحت الخیرات ولده الملكة الكبیرة العالمة الزاھدة صفوة الدنیا و – ٢

  أدام هللا ظالل 

                                                
 .١١٧- ١١٦عمائر مدینة قیصرى ,)ھالة محمد أحمد(أحمد   - ٢٢
 .١١٨عمائر مدینة قیصرى ,)ھالة محمد أحمد(أحمد   - ٢٣
ین, - ٢٤ ن مقطع ون م ى یتك ظ فارس رى لف اه ب اه " وم ر ، و" م ى القم رى"ویعن الك ، "  ب ى م یعن

ى  ى الكل ون المعن ل " فیك الك الجمی ى "أو "الم ھ المالئك ر ذو الوج ل " أو " القم ھ الجمی ذات الوج
 . ٤٦عمائر مدینة قیصرى ، ص,)ھالة محمد أحمد(أحمد " . المالئكى 

د ر السلجوقخوناد أو خواند  یعنى سیدة وھو لقب خاص بالسیدات عرف خالل العص - ٢٥ ى، وخوان
  .السیدة األولى للسلطان السلجوقى فھى أول زوجات السلطان عالء الدین كیقباد "خاتون تعنى

 .  ٧١، حاشیة ،٣٨٦، أضرحة الكمبد فى األناضول، ص)عبد هللا عطیة(عبد الحافظ (
راھیم -٢٦ یم فتحى(  راجع ، إب الد األناضول )فھ ى ب ة  ، الحمامات السلجوقیة ف ، دراسة معماری
اھرة، ریة، المؤتمر  الدولى، التراث فى اآلداب آثا ة الق ة اآلداب، جامع مارس  ٣١-٣٠الشرقیة، كلی

 .٤٥٨م، ص٢٠١٣
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  .وستمایھ ) ھكذا ( شوال سنة خمسة وُثلِیِثین جاللھا وضاعف اقتدارھا فى  - ٣
  ) ٢: (نص اإلنشاء 

المبارك فى أیام السلطان األعظم غیاث الدنیا ) ھكذا ( أمرت بعمارة ھذ المسجد  – ١
  و 
كیقباذ الملكة الكبیرة صفوة الدنیا والدین ) ھكذا ( الدین أبو الفتح كیخسرو ابن  – ٢

  ماه برى 
  . ل جاللھا فى سنة خمسة وُثلِیثین وستمایھ خاتون أدام هللا ظال – ٣

والیة آالنیة أرسل  أمیر" قیرفارد "األمیر وعن مشیدة ھذا المسجد فقد ذكر أن   
سل  السلطان عالء الدین احدي بناتھ لحریم السلطان عالء الدین كیقباد، وبناء علیھ أر

أجزاء من امالك فرمانا مع سفیره بخصوص تبرعھ لھ بخمس "  للقیر فارد" " كیقباد
القریة، ومنشور بإمارة قونیة وآقشھیر، وذكر ابن بیبى أن ھذا الزواج ورائھ أبعاد 

، "رھل" ، والعروس كان أسمھا)م١٢٢٢ -١٢٢١( سیاسیة، وكان ذلك الزواج عام 
وھذه الزوجة كانت فى البدایة مسیحیة، وھى أم للسلطان غیاث الدین اإلبن األكبر 

وأصبح ، المھاوحسن اس یقباد، وقد دخلت فیما بعد فى اإلسالم للسلطان عالء الدین ك
  ". .Muhapri"موھبرى أو مھبرى " اسمھا

أن أم السلطان غیاث الدین كیخسرو كانت مسیحیة " عثمان توران" وذكر عنھا السید 
  .  )٢٧(وقد دافعت عن دیانتھا فى عھد والده 

قیر فارد " ابنة الحاكم " تینیا دیس"أنھا ھى األمیرة  أیضا وقد ورد عن ھذه السیدة
آالنیا ، وقد أو  ة التى عرفت فیما بعد بالعالئیةتلك المدین حاكم قلعة كالونوروس ،"

، )٢٨( حصاره لھذه القلعة وعقد الصلح بینھماتزوجھا السلطان عالء الدین كیقباد بعد 
ھا ، وقد لجمالھا ورقت "ماه برى"السلطان عالء الدین كیقباد لقب   ثم أطلق علیھا 

ثم " دیستینیا " المسیحیةوتناسوا اسم األمیرة " ماه برى"فھا الناس باسم الملكة    عر
نھا أیضا أوذكر عنھا "خواند خاتون"ب لقبھا السلطان عالء الدین كیقباد أیضا بلق

كانت ذكیة وحكیمة ومثقفة ومحبة لمجالس العلم ، وكانت على درایة بكل ما یدور 
، فقد ذكر أنھا الشخصیة ولھا دھاء وبصیرة نافذة ، وكانت قویةبشؤون الدولة والقص

اث الدین كیخسرو ولیا للعھد وسلطانا للحكم بعد وفاة استطاعت أن تجعل ابنھا غی
والده السلطان عالء الدین كیقباد بدال من أخیھ عز الدین قلیج أرسالن من زوجتھ 

  . )٢٩( نة الملك العادل أبوبكر األیوبىبالملكة العادلیة ا
جو بعد أن أخذت أسیرة ت بالقتل على ید سلطان المغول باوذكر أن حیاتھا قد انتھ 

  .)٣٠(الذى وجد على شاھد قبرھا فى قیصرى" الشھیدة" لدیھم، وربما ذلك یبرر لقب 
                                                

27 - Uyumaz (Emine), Türkiye Selçuklu Sultanları, melikleri ve meloıkelerinin evlilikleri, 
I.uluslar arası Selçuklu  kültür ve  medeniyeti  kongresi, 11-13ekim konya,2000, P.409 

  ).٣(،حاشیة ٤٨عمائر مدینة قیصرى ، ص,)ھالة محمد أحمد(أحمد   - ٢٨
  .٤٩عمائر مدینة قیصرى ، ص,)ھالة محمد أحمد(أحمد   - ٢٩
  .٤٩عمائر مدینة قیصرى ، ص,)ھالة محمد أحمد(أحمد   - ٣٠
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أما عن تخطیط ھذا الجامع فھو من نمط تخطیط الجامع ذى السقف والبائكات  
لحق )٣١(الموازیة لجدار القبلة ُ بھذا الجامع  ضریح في مؤخرتھ، بركنھ الشمالي ، وأ

الغربي، وھو یعتبر أول ضریح ُیلحق بمسجد سلجوقي، وتخطیط ھذا الضریح ذو 
نصف دائریة من الداخل وقبة مخروطیة من  )٣٣(، تعلوه قبة)٣٢(شكل ثماني األضالع

، ویوجد للمسجد ثالثة مداخل، مدخالن كمعالجة مناخیة لبالد األناضول الخارج
رزان، أحدھما بالجھة الجنوبیة الشرقیة وھو یفضي إلى الثلث األخیر من مقدمة با

المسجد، واآلخر یقع بالجھة الشمالیة الغربیة یجاوره الضریح، وھو یفضي إلى الثلث 
ً في منتصف الجدار  األخیر من مؤخرة المسجد، بینما المدخل الثالث یقع تقریبا

، وھذا المسجد تدعمھ ابلة محراب المسجدة المسجد فى مقالشمالي یفضي إلى مؤخر
  .)٣٤(أكتاف ساندة من الخارج في األركان والجوانب، مما أكسبھ صفة الحصن

وھذا المسجد متأثر من حیث وجود القبة التي تتقدم المحراب واإلیوان بمسجد 
وھو بدوره متأثر بمساجد السالجقة العظام بإیران وخاصة ) م١٢٢٤() ٣٥(ملطیة

  .المستخدم في البناء )٣٦(واء في التخطیط أو اآلجرمسجد زوارة، س
أما امتداد المساحة على یمین ویسار المحراب، فھي متأثرة في ذلك في كل من 

، والمسجد الجامع الكبیر في )م١١٧٩/ھـ٥٧٥(الكبیر في أرضروم المسجد الجامع 
  .)١شكل( )٣٧()م١٢٠٥/ھـ٦٠٢(قیصریة 

ً ثم ألحق بھ ال والجامع ذو . )٣٨(ضریح ثم ألحق بھما المدرسةبدایة شید الجامع أوال
، وتخطیط ھذا الجامع )٣٩()م٤٣٫٧٠× م ٥٢٫٣٠(مساحة مستطیلة یبلغ أطوالھا 

ینتمي إلي طراز الجامع المسقوف وسقفھ محمول علي بائكات من نمط البائكات 
شتمل الموازیة لجدار القبلة؛ حیث یشتمل ھذا الجامع علي تسع بائكات كل بائكة ت

، وتشتمل كل بائكة  علي ثمانیة عقود مدببة الشكل، بع دعامات مربعة الشكلعلى س

                                                
مساجد السلجوقیة فى ، أضواء جدیدة على ال)فھیم فتحى (عن نمط ھذا الجامع راجع ، إبراھیم  -  ٣١

عمارة المساجد فى الحضارة "بالد األناضول ، المؤتمر العالمى الثالث للعمارة والفنون اإلسالمیة 
، الذى عقدتھ رابطة الجامعات اإلسالمیة بالتعاون مع كلیة "اإلسالمیة بین الثوابت والمتغیرات 

 ).تحت الطبع( ٢٠١٣یل ابر ٢٤- ٢١الھندسة ، الجامعة اإلسالمیة بغزة ، فى الفترة من 
الطراز العثماني في عمائر ): على محمود(؛ الملیجي ٨٤ص . المرجع السابق : أصالن آبا - ٣٢

القاھرة الدینیة، رسالة دكتوراه، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلداب بسوھاج، جامعة أسیوط، 
 .١٧٦،  ص ١٩٨٠

 .٨٤ص . المرجع السابق : آصالن آبا - ٣٣
 .١٧٦الطراز العثماني، ص ): لى محمودع(الملیجي  - ٣٤
  .١٧٦ص . الطراز العثماني: ؛ علي الملیجي٨٤ص . المرجع السابق: آصالن آبا - ٣٥
  .٨٢ص . المرجع السابق: آصالن آبا - ٣٦

37- Hillenbrand(Robert),Islamic Architecture,from function and meaning, Edinburgh 
university press,1994,fig. 2. 195, 2. 181; 
38 - Kupan(Dogan),Selcuklu Caginda Anadolu Sanati,Istanbul,2002, p. 135. 
39 - Kupan(Dogan),Selcuklu Caginda., p. 135. 
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موازیة لجدار القبلة، باستثناء البائكات الخامسة والسادسة ھذه العقود اتجاھھا 
والسابعة والثامنة فكل منھا تشمل علي ست دعامات ولیس سبع دعامات، أما البائكة 

  .علي أربع دعامات فقطالتاسعة التي تتقدم المحراب فھي تشتمل 
ونالحظ علي ھذا الجامع التنوع في استخدام الدعامات ما بین مربعة ومستطیلة وذات 

ً فى التنوع في أسلوب التغطیة ما بین أقبیة نصف  "T"حرب  الالتینى، وأیضا
اسطوانیة ذات قطاع مدبب وما بین أقبیة متقاطعة وقبة تتقدم المحراب والتي یطلق 

  .)٤٠(اك بقبة مقصورة المحرابعلیھا لدي األتر
والجامع یشتمل علي مئذنتین بالقرب من المدخل الرئیسي، إحداھما المئذنة العادیة 
للجامع وھي ذات قاعدة مربعة یعلوھا بدن اسطواني الشكل ثم شرفة دائریة الشكل ثم 
بدن اسطواني آخر ثم قمة المئذنة ذات الشكل المخروطي ولھا سلم داخلى حلزوني، 

وھي مئذنة صغیرة الحجم وھي " بالمئذنة الكشك"المئذنة الثانیة فیطلق علیھا أما 
 .)٤١(تشبھ نھایة الجوسق الذي یطلق علي المآذن المملوكیة في مصر

  ):م١٢٨١/ ھـ٦٨٠(لى فى والیة قیصرىڤالجامع الكبیر بد -
  :نص اإلنشاء 

  العبد الضعیف المحتاج إلى رحمة ربھ اللطیف –١
  وچرأرسالن والجاریة الضعیفةنصر هللا بن ك –٢
  المحتاجة إلى رحمة هللا ورضوانھ سیواستى بنت سعد – ٣
  .هللا وفقھاءه،اجعل ھذا الخیر رفیقھما فى سنة ثمانین وستمایھ) لوجھ (  – ٤

على ید كوجر أرسالن ) م١٢٨١/ھـ٦٨٠(ونص االنشاء السابق  یوضح أنھ ُشید 
جدیدة ألول مرة نرى مشاركة امرأة ، ومن األشیاء ال)٤٢(وزوجتھ سیواستى خاتون

فى إنشاء منشأة واحدة ویسمح لھا بنقش اسمھا بجوار اسم زوجھا فى ) زوجھا(لرجل 
  .نص إنشاء الجامع 

؛ حیث یتكون )م١٢١٣/ ھ٦١٠(وتخطیط ھذا الجامع یشبھ جامع مدینة أقشھیر عام 
اسطة بو) بالطات(لى من مساحة مربعة مقسمة إلي خمس أروقة ڤتخطیط جامع د

أربع بائكات یستند علیھا مجموعة من العقود اتجاھھا عمودي علي جدار القبلة، 
ً منور  وتشتمل البالطة الوسطى عند المحراب على قبة المحراب، ویوجد بھا أیضا
إلدخال الضوء والھواء، وحنیة المحراب علیھا زخارف ھندسیة من أطباق نجمیة 

زخارف نباتیة وأرابیسك وھي زخارف متشابكة وكتابات بخط الثلث السلجوقي، و

                                                
40 - Kupan(Dogan),Selcuklu Caginda., p. 135. 

 ).تمت الطبع(، أضواء جدیدة علي المساجد السلجوقیة )فھیم فتحي(راجع، إبراھیم  - ٤١
اء،ان - ٤٢ ص اإلنش ر ن راھیم ظ ى(إب یم فتح ى )فھ لجوقیة ف ة الس ائر الدینی اء بالعم وص اإلنش ، نص

دارس –المساجد ) ( ١(األناضول اوات -الم ا -الخانق ث عشر )الزوای اریین العرب الثال ؤتمر اآلث ، م
 .١٤٦٣ص ، م٢٠١٠أكتوبر ٢٨ -٢٣بلیبیا فى الفترة من 
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متأثرة بالزخارف الزنكیة والمملوكیة، والتي استمرت أیضا خالل فترة البكوات 
 .)٤٣(لألناضول فى العصر العثماني

والجامع عبارة عن مساحة مستطیلة الشكل تشتمل علي بائكات عمودیة علي جدار 
ربع بائكات بكل بائكة أربع القبلة ذات عقود مدببة الشكل یبلغ عدد ھذه البائكات أ

دعامات مربعة الشكل، تقسم المسجد إلي خمس بالطات، ویغطیھا خمس أقبیة من 
أما مربع . )٤٤(الداخل أما أعلى األقبیة من الخارج فیغطیھا سقف مسطح من الطین

  .)٢شكل(المحراب فیغطیھ قبة تظھر من الخارج
منور مفتوح ثم تمتد البالطة  والبالطة الرئیسیة الوسطي تحددھا ظلة المدخل وبعد

حتى قبة المحراب وتكون البالطة الوسطي العمودیة علي المحراب مع البالطة 
وللمسجد حنیة محراب ذات زخارف عبارة  "T"الموازیة لحائط القبلة شكل حرف 

عن أشكال ھندسیة مثل النجوم، وزخارف ھندسیة متشابكة وكتابات بخط الثلث 
افة إلي حشوات من حجر البورفیر ذي األلوان الداكنة السلجوقى البارز، باإلض

والمیدالیات البارزة، وھذه الزخارف الحجریة شبیھة بالزخارف الزنكیة المملوكیة، 
وقد استمرت ھذه الزخارف في بالد األناضول خالل فترة اإلمارات والبكوات، زمن 

 ً     .)٤٥(العثمانیین أیضا
بائكات العمودیة الجامع ذى السقف وال وأسلوب تخطیط ھذا المسجد من نمط تخطیط

، فھوعبارة عن مساحة مربعة مقسمة إلى خمس بالطات بواسطة على جدار القبلة
أربع بائكات ترتكز على دعامات، تتجھ عمودیة على جدار القبلة، مع مالحظة أن 
مساحات ھذه البالطات متساویة فیما بینھا، مع وجود قبة تتقدم المحراب بالبالطة 

یوجد المنور لتغذیة  - بالقرب من المدخل- طى، وبنفس ھذه البالطة الوسطىالوس
  .المسجد باإلضاءة والتھویة 

في كل  - الذي سبق ذكره- ھذا یشبھ في أسلوب تخطیطھ مسجد آقشھر" دولي"ومسجد 
من القبة التي تتقدم المحراب، والبائكات العمودیة على جدار القبلة وارتكاز السقف 

  ".كتافأ" )٤٦(على دعائم
  :المدارس : ثانیا 

  ): ھـ٥٨٠ -٥٧٢(المدرسة الخاتونیة فى ماردین  -
             زوجة نجم الدین ألبى وأم قطب الدین" رضویة"وھى من إنشاء الست   
التابعة للدولة السلجوقیة فى ذلك الوقت ، وقد األرتقیة خالل الفترة ) ھـ٥٨٠ - ٥٧٢( 

                                                
 .١٧٨، ص  المرجع السابقالملیجي،  - ٤٣
 .٨٩الن أبا، المرجع السابق، ص أص - ٤٤
 .٩٠ – ٨٩، ص  المرجع السابقأصالن،  - ٤٥
  .١٧٨المرجع السابق، ص : ؛ علي الملیجي٨٠آصالن آبا، المرجع السابق، ص  - ٤٦
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ً بھا المسجد أصابھا لألسف تدمیر شدید أفقدھا شكل ھا األصلى، ولكن ال یزال موجودا
  .)٤٧()األرتقیةالمدارس ( فى الناحیة الجنوبیة

 )٥ا،لوحة/٣شكل(:)م١٢٣٧/ ھ٦٣٥(فى أرضروم ) الخاتونیة( یفتھ منارةچ مدرسة
، وتطل المدرسة على شارع )باب تبریز(توجد ھذه المدرسة فى حى تبریز قابى سى 

 إنشائيوال یوجد بھذه المدرسة نص  ،)٤٨( دینةالجمھوریة الشارع الرئیسى بالم
 أوزوجة والى  إلى، ولكن تنسب ھذه المدرسة  اإلنشاءیوضح المشید وال تاریخ 

یلخانى كیخاتو والتى تعرف ببادشاه خاتون ، ولذلك نسبت إلرضروم اأحاكم مدینة 
 وھي من أكبر مدارس األناضول ذات تخطیط رباعي اإلیوان ،ھذه المدرسة  إلیھا

تخطیطھا عبارة عن مساحة مستطیلة و ،، وھى ذات طابقینمنھا إیوان المدخل 
، حیث یغطى اإلیوانین حجریة بأقبیة ایوناتھاغطیت  )م٤٨× م ٣٥(مساحتھا 

قبوان  یناآلخر نین، بینما یغطى اإلیواوالشمالى قبوان مدببان) القبلة( الجنوبى
 تصل بالضریح من خالل ثالثة عقود، وأكبر إیواناتھا إیوان القبلة الذي یمتقاطعان

كما  ،، وإیوانات ھذه المدرسة تفتح علي الصحن األوسط المكشوف بعقودمن الداخل
، أما  یوجد علي یمین المدخل الرئیسي من الداخل حجرة مغطاة بقبة تستخدم كمسجد
وھى  الحجرات فھي علي طابقین، وتفتح علي الصحن األوسط بوائك في الطابقین

، وتشمل ھذه المدرسة علي سبیل یوجد علي یسار ى وإقامة الطلبةخاصة بسكن
  .)٤٩()جفتھ(التوأم الواجھة الرئیسیة، وتمتاز بالمدخل ذى المئذنتین

وظلت ھذه المدرسة، تنسب لفترة طویلة إلى زوجة السلطان عالء الدین كیقباد       
حدیثة ترجع  ولكن ھناك أراء) م١٢٥٣( وحدد تاریخھا عام" خواند خاتون" األول

 زوجة ایلخان كایخاتو) م١٢٩٠(  على ید بادشاه خاتون) م١٢٩٠(إنشائھا إلى عام 
وھناك من یرى ) م١٢٩١(، الذى خلف آرغون خان عند وفاتھ عام كما سبق ذكره

أنھ من الصعب أن تكون بادشاه خاتون قد شیدت مدرسة فى أرضروم حال وصولھا 
فھوم إقامة مدرسة وحیدة ومستقلة ذات مباشرة من كرمان، یضاف إلى ذلك أن م

ان، وان كان ھناك من مقاس ضخم، لم یكن مألوف خالل عصر االیلخانین فى إیر
  .)٥٠()م١٢٧٧ - ١٢٧١(، أنھا شیدت فى الفترة من عام یرى

  )أ،ب/٦،ولوحة١شكل( :)م١٢٣٨/ ھـ٦٣٦( بري خاتون بقیصريمدرسة ماه 
عتبر أول مجموعة معماریة شیدت ھذه المدرسة ضمن مجموعة معماریة وھى ت     

" فى بالد األناضول خالل العصر السلجوقى كانت على ید إمرأة، ھى الملكة السلطانة

                                                
 .١٠١آصالن آبا،  المرجع السابق، ص - ٤٧
 .٤٠٢، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ٤٨
 .٢٧ - ٢٦لمرجع السابق، ص مني بدر، ا - ٤٩
  .١٠٧أصالن آبا،  المرجع السابق، ص - ٥٠
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وھى زوجة السلطان عالء الدین كیقباد األول ) م١٢٣٨/ ھـ٦٣٦"( ماه برى خاتون
  .)٥١(وأم السلطان كیخسرو الثانى

  .وضریح وحمام وھذه المجموعة المعماریة عبارة عن مسجد جامع ومدرسة 
تخطیط ھذه المدرسة ینتمي إلي طراز المدرسة ذات الصحن المكشوف واألواوین، 

  .وھي من نمط المدرسة ذات الصحن المكشوف واإلیوان الواحد
المدرسة  ، یتوسط ھذهسة عبارة عن مساحة مستطیلة الشكلتخطیط ھذه المدرو

ال میاه األمطار، ، یتوسطھ نافورة أو حوض الستقبصحن مكشوف مستطیل الشكل
یحیط بالصحن بائكة من أربع اتجاھات عبارة عن مجموعة من الدعامات یعلوھا 
مجموعة من العقود المدببة الشكل، حیث تطل البائكة الشرقیة والغربیة علي الصحن 
المكشوف من ثالثة عقود أوسطھا أوسعھا، بینما تطل البائكتان الشمالیة والجنوبیة 

ربعة عقود،ولھذه المدرسة مدخل وحید یتوسط الواجھة علي الصحن من خالل أ
الغربیة الرئیسیة، وھو مدخل تذكاري ولیس غني بالزخارف الحجریة مثل الجامع 

 –الملحق بھذه المدرسة؛ حیث توجد بعض الزخارف الحجریة الھندسیة البسیطة 
و بحنیتي المدخل وبأركان المدخل وبعض األشرطة البسیطة التي تزخرف باطن قب

  .المدخل من الداخل
ویفضي ھذا المدخل إلي داخل المدرسة من خالل درجة مربعة الشكل ثم إلي الصحن 
المكشوف، ویوجد إلي یمین ویسار ھذا المدخل أربع حجرات بواقع حجرتین بكل 
جانب، وكما یري السید جبرئیل أنھ ھذه الحجرات ربما كانت إحداھا خاصة ببواب 

ن بعضھا ربما كانت تستخدم كوحدات خدمة خاصة أو بحارس المدرسة، كما أ
لتخزین حاجیات المدرسة وبعضھا ربما كان یستخدم كمخزن لتخزین األرزاق 

  .)٥٢(بھ
ویوجد علي جانبي الصحن المكشوف خلف البائكات مجموعة من حجرات إقامة 
وسكن الطلبة ویبلغ عددھا ما في كل ضلع ثمانیة حجرة، وھي عبارة عن حجرات 

الشكل یغطیھا أقبیة نصف اسطوانیة ذات قطاع مدبب یوجد لكل حجرة  مستطیلة
  .مدخل في طرف من واجھة الحجرة

وتشتمل ھذه المدرسة علي إیوان واحد رئیسي في اتجاه الشرق یغطیھ قبو نصف 
اسطواني ذو قطاع مدبب الشكل ویوجد إلي الیمین ثالث حجرات یفضي بعضھم إلي 

لحجرات أنھا ربما كانت تستخدم كحمام للمدرسة بعض، وأري من خالل وضع ھذه ا
قبل إنشاء ضریح ھذه المجموعة المعماریة، أما الحجرة التي إلي الیسار من اإلیوان، 
 ً فیرجح جبرئیل أنھا ربما كانت تستخدم كمطبخ لتجھیز الطعام والشراب وأیضا

  .)٥٣(كحجرة طعام للطلبة

                                                
 .  ٤٥٨، ص، الحمامات السلجوقیة فى بالد األناضول)فھیم فتحى( راجع ، إبراھیم -٥١
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لشكل مثلھا مثل الجامع الملحق بھا، والمدرسة جمیعھا مشیدة بمادة الحجر المنتظم ا
ویغطیھا من أعلي قبة حجریة ذات قطاع مدبب من أعالھا طبقة مستویة من القرمید 
أو الطمي المقاوم للظروف المناخیة لبالد األناضول ذات األمطار الغزیرة وسقوط 
 الثلج بشكل كبیر، كما أن نوافذ ھذه المدرسة ذات شكل النوافذ المزغلیة وھي أیضاً 

  .معالجة مناخیة لبالد األناضول
  :الزوایا : ثالثا 

توجد زاویتان انشاتا من قبل الرجال ولكن ذكر فى نصھما االنشائى اسم وألقاب 
سیدتان من األسرة الحاكمة فى ذلك الوقت كنوع من التشریف لھذه المنشات بذكر 

منشات أسمائھن علیھما، وكنوع من اإلذن والتصریح لھما إلنشاء مثل ھذه ال
  :المعماریة ، وھما

  ) :ھـ  ٦٩١بتوقات ( زاویة خلف غازى  -١
  : نص اإلنشاء 

قال هللا تبارك وتعالى سالم علیكم طبتم فادخلوھا خالدین وقال النبى علیھ السالم إذ  
 مات ابن آدم ) ١(

ولد صالح یدعو لھ أو علم ینتفع بھ أو صدقة ) ھكذا ( انقطع عملھ إال عن ثالث 
 عمارة ھذه البقعة الشریفة المسمىجاریة، أمر ب

دار العلم والعمل فى أیام دولة السلطان األعظم غیاث الدنیا والدین أبو الفتح مسعود  
 .بن كیكاوس خلد هللا ملكھ وأمام دولة ملكھ المعظمة حمیدة الخواقین 

 ن أید هللا دولتھا العبد الضعیفعصمة الدنیا والدین سلجوقى خواند بنت قلج أرسال
  أحد وتسعین ستمایھ محتاج إلى رحمة هللا خلف بن سلیمان تقبل هللا منھ فى سنةال
 ) :ھـ  ٦٩١( زاویة أو دار سنبل بابا بتوقات  -٢

  : نص اإلنشاء 
قال هللا تعالى وما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوه عند هللا خیًرا وأعظم أجًرا  

 .مسمى دار الصلحاءمقام المبارك الواستغفروا هللا توسل بإنشاء ھذا ال
إلى هللا تعالى فى زمن السلطان األعظم غیاث الدنیا والدین مسعود بن كیكاوس خلد 

 .هللا دولتھ عتیق الملكة المعظمة المطھرة المكرمة 
إلى الطرفین النسیبة األبوین  صفوة الدنیا والدین بنت األمیر المغفور معین الدین 

والحرمین سنبل بن عبد هللا منھ فى سنة إحدى بروانة رحمھ هللا وابقاھا زین الحاج 
   .وتسعین وستمایھ

من أجل زوجة السلطان مسعود بن ان الزاویتان السابقتان شیدتا ھاتفقد          
سلجوقي ) (خاتون(من أجل زوجة السلطان و) قلج أرسالن(كیكاوس وابنة السلطان 

ذو الطریقة السنیة ومن أجل سلیمان مبارز الدین بروانة شیخ الزاویة ) خوان
  .)٥٤(وھي عبارة عن مدخل إیواني وصفھ ذات زخارف خزفیة. المذھب
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وبھا . )٥٥(وھي ذات مدخل حجري إیواني الشكل، وصفھ ذات زخارف صینیة     
وتخطیط عام . ، وقبة تغطي مساحة مربعة الشكلةحجرات صغیرة یغطیھا أقبی

ابا أو زاویة خلف سلیمان بروانة سواء في زاویة سنبل ب. الزوایا قبة مرتبطة بإیوان
وإنھ تخطیط عبارة عن إیوان یتقدمھ قاعة مغطاة بقبة مفتوحة بكامل اتساعھا ربما 

  . )٥٦(كانت حجرة خاصة بشیخ الزاویة، وحجرة تستخدم كتربة لمشید أو لشیخ الزاویة
 ) :المشاھد - األضرحة  -المقابر (منشآت المرأة الجنائزیة : رابعا 

ھرة حب النساء لبناء العمائر، حینما شیدت لھن أضرحة ضخمة وقد اتضحت ظا
البناء تذكاریة، فأمرت سلجوق خاتون بنت قلج أرسالن والتي توفیت 

" تربة األخالطیة" بوھي التي عرفت  ،ببناء تربة لھا ودفنت بھا) م١١٨٨/ ھ٥٨٤(
عامي كما شیدت زمرد خاتون زوجة الخلیفة العباسي الناصر لدین هللا فیما بین 

مجموعة معماریة مكونة من ضریح ضخم ذي قبة ) م١٢١٣-١٢٣٧/ ھ٦١٠- ٥٨٠(
ً لھا في قیصري  مخروطیة ورباط ومدرسة للشافعیة، وشیدت خواند خاتون ضریحا

، وھو من األضرحة المخروطیة الضخمة البناء، ویوجد )م١٢٣٨-١٢٣٧/ ھ٦٣٦(
وھو . ني عشر المیالديلمؤمنة خاتون ضریح في نخجوان یرجع إلي نھایة القرن الثا

 .)٥٧(ضریح ضخم
  :)م١١٣٠(میافارقینتربة سجدة خاتون ب -

 وقد توفیت فىزوجة ركن الدولة داود  ابنة قلج ارسالن األول ، ھى سجدة خاتون
  .)٥٨(" میافارقین"  فىسمھا ا،وقد دفنت بالتربة التى تحمل )م١١٣٠(عام 

   )٧لوحة ) : (ھـ٦٠٢(ضریح كوھر نسیبة بقیصرى
الضریح فى الركن الشمالى الشرقى فى إتجاه الصحن المكشوف للمدرسة  یوجد 

، وھو یاث  الدین كیخسرو بن قلج أرسالنالطبیة بقیصرى الخاصة بالسلطان غ
ضریح مرتفع عن مستوى أرضیة المدرسة ومن ثم یوجد أمام مدخلھا سلم جانبى 

فتحة مدخل  سلم یؤدیان إلىالن كل سلم من ثالث درجات ثم بسطة مزدوج یتكو
، والضریح ذو تخطیط مثمن الشكل مشید بالحجرالمنحوت، ویوجد فى الضریح

أضالع الضریح بشكل متتالى من الیمین إلى الیسار حنیة ثم دخلھ ثم حنیة ثم دخلھ 
وھكذا حتى ینتھى بحنیة إلى الیسار من مدخل الضریح وھى حنایا ودخالت بارزه 

، أما من بة محمولة على حنایا ركنیةداخل قمن الخارج ویغطى الضریح من ال
، الشكل بسبب الظروف المناخیة األناضولیةخارج فیغطیھا قبة ھرمیة مخروطیة ال
كتابة بخط الثلث السلجوقى عبارة عن ایة القمة الھرمیة المخروطیة  یوجد اسفلو

  . الكرسى 

                                                
55 - Doğan, op. cit., p. 211. 
56 - Doğan, op. cit., p. -٢١٠  211. 

  . ١٠٤ – ١٠٣مني بدر، المرجع السابق ، ص  - ٥٧
58 - Uyumaz(E'mine), Türkiye Selcuklu sultanlar, melikleri ve melikerinin ,p.399-400. 
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ة ویطلق علیھ فسقی ،ویتكون ھذا الضریح من مستویین، احدھما فى تخوم االرض
سطع  مستوى  أعلىالثانى و ،ذین تم تحنیطھمال لدفن وحفظ الموتى )مومیالیق (الدفن 

وخاصة بالزیارة وقراءة  )حجرة الزیارة(االرض ویطلق علیھ حجرة الضریح 
  .، وھى ذات تخطیط مثمن )٥٩(القرآن الكریم والدعاء للمتوفى 

، مدخل فسقیة الدفن نزل الیھا من خالل سلم حجرى ھابط، یؤدى الىوفسقیة الدفن ی
 ،ى جانبى المدخل نافذتین مزغلیتین، ویوجد علطیل الشكلوھى ذات تخطیط مست

  .ویتوسط ارضیة الفسقیة تركیبة حجریة 
مع أن ھذا الضریح أو ھذه التربة خالیة من أیة آثار للدفن أو من أیة توابیت، إال أنھ 

یبة خاتون مؤسسة نس) جوھر(كوھر االمیرةیرجح أنھ ربما دفن بھذه التربة 
ولم یدفن بھا السلطان غیاث الدین كیخسرو مؤسس المدرسة الطبیة   )٦٠(البیمارستان

  .)٦١(ألنھ دفن فى مقابر آبائھ وأجداده فى مدینة قونیة 
ھا قلج وقد ذكر أن األمیرة كوھر قد تبرعت بكل ثروتھا التى ورثتھا عن والد

  .)٦٢()بیمارستان والضریحالمدرسة الطبیة وال(ارسالن لبناء ھذه المجموع
نھا مرضت بمرض السل ولم تشف من مرضھا فماتت، وقد أیضا أوذكر عنھا 

 ،)٦٣(مراض المستعصیةألن یشید مدرسة طبیة وبیمارستان لعالج اأخوھا أاوصت 
عندما تولى  خوھا غیاث الدین كیخسروأوبالفعل قام  ،ویعالج فیھ المرضى بال مقابل

  .)٦٤( )م١٢٠٦/ھـ٦٠٣(الضریح بعد وفاتھا عام  شید، وقد الحكم بتنفیذ وصیتھا
  ) :م ١٢٢٨/ھـ٦٢٥(مقبرة الملك غازى فى قیرشھیر -
نصھا االنشائى یفید بأن مشیدة ھذه المنشأة ھى احدى زوجات مظفر الدین محمد  

  ).م ١٢٢٨/ھـ٦٢٥(شاه المنكوجكى 
بعة وھي ذات تخطیط مثمن الشكل ولھا سقف ھرمي من الخارج، ولھا قاعدة مر

الشكل وأركانھا ملساء مصقولة وتشبھ في شكلھا العام شكل الخیمة، والقبة لھا مرحلة 
انتقال عبارة عن مثلثات تركیة، ویوجد نص إنشائى أعلى المدخل الرخامي یفید أن 

  .المقبرة بنیت علي ید إحدى زوجات مظفر الدین محمد شاه المنكوجكي

                                                
ى بورصة ،دراسة اثا، )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ٥٩ ة الخضراء ف ال ،الترب ة ، مق ة معماری ری

امن  دد الث وادى ، الع وب ال ة جن د الحافظ ؛ ٦٤٠نص١٩٩٨فى مجلة كلیة اآلداب،جامع د هللا (عب عب
ة ، )عطیة ة كلی ة، مجل ، أضرحة الكمبد فى األناضول خالل العصر السلجوقى دراسة اثاریة معماری

ای ل األول ین ون، المج ع واألربع دد الراب ورة ، الع ة المنص م، ٢٠٠٩ر ، اآلداب ، جامع
  .١٦١، الفن التركى، ،ص)عبد هللا عطیة(عبد الحافظ ؛ ٣٦١،٣٥٧ص
  .١١٢آصالن آبا، فنون الترك وعمائرھم ،ص - ٦٠

د ت (راجع، ابن بیبي  - ٦١  ن محم ى ب دین یحی روم، )م١٢٨٥/ھ ٦٨٤ناصر ال اریخ سالجقة ال ، ت
  . ٤٧ -٤٦م ، ص ١٩٩٤محمد عالء الدین منصور، القاھرة . د: دراسة وترجمة

 .٣٧٦، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ٦٢
 .٣٧٦، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ٦٣
 .٣٧٦، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ٦٤
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اد وقد استولي علي شبین قراحصار عام ومن المعروف أن السلطان عالء الدین كیقب
وأرسل مظفر الدین محمد شاه زوج مشیدة ھذه المقبرة، وأبناءه ) م١٢٢٨/ ھ٦٢٥(

  ).٦٥(الثالثة إلي قیرشھیر المشید بھا ھذه المقبرة، ومن ثم قد شیدت من أجلھم
 )م١٢٣٨/ھـ٦٣٦( بقیصرى) ند خاتونخواخوناد أو(خاتون ماه برى مقبرة -
  )١٠- ٨لوحات(

  :اإلنشاء  نص
ھذا قبر الست السیدة المنیرة السعیدة الشھیدة الزاھدة العابدة المرابطة المجاھدة  

 .المصونة المعصومة الصاحبة العادلة
ملكة النساء فى العالم العفیفة النظیفة مریم أوانھا وخدیجة زمانھا صاحبة المعروف  

 .المتصدقة بالمال ألوف صفوة الدنیا
ون والدة السلطان المرحوم الشھید غیاث الدنیا والدین كیخسرو والدین ماه برى خات 
  . ن كیقباد رحمھم هللا أجمعین أمینب

ھذه المقبرة خاصة بزوجة السلطان عالء الدین كیقباد األول وأم السلطان كیخسرو 
وھي ضمن المجموعة المعماریة للخواند وھي عبارة عن مسجد جامع  الثانى

  .ومدرسة وضریح وحمام
د تركیبة أخرى بھذا الضریح وھى خاصة بابنة السلطان كیخسرو الثانى وتوج

األمیرة سلجوقى خاتون وبھا كتابة تشیر إلى وفاتھا فى المحرم 
  .)٦٦()م١٢٨٤/ھـ٦٨٠(

والضریح ذو تخطیط مثمن األضالع یغطیھ قبة مخروطیة من الخارج، بینما من 
لزیارة أو المزار الخاصة الداخل یغطیھا قبة نصف دائریة ویوجد بالضریح حجرة ا

بقراءة القرآن والدعاء للمتوفى، والقبة مقامة علي جدار حجرة الضریح، ویوجد 
بالجدار الجنوبي لھذه الحجرة حنیة محراب، ویوجد بالضریح إطار علیھ زخرفة 

مع . حجریة ھندسیة عبارة عن أشكال نجمیة، مع بعض الزخارف النباتیة الرومیة
  .في مربع الضریح –الثلث السلجوقي بالطرف العلوي  وجود آیة الكرسي بخط

والضریح مشید كلھ من مادة الحجر المنحوت، ولھا قاعدة رخامیة علیھا زخارف 
عبارة عن ستة صفوف من المقرنصات، ویوجد عمود رخامي زخرفي في كل ركن 
من أركان المثمن، ویوجد بالمنطقة الوسطي للضریح من الخارج عبارة عن زخارف 

  .دسیة متشابكة، بینما یوجد باألركان زخرفة وریدات صغیرة وصلبان معقوفةھن
كما یؤطر شباكي ھذا الضریح عقود ثالثیة الفصوص، ویفصل بین كل شباكین عمود 

  .رخامي في الوسط من الرخام األبیض
أما محراب الضریح من الداخل فذو تخطیط خماسي األضالع وتعلوه طاقیة ذات 

قرنصات، ویزخرف حنیة المحراب زخارف ھندسیة عبارة خمسة صفوف من الم

                                                
 .١١٧آصالن آبا، فنون الترك وعمائرھم ، ص  - ٦٥
 .٣٩٠، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(افظ عبد الح - ٦٦
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ویتم الوصول إلي ھذه المقبرة من خالل سلم یبدأ . عن أشكال نجوم ثمانیة الرؤوس
  .)٦٧(من إحدى حجرات سكن الطلبة بالمدرسة المجاورة

ھذا الضریح ذو تخطیط نجمي ثماني الرؤوس، ویغطیھ من الداخل قبة نصف دائریة 
  .خارج قبة مخروطیة الشكل بینما یغطیھ من ال

، وھي سیدة، وقد "ماه بري خاتون"ونالحظ أن اقتران ھذا المجمع المعماري باسم 
الحظنا أن للملكات واألمیرات نشاط معماري مثل األمراء، ویثبت ذلك العدید من 
اآلثار الباقیة، وتحمل نصوص إنشائھا أسماء السیدات، وھذه الظاھرة وجدناھا في 

ابنة السلطان السلجوقي " عائشة بیبى"العمارة القره خانیة؛ حیث مقبرة  وسط آسیا في
، وكذلك "شمس الملوك نصر بن إبراھیم"ألب أرسالن وزوجة الحاكم القره خاني 

ماه "           ، وھا نحن نري ھذه الظاھرة ممثلة في مجمع"بالجي خاتون"مقبرة 
فنجد علي سبیل المثال  في قیصري، وھذه الظاھرة وجدت في مصر" بري خاتون

من العصر " تتر الحجازیة"  في نھایة العصر األیوبي، ومنشأة " شجرة الدر"ضریح 
  .في مدینة القاھرة" جامع الملكة صفیة"المملوكي البحري، وفي العصر العثماني نجد 

  :مجموعة ماه بري خاتون یقیصريبظاھرة إلحاق الضریح بالمسجد 
ت في العصر الفاطمي، وھناك العدید من المساجد ھذه الظاھرة مبكرة؛ حیث بدأ

الملحق بھا أضرحة، بل وھناك من المساجد ألحق باألضرحة مع العلم أن ھذه 
حیث التطبیق  ،الظاھرة لم تكن موجودة في الفترة األولي من العصر اإلسالمي

الصحیح وااللتزام بما جاء بھ الدین، وھا نحن نري ھذه الظاھرة في العصر 
ً إلي أن السالجقة السلجو قي؛ حیث نجد أن الضریح في نفس ساحة المسجد، ونظرا

حیث وجدناه في  ،كانوا حرفیین في تطبیق الدین، فقد انعكس ھذا علي موقع الضریح
الركن الشمالي الغربي من المسجد، وذلك حتى یكون في ظھر المصلین، وال یكون 

ً یأمامھم األمر المكروه فقھ   .ا
األحكام الفقھیة كانت ھي المعول علیھ في تحدید موضع  إلي أنوھنا یجب أن نشیر 

ً إلي أن اآلراء الفقھیة تكره أن یستقبل المصلین  الضریح الملحق بالمسجد، نظرا
  .ھنا الضریح، نري المعماري حریص علي أن یجعلھ في الخلف كما نراه متمثال

  :تخطیط ضریح ماه بري خاتون یقیصري
ً یأخذ الضریح من الخارج ش كل ثماني األضالع، إال أن ھذه األضالع مقوسة تقویسا

ً، والشكل العام من الخارج عبارة عن نجمة ثمانیة، أما الشكل من الداخل فھو  خفیفا
شكر دائري، وظاھرة أن یكون الشكل مضلع من الخارج ودائري من الداخل ظاھرة 

ك سلم یربط بین عامة وأسلوب متبع في عمارة األضرحة السلجوقیة، ونالحظ أن ھنا
ً إلي أن مستوي أرضیة الضریح أعلى من مستوي أرضیة  الضریح والمدرسة نظرا

  .المدرسة

                                                
 .١١٦ص ابا، المرجع السابق ،  أصالن - ٦٧
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 بقیصرى) جفتھ كمبدى(التربة التوأم أو  األیوبیةالملكة العادلیة  مشھد -
  ):م١٢٤٧/ ھ٦٤٥(

بنیان  –كم على طریق قیصرى ٦على مسافة  قیصري وجد فىیجیفتة التوأم،  مشھد
  .  )٦٨(شارع سیواس وتحدیدا فى

  : اإلنشاءنص 
یوجد نص اإلنشاء أعلى مدخل الضریح بخط الثلث السلجوقى فى خمسة أسطر 

  :كالتالى
  العالمة الزاھدة عصمة  الشھیدةھذا مشھد الملكة السعیدة 

  العالمین زمرة الزمان ء والمسلمین سیدة نسا اإلسالمالدنیا والدین صفوة 
الیمن والبركات  منشألدنیا واآلخرة ملكة الملكات ا صاحبة الخصال الفاخرة خاتون

 بنت الملك 
العادل أبى بكر بن أیوب نور هللا ضریحھا وعطر روحھا وریحھا أمرت بعمارتھ  

 بناتھا المخدرات 
 . )٦٩(وستمایھ بلغھما هللا آمالھما وأحسن حالھما فى سنة خمس وأربعین 
 ھذا المشھد ببناء وعمارة  أمرنمن  اتھا ھنبنالسابق بان  اإلنشاءتبین لنا من نص  

ھو عام  ھذا المشھد إنشاءلدفن رفات جثة والدتھم الملكة العادلیة ، وأن تاریخ 
  ).م١٢٤٧( الموافق )ھـ٦٤٥(

ابنة الملك " جازیة خاتون " واسمھا  ھى الملكة العادلیةالمشھد  مشیدةوعن      
، وعرفت لدى العامة یوبیةاألیوبى ، وھى سلیلة ملوك وأمراء الدولة ألالعادل ا

، وتزوجھا السلطان السلجوقى األیوبىلى والدھا الملك العادل بالملكة العادلیة نسبت ا
لھ  وأنجبت، عز الدین قلج ارسالن وركن الدین األول، وأنجبت لھعالء الدین كیقباد 

خلفا  ، وكان ابنھا عز الدین قلج ارسالن ھو المرشح لتولى الحكمابنتین أو ثالثة أیضا
 أخوهوعین  بایعھ والده على ذلك حیث؛ األوللوالده السلطان عالء الدین كیقباد 

ملكة ماه برى ، األمر الذى أزعج الكیخسرو حاكما على إقلیم ارزنجان غیاث الدین
، مما أدى إلى أنھا ربما تكون السبب ھى والوزیر سعد الدین خاتون زوجتھ األخرى

 فى النھایة الملكة ماه برى ، واستطاعتومن أبنائھا یةالملكة العادلالتخلص  فىكوبك 
    .)٧٠(تولى ابنھا غیاث الدین كیخسرو الحكم من بعد أبیھ أن

، أن السلطان عالء الدین كیقباد كان قد تزوج من "خلیل ادھم"وقد ذكر السید      
 وأنھا أم السلطان غیاث الدین كیخسرو الثانى، وأن) ماه برى" (موھبرى"السیدة 

كیقباد أیضا، وقد اشتھرت  ھى إحدى زوجات السلطان عالء الدین" جازیة خاتون"

                                                
روم ، رسالة ماجستیر  - ٦٨ ان عصر سالجقة ال ة قیصرى إب ائر مدین د ، عم د احم ھالھ محمد احم

 .١٦٦م ،ص  ٢٠١٥غیر منشورة ،قسم اآلثار والحضارة ،كلیة اآلداب ، جامعة حلوان ، 
 .١٦٧الھ محمد احمد ، عمائر مدینة قیصرى ، ،ص  ھ - ٦٩
 .١٦٦ھالھ محمد احمد ، عمائر مدینة قیصرى ، ،ص   - ٧٠
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 ٣٠٤

وقد توفیت فى عھد السلطان غیاث الدین كیخسرو   الملكة عدیلة أو عدلیة"باسم 
                            عام الثانى، وھى ملكة أیوبیة كان قد تزوجھا السلطان عالء الدین كیقباد األول فى

  ).٧١()م١٢٢٧/ ھـ٦٢٤( 
وعرف أن السلطان غیاث الدین كیخسرو األول قد أنجب الملك عالء الدین كیقباد 

بقونیة، ومن المحتمل أقیمتا والملكة الجورجیة قد ) العدلیة( األیوبیة ن الملكة أاألول و
ً أن یكونا ) عالء الدین كیقباد األولوغیاث الدین كیخسرو األول (أى السلطانین أیضا

ً من قد تزوجا  ، صل رومى وإحدى ھاتین أمن سیدتین مسیحیتین وكان أبوھما راھبا
  .)٧٢(Berduliye" یالرضوب" السیدتین ھى 

وقد اختلف فى نھایة الملكة العادلیة ، فمنھم من ذكر أنھا توفیت وولدیھا أثناء       
 أسرھا لدى المغول ، وذكر البعض أنھا قتلت ھى وولدیھا خنقا فى أنقرة ، بینما ذكر

البعض اآلخر أن قتلھا ھى وولدیھا كانت بتدبیر من غیاث الدین كیخسرو والوزیر 
  .)٧٣(سعد الدین كوبك 

  
  : المشھدتخطیط 
 عدة مكعبة الشكل، وال وجود لسقفھقا ولھتخطیط مثمن الشكل  وھو ذو       

من تحتھ القبة النصف دائریة، وتوجد آیات  المخروطي اآلن، الذي سقط وظھر
وسورة آل  من سورة البقرةعلى أرضیة نباتیة  السلجوقى ط الثلثقرآنیة بخ

، امرأة إال انھ لم یترك دون زخارفوعلى الرغم أن المشھد خاص ب ،)٧٤(عمران
یزخرف المشھد مجموعة من العناصر الزخرفیة كالزخارف النباتیة مثل الوریدات ف

مثل الصرر المراوح النخیلیة ، والزخارف الھندسیة  وأنصافوزھرة اللوتس 
المربعة والمثلثة  واألشكالالھندسیة المتشابكة،  شكالألواوالدوائر المفصصة 

 األضالعالخماسیة والسداسیة  واألشكالالرماح  وأنصالالنجمیة  األطباقوزخرفة 
  .النجمیة  واألشكالالتاسومات ورجل الغراب  وأشكال

ویعلوه متشابكة،  مدخل لھ حنیة ذات مقرنصات من نجمات ھندسیة وللمشھد     
  .من خمسة أسطر مكتوبة علي أرضیة رخامیة بیضاءالنص االنشائى السابق ذكره 

 ،)فسقیة الدفن(     یطلق علیھ حجرة الدفن األولیتكون المشھد من مستویین ،       
رھا الجنوبى الشرقى نافذة ، یتوسط جداھى عبارة عن مساحة مستطیلة الشكلو

، یتقدمھا شاھد قبر مشھد تركیبة حجریة مستطیلة الشكلال أرضیة، ویتوسط مزغلیة
، ویغطى ھذه كتابات  أیةاقل منھ حجما ، وكالھما خالیان من بآخر مستطیل وتنتھى 

  .الحجرة قبو ذو قطاع مدبب الشكل 
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 . ١٦٧مدینة قیصرى ، ،ص ھالھ محمد احمد ، عمائر  - ٧٣
 .من سورة آل عمران  ١٨، ثم یلیھا آیة الكرسى كاملة ، یلیھا اآلیة ٥ -١اآلیات من  - ٧٤



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٠٥

حجرة المشھد وتعرف بحجرة الزیارة، وھى الثانى فھو عبارة عن  ىالمستو أما    
، ویوجد محراب نوافذ معقودة بعقود مدببة أربعبھا ، فتح ذات تخطیط مثمن الشكل

مكونة من  ، وھى حنیة مجوفة یعلوھا طاقیة مقرنصةھد بالجھة الجنوبیة الشرقیةالمش
 وأطباقھندسیة  أشكال، ویؤطره شریط زخرفى من ستة صفوف من المقرنصات

  .)٧٥(عشریة إحدىنجمیة 
ل الشریط الكتابى الموجود على وقد وجد اسم المعمار أو مھندس ھذا المشھد أسف     

ونالحظ من نص  ،)٧٦(عمل ھذه التربة یوسف بن موسى :"الضلع الغربى بصیغة 
وھنا أطلق علیھ " مشھد" اإلنشاء ومن ھذه الكتابة انھ مره أطلق على المنشاة اسم

  " .  تربة" اسم
ً، والمشھد اأما المقبرة الثانیة التي كانت إلي جوار ھذ لم یبق غیر ، فقد اختفت تماما

  .)٧٧(أي التوأم"  یفتھچ"االسم فقط وھو 
: )١٢٧٦/ ـھ ٦٧٥(الملكة جھان خاتون بقیصرى أو تربة ) مستدیره(تربة دونر 

 )١٢-١١لوحات(
الغرب من  إلى، تاالس، ببلدیة ملك غازى –على طریق قیصرى تقع ھذه التربة 

  .تربة سیدى برھان الدین 
  :نص اإلنشاء 

  دة شاه جھان ھذه التربة السعی – ١
  .خاتون تغمدھا هللا برضوانھ  – ٢

ویرى البعض  ،جھان خاتونبق عرف أنھا شیدت من قبل الملكة من خالل النص السا
أن شاه جھان ربما تكون ابنة السلطان عالء الدین كیقباد ، ورجح البعض أن تاریخ 

ھذه ، ویرى البعض اآلخر أن تاریخ )م١٢٧٦/ھـ٦٧٥(ھذه التربة یرجع إلى عام 
، فى حین أن البعض الثالث ارجع تاریخ ھذه التربة )م١٢٨٥/ھـ٦٨٣(التربة ھو عام 

أسلوب بناء ھذه إال أن  ،)٧٨( )م١٣٠٠-١٢٩٥/ھـ٦٩٩- ٦٩٤( فیما بین عامى
وشكلھا االسطواني والتشابھ بینھا وبین مقابر أخالط یرجح نسبتھا إلي عام  التربة

  .)٧٩()م١٢٧٦/ھـ٦٧٥(
ً، ومشیدة كلھا بالحجر المنحوت، ویغطیھا ذات تخط والتربة      یط اثني عشر ضلعا

قبة مخروطیة الشكل ترتكز علي كورنیش من المقرنصات، وتشبھ ھذه المقبرة في 
تغطیھا من الداخل قبة شكلھا شكل الخیمة، وھي ذات شكل اسطواني من الداخل و

                                                
 . ١٧٢-١٧١ھالھ محمد احمد ، عمائر مدینة قیصرى ، ،ص  - ٧٥
 . ١٦٩ھالھ محمد احمد ، عمائر مدینة قیصرى ، ،ص  - ٧٦
 .١١٦الن آبا، فنون الترك وعمائرھم ، ص آص - ٧٧
ا راجع كال من ، أصالن - ٧٨ د الحافظ١١٨، المرجع السابق، ص آب ھ(؛عب د هللا عطی ،أضرحة )عب

 . ١٧٤؛ ھالھ محمد احمد ، عمائر مدینة قیصرى ، ،ص ٣٩٨الكمبد فى األناضول ، 
 .١١٨، المرجع السابق، ص ابا أصالن - ٧٩



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٠٦

 ألرض، وھى ذات تخطیط مستدیر ذات مستویین، مستوى فى تخوم انصف دائریة
 ، یؤدى إلى مكان دفن الجسمان بھ، األرضى لھ سلم مزدوج ھابطوالثانى علوى

ویطلق علیھ  ، أما المستوى الثانى فھو أعلى مستو األرضویطلق علیھ فسقیة الدفن
، یؤدى إلى حجرة ھ من خالل سلم  جانبى مزدوج صاعد، ویتوصل إلیحجرة الزیارة

ا قبة نصف دائریة من الداخل یتوسط جدارھا الجنوبى حنیة محراب یغطیھ
  . ومخروطیة من الخارج كمعالجة  مناخیة لبالد األناضول
، مثل الزخارف الھندسیة )٨٠(ونري ھنا وفرة في الزخارف المحفورة على ھذه التربة

، ، فمن األشكال اآلدمیة المحفورة والنباتیة والحیوانیة والطیور وكذلك الخرافیة
یة علي مدخل الواجھة، تبدو بقایا شكل لنسر ذو صورة فھدین مجنحین برؤوس آدم

رأسین، ویوجد نص إنشائي لھذه المقبرة وھي خاصة باألمیرة شاه جیھان خاتون، 
دون ذكر للتاریخ وكل ضلع من أضالع الواجھة الخارجیة االثني عشر یؤطره حلیة 

وجد بنائیة عبارة عن عقد مدبب الشكل، وكل عقد علیھ زخرفة تختلف عن اآلخر، وی
 ً ً عبارة عن نسر ذي رأسین علي مروحة نخیلیة وأسدا إلي یسار مدخل المقبرة حفرا
ً لمروحة نخیلیة أخرى في الجانب األیمن من  في كل جانب، كذلك یوجد حفرا

  .)٨١(المدخل
  :مقبرة ماما خاتون في ترجان

وھي من أعظم اآلثار الجنائزیة في بالد األناضول، وھي مشیدة كلھا من الحجر 
والمقبرة یغطیھا  ،في بالد األناضولمنحوت، وأسلوبھا المعماري فرید من نوعھ ال

قبة مخروطیة من الخارج مضلع الشكل یقوم فوق بدن اسطواني الشكل، تزینھ حلیات 
نصف اسطوانیة، ویحیط بالمقبرة فناء واسع یدور حولھ حائط علي ھیئة دائریة، 

ً یؤطرھا عقود مدببة الشكل، ویوجد بھذا السور من الداخل أحد عشر دخلة  أو تجویفا
أما المقبرة . وربما كانت ھذه الدخالت خصصت لیوضع بھا توابیت إضافیة فیما بعد

نفسھا فبدنھا مفصص من الخارج أما بدنھا من الداخل فذو ثماني حنیات نصف 
 دائریة، والمقبرة لھا مدخل ذو إطار مستطیل الشكل خال من الزخارف اللھم إال

ً بالنسبة للمدخل الخارجي بسور  ،من ورقة اللوتس المروحیةإفریز  عكس ذلك تماما
المقبرة، فھو غني بالزخارف النباتیة والمقرنصات المنحوتھ والزخارف الھندسیة 
المتشابكھ وزخرفة الجدائل، وأشرطة كتابیة كوفیة وبخط الثلث السلجوقي وزخارف 

الثالث السلجوقي وزخارف لتفریعات لتفریعات نباتیة مورقة، وكتابات كوفیة وبخط 
نباتیة مورقة، وكتابات كوفیة بسیطة تؤطر الحنیتین علي جانبي المدخل وأعمدة 

  .ركنیة تزخرفھا زخارف ھندسیة
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ابل - ٨١ ة انظر ، دی ذه الترب وض( الستزادة عن زخارف ھ رمین ع ة )ن ات الحی ات الكائن ، منحوت
ول  ران واألناض ى إی لجوقیة ف ون الس ائر والفن ى العم ة عل ـ٧٠٨-٤٢٩(والخرافی -١٠٣٧/ھ

 .٥٤ -٥٣م ، ص٢٠١٤،رسالة ماجستیر، غیر منشورة ، كلیة اآلداب، جامعة سوھاج ، )م١٣٠٨



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٠٧

ویوجد اسم المھندس أو المعماري الذي شید ھذا الضریح فى الشریط الكتابى 
من أخالط، " مفضلأبو النعمة بن  "الموجود بالحنیة التي علي یسار المدخل وھو

ان، ولكن النقش ڤوھو یدلنا علي أن مھندس ھذه المقبرة قدام من مدینة أخالط بإقلیم 
الكتابي ال یشتمل علي تاریخ البناء، ولكن من خالل األسالیب المتبعة في بنائھ، ُیرجع 

  .)٨٢(إنشائھ إلي أوائل القرن الثالث عشر المیالدي
  :)م١٢٨١/ ھـ٦٨٠" (كمبدلرجیفتھ " المقبرتان التوأم بآخالط -  

والمقبرة التى إلى  یان من الخارج،طوذو بدنان إسطوانیان وسقفھما مخر      
         وتاریخھا" شرین خاتون"، تخص ابن األمیر اینال بغاتاى أغا وزوجتھ الیسار

نرى ضریح یضم رجل وإمرأة معا أى  وھى اول مرة. )٨٣()م١٢٨١/ ھت٦٨٠( 
حسن " حد، أما المقبرة الثانیة فتخص ابن بغاتاى أغا زوج وزوجتھ فى ضریح وا

وھنا ضریح . )٨٤()م١٢٧٩/ ھـ٦٧٨( وتارخھا" اسن تكین" وابنھ حسن أغا" تامر
 ً   .خاص برجل وإمرأة أیضا

  :فى قونیة  )اإلیوانالمقبرة ( كومتش خاتون مقبرة -
ریح وھى خاصة بإمرأة ، وألول مرة فى األضرحة السلجوقیة فى األناضول نرى ض

، وخاصة  أنھ خاص بإمرأة وھى ام السلطان عالء الدین  )٨٥(ذو تخطیط إیواني
في ثلثھا األسفل والباقي  كیقباد فى سید غازى وھى مشیدة من الحجر المنحوت

ولھا سرداب فى  ،)٨٦( بالطوب، ولھا واجھة مزخرفة بالشرفات والبالطات الخزفیة
م یبدأ عند طرفى السرداب، وقد ألحق اسفلھا، وتم الوصول إلى المقبرة من خالل سل

  .)٨٧(فیما بعد باإلیوان فناء ذى بوائك وتكیة فى مواجھتھ
، سوى أنھا إحدى بنات قبرة فال نعرف عنھا الشىء الكثیرأما عن مشیدة ھذه الم

، وربما "خاتون وفضلیة وكومتش خاتون  ةفاطم" وھم " ركن الدین " السلطان 
                  ، الذى حكم فیما بین "ن سلیمان الثانىركن الدی" سلطانالمقصود بھ ال

  .كانت تقیة بأنھافالقى عنھا أوقد ذكر أحمد  ،)ھـ٦٠٠- ٥٩٢(
، وقد تزوجت سلجوق ب "سلجوق خاتون " اتون ابنة اسمھا وكان لكومتش خ

منھ  إحسانا، ولكنھا لم تالقى )م١٢٢٦(حاكم االلخانیین فى عام "ابن آباكا "آركون"
  .)٨٨(ان بوذیا ك ألنھ
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 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٠٨

 :)م١٢٨١/ ھـ٦٨٠" (جیفتھ كمبدلر" بأخالطالمقبرتان التوأم 
، والمقبرة التى إلى الیسار ذو بدنان إسطوانیان وسقفھما مخروطیان من الخارج،

(                وتاریخھا" شرین خاتون"تخص ابن األمیر اینال بغاتاى أغا وزوجتھ 
ً أى زوج وھى أول مرة نرى ض. )٨٩()م١٢٨١/ ھـ٦٨٠ ریح یضم رجل وإمرأة معا

" حسن تامر" وزوجتھ فى ضریح واحد، أما المقبرة الثانیة فتخص ابن بغاتاى أغا 
وھنا ضریح خاص . )٩٠()م١٢٧٩/ ھـ٦٧٨( وتارخھا"اسن تكین" وابنة حسن أغا

 ً   .برجل وإمرأة أیضا
 ):م١٣القرن /ھـ٧القرن(رضرومأالمدرسة الخاتونیة فى ضریح 

ھذا  إلىالجنوبى للمدرسة الخاتونیة ، ویتوصل  اإلیوانضریح خلف یوجد ھذا ال   
  . من داخل المدرسة الضریح من خالل مدخل

یلخانى كیخاتو والتى تعرف إلرضروم اأینسب إنشاء ھذا الضریح إلى زوجة والى 
  .)٩١( )م١٣/ھـ٧(ببادشاه خاتون خالل القرن 

، وھو ضریح ثنى عشر ضلعایتكون من ا األضالعوالضریح ذو تخطیط متعدد      
فسقیة (حجرة الدفن  األرضي، ویتكون الضریح من مستویین " الكمبد" من نوع 

وھى خاصة بالزیارة وقراءة  )حجرة الضریح(، والعلوى ھو حجرة الزیارة )الدفن
، ویذكر بعض األتراك أو یحفظ جسمان المتوفى القران والدعاء للمتوفى وفیھا یوضع

، والضریح یغطیھ من الداخل )٩٢(نت تستخدم كمسجد بالمدرسةأن حجرة الزیارة كا
، ة كمعالجة مناخیة لبالد األناضول، بینما من الخارج یغطیھ قمة مخروطیبقبة

مقرنصات من الوالضریح علیھ زخارف متنوعة عبارة عن جفوت العبة وحطات 
   .)٩٣(وزخارف ھندسیة ونباتیة

 ):م١٣١٢/ھـ٧١٢(خاتون بنجدة  تربة خداوند
، وھو من أضرحة الكمبد حى ینیجھ وسط أحد الحدائق العامةتقع ھذه التربة فى      

 .السلجوقیة فى بالد األناضول 
  : اإلنشاءنص 
بیض نقش علیھ أ المدخل وھو عبارة لوح رخامى أعلىالتربة  إنشاءیوجد نص      

ربة المباركة هللا ولى الرحمة والمغفرة أمر بعمارة ھذه الت :"البارز نصھ  بخط الثلث
الجاریة الراجیة رحمة هللا وعفوه خداوند خاتون بنت السلطان الشھید ركن الدنیا 

                                                
 .١٢٠-١١٩أصالن آبا، المرجع السابق، ص  -٨٩
 .١٢٠-١١٩آصالن آبا، المرجع السابق، ص  - ٩٠

91 - Metin Sozen,Anadolu medreseleri,C.I.Istanbul,1970,P.65;Rahmi H.Unal,cifte minareli 
medrese(Erzurum),Ankara,1989,56.. 

 .٤٠٥، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )هللا عطیة عبد(عبد الحافظ  - ٩٢
د الحافظ   - ٩٣ ة انظر، عب ذه الترب ة(لالستزادة عن زخارف ھ د هللا عطی ى )عب د ف ، أضرحة الكمب

 .٤٠٥-٤٠٤األناضول ، ص 
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تغمده هللا بغفرانھ فى شھور سنة اثنى عشر وسبعمایة  ، )٩٤(أرسالن قلج والدین 
ھذه  من نص اإلنشاء السابق عرف أن مشیدةلولیھ والصالة على نبیھ وآلھ   لحمدوا

فى " قلج أرسالن الرابع" ابنة السلطان السلجوقى" تونخداوند خا"  ھى التربة
وقد أمرت بتشییدھا فى حیاتھا ؛ حیث عرف تاریخ وفاتھا من  ،)م١٣١٢/ھـ٧١٢(عام

حیث وردت ؛ )ھـ٧٣٢(بھذه التربة وھو عام نص آخر وجد بأعلى التركیبة الحجریة 
وفى مؤخرة " ن خواند خاتو –مرقد الملكة  -ھذا "كتابة بمقدمة ھذه التركیبة نصھا 

االثنین ثالث رجب فى سنة اثنى وثالثین  –لیلة " ھذه التركیبة عبارة نصھا 
  .)٩٥("وسبعمایة 

ھذه  إن إال،)ھـ٧٠٨(وان كانت ھذه التربة شیدت بعد نھایة الدولة السلجوقیة فى عام 
من  أو، سواء من حیث التخطیط كل تفاصیلھا ذات طراز سلجوقى محضالتربة ب

  .والنقوش الكتابیة الموجودة علیھا حیث الزخارف 
ثم یعلو ذلك ھذه التربة ذات تحطیط مثمن الشكل حیث یوجد لھا قاعدة مثمنة الشكل 

طیھ من الخارج قبة مخروطیة یغطیھ من الداخل قبة، بینما یغ ،بدن مثمن الشكل أیضا
التربة الزخارف الحجریة ، ویزخرف ھذه الشكل، والتربة كلھا مشیدة من الحجر

، مثل الزخارف الھندسیة والنباتیة والحیوانیة والطیور وكذلك الخرافیة لمحفورةا
  .)٩٦(شكال لرؤوس أدمیةأكزخارف الخطاف وزخارف األسود ، و

؛ فقد یة الدینیة كطلب الرحمة والمغفرةویمیز ھذه التربة كثرة الكتابات القرآنیة واألدع
بسم هللا : "كالتالى  اإلنشاء نصالقرآنیة بأعلى مدخل التربة تعلو  توجدت اآلیا

، )٩٧("صراط مستقیم إلىدار السالم ویھدى من یشاء  إلىالرحمن الرحیم وهللا یدعو 
، تعلو محراب ھذه التربة عبارة عن شھادة التوحید والرسالة المحمدیةكما وجدت 

أرسلھ  –ال الھ إال هللا محمد رسول هللا :" سطرین بخط الثلث على الحجر كالتالى 
 آیةنصھا عبارة عن  قرآنیة، ویؤطر المحراب كتابات حجریة "ھدى ودین الحق بال

  .)٩٨(الكرسى

                                                
ھ   - ٩٤ د هللا عطی دكتور عب دى ال نص ل ى ال ر ف ھ ذك ظ أن رو " نالح دین كیخس دنیا وال ن ال " رك

و "  نیا والدین قلج ارسالنركن الد "والصواب ھو  " وذلك ألن اللقب الخاص بالسلطان كیخسرو ھ
دین  دنیا وال اث ال یس " غی دین " ول دنیا وال ن ال راھیم " رك ع ، إب ى (، راج یم فتح اب " ، )فھ ألق

ل المضمون  -السالطین على العمائر السلجوقیة فى بالد األناضول ى تحلی ى "    -دراسة ف بحث ألق
ى المشرق اإلسالمى" ى األول بعنوان فى المؤتمر الدول رة " اآلثار اإلسالمیة ف ى الفت د ف ذى عق وال

 ).تحت الطبع (م بكلیة اآلثار ،جامعة القاھرة ٢٠١٣دیسمبر ١٢-٨من 
 .٤١٥، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ٩٥
اب - ٩٦ ر، دی ة انظ ذه الترب ن زخارف ھ تزادة ع و( لالس رمین ع ة )ضن ات الحی ات الكائن ، منحوت

 .٥٠،لوحة ٥٨-٥٦والخرافیة، ص
 .)٢٥(سورة یونس اآلیة رقم  - ٩٧
 .)٢٥٥(سورة البقرة اآلیة رقم  - ٩٨
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 خداوند" بـ، أھمھا التركیبة الخاصة ھذه التربة ثالث تراكیب حجریة بأرضیةویوجد 
، ومقدمة شورى زخرفت جوانبھ بزخارف ھندسیةوھى تركیبة ذات شكل من"خاتون

:" ، وفى مؤخرة التركیبة نقرا " خواند خاتون  –مرقد الملكة  –ھذا " التركیبة نقرا
فوق  أخرىوتوجد نقوش " لیلة االثنین ثالث رجب سنة اثنى وثالثین وسبعمایة 

ربى ابن لى عندك بیتا فى " وعبارات دعائیة كالتالى  قرآنیة آیاتالتركیبة عبارة عن 
أما  ،)١٠٠(" أنثى أوعمل عامل منكم من ذكر  أضیعال  أنى" وكذا  .)٩٩("الجنة 

اللھم اغفر لى حین نسى اسمى وبلى جسمى وانطمس " األدعیة والرجاء كالتالى 
زائر ولم یذكرنى ذاكر الھي إن كنت ملكة فى  –ذكرى واندرس قبرى ولم یزرنى 

   .)١٠١(" إلیكمبتلیة ومحتاجة  فاآلنالدنیا 
  :)م١٢٨٥ -١٢٨٤ (مقبرة سلجوق خاتون فى قیصرى

كانت ذاھبة للحج بمكة وفى الطریق " سلجوق خاتون" ن وذكرت لنا المصادر أ      
وقد طلب منھا الزواج لكنھا ذكرت لھ أنھا " خلیفة نصر الدین"  إلى بغداد، قابلت

تزوجت بخلیفة نصر ، )١١٨٥(ن محمود،وعندما علمت بموتھمتزوجة من نور الدی
ً " سلجوق خاتون"  الدین محمود، وحینما ماتت شدیدا،  حزن علیھا نصر الدین حزنا

 اوقد اعد شاھد وشید لھا مقبرة على اللحد الموجود بالقرب من غرب المدینة،
    .)١٠٢(باسم األرملة امشھور

سلجوق "       كانت لھ ابنھ ھى دین كیخسرو الثانىالسلطان غیاث ال وذكر أن      
التاریخ ھذا ل على توقد وجدت كتابھ تشم) م١٢٨٥ - ١٢٨٤( توفیت  و" خاتون

  .)١٠٣(التربة الموجودة فى قیصرى الموضح فى
  : مقبرة غازى

فھذه " Ümmühan"أم أوخان وھى زوجة السلطان قلج أرسالن الثانى  ذكر أن      
"  أم أوخان" وحسن إسالمھا وأطلق علیھ السلطان  وأسلمتالسیدة كانت مسیحیة 

  .)١٠٤(وبدأت تھتم بإنشاء العمائر الدینیة كالمدارس واألضرحة مثل مقبرة غازى
  : مقبرة األمیرة مؤمنة خاتون في نخجوان

  .)١٠٥(ذات تخطیط عشري األضالع وقمة ھرمیة أو مخروطیة
 ).م١٢٢٠/ھـ٦١٧(بنیكسار )العذراء(مقبرة األربعین بنت   -
  : )ھـ٧القرن (مقبرة ربیعة خاتون    -

  .فقیرة فى مظھرھا وھى نماذج بسیطة

                                                
 .)١١(سورة التحریم اآلیة رقم  - ٩٩

 .)١٩٥(سورة ال عمران  اآلیة رقم  - ١٠٠
 .٤١٦-٤١٥، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ١٠١

102 - Uyumaz(E'mine),, Op. Cit., P.404. 
103 - Uyumaz(E'mine),, Op. Cit., P.404. 
104 - Uyumaz(E'mine), Türkiye Selcuklu., P. 402,nots,29. 
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 : )ھـ٧القرن (مقبرة ست الملك بدیوریكى  
، )م١١٩٥/ھـ٥٩٢(الجزء األخیر من نص إنشاء ھذا الضریح أنھ شید فى عام  یفید 

ین شاھنشاه آلب قطلغ طغرل سلیمان بن سیف الد: " ویقرأ اسم المشید وألقابھ كالتالى 
، وذلك "ست ملك  "، وقد عرف ھذا الضریح فى وقت الحق باسم ضریح "تكین 

خالل القرن الرابع عشر نسبة إلى سیدة تحمل ھذا االسم دفنت فى الضریح 
 . )١٠٦(المیالدى

  .مع أزواجھا السالطین  أضرحةھذا باإلضافة إلى وجود سیدات دفنت فى 
  

  :البیمارستــانات : خامسا 
          ):م١٢٢٩- ١٢٢٨/ ھ٦٢٦( )١٠٧(رجي ڤبیمارستان الملكة توران بدیـ

 )١٣لوحة ب،/٣شكل(
شیدھا أحمد شاه بن سلمان  مجموعة معماریةبھا توجد ) دیوریكي(مدینة دیفرجي و

وھي ) م١٢٢٩- ١٢٢٨/ ھ٦٢٦(لمدینة المذكورة إقطاع ھذه ا أمیرشاه بن شاھنشاه، 
  .تضم المارستان والمسجد الكبیر والضریح

ولم تحتوي ھذه المجموعة في تأسیسھا علي كل ھذه األغراض الوظیفیة مجتمعة 
نما أضیفت في وقت دفعة واحدة، فلم تكن من عمل المنشئ األصلي للمجموعة، وإ

الحق علي أیدي مؤسسین آخرین، وھو األمر الثابت من الكتابات اإلنشائیة المدونة 
علي المستشفي المالصق للمسجد من الناحیة الجنوبیة، إذ یتضح من نصوصھا أن 

ً من أعمال ھذه المجموعة تمت بأمر من  توران ملك ابنة الملك السعید فخر  "جزءا
وھي ابنة بھرامشاه "  ي أحد شھور سنة ستة وعشرین وستمایةف..." الدین بھرامشاه

  .)١٠٨(صاحب أذربیجان وزوجة أحمد شاه المؤسس األصلي للمجموعة
ویوجد بأعلى المدخل الرئیسى بالناحیة الشمالیة، نص إنشاء یحمل اسم السلطان  

ً اسم " عالء الدین كیقباد" السلجوقى  كتابع للسلطان" أحمد شاه" ویذكر بھ أیضا
السلجوقى، ویشیر نص آخر موجود بالبیمارستان المتاخم للمسجد من الناحیة 

ابنة بھرامشاه صاحب وأرزنجان وكماخ "  ملكة توران ملك" الجنوبیة، أنھ من أعمال
  .)١٠٩(وزوجة أحمد شاه

وتوجد على الحائط الشمالى للبیمارستان والجامع شكل نسر ذى رأسین، ولعلھ رنكا 
ً رسم صقر یقف على رجل واحدة، وینظر للسلطان عالء الدین  كیقباد، وھناك أیضا

ً ألحمد شاه ً أو شعارا   .)١١٠(برأسھ نحو الحائط المجاور، وربما یكون ھو اآلخر رنكا
                                                

 .٣٧١،٣٧٠، أضرحة الكمبد فى األناضول ، ص )عبد هللا عطیة(عبد الحافظ  - ١٠٦
107 - Karpuz(Haşım), Anadolu selçukıu mimarisi,p.65. 
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ارستان رأسین أدمیتین تشبھان الرسوم ویوجد على یمین ویسار مدخل ھذا البیم
الرمزیة التى نراھا على البیمارستانات السلجوقیة األخرى، ولرأس أحدھما شعر 
طویل، لعلھا ترمز إلى القمر، كما ترمز الرأس األخرى للشمس، ویوجد رسم رأسین 
ً إلى أحمد شاه  أدمیتین أخریین إلى یسار المدخل، وھذه الرسوم ربما ترمز أیضا

، ویعتبر ھذا المسجد الجامع والبیمارستان والضریح أقدم "توران ملك" جتھ وزو
  .)١١١()م١٢٢٩/ ھـ٦٢٦( المجموعات المعماریة فى بالد األناضول

  )١٧-١٤لوحة ( ) :م ١٢٠٥/ھـ٦٠٢(بیمارستان قیصرى  -٢
وبیمارستان قیصرى شید ضمن مجموعة معماریة عبارة عن بیمارستان و مدرسة 

  .  طبیة وضریح
  :لموقع ا

 )١١٢(بمدینة قیصرى  îkizیقع ھذا البیمارستان فى محلة أو حى الحاج إكیز 
  . باألناضول

ید إلتاریخ ا ً   :  األثرنشاء وُمّش
یوجد نص اإلنشاء بأعلى مدخل البیمارستان عبارة عن لوحة رخامیة مكتوب علیھا 

  :سطران بخط الثلث البارز نصھا 
ین كیخسروبن قلج أرسالن إذا مت اتقوا بنا ھذا أیام السلطان المعظم غیاث الدنیا الد

 .المارستان
نسیبة ابنة قلج أرسالن أرضاھا ) ھكذا ( وصیة عن الملكة عصمة الدنیا والدین كوھر

  .هللا سنة اثنتین وستمایة
) ھـ ٦٠٢(  ومن نص اإلنشاء السابق یتضح لنا أن ھذا المارستان شید فى عام

بنت قلج أرسالن الثانى فى " كوھر نسیبة " ة بأمرمن الملك) م  ١٢٠٥( الموافق 
فترة حكم أخیھا السلطان غیاث الدین كیخسرو األول بن قلج أرسالن وُیفھم من النص 
ً أنھا أوصت بإتقاء بناء ھذا المارستان بعد موتھا أى بعدم اإلعتداء علیھ وال  أیضا

ء العمل فى على حقوقھ وال على أوقافھ وأن ال یعطل العمل فیھ بل ویستمر أدا
المارستان دون توقف أو تعطیل بعد وفاتھا زیادة فى نیل الثواب واآلجر العظیم وقد 

ویتضح لنا كذلك " بنا ھذا المارستان  " تقوا ا"أو" ابقوا" وضح ذلك من خالل عبارة 
دار " "ولیس " المارستان " من نص اإلنشاء السابق بأنھ ذكر بھ اسم المنشأة وھو 

وغیره من األسماء األخرى الخاصة بھذه النوعیة من " فاخانة الش"أو " الشفاء
كاسم وارد ذكره لمثل ھذه " المارستان " المنشآت مما یؤكد على لفظ أومصطلح 

  .المنشآت 

                                                
راھیم - ١١١ یم فتحى( راجع ، إب دة)فھ الد األناضول،  ، اضواء جدی ى ب ى  المساجد السلجوقیة ف عل

 ).تحت الطبع(
112- Sǒzen (Metin ) Anadolu medreseleri Selçuklu ve beylikler devri,Açık medreseleri 
İstanbul teknik üniversite matbaası, cilt 1,İstanbul,1970, P.80 , 85.   
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، فقد أجمع ھما یخص المدرسة الطبیة الملحقة بھذا فیما یخص المارستان نفسھ أما فی
الملحقة ) التعلیمیة (  درسة الطبیةمنھم أن الم )١١٣(علماء اآلثار وخاصة األتراك 

بالمارستان شیدھا السلطان غیاث الدین كیخسرو االول بن قلج أرسالن أخو الملكة 
والسلطان غیاث الدین كیخسرو ) م  ١٢٠٥/ ھـ ٦٠٢( كوھر نسیبة من نفس العام 

) م ١١٩٥ –١١٩٢/ھـ ٥٩٢–٥٨٨(اضول مرتین األولى كانت فیما بینھذا حكم األن
وكان بالطبع  )١١٤()م ١٢١٠ – ١٢٠٤/ ھـ ٦٠٧ – ٦٠١( ن ثانیة فیما بیوالمرة ال

إنشاء ھذا البیمارستان والمدرسة الطبیة فى فترة حكمھ الثانیة وقد استشھد ھذا 
السلطان فى أواخر حیاتھ فى أحد معاركھ ضد الصلیبیین فطیبوه بالمسك وماء الورد 

لى قونیة ودفنوه فى مقبرة آبائھ ودفن فى مقابر المسلمین برسم العاریة ثم حملوه إ
وأجداده وقد حدث ذلك فى عھد ابنھ السلطان عز الدین كیكاوس األول الذى حكم فیما 

  .)١١٥() م ١٢١٩ – ١٢١٠/ ھـ ٦١٦ – ٦٠٧(  بین
" ھو ) التعلیمیة ( وھناك العدید ممن یرى أن المعمار الذى قام بإنشاء المدرسة 

ومن ثم فلیس من ) ١١٦(ان كیخسرو األول فى عھد السلط" األستاذ المعمار عمر 
ً ألن  ً أن یكون نفس ھذا المعمار ھو الذى شید البیمارستان أیضا المستبعد أیضا

  .تخطیطھما واحد 
  )٤شكل ( : الوصف المعمارى للمنشأة 

" دار الشفاء " بدایة ھذه المنشأة تتكون من بنائین أحدھما عبارة عن البیمارستان   
وملحق بھا ضریح ) التعلیمیة ( انى عبارة عن المدرسة الطبیة والث" المستشفى " أو 

خاص بمشیدة البیمارستان وھذه المنشأة تتكون من طابق واحد ومشیدة من مادة 
  . )١١٧(الحجر

  
  

                                                
113- Sǒzen ( Metin ), Anadolu medreseleri Selçuklu., P. 80; Yinanç(Refet), Sivas abideleri 
ve vakıflar dergisi, xxıı, sayı, Ankara, 1991,P.300;  

 . ١٠١،فنون الترك وعمائرھم ، ص)أوقطاى ( آصالن آبا       
ارألمسامرة ا) محمود بن محمد الشھیر بالكریم اآلقسرائى ( اآلقسرائى  -١١٤ ار ومسایرة األخی ، خب

  د هللا محمد عبد هللا دراسة وترجمة عب
ی   ة ع ة اآلداب جامع ورة بكلی ر منش تیر غی الة ماجس مس رس ، ١٩، ص١٧م، ص٢٠٠٠ن ش

د سالجقة األناضول ) فھیم فتحى(إبراھیم ـ ٧٠٨ -٤٧٠،خانات الطرق فى عھ م، ١٣٠٨  ١٠٧٧/ ھ
ة سوھاج  ة اآلداب جامع  ٤٧م ، ص٢٠٠٧دراسة معماریة أثریة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة كلی

 ،٤٩ . 
 . ٤٧ -٤٦تاریخ سالجقة الروم ، ص ، ابن بیبي  -١١٥

١١٦- Durukan ( Aynur ), Anadolu Selçuklu dönemi protallerinde biçin ve estetik, uluslarası 
sanat tarihi sempozumu, prof . Dr. Gönül öneyĕ Armajan 10-13 ekim2001, bilidiriler, 

Izmir,2002, P.272  
117- Sözen ( metin ), Anadolu medreseleri Selçuklu , P.85 . 
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 ٣١٤

  " :المستشفى " البیمارستان أو دار الشفاء 
ویوجد  )١١٨(یتكون تخطیط ھذا البیمارستان من صحن مكشوف وأربعة إیوانات 

، وھى مطلة على ھة الرئیسیة ھى الواجھة الجنوبیة، الواجان ثالث واجھاتللبیمارست
 الشارع الرئیسى وھذه الواجھة الرئیسیة متصلة مع جدار واجھة المدرسة الطبیة

) م ٦٠( ، حیث یبلغ طول واجھة المنشأة الرئیسیة ككل اللصیقة بجوارھا) التعلیمیة (
ل وحید وھو مدخل البیمارستان وھو مدخویوجد فى الثلث الغربى للواجھة الرئیسیة 

، ویوجد اعلي ھذا المدخل نحتا بارزا من زوج من عبارة عن مدخل تذكارى
، حیث معروفا لدینا فى ظیفى یدلل على ماھیة ھذه المنشاةكرمز و )١١٩(الثعابین

العصر الحدیث ان الثعبان ھو رمز للتداوى والعالج للمرضى ، حیث نراه حدیثا 
یدلیات ، كما تؤطر بقیة واجھات البیمارستان مجموعة من النوافذ اعلي مداخل الص

 ً ، وذلك بغرض إدخال بالقرب من مستوى أرضیة المنشأة المتسعة العادیة أیضا
لتجدید وتطھیر أرضیة المنشأة من المیكروبات والجراثیم عما  ،)١٢٠(الضوء والھواء

  . ضول لو كانت ھذه النوافذ مزغلیھ بسبب الظروف المناخیة لألنا
ندخل إلى البیمارستان من المدخل الرئیسى إلى دھلیز أو ممر طویل یؤدى إلى رواق 

، كل بائكة منھم تطل على الصحن بالطة تحیط بالصحن من ثالث جھات أو
المكشوف من خالل ثالثة عقود نصف دائریة ذات قطاع مدبب من أعلى أوسع ھذه 

عقود التى تقود إلى اإلیوانات الثالث العقود العقد األوسط من الجانبین وھى تلك ال
خلفھا وھذه العقود جمیعھا تستند على مجموعة من الدعامات الحجریة ذات مسقط 
مربع أما فى اإلتجاه الشمالى فیطل بإتساع قبوه بالكامل على الصحن المكشوف 
ویستند ھذا العقد على دعامتین مستطیلتى الشكل ویتوسط الصحن المكشوف فسقیة أو 

، كما أنھا اء لیرطب الجو أوقات الحر القائظ،فى فصل الصیفوان أو حوض مشاذر
ً بوسط الصحن وتؤدى ھذه البائكات إلى مجموعة من اإلیوانات  ً وسحرا تعطى جماال

، ویبلغ عدد األواویین أربعة لحجرات والقاعات لإلقامة والمبیتحولھا مجموعة من ا
، حیث تبلغ رئیسى وھو اإلیوان الشمالىأواوین متقابلة أكبرھا وأوسعھا اإلیوان ال

وقد اصطفت الحجرات والقاعات على جانبى كل ، )١٢١() م ٩× م ١٠(  مقاساتھ
ً فى توزیع  إیوان بواقع حجرتان إلى الیمین وحجرتان إلى الیسار من كل إیوان تقریبا
ھندسى بدیع وھذه الحجرات غالبیتھا عبارة عن مساحة مستطیلة یغطیھا قبو نصف 

                                                
118- Baykara ( Tuncer ) I.Giyaseddin keyhusrev ( 1164 – 1211 ) Gazi-Şehit, Türk Tarih 
kurumu basimevi,xxiv. Dizi,sa.20, Ankara 1997, P.97.  

مؤتمرالعالمى ،  البیمارستان السلجوقى فى األناضول ،  ال)فھیم فتحى( راجع، إبراھیم - ١١٩
للتاریخ والحضارة اإلسالمیة ، والذى عقد فى جامعة ماالیا  فى كوااللمبور بمالیزیا فى الفترة من 

، منحوتات الكائنات الحیة والخرافیة،لوحة )نرمین عوض( دیاب ؛589ص، م١١/١٠/٢٠١١- ١٠
  .ب/٥٦
  .٥٨٦ -٥٨٥،البیمارستان السلجوقى ، ص )فھیم فتحى(إبراھیم  - ١٢٠

121- Baykara ( Tuncer ), I. Giyaseddin keyhusrev., P. 97 . 



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣١٥

نى ذو قطاع مدبب وتوجد مداخل ھذه الحجرات فى أطراف الواجھات ولیست إسطوا
فى منتصفھا للحفاظ على استغالل الجدار فى شغلھ فى أى أشیاء أخرى كإنشاء 
مصاطب أو وضع دوالیب حائطیة أو كتبیات عما لو كانت ھذه األبواب تتوسط 

ى بعضھا إلى ھذا ویالحظ وجود بعض الحجرات التى یفض واجھات ھذه الحجرات،
  .)١٢٢(بعض من خالل فتح أبواب مشتركة فیما بینھا 

ومن الوحدات التى قد یشتمل علیھا ھذا البیمارستان وحدة الحمام وكذلك وحدة 
المطبخ كوحدتان أساسیتان لتوفیر الطھارة والغسل والنظافة بالبیمارستان وتوفیر 

ت التى بالركن الشمالى وربما كانت الحجرا ،وتجھیز الطعام والشراب بالبیمارستان
الغربى ھى وحدة الحمام وذلك بسبب إشتمالھا على أربع حجرات یفضى بعضھا إلى 
بعض شبیھة بالحمامات الرومانیة ذات األربع حجرات وھم الحجرة الباردة ثم الدفیئة 

ً الموقد   .)١٢٣(ثم الساخنة وأخیرا
ً ربما كانتا الحجرتان اللتان بالركن الجنوبى ا  لغربى والتى یفضى وكذلك أیضا

بعضھا إلى بعض ربما كانتا تستخدم كمطبخ مثل المطابخ التى وجدت فى الخانات 
السلجوقیة وخاصة مطبخ خان السلطان بآقسراى وذلك لتجھیز الطعام والشراب 

  ).١٢٤(بداخل البیمارستان
ویسقف البیمارستان جمیعھ مجموعة من األقبیة النصف إسطوانیة من الداخل وذات  

جمالونى من أعلى لمراعاة سقوط األمطار وتساقط الثلوج فى األناضول؛ حیث قطاع 
ھذا السقف الجمالونى محسوب بطریقة میل ھندسیة تأخذ میاه األمطار من على سطح 
البیمارستان إلى المیازیب الموجودة بواجھات البیمارستان وتتخلص منھا خارج 

  ). ٩لوحھ . (ساحة المنشأة 
مثال أطباء فى ذلك الوقت ألشھر العلماء اأان قیصرى ھذا وقد عمل فى بیمارست

فى  )حالیا الصحة وزیر( طباءألكبیر ا، والذى اصبح كمل الدینأالطبیب المشھور 
الطبیب العالم ابو بكر بن ، وكذلك ولألاعھد السلطان عالء الدین كیقباد 

" لمشھور ، ولھ كتابھ انالذى عمل كبیر أطباء بالبیمارستا) ھـ٦٧٣- ٦٠٥(الزكى
  ).١٢٥( "حدیقة االلباب 

، عبارة عن فى مدرسة وبیمارستان قیصرى  المسجلینطباء ألن عدد اأوقد عرف 
 على األقل رئیس األطباء ومساعد رئیس األطباء وعدد اثنین من أطباء الباطنة

  .  )١٢٦( واثنین من الجراحین وصیدلى واحد وأطباء مقیمین مناوبین

                                                
  .٥٥٩،البیمارستان السلجوقى  ، ص)فھیم فتحى(إبراھیم  - ١٢٢
  .٥٥٩،البیمارستان السلجوقى ص)فھیم فتحى(إبراھیم  - ١٢٣
  .٥٦٠،البیمارستان السلجوقى ص)فھیم فتحى(إبراھیم  - ١٢٤

125  - Bakır (Betül), Başağaoğlu( Ibrahim), How mededical Functions shaped architecture in 
Anαtolian Seljuk darüşşifas ( hospitals)and especially in the divirği Turan malik darüşşifa , 
2006.p.75.               
126- Köker(A.H),Gevher Nesibe derűşşifave tip medresesitibbi ., P. ١١٠-١١٧ .  
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 ٣١٦

  )١٠، لوحھ ٣شكل (  ) :ة التعلیمی( المدرسة الطبیة 
ً یؤدى إلى كل  ً أوممرا تقع ھذه المدرسة لصیقة بالبیمارستان حیث یصل بینھما دھلیزا
منھما فى الركن الشمالى الغربى للمدرسة وبالركن الشمالى الشرقى بالبیمارستان 

 )١٢٧() م ١( وھذه المدرسة ترتد واجھتھا عن واجھة البیمارستان إلى الوراء بمسافة 
المدرسة ھى صورة مكررة من تخطیط البیمارستان المالصق لھا ولذلك یطلق  وھذه

أى المدرسة التوأم بسبب التخطیط المتشابھ " جیفتھ مدرسة "  على المنشأة ككل باسم
بینھما فتخطیطھما ینتمى إلى طراز الصحن المكشوف واألربع إیوانات متقابلة وھذه 

) م ٢٧٫٥٠× م ٤١( تبلغ مقاستھا المدرسة عبارة عن مساحة مستطیلة الشكل 
  .  )١٢٨(  )م ٨× م ١٤(  یتوسطھا صحن مكشوف مستطیل الشكل تبلغ مقاساتھ

خیھا أنشاء إ، بل ھى من نھا لیست من إنشاء امرأةأللم نقوم بوصفھا وھذه المدرسة 
  ).١٢٩( بن قلج أرسالن غیاث الدین كیخسرو السلطان
  :الخانات : سادسا 

  ):م١٢٤٠ -١٢٣٩/ھ ٦٣٧(خان السلطان  -
  :نص االنشاء

  .الملكة الكبیرة العالمة العادلة صفوة الدنیا والدین محي الخیرات في العالمین* 
  والدة سلطان السالطین المحتاج إلى رحمة هللا تعالى وغفرانھ* 
ماه بري خاتون أبد هللا دولتھا وخلد ملكھا وتقبلھ عنھا بقبول حسن في التاریخ * 

 .ع ثالثین ستمایة صفر المبارك سنة سب
  )٥شكل (:  ) م١٢٤٠ -١٢٣٩/ھ ٦٣٧( خان السلطان بجینجینلي -

، ولیس بھ كتابة، ومحتمل أن والدة قیرشھیر - وھو یقع على طریق زیلھ       
السلطان الملكة ماھبري خاتون قد أمرت بإنشائھ، وأیًضا بناًء على كتابة موجودة في 

رة وبناًء على كتابة أخرى موجودة في جامع قاراماغار التابع لخاتون المذكو
(Çöteli)فنص الكتابة )١٣٠() م١٢٤٠ -١٢٣٩/ھ ٦٣٧( ، فإن تاریخ ھذا الخان ھو ،

  :یتكون من ثالثة سطور ھي، (Çöteli)الموجودة في 
 .الملكة الكبیرة العالمة العادلة صفوة الدنیا والدین محي الخیرات في العالمین

   لى رحمة هللا تعالى وغفرانھوالدة سلطان السالطین المحتاج إ
ماه بري خاتون أبد هللا دولتھا وخلد ملكھا وتقبلھ عنھا بقبول حسن في التاریخ صفر 

  .المبارك سنة سبع ثالثین ستمایة
  :أما نص الكتابة الموجود في جامع قاراماغار یتكون من ثالثة سطور ھي

                                                
127- Baykara ( Tuncer ),I. Giyseddin keyhusrev., P.97.  
128- Baykara ( Tuncer ), I. Giyseddin keyhusrev., P. 97.  

، البیمارستان السلجوقى ، )فھیم فتحى(عن وصف ھذه المدرسة الطبیة راجع، ابراھیم ، - ١٢٩
  .٥٦٢- ٥٦٠ص

(130  ) Özergin (M. Kemal), Anadolu’da Selçuklu Kervansaraylari, Tarih Dergisi, Istanbul 
üniversitesi edebiyat fakültesi, Cild: XV, Sayi: 20, Mart 1965, Istanbul, 1965, p. 147.  
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 ٣١٧

 لعالمین والدةلعالمة العادلة صفوة الدنیا والدین محي الخیرات في ا] ا[
 سلطان السالطین المحتاج  إلى رحمة هللا تعالى وغفرانھ

ماه بري خاتون أبد هللا دولتھا وخلد ملكھا وتقبلھ عنھا بقبول حسن في التاریخ غرة 
  ).١٣١(شعبان سبع ثلثین ستمائة

، وقسم )م٢٦× م ٢٣( ویتكون ھذا الخان من قسمین، قسم مغطى مقاساتھ الداخلیة
، والخان في حالة خربة )م٣١× م ٢٦( شوف مقاساتھ الداخلیةیتوسطھ فناء مك

ا ً   . )١٣٢(جّد
  )١٨،١٩،ولوحة٦شكل ( :)م١٢٣٩ -١٢٣٨/ھ ٦٣٦(خان ماه بري خاتون -

 ،)١٣٣(توقات - ، وھو یقع على طریق آماسیا(Hatun)یطلق علیھ أیًضا بخان خاتون 
بري خاتون زوجة  وأنشأتھ الملكة ماه"  خان "وبناًء على نصیھ التأسیسیین ذكر اسم 

السلطان عالء الدین كیقباد ووالدة السلطان غیاث الدین كیخسرو الثاني في عام 
، وذلك من خالل نصھ التأسیسي الموجود بأعلى )١٣٤() م١٢٣٩ -١٢٣٨/ھ ٦٣٦(

مدخل القسم ذي الفناء، ھو یتطابق في نفس الكتابة مع نص اإلنشاء الموجود أعلى 
  : أربعة سطور كالتالي ، وھو في)١٣٥(مدخل القسم المغطى

 .أمرت بعمارة ھذا الخان المبارك في أیام دولة السلطان األعظم ظل هللا
 .في العالم غیاث الدنیا والدین أبي الفتح كیخسرو بن السلطان السعید

 .كیقباد قسیم أمیر المؤمنین الملكة الكبیرة صفوة الدنیا والدین ملكة الخواتین
إلى رحمة هللا تعالى في سنة ست  ي خاتون المحتاج والدة سلطان السالطین ماه بر

  .)١٣٦(وثلثین وستمایة
وھذا الخان كما عرف من نصھ اإلنشائي أنھ أنشأتھ الملكة ماه بري خاتون في نفس 

، وبعد )م١٢٣٩ - ١٢٣٨/ھ ٦٣٦العام الذي تم فیھ إنشاء خان انجیر أي في عام 
بأمر من نفس الملكة  ،)١٣٧( مرور سنة من تشیید مجموعة خواند خاتون بقیصریة

، وتخطیط ھذا الخان السلطاني بسیط الشكل متواضع المساحة )١٣٨(مشیدة الخان ھذا 
، )مدخل القسم ذو الفناء(قلیل الزخرفة وتكاد تنحصر زخرفتھ في مدخلھ الخارجي 

                                                
(131)  Erdmann (Kurt), Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, Erster, tei 
(Vol. 1), Katalog text, verlag Gebr. Mann. Berlin, 1961,Vol. I, p. 142.  
(132  )  Özergin, Op. Cit., p. 147.  
        Erdmann, Op. Cit., Vol. II, Abb. 271- 273.  
133  - Özergin, Op. Cit., p. 157 
134  - Ilter (Ismet), Tarihi Türk Hanlari, KGM Matbasi, Ankara, 1969, p. 40 ; Bektaş 
(Cengiz), Selçuklu Kervansaraylari, Korunmalari, Kullanimari Üzerine bir oneri, Yapi-
endüstri merkezi Yayinlari (yem Yayin), birinci baski, Istanbul, 1999, p. 132. 

  .Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 138- 139عن ذلك انظر،  - ١٣٥
١٣٦ - Ibid., p. 139  
  .١٣٠آصالن آبا، فنون الترك وعمائرھم، ص - ١٣٧
مقارنة ألسالیب التخطیط في العمائر الدینة السلجوقیة ، دراسة )فھیم فتحي(راجع إبراھیم  - ١٣٨

  .٦٦-٦٥والمصریة، ص
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حیث الشریط الزخرفي العریض وما بھ من زخارف ھندسیة ونجوم متشابكة، تذكرنا 
ت على مدخل الضریح والمدخل الغربي لمجموعة خواند خاتون باألشكال التي وجد

بقیصریة، وكذلك الشریط الضیق ذو الجدائل المضفورة، یشبھ تلك الزخارف التي 
وجدناھا على األبراج الركنیة بخان السلطان في مدینة بالس، والجدید ھنا ھو ذلك 

وقد  ،)١٣٩(اجھة الرئیسیةالسبیل الموجود بالحنیة التي إلى الیسار من مدخل الخان بالو
  : وجد علیھ نص كتابي من سطرین ھما

  .عمارة ھذه السقایة
  .)١٤٠(بتوفیق هللا والھدایة

وقسم  ،)م٢٥× م ١٦( ویتكون ھذا الخان من قسمین، قسم مغطى مقاساتھ الداخلیة
وقسمھ المغطى ،  )١٤١( ،)م٣١× م ٣٠(یتوسطھ فناء مكشوف مقاساتھ الداخلیة 

ستند على عشر دعامات حجریة تكون ثالث بالطات أوسطھا یشتمل على بائكتین ت
  .أوسعھا

  :)م١٢٤٦ -١٢٣٨( خان إیبیبسھ -
سیواس، في قریة إیبیبسھ الواقعة جنوب غرب توقات بمسافة  -یقع على طریق توقات

، إال أن )١٤٢(كم من خان ماھبري خاتون، ولیس بھ كتابة ١٠كم، وعلى مسافة  ١٢
، وھو یتكون من قسمین، قسم مغطى )١٤٣(بري خاتون أردمان نسبھ إلى الملكة ماه

م ١٦(قسم یتوسطھ فناء مكشوف مقاساتھ الداخـلیة ، و)م٢٤× م ١٦(الداخلیة مقاساتھ
 .)١٤٥(وحالة الخان اآلن خربة جًدا ،)١٤٤( ،)م٢٥× 

  )٧شكل (: )م١٢٤٦ -١٢٣٨(خان تختوبھ
قریة  كم في ١٠سیواس، جنوب خان إیبیبسھ بمسافة  - یقع على طریق توقات 

، ولیس بھ كتابة، إال أن أردمان قد نسبھ إلى السلطانة الملكة ماه بري )١٤٦(تختبھ
، وھذا الخان یتكون من قسمین، قسم مغطى تبلغ )١٤٧() م١٢٤٦ -١٢٣٨(خاتون 

              ، وقسم یتوسطھ فناء مكشوف مقاساتھ)م٢٢× م ٢٢(مقاساتھ الداخلیة 
 .)١٤٩(خربة جًدا، وحالة الخان )١٤٨(، تكون )م٢٦× م ٢٦(

  )٢٠، لوحة ٨شكل() م١٢٤٦ - ١٢٣٨: ( بازار - خان أزینھ

                                                
  .١٣٠آصالن آبا، المرجع السابق،  - ١٣٩

140  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 139 
141  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 137. 
142  - Özergin, Op. Cit., p. 152. 
143  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 139, 192 
144  - Ibid., p. 192. 
145  - Özergin, Op. Cit., p. 152. 
146  - Özergin, Op. Cit., p. 163.  
147  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 58- 139 
148  - Ibid., Vol. I, p. 58. 
149 ا -  Erdmann, Op. Cit., Vol. II, Abb. 67- 70. نظر اللوحات عنا،  
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  . )١٥٠(كم من آماسیا ٣٥توقات، وعلى مسافة  - یقع على طریق آماسیا
وتوجد بھ كتابة تعمیر وإصالح خالل العصر العثماني، وُیظن بأن الخان األصلي 

مرت بإنشائھ والدة السلطان الملكة ماھبري خاتون فیما بین  ُ  - ١٢٣٨(                 أ
، والقسم السلجوقي من الخان الحـالي ، وھو عبارة عن قسم مغطى فقط)١٥١()م١٢٤٦

قام حاجي محمد چاوش ) م١٦٥٠/ھ ١٠٦٠(، وفي عام )م٢٢× م ١٤٫٥(مقاسـاتھ 
  . )١٥٢(الموشلي، بإصالحھ وترمیمھ بشكل أساسي وجوھري

  )٢٢،٢١وحة ، ل٩شكل()م١٢٢٥/ھ ٦٢٢):(خان سیدة أو امرأة(خان قادین 
  :نص اإلنشاء 

 .السلطاني  
  .اللھم ارحمھا

  .لصاحبة رضیة خاتون 
  .بنت محمود

 .في سنة عشرین وستمایة
               وبناًء على نصھ اإلنشائي فقد أنشأتھ رضیة خاتون بنت محمود عام

، طبًقا لما قرأه دمیر، فقد قرأ نصھ التأسیسي الذي یعلو مدخل )م١٢٢٥/ھ ٦٢٢(
  :مغطى الذي یتكون من خمسة سطور ھي كالتاليقسمھ ال

 .السلطاني 
 .اللھم ارحمھا

 .لصاحبة رضیة خاتون 
 .بنت محمود 
  .)١٥٣(في سنة اثنین عشرین وستمائة 

، في قراءة اسم رضیة )١٥٤(وقد تشكك كل من أردمان وأوزرقین وآصالن آبا وإلتر
تفق مع دمیر في قراءة ، إال أن كربوز قد ا"رضیة أو رقیة"فرجحوا قراءة االسم إما 

، ونحن نؤید كل من دمیر وكربوز في ھذه القراءة، وذلك بعد "رضیة"االسم بأنھ 
االطالع على نص اإلنشاء الخاص بالخان وقراءتھ، فالكلمة قریبة جًدا من رضیة ال 

  .إلى رقیة 
أما فیما یخص تاریخ اإلنشاء الوارد بنص اإلنشاء فقد قرأه كل من أوزرقین ودمیر 

، بینما قرأھا كل من أردمان وآصالن آبا وإلتر )١٥٥(" ي سنة اثنین عشرین وستمایةف"

                                                
150  - Özergin, Op. Cit., p. 145- 150. 
151  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 159- 160.  
152  -  Ibid., Vol. I, p. 159. 
153  - Demir (Attaman), Anadolu Selçuklu hanlari, kadin han, p. 16, 17 
154  -  Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 51; Özergin, Op. Cit., p. 153 

 ،١٢٣آ صالن آبا، المرجع السابق، ص 
155  - Ilter, Op. Cit., p. 22.  
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، ونحن نمیل إلى القراءة األخیرة "في سنة عشرین وستمایة"، بتاریخ )١٥٦(وكربوز
وبذلك تكون . فھي القراءة الصحیحة، بعد اطالعنا على نص التأسیس وقراءتھ

  :تاليالقراءة الصحیحة لنص التأسیس لخان قادین كال
  .السلطاني

  .اللھم ارحمھا
  .لصاحبة رضیة خاتون

  .بنت محمود
  .في سنة عشرین وستمایة

ولألسف ال توجد لدینا أي معلومات تفید بخصوص السیدة رضیة خاتون، إال أنھ من 
أن مشید ھذا الخان ھي سیدة، وأن بدایة نص : خالل نص اإلنشاء اتضح التالي

وھو لقب ال " خاتون"ذكر السیدة رضیة بلقب ، و"السلطاني"اإلنشاء یبدأ بكلمة 
یعطى إال لنساء األسرة الحاكمة، ومن ثم فمن المحتمل أن تكون رضیة ھذه سیدة 

، وقد أخذت اإلذن من السلطان من أجل أن یسمح لھا )القصر(تنسب إلى السراي 
  .)١٥٧(بتشیید الخان

، تصادف السنة )م١٢٢٣/ ھ ٦٢٠( ارة إلیھ أن سنة إنشاء ھذا الخانومما تجدر اإلش
 - ١٢١٩/ھـ٦٣٤–٦١٦( لطان عالء الدین كیقباد األولالخامسة من حكم الس

، ذلك السلطان الذي أمر بإنشاء آثار كثیرة تذكر باسمھ في كل أنحاء )م١٢٣٧
  .)١٥٨(األناضول وذلك في فترة حكمھ التي امتدت قرابة سبعة عشر عاًما

  ، )١٦٠(كم من قونیة ٥٥مسافة ، على )١٥٩(چاي -یقع ھذا الخان على طریق قونیة
بینما  ،)م٢٥× م ١٩(ویتكون تخطیط ھذا الخان من قسمین، قسم مغطى تبلغ مقاساتھ 

، حیث لم تزل بعض امتدادات القسم المكشوف باقیة )١٦١(ھدم قسمھ الذي یتوسطھ فناء
إلى اآلن، وقسمھ المغطى عبارة عن بائكتین تستند على عشر دعامات ُتّكون ثالث 

طیھا ثالثة أقبیة ، ولم توجد ھناك معلومات أكیدة بما یخص ملحقات الخان بالطات تغ
كالمسجد والحمام وغیره، إال أنھ من المؤكد أنھا كانت بالقسم الذي یتوسطھ فناء ومن 
الممكن أن یكون المسجد كان بوسط الفناء كما ھو متعارف علیھ في الخانات 

كما كان في خان كل من زاز الدین  السلطانیة األخرى، أو ربما كان یعلو المدخل
وأبروق وقیز یلوران أما بالنسبة للحمام والحجرات الخاصة بالمسافرین فلربما تكون 

  .)١٦٢(في األماكن والمواضع التي تناظرھا في الخانات السلجوقیة األخرى

                                                
156  - Özergin, Op. Cit., p. 153; Demir, Op. Cit., p. 16, 17. 
(157  )  Demir, Op. Cit., p. 16.  
(158  )  Ibid., p. 16.  
159 -  Ilter, Op. Cit., p. 22.  
160 -  Özergin, Op. Cit., p. 153.  
161  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 50. 
162  - Demir, Op. Cit., p. 153. 
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والخان شید من األحجار وقد استخدم في تشییده قدر كبیر من أحجار قدیمة من 
 (Buluntu)، فھناك نوع من األحجار یطلق علیھ أحجار بولونتو )١٦٣(عمائر سابقة

وقد استخدمت بكثرة في ھذا الخان، وھي عبارة عن أحجار بارزة عن سمت 
الجدران وعلیھا زخارف آدمیة وحیوانیة من عصور قدیمة وقد أعید استخدامھا مرة 

وفي دعامات  ثانیة في ھذا الخان، ویمكن أن نرى ذلك في واجھة الخان ومدخلھ ،
  .)١٦٤(القسم المغطى التي تحمل العقود وفي بعض جدران الخان األخرى

  )١٠شكل (:  خاتون خان ماما
كم  ٩٨على مسافة  (Tercan)سیواس في منطقة ترجان  -یقع على طریق أرزروم

، وال یشتمل على أیة كتابة، إال أنھ یرجع إلى النصف األول من )١٦٥(من أرزروم
، وھو ملحق بمجموعة أو )١٦٦(میالدي أي في الفترة السلجوقیةالقرن الثالث عشر ال

كلیة تتكون من مسجد وحمام وضریح باإلضافة إلى الخان، وھذه المجموعة تنسب 
إلى ماماخاتون المجھولة الشخصیة، وقد حدث لھذه المجموعة ترمیم أو إصالح 

ناء ، وھذا الخان تخطیطھ عبارة عن قسم یتوسطھ ف)١٦٧(خالل العصر العثماني
مكشوف وإلى الخلف من ھذا الجزء من الجانبین الشمالي والجنوبي حوش أو دھلیز 

  .)١٦٨(استخدم كاسطبل لدواب المسافرین
  :)م١٢٤٠ -١٢٣٩( خان جكرك صیو -

  ).م١٢٤٠ -١٢٣٩(ینسب الى  والدة السلطان الملكة ماه بري خاتون، فى عام 
یعلو میاه جكرك، جنوب زیلھ قیرشھیر، بجوار كوبري  -یقع على طریق زیلھ       
كم، ومحتمل أن والدة السلطان الملكة ماھبري خاتون، قد أمرت بإنشائھ في  ٦٠بنحو

 - ١٢٣٩(، حیث أرجعھ أردمان إلى عام )١٦٩(منتصف القرن الثالث عشر المیالدي
× م ١٧(، ویتكون الخان من قسمین، قسم مغطى تبلغ مقاساتھ الداخلیة )١٧٠() م١٢٤٠

، والخان حالتھ )١٧١() م٢٦× م ٢٤(سطھ فناء مقاساتھ الداخلیة ، وقسم یتو)م٢٣
  .)١٧٢(خربة

                                                
 .١٢٣آبا، المرجع السابق، ص آصالن - ١٦٣
    راجع اللوحات عن كل من  - ١٦٤

          Erdmann, Op. Cit., Vol. II, Abb. 55 - 58; Demir, Op. Cit., p. 14- 17   
165  - Özergin (M. Kemal), Anadolu’ da Selçuklu Kervansarayları, p. 157 
166  - Ünal (Rahmi Hüseyin), Les Monuments Islamiques Anciens de la Ville d’Erzurum et 
de sa Région, préface de Janine Sourdel- Thomine, Dépositaire Librarie Adrien 
Misonneuve 11, Rue Saint-Sulpice, Paris, VI, 1968, p. 157. 
167  - Özergin (M. Kemal), Anadolu’ da Selçuklu Kervansarayları., p. 157. 
168  - Özergin, Op. Cit., p. 147 
169  - Özergin, Op. Cit., p. 147. 
170  - Erdmann, Op. Cit., Vol. I, p. 57.  
171  - Ibid., p. 56. 
172  - Özergin, Op. Cit., p. 147. 
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وجمیع خانات المرأة بال استثناء ذات الطراز السلطانى أى ذو القسمین المكشوف  
    .والمغطى 

  
  :األسبلة  :سادسا 

  : سبیل خان خاتون
ھ علي یسار المدخل في واجھة خان خاتون الذي شیدت) شمةچ(فقد وجدت حنیة سبیل 

أم السلطان غیاث الدین كیخسرو الثاني علي طریق ) ماه بري خاتون(الملكة األم 
  .)١٧٣()م١٢٣٩-١٢٣٨/ ھ٦٣٦(أماسیة توقات 

  :الحمامات : سابعا
  )١١شكل () : م١٣/ھـ ٧(حمام رضیة بماردین  -

،  یط مستطیل یؤدى إلى القسم الدافئویشتمل ھذا الحمام على قسم المسلخ ذى تخط  
، ومن القسم الدافئ إلى القسم الساخن ذى رة التزینلدافىء الى حجومن القسم ا

اإلیوانات األربع المتقابلة أوالمتعامدة والقبة الوسطى، ثم خلف ذلك حوض تخزین 
  ).١٧٤(وینسب ھذا الحمام إلى العصر السلجوقى. المیاه ، خلفھ موقد النار

      )١٧٥()م١٢٣٨- ١٢٣٥/ ھـ٦٣٥-٦٣٢(بقیصرى) خواند خاتون(حمام ماه برى -
  : الموقع 

یوجد الحمام ضمن مجموعة معماریة عبارة عن مسجد ومدرسة وضریح وھذه 
ً فى الجزء  المجموعة تتوسط مدینة قیصرى فى األناضول، ویقع الحمام تحدیدا

  .الغربى من الجامع الخاص بھذه المجموعة
  :تاریخ اإلنشاء 

، "خاتونجموعة خواند م" ھذا الحمام یوجد ضمن مجموعة معماریة تعرف باسم   
الجامع والضریح بھذه المجموعة علیھما نصوص إنشائیة توضح اسم المشید وتاریخ 

الملكة ماه " اإلنشاء فنص إنشاء ھذا الجامع یشتمل على ألقاب واسم مشیدتھ وھى 
وھى تلك الملكة المشھورة بخواند خاتون، وتاریخ إنشاء ھذا الجامع ھو " برى خاتون

، وھى زوجة السلطان عالء الدین كیقباد األول وأم السلطان )١٧٦() ھـ٦٣٥( عام 
، ویوجد أیضا نص إنشاء التركیبة الرخامیة لضریح )١٧٧(غیاث الدین كیخسرو الثانى

                                                
 .١٣٨، ص  المرجع السابقمني بدر،  - ١٧٣

174 - karpuz, op.cit., p.108. 
175 - karpuz, Ibid., p.110. 

، نصوص اإلنشاء بالعمائر الدینیة السلجوقیة ، )فھیم فتحى(یمانظر، نص إنشاء الجامع، إبراھ - ١٧٦
  .١٤٦١ص 

177  - Uyumaz (Emine), Türkiye Selçuklu Sultanları, melikleri ve meloıkelerinin evlilikleri, 
I.uluslar arası Selçuklu  kültür ve medeniyeti kongresi, 11-13ekim konya,2000, p.409-
410,42. 
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وعلیھ تاریخ " الملكة والسلطانة ماه برى خاتون"مشیدة ھذه المجموعة وألقابھا وھى 
  ).ھـ٦٣٦(وفاتھا عام 

، ومن المرجح )م١٢٣٥/ ھـ٦٣٢( د تم فى عام ومن المرجح أن بناء المدرسة ق  
ً بناء ھذا الحمام كان قبل ھذا العام    .)١٧٨()م١٢٣٥/ ھـ٦٣٢(أیضا

 - ھـ٦٣٢(ومن ثم یتضح لنا أن ھذه المجموعة المعماریة قد شیدت فیما بین عامى 
؛ حیث شید فى بدایة ھذه المجموعة الحمام وذلك قبل )م١٢٣٩ -١٢٣٥/ ھـ ٦٣٦
/ ھـ٦٣٢(  ، ثم شید بعد ذلك المدرسة وذلك فى  عام)م١٢٣٥/ ھـ٦٣٢( عام

ً شید ضریح صاحبة )م١٢٣٨/ ھـ٦٣٥( ، ثم شید الجامع فى عام )م١٢٣٥ ، وأخیرا
  )١٧٩(). م١٢٣٨/ ھـ٦٣٦(فى عام) ماه برى( ھذه المجموعة المعماریة

 ً   )٢٨-٢٣لوحات١٢شكل(: الوصف المعمارى للحمام : ثالثا
ن حمامین، أحدھما خاص بالرجال ویقع فى الجھة ھذا الحمام یتكون من جزئین أو م

الشرقیة واآلخر خاص بالنساء ویقع بالجھة الغربیة، والحمام مشید بالحجر والدقشوم 
  ).قطع الحجر( 

  :حمام الرجال
یقع ھذا الحمام بالجزء الخلفى لموقع الحمام بشكل عام فى اتجاه الشرق،       

ً من خالل سلم ھابط ذو أربعة عشر درج یؤدى إلى  ویتوصل إلى ھذا الحمام حالیا
تؤدى إلى ) م١(فتحة مدخل بالطرف الشمالى من الواجھة الغربیة لھذا الحمام اتساعھا

ثم إلى القسم  الرابطة أو ثم إلى  القسم الفاصل خالمسلالقسم األول من الحمام وھو 
  . )١٨٠(الدافىء ثم إلى القسم الساخن ثم حوض تخزین المیاة والموقد

  : النساء  حمام
یوجد حمام النساء بالجزء الغربى من مساحة الحمام، ویتوصل إلیھ من خالل       

سلم ھابط یؤدى إلى فتحة مدخل توجد بالطرف الشرقى من الواجھة الشمالیة للمسلخ 
 إلىالقسم الفاصل ثم  إلىثم  تؤدى إلى قسم المسلخ). م١(ویبلغ اتساع فتحة المدخل

 . )١٨١(ثم حوض تخزین المیاة والموقد لقسم الساخنا إلىالقسم الدافىء ثم 
 عشر سیداتأكثر من مما سبق یتضح لنا أن مشیدوا ھذه المنشات من النساء عددھن 

  :ھن 
 ).خوند خاتون(ماه برى خاتون 

 .ماما خاتون 

                                                
  .459، الحمامات السلجوقیة ، ص)فھیم فتحى(ھیمإبرا - ١٧٨

179 - Mustafa( Danktaş), kayserideki tarihi su yapıları., P. 167. 
، الحمامات السلجوقیة ، ) فھیم فتحى(إبراھیم لالستزادة عن وصف ھذا الحمام انظر ،  - ١٨٠
  .٤٦١ - ٤٥٩ص
، الحمامات السلجوقیة ، )  ىفھیم فتح(إبراھیم لالستزادة عن وصف ھذا الحمام انظر ،  -  ١٨١
  . ٤٦٥- ٤٦١ص
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 .رضیة خاتون 
 .رضویھ خاتون 

 .سیواستى بنت سعد 
 ).الملكة جھان(شاه جھان 

 .كوھر أو جوھر نسیبة 
 .اند بنت السلطان قلج أرسالن خو

 .بنت األمیر معین الدین بروانھ 
  .الملكة العادلیة بنت الملك العادل األیوبى وزوجة السلطان عالء الدین كیقباد

وزوجات وأبناء  سیدات بنات ) ٥(أنھ یوجد عدد أربع " دوغان"وذكر السید          
  :ن لسالطین الدولة السلجوقیة ھ

من عام ) سنة ٢٠(قبل ) خداوند خاتون(اسمھا  ،أرسالن الرابع  بنت السلطان قلیج
 شیدت في نیكده ضریح لنفسھا) م١٣١٣- ١٣١٢(

. شیدت منارة ھي المتبقیة) دولت خاتون(كیخسرو األول رضیة السلطان زوجة 
 ).م١٢٢٣(، ومسجد الخاتونیة في  قونیة وخان قادین )م١٢١٤- ١٢١٣(

األول وھي ابنة ألبي ابنة أمیر اقطاع أالنیا زوجة السلطان عالء الدین كیقباد 
خاتون وأم السلطان غیاث الدین كیخسرو الثاني، ) ماه بري(، خواند )ردڤقیر(

وشیدت الكلیة فى قیصرى فى فترة حكم ابنھا كیخسرو الثانى، وشیدت في البازار 
ومدرسة آق داغ وخان جینجینلي في طریق یوزغان ) م١٢٣٩- ١٢٣٨(خان خاتون 

 ).م١٢٤٠- ١٢٣٩(
خاتون، شیدت دار الشفاء وحمام،  Gomesوالدة السلطان كیخسرو الثالث كومج 

 .وھي عبارة عن كلیة، لم یوجد منھا شيء الیوم، وشیدت تربة إیوانیھ الشكل
توران ملك بنت الملك المنكوجیك فخر الدین بھرامشاه شیدت مارستان أو مستشفي 

  .)١٨٢(دیفرجي
رسالن الثانى تزوجت أعز الدین قلج السلطان  ابنة  أن سلجوق خاتونوقد ذكر     
ن صحقرا آرسالن داود بن أرتق بن صاحب  بن  السلطان نور الدین محمدمن 
  .)١٨٣(بعض القالع السلجوقیة كجھاز لھا أھداھاوقد ) م١١٨٥ -١١٦٧(كیفا

  : منشآتھم على الواردة المرأة ألقاب
  : الملكة

النساء ، ونظرا إلى أن تملیك النساء لم صیغة مؤنث من الملك ، وھو من ألقاب 
یعرف فى تقالید اإلسالم، فلم یكن ھذا اللقب یشیر فى حالة النساء إلى الرئاسة العلیا 
التى یعبر عنھا الملك فى حالة الرجال، بل ھو كان لیطلق علیھن من باب التشریف 

المالكة أو  والتفضیل فكان یعمم على الجلیالت من النساء خصوصا من أفراد البیوت

                                                
182 - Doğan, op. cit., p. 47. 
183 - Uyumaz(E'mine),, Op. Cit., P. ٤٠٣. 
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الحاكمة ، ومن أقدم استعمال ھدا اللقب فى النقوش الكتابیة على العمارة ، أطلق على 
توران ملك ابنة الملك السعید فخرالدین بھرامشاه فى نص انشاء مسجد أحمد شاه فى 

  ).ھـ٦٢٦(دیوریكى 
ة ملك"و" ملكة الملوك "وكان ھدا اللقب یدخل فى تكوین بعض األلقاب المركبة مثل 

و "ملكة النساء فى العالم "و" ملكة الخواتین"و"ملكة الزمان"و" الملوك والملكات 
  .)١٨٤(وغیرھا من األلقاب المركبة " ملكة المسلمین"

فقد أطلق على زوجة السلطان ألب أرسالن السلجوقى " ملكة الزمان"أما عن لقب 
ان ألب على صینیة من الفضة من إیران، كانت مقدمة ھدیة إلى زوجھا السلط

ماه برى "أطلق على الملكة ف" ملكة الخواتین "، أما عن لقب )ھـ٤٥٩(أرسالن 
" ملكة النساء فى العالم"ا عن لقب ، وأم)ھـ٦٣٣(فى نص انشاء خان خاتون "خاتون

فأطلق على نفس الملكة السابقة فى نص انشاء ضریحھا بقیصرى 
  ).م١٢٣٨/ھـ٦٣٦(

فى نص انشاء خان " ماه برى خاتون"ى الملكةفأطلق عل" الملكة الكبیرة "أماعن لقب 
، وفى نص انشاء خان )ھـ٦٣٥(، وفى نص انشاء جامعھا بقیصرى )ھـ٦٣٣(خاتون

  ).ھـ٦٣٧(جینجیلى 
سلجوقى خواند بنت قلج "فأطلق على الملكة " الملكة المعظمة " أما عن لقب 

لى ، وأطلق أیضا ع)ھـ٦٩١(فى نص انشاء زاویة خلف غازى بتوقات " أرسالن
فى نص انشاء زاویة أو دار سنبل بابا بتوقات " الملكة بنت معین الدین بروانھ"
  ).ھـ٦٩١(

  : خواند
، حیث " سلجوقى خواند بنت قلج أرسالن"ھذا اللقب أطلق على الملكة السلجوقیة 

  ).ھـ٦٩١(ورد فى نص انشاء زاویة خلف غازى بتوقات 
،وتعنى السید أو " خداوند" وأصلھ  ھو لقب فارسى استمر فى اللغة التركیة" خواند"و

األمیر أو السیدة أو األمیرة، واصبح ھذا اللقب فى العصر االسالمى قاصرا على 
المرأة، واستمر ھذا اللقب بھذا الوضع فى العصر السلجوقى، ثم استمر بھذا الوضع 

  .)١٨٥(أیضا فى مصر خالل العصر المملوكى
  : خاتون

، حیث ورد فى نص انشاء خان " ماه برى"وقیة ھذا اللقب أطلق على الملكة السلج
، وفى نص انشاء )ھـ٦٣٥(، وفى نص انشاء جامعھا بقیصرى )ھـ٦٣٣(خاتون 

  ).ھـ٦٣٧(، وفى نص انشاء خان جینجیلى)ھـ٦٣٦(ضریحھا بقیصرى 

                                                
األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، مكتبة النھضة ): حسن(الباشا , راجع -  ١٨٤

  .٥٠٧-٥٠٦ص , .م١٩٧٨م، القاھرة، دار النھضة العربیة، ١٩٥٧المصریة 
  .٢٨١-٢٨٠،المرجع السابق، ص )حسن(راجع، الباشا  - ١٨٥
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ھو لقب تركى معناه السیدة واستمر فى العصر اإلسالمى واستخدم فى " خاتون"و
ى خاتونات او خواتین، فورد لقب وجمع عل النقوش وخاصة على العمائر،

،خاص بالمأمون، جاء فیھ )ھـ٢٠٠(فى نقش كتابى على الكعبة بتاریخ "خاتونات"
" أن الفضل بن سھل قتل قائد الثغر وسبا أوالد جبغویھ الخزلجى مع خاتوناتھ "

واستمر ھذا اللقب بھذا الوضع فى العصر السلجوقى، ثم استمر بھدا الوضع أیضا فى 
  .صر خالل العصر المملوكىم

فى " على بنت الملك العادل أبى بكر بن أیوب" خاتون الدنیا واآلخرة "وقد ورد لقب 
  ) .ھـ٦٤٥(نص جنائزى فى قیصرى فى األناضول بتاریخ 

  : والدین الدنیا عصمت
فى " ضیفة خاتون ابنت السلطان الملك العادل"ھو لقب خاص بالنساء ، فأطلق على 

، ثم أطلق على الملكة )ھـ٦٣٣(ة الفردوس بحلب نص انشاء مدرس
فى نص انشاء زاویة خلف غازى " سلجوقى خواند بنت قلج ارسالن"السلجوقیة
، ثم لقبت بھ الملكة شجر الدر فى مصر ضمن ألقابھا الواردة فى )ھـ٦٩١(بتوقات 

  ).ھـ٦٤٨(نص انشائھا بضریحھا 
  : والدین الدنیا صفوة

فى نص انشاء خان " ماه برى خاتون"على الملكة ھو لقب خاص بالنساء،فأطلق 
، )ھـ٦٣٥(وأطلق علیھا ایضا فى نص انشاء جامعھا بقیصرى ) ھـ٦٣٣(خاتون 

، كما أطلق علیھا )ھـ٦٣٦(وأطلق علیھا أیضا فى نص انشاء ضریحھا بقیصرى
الملكة ابنت "، كما أطلق ھذا اللقب على )ھـ٦٣٧(أیضا فى نص انشاء خان جینجیلى 

  ).ھـ٦٩١(فى نص انشاء زاویة أو دار سنیل بابا بتوقات" معین الدین بروانھاألمیر 
  : العالمة

فى نص انشاء "ماه برى خاتون"ھو لقب خاص بالنساء، أطلق على الملكة السلجوقیة
  ).ھـ٦٣٧(وكذلك فى نص انشاء خان جینجیلى ) ھـ٦٣٥(جامعھا بقیصرى 

  : العادلة
فى نص "ماه برى خاتون"كة السلجوقیة ھو لقب خاص بالنساء ، أطلق على المل

، وفى )ھـ٦٣٦(،وفى نص انشاء ضریحھا بقیصرى )ھـ٦٣٣(انشاء خان خاتون 
  ).ھـ٦٣٧(نص انشاء خان جینجینلى 

  : الست
ماه "،فأطلق على الملكة السلجوقیة"السیدة "ھو لقب عام أطلق على المرأة مثل لقب 

خاتون بنت "ثم أطلق على ،)ھـ٦٣٦(فى نص انشاء ضریحھا بقیصرى "برى خاتون
  .)١٨٦()ھـ٦٧١(جنائزى من قونیة بتاریخ  فى نص" الصاحب على بن الحسین

  
  

                                                
  .٣١٧،المرجع السابق، ص )حسن(راجع، الباشا  - ١٨٦
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  : السیدة
فى نص انشاء ضریحھا " ماه برى خاتون"ھو لقب خاص بالملكة السلجوقیة 

  ).ھـ٦٣٦(بقیصرى 
  : المنیرة

فى نص انشاء ضریحھا " ماه برى خاتون"ھو لقب خاص بالملكة السلجوقیة 
  ).ھـ٦٣٦(ى بقیصر

  : الشھیدة السعیدة
فى نص انشاء ضریحھا بقیصرى " ماه برى خاتون"ھو لقب خاص بالملكة السلجوقیة

  ).ھـ٦٣٦(
  : العابدة الزاھدة

ھو لقب خاص بالملكة السلجوقیة ماه برى خاتون فى نص انشاء ضریحھا بقیصرى 
تعالى، وھى ألقاب ، ولقب الزاھدة العابدة یدل على كثرة الزھد والتعبد  )ھـ٦٣٦(

تطلق على األشخاص ذوى الصالح والتقوى والورع، وألقاب الزاھد والعابد تطلق 
  .على رجال التصوف وعلى رجال الدین 

  :  المجاھدة المرابطة
فى نص انشاء ضریحھا " ماه برى خاتون"ھو لقب خاص بالملكة السلجوقیة 

  ).ھـ٦٣٦(بقیصرى 
رابطة والمجاھدة لیس فقط معناه الجھاد فى وعن لقب المرابطة والمجاھدة ، فالم

سبیل هللا بحد السیف والقتال، ولكن أیضا یكون الجھاد باالضافة إلى بذل النفس ، 
وأیضا بذل المال كجھاد فى سبیل هللا فببذل النفس بالمرابطة مع أھل التصوف 

لحیاه من والتعبد وبالمجاھدة فى بذل المال سواء كان ذلك بتجھیز الجیوش أو اعمار ا
خالل انشاء  العدید من العمائر الخیریة والدینیة ، فھذه السلطانة كانت متدینة لحد 
التصوف والمرابطة بالتعبد والتنسك وكذلك كانت مجاھدة فى بذل المال الكثیر فى 
انشاء العدید من العمائر الدینیة والخیریة ، وكذلك التصدق باألموال الطائلة،ومن ثم 

نص انشائى نقش على ضریحھا یصفھا من شدة تدینھاوتصوفھا بأنھا وجدنا أن ھناك 
العفیفة النظیفة مریم "... ومن شدة عفتھا وطھارتھا بأنھا ..." الزاھدة العابدة"...

خدیجة زمانھا " ...وتصفھا أیضا من شدة تصدقھا بالمال الكثیر بأنھا ... " أوانھا
ؤكد ما سبق من أن الجھاد لیس ، وی..."صاحبة المعروف المتصدقة بالمال ألوف 

قاصرا على الجھاد فى سبیل هللا بحد السیف والقتال وإنما ایضا الجھاد ببذل المال فى 
 غیر المؤمنین من القاعدون یستوى ال: [ سبیل هللا ویؤكد ذلك اآلیات القرآنیة التالیة 

 اھدینالمج هللا فّضل وأنفسھم بأموالھم هللا سبیل فى والمجاھدون الضرر أولى
 المجاھدین هللا  وفّضل الُحسنى هللا وعد وكالً  درجة القاعدین على وانفسھم بأموالھم



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٢٨

ً  القاعدین على ً،درجاتٍ  أجرا  غفوراً  هللا وكان ورحمةً  ومغفرة منھ عظیما
 ً   .)١٨٧(]رحیما

  :  المعصومة المصونة
فى نص انشاء ضریحھا " ماه برى خاتون"ھو لقب خاص بالملكة السلجوقیة 

  ).ھـ٦٣٦( بقیصرى
المصونة ھو من ألقاب النساء وھو ماخوذ من الصیانة أى جعل للشىء وقایة عن 
مثل النظر واللمس ونحو ذلك، أما المعصومة فھو من ألقاب النساء أیضا ویعنى 

  . )١٨٨(الممنوع من الخطأ والمعصیة
  : الخیرات محى/الخیرات فاتحت

، لیؤكد ما سبق وأن ما " اتونماه برى خ"ھى ألقاب اطلقت على الملكة السلجوقیة 
فى " فاتحت الخیرات" ذكرناه عنھا من شدة حبھا لفعل الخیرات ، حیث ورد لقب 

فقد ورد فى نص " محى الخیرات"،أما لقب )ھـ٦٣٥(نص انشاء جامعھا بقیصرى 
   ).ھـ٦٣٧(انشاء خان جینجیلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  .٩٦-٩٥قرآن كریم ، سورة النساء ، ایھ  - ١٨٧

  .٤٧٧ ،٤٧٢،المرجع السابق، ص )حسن(راجع، الباشا  - ١٨٨
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 ٣٢٩

  جـائـالنت
جوقیة فى بالد األناضول قد شاركت فى إنشاء ثبت من ھذه الدراسة أن المرأة السل

جمیع أنواع العمائر اإلسالمیة ،مثلھا فى ذلك مثل الرجل تماما ، فشیدت الجوامع 
والمدارس واألضرحة واالزوایا والبیمارستانات واألسبلة والخانات وغیرھا من 

 .المنشآت 
نقش اسمھا وألقابھا  أوضحت الدراسة أن المرأة السلجوقیة كان ال یمنعھا أنوثتھا من 

على تلك العمائر التى قامت بإنشائھا دون غضاضة فى ذلك ، بل إنھا وضعت اسمھا 
فى كثیر من نصوص اإلنشاء إلى جانب اسم السلطان السلجوقى الذى شید فى عھده 

 .ھذه المنشآت  
أشار البحث إلى أن مشیدى العمائر من النساء كانوا من السلطانات أوالملكات 

ة ت السالطین أوزوجات السالطین أو من أمھات األمراء ، أو من الحاشیأوأمھا
 .السلطانیة ، أو من عامة الشعب 

أشار البحث إلى حصر ألنواع عمائر المرأة السلجوقیة فى بالد األناضول إلى عمائر 
دینیة مثل المساجد والمدارس والزوایا ، وإلى عمائر جنائزیة كاألضرحة والمقابر 

وإلى عمائر مدنیة خیریة وصحیة ، مثل األسبلة والبیمارستانات ، وإلى  والمشاھد ،
  .عمائر تجاریة كالخانات 

ثبت من خالل ھذا البحث أن المرأة السلجوقیة ھى أول من فكر فى إنشاء 
  :فى بالد األناضول) الكلیات(المجموعات المعماریة 

ارة عن حیث شیدت أول مجموعة معماریة ، ھى مجموعة قیصرى وھى عب 
كوھر (وشیدتھا حسب نص إنشائھا ) م/  ھـ٦٠٢(بیمارستان و مدرسة طبیة وضریح 

 .ھى وأخیھا  السلطان كیخسرو بن قلج أرسالن )أو جوھر نسیبة
ة عن مسجد ثم شیدت ثانى مجموعة معماریة وھى مجموعة دیوریكى ، وھى عبار

، حیث ة السلجوقیةنكوجیة التابعة للدول، من الفترة المجامع وبیمارستان وضریح
لسلجوقى عالء الدین كیقباد یوجد نص إنشائى  بالمسجد یتضمن اسم السلطان ا

، ثم اسم أحمد شاه التابع للدولة السلجوقیة فى حین یوجد نص إنشائى األول
ابنة بھرام شاه صاحب ”الملكة توران ملك ” بالبیمارستان یذكر فیھ أنھ من تشیید 

 . شاه السالف الذكر  ارزنجان وكماخ ، وزوجة أحمد
،وھى عبارة عن مسجد )ھـ ٦٣٦(ثم شیدت ثالث مجموعة خوند خاتون بقیصرى 

جامع و مدرسة وضریح وحمام ، حیث یوجد نص إنشائى یذكر أن مشیدة ھذه 
،زوجة السلطان عالء الدین كیقباد األول ) خواند خاتون (المجموعة ماه برى خاتون 

الثانى ، وشیدت ھذه المجموعة خالل فترة ابنھا وأم السلطان غیاث الدین كیخسرو 
 .ھذا

المجموعة األولى والثانیة قد شاركت فیھا المرأة الرجل فى تشییدھا بینما المجموعة 
 .فقط الثالثة فھى من تشیید امرأة 
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 ٣٣٠

مجموعة جفتھ ( ثم شیدت رابع مجموعة وھى المجموعة الخاتونیة فى أرضروم
ن مدرسة وسبیل وضریح وھى منسوبة إلى ابنة ، وھى عبارة عبأرضروم) منارة لى

  ).م١٢٥٣(السلطان عالء الدین كیقباد فى عام 
وھذه المجموعات المعماریة كان لھا تأثیر كبیر فى إنشاء المجموعات المعماریة 

فى إستانبول خالل العصر العثمانى ، وكذلك فى مصر خالل العصر ) كلیات (
 .العثمانى أیضا  المملوكى ، وكذلك فى مصر خالل العصر

وجدت ألقابا فخریة ودینیة خاصة بالنساء المشیدات لھذه العمائر وجدت فى نصوص 
 .إنشائھا على عمائرھم التى قاموا بإنشائھا 

  : ھنعشر سیدات أكثر من كان عدد النساء الذین شاركن فى بناء المنشات 
- یھ خاتون رضو -رضیة خاتون  - ماما خاتون  -)خوند خاتون(ماه برى خاتون  

خواند بنت  -كوھر أو جوھر نسیبة  -)الملكة جھان(شاه جھان  -سیواستى بنت سعد 
الملكة العادلیة بنت الملك  -بنت األمیر معین الدین بروانھ  -السلطان قلج أرسالن 

  .العادل األیوبى وزوجة السلطان عالء الدین كیقباد
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بوالیة قیصري "  دولي"تخطیط المسجد الكبیر في ): ٢(شكل 
 )م١٢٨١/ھـ٦٨٠(

 )م١٢٣٨/ھـ٦٣٥" (ماه بري خاتون"تخطیط مجموعة  خواند خاتون بقیصري، ) ١(شكل 

  



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدرسة جیفتة منارة لى بارضروم) أ/٣شكل (
 

الجامع الكبیر والمستشفى بدیفرجى )ب/٣شكل (
 )م١٢٢٨(
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ط أفقى للبیمارستان والمدرسة الطبیة كوھر نسیبة مسق) : ٤(شكل 
 .بقیصرى

  

مسقط افقى لخان السلطان  ٥شكل 
 .جینجینلى 
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 مسقط افقى لخان تختوبھ ٧شكل 
 

 مسقط افقى لخان ماه برى خاتون ٦شكل 
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 .مسقط افقى لخان أزینھ بازار ٨شكل 

  

 .قادین مسقط افقى لخان ٩شكل 
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 .لخان ماما خاتون مسقط افقى  ١٠شكل 

 )م١٣/ھـ ٧(بماردین ) رضویة( حمام رضیة): ١١شكل (
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 ٣٣٧

  
  
  

                                               
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمام الملكة ماه برى خاتون بقیصرى:١٢شكل 
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 )ھـ٦٣٦(مجموعة ماه برى خاتون بقیصرى) ١(لوحة
 

 ).ھـ٦٣٦(مدخل جامع ماه برى خاتون بقیصرى) ٢(لوحة
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 ٣٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).ھـ٦٣٦(ماه برى خاتون بقیصرى إحدى نصى إنشاء جامع)٣(لوحة
 

 ).ھـ٦٣٦(جامع ماه برى خاتون بقیصرى) ٤(لوحة
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 ٣٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .مدرسة جفتھ منارة لى بارضروم ) ٥(لوحة
  



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٤١

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .اتون بقیصرى مدرسة ماه برى خ) ب/٦(لوحة
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 ٣٤٢
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 ٣٤٣
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 ٣٤٤
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 ٣٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٤٦
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 ٣٤٧
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 ٣٤٨
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 ٣٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

 ٣٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
مسلخ حمام  الرجال بحمام خواند خاتون بقیصرى ) : ٢٥(لوحة  

.  

  . المدخنة أعلى حمام خواند خاتون بقیصرى) : ٢٤(لوحة
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 ٣٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القسم الساخن  بحمام  الرجال بحمام خواند ) : ٢٦(لوحة
  . خاتون بقیصرى 

القسم الساخن  بحمام  الرجال بحمام ) : ٢٧(لوحة
  . خواند خاتون بقیصرى 

 

زخارف الكائنات الحیة بحمام النساء بحمام ) : ٢٨(لوحة
 خواند خاتون بقیصرى


