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تطور شكل السميفة التي تتمدم المساجد العثمانية
"دراسة تحليلية ممارنة"
د  /أحمد دمحم زكي أحمد

()

*الملخص:
ٌتناول هذا البحث بالدراسة والتحلٌل فكرة الرواق الخارجً ،أو ما ٌُعرف باسم
السمٌفة التً تتمدم العمائر العثمانٌة الدٌنٌة ،والتً ورثها العثمانٌون عن أسبلفهم
السبلچمة ،مع تحلٌل ألصل نشؤتها فً مشرق العالم اإلسبلمً ومغربه وأهم نماذجها،
إلى جانب دراسة التكوٌن المعماري وهندسة البناء لنماذج السمائف فً العمائر الدٌنٌة
العثمانٌة ،مع المٌام بالدراسة التحلٌلٌة ألنواع هذه السمائف وتطور أشكالها بهدف
إضافة مساحة أخرى زائدة للمبانً الملحمة بها ربما كبدٌل عن الصحن والذي تخلو
منه ،ومن هذه األنواع:
 -1السمٌفة التً تتمدم المبنى على محور المحراب.
 -2السمٌفة التً تتمدم المبنى على غٌر محور المحراب (محور جانبً).
 -3السمٌفة التً تحٌط بالمبنى من جهتٌن فً شكل حرف ) (Lاإلنجلٌزي.
 -4السمٌفة التً تحٌط بالمبنى من ثبلث جهات عدا جهة (جدار) المبلة على شكل
حرف ) (Uاإلنجلٌزي.
 -5السمٌفة المزدوجة.
مع ذكر النماذج المختلفة لكل نوع ،وتوضٌح مخطط المبنً الذي تتمدمه كل سقمٌفة
منه ،ولد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج هللا تعالى ندعو أن تكون بمثابقة رإٌقة
جدٌدة صا ئبة حول شكل السمٌفة وهندسة بنائها وأنواعها فً العمارة العثمانٌة خاصة،
والعمارة اإلسبلمٌة بصفة عامة.
*الكلمات المفتاحية:
السمٌفة – الرواق األمامً – طرز بورصة الثبلثة – المبة – السمٌفة المزدوجة
– شكل حرف ( )Tالمملوب.

( )أستاذ مساعد بمسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية – كلية اآلداب– جامعة اإلسكندرية.
drahmadzaky@yahoo.com
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 الهدف من الدراسة:
ولع اختٌار الباحث على الرواق الخارجً أو ما ٌُعرف باسقم السقمٌفة التقً تتمقدم
العمائر العثمانٌة الدٌنٌة لتكون موضوع الدراسقة والبحقث؛ وذلقن بهقدف إلمقاء المزٌقد
من الضوء علقى تكوٌنهقا المعمقاري وهندسقة بنائهقا ،ومقا تقزدان بقه مقن حلٌقات ،إلقى
جانب تنوعها وتطور نماذجها فً العمائر العثمانٌة الدٌنٌة ،باإلضافة إلى محاولة تتبع
أصولها شرلا ً وغربا ً فً العمارة اإلسقبلمٌة بصقفة عامقة ،فضقبلً عمقا تضقمه جنباتهقا
من عناصر معمارٌة وحلٌات زخرفٌة ،وفك منهج وصفً تحلٌلً ممقارن ،وهللا أسقؤل
التوفٌك والسداد.
 ممدمة:
ورث العثمقققانٌون فكقققرة القققرواق الخقققارجً أو السقققمٌفة( (Portico) )1التقققً تتمقققدم
عمققائرهم الدٌنٌققة عققن أسققبلفهم سققبلچمة الققروم فققً األناضققول (آسققٌا الصققغرى) ،مققن
ضققمن مققا ورثققوه ( )2عققنهم فققً مجققال العمققارة والفنققون ،والققذٌن تققؤثروا بققدورهم بمققا
ورثوه عن أجدادهم السبلچمة العظام فً بقبلد فقار ( ،)3فظهقرت هقذه السقمٌفة بحٌقث
تتمققدم أغلققب مخططققات العمققائر ا لعثمانٌققة بصققفة عامققة والدٌنٌققة منهققا بصققفة خاصققة،
وكانققت ممسققمة إلققى عققدة ألسققام أو وحققدات ،تغطٌهققا إمققا لبققاب أو ألبٌققة أو ٌققتم الجمققع
بٌنهمققا مع قا ً – شققكل رلققم ( – )1فض قبلً عققن ظهققور السققمائف ذات األسققمف الخشققبٌة
المسطحة أو المائلة وإن للقت نماذجهقا ،وهقو مقا ظهقر فقً مخططقات طقرز بورصقة
()1
س ق فمٌفئةُ
ص قفَّةُ أو فش ق ًب ُهها ممققا ٌكققون بققارزاً ،وال َّ
ال َّ
ف ،وهققً كققل بنققاء ُ
سققمفت بققه ا
س قمئائف ُ
س ق فمٌفُةُ :الجمققع ئ
س فمٌفئةُ العرٌش ٌستظل بقه ،وهقً كقل
س ًمف ،وال َّ
س فمٌ ففةُ بنً سا فعدةئ" ،وهً ا
"ال ا
صفَّةُ لها ئ
صفَّةُ" ،ومنها " ئ
ُ
ترة أو غٌرها ،والسَّق فمٌفئة هقً كقذلن
سمف به حفرة أو لُ ً
خشبة عرٌضة أو حجر عرٌض ٌُستطاع أن ٌُ ئ
لوح السفٌنة ،وهً كقل بنقاء خقارج حقدود المنقزل ،وهقً العقرٌش ٌُسقتظل بقه ،راجقع ،ابقن منظقور،
لسان العرب ،ج  ،6ص 79؛ وكذا ،مجمقع اللغقة العربٌقة ،المعجقم الوسقٌط ،ص  ،295أمقا بالنسقبة
س فمٌفئةُ" فهً كل خشبة عرٌضة كاللوح ،أو حجر عرٌض ٌمكن أن ٌُسمف بقه،
لبلصطبلح األثري "لل َّ
وتستخدم كلمة "السَّمٌفئةُ" فً الوثائك للداللة على سمف ٌعلو الطرٌك أو ممر ٌمتد مقن مبنقى مجقاور،
وٌتبع هذا المبنى ،ولد ٌحمل أجزاء مقن المبنقى ،وتسقمى "سقمٌفة حاملقة" ،ولقد تُطلقك لفظقة "سَّق فمٌفئةُ"
س فمٌفئةُ" ،دمحم أمقٌن ولٌلقً
صفئة التً لها سمف ،وترد فً الوثائك" :الحد المبلً وفٌه الواجهة وال َّ
على ال ُ
إبراهٌم ،المصطلحات المعمارٌة فً الوثائك المملوكٌة ،ص .65
( )7تعققددت التققؤثٌرات السققلچ ولٌة علققى العمققارة والفنققون الزخرفٌققة العثمانٌققة مققن حٌققث التخطققٌط
المعمقاري ،والعناصقر المعمارٌقة والحلٌقات ،ولبلسقتزادة حقول ذلقن راجقعYetkin, Suut Kemal, ،

;The Evaluation of Architectural form of Turkish Mosques, pp. 78 – 88

علً الطاٌش" ،طراز المساجد السلچولٌة بببلد األناضول" ،ص .231 – 215
( )3لبلستزادة مٌراث سبلچمة الروم عقن أسقبلفهم السقبلچمة العظقام فقً إٌقران والعقراق ،إلقى جانقب
عمائر السبلچمة العظام ،ومنها جامع ٌقزدي كاشقت بفقار وغٌقره ،راجقع ،علقً الملٌجقً ،الطقراز
العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص .272 ،131
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الثبلثة  ،ومنها الطقراز األول وفقك مخطقط الجقامع المبقة ،ولعقل مقن أهقم نماذجقه ألقدم
الجوامع العثمانٌة ذات المبة الموجقودة حتقى ا،ن ،وهقو جقامع حقاچً أوزبقن (Haçi
)934( Ozbekهققق 1333 /م) ،وجقققامع عقققبلء القققدٌن فقققً بورصقققة (936هققق – 35 /
1336م) ،وٌشققٌل جققامع ) (Yeşil Camiiأو الجققامع األخضققر فققً ازنٌققن (– 982
975ه 1372 – 1398 /م) ( ،)4وغٌرها من النمقاذج األخقرى العدٌقدة لهقذا الطقراز
األول من طرز بورصة الثبلثة.
كما ظهرت السمٌفة كذلن بحٌث تتمدم المساجد التً ابتكرها العثمانٌون وفك طراز
حرف ) (Tاإلنجلٌزي المملوب )" (The Reverse "Tأو المسجد اإلٌقوانً أو الزاوٌقة،
أو طققراز بورصققة الثالققث( ،)5ولعققل مققن نماذجققه علققى سققبٌل المثققال ال الحصققر :أول
نماذجققققه بجققققامع أورخققققان فققققً ازنٌققققن (925هقققق 1325 /م) ،وجققققامع باٌزٌققققد األول
(الصقققاعمة) فقققً بورصقققة (979 –973هققق 1375 – 1372/م) ،ومسقققجد ومدرسقققة
السققلطان مققراد األول فققً بورصققة (989 – 968ه ق 1385 – 1366 /م) ،وٌشققٌل
جامع أو الجامع األخضر فً بورصة (822 – 815ه 1417 – 1412 /م) ،والذي
شققٌده حققاجً إٌققواظ ) (Haçi Ivazزمققن السققلطان دمحم چلبققً (األول) ،ودار المققرق
الخضراء لٌخشً بن فً تٌرة (852ه 1446 /م) ،وغٌرهم.
وظهققرت السققمٌفة كققذلن بحٌققث تتمققدم طققراز بورصققة الثققانً ،والققذي ٌمثلققه الجققامع
المتعقدد المبقاب والمعقروف بقؤولو جقامع ) (Ulu Camiiأو المسقجد الكبٌقر( )6وإن للقت
( )4لبلسققتزادة حققول الجققامع ذو المبققة فققً العمققارة السققلچولٌة بآسققٌا الصققغرى وأهققم نماذجققه ،وكققذلن
الحال نماذجه فً العمارة العثمانٌة األولى ،وتكوٌنه وهندسة بنائه راجع،
Göknil, Living Architecture: Ottoman, pp. 47 – 48; Goodwin, Godfry, A History of
آصبلن آبا ،فنون الترن وعمائرهم ،ص ،166
;Ottoman Architecture, pp. 17 – 22

وٌبلحظ أن بعض نماذج هذا الطراز من لبة واحدة لد خلت من السمٌفة التً تتمدمها تمامقا ً كمقا فقً:
جققامع أورخققان فققً بٌبلچٌققن خققبلل النصققف الثققانً مققن المققرن (8ه ق 14 /م) ،وجامعققه ا،خققر فققً
ضاحٌة گبزه (جبزه) بمدٌنة إستانبول ،وغٌرهما.
( )5حول أصل هذا الطراز وتخطٌطه ،والمقؤخوذ عقن المقدار السقلچولٌة ذات المبقاب باألناضقول،
ونماذجها راجعÜnsal, Bahçet, Turkish Islamic Architecture in Suljuk and Ottoman Times, :
pp. 34 – 36; Göknil, Living Architecture, p. 89.

( )6لبلستزادة حول هذا الطراز ،ونماذجه فً العمارة السلچولٌة أمثال :جامع سٌوا الكبٌر ،وجامع
تولات )542( (Tokadهق 1145/م) وجقامع إٌبلٌكچقً بمونٌقة (558هق 1162/م) ،وغٌقرهم ،وأصقل
هذا المخطط فً العمارة البٌزنطٌة والرومانٌة فً المسطنطٌنٌة وروما وراڤنا ،فضبلً عن نماذجه فً
العمققارة اإلسققبلمٌة شققرلا ً وغربققا ً راجققع دراسققات كققل مققنÜnsal Bahçet, Turkish Islamic :
Architecture, pp. 17 – 19; Göknil, Living Architecture, p. 50; Goodwin, A History of

Ottoman Architecture, p. 55؛ آصققبلن آبققا ،فنققون التققرن ،ص 194 – 193 ،67؛ وكققذا ،علققً
الملٌجققً ،الطققراز العثمققانً فققً عمققائر المققاهرة الدٌنٌققة ،مققج  ،1ص 372 ،396 ،235 – 233؛
وكذا ،دمحم حمزة ،موسوعة العمارة اإلسبلمٌة فً مصر (المدخل) ،ص .115 – 114
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نوعا ً ما ،ومن نماذجها بشهادة جامع (جامع الشهادة) للسلطان مراد األول (969هق /
1365م) فقً بورصقة ،واسققكً جقامع ) ،(Eski Camiiأو مقا ٌُعققرف باسقم الجققامع
العتٌك أو المدٌم فً مدٌنة أدرنة ،والذي بدأ بنائه سقلٌمان چلبقً ،وأكملقه السقلطان دمحم
چلبقً (819 – 826هق 1414 – 1423 /م) ،وكققذلن الحقال فققً السققمٌفة المزدوجققة
التققً تتمققدم مخطققط جققامع بٌالققه باشققا بماسققم باشققا فققً إسققتانبول (781هقق – 93 /
1594م) ،والتً تتصل بالرواق الخارجً الجانبً الذي ٌتمدم جانبً مخطط الجامع.
ولد استمرت السقمٌفة فقً مسقاجد العثمقانٌٌن حتقى بعقد فقتحهم لمدٌنقة المسقطنطٌنٌة
(859ه 1453 /م) ،واجتٌاحهم لمارة أوروبا فظهرت بحٌث تتمدم الكثٌر من النماذج
وفك طراز المسجد المبة (طراز بورصة األول) فً العدٌد من البلقدان األوروبٌقة ،ثقم
تطور األمر بتحول هذا الرواق الخارجً (السمٌفة) فً شكل مجاز ٌإدي إلقى صقحن
أو فناء خارجً ٌتمدم بٌت الصبلة (جنقاح المبلقة  -الحقرم) ،بحٌقث ٌمثقل أحقد األرولقة
األربعة التقً تحقٌط بهقذا الفقراس السقماوي ،وهقو مقا ظهقرت أولقى نماذجقه فقً جقامع
أوشي شقرفلً (أوچ شققرفة لقً) ( Üç Şerefeliذو الققثبلث شقرفات) بؤدرنققة (– 841
851ه 1449 – 1439 /م) ،ثم فً غٌره من المساجد السلطانٌة الضخمة( ،)9ورغم
أن هذا الصحن لقد حقل محقل السقمٌفة ،إال أنقه ٌبلحقظ تمٌٌقز ضقلع روالقه القذي ٌُقذكر
بالسمٌفة التً تتمقدم بٌقت الصقبلة ،إلقى جانقب جعلقه أكثقر ارتفاعقا ً نوعقا ً مقا عقن بقالً
األرولققة الثبلثققة األخققرى ،إلققى جانققب رفققع لبابققه ،وزخرفتققه بحلٌققات متنوعققة مٌزتققه
وجملته عن غٌره كما سٌرد ضمن الدراسة التحلٌلٌة الحماً.
وٌبلحظ أن هذا الرواق أو السمٌفة التً تتمدم الجوامع العثمانٌة ومقن لقبلهم جوامقع
السبلچمة (العظام والروم) كانت بمثابة المجاز أو منطمة االنتمال أو المرحلة االنتمالٌة
الوسطى بٌن التكوٌن الخارجً ،والتكوٌن الداخلً للمبنى ،أو بعبارة أخرى أكثقر دلقة
أن هققذه السققمٌفة هققً حلمققة الوصققل فٌمققا بققٌن بٌققت الصققبلة ممققثبلً للتكققوٌن الققداخلً أو
الفققراس الققداخلً ،والفنققاء (الصققحن) ممققثبلً للتكققوٌن الخققارجً أو الفققراس الخققارجً
للمبنى؛ وبالتالً فإن الدخول إلى بٌت الصبلة لم ٌكن بطبٌعة الحال دخوالً مباشرا ً كما
هو المعتاد فً المساجد ذات األرولقة والصقحن ،وإنمقا كقان غٌقر مباشقراً؛ بحٌقث ٌقتم
التمهٌد له من خبلل هذا الرواق أو هذه السمٌفة؛ مما ٌجعلنا نرجح بمرب التشابه بٌنها
وبٌن الدرگاه( )8فً المولع من المبنى كهمزة وصل بٌن داخل وخارج المبنقى ،فضقبلً
( )2حققول نمققاذج المسققاجد علققى طققراز المبققة ،وطققراز حققرف ) (Tالمملققوب ،وطققراز األولققو جققامع
وتتمدمهم سمٌفة أو األخرى التً خلت منها فً العدٌد من مدن أوروبا العثمانٌقة ٌمكقن الرجقوع إلقى،
دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج  ،1ص .222 – 168
( )8الدرگاه :هً لفظ فارسً ٌتكون مقن ممطعقٌن همقا "در" وتعنقً "البقاب" ،والممطقع ا،خقر "گقاه"
بمعنى "محل ،مكان ،ممعد ،ممام...،؛ وبالتالً فإن المعنقى اللغقوي للفقظ الفارسقً بممطعٌقه "درگقاه"
ٌعنً "محل الباب ،مكان الباب ،موضع الباب ،ممر ،عتبة "... ،أما المعنى االصطبلحً للفظة فهو
ٌعنقً "العتبققة أو الممققر أو السقاحة" والتققً تلققً فتحقة البققاب ،وتمثققل منطمقة وسققطى تتمققدم التكققوٌن=
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عن التشابه فً الدور الوظٌفً( )7والذي ٌلعبه كبلهما فً العمائر الدٌنٌة التً ٌمع بها؛
إذ أن كبلهما من ضمن وظائفه أنه كان بمثابة مكان للمتؤخرٌن فً المدوم للصبلة فقً
حالققة امققتبلء المسققجد بالمصققلٌن ،ولققذلن فمققد أُطلققك علققى السققمٌفة عنققد العثمققانٌٌن اسققم
(صن جماعت ٌري) أو "مكان الجماعة المتؤخرة".
ومما سبك ٌمكن المول بؤن السمٌفة تعد كذلن بمثابقة مسقاحة خارجٌقة مضقافة إلقى
المساحة المحقدودة المغطقاة والتقً تمثقل بٌقت الصقبلة أو الحقرم ،والتقً كقان المعمقار
العثمققانً ٌسققعى جاهققدا ً للعمققل علققى زٌادتهققا منققذ طققراز بورصققة األول ومققا تققبله مققن
تجققارب ،فض قبلً عققن الشققكل الجمققالً الققذي أكسققبته هققذه السققمٌفة للتكققوٌن الخققارجً
للمسجد وواجهته وتمٌٌزا ً لمدخله.
وفٌمققا ٌلققً دراسققة مفصققلة لشققكل السققمٌفة فققً العمققارة العثمانٌققة الدٌنٌققة ،وتتبققع
أصولها ،وتكوٌنها المعماري والزخرفً ،وتطور وتنقوع أشقكالها وفقك مقنهج وصقفً
تحلٌلً ممارن لمجموعة من نماذجها المتعقددة فقً والٌقات الدولقة العثمانٌقة المختلفقة،
ولم ٌحدد بعد مكانً واحد للدراسة بهدف إظهار األنواع المختلفة لشكل السمٌفة.
أوال ً  :أصل السميفة التي تتمدم العمائر وبدايات ظهورها:
وبتتبع ظهور السقمٌفة لبقل السقبلچمة ٌبلحقظ ظهورهقا فقً غقرب العقالم اإلسقبلمً
بمدٌنة سوسة التونسٌة فقً شقكل رواق مسقموف ٌتمقدم بٌقت الصقبلة بجقامع أبقً فتاتقه
(226 – 223هقق 841 – 838 /م)؛ بحٌققث ٌُطققل علققى صققحن الجققامع مققن جهتقققه
الشمالٌة من خبلل بائكقة مقن ثبلثقة عمقود متجقاوزة للشقكل نصقف القدائري (حدوٌقة)،
وبققاب مفتققوح مققن الجهققة الشققرلٌة ،وٌعتمققد أحمققد فكققري بققؤن هققذا الصققحن كققان ٌحققٌط
بالجامع من شقرلٌه وغربٌقه وشقمالٌه ،وٌقدلل علقى ذلقن بقؤن الكتابقة الكوفٌقة المسقجلة
علققى الحجققارة فققً إطققار ٌعلققو واجهققة هققذا الققرواق الشققمالٌة كانققت تمتققد علققى واجهققة
الجامع الغربٌة ،وٌإكقد ذلقن آثقار منهقا أعلقى تلقن الواجهقة ،وٌضقٌف فكقري ترجٌحقا ً
آخققر حققول الققدور الققذي ٌلعبققه هققذا الققرواق الخققارجً بجققامع بوفتاتققه بؤنققه كققان بمثابققة
"صحنا ً للجنائز" ،أي مكانا ً تإدي بقه صقلوات الجنقائز علقى األمقوات؛ ولقد دلقل علقى

الرئٌ للمبنى؛ بحٌث تمثل حلمة الوصل بٌن التكوٌن الخارجً للمبنقى والتكقوٌن القداخلً أو بمعنقى
آخر مرحلة انتمالٌة بٌنهما ،ولبلستزادة راجع ،أدي شٌر ،معجم األلفاظ الفارسقٌة المعربقة ،ص 62؛
وكققققذا ،دمحم التققققونجً ،معجققققم المعربققققات الفارسققققٌة ،ص 96؛ وكققققذا ،دمحم أمققققٌن ،ولٌلققققى إبققققراهٌم،
المصطلحات المعمارٌة ،ص .49
( )7حول الدور الوظٌفً الذي تلعبه الدرگاه فً العمقارة الدٌنٌقة ،والمدنٌقة ،والدفاعٌقة ٌمكقن الرجقوع
إلى ،أحمد دمحم زكً" ،تطور شكل الدرگاه فً تخطٌطات العمقائر العثمانٌقة الدٌنٌقة بمدٌنقة المقاهرة"،
ص .249 – 211
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ذلن بؤن مثل هذه الصلوات لم ٌكن من المعتاد أن تمام داخقل بٌقوت الصقبلة بالمسقاجد
فً ببلد المغرب ( – )12شكل رلم (.– )2
ولد أطلك كرٌزوٌل على رواق جقامع بوفتاتقه الخقارجً ُمسقمى "رواق الممدمقة"،
وأضققاف بؤنققه بمثابققة المثققال الوحٌققد علققى المسققاجد التققً ٌوجققد فٌهققا مققا ٌمكققن تسققمٌته
"بقققرواق الممدمقققة" باسقققتثناء مسقققجد الصقققالح طبلئقققع فقققً مدٌنقققة المقققاهرة (555هققق /
1162م) ( – )11أثر رلم ( – )116خارج باب زوٌلة ،والحمٌمة أن هذه السمٌفة والتً
ظهرت ضمن مخطط هذا المسجد األخٌر تعد بمثابة تؤثٌر واضح وافد على مصر من
جملة التقؤثٌرات العدٌقدة التقً نملهقا الفقاطمٌون إلقى مصقر عمقب اسقتٌبلئهم علٌهقا عقام
(358ه 767 /م) وإلامة دولتهم بها (569 –358ه 1191 –767/م) من ضقمن مقا
نملوه إلٌها مقن مقوطنهم األول فقً بقبلد المغقرب ،وتحدٌقدا ً فقً موضقع دولقة األغالبقة
بالمغرب األدنى (تون ) ربٌع عام (279ه 727 /م) ،وحتى لدوم الخلٌفة المعز لدٌن
هللا الفقققاطمً إلقققى مصقققر فقققً عقققام (362هققق 792 /م) ،فمقققد نمقققل إلٌهقققا هقققو وخلفائقققه
الفققاطمٌون تققؤثٌرات مغربٌققة متنوعققة فققً تخطٌطققات العمققائر وعناصققرها المعمارٌققة
والزخرفٌة( ،)12ولعل منها هذه السمٌفة أو الرواق الخارجً الذي ٌتمدم المبنى.
وٌبلحظ أن هذه السمٌفة لد ظهرت فً مصر أول األمر بحٌث تتمدم منشؤة جنائزٌة
فاطمٌة ،وهقً مشقهد السقٌدة رلٌقة (529هق 1133 /م) – أثقر رلقم ( – )293بشقارع
الخلٌفة جنوب مدٌنة الماهرة ،فً شكل رواق مسموفٌُ ،طقل علقى الخقارج مقن خقبلل
بائكة ثبلثٌة العمود من النوع المسنم ) (Keel Archترتكز على عمد مزدوجة ،وٌشقغل
صدر هذا الرواق وتلن السمٌفة محرابان على ٌمٌن وٌسار المدخل المإدي إلى داخقل
الضرٌح( ،)13ولد انتملت هقذه السقمٌفة مقن هقذا المشقهد إلقى جقامع الصقالح طبلئقع بقن
رزٌن كنموذج وحٌد وفرٌد لمثل هذه السمائف التً تتمدم منشؤة دٌنٌة فقً شقكل سقمٌفة
( )12لبلسققتزادة حققول التكققوٌن المعمققاري لهققذا الجققامع وهندسققة بنائققه ،وأصققل مخططققه ،والنمققاذج
المشابهة له فً التخطٌط وهً :مسجد سوسة الجامع ،وجامع الباب المردوم (الكرٌسقتودي اللقوث)،
ٌمكن الرجوع إلى دراسات كل من :أحمد فكري ،مساجد الماهرة ومدارسها (المدخل) ،ص – 253
 ،254شكل رلم ()124؛ وكذا ،السٌد عبد العزٌز سالم ،تارٌخ المغرب فً العصقر اإلسقبلمً ،ص
.361 – 357
( )11لوصف سمٌفته راجع ،كرٌزوٌل ،ا،ثار اإلسبلمٌة األولى ،ص  ،354 – 352شكل (.)55
( )12حقول هققذه التققؤثٌرات الوافققدة مققن المغققرب وتحدٌققدا ً مقن تققون ٌمكققن الرجققوع إلققى  :حسققن عبققد
الوهققاب" ،ا،ثقققار الفاطمٌقققة بققٌن تقققون والمقققاهرة" ،ص 422 – 357؛ وكققذا كرٌزوٌقققل ،العمقققارة
اإلسبلمٌة فً مصر ،المجلد األول ،اإلخشٌدٌون والفاطمٌون ،ص .314
( )13لبلستزادة حول هذا المشقهد ومولعقه ،ومخططقه ،وتؤثٌراتقه ،وعناصقره المعمارٌقة والزخرفٌقة،
راجع ،حسن عبد الوهاب" ،مساجد ومشاهد الدولة الفاطمٌة" ،ص 124؛ وكذا ،حسن عبد الوهقاب،
"ا،ثار الفاطمٌة بٌن تون والمقاهرة" ،ص 363؛ وكقذا ،كرٌزوٌقل ،العمقارة اإلسقبلمٌة فقً مصقر،
ص  ،269 – 261لوحة رلم ( 86أ) 117( ،أ  ،ب).
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تتمققدم الواجهققة الرئٌسققة الشققمالٌة الغربٌققة (الغربٌققة) لهققذا الجققامع ،بحٌققث تنتهققً فققً
طرفٌهققا الشققمالً والغربققً بغرفققة فققً كققل طققرف ،وتطققل هققذه السققمٌفة علققى الشققارع
(مٌدان بوابة المتولً – باب زوٌلة) من خبلل بائكة من خمسة عمقود مسقنمة ،ترتكقز
علققى أربعققة أعمققدة رخامٌققة ،وٌبلحققظ مققدى زخرفققة إطققارات هققذه العمققود ،وكوشققاتها
(بنٌماتها – توشٌحاتها) بزخارف متنوعة ،فضبلً عن سمفها الخشبً الرائع الزخرفقة،
إلى جانب ما ٌزٌن صدر هذه السمٌفة وجانبٌهقا مقن زخقارف دخقبلت متوجقة بؤشقكال
محارٌة (ذات أضلع مشعة) ،فضبلً عقن الكتابقات المرآنٌقة بقالخط الكقوفً( – )14شقكل
رلم ( ،)3لوحة رلم (.– )2( ،)1
وٌبلحظ أن هذه السمٌفة لد استمرت فً الظهور بمصر خبلل عصر دولة الممالٌن
البحرٌة (984–648ه 1381–1252/م) ولكنها فً عمائر غٌر دٌنٌة بحٌث تمقدمت
مخططققات العمققائر الجنائزٌققة ،ولعققل منهققا مققا ٌؤخققذ شققكل السققمٌفة التققً ٌغطٌهققا سققمف
خشبً ،كما فً السمف الخشبً القذي كقان ٌغطقً السقمٌفة التقً تتمقدم لبقة أم الصقالح،
والمعروفة بمبة فاطمة خاتون (683–682ه 1284–1283 /م) – أثر رلقم ()294
– والوالعة بالمرافة المبلٌة بحً الخلٌفة فً مدٌنة الماهرة ولكنقه انقدثر ،وكقذلن الحقال
فقققً السقققمف الخشقققبً القققذي كقققان ٌتمقققدم لبقققة األشقققرف خلٌقققل بقققن لقققبلوون (689هققق /
1288م)– أثققر رلققم ( –)295والوالعققة إلققى الجنققوب مققن لبققة أم الصققالح (689ه ق /
1288م) ،ولد اندثر سمف هذه السمٌفة أٌضاً ،أما السمف البقالً حتقى ا،ن فهقو القذي
ٌعلقو السققمٌفة التقً تتمققدم المبققة الضقرٌحٌة الملحمققة بخانمققاه بٌبقر الچاشققنكٌر بمنطمققة
الجمالٌة شقمال مدٌنقة المقاهرة (927–926هق 1312 – 1326/م) – أثقر رلقم ()32
( ،)15شكل رلم (. – )3
هققذا ولققد اسققتمرت السققمٌفة فققً الظهققور بمصققر اإلسققبلمٌة عصققر دولققة الممالٌققن
البحرٌة بحٌث تتمدم بعض نماذج من عمقائرهم الجنائزٌقة ولكقن مقع حقدوث نقوع مقن
التطوٌر النوعً فً شكل السمٌفة العام ،فضبلً عن تغطٌتها ،وذلن فً المبة الضرٌحٌة
الملحمققة بمدرسققة صققرغتمش الناصققري فققً شققارع الصققلٌبة جنققوب مدٌنققة المققاهرة
(959ه 1356/م) – أثر رلم ( –)218والتً تبدو سقمٌفتها فقً شقكل رواق ٌتمقدمها،
ولكنه داخلً ولقٌ خقارجً ،بمعنقى أن هقذا القرواق كقان مغلمقا ً مقن جانبٌقه وصقدره
باالختبلف عن شكل السمائف المعتادة ،والتً تكون مفتوحة الصدر والجانبٌن؛ بحٌث
( )14حول التكوٌن المعمقاري لهقذا الجقامع ،وشقكل السقمٌفة التقً تتمدمقه راجقع :حسقن عبقد الوهقاب،
"مساجد ومشاهد الدولة الفاطمٌة" ،ص 123؛ وكذا ،حسن عبد الوهاب" ،ا،ثار الفاطمٌة بٌن تون
والماهرة" ،ص 363؛ وكذا ،حسن عبد الوهقاب ،تقارٌخ المسقاجد األثرٌقة ،ص 125 – 79؛ وكقذا،
أحمد عبد الرازق أحمد ،تارٌخ وآثار مصر اإلسبلمٌة ،ص  ،269 – 257شكل رلم ()22؛ وكقذا،
كرٌزوٌل ،العمارة اإلسبلمٌة فً مصر ،ص  ،312 – 279لوحات أرلام ( 78 ،82أ ،ب 77 ،أ ،
 121ب).
( )15دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص .198 – 199
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تطققل علققى الخققارج مققن خققبلل بائكققة مفتوحققة – كمققا فققً مشققهد السققٌدة رلٌققة – أمققا
بصرغتمش فهقً تطقل علقى الخقارج مقن خقبلل نوافقذ سقفلً مسقتطٌلة مقن مصقبعات
نحاسققٌة ،ولمرٌققات مطولققة ذات سققتائر جصققٌة معشققمة بالزجققاج الملققون ،وذلققن مققن
الصدر والجانبً ،وتغطً هذه السمٌفة ثبلث لباب ضحلة ممامة على مثلثات كروٌة –
ٌذكر حسن عبد الوهاب بؤنه سمف من مصلبات صغٌرة ( –)16وباالختبلف كذلن عن
النماذج السابمة المغطاة بسقمف خشقبً ،وٌقذكر دمحم حمقزة أن هقذا المثقال ٌعقد نموذجقا ً
وحٌدا ً – حتى ا،ن – لشكل السمٌفة وتكوٌنها ،وهو ٌرجع إلى ما ٌلً:
 – 1اخققتبلف الغققرض الققوظٌفً للمبققة الجنائزٌققة والققذي كققان ٌنحصققر فققً ضققرورة
صٌانتها والحفاظ علٌها من أٌدي العابثٌن فٌما لو تركت مفتوحة من جهة.
 – 2ال ستخدامها كمكان مناسب ومبلئم لتلقن الوظٌفقة المسقتجدة فقً المبقاب الجنائزٌقة
ُمراء المبة أو الشبابٌن( – )19لوحة رلم (.– )3
والمعروفة ب َّ
وٌبلحظ أن فكرة السمٌفة لد ظهرت فً مصر اإلسبلمٌة لبل العصر الفاطمً،
وربما تحدٌدا ً خبلل عصر الوالة العباسٌٌن والدولة الطولونٌة وذلن فً نوع آخر من
العمائر غٌر الدٌنٌة وهً العمائر السكنٌة ولكن بشكل مختلف ،بل وتمثل دورا ً آخر
مختلف عن مثٌبلتها فً العمائر الدٌنٌة ،فنجد أن هذه السمٌفة لد ظهرت فً شكل
مستعرض ثبلثً الوحدات مسموف ،وذلن فً التكوٌن الداخلً لبٌوت ومنازل مدٌنة
الفسطاط ،بحٌث تتمدم المسم الشمالً منها والذي ٌمثل مصدرا ً للنسٌم العلٌل بها فً
فصل الصٌف ،والمتكون من إٌوان أوسط على جانبٌه حجرتان جانبٌتان ،وتفتح هذه
السمٌفة على الفناء المكشوف من خبلل بائكة ثبلثٌة العمود لائمة على عمد ،ولد
()12
تعددت نماذج هذه السمائف فً داخل البٌت الواحد أحٌانا ً.
ولد كان وجود هذه السمائف مرتبطا ً بتخطٌط الحجرات واألواوٌن الرئٌسة ،وما
ٌكتنفها من حجرات المعٌشة أو السكن أو العناصر المعمارٌة األخرى كالدخبلت
وغٌرها؛ بهدف توفٌر المزٌد من الحرٌة والسرعة فً التنمل إلى كافة حجرات
وإٌوانات دور الفسطاط دون التعرض إلى أشعة الشم  ،فضبلً عن دورها فً توفٌر
اإلضاءة والتهوٌة الكافٌة بنسمات الهواء البارد إلى داخل تلن الحجرات

( )16حسن عبد الوهاب ،تارٌخ المساجد األثرٌة ،ص .163
( )19دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص .182 – 181
) (18حول موروث العمارة السكنٌة بالجزٌرة العربٌة ومن ضمنها فكرة السمٌفة فً التكقوٌن القداخلً
للدور بمدن :الزبدة وحائل وفٌد ،وتعددها حتى وصلت فً أحد دور مدٌنقة حائقل إلقى أربقع سقمائف،
ودورها فً عمائر مدٌنة الفسقطاط السقكنٌة ،راجقع ،جمقال عبقد القرحٌم" ،مقوروث العمقارة السقكنٌة
بالجزٌرة العربٌة" ،ص  ،38 -1أشكال أرلام (.)15 – 2
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واإلٌوانات )17(،وهو ما ٌختلف بطبٌعة الحال عن دور السمٌفة فً العمائر الدٌنٌة ،إلى
جانب مكانها بحٌث تتمدم التكوٌن المعماري للمبنى من الخارج.
ثاني اا ً  :التكااوين ال معمااارو والشااكل العااام للسااميفة التااي تتماادم المساااجد العثمانيااة
المبكرة:
وبتقدلٌك النظقر فقً الشقكل العقام والتكقوٌن المعمقاري للسقمٌفة التقً تتمقدم المسقاجد
السلچولٌة( )22ومثٌبلتها التً ظهرت فً منطمة األناضول (آسٌا الصقغرى) إبقان لٌقام
الدولة العثمانٌة وخبلل المرن (8هق 14/م) ،وبقداٌات المقرن (7هق 15/م) ٌبلحقظ مقدى
التققؤثر الواضققح والمصققبوس بققالتطور النققوعً للسققمٌفة العثمانٌققة فققً مققدٌنتً بورصققة
وازنٌققن عققن نماذجهققا السققلچولٌة  ،وكٌققف ال ولققد كققان فققن العمققارة العثمانٌققة فققً ذلققن
الولت ٌتشكل وٌتكون من خبلل البحث والتجربقة فقً مٌقراث األجقداد السقبلچمة وفقك
مرحلتققً األصققالة والتطققوٌر واالبتكققار ،فكانققت السققمٌفة ترتفققع بارتفققاع كتلققة التكققوٌن
األساسً للمسجد الذي تتمدمه ،أي أنها تبدو فً شكل جزء ال ٌتجزأ عقن هقذا المبنقى،
بل إنها تُكمله كوحدة واحدة وكهٌكل واحد ،وهقو األمقر القذي تبقدل وتغٌقر بالكلٌقة فقً
السمائف التً تتمدم مساجد مدٌنقة إسقتانبول بحٌقث صقارت السقمٌفة فقً تكقوٌن ٌقوحً
بؤنها مضافة للمبنى ،وكؤنها لٌست جزءا ً منقه ،بقل أصقبحت علقى العكق ذات طبٌعقة
إضافٌة للمبنى ولٌست أساسٌة(.)21
وهو ما نشاهده فً سقمائف مسقاجد سقبلچمة القروم ،وبصقورة واضقحة وجلٌقة فقً
مسققجد طققاش ) (Taşأو مققا ٌُعققرف باسققم مسققجد حققاچً فققروح (612هقق 1215/م)،
ومسجد بشارة بن (613ه 1216/م) ،وسقمٌفتهما مقن لسقمٌن ،والسقمٌفة الممسقمة إلقى
ثبلثة ألسام بمسجد صرجالً فً لونٌة خبلل النصف الثانً من المرن ( 9ه 13 /م)،
وكذلن الحال فً المسجد الملحك بمدرسة انجه منارة لً ) (Inçe Minare Liفً مدٌنة
لونٌة (663–658هق 1265–1262/م) ( ،)22وسقمٌفته الممسقمة إلقى لسقمٌن – لوحقة
) )17جمال عبد الرحٌم" ،موروث العمارة السكنٌة بالجزٌرة العربٌة" ،ص ،22،19 –16شكل رلم
(.(15-14
(ٌُ )22رجح أن أول ظهور للسمٌفة فً المساجد السلجولٌة كان فً المرن (9ه 13 /م) راجع ،هداٌت
علً تٌمور ،جامع الملكة صفٌة ،مج  ،1ص .45
(21) Ünsal, Bahçet, Turkish Islamic Architecture, p. 22.

( )77لبلسققتزادة عققن طققرز هققذه النمققاذج السققلچولٌة وهندسققة بنائهققا ٌمكققن الرجققوع إلققى دراسققات:
;Göknil, Living Architecture, pp. 47 – 48؛ وكذا علً الطاٌش" ،طراز المسقاجد السقلچولٌة بقببلد
األناضول" ،ص  ،228 – 229وحول معرفة طراز المسقجد المبقة لبقل عصقر السقبلچمة ٌقذكر دمحم
حمزة أن العمارة اإلسبلمٌة لد عرفت إلامة المساجد الصغٌرة ومنها مسقاجد خطقط المبائقل العربٌقة،
وذلن منذ النصف الثانً من المرن (1ه 9 /م) على ألل تمدٌر – على حقد لقول سقٌادته – بقل ربمقا
لبل ذلن بملٌقل ،وٌقدلل علقى ذلقن مقن خقبلل المصقادر التارٌخٌقة ،وكقذلن مقن خقبلل األدلقة ا،ثارٌقة
البالٌة التً تعززها وتعضدها ،راجع ،دمحم حمزة" ،طراز المسجد المبة وأنماطه البالٌة فً المدٌنقة=
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رلم ( – )4وبركنها الجنوبً الشرلً المئذنقة ذات الشقرفتٌن ،وبالتشقابه مقع السقمائف
التً تتمدم المساجد العثمانٌة خبلل المرن (8ه 14 /م) ،كمقا فقً سقمٌفة جقامع حقاجً
أوزبن فً مدٌنة ازنٌن ،والقذي ٌعقد ألقدم الجوامقع العثمانٌقة ذات المبقة والتقً تتمقدمها
سمٌفة وفك طراز بورصة األول ،والممسمة إلى ثبلثة ألسقام ،أعبلهقا أوسقطها والقذي
ٌتمققدم المققدخل الققرئٌ  ،وجققامع عقققبلء الققدٌن فققً مدٌنققة بورصققة (936هققق – 35 /
 1336م) ،والققذي ٌغطققً سققمٌفته لبققو برمٌلققً ٌسققتند علققى أربعققة أعمققدة ،إلققى جانققب
المئذنة التً تشغل طرف الحائط الشرلً من هذه السمٌفة(.)23
ومققن النمققاذج األخققرى سققمٌفة ٌشققٌل جققامع (الجققامع األخضققر) فققً مدٌنققة ازنٌققن،
والذي شٌده خلٌل جاندارلً باشا فً عام (982ه 1398 /م) على ٌد المهند حاجً
موسى (موسى علما) ،وكان الفراس منقه عمقب وفقاة خلٌقل باشقا بمقا ٌمقرب مقن أربعقة
عشر عاما ً أي عام (975ه 1372 /م) ،وٌبلحظ أن سمٌفته تحمل نقوع مقن األصقالة
للشكل السلچولً المدٌم للسمٌفة فً كونهقا ترتفقع بارتفقاع كتلقة المسقجد ،وأنهقا ممسقمة
إلققى ثبلثققة ألسققام ،األوسققط منهققا تغطٌققه لب قة مضققلعة تمققوم علققى لطققاع مققثمن الشققكل،
ولسمٌها الجانبٌن ٌغطً كل منهما لبو ،غٌقر أنقه لقد ظهقر فقً هقذا الجقامع نقوع آخقر
مبتكر وجدٌد من السقمائف وهقً السقمٌفة الداخلٌقة ،والتقً تمقوم بفكقرة توسقٌع مسقاحة
الفراس الداخلً للجامع ذو المبة وفك طراز بورصة األول؛ بحٌقث تبقدو وكؤنهقا تشقكل
امتققدادا ً لققه وغٌققر معققزوالً عنققه ،فٌققإدي كققل منهمققا إلققى ا،خققر ،فتصققبح تلققن السققمٌفة
الداخلٌة بمثابة الزٌادة واالمتداد لبٌت الصبلة  ،وهً تتكون مقن ثبلثقة ألسقام بالتشقابه
مع السمٌفة الخارجٌة – السابك ذكرها – غٌر أن فوهة لبتها الوسطى المضلعة كانقت
مفتوحة لدٌماً ،وهً ا،ن مسدودة( ،)24ومن النماذج األخرى سمٌفة مسقجد فٌقروز بقن
فً منطمة مٌبل ) (Milasغقرب تركٌقا (979هق 1374 /م) ،لخوجقه مٌقرز القدٌن
فٌروزباي ،والذي ٌتمٌز بسمٌفته الممسقمة إلقى ثبلثقة ألسقام ،األوسقط منهقا تغطٌقه لبقة
مضلعة مرتفعة على لطقاع مقثمن ،والمسقمٌن الجقانبٌن ٌغطٌهمقا لبقوان أسقطوانٌان –
شكل رلم ( ،)5( ،)4لوحة رلم (.– )5

المنورة والهفوف" ،ص 11 – 7؛ وكذا ،دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌقة ،مقج،1
ص .196
( )23حول التكوٌن المعماري وهندسة البناء إلى هذٌن الجامعٌن راجع:
;Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 17
Kuran, Abtullah, Sinan The Grand Old Master of the Ottoman Architecture, p. 42.

( )24لبلستزادة حول هذا الجامع ،ومظاهر األصالة واالبتكار والتجدٌد فٌه ،وسقبب تسقمٌته بالجقامع
األخضر ،نتٌجة للون األخضر الغالب على الببلطات التً تكون مئذنته السقلچولٌة الطقراز ،راجقع،
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 20؛ آصقبلن آبقا ،فنقون التقرن ،ص 166؛
Kuban, Doğan, L'Architecture Ottomane, L'Art en Turquie, p. 142
وكذا،
36

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب 81
وٌبلحظ على كل تلن النماذج من السمائف التً ظهرت خبلل المرن (8ه 14 /م)
أنهققا ذات جوانققب مغلمققة ،أي أنهققا لققم تكققن مفتوحققة علققى الخققارج مققن الجققانبٌن (أي
طرفٌها) ،فضبلً عقن كونهقا ممسقمة إلقى ثبلثقة ألسقام أو وحقدات ،إلقى جانقب أن مقادة
بنائها من الجمع بٌن الطوب (ا،چقر) والحجقر بالتنقاوب ،وتطقل علقى الخقارج ببائكقة
من عمود تموم على عمد أو أكتاف كما فً مسجد فٌروز بمٌبل  ،فضبلً عن أنه كقان
ٌُفتح بواجهتها صفٌن من النوافذ ،وهو األمر الذي استمر نوعا ً ما فً سمائف المساجد
العثمانٌققة بإسققتانبول خققبلل المققرنٌن (12 – 7ه ق 16 – 15 /م) ،غٌققر أن االخققتبلف
تجلى فً كون أن بعض سمائفه أصقبحت ممسقمة إلقى لسقمٌن أو وحقدتٌن فمقط ،وذات
جوانب مفتوحة وغٌقر مغلمقة ،إلقى جانقب أن طبٌعقة هقذه السقمائف بقدت وكؤنهقا تمثقل
كٌانا ً مستمبلً ومنفصبلً عن مبنى المسجد؛ نظرا ً لكونها منخفضة عن تكوٌنه األساسقً
وهٌكله( ،)25وهو ما ٌتجلى فً العدٌد من سقمائف جوامقع إسقتانبول ومنهقا علقى سقبٌل
المثال ال الحصر:
سمٌفة جامع فٌروز أغقا ) (Firuz Ağaزمقن السقلطان باٌزٌقد الثقانً والمشقٌد فقً
عام (876ه 1471 /م) ،وٌبلحظ أن سمٌفته ممسقمة إلقى ثبلثقة ألسقام ،تغطٌهقا لبقاب
لائمة على لطاع مثمن الشكل ،كما أن هذه السمٌفة مفتوحة من جانبٌها باالختبلف عن
طراز السمائف فً مدٌنة بورصة ،كما ٌبلحظ أن كتلة السمٌفة منخفضة نوعا ً مقا عقن
التكقققوٌن األساسقققً لهٌكقققل بنقققاء الجقققامع نفسقققه علقققى طقققراز المبقققة (بورصقققة األول)،
وبقاالختبلف كقذلن عققن طقراز سققمائف مدٌنقة بورصققة ،ومقن النمققاذج األخقرى سققمٌفة
جامع خادم إبراهٌم باشا فً سلٌوري لابً (758ه 1551 /م) بإستانبول ،والممسقمة
إلى خمسة ألسام تعلوها لباب مثمنة المطاع ،أعبلها أوسطها ،والتً تتمدم المدخل إلى
الجامع ،وٌبلحظ انخفقاض كتلقة السقمٌفة عقن كتلقة بنقاء الجقامع المبنقً مقن لبقة كبٌقرة
لائمققة علققى لطققاع مققثمن ،وكققذلن الحققال فققً سققمٌفة جققامع إسققكندر باشققا بحققً الفققاتح
بإستانبول (786هق 1568 /م) ،والممسقمة إلقى ثبلثقة ألسقام تعلوهقا لبقاب ذات لطقاع
مثمن ،فضبلً عن جوانبها المفتوحة غٌر المغلمة – لوحة رلم (.– )9( ،)6
هذا ولد ظهرت نماذج لسمائف شاذة عن ذلن خقبلل المقرن (12هق 16 /م) بحٌقث
احتفظت بخصائص وسمات طراز سمائف مدٌنة بورصة ،وهقو مقا ٌتجلقى فقً سقمٌفة
جامع إسكندر باشا فً اخبلط (خبلط) 792( Khalat –Ahlatه 1565 – 64 /م)
بمنطمة األناضول الشرلٌة على الشاطئ الشقمالً الغربقً لبحٌقرة وان ،والتقً ٌبلحقظ
أنها ممسمة إلى ثبلثة ألسام تغطٌها لباب ضحلة ،وبارتفاع كتلة البناء بقل إنهقا تعلوهقا
نوعا ً ما ،إلى جانب كون السمٌفة مغلمة من الجانبٌن (أي الطرفٌن).

)(25

;Ünsal, Bahçet, Turkish Islamic Architecture, p. 22
Kuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 44.
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ثالثا ً  :تطور شكل ونوع السمائف التي تتمدم المساجد العثمانية:
ٌبلحظ أن شكل ونوع السمٌفة لقم ٌتولقف لقدى المعمقار العثمقانً عنقد حقد التطقوٌر
النوعً غٌر الشامل والكامل والذي صممه فً سمائف عمقائر إسقتانبول خقبلل المقرن
(7ه ق 16 /م) ،وإنمققا تخطققاه إلققى ابتكققار وتطققوٌر شققامل فققً شققكل السققمائف والتققً
أصققبحت تتمققدم ُجققل عمققائره بمختلققف تصققمٌماتها( ،)26فظهققرت السققمٌفة بحٌققث تتمققدم
طراز بورصة الثالث والمعروف بمخطقط الجقامع علقى شقكل حقرف ) (Tاإلنجلٌقزي
المملوب ،بل وظهرت كذلن فً طراز بورصة الثانً والمعروف بنظام األولقو جقامع
) (Ulu Camiiأو الجامع المتعدد المباب وإن للت نماذجه نوعا ً ما ،إلى جانب ظهور
السققمٌفة بحٌققث تتمققدم المسققاجد الجامعققة الكبققرى ،والتققً ٌهققٌمن علققى مخططهققا المبققة
الكبٌرة ،وأنصاف المباب ،بل إن المعمار العثمانً تفنن فً تشكٌل تلن السمائف بحٌث
تمتد ألسامها (وحداتها) بحسب مساحة بٌت الصبلة وامتداد واجهته والذي تتمدمه هذه
السمائف ،فظهرت السمٌفة الممسمة إلى ثبلثقة أو أربعقة( )29أو خمسقة أو سقبعة ألسقام،
بل إنها وصلت فً المساجد الكبرى الضخمة إلى تسعة وحدات ،ولد تفنن المعمار فً
طققرق وأسققالٌب تغطٌتهققا مققا بققٌن المبققاب المتنوعققة الشققكل والمطققاع ،ومققا بققٌن األلبٌققة
ا لمختلفة والمتنوعة ،وما بٌن الجمع بٌنهما فً تناسك وإبداع رائع ،وسقٌتم تنقاول ذلقن
مفصبلً بالنماذج واألمثلة.
(ٌ )76بلحقظ أن السقمائف لققد تمقدمت مخططققات األضقرحة العثمانٌقة كققذلن ،ولعقل مققن نماذجهقا علققى
سققبٌل المثققال  :السققمٌفة التققً تتمققدم ضققرٌح السققلطان باٌزٌققد ٌلققدرٌم بمدٌنققة بورصققة مققن ثبلثققة ألسققام،
تعلوهقا لبقاب ،وضقرٌح السقلطان سققلٌم األول بإسقتانبول (727هق 1523 /م) والممسقمة سقمٌفته إلققى
ثبلثقة ألسققام أو وحققدات؛ وكققذلن فققً ضققرٌح شققهزادة دمحم بإسققتانبول (752هق 1544 – 43 /م) مققن
خقرم سقلطان وسقلٌمان المقانونً (794هق 1566 /م) ،ضقمن
ثبلثة ألسام ضمن مجمعه ،وضرٌحً َّ
مجمع السلٌمانٌة فً إسقتانبول ،وٌبلحقظ أن سقمٌفة األول ممسقمة إلقى ثقبلث وحقدات؛ بٌنمقا الضقرٌح
الثانً للسلطان سلٌمان ممسمة إلى خم وحدات ،ومن النماذج األخرى مدفن السقلطان سقلٌم الثقانً
ضمن أٌا صوفٌا (785 – 782ه 1599 – 1594 /م) ،إلى جانب غٌرها من األضرحة األخرى،
راجع ،دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فقً أوروبقا العثمانٌقة ،مقج ،1ص  ،198 – 199ولقد ظهقرت
السمٌفة كذلن بحٌث تتمدم نماذج لعمائر مدنٌة ،ولعل منها علقى سقبٌل المثقال مكتبقة راغقب باشقا فقً
إسققتانبول ( 1196هق  1962 /م) ،والتققً ٌتمققدم مخططهققا سققمٌفة ممسققمة إلققى ثبلثققة ألسققامٌ ،غطققٌهم
لبتان جنبٌتان وبٌنهما لبو فً المنتصف.
( )29سبك الحدٌث عن نماذج عدة من السمٌفة التً تتمدم المساجد العثمانٌة والممسمة إلى ثبلثة ألسام،
أما السمٌفة الممسمة إلى أربعة ألسام فلعل من نماذجها السمٌفة التً تتمدم مسجد عواض بقن بقن عبقد
المإمن بمدٌنة مغنٌسه ( 887ه  1484 /م) زمن السقلطان باٌزٌقد الثقانً ،وحقول مخططقه راجقع،
تقامر مختقار" ،مسقجد عقواض بقن بمدٌنققة مغنٌسقا التركٌقة " ،جق  ،2ص  ،154 – 141شقكل رلققم
( ،)2( ،)1ولوحققات أرلققام ( ،)15 – 1أمققا فققً مصققر فلعققل مققن نماذجققه ولكققن سققمٌفته تمثققل أحققد
أضبلع الرواق الذي ٌحٌط بالصحن فً جامع سلٌمان باشا الخقادم والمعقروف بجقامع سقٌدي سقارٌة
بملعة الجبل فً الماهرة ( 738ه  1528 /م) – أثر رلم ( – )142وتغطً هذا الرواق أربع لبقاب
مختلفة الحجم والشكل كذلن.
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كذلن اتجه المعمقار العثمقانً إلقى فكقرة تطقوٌر أخقرى فقً شقكل السقمٌفة فظهقرت
أنواع جدٌدة من السمائف ،منها السقمٌفة التقً تتمقدم أحقد الجوانقب األخقرى علقى غٌقر
محور المحراب ،والسمٌفة التً تتمدم المبنى من جهات عدة إما على شكل حرف )(L
أو شكل حرف ) (Uاإلنجلٌزي ،ومنهقا مقا ٌُشقكل أحقد أضقبلع مسقاحة الصقحن القذي
ٌتمدم بٌت الصبلة فً المساجد العثمانً الكبرى الجامعة ،ولقم ٌمقف المعمقار العثمقانً
عند هذا الحد ،بل إنه اتجه إلى فكقرة جدٌقدة وهقً تعقدد السقمائف فقً المنشقؤة الواحقدة
فظهرت فكرة السقمٌفة المزدوجقة ،وذلقن فقً المسقاجد التقً خلقت مقن الصقحون ،كمقا
ابتكر كذلن فً المساجد الكبرى فكرة السمائف الجانبٌة ،والتً تمنح مزٌقدا ً مقن الحٌقاة
إلى الواجهقات والجقدران الجانبٌقة لهقذه المسقاجد ،وفٌمقا ٌلقً عقرض مفصقل ألشقكال
وأنققوا ع ونمققاذج مققن ذلققن التطققوٌر الققذي أبدعققه وابتكققره المعمققار العثمققانً فققً فكققرة
السمٌفة التً تتمدم عمائره الدٌنٌة:
 – 8السميفة التي تتمدم التكوين الرئيس للمبنى على محور المحراب:
وهو ذلن النوع من السمائف الذي نراه معتادا ً منذ عصر سقبلچمة القروم ،وتحدٌقدا ً
منذ المرن (9هق 13/م) بداٌقة ظهقور نماذجهقا ،ثقم فٌمقا نملقه عقنهم العثمقانٌٌن فقً ُجقل
عمائرهم ،فكانت فً شكل رواق ٌتمدم كتلة البنقاء أمقام المقدخل المواجقه لجقدار المبلقة
على المحور الرئٌ لكتلة البناء ،ولد تعددت أشقكال هقذا النقوع مقن السقمائف بحسقب
تمسٌم وحداتها ،وهو األمر الخاضع إلى مسقاحة بٌقت الصقبلة وامتقداد واجهتقه ،ولعقل
منها:
أ – السميفة الممسمة إلى خمسة ألسام (وحدات):
ولد ظهر هذا النوع من السمائف الممسمة إلقى خمق وحقدات أو ألسقام فقً نمقاذج
عدة من مخططات المساجد العثمانٌقة ،وٌبلحقظ تنقوع التغطٌقة لهقذه الوحقدات مقا بقٌن
لباب وألبٌة أو االثنٌن معاً؛ حٌث ظهر فً مخطط طقراز بورصقة الثالقث علقى شقكل
حرف ) (Tالمملوب على سبٌل المثال كما فً  :جامع أورخان غازي فً مدٌنة ازنٌن
(925هقق 1325 /م) ،والتقققً تغطقققً ألسققام سقققمٌفته الخمسقققة أربعققة ألبٌقققة متماطعقققة،
وتتوسطهم لبقة تتمقدم المقدخل القرئٌ إلقى ذلقن الجقامع ،وهقو مقا ٌختلقف عقن تغطٌقة
السمٌفة التً تتمدم جامع أورخان ا،خر فً مدٌنة بورصة (942ه 1342 /م) والتً
تغطٌها ثبلث لبقاب فقً المنتصقف ٌكتقنفهم لبقو متمقاطع فقً كقل جانقب ،وٌبلحقظ أنهقا
تتكققئ علققى بائكققة مققن عمققود مدببققة ،ترتكققز بققدورها علققى أكتققاف بنائٌققة تمثققل واجهققة
السققمٌفة ،أمققا سققمٌفة جققامع ومدرسققة السققلطان مققراد األول (خداونققدگار) فققً مدٌنققة
بورصة (989 – 968ه 1385 – 1366 /م) – شكل رلقم ( – )6فتغطٌهقا خمق
لباب فً الطابك السفلً والقذي ٌتمقدم المسقجد ،بٌنمقا فقً الطقابك العلقوي والقذي ٌمثقل
المدرسقة فتتمدمقه سققمٌفة تغطٌهقا ثقبلث لبققاب لائمقة علقى لطققاع مقثمن فقً المنتصققف،
وٌكتنفهم لبو متماطع بكل جانب من الجانبٌن.
32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب 81
أما بالنسبة للسمٌفة التً تتمدم مسجد مراد (خداوندگار) األول فً أدرنة (821ه /
1378م) أو مسجد باٌزٌد األول (ٌلقدرٌم – الصقاعمة) (825 – 972هق – 1387 /
1422م) فتغطٌها لبة فً المنتصف تتمدم المدخل الرئٌ إلى المسجد ،وٌكتنفها أربعة
ألبٌققة متماطعققة بوالققع لبققوان بكققل جانققب( ،)28أمققا مسققجد باٌزٌققد الصققاعمة فققً مدٌنققة
بورصقققة (979 –973هققق 1375–1372/م) – شقققكل رلقققم ( – )9فتغطقققً سقققمٌفته
الخماسقٌة الوحققدات خمق لبققاب ،وهقو مققاٌتفك مقع السققمائف التقً تتمققدم كقل مققن :دار
المرق الخضراء لٌخشى بن فً تٌقرة (852هق 1447/م) ( ،)27والتقً ٌبلحقظ التفقاوت
بققٌن مسققاحات المبققاب التققً تغطٌهققا – شققكل رلققم ( – )8فالمبققة الوسققطى التققً تتمققدم
المقدخل أصقغر تلقن المبققاب حجمقاً ،ومقن النمقاذج األخققرى سقمٌفة جقامع محمقود باشققا
الصققدر األعظققم للس قلطان دمحم الفققاتح (869ه ق 1462/م) ( )32بإسققتانبول – شققكل رلققم
( –)7وسمٌفة جامع مراد باشا فً إستانبول (894ه 1467/م) ،وسمٌفة روم دمحم باشا
فً ضاحٌة اسكدار بمدٌنة إستانبول (896ه 1491 /م) ،وكذلن الحال بسمٌفة جقامع
إسحك باشا ضمن مخطقط الجقامع والمدرسقة فقً انجقول (889هق 1482/م) ،وسقمٌفة
جققامع الباٌزٌدٌققة للسققلطان باٌزٌققد الثققانً فققً مدٌنققة أماسققٌا (871هقق 1486/م) (،)31
وٌبلحظ ا رتفاع المبة الوسطى عقن بقالً المبقاب األخقرى األربقع؛ وذلقن لكونهقا تتمقدم
المدخل الرئٌ إلى هذا الجامع – شكل رلقم ( –)12وترتكقز هقذه المبقاب علقى بائكقة
من عمود مدببة تتكئ بدورها على دعائم (أكتقاف) بنائٌقة ،تمثقل واجهقة هقذه السقمٌفة،
وكققذلن الحققال فققً السققمٌفة التققً تتمققدم مخطققط جققامع غققازي خسققرو بققن فققً سققراٌٌفو
بالبوسنة (748 –738ه 1541–1531/م) ضمن مجمعه بهذه المدٌنقة – شقكل رلقم
( ،)11لوحة رلم ( –)8والسمٌفة الداخلٌة التً تتمدم جامع مهرماه سلطان فً اسكدار
بإستانبول (754ه 1548 –49/م) ( ،)32أما السمٌفة التً تتمدم مخطط جامع المرادٌقة
(ٌ )28تمدم سمٌفة هذا الجامع فناء تتوسطه فسمٌة ،وهو ٌعد من اإلضقافات الحدٌثقة للجقامع ولقٌ مقن
صمٌم تخطٌطه األول ،راجع ،دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبقا العثمانٌقة ،مقج ،1ص 179
–  ،178شكل رلم ( )97( ،)97مكرر.
( )27لبلستزادة حول التكوٌن المعماري لهذه المساجد ،راجقع ،آصقبلن آبقا ،فنقون التقرن ،ص 123؛
وكيذاKuban, Dogan, L'Architecture Ottomane, pp. 142 – 143; Göknil, Living Architecture, ،
pp. 43 – 50; Goodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 41 – 42.

( )33أرخ آصبلن آبا هذا الجامع لمحمود باشا فً إستانبول بعام ( 869ه  1462 /م) ،بٌنما أرجعقه
جودوٌن إلقى عقام ( 892هق  1466 /م) ،وحقول مخططقه ،راجقع ،آصقبلن آبقا ،فنقون التقرن ،ص
187؛ وكذا ،دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص .179 – 176
()31
آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص 187؛ وكذاKuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 105 ،
()37
حول مخطط جامع مهرمقاه سقلطان فقً اسقكدار ،راجقع ،آصقبلن آبقا ،فنقون التقرن ،ص 178؛
وكقذاGoodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 212 – 212; Kuran, Sinan, The ،
Grand Old Master, pp. 55 – 58؛ أحمد زكً ،المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهنقد سقنان،
مج .121 – 127 ،1
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للسلطان مراد الثالث بمغنٌسه (775ه 1589 /م) على شكل حرف ) (Tالمملوب فهً
من أربع لباب على لطاع مقثمن لكقل منهقا ،وٌتوسقطهم لبقو متمقاطع ٌتمقدم المقدخل –
شكل رلم ( ،)12لوحة رلم (.– )11( ،)12( ،)7
وٌبلحظ أن هذا النوع من السمائف خماسٌة الوحدات لد ظهرت كذلن بحٌقث تتمقدم
المساجد العثمانٌقة وفقك طقراز بورصقة الثقانً والمعقروف بقاألولو جقامع ،أو الجقامع
المتعدد المباب ،وإن للت نماذجه ،فكانقت السقمٌفة التقً تتمقدم الجقامع العتٌقك أو اسقكً
جامع فً أدرنة (819 – 826هق 1414 – 1423 /م) ( )33مقن لبقة وسقطى تكتنفهقا
أربعة ألبٌة متماطعة بوالع لبوان بكقل جانقب مقن جانبٌهقا ،ترتكقز علقى عمقود مدببقة،
تتكئ بدورها على أكتاف بنائٌة تمثل البائكة واجهة السمٌفة ،كما ظهرت كقذلن بحٌقث
تتمدم المساجد ذات المبة الواحدة الضخمة والتً تهقٌمن علقى التكقوٌن البنقائً للمبنقى،
كما فً نماذج عدة لعل منها على سبٌل المثال ال الحصر:
جامع شعبان (چوبان) مصطفً باشا بضاحٌة جبزة (گبزه) فً إستانبول (727ه /
1523م) ،والسمٌفة التً تتمدم لبة جقامع خاصقكً ُخقرم سقلطان بإسقتانبول (745هق /
1537 –38م) ( ، )34والتقققً تغطقققً ألسقققامها الخمسقققة لبقققاب ،وكقققذلن الحقققال بجقققامع
الخسروٌة فقً حلقب بقببلد الشقام (753هق 1546/م) ،وٌبلحقظ أن المبقة الوسقطى هقً
األكثر ارتفاعا ً عن بقالً المبقاب الخمق ؛ لكونهقا تتمقدم المقدخل القرئٌ إلقى الجقامع،
وهققو مققا ٌتفققك مققع المبققاب الخم ق والتققً تعلققو سققمٌفة جققامع خققادم إبققراهٌم باشققا فققً
سلٌوري لابً بإستانبول (758ه 1551/م) ( ،)35والتً تموم على لطاع مثمن لكل لبة
منهم ،وكذلن الحال فً السمٌفة الداخلٌقة التقً تتمقدم لبقة جقامع العادلٌقة (العدلٌقة) لقدمحم
باشا بن أحمد بن دولة كقٌن الرومقً(763( )36هق 1556/م) فقً سقاحة َّ
بقزة فقً حلقب
( )33لبلستزادة حول هذا الجامع وتكوٌنه المعماري ،ومهندسه حاجً عبلء الدٌن من لونٌة والمسجل
على النص التؤسٌسً أعلى مدخله ،ولٌاسات الجامع ولطقر لبابقه التسقعة ( 13,52م) ،ومقا تعقرض
لققه هققذا الجققامع مققن تجدٌققدات وإصققبلحات فققً عهققد السققلطان محمققود األول خققبلل المققرن (12ه ق /
18م) ،والزخارف الباروكٌة المضافة له خبلل المرن (14ه 22 /م) ،راجع،
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 55 .
( )34لبلستزادة حول مولع وتارٌخ بناء هقذا الجقامع ،وكونقه أول عمقل معمقاري كبٌقر شقٌده المعمقار
سنان ،وتكوٌنه المعمقاري ومبلحمقه ،راجقعGoodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. ،
202 – 205; Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 45 – 49؛ أحمد زكقً ،المنشقآت العثمانٌقة
الدٌنٌة فً أعمال المهند سنان ،مج  ،1ص .121 – 73
()35
حول هذا الجامع وتكوٌنه المعماري وهندسة بنائقه ،راجقعGoodwin, A History of Ottoman ،
Architecture, p. 244; Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 101 – 104؛ أحمقد زكقً،
المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهند سنان ،مج  ،1ص .168 – 164
( )36لبلستزادة حول جامع العادلٌة فً حلب ،ومنشئه دمحم باشا بن أحمد بن دولقه كقٌن ،وأولافقه علقى
المنشؤة ،وتكوٌن المنشؤة وهندسة بنائها ،وسمٌفتها المزدوجة ،وواجهاتهقا ،وعمودهقا ،راجقع ،الحلبقً
الغزي ،نهر الذهب فً تارٌخ حلب ،ج  ،2ص 72 – 87؛ وكذا ،دمحم كرد علً ،خطقط الشقام ،ج=
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بببلد الشام –لوحقة رلقم ( –)12وكقذلن السقمٌفة الداخلٌقة التقً تتمقدم لبقة جقامع رسقتم
باشا فً امٌنونو بإستانبول (767ه 1562/م) ( )39والمائمة على لطقاع مقثمن ،وكقذلن
السمٌفة الداخلٌة لجامع دمحم أغا فً إستانبول (773ه 1585 /م) ،أما السقمٌفة الداخلٌقة
لجامع رستم باشا فً تكٌرداس (762( (Tekirdageه 1553 – 52/م) فٌعلقو ألسقامها
الخمسة لبو برمٌلً فً المنتصف ،وتكتنفه لبتان عن ٌمٌنه ومثلهما عن ٌسقاره ،وهقو
ما ٌتفك تماما ً مع تغطٌة األلسام الخمسة للسمٌفة الداخلٌة لجامع األدمٌقرال سقنان باشقا
فً بشكطاش بإستانبول (763ه 1556–55/م) ( )38والمائمة لبابها على لطقاع مقثمن
أٌضقاً ،وكققذلن الحققال فققً السققمٌفة الداخلٌققة التققً تتمققدم لبققة جققامع مسققٌح دمحم باشققا فققً
إسقققتانبول (774هققق 1586 –85/م) بشقققارع اسقققكً علقققً باشقققا ( ،)37وسقققمٌفة جقققامع
تشانجً دمحم باشا بمرة جمرن فً إسقتانبول (779هق 1588 /م) – شقكل رلقم (،)13
( ،)14لوحة رلم (. – )13
و لد ظهرت السمٌفة الممسمة إلى خمسة ألسام كقذلن الحقال بحٌقث تتمقدم مخططقات
المسققاجد الضققخمة التققً تُهققٌمن علٌهققا المبققة المركزٌققة الضققخمة ،والتققً تتعامققد علٌهققا
أنصققاف المبققاب ،وإن للققت نماذجهققا ،ولعققل منهققا جققامع الفاتحٌققة بؤثٌنققا فققً الٌونققان
(874ه ق  1488 /م) ،والققذي ٌتققؤلف مخططققه مققن لبققة مركزٌققة تتعامققد علٌهققا أربعققة
أنصاف لباب على المحاور األربعة الرئٌسة ،وٌشغل كقل ركقن مقن األركقان األربعقة
لمربع بٌت صبلة هذا الجامع لبة صغٌرة بكل ركقن ،وٌتمقدم هقذا المخطقط سقمٌفة مقن
خمسة ألسام (وحدات) تغطً كل منها لبة ،وهو ما ٌتفك تماما ً مع المباب الخم التً
تغطً السمٌفة الداخلٌة التً تتمدم مخطط جامع للٌج علً باشا فً طوبخانه بإستانبول

 ،6ص 52؛ وكذا ،أسعد طل  ،ا،ثار اإلسبلمٌة والتارٌخٌة فً حلب ،ص 129؛ وكذا ،دمحم راغب
الطباخ الحلبً ،أعبلم النببلء بتارٌخ حلب الشهباء ،ج  ،3ص 192 – 166؛ وكذا ،نجقوى عثمقان،
الهندسة اإلنشائٌة فً مساجد حلب ،ص .288 ،284 – 283 ،282 ،294 – 293 ،269
( )39حول التكوٌن المعماري لهذا الجامع وعناصره المعمارٌة وحلٌاته ،وببلطاته ،راجع،
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 249 – 250; Kuran, Sinan, The Grand Old
Master, pp. 138 - 141.

( )38لبلسقتزادة عققن التكقوٌن المعمققاري لهققذا جقامع  ،والجمققع فٌقه بققٌن الجققامع والمدرسقة حققول فنققاء
أوسط مكشوف ،وفكرة السمٌفة المزدوجة بمخططه ،وما ساله جودوٌن من كون سقمٌفته الداخلٌقة تقم
إدماجها فً عصر الحك ،راجعGoodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 241; Kuran, ،
Sinan, The Grand Old Master, pp. 104 – 107.
( )32حول ترجمة مشٌد هذا الجامع ،وعناصره المعمارٌقة وحلٌاتقه ،إلقى جانقب أهقم عمقائره بمصقر،
راجقعGoodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 270 – 271 ،؛ وثٌمقة ولقف مسقٌح باشقا
الوالً العثمانً كافل المملكة الشرٌفة اإلسبلمٌة بالقدٌار المصقرٌة واأللطقار الحجازٌقة والقٌمن ،ص
 ،54 – 1وحول جامع نشانجً دمحم باشقا ،راجقعKuran, Sinan, The grand Old Master, pp. 234 ،
.– 235
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( 788ه 1581–82/م) ( ،)42وٌبلحظ أن المبقة الوسقطى التقً تتمقدم المقدخل القرئٌ
تموم على لطاع مثمن الشكل ،كما أنها أكثر ارتفاعا ً عن بالً المباب التً تكتفها ،ولد
ظهرت السمٌفة الممسمة خمسة ألسام كذلن فً مسقجد الخاتونٌقة بمغنٌسقه ( 876هق /
 1472م) ،وٌبلحظ أنه ٌغطً ألسامها أربع لباب ،إلقى جانقب لبقو متمقاطع ٌتوسقطهم،
بحٌث ٌتمدم المدخل الرئٌ إلى هذا الجامع.
وٌبلحققظ أن السققمٌفة ذات الخم ق وحققدات لققد ظهققرت كققذلن بحٌققث تتمققدم المبنققى
وتشغل أحد أضقبلع الصقحن السقماوي المكشقوف القذي ٌتمدمقه؛ إذ تمثقل أحقد جوانبقه
األربعققة ،أو بعبققارة أخققرى أحققد األرولققة األربعققة التققً تحققٌط بهققذا الفنققاء ،ولعققل مققن
نماذجها الرواق الجنوبً الشرلً لصحن جقامع شقهزادة دمحم فقً إسقتانبول (755هق /
1547 – 48م) ،وٌبلحظ أن هذا الرواق من خم وحدات تغطٌها خم لباب على
لطاع مثمن ،وأوسقطهم أكثقرهم ارتفاعقاً ،وهقً التقً تتمقدم المقدخل القرئٌ إلقى بٌقت
صبلة هذا الجامع( – )41شكل رلم ( – )16( ،)15وهو ما ٌتفقك مقع مثٌلقه فقً جقامع
السلٌمٌة بؤدرنة ( 782ه 1595 – 94 /م) ( ،)42غٌقر أن سقمٌفة هقذا الجقامع األخٌقر
ٌبلحظ أنها تبدو وكؤنها استمرارا ً لكتلة بٌقت الصقبلة؛ إذ أنهقا أكثقر ارتفاعقا ً عقن بقالً
أرولة الصحن الثبلثة األخرى – شكل رلم ( ،)19لوحة رلم ( – )14كما أن ألسامها
الخمسققة ولبابهققا أكثققر اتسققاعا ً وأكبققر حجمقاً؛ ممققا جعلهققا تتمٌققز وتبققدو أكثققر وضققوحا ً
عنهم ،بل إن المعمار لد مٌز المسم األوسط من هذه السمٌفة عن بالً األلسقام الخمسقة
األخرى فجعل لبته مضلعة ،وأكثر ارتفاعا ً فقوق لاعقدتها المثمنقة المرتفعقة عقن بقالً
المباب األربع األخرى ،والمائمقة هقً األخقرى علقى لطاعقات مثمنقة ،كمقا جعقل علقى
جانبً هذا المسقم األوسقط مسقاحة صقغٌرة تكتنفقه ٌمٌنقا ً وٌسقاراً ،وهقً مغطقاة بسقمف
( )42لبلسققتزادة حققول مخططققه ،والتققرجٌح بققؤن مصققممه هققو المعمققار سققنان ،وأن المنفققذ هققو أحققد
تبلمٌققذه فققً زمققن رئاسققته للمعمارٌققة ،إلققى جانققب تؤصققٌل تصققمٌمه ،والدراسققة التحلٌلٌققة لعناصققره
المعمارٌة وحلٌاته ،راجع Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 213 – 220 ،؛
أحمد زكً ،المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهند سنان ،مج  ،1ص .382 – 391
( )41حققول مخطققط هققذا الجققامع ،وترجمققة شققهزادة دمحم ،وتؤصققٌل مخططققه وهندسققة بنائققه ،راجققع،
;Kurban, Dogan, L'Architecture, Ottomane, p. 149; Goknil, Living Architecture, p. 98
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 206 – 211; Kuran, Sinan, The Grand of
 Old Master, pp. 54 – 63؛ أحمد زك  ،المنشآت العثمانية الدينية ف أعمال المهندس سينا ،،جي ،1

ص .151 – 175
( )42لبلستزادة حول مخطقط جقامع السقلٌمٌة ومنشقئه سقلٌم الثقانً ،وكقون مخططقه ٌمثقل لمقة تطقور
العمارة العثمانٌة فً خلك المساحة المثالٌة للفقراس المركقزي الممتقد تحقت لبقة ضقخمة تهقٌمن علٌقه،
إلى جانب أهم عناصر هقذا الجقامع المعمارٌقة وحلٌاتقه الزخرفٌقة ،راجقعGoodwin, A History of ،
;Ottoman Architecture, pp. 261 – 266; Levey, The World of Ottoman Art, pp. 81 – 84
;Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 163 – 178؛

أحمد زكً ،المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهند
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سنان ،مج  ،1ص .333 – 322
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مسطح ،فبدا التكوٌن العام فقً شقكل سقمٌفة صقرٌحة تتمقدم الجقامع ،وتمثقل كقذلن أحقد
األرولة األربعة التً تحٌط بالصحن السماوي المكشقوف القذي ٌتمدمقه ،ومقن النمقاذج
األخرى بصحن جامع نور عثمانٌة (النور) فً إستانبول (1167–1162ه –1948/
1955م)– شققكل رلققم ( ،)18لوحققة رلققم ( – )15وجققامع اللققه لققً بإسققتانبول أٌض قا ً
(1199 – 1193ه 1963 – 1957 /م) ( ،)43غٌر أن السمٌفة فً هذٌن النموذجٌن
تتساوى فً االرتفاع مع بالً أرولة الصحن الثبلثة األخرى ،مع تمٌقز لبقاب القرواق
الجنوبً الشرلً لصحن جامع نور عثمانٌة بارتفاعها عن بالً لبقاب أرولقة الصقحن
الثبلث األخرى تمٌٌزا ً له.
وظهرت السمٌفة خماسٌة الوحدات بحٌث تتمدم بٌت الصبلة للمسقجد ،وتمثقل كقذلن
أحد األرولة األربعقة التقً تحقٌط بالصقحن السقماوي األوسقط المكشقوف والقذي ٌمثقل
الرابط العضوي الذي ٌجمع بٌن الجامع والمدرسة معا ً فً بناء واحد متكامل ،كما فً
سمٌفة جامع لره أحمقد باشقا فقً طقوب لقابً بإسقتانبول (767هق 1562/م) وهقً مقن
خم لباب أكبر حجما ً عن بالً لباب أضبلع أرولة الصحن األخرى ،بل ومسقاحة،
وٌبلحظ أنه ٌكتنف جانبً السمٌفة المذكورة لبوان ،بوالع لبو بكقل جانقب (ركقن) مقن
هققذه السققمٌفة عنققد التمائققه بضققلعً روالققً الصققحن الجققانبٌٌن ،أمققا سققمٌفة جققامع زال
محمود باشا بؤٌوب فً إستانبول (788–789ه 1581 –82/م) ( )44فنجد أنه تعلوهقا
لباب أٌضا ً فٌما عدا المسم األوسط والذي ٌتمدم مدخل الجامع الرئٌ فٌغطٌه لبو ،كما
ٌبلحظ عدم االتصال المباشر بٌن هذه السمٌفة وبٌن طرفً الضلعٌن الجانبٌٌن للصحن
الققذي ٌمثققل الققرابط العضققوي المشققترن بققٌن الجققامع والمدرسققة ضققمن هققذا المجمققع
البنائً ،وباالختبلف عن النموذج السابك فً جامع لره أحمد باشا.
ب – السميفة الممسمة إلى سبعة ألسام (وحدات):
وظهققرت السققمٌفة بحٌققث تنم سققم إلققى سققبع وحققدات بزٌققادة وحققدتٌن عققن السققمٌفة
الخماسٌة الوحدات السابك ذكرها ،ومنها السقمٌفة التقً تتمقدم مخطقط جقامع فقاتح باشقا
فً دٌار بكر (729 – 722ه 1522 – 1516 /م) والذي شٌده دمحم باشا البٌملً فاتح
دٌار بكر وحاكمها( ،)45وتغطً ألسام هذه السمٌفة السبعة لباب – شقكل رلقم (– )17
( )43علً الملٌجً ،الطراز العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص 285؛ وكذا ،دمحم حمقزة،
العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص .211 – 227
( )44لبلستزادة حول مخطط هذا الجامع والمدرسة ،وفكرة الصحن كرابط عضوي ٌجمع بٌنهما معا ً
فً بناء واحد ومتكامل بصورة أكثر تطورا ً عن ذي لبل فً مخططات العمائر العثمانٌة ،راجع،
;Goodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 244 – 246
Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 111 – 114.

( )45مخططه من لبة مركزٌة تتعامد علٌهقا أربعقة أنصقاف لبقاب علقً المحقاور المركزٌقة الرئٌسقة،
وٌبلحظ أن نصف المبة ٌكاد ٌساوي نصف المبة المركزٌة تماماً ،وهو ما نجح المعمار سقنان فقً =
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وهو ما ٌتفك مع السمٌفة التقً تتمقدم مخطقط جقامع السقلٌمٌة للسقلطان سقلٌم الثقانً فقً
مدٌنة لونٌة (794ه 1566 /م) ،والذي ٌشبه فقً مخططقه التخطقٌط األصقلً لجقامع
الفاتحٌققة فققً إسققتانبول مققن لبققة مركزٌققة ٌتعامققد علٌهققا جهققة المحققراب نصققف لبققة،
وٌكتنفها من الجانبٌن ثقبلث لبقاب صقغٌرة فقً شقكل جنقاح بكقل جانقب ،وٌختلقف هقذا
المخطط عن الفاتحٌة األصقلً فقً إسقتانبول فقً أنقه تتمقدم مخططقه سقمٌفة بقدٌبلً عقن
الصحن ،وٌبلحظ أن المباب السبع التً تغطً هذه السمٌفة تموم على لطاع مثمن ،كما
ٌبلحظ ارتفاع المبة الوسطى عن بالً المباب الست نوعا ً ما.
ومن النماذج األخرى للسمٌفة السباعٌة األلسام ما ظهر بنف هٌئة السمٌفة السقابمة
فً جامع السلٌمٌة بمونٌة لكنها تمثل أحد أضبلع األرولة األربعة التً تحٌط بالصحن
السققماوي األوسققط المكشققوف والققذي ٌمثققل الققرابط العضققوي الققذي ٌجمققع بققٌن الجققامع
والمدرسة معا ً فً بناء واحد متكامل ،كما فً السمٌفة الداخلٌة بمخطقط جقامع مهرمقاه
عند بوابة أدرنة (أدرنقة لقابً) فقً إسقتانبول (792هق 1565/م) والفقراس منقه أواخقر
العمقد السققاد مققن المقرن (12هق 16/م) ( ،)46وٌبلحققظ أنققه ٌكتنقف هققذه السققمٌفة مجققاز
مستطٌل صغٌر تعلوه لبة ولبو بكل جانب من جانبٌه ،وهقو ٌمثقل وحقدة الوصقل بقٌن
هذه السمٌفة وضلعً روالً المدرسة الجانبٌن؛ بحٌث ٌشكلوا معا ً أربعقة أرولقة تقدور
حول الصقحن األوسقط المكشقوف والقذي ٌقربط بقٌن الجقامع والمدرسقة معقاً ،وهقو مقا
ٌتكرر بنف هٌئة السمٌفة وما تعلوهقا مقن لبقاب ذات لواعقد مثمنقة فقً مخطقط جقامع
صولللو دمحم باشا فقً لادرغقه بإسقتانبول (797هق 1592–91/م)( ،)49غٌقر أنقه ٌخلقو
من وجقود المجقاز المسقتطٌل القذي ٌصقل السقمٌفة بضقلعً روالقً المدرسقة ،وٌتصقل
بهما مباشرة – شكل رلم ( ،)21( ،)22لوحة رلم (.– )19( ،)16
وظهرت هذه السمٌفة كذلن بحٌث تمثل أحد األرولة األربعقة التقً تحقٌط بالصقحن
السماوي الذي ٌتمدم مخططات المساجد العثمانٌة الضخمة للسبلطٌن ،وهقو مقا ٌتجلقى
التغاضً عنه فً مخططه لشهزادة دمحم بإستانبول؛ بحٌث جعل نصف المبة ألل للٌبلً مقن نصقف لبقة
كاملة ،كما جعل التخطٌط ٌتمدمه صحن سماوي مكشوف ،آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص .173
( )46حقققول مخطقققط هقققذا الجقققامع وهندسقققة بنائقققه ،راجقققع ،آصقققبلن آبقققا ،فنقققون التقققرن ،ص 178؛
وكيذاGoodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 245 – 255; Kuran, Sinan, The ،
 Grand Old Master, pp. 128 – 133؛ أحمقد زكقً ،المنشقآت العثمانٌقة الدٌنٌقة فقً أعمقال المهنقد
سنان ،مج  ،1ص .268 – 257
(ٌ )42عد صولللو دمحم باشا هو بحك من أعظم من تولوا الصقدارة العظمقى فقً الدولقة العثمانٌقة ،ولقد
توالهققا أواخققر عهققد المققانونً ،وطققوال عهققد ابنققه سققلٌم الثققانً ،وبداٌققة عهققد مققراد الثالققث ،منققذ عققام
(792ه ق 1565 /م) وحتققى عققام (789ه ق 1587 /م) ،وٌرجققع أصققله إلققى البوسققنة بملعققة صققولل
) ،(Sokolوحول كونه من أبنقاء الدوشقٌرمة ،ومناصقبه وعمقائره العدٌقدة ،راجقع ،كقارل بروكلمقان،
تارٌخ الشعوب اإلسقبلمٌة ،ص 495؛ وكقذاGoodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. ،
271 – 276, 281 – 282; Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 114 – 121.
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بصورة رائعة فً السمٌفة سباعٌة األلسام التً تتمقدم بٌقت الصقبلة جقامع أوچ شقرفلً
بؤدرنة  ،والذي شٌده السلطان مراد الثانً ،وهو ٌعقد أول وألقدم نمقوذج للصقحن القذي
ٌتمدم جامع فً العمارة العثمانٌة ،وهو ما ٌراه البعض بؤنه بدٌبلً عن السمٌفة ( )48غٌر
أننا بالنظر إلى هذا الرواق والذي ٌُذكر بالسمٌفة لهقذا الجقامع ٌبلحقظ أنقه ٌكقاد ٌمقارب
ارتفاع كتلة الجقامع ،بقل إنقه أكثقر ارتفاعقا ً عقن بقالً األرولقة الثبلثقة األخقرى والتقً
تحٌط بالفناء السماوي المكشوف لهذا الصقحن ،فٌبقدو فقً شقكل سقمٌفة للجقامع تتصقل
باألرولة ال ثبلثة سالفة الذكر ،وٌغطً هذه السمٌفة سباعٌة األلسقام سقت لبقاب بعضقها
مثمن المطاع ،إلى جانب لبو فً أحد األطراف ،وترتفع المبة الوسطى عن بالً لباب
هذه السمٌفة األخرى ،تمٌٌزا ً للمدخل الرئٌ إلى هذا الجامع ،فضبلً عن ارتفقاع المبقة
والمبو فً طرفً السمٌفة كذلن – شكل رلم ( ،)22لوحة رلم (.– )18
هقذا ولققد تكققررت هققذه السققمٌفة بققنف هٌئتهقا المرتفعققة عققن بققالً أرولققة (أضققبلع)
الصحن األخرى فً مخطط جامع الفاتح بمدٌنة إستانبول (895–869ه – 1462 /
 1492م) أعلققى التققل الرابققع مققن تققبلل المدٌنققة ،وهققو ٌعققد مققن ضققمن األجققزاء الملٌلققة
البالٌة من الجامع األ صقلً بحالتهقا األولقى عمقب تعقرض الجقامع األصقلً المقدٌم إلقى
زلققزال فققً عققام (1197ه ق 1965/م)؛ ممققا اسققتوجب إعققادة بنائققه فققً عهققد السققلطان
مصققطفى الثالققث بققٌن عققامً (1185 –1181ه ق 1991 –1969 /م)  ،وٌبلحققظ أن
سمٌفته تغطٌها سبع لباب على لطاعات مثمنة ،والوسقطى منهقا أكثقر ارتفاعقاً؛ بسقبب
كونها تتمقدم المقدخل القرئٌ إلقى بٌقت الصقبلة كمقا هقو معتقاد دومقا ً ( –)47شقكل رلقم
( ،)23لوحة رلم (. – )17
(ٌ )42قذكر بهجقت أنصقال" :أن سقبلچمة األناضقول لقد عرفقوا نمقاذج للٌلقة مقن الفنقاء المكشقوف فقً
مساجدهم كما فً الجقامع الكبٌقر فقً سقٌوا  ،غٌقر أنقه ٌخلقو مقن فكقرة األرولقة والتقً ظهقرت فقً
جققامع أوچ شققرفلً ،وٌضققٌف بققؤن األرولققة بققدأت تظهققر فققً المسققاجد ولكققن فققً فتققرة اإلمققارات
(البكوٌقات) ولققٌ السقبلچمة ،وكانققت األرولققة مقن ثققبلث جوانققب فمقط كمققا فققً مسقجد اسققحك شققلبً
( 968ه 1366 /م) ،ثم فً مغنٌسه ،ثم فقً مسقجد عٌسقى بقن فقً سقٌوا (999هق 1395 /م)"
Ünsal, Baçet, Turkish Islamic Architecture, pp. 78 – 79؛ آصقبلن آبقا ،فنقون التقرن ،ص 182
– 183؛ وكققذا ،دمحم حمققزة ،العمققارة اإلسققبلمٌة فققً أوروبققا العثمانٌققة ،مققج ،1ص –189 – 184
.215 – 214 ،188
ُ
( )47عمب حقدوث هقذا الزلقزال أعٌقد بنقاء الجقامع وتوسقعته مقن جهقة جقدار المبلقة وأصقبح مخططقه
الجدٌد من لبة مركزٌة ٌتعامد علٌها على المحاور األربعة الرئٌسقة أربعقة أنصقاف لبقاب ،ولقم ٌتبقك
من الجامع المدٌم سوى الفناء واألرولة األربعة التً تحٌط بقه ،والشقادروان القذي ٌتوسقطه ،وبعقض
زخارف المدخل الرئٌ من الممرنصات ،والمدخلٌن إلى الصقحن ،إلقى جانقب لواعقد مئذنتٌقه حتقى
الشرفة األولى ،باإلضافة إلى أجزاء من المحراب األصلً المدٌم ،وحول مهندسه والمول بؤنه اسكً
سقنان (سققنان الققدٌن ٌعمققوب) ،إلقى جانققب مققا ٌضققمه مجمعققه ،راجقع ،المرمققانً ،أخبققار الققدول وآثققار
=
األول ،ص 327؛ وكذا ،آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص 189؛
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وٌبلحظ أن فكرة السمٌفة سقباعٌة األلسقام لقد تكقررت فقً نمقاذج أخقرى غٌقر أنهقا
ألرب منها إلى كونها تمثل أحد أضبلع أرولة الصقحن؛ إذ أنهقا تتطقابك فقً االرتفقاع
مع قاً ،وال ٌرت فققع منهققا سققوى المبققة الوسققطى ،والتققً تتمققدم المققدخل الققرئٌ إلققى بٌققت
الصبلة منتصف الرواق الذي ٌُذكر بالسمٌفة ،كما فً جامعً الباٌزٌدٌة لباٌزٌد الثانً:
الجامع األول فً أدرنقة (873 –887هق 1488 –1484 /م) ،وا،خقر فقً إسقتانبول
(712هق  ،)52( )1526/إلققى جانققب جققامع سققلٌم األول (السقلٌمٌة) فققً مدٌنققة إسققتانبول
(757هققق 1522/م) ( ،)51والقققذي ُ
شقققٌد عمقققب وفقققاة السقققلطان علقققى ٌقققد ابنقققه السقققلطان
المانونً ،وكذلن الحال فً ٌنً جامع (الجامع الجدٌد) ،والمعروف باسم جامع الوالقدة
سققلطان الجدٌققد بمنطمققة امٌنونققو فققً مدٌنققة إسققتانبول ( )52بققٌن عققامً (1226هقق /
1579م) و (1294ه ق 1663 /م)  ،وٌبلحققظ أن المبققاب جمٌعهققا تمققوم علققى لطاعققات
مثمنة.
جـ – السميفة الممسمة إلى تسعة ألسام (وحدات):
ازداد حجم السمٌفة التً تتمدم المساجد العثمانٌة بحٌث وصقلت وحقداتها إلقى تسقعة
ألسام ولعل من نماذجها ما ظهر بحٌث ٌمثل أحد األرولة األربعة التً تحٌط بالصحن
السم اوي المكشوف والذي ٌمثل القرابط العضقوي القذي ٌجمقع بقٌن الجقامع والمدرسقة
فً بناء واحد متكامل بالتشابه مع نماذج السمٌفة الخماسٌة والسقباعٌة الوحقدات ،وهقو
ما ظهر فً سقمٌفة جقامع صقولللو دمحم باشقا فقً لقولً بورغقاز ( 756هق 1547 /م)
( ،)53والتً تغطٌها تسع لبقاب ،كمقا ظهقرت كقذلن بحٌقث تمثقل أحقد أضقبلع األرولقة
األربعة التً تدور حول الصحن السماوي والذي ٌتمقدم بٌقت الصقبلة لقبعض الجوامقع
السققلطانٌة الكبٌققرة ،والتققً منهققا جققامع السققلٌمانٌة ضققمن مجمعققه بالتققل الثالققث لمدٌنققة
إستانبول ( 764ه 1559/م) ( – )54شكل رلم ( ،)24لوحة رلم ( – )22وٌبلحظ أن
وكذاUnsla, Bahcet, Turkish Islamic Architecture, pp. 84 – 85; 87; Goodwin, A History of ،
Ottoman Architecture, pp. 128 – 129.

( )52لبلستزادة عن مخططً جامعً الباٌزٌدٌة فً أدرنة وإستانبول وتؤصٌلهما ،وما ورد حول
مهندسهما من أراء ،راجع ،المرمانً ،أخبار الدول وآثار األول ،ص 312؛ وكذا ،آصبلن آبا ،فنون
الترن ،ص 171 – 187؛
وكذاGoknil, Living Architecture, p. 52; Kuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 194 . ،
( )51آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص 174؛ وكذا ،عبد العزٌز مقرزوق ،الفنقون الزخرفٌقة فقً العصقر
العثمانً ،ص 97 ،43؛ وكذا. Kuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 25،
( )52علً الملٌجً ،الطراز العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص .283 – 282
( )53دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص .213 – 212
( )54حول هذا الجامع وعمائر المجمع األخقرى المتعقددة ،وهندسقة بنائهقا ،وتؤصقٌل مخطقط الجقامع،
راجع ،أحمد جودت بن ،تذكرة البنٌان ،ص 64 – 58؛ وكذا ،آصبلن آبقا ،فنقون التقرن ،ص 178
– 256 ،222؛ وكقذاGoknil, Living Architecture, p. 100; Goodwin, A History of Ottoman ،
 Architecture, pp. 215 – 237; Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 75 – 98؛ دمحم حامقد=
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سققمٌفته تبق دو فققً وضققع ممٌققز عققن بققالً األرولققة الثبلثققة األخققرى والتقً تققدور حققول
الصقحن؛ إذ أنهققا أكثققر ارتفاعقا ً عنهققا بالتشققابه مققع جققامع السققلٌمٌة فققً أدرنققة وسققمٌفته
خماسققٌة األلسققام ،وجوامققع :أوج شققرفلً بؤدرنققة ،والفاتحٌققة فققً إس قتانبول وسققمٌفتهما
سقباعٌة األلسقام – شققكل ( – )23( ،)22( ،)19وٌبلحقظ أن سققمٌفة جقامع السققلٌمانٌة
فً إسقتانبول مغطقاة بتسقع لبقاب ،تمقوم علقى لطاعقات مثمنقة ،كمقا أن المبقة الوسقطى
كالعادة أكثر ارتفاعا ً عن بالً المباب تمٌٌزا ً للمدخل الرئٌ الذي تتمدمه.
وظهرت السمٌفة التساعٌة األلسام كقذلن ولكنهقا تبقدو فقً وضقع ألقرب إلقى كونهقا
تمثققل أحققد األر ولققة التققً تحققٌط بالصققحن منققه إلققى شققكل السققمٌفة ،ولعققل مققن نماذجهققا
بج قامع السققلطان أحمققد والمعققروف باألحمدٌققة فققً إسققتانبول (1226 – 1218هقق /
1619 – 1627م) ( ،)55ولققد ازدادت ألسققام هققذا الققرواق إلققى أن وصققلت إلققى خمق
عشرة لبة فً الرواق الشرلً من الصحن السماوي الذي ٌتمدم بٌقت صقبلة جقامع دمحم
علً باشا فقً المسقم الجنقوبً مقن للعقة الجبقل بمدٌنقة المقاهرة (1265 – 1246هق /
1848 – 1832م) – أثر رلم ( – )56( )523وٌبلحظ أن لبته الوسطى أكثر ارتفاعا ً
واتساعا ً – شكل رلم ( ،)25لوحة رلم (. – )21
د – السميفة التي يغطيها سمف مسطح مائل:
اتجه المعمار فً تغطٌته للسمٌفة إلى نوع جدٌد من التغطٌة بعٌقدا ً عمقا اعتقاد علقى
استخدامه فً تغطٌة أغلب سمائف مساجده وجوامعه من استخدام المباب أو األلبٌقة أو
االثنٌن معاً ،وهذا النوع هو السمف المسطح المائل والذي للت نماذجه ،وهقو مقا نقراه
فً شكل رائقع وممٌقز بالسقمٌفة التقً تتمقدم جقامع صقولللو دمحم باشقا عنقد بقاب العقزب
(عزب لابً) بإستانبول (785ه 1598 – 99 /م) ،والتً ٌرى كقوران أنهقا أعطقت
إٌحقاءا ً بؤنهقا توسقٌع وامتقداد لبٌقت الصقبلة ،فضقبلً عقن اإلٌحقاء ا،خقر الخقارجً بقؤن
البناء كتلة واحدة مع السمٌفة؛ مما أفمد الوضقع المركقزي للجقامع ،وأفسقد تقوازن كتلقة
الجامع ،وأحدث نوعا ً من عقدم التقوازن البصقري ،وهقو مقا ٌختلقف عقن سقمٌفة جقامع
رستم باشا فً امٌنونو بإستانبول (767ه 1562 /م) ذات السمٌفة المزدوجقة ،والتقً
ظهرت فً شكل وحدة منفصلة عن بٌت الصبلة ،فؤصبح كل منهما متكامل على حدا؛

بٌومً ،كتابقات العمقائر الدٌنٌقة العثمانٌقة بإسقتانبول ،مقج  ،1ص 212– 177؛ وكقذا ،أحمقد زكقً،
المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهند سنان ،مج  ،1ص .237 – 172
( )55راجع ،آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص 212؛ وكذا ،علً الملٌجقً ،الطقراز العثمقانً فقً عمقائر
الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص .282 – 282
(ٌ )56تمٌققز وٌتفققرد مخطققط جققامع دمحم علققً باشققا عققن غٌققره بوجققود رواق داخلققً مققن داخققل الضققلع
الشمالً الغربً لبٌت الصبلة – .شكل رلم ( ،)25لوحة رلم (– )22
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مما أحدث توافما ً بصرٌا ً( ،)59ولهذا فمن الراجح أن المعمار العثمانً لم ٌُمبل على مثل
هذه التغطٌة للسمائف من أجل ذلن األمر – شكل رلم ( ،)26لوحة رلم (. – )23
 – 2السميفة التي تتمدم المبنى في وضع جانبي على غير محور المحراب:
لققم ٌكتققف المعمققار العثمققانً بتققؤثره بسققلفه السققلچولً فققً فكققرة السققمٌفة التققً تتمققدم
المبنى من واجهته الرئٌسة المواجهة لجدار المبلة فبدأ ٌطور وٌخطط لمواضع أخقرى
للسمٌفة بعٌدا ً عن هذا المحور مع المحراب وبحسب مولع المبنى والجهقة التقً تسقمح
بوجودها ،ولد كان ٌستخدمها أٌضا ً كموضع للصبلة فً حالة ضٌك الجامع وازدحامه
بجموع المصلٌن السٌما وأن مساحة الجامع تكقون فقً الغالقب صقغٌرة أساسقاً؛ ولهقذا
فمد أوجد محرابا ً بصدر هذا الرواق وتلقن السقمٌفة ،أي خقارج تخطقٌط الجقامع نفسقه،
وهو ما ٌتجلى بصورة جلٌة فً السمٌفة الخارجٌة التً تشغل الجهة الشمالٌة الشرلٌة،
أي الجانبٌة ولٌست األمامٌة لمخطط جقامع أحمقد كتخقدا العقزب ٌمقٌن المقار مقن بقاب
العققزب بالمسققم الجنققوبً لملعققة الجبققل بالمققاهرة (1127هق 1678 /م) ( – )58أثققر رلققم
( – )145فً شكل رواق ٌتشكل من مساحة مستطٌلة مسموفة بسمف خشبً ،ضاعت
أجزاء كبٌرة منه حالٌقاً؛ إذ أن الجقامع فقً حالقة ٌرثقى لهقا تمامقاً ،وٌحتقاج إلقى مقد ٌقد
العون إلٌه بالترمٌم واإلصبلح ألهمٌته من حٌث التكوٌن المعماري وهندسة البناء من
مساحة وسطى مربعة تغطٌها لبة كبٌرة منطمة انتمالها من مثلثات كروٌة ،وٌحٌط بها
من الداخل أربع دخبلت صغٌرة ،أعممها وأهمها الدخلة الشرلٌة (الجنوبٌقة الشقرلٌة)،
وٌطلوا جمٌعا ً على تلن المساحة المربعقة الوسقطى التقً تعلوهقا المبقة مقن خقبلل عمقد
مدبب لكل دخلة منها ،تمثل كوشاتها (بنٌماتها) المثلثقات الكروٌقة لهقذه المبقة ،وبصقدر
السمٌفة أي بجدارها الشرلً محراب صغٌر – شكل رلم ( ،)29لوحة رلم (. – )24
ومققن النمققاذج األخققرى لهققذه السققمائف والتققً تتمققدم المبنققى بعٌققدا ً عققن محققور المبلققة
سققمٌفة مسققجد طلحققة بصققنعاء الققٌمن (1227ه ق 1617 /م) ،وٌبلحققظ أنهققا تمققع جهققة
الغققرب مققن المسققجد ،وتغطٌهققا أربققع لبققاب صققغٌرة الحجققم ،وهققً تطققل علققى الفنققاء
الغربً فً هذه الجهة من خبلل بائكة تتؤلف من عمدٌن(.)57
 – 3السميفة التي تتمدم المبنى من جهات عدة (تعدد السمائف):
اتجه المعمار العثمانً إلى زٌادة عدد السمائف التً تتمدم مبانٌه بهدف العمل علقى
زٌادة المساحة اإلجمالٌة للمبنى؛ إذ أن هذه السمائف كانت – كما سقبك المقول – تمثقل
(57) Kuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 149.

( )58حققول تؤصققٌل مخطققط هققذا الجققامع فققً العمققارة العثمانٌققة داخققل وخققارج مصققر ،راجققع ،علققً
الملٌجً ،الطراز العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مقج  ،1ص 357 – 355؛ وكقذا ،دمحم حمقزة،
موسوعة العمارة اإلسبلمٌة (المدخل) ،ص  ،125 – 123شكل رلم (.)148
( )57دمحم حمزة ،موسوعة العمارة اإلسبلمٌة (المدخل) ،ص  ،111 – 112شكل رلم (.)197
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دعما ً حمٌما ً للمبنى فً حقال امتبلئقه بالمصقلٌن ،فضقبلً عقن كونهقا مكقان للصقبلة لمقن
ٌؤتً متؤخرا ً من المصلٌن للصبلة ،بقل إنهقا كانقت بمثابقة البقدٌل عقن الصقحون والتقً
تخلو منها بعض العمائر نظرا ً لمساحتها المحدودة ،والتً ٌصقعب إٌجادهقا بهقا ،ومقن
نماذج هذا التعدد للسمائف وأنواعه ما ٌلً:
أ – السميفة التي تحيط بالمبنى من جانبين (على شكل حرف ) (Lاإلنجليزو):
ٌحٌط هذا النوع من السمائف بالمبنى من جانبٌن ،بحٌث ٌُشكل ما ٌشبه حرف )(L
اإلنجلٌققزي حققول كتلققة المبنققى ،ولعققل مققن نمققاذج هققذه السققمٌفة مققا ظهققر فققً أوروبققا
العثمانٌة وذلقن فقً سقراٌٌڤ و بالبوسقنة فقً حقً الباشتشارشقٌا فقً السقمٌفة التقً تحقٌط
بجققامع مصققلح الققدٌن تشكركتشققً )733( (Čekreči Muslihudinova dzamijaه ق /
1526م) ( – )62شكل رلم ( ،)28لوحة رلم ( – )25وٌبلحقظ أن هقذه السقمٌفة تحقٌط
بمخطط الجامع وفك نظام المبة المائمة على لطاع مثمن الشقكل؛ بحٌقث تحقٌط بقه مقن
الجهتققٌن الشققمالٌة الغربٌققة ،والشققمالٌة الشققرلٌة فققً شققكل ٌشققبه حققرف )ٌ (Lمٌققل إلققى
الزاوٌة المنفرجة نوعا ً ما؛ إذ أنقه منحقرف نوعقا ً مقن الجهقة الشقمالٌة ربمقا توافمقا ً مقع
اتجاه الطرٌك ،وٌغطً هذه السمٌفة سمف مسطح مائل.
ومن النماذج األخرى بالجقامع ضقمن مجمقع شمسقً أحمقد باشقا (Şemsi Ahmed
) Paşaفققققً اسققققكدار بإسققققتانبول (788هقققق 1581 – 82 /م) علققققى ضققققفاف مٌققققاه

البسققفور( ،)61وٌبلحققظ أن سققمٌفته تحققٌط بالجققامع علققى شققكل حققرف ) ،(Lأو ذراعققٌن
ٌشكبلن زاوٌة لائمة ،وٌبلحظ أن المعمار سنان( )62فً تصمٌمه لهقذا الجقامع بسقمٌفته
هذه لقد أحقدث توافمقا ً مقع مخططقه للمدرسقة الملحمقة بقالمجمع علقى شقكل حقرف )(L

()62

لبلسقتزادة

حققول التكققوٌن المعمقاري لهققذا الجققامع ومنشقئه ،راجققعHamdija Kreševljaković, ،
džamija i vakufnama muslihuddina čekrekčije, 1938, pp. 4 – 5, 8 – 9, 18.

( )61حول ترجمة مشٌد هذا المجمع كؤول صدر أعظم من أصقل عثمقانً نبٌقل؛ إذ لقم ٌكقن مقن أبنقاء
الدوشٌرمة (الدفشٌرمة) زمن السلطان مراد الثالث ،إلى جانب مولقع المجمقع علقى ضقفاف البسقفور
باسكدار فً إستانبول ،باإلضافة إلى تكوٌنه المعماري وهندسة بنائه ،راجع،
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 282 – 283; Kuran, Sinan, The Grand Old
Master, pp. 199 – 201.

(ٌ )62عققد المعمققار العظققٌم (لوچققه سققنان) سققنا ن بققن عبققد المنققان هققو مققن أعظققم معمققاري العققالم،
ولبلستزادة عن نشؤته ،ووصفه وصفاته ،إلى جانب عمائره ومنشآته ،وتذاكره ،وتحلٌل فترات عمله
وحٌاته ما بٌن اإلعداد والتكوٌن ،والنضج الفنً ،وبلوغه الذروة ثقم األسقتاذٌة ،راجقع ،دراسقات كقل
من :إبراهٌم أدهم ،أصول معماري عثمانً ،إستانبول؛ وكذا ،أحمد جودت بن ،تذكرة البنٌان؛ وكذا،
;Goodwin, A History of Ottoman Architecture, pp. 197 – 201; Stratton, Arthur, Sinan,
Selcuk, Mülayim, Sinan Vec agi; Kuran, Sinan, The Grand Old Master of Ottoman
; Architectureدمحم السققٌد دمحم جققاد ،تققذاكر المعمققاري سققنان – دراسققة وترجمققة؛ وكققذا ،أحمققد زكققً،

المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهند

سنان ،مج  ،1ص .121 – 61
53

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب 81
كذلن؛ مما ساعد على إحداث نوعا ً من التوافك والتوازن البصري للتكوٌن المعمقاري
وهندسة البناء للمجمع ككل ،فضبلً عن توافمه مكانٌقا ً مقع المولقع الرائقع بقدٌع المنظقر
والمطل على ضفاف البسفور باسكدار ،ولد نجح المعمار سنان فً االستفادة من ذلقن
بفتح صفوف من النوافذ تطل على مٌاه مضٌك البسفور مباشرة.
وٌإكد كوران على ما سبك مقن أن هقذه السقمٌفة المائمقة الزاوٌقة لقد اسقتخدمت فقً
جامع شمسً أحمد باشا وألول مرة لغرضٌن وهما إحداث:
 -1نوع من الموازنة بٌن التكوٌن البنائً المترابط من الضرٌح المتصل بالجامع غربا ً
وعنصر معماري آخر شرلاً.
 -2نوع من التنظٌم البنائً المتكامل للجامع والمدرسة من خبلل مخطط الجامع
والمدرسة؛ بحٌث ٌتماسمان فنقاءا ً واحقدا ً مشقتركا ً ٌجمقع بٌنهمقا ،كقرابط عضقوي،
وهو األمقر القذي سقبك المعمقار سقنان فقً تنفٌقذه فقً تخطٌطقات سقابمة مقن لبقل فقً
نماذجه للجامع والمدرسة معا ً فً لره أحمد بطوب لقابً ،وصقولللو دمحم فقً لادرغقه
بإستانبول وغٌرهما ،وهو المضمون المتماثقل والمتكامقل معمارٌقا ً غٌقر المتقوفر فقً
مجمع شمسً أحمقد؛ فاسق تعٌض عنقه بإحقداث نقوع مقن التقآلف البصقري بقٌن مبقانً
المجمع من خبلل التكرار(.)63
والحمٌمة أن هذا األمر لد نجح سنان بالفعل فً تنفٌذه فً ظل غٌاب فكرة الصقحن
القذي ٌجمققع وٌققربط بققٌن المدرسققة والجققامع كقرابط عضققوي بٌنهمققا؛ فحققل محلققه بهققذه
السمٌفة من روالقٌن فقً شقكل زاوٌقة لائمقة ،وٌعلوهمقا سقمف مسقطح مائقل ،ومسقتفٌدا ً
منها كقذلن فقً إحقداث تقوازن وتكامقل وتوافقك بصقري بقٌن أبنٌقة المجمقع مقن خقبلل
التكرار بقٌن سقمٌفة الجقامع علقى شقكل حقرف ) ،(Lوسقمٌفة المدرسقة بقذراعٌها علقى
شكل حرف ) (Lكذلن.
ومن النماذج األخرى لهذه السمٌفة ما ظهر فً أوروبا العثمانٌة أٌضقا ً وفقك طقراز
المسققجد المبققة (طققراز بورصققة األول) ،وتحدٌققدا ً فققً مسققجد أورطققة فققً سققترومٌكا
) (Strumicaبممدونٌا الٌوغوسبلفٌة (1222هق 1613 /م) ( ،)64حٌقث تبقدو السقمٌفة
فً شكل حقرف )ٌ (Lحقٌط بالضقلعٌن الشقمالً والغربقً لمخطقط الجقامع ،وٌغطٌهمقا
سمف مائل ،ومن نماذجها كذلن ما ظهر فً مصر فً عهد دمحم علً باشقا (– 1222
1265هققق  1848 – 1825 /م) ،وذلقققن فقققً جقققامع دمحم علقققً بمنطمقققة البقققواللً فقققً
الخانگ قاه بمدٌنققة الملٌوبٌققة (1243ه ق 1829 /م) ،والققذي ال تققزال بماٌققاه حتققى ا،ن،
وٌبلحظ أن سمٌفته تحٌط بمخطط الجامع كذلن مثل النمقوذجٌن السقابمٌن مقن الجهتقٌن
Kuran, Sinan, The grand Old Master, p. 201.

)(63

( )64لبلسقتزادة حققول مخطققط هققذا الجققامع إلققى جانققب غٌققره مققن النمققاذج فققً ممققدونٌا الٌوغوسققبلفٌة،
راجع ،دمحم حمزة ،العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص  ،194شكل رلم (.)48
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الشمالٌة والغربٌة ،فً شكل روالٌن ٌؤخذان ما ٌشبه حرف ) ،(Lوٌغطٌهما سمف لائم
علققى عمققد خشققبٌة( ،)65وٌوجققد بصققدر الققرواق الشققمالً محققراب جصققً صققغٌر ،أمققا
الرواق الغربً فٌتمدم المدخل إلى هذا الجامع.
ب – السميفة التي تحيط بالمبنى من ثالثة جوانب عدا جدار المبلة على شكل حارف
):(U

عمل المع مار العثمانً على زٌادة مساحة السمائف التً تتمقدم عمقائره الدٌنٌقة مقرة
أخرى وذلن بإحاطتها لكتلة المبنى من جمٌع الجهات عدا جقدار المبلقة ،أي مقن ثقبلث
جهققات ،علققى شققكل حققرف ) (Uاإلنجلٌققزي ،وهققو األمققر الققذي سققمح بإضققافة مسققاحة
زائدة للصبلة تضاف لمساحة المبنى ككل ،فضبلً عن كونه بدٌبلً عقن الصقحن والقذي
خلت منه تصمٌمات هذه المبانً ،وهو ما ظهر ألول مرة فً سمٌفة جامع ٌعموب شاه
(875ه 1482 /م) بإستانبول ،والتً ٌغطٌها سمف خشبً مائل نوعاً ،وكذلن الحقال
فً مسجد الري شلبً بؤدرنقة (722هق 1514 /م) ،والقذي تغطقً سقمٌفته ( )11لبقة
بوالققع ثققبلث لبققاب ب كققل رواق جققانبً ،وخمق لبققاب بققالرواق األمققامً ،والققذي ٌتمققدم
مخطققط الجققامع مققن لبققة ضققخمة وكبٌققرة ،وٌبلحققظ أن هققذه المبققاب تكققاد تتسققاوى فققً
حجمها عدا أول لبة بكل رواق جانبً فهما أصغر المباب حجمقاً ،أمقا النمقوذج الثالقث
فٌتمثل فً جامع علً باشا بالهفوف فً المملكة العربٌقة السقعودٌة أوائقل شقهر رجقب
(797ه  1591 /م) ،وكذلن الحال المبنى القذي بنقاه علقً باشقا والوالقع تجقاه جامعقه
هذا ،والذي ٌُرجح دمحم حمزة بؤنه هو المدرسة الوارد ذكرها فً حجة الجامع(.)66
ومن النماذج األخرى لهذا الرواق وهذه الزٌادة التً تدور حول مخطط الجامع ذو
المبة من ثبلث جهات بجامع لوچه سنان باشا( ،)69فً منطمقة بقوالق أبقو العقبل غقرب
( )65دمحم حمزة ،موسوعة العمارة اإلسبلمٌة (المدخل) ،ص  ،126 – 125شكل رلم (.)151
(ٌ )66ذكر حمزة فً معرض حدٌثه عن تؤصٌل مخطط جامع السنانٌة فً بوالق بالماهرة بؤن
النماذج التً تسبمه فً فكرة الرواق الذي ٌحٌط به من ثبلث جهات هً للٌلة بل ونادرة؛ إذ ال ٌوجد
سوى نموذجٌن فمط معروفٌن حتى ا،ن وهما مسجد الري چلبً ،وجامع علً باشا بالهفوف،
وٌضٌف بؤن هذا الرواق لم ٌتواجد بعمارة البنغال ،راجع ،دمحم حمزة" ،عمائر الوزٌر لوچه سنان
باشا (المتوفً  1224ه 1575 /م) البالٌة فً الماهرة ودمشك" ،ص .117أما الباحثة التركٌة ألكو
بات فتمول :بؤن هذا المخطط لد ظهر فً إستانبول فً جامع بناه ٌعموب باشا سنة (875ه /
 1482م) لكنه من أسمف خشبٌة ،وتضٌف بؤن هذا الرواق من العناصر النادرة فً العمارة
Bates, Ülkü, Façades in Ottoman Cairo, p. 155.
العثمانٌة.
( )69حول لوچ ه سنان باشا بن علً بن عبد الرحمن وأصقله ،ومناصقبه ،وصقدارته العظمقى لخمق
مرات لمدة تمرب من سبع سنوات ،فضبلً عن نشاطه المعماري فً مصر وببلد الشقام ،وإسقتانبول،
وغٌرهم  ،راجع دراسات كل من  :ابقن الوكٌقل ،تحفقة األحبقاب بمقن ملقن مصقر ،ص 115؛ وكقذا،
ابن عبد الغنً ،أوضح اإلشارات فٌمن تولى مصر الماهرة ،ص 119 – 116؛ وكذا ،عبقد هللا عبقد
الحافظ" ،نمقاذج مقن منشقآت والة مصقر العثمقانٌٌن فقً إسقطنبول" ،ص 257؛ وكقذا ،دمحم حمقزة=،
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مدٌنققة المققاهرة (797هق 1591 /م) ،والمعققروف بجققامع السققنانٌة ببققوالق – أثققر رلققم
( – )347ولد وصفت حجة ولف هذا الجامع السمٌفة – شكل رلقم ( ،)27لوحقة رلقم
( – )26بما ٌلً" :المشقتمل بداللقة المشقاهدة إجمقاالً علقى لبقة معمقودة  ،....وٌقدور
على أسفل المبة المقذكورة مقن خقارج زٌقادة داٌقرة البنقا مقن الجهقة الشقرلٌة والبحرٌقة
والغربٌقة"( ، )68أي أطلمقت علقى هقذه السقمٌفة مسقمى " :زٌقادة داٌقرة البنقا" ،ووصققفت
لٌاساتها ،وما تعلوها من لباب ضحلة بلغت ثبلث لباب بكل رواق جانبً من الجهتٌن
المبلٌقة والبحرٌقة ،وخمق لبققاب ضقحلة مققن الجهقة الغربٌققة ،أي بإجمقالً عققدد إحققدى
عشرة لبة ،بما ٌلً" :ذراع عرضها فً كل جهقة عشقرة أذرع بمقا فٌقه الجقدار القداٌر
سفل ذلن لاٌم بنا الزٌادة المذكورة على خم عشر عمودا ً من الرخامٌ ...علوها لباب
ممالً – ممصود ضحلة – معمودة بالطوب والجب  ،عدد أحد عشر لبة مجوفة"(،)67
وبمٌا عرض (عمك) كل رواق تبٌن أنه حوالً (9,32م) – شكل رلم ( ،)27لوحة
رلم (.– )26
ولد اختلفت أ راء الباحثٌن حول التطور القذي حقدث فقً فكقرة هقذه السقمٌفة القدائرة
من ثبلث جهات( ،)92ووضقعوا افتراضقات لتفسقٌر المغقزى مقن هقذا الشقكل المتطقور
عن شكل السمٌفة المعهود والمعتاد من رواق وحٌقد ،فقرأى بعضقهم بقؤن هقذا االبتكقار
كان ناتجا ً عن عدم التمكن من بناء صحن مكشوف ٌتمدم بٌت الصبلة فً مخطط هقذا
الجامع؛ وذلن لضٌك المساحة بٌن مولع الجامع وشاطئ نهر النٌل فً الجهقة الغربٌقة
من مولعه؛ مما دفع منشئه بابتكار بدٌل عن هذا الصحن وهو تلقن السقمٌفة ،ولقد دعقم
أصحاب هذا الرأي حجتهم بما أورده الرحالة التركً أولٌا چلبً الذي زار مصر عام
(1283ه 1692 /م) ،وزار هذا الجامع خبلل زٌارته وأورد عنه ما ٌلً:
"جامع نوران ً بالمرب من النٌل ،ذو لبقة مقدورة معمقودة ،..... ،هقذا الجقامع علقى
ضققفة النٌققل فلققٌ لققه صققحن ،وبجانبققه مٌضققؤة بهققا صققنابٌر للوضققوء ،..... ،وبجهتققه
المبلٌة حدٌمة للورد ،)91( ".... ،وبهذا فمد فسر أصحاب هقذا القرأي( )92أن أولٌقا چلبقً
"عمقققائر القققوزٌر لوجقققه سقققنان باشقققا" ،ص 125 – 86؛ وكقققذا ،وحقققول مخطقققط الجقققامع وتكوٌنقققه
المعماري ،راجع ،علً الملٌجً ،الطراز العثمانً فقً عمقائر المقاهرة الدٌنٌقة ،مقج  ،1ص – 323
.335
( )68حجة ولف سنان باشا ،ص .1
( )67حجة ولف سنان باشا ،ص .1
(ٌ )92ذكر دمحم حمزة بؤن ظاهرة وجود األرولة الثبلثقة (أو الزٌقادة) لقم تظهقر لبقل جقامع سقنان باشقا
(797ه 1591 /م) فً أي من الجوامع أو المساجد التً صممت وفك هذا النمط البسٌط من طقراز
الجامع المبة ،وفً ضوء ذلن ٌمكن المول بؤن إضافة هذه الزٌادة لد جعلقت مقن تخطقٌط هقذا الجقامع
المبة أنموذجا ً فرٌداً غٌر مسبوق من جهقة كمقا أنقه اتخقذ إمامقا ً نُسقج علقى منوالقه فٌمقا بعقد مقن جهقة
ثانٌة ،دمحم حمزة ،موسوعة العمارة اإلسبلمٌة (المدخل) ،ص .112
( )91أولٌا چلبً ،سٌاحتنامه مصر ،مج  ،12ص .382
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بممولته هذه ٌمصد أن الجامع مادام ٌمقع علقى النٌقل مباشقرة؛ فلقذلن ال ٌتمدمقه صقحن،
وهو األمر الراجع إلى عقدم تقوفر مسقاحة تسقمح بوجقوده ،ممقا أدى إلقى هقذا القرواق
الداٌر فً شكل سمٌفة مبتكرة وجدٌدة تمنح الجامع مساحة كافٌة بدٌلة عن الصحن.
ولد ظهر رأي آخر ٌختلف مع الرأي السابك وٌرفضه برمته لائبلً بقؤن منشقئ هقذا
الجامع كان ٌمكنه أن ٌبنً صحنا ً للجامع إن أراد ذلن ،ولن تعٌمقه المسقاحة؛ إذ ٌمكنقه
أن ٌمتطع جزءا ً من المب انً األخرى والمبلحك التً شٌدها سقنان حقول الجقامع والتقً
وصفتها حجة الولف ،وأولٌا چلبً نفسه ،لٌبنً هذا الصحن ،بقل إنقه ٌمكنقه الحصقول
على المساحة الكافٌة لبنائه من خبلل وجود مساحة كبٌرة وخالٌة من جهة النٌل تتمقدم
الرواق الشمالً ،وتمع داخل حٌز السور الذي كان ٌحٌط حول المسجد ومبلحمه وذلن
على حد لول صاحب هذا الرأي ،والذي ٌفترض تفسٌرا ً آخر وافتراضا ً جدٌدا ً لوجقود
هذا الرواق وتلن السقمٌفة وٌتمثقل علقى حقد لولقه بؤنقه ٌرجقع فقً حالقة جقامع السقنانٌة
ببققوالق إلققى جققودة جققو مصققر وحسققن اختٌققار المكققان المطققل علققى النٌققل؛ ممققا جعققل
المعم قار ٌضققع محراب قا ً فققً صققدر كققل رواق جققانبً – الموجققود حالٌ قا ً هققو محققراب
الرواق البحري( – )93مما ٌإكد علقى إمكانٌقة أداء الصقبلة بقالروالٌن؛ ومقن ثقم ٌكقون
المعمار لد أعطى لبٌت الصبلة – على حد لول صاحب الرأي – مساحة أرحب دون
أن ٌفتح المبة على الروالٌن(.)94
والحمٌمققة أنققه ٌمكققن المققول بققؤن معمققار الجققامع ربمققا أراد أن ٌضققٌف إلققى مسققاحة
الجامع المحدودة والمتمثلة فً المبة المركزٌقة التقً تهقٌمن علقى بٌقت الصقبلة مسقاحة
أخرى زائدة من الخارج كبدٌل ٌغنً عن الصحن من خبلل أرولة جانبٌقة تمتقد لتُفقتح
على السمٌفة التً تتمدم مخطط الجامع وفك طراز بورصة األول ،وهو مقا كقان دافعقا ً
منذ البداٌة إلى فكرة األرولة الجانبٌة أو ما ٌُعرف باسم األجنحة المستعرضقة ،والتقً
بققدأها المعمققار العثمققانً فققً عمققائره بإسققتانبول حٌنمققا لققام المعمققاري سققنان بإلحالهققا
بجققامع شققهزادة دمحم فققً إسققتانبول (755ه ق 1547 – 48 /م) – شققكل رلققم (– )15
ولكنه لم ٌت وصل إلى ربطها بمساحة الفراس الداخلً ،وهو مقا نجقح بقه فقً جعقل تلقن
( )92سعاد ماهر دمحم ،مسقاجد مصقر وأولٌاإهقا الصقالحون ،ج  ،5ص 137 – 138؛ وكقذا ،هقداٌت
تٌمور ،جامع الملكة صفٌة ،مج  ،1ص 228؛ وكذا،
Ülkü Bates, Facades in Ottoman Cairo, p. 155.

( )93تصف حجة الولف هذٌن المحرابٌن بصدر الروالٌن الجانبٌٌن المبلً والبحري بما ٌلً:
"لها محرابان إحداهما بالجه ة الغربٌة مجاور لمنقار الجقامع والثقانً مقن الجهقة الشقرلٌة ٌجقاور كقل
منهما شباكان من النحا األحمر" ،حجة ولقف سقنان باشقا ،ص  ،1وٌبلحقظ أنقه لقد ضقاعت معقالم
المحراب الوالع بصدر الرواق الجنوبً الغربً (المبلً) ،ولقم ٌتبقك سقوى المحقراب بصقدر القرواق
الشمالً الشرلً (البحقري) ،أمقا فقً الزٌقادة القداٌرة حقول مخطقط جقامع دمحم بقن أبقو القذهب والقذي
سٌرد تفاصٌل الحدٌث عنه الحما ً فٌوجد المحراب بصدر الرواق الجنوبً الغربً منه.
( )94علً الملٌجً ،الطراز العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص .325
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المجنبات تندمج مع المخطط الداخلً ومساحة الفراس بمخططقه لجقامع السقلٌمانٌة فقً
إستانبول – شكل رلم ( – )21( ،)24بل إنه لقد اسقتفاد منهقا خارجٌقا ً كقذلن بإكسقاب
تلن األماكن الجانبٌة روحا ً وحركة لم تكن معهودة فً العمائر السابمة من خبلل عمل
ُ
شرفات تُطل على الخارج ،وجعل بؤسفلها أماكن للوضوء ،إلى جانب ما فتحه بها من
أبواب جانبٌة ،وهو ما حدث بشكل أكثر تطقورا ً فقً جامعقه للسقلطان سقلٌم الثقانً فقً
أدرنة والمعقروف بجقامع السقلٌمٌة( – )95شقكل رلقم ( – )19وفقً حالتنقا هقذه بجقامع
السن انٌة نرى أن المعمار أراد أن ٌستفٌد كقذلن مقن المولقع الخقارجً بإطبللقة الجقامع
على ضفاف شاطئ النٌل كمنظر رائع ،فشكل سمٌفة خارجٌة تقدور حقول الجقامع مقن
ثبلث جهات تكون بمثابة أجنحة إضافٌة لمسقاحة الجقامع كمصقلى ولكقن مقن الخقارج
المطل على المشهد البدٌع والذي تمثله مٌاه النٌقل وضقفافه ومنظقره البقدٌع الخقبلب –
شكل رلم ( ،)27لوحة رلم (.– )26
ولد ظهرت نماذج أخرى لمنشآت ٌدور حول مخططها رواق خارجً ٌمثل سقمٌفة
تققدور مققن ثققبلث جهققات عققدا جققدار المبلققة ،وذلققن بجققامع مققن طققراز المسققجد المتعققدد
المباب ،والمعروف بؤولو جامع وذلقن فقً جقامع بٌالقه باشقا فقً لاسقم باشقا بإسقتانبول
(781ه 1592 – 91 /م) ،والذي تغطً روالٌه الجانبٌٌن سبعة ألبٌقة متماطعقة بكقل
رواق ،أمققا الققرواق األمققامً والققذي ٌتمققدم التخطققٌط فٌعلققوه سققمف مائققل ،وٌبلحققظ أنققه
تتمدمه هو ا،خر سمٌفة أخرى خارجٌة ذات سمف آخر مائل أي أن هذا الجامع تتمدمه
سمٌفة مزدوجقة ،وهقو أمقر جدٌقد أن ٌجمقع المبنقى بقٌن نقوعٌن مقن السقمائف :األولقى
وهقً السقمٌفة التقً تقدور حقول الجقامع مقن ثقبلث جهقات عقدا جهقة المبلقة ،واألخققرى
سمٌفة مزدوجة – شكل رلم ( ،)32لوحة رلم (.– )28
ولد ظهر هذا النوع من السمائف مرة أخرى سادسة فً مخطط الجامع الخزفً فً
اسكدار بإستانبول (1152ه 1642 /م) ( ،)96ثم مرة سابعة وربمقا أخٌقرة فقً مصقر
وللمرة الثانٌة بمدٌنة الماهرة فً مخطط جامع دمحم بن أبو الذهب تُجاه الجامع األزهقر

(ٌ )95بلحظ ظهور هذه السمائف الخارجٌة فً نماذج أخرى لعل منهقا :بجقامع المرادٌقة فقً مغنٌسقه،
وجقامع األحمدٌققة ،وجقامع نورعثمانٌققة ،وجققامع اللقه لققً بإسقتانبول ،وغٌققرهم ،كمققا ظهقر كققذلن فققً
مصققر بجققامع دمحم علققً بالملعققة فققً المققاهرة وٌبلحققظ أنققه ٌتمققدم بٌققت صققبلته مققن الجهتققٌن المبلٌققة،
والبحرٌققة رواق بكققل جهققة ،مغطققى بإحققدى عشققرة لبققة ضققحلة ،وتعققد المبققة الوسققطى هققً أكثققرهم
ارتفاعقاً ،بققل وأكثقرهم مسققاحة وحجمقا ً كقذلن ،وترتكققز هقذه المبققاب علققى بائكقة مققن أحقد عشققر عمققداً
نصف دائرٌاً ،أوسطهم أكثرهم اتساعا ً ،وتتكقئ هقذه العمقود بقدورها علقى أحقد عشقر عمقوداً رخامٌقا ً
رشٌماً ،ذات تٌجان نالوسٌة ،وٌبلحظ أن كل رواق ٌتوسطه المدخل الجانبً إلى بٌت الصقبلة ،وهمقا
المدخل الجنوبً ،وا،خر الشمالً – لوحة رلم (.– )29( ،)23
)(76
هداٌت تٌمقور ،جقامع الملكقة صقفٌةÜlkü Bates, Façades of Ottoman Cairo, p. 155; ،
مج  ،1ص 228؛ وكذا ،دمحم حمزة" ،عمائر الوزٌر لوچه سنان" ،ص .117
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(1188 – 1189ه 1994 – 1993 /م) ( –)99أثر رلم ( – )78والذي ٌُعقد بمثابقة
نسققخة تكققاد تكققون مكققررة مققن جققامع السققنانٌة ببققوالق مققع بعققض الفققروق ،إذ ٌمققول
الجبرتً بذلن لائبلً" :وأمر ببنائها على هذه الصفة ،وهً – ٌمصد مدرسة أبو الذهب
– علققى أُرنٌققن جققامع السققنانٌة بشققاطئ النٌققل ببققوالق"( ،)98وٌبلحققظ أن الفققارق بققٌن
سقمٌفتً السقنانٌة وأبققو القذهب – شققكل رلقم ( ،)31( ،)27لوحققة رلقم (ٌ – )26تمثققل
فٌما ٌلً:
أ -فصل جامع أبو الذهب وسمٌفته عن الخارج بزٌادة تمثل دهلٌز ٌحٌط بهمقا مقن
جمٌققع الجهققات عققدا جققدار المبلققة؛ بمثابققة عققازل عققن ضوضققاء المنطمققة التجارٌققة
المحٌطة بالمسجد ،وهقو األمقر القذي لقم ٌكقن موجقودا ً ضقمن مخطقط جقامع السقنانٌة
ببوالق ،وإنما كان ٌحٌط بالجامع سور خارجً من الحجر ،حقل محلقه درابقزٌن مقن
الحدٌد عن طرٌك دٌوان عموم األولاف( )97والذي رأى هدم السور الحجري الشرلً
والبابٌن اللذٌن فً نهاٌته من الجهتٌن ،واالستعاضة عنقه بالسقور الحدٌقدي ،وتصقف
حجة ولف األمٌر أبو الذهب هذا الدهلٌز بما ٌلً ٌُ" :غلك على الباب المذكور درفتً
باب عربً كبار خشبا ً نمٌاًٌُ ،دخل منه إلى دورلاعة كشف سقماوي مفقروش أرضقها
بالرخام بها ٌسرة سلم من درجتٌن بالرخام األبقٌضٌُ ،توصقل منقه إلقى مجقاز كشقف
سققماوي ،مفققروش أرضققه الققببلط الكققدان الفرانققً ....وبالمجققازات المققذكورة خققزاٌن
وستة  /شبابٌن من النحا األصفر المنك (المإكسد – األصفر) .)82(" ....
ب -الواجهات الخارجٌة لجامع أبقو القذهب والتقً تمثقل جقدران الزٌقادة أو القدهلٌز أو
الطرلة الكشف ( السماوٌة)ٌ ،بلحظ أنها تمثل جدران فُتحت بها نوافذ تشقغلها شقبابٌن
من تغشقٌات مقن النحقا األصقفر المقنك والمصقبوب ،وذلقن بقالواجهتٌن الجنوبٌقة،
والشمالٌة ،أما الشرلٌة فتمثل جدار المبلة ،والغربٌة ملتصمة بخان الزراكشة المجقاور

( )99حول ترجمة المنشئ دمحم بن أبو الذهب ،وكٌف أصبح من أحد ممالٌن علً بن الكبٌر إلى شقٌخ
البلققد خلفقا ً لققه ،إلققى جانققب مخطققط جامعققه ،وتكوٌنققه المعمققاري ،وهندسققة بنائققه ،وحلٌاتققه وزخارفققه،
ومبلحمققه ،وواجهاتققه ،راجققع ،الجبرتققً ،عجائققب ا،ثققار فققً التققراجم واألخبققار ،ج  ،1ص – 576
 ،655 – 654 ،652 – 651 ،621ولبلستزادة حول وصف الجامع وسمٌفته ،راجع ،حجقة ولقف
األمٌققر دمحم بققن أبققو الققذهب ،ص  ،22 – 14ص 27؛ وكققذا ،علققً الملٌجققً ،الطققراز العثمققانً فققً
عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص .394 – 362
( )98الجبرتً ،عجائب ا،ثار ،ج  ،1ص  :652وكذا ،حجة ولف األمٌر دمحم بن أبو الذهب ،ص
.22 – 15
( )97لجنة حفظ ا،ثار العربٌة ،محاضر وتمارٌر اللجنة عن عام 1722م ،ص .122
( )82حجة ولف األمٌر دمحم بن أبو الذهب ،ص .15 – 14
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للجامع من هذه الجهقة( ،)81أمقا واجهقات جقامع السقنانٌة فتتمثقل فقً شقكل بائكقة تقدور
حول الجامع من ثبلث جهات عقدا جقدار المبلقة ،وتمثقل واجهقات القرواق القذي ٌحقٌط
بمخطط الجامع من ثبلث جهات ،والذي ٌمثل سمٌفته.
جـ -كون جامع أبو الذهب وسمٌفته معلمٌن أعلقى حوانٌقت تقدر دخقبلً ٌمثقل ولفقا ً علقى
المبنى ،وهو ما لم ٌكن موجودا ً بمخطط وسمٌفة جامع السنانٌة ببوالق.
د -أن المباب األحد عشرة التً تغطً سمٌفة جامع أبو الذهب (بوالع ثبلث لبقاب بكقل
رواق جانبً وخم لباب بالرواق الذي ٌتمدم الجامع مقن الجهقة الغربٌقة) تخلقو مقن
الفوهات المفتوحة والتً تتمٌز بها لباب سمٌفة السنانٌة األحد عشرة.
هااـ  -تمققع المئذنققة فققً الجهققة الغربٌققة مققن الجققامع بققداخل المجققاز فققً الجهققة الجنوبٌققة
الغربٌة؛ إذ أنها تكاد تنفصل عن كتلة البناء فً أبو الذهب ،بحٌث تشغل طرفً الركن
الجنوبً الغربً للسمٌفة ،أما مئذنة السنانٌة فهً تشغل الطرف الجنقوبً مقن الواجهقة
الجنوبٌة الغربٌة – شكل رلم( ،)31(،)27لوحة رلم (.–)26
وٌبلحظ أن مثل هذه السمٌفة والتً تمثل زٌادة تحٌط بالجامع من ثبلث جهات عقدا
جدار المبلة لد تمت إضافتها إلى نماذج بعض الجوامع وفك طراز بورصة األول مقن
المبة ،ومنها ما ذكره دمحم حمزة كنموذج ٌدل على ذلن فً إضافة السمٌفة إلقى مخطقط
الجامع الملحك بمشهد الشقٌخ عبقد المقادر الچٌبلنقً ببغقداد (741هق 1534 /م)؛ حٌقث
أمققر الققوزٌر حسققٌن باشققا السققلحدار فققً عققام (1285ه ق 1694 /م) بتجدٌققد كققل مققن
الجامع والمشهد ،وإضافة تلن الزٌادة له بحٌث تحٌط بقه مقن ثقبلث جهقات عقدا جقدار
المبلة ،وهذه الزٌادة عبارة عن روالٌن بكل جهة ولٌ رواق واحد كما هو معهود فً
النماذج السابك ذكرها(.)82
 – 4السميفة المزدوجة:
اتجه المعمار العثمانً إلقى فكقرة أخقرى جدٌقدة بهقدف زٌقادة مسقاحة السقمٌفة التقً
تتمدم عمائره وذلن بإضافة سمٌفة أخرى بحٌث تتمدم سقمٌفته األولقى ،وهقو مقا ٌُعقرف
باسم السمٌفة المزدوجة ،وكانت السمٌفة األولى تتشابه وتتفك مع شكل السمائف السابك
ذكرها والتً تتمدم العمائر؛ بحٌث أنها إما تغطً بالمباب أو باأللبٌقة أو بقاالثنٌن معقاً،
أما السمٌفة األخرى المبتكرة والتً تتمدمها فكانت دوما ً مغطاة بسمف مائل ،ولد كانت
فً الغالب تحٌط بالسقمٌفة األولقى مقن ثبلثقة جوانقب ،وفقً أحٌقان أخقرى تتمقدمها مقن
األمام فمط دون الجانبٌن طبما ً لما سٌرد فٌما ٌلً من الدراسة.
( )81التطع أبو الذهب جزءا ً من خان الزراكشة ادخله ضمن المساحة التً بنً علٌها جامعه والتً
كانت تمثل موضعا ً لرباع خربة ،الجبرتً ،عجائب ا،ثار ،ج  ،1ص 652؛ وكذا ،أحمد عبد
الوهاب  ،عمائر ووثائك الغوري الجدٌدة ،مج  ،1ص .39 – 34
( )82دمحم حمزة ،موسوعة العمارة اإلسبلمٌة (المدخل)  ،ص  ،112شكل رلم (.)182
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وٌمكن المول بؤن فكرة السمٌفة المزدوجة ربما كانت باكورة التفكٌقر فٌهقا وبقداٌات
ظهورها فً مخطط ٌشٌل جامع (الجامع األخضر) فً مدٌنة ازنٌن (975 – 982ه
 1372 – 1398 /م) ،بحٌققث تتمققدم الجققامع سققمٌفة خارجٌققة باإلضققافة إلققى إدماجققه
للسمٌفة الداخلٌقة مقع مسقاحة الفقراس القداخلً للجقامع ذو المبقة الواحقدة وتتمدمقه سقمٌفة
وفققك طققراز بورصققة األول – شققكل رلققم ( ،)4لوحققة رلققم ( – )5وكققذلن الحققال فققً
سمٌفتً جامع الصدر األعظم للسلطان دمحم الثقانً (الفقاتح) محمقود باشقا فقً إسقتانبول
(869ه  1462 /م) ،من رواق (سمٌفة) داخلً من ثبلثقة ألسقام ،تغطقً األوسقط لبقو
وعلى جانبٌه لبتان ،وتكتنف هذا الرواق حجقرة بكقل جانقب تغطقً كقل منهقا لبقة(،)83
أمققا السققمٌفة الخارجٌققة فتغطٌهققا خم ق لبققاب – شققكل رلققم ( – )7غٌققر أن الظهققور
الواضح والصرٌح فً شكل سمٌفتٌن تتمدم كل منهما األخرى فً وضع خارجً ربمقا
ظهر ألول مرة فً جقامع السقلٌمانٌة فقً چورلقو ) (Çorluوالمقإرخ بعقام (718هق /
 1513 – 12م) ،وهققو مققا دلققل علٌققه كققوران بققدلٌل مققادي فققً شققكل لواعققد األعمققدة
بالسمٌفة الخارجٌة لهذا الجامع – لوحة رلم ( – )27والتً تُظهر هقذا االزدواج علقى
حد لوله ،وهو األمر الذي أصبح بمثابة ظقاهرة معمارٌقة مؤلوفقة ومنتشقرة اسقتخدمت
بكثرة فً جمٌع أنحاء اإلمبراطورٌة العثمانٌقة المترامٌقة األطقراف وذلقن مقن تركالقه
) (Trikalaإلى دمشك شرلا ً بببلد الشام على حد لوله(.)84
و ٌرى جودوٌن أن بداٌة ظهور السمٌفة المزدوجة كان فً جامع العادلٌة فً حلب،
ولد وضع له تارٌخا ً مبكرا ً فً عقام (723هق 1519 /م) ( ،)85مقع أن التقارٌخ الفعلقً
لهققذا الجققامع والققذي شققٌده دمحم باشققا بققن أحمققد بققن دولققه كققٌن هققو فققً عققام (763ه ق /
1556م) ( ،)86وٌبلحظ أن سمٌفة هذا الجامع الداخلٌة من خمسة ألسقام تغطٌهقا خمق
لباب ،أما السمٌفة الخارجٌقة فهقً تطقل علقى خقارج المبنقى مقن خقبلل بائكقة مقن أحقد
عشر عمدا ً من النوع المدبب ،وهذه السمٌفة مسموفة بسمف مستو (حالٌاً) من الخشقب،
ولد تم اسقتبداله فقً عقام (1342هق 1723 /م) بقآخر مقن الحدٌقد ،وذلقن أثنقاء إجقراء
ترمٌمققات بالجققامع ،ثققم تققم تغٌٌققر هققذا السققمف مققرة أخققرى بمققادة حدٌثققة وهققً البٌتققون

( )83آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص .187
Kuran, Sinan, The Trand Old Master, pp. 65 – 66.
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 213.

)(84
)(85

وربما ٌكون ذلن ما دفع علً الملٌجً ألن ٌمول بؤن السمٌفة المزدوجة هً تؤثٌر سوري ،وأنها
تُذكر بالمظلة التً تتمدم المدخل الرئٌ لجامع سلٌمان باشا الخادم،
علً الملٌجً ،الطراز العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مج  ،1ص ،292
ولد ٌكون ما دفعه لهذا الرأي تلن السمٌفة المزدوجة التً تتمدم جامع التكٌة السلٌمانٌة بدمشك.
( )86الغزي ،نهر الذهب فً تارٌخ حلب ،ج  ،2ص 72 – 87؛ وكذا ،دمحم كرد ،خطط الشام ،ج ،6
ص 52؛ وكذا ،دمحم راغب الحلبً ،أعبلم النببلء ،ج  ،3ص .192 – 166
52

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب 81
المسققلح ،وذلققن فققً حققوالً عققام (1375هقق 1795 /م) ( – )89لوحققة رلققم (– )12
وٌبلحظ أن هذه السمٌفة المزدوجة من روالٌن هً النمقوذج الوحٌقد فقً مسقاجد مدٌنقة
حلب( ،)88ولد عرفت مدٌنة دمشك مثل هذا النوع من السمائف المزدوجة لبلها وسٌرد
الحدٌث عنها الحماً.
والحمٌمة أن فكرة السمٌفة المزدوجة لد ظهرت بكثرة ضمن عمائر المعمار سقنان،
وبخاصة تلن التً تهٌمن علٌها المبة المركزٌة على لطاعات متنوعة والتً منها على
لطاع مربع أو مسد أو مقثمن ،كمقا ظهقرت كقذلن بحٌقث تتمقدم طقراز شقكل حقرف
) (Tالمملوب ،والجامع المتعدد المباب ولكن للت نماذجهقا فقً هقذه المخططقات ولعقل
من نماذجها على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً:
السمٌفة المزدوجة التً تتمدم مخطط جامع مهرماه سلطان فقً اسقكدار بإسقتانبول
(754ه 1548 – 49 /م) ،وٌبلحظ أن السمٌفة الداخلٌة من خمسة ألسقام ٌغطقً كقل
منها لبة – شكل رلم ( ،)12لوحة رلم ( – )12وٌبلحظ أن أوسطهم أكثرهم ارتفاعاً؛
لكونها تتمدم المدخل إلى الجامع كالعادة دوما ً فً تشكٌل السمائف ،وٌتمدم هقذه السقمٌفة
الداخلٌة وذلن الرواق سمٌفة ثابتة خارجٌة بحٌث تحقٌط بهقا مقن ثبلثقة جوانقب ،وهقً
مغطققا ة بسققمفٌ ،ؤخققذ شققكل المظلققة ومغطققً بصققفائح مققن الرصققاص ،وٌتمققدم المسققم
المحوري (المركزي) األوسط من هذه السقمٌفة إلقى األمقام للقٌبلً؛ لٌغطقً الشقادروان،
فً تكوٌن ٌبدو بدٌبلً عن وجود الصحن والشادروان الذي كان من المعتاد أن ٌتوسطه
فً المساجد الكبرى بإستانبول وغٌر ها مقن والٌقات ومقدن الدولقة العثمانٌقة المترامٌقة
األطراف ،وهذا المظهر العام لتلن السمٌفة المزدوجة دفقع آصقبلن آبقا إلقى أن ٌصقفها
بؤنها " :بمثابة ابتكار لواجهة شاهمة ومتناسقمة" ،بٌنمقا ٌقرى كقوران بقؤن هقذه السقمٌفة
الخارجٌة المسطحة أكسبت الجامع "مظهرا ً ثمقٌبلً" – علقى حقد لولقه – رغقم مقا فعلقه
المعمار سنان لتفادي ذلن عن طرٌك جعل نوافذ السمٌفة على محقاور القدعامات ،إلقى
جانب لٌامه بتنوٌع تٌجان األعمدة بجعل تلن التً ترتكز علٌها هذه السمٌفة المسقطحة
من النوع الممرنص باالختبلف عن األخرى التً تعلو العمد الستة التقً ترتكقز علٌهقا
السمٌفة الداخلٌة من تٌجان من النوع ذي المثلثات التركٌة ،باإلضافة إلى لٌامقه بجعقل
القققدعامات فقققً األركقققان لتقققدعٌم السقققمٌفة الخارجٌقققة ،مقققع مقققدها إلقققى األمقققام لتغطقققً
الشادروان(.)87

( )89نجوى عثمان ،الهندسة اإلنشائٌة فً مساجد حلب ،ص .294 – 293 ، 269
( )88تعرضت هذه السمٌفة لتدمٌر بائكتها إلى جانب غٌرها من آثار وتراث مدٌنة حلب الشهباء من
ضمن الدمار الشامل الذي حل بالمطر الشامً الناتج عن الحرب الداخلٌة ،وذلن خبلل عام 2216م
وما بعده – لوحة رلم (. – )12
()87
آصبلن آبا ،فنون الترن ،ص 178؛ Kuran, Sinan, The Grand Old Master, pp. 65 – 227.
52

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب 81
ولد كرر المعمار سنان هذه السمٌفة المزدوجة مرة أخرى ولكنها فً مدٌنة دمشقك
بقققببلد الشقققام وذلقققن فقققً مخططقققه للتكٌقققة والمدرسقققة السقققلٌمانٌتان (762هققق – 54 /
1555م) ( ،)72بحٌث تتمدم بٌت الصبلة والذي تهٌمن علٌه المبة الضخمة ،وٌبلحظ أن
السمٌفة الداخلٌة ممسمة إلى ثبلثقة ألسقامٌ ،علقو األوسقط منهقا لبقو برمٌلقً ،بٌنمقا ٌعلقو
المسمٌن الجانبٌٌن له لبة ضحلة بكل جانب ،أما السمٌفة الخارجٌة والتً تتمدم السقمٌفة
الداخلٌة ،وتحٌط بها من ثبلثة جوانب ،فهً ألل ارتفاعا ً من األولى والتقً ترتفقع عقن
مستوى سمف لاعة المبة ،وٌغطً هذه السمٌفة كالعادة سمف خشبً مائلٌ ،رتكز علقى
بائكة واجهتها من سبعة عمود من النوع المدبب ذو األربعة مراكز ،وفك نظام األبلك،
وجانبٌهققا مققن ثبلثققة عمققود ،وٌبلحققظ أن األعمققدة جرانٌتٌققة للسققمٌفتٌن ،وذات تٌجققان
ممرنصة للداخلٌة ،ومثلثات تركٌة للسمٌفة الخارجٌة – لوحة رلم (. – )32
ومن النماذج األخرى للسمٌفة المزدوجة والتً مثلت ضقلعا ً مقن األضقبلع األربعقة
لؤلرولة التً تحٌط بالصحن والذي ٌُشكل رابط عضوي ٌجمع بٌن الجامع والمدرسقة
مققا ظهققر فققً مخطققط جققامع ومدرسققة األدمٌققرال سققنان باشققا فققً بشققكطاش بإسققتانبول
(763ه 1556 – 55 /م) ( ،)71وٌبلحظ أن سمٌفته الداخلٌة من خمسة ألسام تغطٌهقا
أربقع لبققاب وفققً المنتصققف لبققو برمٌلقً ،وتتمققدمهم فققً الواجهققة فمققط ودون الجققانبٌن
سمٌفة خارجٌقة مقن سقمف خشقب ً تمثقل أحقد األرولقة األربعقة والتقً تحقٌط بالصقحن،
وٌبلحظ أن هقذه السقمٌفة ال تحقٌط بالسقمٌفة الداخلٌقة مقن الجقانبٌن كمقا هقو معتقاد فٌمقا
سبك من النماذج سالفة الذكر ،ومن النماذج األخرى فً أوروبا العثمانٌة بالبوسنة فً
()72
مدٌنققة موسقققتار  ،وذلقققن بجقققامع كقققاراجوز بقققن (764هققق 1559 /م) (Karadoz
( )72حول الفقرق بٌنهمقا وبقٌن جقامع وتكٌقة السقلطان سقلٌم األول فقً الصقالحٌة بدمشقك ،إلقى جانقب
تكوٌنهما المعماري ،راجع ،المرمانً ،أخبار الدول وآثار األول فقً التقارٌخ ،ص 315؛ وكقذا ،ابقن
العمققاد الحنبلققً ،شققذرات الققذهب فققً أخبققار مققن ذهققب ،ج  ،8ص 421 – 422 ،399 – 396؛
وكقذا ،دمحم كقرد ،خطقط الشقام ،ج  ،6ص 143 – 142 ،64؛ وكققذا ،سقلٌم عقادل عبقد الحقك وخالققد
معاذ" ،مشاهد دمشك األثرٌة" ،ص 69 ،65 ،63؛ وكذا ،عبد المادر الرٌحاوي" ،المدرسقة والتكٌقة
السلٌمانٌتان" ،ص 133 – 126؛ وكذا،
Kuran, Sinan, the Grand Old Master, pp. 75 – 77.
(ٌ )71رى جودوٌن أن السمٌفة الداخلٌة لد تم إدماجها إلى الجامع فً عصر الحقك؛ وٌقدلل علقى ذلقن
باإلشارة إلى مولع المئذنة والجدران المحٌطة بالرواق ،راجع،
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 244.

( )72موستار :تمع على نهر نٌرتٌفا بالبوسنة ،وهً عبارة عن مسقتوطن تطقور بشقكل سقرٌع فؤصقبح
مركزا ً سٌاسٌا ً والتصادٌا ً ودٌنٌا ً لوٌاً ،ولد كانت موستار موضع اهتمام لؤلتران فمقاموا بالعمقل علقى
تحصٌنها وجعلوها معسكرا ً تنطلك منه الجٌوش الفاتحة نحو ساحل دالماسٌا ،ولد ذكر الرحالقة أولٌقا
جلبً عدد المإسسات اإلسبلمٌة بها أثناء رحلته بالبوسنة غٌر أن دمحم شكرٌتش ٌرى أنه لد بقال فقً
ذكر عددها ،راجع،
نٌاز دمحم شكرٌتش ،انتشار اإلسبلم فً البوسنة والهرسن ،ص .287
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) ،)73( begove dzamijaوٌبلحققظ أن سققمٌفته الداخلٌققة مققن ثققبلث لبققاب لائمققة علققى
لطاعات مثمنة ،أما سمٌفته الخارجٌة فمغطاة بسمف مائقل ،وتحقٌط بالسقمٌفة الداخلٌقة،
من الجانبٌن كما هو معتاد فً أغلب النماذج – لوحة رلم (.–)31
وظهرت السمٌفة المزدوجة كذلن فقً منشقؤتٌن مقن منشقآت الصقدر األعظقم رسقتم
باشا زوج مهرماه سلطان ،والتً ظهرت السمٌفة المزدوجقة فقً منشقؤة ثانٌقة لهقا هقً
األخرى ،وهذه المنشآت هً :جامع رستم باشا بامٌنونو فً مدٌنة إستانبول (767ه /
1562م) وهو جامع معلك وسط مولعه المزدحم باألسواق ،وسمٌفته األولى من خم
وحدات تعل و كل منهم لبة على لطاع مثمن ،أما السمٌفة الثانٌة التً تتمدمها مقن سقمف
مائل ،وهً تحٌط بها من ثبلثة جوانب فً تكوٌن مرتفع عقن المولقع الخقارجً حقول
الجامع ،وٌبلحظ أن البائكقة التقً ترتكقز علٌهقا السقمٌفة األولقى تتكقئ عمودهقا المدببقة
على عمد ذات تٌجان ممرنصة ،بٌنما بائكة السمٌفة األخرى تٌجان أعمدتها من مثلثات
تركٌققة ،إلققى جانققب مققا ٌققزدان بققه داخققل السققمٌفة األولققى مققن ببلطقات خزفٌققة لمققة فققً
الجمال واإلبداع ،فضبلً عما ٌزٌن كوشات عمود بائكتها من زخارف كتابٌة منفذة فقً
داخققل تكوٌنققات دائرٌققة بققداخلها لفققظ الجبللققة (هللا) ،ودمحم (ص) ،وأبققو بكققر ،وعمققر،
وعثمققان ،وعلققً ،والحسققن ،والحسققٌن رضققً هللا عققنهم جمٌع قا ً( ،)74والنمققوذج الثققانً
لرستم باشا كان فً تكٌرداس ( ،(Tekirdageوسمٌفته المزدوجة تتطابك مع مثٌلتها فقً
ا مٌنونققو غٌققر أنققه ٌتوسققط المسققم األوسققط مققن سققمٌفتها الداخلٌققة لبققو متمققاطع ،كمققا أن
مخطط الجامع غٌر معلك – شكل رلم ( ،)14( ،)13لوحة رلم (. – )13
أما بالنسبة إلى النموذج الثانً للجامع الذي تتمدمه سمٌفة مزدوجة لمهرماه سقلطان
فمققد أنشققؤه المعمققار سققنان لهققا فققً أدرنققة لققابً (بوابققة أدرنققة) بإسققتانبول (792ه ق /
1565م والفققراس منققه أواخققر العمققد السققاد مققن المققرن 12ه ق 16 /م) ،وٌبلحققظ أن
سمٌف تها األولى الداخلٌة من سبعة ألسام على غٌر المعتاد وهو خمسة ألسام وذلقن فقً
النمققاذج السققابك ذكرهققا – أو ألققل كمققا فققً التكٌققة والمدرسققة السققلٌمانٌتٌن بدمشققك –
وتغطٌهم جمٌعا ً سبع لباب ،أوسطهم أكثرهم ارتفاعا ً نوعا ً ما؛ ألنها تتمدم المدخل إلقى
الجامع ،ولد كان ٌتمدم هذه السمٌفة لدٌما ً سمٌفة أخرى خارجٌة من سمف مائل منحدر،
غٌر أنها غٌر موجودة حالٌاً ،ولم ٌتبك سقوى آثقار ألمقاكن األعمقدة التقً كانقت تتكقئ
علٌها ،فضبلً عن فتحات فً الجقدارٌن الجقانبٌن واللقذٌن كانقا ٌمقثبلن ضقلعا المدرسقة
التً تشترن مقع الجقامع فقً صقحن مشقترن بٌنهمقا كقرابط عضقوي ٌجمعهمقا ،وهقذه
الفتحات تمثل تجاوٌف لحمل هذا السمف الذي كان ٌمثل السمٌفة الخارجٌة فٌما مضً،
Hivzija Hasandedić, spomenici kulture turskogdoba u mostaru, pp. 17 – 18.

)(93

(ٌ )74ذكر جودوٌن أن هذه الببلطات وبخاصة تلن التقً أمقام المقدخل إلقى الجقامع لقد سقمطت نتٌجقة
لهزة أرضٌة ضربت إستانبول فتم وضعها بشكل غٌر جٌد
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 250 .
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والتقً لقم تكقن تحققٌط بالسقمٌفة الداخلٌقة مققن جانبٌهقا بالتشقابه مققع نمقوذج سقمٌفة جققامع
ومدرسة األدمٌرال سنان فً بشكطاش؛ وذلقن ألن حجقرات وأرولقة المدرسقة تكتنقف
جانبً تلن السمٌفة ٌمٌنا ً وٌسارا ً فً شكل مجاز مستطٌل صقغٌر ٌعلقوه لبقو ولبقة بكقل
جانب ،وٌبلحظ أن هذه السمٌفة المزدوجة فً جامع مهرمقاه هقذا كانقت ضقرورٌة لمقا
تحممققه مققن ظققل إضققافً كققان مهمقا ً لكققون هققذا الجققامع كققان السققلطان وجنققوده ٌققإدون
الصبلة فٌه لبل الخروج إلى الحمبلت فً أوروبا ،رغم ما نتج عنها مقن إحقداث نقوع
من الضٌك فً مساحة الفناء( – )75شكل رلم ( ،)22لوحة رلم (.– )16
ومن النماذج األخرى للسمٌفة المزدوجة أٌضا ً ما ظهر بمخطقط جقامع وفقك طقراز
بورصة الثانً والمعروف باألولو جامع أو الجامع المتعدد المباب ،وهو ما نشاهده فً
جققامع بٌالققه باشققا بماسققم باشققا فققً إسققتانبول (781هق 1594 – 93 /م) ،وٌبلحققظ أن
السقمٌفة الداخلٌققة ٌغطٌهقا سققمف مائقل ،وهققذه السققمٌفة ممسقمة إلققى ثبلثقة ألسققامٌ ،فصققل
بٌنهما عمدا ن ،وٌتمدم هذه السقمٌفة سقمٌفة أخقرى ذات سقمف مائقل هقً األخقرى ،وهقو
مجدد هو والسقمف القذي ٌعلقو األخقرى( ،)76وٌبلحقظ أن هقذه السقمٌفة الثانٌقة ال تحقٌط
بققاألولى مققن ثبلثققة جوانققب وإنمققا مققن األمققام فمققط بالتشققابه مققع مثٌلتٌهققا فققً بشققكطاش
لؤلدمٌرال سنان وعند بوابة أدرنة لمهرماه سلطان ،كما ٌبلحظ أننا وألول مرة نشاهد
سمفٌن ٌغطٌان كبل السمٌفتٌن ،فضبلً عن وجود السمٌفة المزدوجقة أصقبلً بحٌقث تتمقدم
مخطط متعدد المباب – شكل رلم (. – )28( ،)32
وٌبلحققظ تكققرار هققذه السققمٌفة المزدوجققة أمققام مخطققط جققامع للققٌج علققً باشققا فققً
طوبخانققه بإسققتانبول (788هقق 1581 – 82 /م) ،وٌبلحققظ أن سققمٌفته الداخلٌققة مققن
خمسة ألسام تعلوهم خم لباب على لطاعات مثمنة ،وأوسطهم أعبلهم ،لكونها تتمدم
المقدخل إلققى الجققامع ،وتتمققدمها السققمٌفة الخارجٌققة مقن سققمف مائققل ٌُظلققل تلققن السققمٌفة
الداخلٌة بحٌث ٌحٌط بها من ثبلثة جوانب( ،)79وٌتمدم هذه السمٌفة الخارجٌة شادروان
مثمن ٌلتصك بها وتتفك هقذه السقمٌفة المزدوجقة مقع سقمٌفة جقامع مسقٌح دمحم باشقا فقً
إستانبول (774ه 1586 – 85 /م) غٌر أن سمٌفته األولى ٌعلو المسقم األوسقط فٌهقا
أمام المدخل إلى الجقامع لبقو متمقاطع ،كمقا أن سقمف سقمٌفته الخارجٌقة فُ فمق ئد ،ولقد كقان

Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 254.
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( )76لم ٌكن السمف الذي ٌغطً كبل السمٌفتٌن موجود لدٌما ً ،راجع،

Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 297.

وٌذكر كوران أنه كان ٌوجد فً األصل عدد ( )72عمودا ً خاص بالمجنبات الخارجٌة والسمٌفة التً
تتمدم الجامع ،ولكن لم ٌتبك منهم ا،ن سوى ( )49عمودا ً كامبلً بٌنمقا ( )43عمقودا ً بعضقهم موجقود
منه أجزاء ،والبعض ا،خر فُ فم ئد تماما ً بسبب حدوث زلزال دمره ،أو لئلهمال.
Kuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 126
Kuran, Sinan, The Grand Old Master, p. 215.
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ٌرتكقز علقى بائكقة ذات أعمقدة رخامٌقة تٌجانهقا مقن مثلثقات تركٌقة( ،)78ومقن النمققاذج
األخرى كذلن السمٌفة المزدوجة التً تتمدم جامع عتٌك الوالدة فً اسكدار بإستانبول،
وجامع حاجً أحمد فً لٌصري.
ولد ظهرت مثقل هقذه السقمائف المزدوجقة فقً أوروبقا العثمانٌقة وذلقن فقً الٌونقان
وهو ما نشاهد نماذجه ضمن مخطط طراز بورصة األول (الجامع ذو المبة) فقً ٌنقً
جقامع أو الجققامع الجدٌقد فققً كومقوتٌنً (1218 –1219هق 1627 – 1628/م)(،)77
وٌبلحظ أن سمٌفته الداخلٌة ممسمة إلى خمسة ألسام تغطً كقل منهقا لبقة ،أمقا السقمٌفة
الثانٌة الخارجٌة فهً تحٌط بهقا مقن ثبلثقة جوانقب غٌقر أنقه ٌبلحقظ امتقداد القرواق أو
الجانب الجنوبً الغربً منها بحٌقث أنقه تخطقى جانقب السقمٌفة وامتقد لٌقوازي الجقدار
الجنوبً الغربً من بٌقت الصقبلة للجقامع فقً تكقوٌن جدٌقد ومختلقف عقن غٌرهقا مقن
السمائف المزدوجة المعتادة؛ مما جعل هذه السمٌفة تبدو فً شقكل ألقرب إلقى السقمائف
التً تدور بالمبنى من ثبلثة جوانب ،وكذلن الحال من جقانبٌن بمقا ٌشقبه حقرف )(L؛
وذلققن ألن الضققلع الشققمالً الشققرلً منهققا ألققل امتققدادا ً مققن الضققلع الجنققوبً الغربققً،
وٌشغل صدر الرواق الجنوبً الغربً محراب مجوف على غٌر المعتاد فً مثل هقذه
السمائف المزدوجة ،وذلقن بالجقدار الجنقوبً الشقرلً منقه ،وبالتشقابه مقع نماذجقه فقً
السمائف التً تحٌط بالمبنى من ثبلث جهات عدا جدار المبلة كما فقً سقمٌفتً جقامعً
السنانٌة وأبو الذهب بمدٌنة الماهرة فً مصر – شكل رلم (. – )31( ،)27
* في الختام:
ممقققا سقققبك ٌبلحقققظ أن المعمقققار العثمقققانً لقققد ورث عنصقققر السقققمٌفة عقققن أجقققداده
السبلچمة كمرحلة انتمالٌة بٌن التكقوٌن القداخلً للمبنقى وٌمثلقه بٌقت الصقبلة والتكقوٌن
الخارجً ،إلى جانب هدف آخر هام وهو العمل علقى زٌقادة المسقاحة المحقدودة لبٌقت
الصقبلة مققن الخققارج لصقبلة المتققؤخرٌن فققً المقدوم للصققبلة ،إلققى جانقب مققنح التكققوٌن
الخارجً للواجهات والمداخل منظرا ً جمالٌا ً ،ولم ٌمف مكتوف األٌقدي بقل عمقل علقى
تطوٌر شكل هذه السمٌفة فظهرت نماذج عدة منها ما هو على محور المحراب ،ومنها
ما هو على غٌر محور المحراب ،إلى جانب فكرة تعدد السمائف بؤشكال متعددة منها:
ما ٌحٌط بالمبنى من جانبٌن بشكل حرف ( ،)Lومقا ٌحقٌط بقالمبنى مقن ثبلثقة جوانقب
بشكل حرف ( ،)Uومنها السمٌفة المزدوجة ،كما عمل المعمار على إحقداث نقوع مقن
التنوع فً تغطٌتها وما تضمه جنباتها من عناصر معمارٌقة وحلٌقات زخرفٌقة ،وذلقن
فً نماذج عدة عالجتهقا الدراسقة ضقمن الوالٌقات المختلفقة للدولقة العثمانٌقة المترامٌقة
األطراف.
Goodwin, A History of Ottoman Architecture, p. 271.

)(98

( )77حول نمط مخطط هذا الجامع فضبلً عن نماذجه األخرى فً الٌونان راجع ،دمحم حمقزة ،العمقارة
اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج ،1ص  ،192شكل رلم (.)37
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* النتائج:
توصقلت الدراسقة والبحقث إلقى مجموعقة مقن النتقائج حقول تطقور شقكل السقمٌفة التقً
تتمدم المساجد العثمانٌة وذلن فٌما ٌلً:
* أظهرت الدراسقة أن فكقرة السقمٌفة التقً تتمقدم أغلقب العمقائر العثمانٌقة بصقفة عامقة
والعمققائر الدٌنٌققة بصققفة خاصققة بمثابققة إرث أصققٌل ورثققه العثمققانٌون عققن أجققدادهم
سبلچمة الروم من ضمن ما ورثوه عنهم فً مجال العمارة والفنون ،ولكنهم أخضعوه
إلى خاصٌة من خصائص الفن اإلسبلمً وهً خاصٌة التطقور المتواصقل ،فقابتكروا
أنواعا ً أخرى من هذه السمائف متعددة ومتنوعة.
* رجحت الدراسة لرب التشابه بٌن السمٌفة التً تتمدم العمائر العثمانٌة وبقٌن القدرگاه
التققً تشققغل العمققائر المملوكٌققة فققً مولعهمققا مققن المبنققى كحلمققة وصققل بققٌن التكققوٌن
الداخلً والتكوٌن الخارجً للمبنى ،فضبلً عن التشابه فً الدور الوظٌفً والذي ٌلعبه
كبلهمققا فققً العمققائر الدٌنٌققة التققً ٌمققع بهققا؛ إذ أنققه مققن ضققمن وظائفهمققا أنهمققا بمثابققة
موضعا ً للصبلة للمتقؤخرٌن فقً المقدوم ألدائهقا ،أي مكقان للجماعقة المتقؤخرة كمسقاحة
خارجٌة تضاف إلى مساحة بٌت الصبلة ،فضبلً عن دورهقا الجمقالً الممٌقز للواجهقة
الرئٌسة والمدخل الرئٌ .
* تتبعت الدراسة أصول فكرة السمٌفة التقً تتمقدم العمقائر فقً العقالم اإلسقبلمً بصقفة
عامة شرلا ً وغرباً ،ولد أثبتت أن أول ظهورها ربما ٌكون فً غرب العالم اإلسقبلمً
بمدٌنة سوسة التونسٌة فً شكل رواق مسموف ٌتمدم جامع أبً فتاته ،ثقم انتملقت منهقا
إلى مصر من ضمن التؤثٌرات الوافدة من المغقرب اإلسقبلمً مقع الفقاطمٌٌن الوافقدٌن
إلٌهققا ،مققن مسققمط رأسققهم األول هنققان ،فظهققرت السققمٌفة بحٌققث تتمققدم أحققد المنشققآت
الجنائزٌققة وهققو مشققهد السققٌدة رلٌققة ب المققاهرة ،ثققم ظهققرت بعققد ذلققن بحٌققث تتمققدم أح قد
العمائر الدٌنٌة وذلن بجامع الصالح طبلئع ،ثقم اسقتمرت السقمٌفة فقً الظهقور بمصقر
ولكن فً منشآت جنائزٌة عدة ضمن العصر المملوكً.
* أظهرت الدراسة فكرة ظهور السمٌفة لبل العصر الفاطمً بمصر اإلسبلمٌة ولكن
فً نوع آخر من العمائر وهو العمارة السكنٌة ،وذلن فً التكوٌن الداخلً لدور
ومساكن مدٌنة الفسطاط بحٌث تشرف على الفناء المكشوف الذي ٌتوسطها
باالختبلف التام عن مولعها ودورها وشكلها فً المنشآت الدٌنٌة موضوع الدراسة.
* أوضحت الدراسة بداٌات التطور النوعً لشكل السمٌفة مقن خقبلل شقكلها األول فقً
مدٌنة بورصة بحٌث ترتفع بارتفاع كتلة التكوٌن األساسً للمسجد الذي تتمدمه وكؤنها
جزء ال ٌتجزأ منه (هٌكل واحد) ،كما أنها مغلمة الجانبٌن ،بحٌث تطورت فً سقمائف
إستانبول إلى كونها أصبحت ذات طبٌعة مضافة للمبنقى ولٌسقت أساسقٌة ،إذ ال ترتفقع
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بارتفاع كتلة البناء القذي تتمدمقه ،كمقا أن جانبٌهقا أصقبحا مفتقوحٌن ،مقع وجقود شقواذ
لهذٌن الشكلٌن.
* بينت الدراسة أن الشكل العام للسمٌفة غلب علٌه كونه عبارة عن رواق ٌتمدم المبنى
على محور المحراب ،بحٌث ٌتمدم المدخل الرئٌ إلى ذلن المبنى ،ولد تنوعت ألسام
هذا الرواق وتعددت ،ولد كان ٌغطً كل منها  :إما لباب أو ألبٌة أو االثنٌن معاً ،وفً
بعض األحٌان بسمف مسقطح مائقل ،وفقً الغالقب تكقون المسقاحة أو الوحقدة أو المسقم
األوسط هو األكثر ارتفاعا ً تمٌٌزا ً له عن بالً األلسام األخقرى الجانبٌقة؛ لكونقه ٌتمقدم
المدخل الرئٌ إلى المبنى ،كمقا أن هقذا القرواق ٌطقل علقى الخقارج مقن خقبلل بائكقة
أمامٌة ،تمتد إلى الجانبٌن ،وتتكون مقن العمقود بؤنواعهقا المختلفقة ،بحٌقث تختلقف مقن
سمٌفة إلى أخرى ،وتتكئ إمقا علقى أعمقدة رخامٌقة ،أو علقى أكتقاف حجرٌقة ،أو علقى
االثنٌن معا ً فً تناغم جمٌل.
* اتضح من خبلل البحث أن واجهة السمٌفة فُتحت بها النوافذ إما فً شكل صقف واحقد
من مصبعات معدنٌة ،أو من صفٌن السفلً من مصبعات ،والعلوي من لمرٌات مطولة
معمودة ،ولد ازدانت الواجهات كذلن بوزرات رخامٌقة ،وحلٌقات متنوعقة مقن زخقارف
وكتابات ،وتناوب ألوان ،وببلطات خزفٌة ذات زخارف متنوعة ورائعة.
* ألمت الدراسة الضوء على أنواع السمائف التً تتمدم العمائر العثمانٌة والتً أخضعها
المعمار العثمانً إلقى جانقب األصقالة محافظقا ً علقى أصقولها األولقى والتقً ورثهقا عقن
أجداده ،إلى جانب التطوٌر واالبتكار فظهرت نماذج مبتكرة وجدٌدة منها؛ وذلن بهقدف
إحداث المزٌد من المساحة المضافة إلقى المخطقط العقام للمبنقى ،فظهقرت السقمٌفة التقً
تتمدم المبنى على محور المحراب ،والممسمة إلى ثبلثة أو أربعة أو خمسقة أو سقبعة أو
تسعة ألسام أو أكثر بحسب امتداد واجهة بٌت الصبلة ومساحته ،كما ظهرت كذلن ذات
السمف المسطح المائل وإن للت نماذجها ،والسمٌفة التً تتمدم المبنقى فقً وضقع جقانبً
بعٌقققدا ً عقققن محقققور المحقققراب ،باإلضقققافة إلقققى السقققمٌفة التقققً تؤخقققذ شقققكل حقققرف )(L
اإلنجلٌققزي؛ بحٌققث تحققٌط بققالمبنى مققن جققانبٌن ،أو علققى شققكل حققرف ) (Uاإلنجلٌققزي؛
بحٌققث تحققٌط بققالمبنى مققن ثققبلث جهققات عققدا جهققة جققدار المبلققة ،فض قبلً عققن السققمٌفة
المزدوجة؛ بحٌث تتمدم المبنى سمٌفة ،وٌحٌط بها هً األخرى سمٌفة أخرى ثانٌة ،تحٌط
بها من ثبلثة جوانب ،وٌبلحظ أن األخٌرة تكون فً الغالب مغطاة بسمف مسطح مائل،
ولققد تتبعققت الدراسققة نمققاذج كققل نققو ع منهققا فققً والٌققات الدولققة العثمانٌققة المختلفققة بمققدر
اإلمكان مع مراعاة التنوع فٌها.
* رجحت الدراسة عدم مٌل المعمار العثمانً إلى تغطٌة سمائفه باألسمف المائلقة ،حٌقث
نفذها فقً نمقاذج للٌلقة ممارنقة بالسقمائف المغطقاة بالمبقاب واأللبٌقة؛ وذلقن لكونهقا تفسقد
تققوازن الجققامع ،وتُحققدث نوع قا ً مققن عققدم التققوازن البصققري للكتلققة ،ممققا ٌفمققد الوضققع
المركزي للجامع ،فٌبدو الجامع والسمٌفة وكؤنهما كتلة واحدة كما فقً سقمٌفة التقً تتمقدم
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جامع صولللو دمحم عند عزب لابً بإستانبول ،ومع هذا فمد اعتمد المعمار علقى السقمف
المائل فً تغطٌة السمٌفة الخارجٌة فً السمائف المزدوجة وذلن على الدوام.
* أوضحت الدراسة أنه على القرغم ممقا ٌقراه القبعض مقن اتجقاه المعمقار العثمقانً إلقى
الصحن السماوي كبدٌل عن السمٌفة ،إال أن المعمار العثمانً لد ذكر بهقا (أي السقمٌفة)
ومٌزها عن بالً األرولة األخرى التً تحٌط بهذا الصحن من جمٌع جهاتقه ،فمقد جعقل
القرواق القذي ٌمثلهقا أكثقر ارتفاعقا ً عقن بقالً األرولقة األخقرى فقً نمقاذج عقدة ،بحٌققث
ٌساوي ارتفقاع كتلقة البنقاء ،كمقا أن لبابقه أو ألبٌتقه هقً األخقرى أكثقر ارتفاعقا ً بطبٌعقة
الحال ،كما فً نماذج عدة ،أو برفع لبابه فمط كما فً نماذج أخرى عرضتها الدراسة.
* بينت الدراسة الغرض ا،خر الذي كان ٌهدف إلٌه المعمار العثمانً فً فكرة السقمٌفة
وشكلها من حرف ) (Lاإلنجلٌزي إلى جانب الغرض األول لزٌادة مساحة المبنقى التقً
تتمدمه وكبدٌل عن الصحن الذي خلقت منقه أال وهقو إحقداث نقوع مقن التقآلف البصقري
بٌن مبانً المجمع البنائً (الكلٌة) من خبلل التكرار ،وبالتالً إحداث نوع من التقوازن
والتماثل ،وهو ما ظهر فً السمٌفة التً تؤخذ شكل حرف ) (Lحول جامع شمسً أحمد
باشا فً اسكدار بإسقتانبول ،ومخطقط المدرسقة الملحمقة بقالمجمع فقً شقكل حقرف )(L
كذلن ،ولد تتبعت الدراسة نماذج عدة من هذه السمٌفة فً أوروبا العثمانٌة وفً مصر.
* رجحت الدر اسة أن فكرة السمٌفة التقً تتمقدم المبنقى فقً شقكل زٌقادة دائقرة مقن ثقبلث
جهققات عققدا جققدار المبلققة أي علققى شققكل حققرف ) (Uربمققا ٌكققون الهققدف الققذي ٌبتغٌ قه
المعمار منها هو إضافة مساحة أخرى زائدة من الخارج إلى مساحة المبنى الذي تتمدمه
كبدٌل ٌُغنً عن الصحن ،وهو ما كان دافعا ً كذلن منذ البداٌة إلى فكرة األرولة الجانبٌة
أو ما ٌُعرف باسم األجنحة المستعرضة ،والتً بدأت على ٌقد المعمقار سقنان فقً جقامع
شهزادة بإستانبول ،ثم تطورت بعد ذلن بحٌث تم ربطها بمساحة الفراس الداخلً للمبنى
بدمج هذه المجنبات مع المخطقط القداخلً ،إلقى جانقب االسقتفادة منهقا خارجٌقا ً بإكسقاب
أماكنها حٌاة وحركة لم تكن معهودة من لبل فً مثل هذه األماكن الجانبٌة ولد عرضت
الدراسة نماذجها المختلفة،
* رجح البحث كذلن أن المعمار العثمانً ربما أراد من سقمٌفته علقى شقكل حقرف )(U
بجامع السقنانٌة فقً المقاهرة أن ٌسقتفٌد مقن المولقع الخقبلب علقى ضقفاف النٌقل بإضقافة
زٌادة داٌرة بمثابة أجنحة إضافٌة لمساحة الجامع كمصلى ٌطل على هذا المشهد البدٌع،
ولد تتبعت الدراسة نماذج العمائر التً تحتوي على مثل هذا النقوع مقن السقمائف شقرلا ً
وغرباً.
* أظهرت الدراسة نماذج عدة للسمائف التً تتمدم بٌت الصبلة للمسجد ،والتً تمثل أحد
األرول ة األربعة التً تحٌط بالصحن السماوي المكشوف ،والذي ٌمثل الرابط العضقوي
الذي ٌجمع بٌن مخطط الجامع والمدرسة معا ً فً بناء واحد متكامل.
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* نالشاات الدراسققة وحللققت ا،راء المختلفققة حققول فكققرة السققمٌفة المزدوجققة والتققً تتمققدم
بعض العمائر العثمانٌة الدٌنٌة بهدف زٌادة مساحتها الكلٌة ،ولقد رفقض البحقث مقا لالقه
البعض مقن أن بقداٌات ظهورهقا كقان فقً جقامع العادلٌقة فقً حلقب؛ وذلقن لخطقؤ ورود
تارٌخققه الحمٌمققً ضققمن هققذا الققرأي ،والققذي أرخققه بعققام (723ه ق 1519 /م) ،مققع أن
تارٌخه الفعلً هو (763ه 1556 /م) ،ولد ظهرت نماذج سابمة على هذا التارٌخ ولد
عرضتها الدراسة بالتفصٌل وفك منهج وصفً تحلٌلً ممارن.
* رجحت الدراسة أنه ربما تكون بداٌات ظهور فكرة السمٌفة المزدوجة كان فً مخطط
ٌشٌل جامع (الجامع األخضر) فً مدٌنة ازنٌقن ،والقذي تتمقدم مخططقه سقمٌفة خارجٌقة
باإلضافة إلى وجود سمٌفة داخلٌة تم إدماجها مع مساحة الفراس الداخلً للجامع ،وكذلن
الحال فً سمٌفتً جامع محمود باشا الصدر األعظم للسقلطان دمحم الفقاتح فقً إسقتانبول،
ثم تبعه الظهور الصرٌح للسقمٌفة المزدوجقة فقً وضقع خقارجً عقن المبنقى فقً جقامع
السققلٌمانٌة فققً چورل قو ،ثققم فققً جوامققع عققدة ضققمن مخططققات عمققائر والٌققات الدولققة
العثمانٌة المترامٌة األطراف شرلا ً وغربا ً.
* أوضااحت الدراسققة أنققه علققى الققرغم مققن أن السققمٌفة الثانٌققة الخارجٌققة ضققمن نمققاذج
السمائف المزدوجقة دومقا ً مقا تحقٌط بالسقمٌفة األولقى الداخلٌقة مقن ثبلثقة جوانقب ،إال أن
هنققان نمققاذج كانققت تتمققدم السققمٌفة فققً وضققع أمققامً فمققط دون الجققانبٌن؛ وذلققن بسققبب
وجودها ضمن مخطط الجامع والمدرسة والذي ٌجمع بٌنهما الصقحن كقرابط عضقوي،
وبالتالً فمد كانت هذه السمٌفة تمثل مع حجرات المدرسقة األرولقة األربعقة التقً تحقٌط
بالصحن الوالع بٌنهما ،كما فقً سقمٌفة جقامع ومدرسقة األدمٌقرال سقنان فقً بشقكطاش،
ومهرمقاه عنقد أدرنقة لقابً ،وبٌالقه باشقا بماسقم باشقا فقً إسقتانبول ،وٌبلحقظ أن األخٌقر
ٌختلف عن النماذج األخرى فً كونه ال ٌمثل نموذج الجامع والمدرسة معاً.
* لفتت الدراسة النظقر إلقى أن سقمٌفة جقامع بٌالقه باشقا فقً لاسقم باشقا بإسقتانبول تمثقل
أنموذجا ً فرٌدا ً للسمٌفة المزدوجة التً تتمدم مخطط الجامع المتعدد المباب ،أو ما ٌُعقرف
باألولو جامع ،وٌبلحظ أنه ٌغطً كل سمٌفة منهما سمف مائل ،وربمقا ٌكقون ذلقن ألول
مرة كنموذج فرٌد لمثقل هقذا النقوع مقن السقمائف المزدوجقة ،وٌتفقرد هقذا الجقامع كقذلن
بكونه ٌحتوي علقى نقوعٌن مقن السقمائف  :النقوع األول وهقو السقمٌفة التقً تقدور حقول
المبنى من ثبلث جهات عدا جدار المبلة ،والنوع الثقانً وهقو السقمٌفة المزدوجقة كقذلن،
وهو أمر ربما ٌكون جدٌداً.
* أظهرت الدراسة تمٌز السمٌفة المزدوجقة التقً تتمقدم ٌنقً جقامع (الجقامع الجدٌقد) فقً
كومققوتٌنً بالٌونققان فققً كققون الققرواق الجنققوبً الغربققً منهققا أكثققر امتققدادا ً عققن الققرواق
الجانبً ا،خر الشقمالً الشقرلً والقذي ٌحقٌط بالسقمٌفة الداخلٌقة كالمعتقاد ،بقل إنقه ٌمتقد
لٌققوازي الجققدار الجنققوبً الغربققً مققن بٌققت الصققبلة للجققامع ،وٌشققغل صققدره محققراب
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مجوف بالتشابه مع السمائف التً تدور بالمبنى من ثبلث جهات كمقا فقً السقنانٌة وأبقو
الذهب بالماهرة وغٌرهما.
* لائمة المصادر والمراجع:
أوالً :المرآن الكريم.

ثانيا ً :الوثائك وحجج الولف:
 حجة ولف األمٌر دمحم بن أبو الذهب (أولاف رلم  )722مإرخة  8شهر شوال سنة ( 1188ه /
 1994م).
 حجة ولف سنان باشا بن علً بن عبد الرحمن رلم ( )2867أولاف ،المإرخة بالعشرٌن من
ربٌع األول سنة (776ه 1589 /م).
 وثٌمة ولف مسٌح باشا الوالً العثمانً كافل المملكة الشرٌفة اإلسبلمٌة بالدٌار المصرٌة واأللطار
الحجازٌة والٌمن ،رلم  2836أولاف ،تحمٌك علً محمود سلٌمان الملٌجً ،إصدارات مجلة كلٌة
ا،داب ،جامعة اإلسكندرٌة ،العدد  ،16اإلسكندرٌة 1772 – 1771م.
ثالثا ً :المصادر العربية:
 ابن العماد ،أبً الفبلح عبد الحً الحنبلً (ت 1287ه 1698 /م) ،شذرات الذهب فً أخبار من
ذهب 8 ،أجزاء ،المكتب التجاري ،بٌروت ،لبنان ،د.ت.
 ابن الوكٌلٌ ،وسف أفندي الملوانً (ت  1131ه 1917 /م) ،تحفة األحباب بمن ملن مصر من
الملون والنواب ،تحمٌك دمحم الششتاوي ،دار ا،فاق العربٌة1417 ،ه 1777 /م.
 ابن عبد الغنً ،أحمد شلبً المصري الحنفً (ت 1152ه 1929 /م) ،أوضح اإلشارات فٌمن
تولى مصر الماهرة من الوزراء والباشات (الملمب بالتارٌخ العٌنً) ،ضبط وتحمٌك عبد الرحٌم عبد
الرحمن عبد الرحٌم ،طبعة الخانجً ،الماهرة1798 ،م.
 ابن منظور ،أبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم اإلفرٌمً المصري (ت  911ه 1311 /م)،
لسان العرب 18 ،جزء ،الطبعة الثالثة طبعة جدٌدة مصححة وملونة اعتنى بتصحٌحها أمٌن دمحم
عبد الوهاب ودمحم الصادق العبٌدي ،دار إحٌاء التراث ،مإسسة التارٌخ العربً ،بٌروت – لبنان،
 1417ه 1777 /م.
 أولٌا چلبً ،ابن دمحم ظلً( ،ت 1274ه 1682 /م) ،سٌاحتنامه مصر ،ترجمة دمحم علً عونً،
تحمٌك د .عبد الوهاب عزام ،و د .أحمد السعٌد سلٌمان ،تمدٌم ومراجعة د .أحمد فإاد متولً،
مطبعة دار الكتب والوثائك المومٌة ،الماهرة1424 ،ه 2223 /م.
 الجبرتً ،عبد الرحمن بن حسن بن برهان الدٌن الحنفً (ت 1242ه 1825 /م) ،عجائب ا،ثار
فً التراجم واألخبار ،تحمٌك أ .د .عبد الرحٌم عبد الرحمن عبد الرحٌم ،أربعة أجزاء ،عن طبعة
بوالق ،مطبعة دار الكتب المصرٌة بالماهرة1779 ،م.
 المرمانً ،أبً العبا أحمد بن ٌوسف بن أحمد الدمشمً (ت  1217ه 1612 /م) ،أخبار الدول
وآثار األول فً التارٌخ ،عالم الكتب ،بٌروت ،د .ت.
رابعاً :المراجع العربية:
 أحمد عبد الرازق أحمد ،تارٌخ وآثار مصر اإلسبلمٌة من الفتح العربً حتى نهاٌة العصر
الفاطمً ،دار الفكر العربً ،الماهرة 1422 ،ه 1777 /م.
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 أحمد فكري ،مساجد الماهرة ومدارسها (المدخل) ،دار المعارف بمصر1762 ،م.
 أحمد دمحم زكً أحمد:
* المنشآت العثمانٌة الدٌنٌة فً أعمال المهند سنان ،مجلدان ،مخطوط رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،كلٌة ا،داب – جامعة اإلسكندرٌة2222 ،م.
* تشكٌل الجدران الخارجٌة فً عمائر الماهرة الدٌنٌة فً العصر العثمانً (1213 – 723ه /
1978 – 1519م) 3 ،مجلدات ،مخطوط رسالة دكتوراه غٌر منشورة ،لسم التارٌخ – كلٌة ا،داب
– جامعة اإلسكندرٌة1428 ،ه 2229 /م.
* "تطور شكل الدرگاه فً تخطٌطات العمائر العثمانٌة الدٌنٌة بمدٌنة الماهرة "دراسة وصفٌة
تحلٌلٌة ممارنة" ( 1213 – 723ه  1978 – 1519 /م)" ،مجلة كلٌة ا،داب ،جامعة
اإلسكندرٌة ،العدد الثانً والستون ،سنة  2212م.
 أحمد محمود عبد الوهاب المصري ،العمائر ووثائك الغوري الجدٌدة بوزارة األولاف ،مجلدان،
مخطوط رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة ا،داب ،جامعة أسٌوط1422 ،ه 1781 /م.
 أدي شٌر ،معجم األلفاظ الفارسٌة المعربة ،مكتبة لبنان ،بٌروت1772 ،م.
 أصبلن آبا ،أولطاي ،فنون الترن وعمائرهم ،ترجمة أحمد دمحم عٌسى ،مركز البحوث للتارٌخ
والفنون والثمافة اإلسبلمٌة بإستانبول ،إستانبول1789 ،م.
 تامر مختار دمحم" ،مسجد عواض بن بمدٌنة مغنٌسا التركٌة – دراسة أثرٌة معمارٌة" ،المإتمر
الدولً السابع "الحٌاة الٌومٌة فً العصور المدٌمة" ،مركز الدراسات البردٌة والنموش – جامعة
عٌن شم  ،الماهرة 2216 ،م.
 جمال عبد الرحٌم" ،موروث العمارة السكنٌة بالجزٌرة العربٌة ودوره فً عمارة الدور السكنٌة
بفسطاط مصر" ،مجلة اإلتحاد العام لآلثارٌٌن العرب ،ع  ،7ذو الحجة 1427ه ٌ /ناٌر 2228م.
 حسن عبد الوهاب:
* "مساجد ومشاهد الدولة الفاطمٌة" ،مجلة منبر اإلسبلم ،السنة  ،17العدد  ،6جمادى الثانٌة
 1381ه 1761 /م.
* "ا،ثار الفاطمٌة بٌن تون والماهرة" ،مإتمر ا،ثار فً الببلد العربٌة ،العدد الرابع–18 ،
 27ماٌو 1762م.
* تارٌخ المساجد األثرٌة ،ط  ،2الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب1774 ،م.
 السٌد عبد العزٌز سالم ،تارٌخ المغرب فً العصر اإلسبلمً ،ط  ،2شباب الجامعة1782 ،م.
 سعاد ماهر دمحم ،مساجد مصر وأولٌاإها الصالحون 5 ،أجزاء ،الماهرة1782 – 1791 ،م.
 سلٌم عادل عبد الحك وخالد معاذ" ،مشاهد دمشك األثرٌة" ،مطبوعات مدٌرٌة ا،ثار فً سورٌة،
مطبعة الترلً ،دمشك1752 ،م.
 عبد العزٌز مرزوق ،الفنون الزخرفٌة فً العصر العثمانً ،الهٌئة المصرٌة للكتاب1789 ،م.
 عبد المادر الرٌحاوي" ،المدرسة والتكٌة السلٌمانٌتان" ،الحولٌات األثرٌة السورٌة ،المجلد السابع،
الجزء األول والثانً ،دمشك1759 ،م.
 عبد هللا عطٌة عبد الحافظ" ،نماذج من منشآت والة مصر العثمانٌٌن فً إسطنبول" ،ندوة ا،ثار
اإلسبلمٌة فً مشرق العالم اإلسبلمً" ،دار طٌبة للطباعة ،الماهرة1778 ،م.
 علً أحمد الطاٌش" ،طراز المساجد السلچولٌة بببلد األناضول" ،ندوة ا،ثار اإلسبلمٌة فً شرق
العالم اإلسبلمً ،دار طٌبة1778 ،م.
 علً محمود سلٌمان الملٌجً ،الطراز العثمانً فً عمائر الماهرة الدٌنٌة ،مجلدان ،مخطوط
رسالة دكتوراه غٌر منشورة ،كلٌة ا،داب – جامعة أسٌوط1782 ،م.
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 كامل بن حسٌن بن دمحم بن مصطفى البالً الحلبً الغزي ،نهر الذهب فً تارٌخ حلب 3 ،جزء،
ط  ،2دار الملم ،حلب1417 ،ه 1778 /م.
 لجنة حفظ ا،ثار العربٌة ،محاضر وتمارٌر اللجنة عن عام 1722م ،المجموعة  ،17ص .122
 لجنة حفظ ا،ثار الوطنٌة فً البوسنة.
 مجمع اللغة العربٌة ،المعجم الوسٌط ،ط  ،4مكتبة الشروق الدولٌة 1425 ،ه 2224 /م.
 دمحم أسعد طل  ،ا،ثار اإلسبلمٌة والتارٌخٌة فً حلب ،مطبعة الترلً بدمشك1395 ،ه 1756/م.
 دمحم التونجً ،معجم المعربات الفارسٌة منذ بواكٌر العصر الجاهلً حتى العصر الحاضر ،راجعه
السباعً دمحم السباعً ،ط .ثانٌة منمحة ومزٌدة ،مكتبة لبنان ناشرون ،بٌروت1778 ،م.
 دمحم السٌد دمحم جاد ،تذاكر المعماري سنان – دراسة وترجمة إلى العربٌة ،مخطوط رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة ا،داب – جامعة عٌن شم 1784 ،م.
 دمحم حمزة إسماعٌل الحداد:
* موسوعة العمارة اإلسبلمٌة فً مصر من الفتح العثمانً حتى عهد دمحم علً (المدخل)،
(الكتاب األول) ،مكتبة زهراء الشرق ،د.ت.
* العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة ،مج  ،1ط  ،1الكوٌت  :جامعة الكوٌت ،د.ت.
* طراز المسجد المبة وأنماطه البالٌة فً المدٌنة المنورة والهفوف – دراسة تحلٌلٌة ممارنة
للتخطٌط وأصوله وتطوره فً العمارة اإلسبلمٌة ،بحث ضمن كتاب اللماء العلمً الثانً لجمعٌة
التارٌخ وا،ثار بدول مجل التعاون الخلٌجً ،الرٌاض 1422 ،ه 2221 /م.
* عمائر الوزٌر لوچه سنان باشا (المتوفً  1224ه 1575 /م) البالٌة فً الماهرة ودمشك
"دراسة تحلٌلٌة ممارنة للتخطٌط وأصوله المعمارٌة" ،بحث فً كتاب  :بحوث ودراسات فً
العمارة اإلسبلمٌة (الكتاب األول) ،ط  2مزٌدة ومنمحة ،دار الماهرة ،الماهرة2224 ،م.
 دمحم راغب الطباخ الحلبً ،أعبلم النببلء بتارٌخ حلب الشهباء ،صححه وعلك علٌه دمحم كمال6 ،
أجزاء ،ط  ،2دار الملم العربً بحلب1428 ،ه 1788/م.
 دمحم علً حامد بٌومً ،كتابات العمائر الدٌنٌة العثمانٌة بإستانبول – دراسة أثرٌة فنٌة ،جزءان،
مخطوط رسالة دكتوراه لسم ا،ثار اإلسبلمٌة – كلٌة ا،ثار – جامعة الماهرة1772 ،م.
 دمحم كرد علً ،خطط الشام 6 ،أجزاء ،مطبعة المفٌد بدمشك1349 ،ه 1728 /م.
 دمحم دمحم أمٌن ولٌلً علً إبراهٌم ،المصطلحات المعمارٌة فً الوثائك المملوكٌة ( 723 – 648ه
 1519 – 1252 /م) ،ط  ،1دار النشر بالجامعة األمرٌكٌة ،الماهرة1772 ،م.
 ناصر سٌد أحمد ومصطفى دمحم وآخرون ،المعجم الوسٌط ،ط  ،1مإسسة التارٌخ العربً للطباعة
والنشر 1427 ،ه  2228 /م.
 نجوى عثمان ،الهندسة اإلنشائٌة فً مساجد حلب ،رسالة ماجستٌر فً تارٌخ العلوم التطبٌمٌة،
منشورات جامعة حلب ،معهد التراث العلمً العربً1413 ،ه 1772/م.
 هداٌت علً تٌمور ،جامع الملكة صفٌة ،دراسة أثرٌة معمارٌة ،مجلدان ،مخطوط رسالة ماجستٌر
غٌر منشورة ،كلٌة ا،ثار ،جامعة الماهرة1799 ،م.
خامسا ً :المراجع المعربة:
 كارل بروكلمان ،تارٌخ الشعوب اإلسبلمٌة ،ترجمة بنٌه أمٌن فار  ،ومنٌر البعلبكً ،ط  ،5دار
العلم للمبلٌٌن ،بٌروت1768 ،م.
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 أوالً :األشكال:

شكل رلم ( :)8منظور يوضح السميفة
التي تتمدم العمائر العثمانية.
(الباحث).

شكل رلم ( :)2مسمط أفمي لجامع بوفتاته في سوسة بتونس
يوضح السميفة التي تتمدم مخططه.
(عن :حسن عبد الوهاب بتصرف).

شكل رلم ( :)3مسمط أفمي لمشهد السيدة رلية وجامع الصالح طالئع ولبة األشرف خليل ولبة بيبرس
الجاشنكير بالماهرة يوضح السميفة التي تتمدم مخططاتهم.
(عن :هيئة اآلثار المصرية).

شكل رلم ( :)4لطاع ليشيل جامع في
ازنين يوضح سميفته الداخلية واألخرى
الخارجية.

شكل رلم ( :)5مسمط أفمي لمسجد فيروز بن في ميالس
يوضح السميفة التي تتمدم مخططه.
(عن :جودوين بتصرف).

(عن :جودوين).
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شكل رلم ( :)6مسمط أفمي لجامع ومدرسة مراد األول في بورصة يوضح السميفة التي تتمدم مخططهما.
(عن :جودوين بتصرف).

شكل رلم ( :)7مسمط أفمي لجامع بايزيد األول في
بورصة يوضح السميفة التي تتمدم مخططه.

شكل رلم ( :)1مسمط أفمي ليشيل امارت (دار
المرق الخضراء) ليخشي بن في تيرة والسميفة
التي تتمدمها( .عن :آصالن آبا بتصرف).

شكل رلم ( :)9مسمط أفمي ولطاع لمسجد محمود
باشا بإستانبول يوضح سميفتيه.

شكل رلم ( :)81مسمط أفمي لجامع البايزيدية في
اماسيا يوضح سميفته.

(عن :جودوين بتصرف).

(عن :بهجت أونصال بتصرف).

(عن :آصالن آبا بتصرف).

شكل رلم ( :)88لطاع رأسي لجامع غازو خسرو بن بسراييفو في البوسنة يوضح السميفة التي تتمدمه.
(عن Redžic´ :بتصرف).
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شكل رلم ( :)82مسمط أفمي ومنظور لجامع مهرماه في اسكدار بإستانبول يوضح السميفة المزدوجة
التي تتمدمه( .عن :كوران بتصرف).

شكل رلم ( :)83مسمط أفمي ومنظور لجامع رستم باشا في امينونو بإستانبول يوضح السميفة المزدوجة
التي تتمدمه( .عن :كوران بتصرف).

شكل رلم ( :)84مسمط أفمي ومنظور لجامع رستم باشا في تكيرداغ بإستانبول يوضح السميفة المزدوجة
التي تتمدمه( .عن :كوران بتصرف).

شكل رلم ( :)85مسمط أفمي ولطاع ومنظور لجامع
شهزادة بإستانبول ضمن مجمعه يوضح الرواق
الجانبي الذو يتمدم مخططه( .عن :كوران).
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شكل رلم ( :)86تفاصيل الرواق الذو يتمدم بيت
الصالة جامع شهزادة دمحم بإستانبول والذو يمثل
أحد أضالع الصحن الذو يتمدمه( .الباحث).
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شكل رلم ( :)87مسمط أفمي ومنظور لجامع السليمية بأدرنة يوضح ارتفاع مستوى الرواق الذو يتمدم
بيت الصالة عن بالي األرولة األخرى بأضالع الصحن الذو يتمدمه.
(عن :كوران بتصرف).

شكل رلم ( :)89مسمط أفمي لجامع فاتح باشا في
ديار بكر يوضح سميفته الممسمة إلى سبع
وحدات.
(عن :آصالن آبا بتصرف).

شكل رلم ( :)81مسمط أفمي ولطاع لجامع نور
عثمانية بإستانبول يوضح ارتفاع مستوى الرواق
الذو يتمدم بيت الصالة عن بالي األرولة.
(عن :جودوين بتصرف).

شكل رلم ( :)21مسمط أفمي ولطاع لجامع مهرماه بأدرنة لابي في إستانبول يوضح السميفة المزدوجة
التي تتمدمه( .عن :كوران بتصرف).

شكل رلم ( :)22مسمط أفمي ولطاع لجامع أوچ
شرفلي بأدرنة يوضح ارتفاع مستوى الرواق
الذو يتمدم بيت الصالة عن بالي األرولة.
(عن :هيلنبراند بتصرف).

شكل رلم ( :)28رسم تخطيطي لسميفة جامع
صولللو دمحم بمادرغه في إستانبول.
(الباحث).
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شكل رلم ( :)23مسمط أفمي ولطاع لجامع الفاتحية بإستانبول يوضح ارتفاع مستوى الرواق الذو يتمدم
بيت الصالة عن بالي األرولة األخرى بأضالع الصحن.
(عن :جودوين بتصرف).

شكل رلم ( :)25مسمط أفمي وواجهة ولطاع
لجامع دمحم علي باشا بملعة الجبل في الماهرة
يوضح الرواق الداخلي واآلخر الخارجي الذو
يتمدم بيت صالته( .عن :هيئة اآلثار المصرية).

شكل رلم ( :)24مسمط أفمي ومنظور لجامع
السليمانية في إستانبول يوضح ارتفاع مستوى
الرواق الذو يتمدم بيت الصالة عن بالي األرولة
األخرى بأضالع الصحن( .عن :كوران).

شكل رلم ( :)26مسمط أفمي لجامع صولللو دمحم عند
باب العزب في إستانبول يوضح سميفته ذات السمف
المائل( .عن :كوران بتصرف).
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شكل رلم ( :)27مسمط أفمي وواجهة سميفة
جامع كتخدا العزب في الماهرة بوضعها الجانبي
على غير محور المحراب.
(عن :هيئة اآلثار المصرية بتصرف).
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شكل رلم ( :)21مسمط أفمي ولطاع لجامع مصلح
الدين تشكركتشي بسراييفو في البوسنة يوضح
سميفته على شكل حرف (( .)Lعن.)Hamdija :

شكل رلم ( :)29مسمط أفمي لجامع السنانية في
بوالق بالماهرة يوضح سميفته على شكل حرف
(( .)Uعن :هيئة اآلثار المصرية).

شكل رلم ( :)31مسمط أفمي ولطاع لجامع بياله باشا بماسم باشا في إستانبول يوضح سميفته على شكل
حرف ( ،)Uوالسميفة األخرى التي تتمدمها.
(عن :كوران بتصرف).

شكل رلم ( :)38مسمط أفمي ولطاع لجامع أبو الذهب في ميدان األزهر بالماهرة يوضح سميفته على
شكل حرف ( ،)Uوواجهتها البحرية( .عن :هيئة اآلثار المصرية).
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 ثانياً :اللوحات:

لوحة رلم ( :)8السميفة التي تتمدم مشهد السيدة
رلية بمدينة الماهرة.
(الباحث).

لوحة رلم ( :)2السميفة التي تتمدم جامع
الصالح طالئع خارج باب زويلة بالماهرة.
(الباحث).

لوحة رلم (:)3السميفة التي تتمدم المبة الملحمة بمدرسة صرغتمش بمدينة الماهرة وما تعلوها
من لبوات.
(الباحث).

لوحة رلم ( :)4ماكيت يوضح مدرسة انجه مناره
لي بمونية والسميفة التي تتمدم المسجد الملحك بها
(عن .http://www.kultur.gov :بتصرف).
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لوحة رلم ( :)5السميفة الداخلية واألخرى
الخارجية التي تتمدم مخطط يشيل جامع
(الجامع األخضر) في ازنين
(عن 3dmekanlar :بتصرف).
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لوحة رلم ( :)6واجهة
السميفة التي تتمدم مسجد
فيروز أغا في إستانبول.
http://www.kultur.gov.

لوحة رلم ( :)7واجهة
السميفة التي تتمدم مسجد
اسكندر باشا في اخالط.
(عن:

لوحة رلم ( :)1واجهة السميفة
التي تتمدم جامع غازو خسرو
بن في سراييفو بالبوسنة.
(الباحث).

http://www.kultur.gov

لوحة رلم ( :)9منظر يوضح
السميفة المزدوجة التي تتمدم
جامع مهرماه في اسكدار
بإستانبول
(بريشة الرسام أوجست
فينن).

لوحة رلم ( :)81السميفة
المزدوجة التي تتمدم جامع
مهرماه في اسكدار
بإستانبول من الداخل.
(عن:

لوحة رلم ( :)88ماكيت يوضح
السميفة التي تتمدم مخطط جامع
المرادية في مغنيسه وتتمدم
جانبيه( .عن:
).http://www.kultur.gov

).http://www.kultur.gov

لوحة رلم ( :)82السميفة المزدوجة التي تتمدم مخطط جامع العادلية في حلب وما طرأ عليها من
تدمير في الحرب الحالية.
(عن :الشبكة الدولية).
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لوحة رلم ( :)83السميفة المزدوجة التي تتمدم جامع رستم باشا في امينونو بإستانبول
والبالطات التي تكسوها.
(عن 3dmekanlar :بتصرف).

لوحة رلم ( :)84منظر يوضح ارتفاع مستوى الرواق الذو يتمدم بيت الصالة في جامع السليمية
بأدرنة عن بالي أرولة أضالع الصحن األخرى.
(عن 3dmekanlar :بتصرف).

لوحة رلم ( :)85منظر يوضح ارتفاع مستوى
لباب الرواق الذو يتمدم بيت الصالة في جامع
نور عثمانية بإستانبول عن بالي أرولة أضالع
الصحن األخرى.
(عن 3dmekanlar :بتصرف).
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لوحة رلم ( :)86السميفة المزدوجة التي
تتمدم جامع مهرماه بأدرنة لابي في إستانبول.
(عن 3dmekanlar :بتصرف).
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لوحة رلم ( :)87سميفة جامع
صولللو دمحم في لادرغه
بإستانبول من الداخل وما تزدان
به من حليات وبالطات خزفية.

لوحة رلم ( :)81منظر يوضح ارتفاع مستوى الرواق الذو
يتمدم بيت الصالة بجامع أوچ شرفلي في أدرنة عن بالي
أرولة أضالع الصحن األخرى.
(عن 3dmekanlar :بتصرف)

(عن 3dmekanlar :بتصرف)

لوحة رلم ( :)89منظر يوضح ارتفاع مستوى
الرواق األصلي الذو يتمدم بيت الصالة بجامع
الفاتحية بإستانبول عن بالي أرولة الصحن
األخرى.
(عن 3dmekanlar :بتصرف)

لوحة رلم ( :)21ارتفاع مستوى الرواق
الذو يتمدم بيت الصالة بجامع السليمانية في
إستانبول عن بالي أرولة الصحن األخرى.
(عن 3dmekanlar :بتصرف)

لوحة رلم ( :)28ماكيت يوضح السمائف الخارجية على
جانبي بيت الصالة بجامع دمحم علي في للعة الجبل في الماهرة
ومنظر داخلي يوضحه من الداخل.
(الباحث)
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لوحة رلم ( :)22منظر يوضح
الرواق الداخلي في الجهة
الشمالية الغربية من بيت الصالة
بجامع دمحم علي في الماهرة.
(الباحث)
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لوحة رلم ( :)23السمف المائل الذو يغطي
السميفة التي تتمدم جامع صولللو دمحم باشا عند
باب العزب بإستانبول.
(عن 3dmekanlar :بتصرف).

لوحة رلم ( :)24منظر يوضح الحالة السيئة
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Evolution of the shape of the portico in front of the
Ottoman mosques"Comparative & Analytical Study"
Dr. Ahmed Mohamed Zaki Ahmed 
Abstract:
This study deals with the idea of the outer rewaq, or the socalled portico, which in the front of the Ottoman religion
buildings, inherited by the Ottomans from Seljuk, with an
analysis of the origins of the Islamic world, its Maghreb and its
most important models, and the analytical study of the types of
these portico and the evolution of its forms in order to add extra
space for the buildings attached to it as an alternative to the sahn,
which is devoid of it:
1- The portico in front of the building on the axis of the mihrab.
2- The portico in front of the building on the other than the axis
of the mihrab.
3- The portico that surrounds the building from two sides in the
form of the English letter (L).
4- The portico that surrounds the building from three sides except
the wall of the Qibla in the form of the English letter (U).
5- The Double portico.
With mention the different models of each type, and explaining
the plan of the building which a portico in front of it.
In conclusion, the study presented a set of results God Almighty
call for to be a new good vision about the shape of the portico
and its architecture and construction types in the Ottoman
architecture in particular, and Islamic architecture in general.
Keywords:
Portico – The Front Rewaq – The Styles of Bursa – Dome – The
Double Portico – The Reverse "T".

((Assistant Prof. Department of History and the Egyptian, Islamic monuments Faculty of Arts - Alexandria University. drahmadzaky@yahoo.com

24

