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٣٦  

 الباقیة بمدینة بورصةالعثمانیة ) لر چـشمھ(األسبلة 

  "دراسة تحلیلیة"

    وائل بكري رشیدي.د

  أحمد حلمى زیاده.د                                                     

  :ملخص البحث

تتناول الدراسة أحد أنواع منشآت الرعایة االجتماعیة، وھي األسبلة أو الچـشمھ 
ھدف إلى القاء ، وتلر، والتي تقدم السقایة للمارة، بھدف كسب الثواب من هللا 

الضوء على ھذا النوع من منشآت الرعایة االجتماعیة، ووسائل امدادھا بالمیاه 
ببورصة العاصمة األولى للدولة العثمانیة، واستراتیجیة توزیعھا، وطرزه المعماریة 
ببورصة، والفئات االجتماعیة المساھمة في عمارتھا، والتأثیرات المعماریة والفنیة 

  .نشآت الرعایة االجتماعیة السقائیة خالل العصر العثمانيالتي تأثرت بھا م

  :لدالةالكلمات ا

  .، بورصة، العثماني)چـشمھ(طرز، الرعایة االجتماعیة، أسبلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 الوادي یة اآلثار جامعة جنوبلأستاذ مساعد بك  yahoo.com@ Waelbakry82  
 آلثار جامعة جنوب الوادي یةلك سمدرAhmed_Helmy@arch.svu.edu.eg  
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٣٧  

  :المقدمة

من أبرز منشآت الرعایة االجتماعیة في الحضارة ) چـشمھ لر(تعد األسبلة 
بصفة خاصة، ویتناول ھذا البحث اإلسالمیة بصفة عامة، وخالل العصر العثماني 

على  )٢(والسنة النبویة )١(حث القرآن الكریمدراسة األسبلة الباقیة بمدینة بورصة، وقد 
، وھي من األعمال الخیریة الجاري ثوابھا علي منشئھا بعد الموت )٣(بناء األسبلة

بكة فلم تكن ھناك ش ،)٤(التي ازدھرت في العصور الوسطيو ،مادامت باقیة منفعتھا
میاه شرب للناس كما اآلن، وكان السقاة یوزعون المیاه على البیوت بالقرب، فقدمت 
االسبلة المیاه سواء للمارة في الشوارع العامة وسدت ظمئھم، كما سدت االحتیاج 

، وأطلق علي )٥(الیومي لھم من المیاه حیث اتاحت بعض االسبلة نقل المیاه للبیوت
یة خالل القرون اقلحات عبر العصور، فعرف بالسومصط ھذه المنشآت عدة مسمیات

/ ھـ  ٥(الخمسة األولي للھجرة، ثم انتشرت واشتھرت باسم األسبلة منذ أواخر القرن 
، والسیما في بالد الشام ومصر والجزیرة العربیة، أما في أقطار الغرب )م ١١

األبنیة أو  اإلسالمي فقد ساد انتشار مصطلح السقایة وصار علًما علي ذلك النوع من
المنشآت الخیریة ھناك، ولم یقتصر األمر علي ذلك بل ظھرت بضعة مرادفات 

المعروف في الشام بمصطلح في الیمن، و االمحسنة التي شاع استخدامھ منھاأخري 
  .)٦(والحجاز ومصر

ویھتم ھذا البحث بتناول األسبلة الباقیة بمدینة بورصة، والتي لم تعرف سوي 
عرفھ السالجقة واستمر في الفترة العثمانیة، وچـشمھ  چـشمھ، والذي طراز

(Çeşme) ھي  

                                                           
؛ ١٠٣، ٦٠؛ سورة التوبة، آیة ٨؛ سورة المنافقین، آیة ٧٠رآن كریم، سورة اإلسراء، آیة ق )١(

  .١٩؛ سورة الذاریات، آیة ٢٤؛ سورة المعارج، آیة ١٧٧سورة البقرة، آیة 
، ١٥٠٨، ص ٦٠١١كتاب األدب، باب رحمة الناس والبھائم، رقم صحیح البخاري،  ،البخاري)٢(

، مسلم، ٣٤٩، ص ٣٥٩٩حدیث ، ٤ج  ،المعجم األوسطالطبراني، ؛ ٥٩١، ص ٢٤٤٦رقم 
صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب بیان اإلیمان الذي یدخل بھ الجنة وأن من تمسك بما أمر بھ دخل 

  .٢٨، ص ١٥الجنة، حدیث رقم 
السبیل ھو المكان المعد والمجھز لسقایة المارة في سبیل هللا ولوجھ الخیر، جرت عادة المسلمین )٣(

؛ ١٦٣ص اآلثار اإلسالمیة، ، حسن الباشا .لسقایة المارة، للتقرب إلى هللاامتھ داخل المدن، على اق
؛ وعن أصل لفظ السبیل واشتقاقھ اللغوي ینظر إبراھیم آدھم ٣٨٠ص ، فقھ العمرانخالد عزب، 

إبراھیم  ؛١٦٣صاآلثار اإلسالمیة،  ،؛ حسن الباشا٤٢عثمانلى، ص  أصول معمارى ،باش
معجم األمین لآلثار ، ؛ عبد الوھاب علوب٩١٥، ص ١مج المعجم الفارسي الكبیر، ، الدسوقي شتا

  .١٩٢ص واألدیان، 
 .٤٣٩ص  ،منشآت الرعایة االجتماعیة ،محمد سیف النصر أبو الفتوح )٤(
  .٢٠٨ص ، دراسة مقارنة ألسالیب التخطیطفھیم فتحى إبراھیم،  )٥(
 .٩ص ، اإلسالمیة لعمارةا في ةلاألسب، محمد حمزة اسماعیل الحداد)٦(
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٣٨  

كلمة فارسیة تعنى عین ماء جاریة أو ینبوع، وتنطق تششمھ، وصارت  
، وعرف ھذا الطراز )٧(اصطالحاً لطراز بسیط من األسبلة ذات الصنابیر أو البزابیز

حجج الوقف  بمسمیات أخرى في البالد العربیة قبل العصر العثماني كما توضح
والوثائق، حیث أطلق علیھ حوض، وحوض السبیل، والسبیل، وعرف خالل العصر 
العثماني بسبیل حجر مركب بھ مصاصة، وسبیل رخام ماصة، وسبیل مصاصة من 

، )٨(الحجر مركب بھ بزبوزین نحاسیا، حوض مبنى بالحجر بھ مصاصتا نحاس
وه في عمائرھم، فتعتبر وعرف سالجقة الروم ھذا النمط من األسبلة، واستخدم

رى ریق أماسیا توقات الذي شیدتھ ماه بچـشمھ واجھة خان خاتون الذي یقع على ط
أقدم الجشمات ببالد األناضول، ومنھا أیضاً چـشمھ ) م ١٢٣٨/ ھـ  ٦٣٦(خاتون عام 

، باإلضافة للعدید من األسبلة  مثل  )٩() م ١٢٥٨/ ھـ  ٦٥٦(كلیة صاحب عطا بقونیة 
، كما زودت واجھة مسجد )١٠()م ١٢٧١/ھـ  ٦٧١( بسیواس  گوك سبیل مدرسة

 ٦٩٩- ٦٩٦(بسبیل یقع على یسار المدخل ذو خارف منحوتة  أشرف أوغلو بكشھر
  .)١١()م ١٢٩٩-١٢٩٧/ھـ 

عدد ضخم للسبیل طراز جشمھ، وتقتصر ھذه الدراسة  )١٢(وتضم مدینة بورصة
   .على تناول أنماط ھذا الطراز من خالل بعض النماذج 

  :)٢-١(شكل  مصادر امداد المیاه بمدینة بورصة خالل العصر العثماني

وصف المؤرخون بورصة دائما بوفرة میاھھا وأكثروا من وصفھا فتحدث لمعي 
م عن جریان المیاه من ألف عین براقة مثل  ١٦/ ھـ  ١٠جلبي أحد علماء القرن 

یذكر أولیا جلبي أحد ، و)١٣()Şehrengiz Bursa( الشمس في مدینة بورصة في كتابھ 
   ١١رحالة القرن 

                                                           
 ،؛ إبراھیم الدسوقي شتا٤٢أصول معمارى عثمانلى، ص  ،للمزید ینظر إبراھیم آدھم باشا )٧(

، ص "دراسة آثاریة وثائقیة الچـشمھ"میرفت محمود عیسي، ؛ ٩١٥، ص ١المعجم الفارسي، مج 
٢٦٤. 

  .٧١ص  ،األسبلة العثمانیة ،محمود حامد الحسیني )٨(
دراسة مقارنة، ص  ،؛ فھیم فتحى إبراھیم٢٣٥ وعمائرھم، ص فنون الترك ،آبا اوقطاى آصال )٩(

٢٠٩. 
  .٢٣٥ص  أوقطاي آصالن آبا، فنون الترك وعمائرھم،)١٠(
  .٩٣ص  أوقطاي آصالن آبا، فنون الترك وعمائرھم،)١١(
تقع غرب األناضول، وھي العاصمة األولى للدولة العثمانیة، فتحھا أورخان بك  ،بورصة)١٢(

تاریخ  ،إبراھیم بك حلیم،للمزید ینظر. غازي في أواخر عھد والده عثمان )م ١٣٢٦/ ھـ  ٧٢٧(عام
 Halilİnalcık، Bursa Marmara, clit 6, ss. 445-446; Andrew؛ ٣٧ -٣٦صـ صـالدولة العثمانیة 

Petersen, dictionary of Islamic architecture, p. 41.  
(13)Murat Yurtsever, Lamiî Çelebi’nin Bursa Şehrengîzi’nde, c. 2, s. 246. 
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٣٩  

كثیًرا عن وفر میاه بورصة، ویذكر أسبلة المیاه ) سیاحة نامة(م في كتابھ  ١٧/ھـ 
لم تكن ھذه المدینة في حاجة ألسبلة میاه، لكن أقام أصحاب " في المدینة فیقول 

  . )١٤("للمسافر القادم والذاھب چـشمھ ٢٠٦٠الخیرات 

ه في بورصة أنظار الجمیع على مر التاریخ، فكانت ولفتت كثرة ووفرة المیا
المدن التي تحل أزمات المیاه تتشبھ ببورصة في إتباع ھذه الطرق، فعلى سبیل المثال 
كانت المیاه التي جلبھا المعمار سنان أشھر مھندسي ھذه الفترة إلى استانبول بناء 

نجحت في ) م ١٥٥٦ – ١٥٢٠/ ھـ ٩٧٤-٩٢٦(على طلب السلطان سلیمان القانوني 
القضاء على أزمة المیاه في استانبول، فقد كتب الشعراء شعرھم في ھذه المیاه 

والذي كتب شعًرا یشبھ  Hatifiالمعروفة بمیاه األربعین عین ومن بینھم ھافتى 

استانبول والمیاه التي تم احضارھا إلیھا بمدینة بورصة ویؤكد على وفرة میاه 
  .)١٥(بورصة

والینابیع، وقد  )١٦(ة بوجود العدید من مصادر المیاه كاألنھاروتشتھر مدینة بورص
فكان شھدت المدینة تطورات كبیرة في شتى المجاالت بعد الفتح العثماني لھا، 

كل سلطان بعمل شبكات میاه  وقام نصیباً في ھذه التطورات، شبكات ومنشآت المیاهل
المجاور ) Uludağ-الجبل الكبیر - أُلُوطاغ (لتوصیل المیاه التي تأتي من جبل اولو داغ 

قد نجح السلطان و، أنشأھالمدینة بورصة إلى منشآت المیاه واألحیاء الجدیدة التي 
توصیل میاه نبع آق بینار فى ) م ١٣٨٩-١٣٦٠/ ھـ ٧٩١ – ٧٦١(مراد األول 

تقع بغرب  -  Çekirge چكیرگھالموجود في القسم العلوى من بینار باشي إلى منطقة 
وإلى  -وبھا كلیة مراد األول تھرت بینابیعھا الطبیعة وكثرة حماماتھااشبورصة و

 - ١٣٨٩/ ھـ  ٨٠٥-٧٩١(األحیاء المجاورة لھا، كما احضر السلطان یلدریم بایزید 
المیاه الباردة التي تنبع غرب ھضبة الشیخ مراد، بواسطة شبكات المیاه )  م ١٤٠٣

  .)١٧(جنوب شرق بورصة Akçağlayanوالجسور إلى حي 

  :)٩-٣(شكل  استراتیجیة توزیع السبیل طراز الچـشمھ بمدینة بورصة

وزعت األسبلة بكافة نواحي مدینة بورصة وتوزیع بعضھا كاالتي مع مراعاة أن 
  :التوزیع یشتمل على النماذج موضوع الدراسة

                                                           
(14)

 Evliya çelebi: Seyahatname,  cilt 1, kitap 2, s. 21. 
(15)Kazım Çeçen, İstanbul’un Osmanlı Dönemi Su Yolları (haz، Celal Kolay), s. 45. 

یعتقد  في موقع یھمانواة مدینة بورصة عل ، واللتان قامت Gilombozمثل ضفتى نھر جلمبوز )١٦(
جداول وأنھار جبلیة أخرى تنتھي في نھري نیلوفر ، أنھ یعود إلى القرن السادس قبل المیالد

  .Gökوكگو
(17)Ali İhsan Karataş, Bursa Suları ve Su Vakıfları,  s. 380. 
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٤٠  

شرق   )١٨(األسبلة
  بورصة

وسط 
  بورصة

غرب 
  بورصة

شمال 
  بورصة

جنوب 
  بورصة 

Demirtaşp        چـشمھ أبدال محمد 
aşaMh. 

  حىدمیرطاش

  

 Emirsultan  چـشمھ بشیر اغا
Mh. 

 امیرسلطان

        

چـشمھ أحمد منیر 
 شرق اولو جامعباشا 

  Nalbantoğ
lu  

اوغلنعلبندحى
     ى

      

چـشمھ أحمد منیر 
  شمال اولو جامع باشا

اوغلنعلبندحى  
 ى

Nalbantoğ
lu Mh. 

      

چـشمھ أحمد منیر 
 غرب اولو جامعباشا 

اوغلعلبندنحى  
 ى

Nalbantoğ
lu Mh  

      

 Emirsultan  چـشمھ فاطمة خانم
Mh. 

  امیرسلطان

        

 .ÇekirgaMh      چـشمھ مراد األول 
 چكیرگھ

 

    

Muradiye    چـشمھ مراد الثاني
Mh.  

  المرادیة

      

چـشمھ بشیر اغا دار 
  السعادة 

Emirsultan 
Mh. 

  امیرسلطان
  

        

                                                           
  البحث ینظر فيلالستزادة عن موقع ومنشئ وتاریخ عمارة  ووصف األسبلة المتناولة  )١٨(

Kâzım Baykal, Bursa ve anıtları, 58, 61, 88, 101, 120, 124, 127-12, 145, 185;Arif Selçuk 
özer: Geçmişten Günümüze Bursa Çeşmeleri ,ss. 16-125.  

 ٥٢٨- ٤٨٢، منشآت الرعایة االجتماعیة الباقیة بمدینة بورصة ، صـ صـ أحمد حلمى صادق زیادة
. 
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٤١  

 Emirsultan  قورطباسان چـشمھ
Mh. 

  رسلطانامی

        

چـشمھ كلیة ستى 
  خاتون

  Ebu 
İshak 
Mh. 

  أبو اسحاق

      

Osmangaz    جامع الوالدة چـشمھ
iMh. 

  عثمان غازي

      

جامع ھوجھ  چـشمھ
  على زاده 

  Hoca Ali 
ZadeMh.  

      

جامع  چـشمھ
  سلجوق خاتون 

  KayhanM
h. 

  قایخان

      

مئذنة اولو  چـشمھ
  جامع

 حى  
 اوغلىنعلبند

Nalbantoğ
lu Mh.  

      

مدرسة اینى  چـشمھ
  بك

  Tahtakale
Mh. 

  القلعة الخشبیة

      

Mollafen          تكیة افتاده چـشمھ
ari 

Mh. 
حى مال 

  فینارى

تكیة  چـشمھ
  إسماعیل حقى

  TuzPazarı
Mh. 

حى سوق 
  الملح

      

Mahkeme    جامع قواقلى چـشمھ
Mh. 

 حى المحكمة
 

      

حمام  چـشمھ
  أوردكلى

      TayaKadı
n Mh. 
 طایاقادن
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حمام  چـشمھ
  المحكمة

  Mahkeme
Mh. 

  حى المحكمة

      

اوغلنعلبندحى    خان فیدان چـشمھ
 ى

Nalbantoğ
lu Mh.  

      

 Mollaarap         كشك خنكار چـشمھ
Mh. 

  حى مال عرب
  جنوب غرب

قسم شرطة  چـشمھ
  الحمیدیة

  Osmangaz
iMh. 

حى عثمان 
 غازي

      

دار المرق  چـشمھ
  الخضراء 

Yeşil Mh. 
 خضرالحى اال

       

التربة  چـشمھ
  الخضراء

Yeşil Mh. 
  الحى االخضر

        

  
یوضح توزیع األسبلة محل الدراسة بمدینة بورصة خالل العصر ) ١(رسم بیاني رقم 

  )عمل الباحث(العثماني 

تركزھا بوسط المدینة بشكل كبیر، وذلك لعدة  نالحظبعد عرض ھذه األسبلة 
لھا ارتباط عدد األسبلة بتوزیع الكثافة السكانیة، فكلما زاد عدد السكان أسباب أو

بمنطقة كلما زاد عدد األسبلة، وثانیھا حسب امتداد شبكة ومصادر المیاه سواء 
  .األنھار أو المعین، وینطبق السببان بعالقة طردیة مع زیادة أعداد األسبلة أو قلتھا
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، الفترة العثمانیة خاللصة بمدینة بور جشمھالسبیل طراز الوقد تنوعت أنماط 
من دخلة عمیقة إلى حد ما یتوج ھذه الدخلة أو  جوھره عبارة عنفي ذا الطراز وھ

شمھ ألخري، وتحتوي أرضیة ھذه الدخلة أو چتلك الحنیة عقد غالًبا یختلف نوعھ من 
تصل إلیھ المیاه من خالل الصنابیر التي بصدر الدخلة أو  على حوضالحنیة 

  .)١٩(یةالحن

 : چـشمھ ذات واجھة واحدة: النمط األول  - أ

ذات  چـشمھویمكن تقسیم نمط واجھة واحدة،  واجھة یحتوي ھذا النمط على
/ ھـ  ١٠٦٢(أبدال محمد  چـشمھمثل  مستقل أولھماواجھة واحدة إلى نوعین 

مثل  بكلیات قفمنھم ما ھو ملح ملحق اوثانیھم ،)ب-أ ١(لوحة ) ١٠(شكل ) م١٦٥٢
، )٢(لوحة ) ١١(شكل  )م ١٣٨٥ –١٣٦٥/ھـ ٧٨٧ -٧٦٧(لیة مراد األول ك چـشمھ

، )٣(لوحة ) ١٢(شكل  )م ١٤٢٦-١٤٢٤/ھـ ٨٢٣ –٨٢١( كلیة مراد الثاني چـشمھو
-أ ٤(لوحة ) د-أ ١٢(شكل  )م ١٧٤٣/ ھـ   ١١٥٦(بشیر اغا دار السعادة  چـشمھو
 ،)ب- أ ٥( لوحة) ب-أ ١٣(شكل  )م ١٧٤٣/ ھـ ١١٥٦(بشیر اغا  چـشمھ، و)ب
 ،)ب-أ ٦(لوحة ) ب-أ ١٥(شكل  )م ١٨٣٨/ ھـ ١٢٥٤(فاطمة خانم  چـشمھو
، ومنھم ما ھو )٧(لوحة ) ١٤(شكل )م ١٨٥١/ ھـ ١٢٦٨(قورطباسان چـشمھو

/ ھـ ٨٠١(مئذنة اولو جامع چـشمھمثل  بالمساجد سواء بمنشآت دینیة ملحق
، )٩(لوحة  )م ١٤٤٠/ ھـ  ٨٤٤( چالوالدة یان چـشمھ، و)٨(لوحة  )م١٣٩٨

أحمد منیر  چـشمھو،)١٠(لوحة  )م١٨٤٥/ھـ١٢٦١(جامع ھوجھ على زاده  چـشمھو
 بالمدارسأو ،)١١(لوحة ) ١٦(شكل  )م١٨٩٥/ ھـ١٣١٣(باشا شرق اولو جامع 

تكیة افتاده  چـشمھمثل  بالتكایاأو ،)١٢(لوحة ) م ١٤/ ھـ ٨(انى بك  چـشمھ مثل
 )م١٦٢٦/ھـ١١٣٥(بورصلى  ل حقىتكیة إسماعی  چـشمھ، و)م ١٥٦٦/ ھـ٩٧٤(

مثل  بالخاناتسواء  بمنشآت مدنیة ومنھم ما ھو ملحق ،)١٣(لوحة ) ١٧(شكل 

كشك خنكار  چـشمھمثل  بالقصور، أو)١٤(لوحة  )م ١٥/ ھـ ٩(خان فیدان  چـشمھ

-  ٧٩١( حمام اوردكلى چـشمھمثل  بالحماماتو ، أ)١٥(لوحة  )م ١٨٤٤/ھـ١٢٦٦(

ھـ  ٨٢٤( حمام المحكمة  چـشمھو ،)١٦(وحة ل )م ١٤٠٣ - ١٣٩٢/ ھـ ٨٠٥
دار المرق الخضراء  چـشمھمثل ) عمارت(بدور مرق، أو)١٧(لوحة )م  ١٤٢١/

قراقلوخان  چـشمھمثل ) قراقلوخان(الشرطةبأقسام أو  ،)١٨(لوحة  )م ١٥/ ھـ ٩(

                                                           
؛ محمود أحمد ٢١٩ – ٢١٨للمزید ینظر عبدالرحیم غالب، موسوعة العمارة، صـ صـ )١٩(

؛ محمد حمزة إسماعیل الحداد،  ٩، ٢ – ١صـ صـ  ،األسبلة العثمانیة بمدینة القاھرةالحسیني، 
، داد، العمارة اإلسالمیة في أورباحمد حمزة إسماعیل الح؛ ٣٣-٣١، صـ صـ "ألسبلة السلیمانیةا"

 ٤٥محمد حمزة إسماعیل الحداد، األسبلة في العمارة اإلسالمیة، صـ صـ ؛ ٢٤٣-٢٤٢، ص ١مج 
– ٤٦.  
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، ومنھم ما ھو )١٩(لوحة  )م١٩٠٩ – ١٨٧٦/ھـ ١٣٢٧ – ١٢٩٣(شارع حمیدیة

لوحة  )م ١٥/ ھـ٩(التربة الخضراء  چـشمھمثل ) ترب( ئزیةبمنشآت جنا ملحق

)٢٠(.  
 بالعمائر اتصال غیر مباشر ةمتصل )لر چـشمھ(أسبلة وینقسم النوع الملحق إلى   
ھـ ٩٧٤(تكیة افتاده  چـشمھ، و)م  ١٤٢١/ھـ  ٨٢٤(  حمام المحكمة چـشمھمثل 

 ١٢٥٤(ة خانمفاطم چـشمھ، و)م ١٧٤٣/ ھـ ١١٥٦(بشیر اغا چـشمھ، و)م ١٥٦٦/
أحمد منیر باشا  چـشمھ، و)م١٨٤٤/ھـ١٢٦٦(كشك خنكار  چـشمھ، و)م ١٨٣٨/ ھـ 

قراقلوخان شارع حمیدیة الغربیة  چـشمھ، و)م ١٨٩٥/ ھـ ١٣١٣(  شرق اولو جامع
متصلة اتصال  )لر چـشمھ(أسبلة ، وإلى )م ١٩٠٩ – ١٨٧٦/ ھـ١٣٢٧ –١٢٩٣(

 ٨٠٥- ٧٩١(حمام اوردكلى چـشمھمثل  ةتتخلل الواجھ چـشمھسواء  مباشر بالعمائر

 چـشمھ، و)م ١٤٤٠/ھـ ٨٤٤(چجامع الوالدة یان چـشمھ، و)م ١٤٠٣ - ١٣٩٢/ھـ
، )م ١٥/ ھـ٩(التربة الخضراء  چـشمھ، و)م١٤/ ھـ ٨(نى بكمدرسة مدرسة ا

 قورطباسان چـشمھو ،)م١٧٤٣/ ھـ١١٥٦(دار السعادة  بشیر اغا  چـشمھو

ل كلیة مراد األو چـشمھمثل  ویة مستقیمةجشمھ زاأو  ،)م ١٨٥١/ ھـ١٢٦٨(

/ ھـ ١٢٦١(جامع ھوجھ على زاده چـشمھ، و)م ١٣٨٥ – ١٣٦٥/ ھـ  ٧٨٧ -٧٦٧(
/ ھـ  ٨٢٣ –٨٢١(كلیة مراد الثاني چـشمھمثل  زاویة مشطوفة چـشمھ، أو)م ١٨٤٥
ھـ  ١٣٢٧ – ١٢٩٣( قراقلوخان بشارع حمیدیة الشرقیة چـشمھ، و)م١٤٢٦-١٤٢٤

مئذنة اولو  چـشمھمثل  المئذنة قاعدةتتخلل  چـشمھ، أو)م ١٩٠٩ – ١٨٧٦/ 
، )م ١٥/ ھـ ٩(خان فیدان  چـشمھمثل  متصلة بفساقي، أو)م ١٣٩٨/ ھـ ٨٠١(جامع

 بورصلى تكیة إسماعیل حقى چـشمھمثل  أسفل بسطة السلم وبین طرفیھ چـشمھأو
  ).م١٦٢٦/ ھـ ١١٣٥(

بھذا النمط وغلب استخدام  )لرچـشمھ (وتنوعت أعداد صنابیر المیاه باألسبلة 
  . فاطمة خانم چـشمھصنبور واحد، إال أن المعمار استخدم ثالثة صنابیر ب

 : چـشمھ ذات واجھتین: النمط الثاني  - ب

چـشمھ جامع سلجوق مثل  بوجود واجھتین چـشمھالیتمیز ھذا النمط من طراز 
  .)٢١(لوحة  )م١٤٥٠/ھـ٨٥٤( خاتون 

 ):میادین چـشمه -تذكاریة چـشمه(واجهات ذات أربعة  چـشمه:  النمط الثالث  -  ت

مثل چـشمھ أحمد منیر بوجود أربع واجھات  چـشمھیتمیز ھذا النمط من طراز ال
) ١٧(وغربھا شكل  )ج-أ ٢٢(لوحة  شمال اولو جامع)  م١٨٩٥/ ھـ١٣١٣( باشا 
  .)٢٣(لوحة 
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 محل الدراسة) لرچـشمھ (المستخدمة في عمارة األسبلة  المواد الخاموتنوعت 
بكثرة في المرحلة المبكرة من تاریخ الدولة العثمانیة،  واآلجر تبادل الحجر فاستخدم

رسوبي من الجودینا نظًرا ألن محاجره بوسط وغرب الجیري الواستخدم الحجر 
األناضول، ولوجود جبل اولو جامع بمدینة بورصة، فتوافر ھذا النوع وقربھ 

تدفق أیضاً نظراً ل اآلجر واستخدم، )٢٠( الجغرافي كان السبب الرئیسي في استخدامھ
وراء توافر الطین المطلوب لصناعة  ببنھار بمدینة بورصة كان السالعدید من األ

 -٧٦٧(ألول اآلجر ومن نماذج استخدام تبادل الحجر واآلجر چـشمھ كلیة مراد ا
مھ ، وچـش) م١٦٥٢/ ھـ١٠٦٢(، وچـشمھ أبدال محمد )م١٣٨٥ –١٣٦٥/ ھـ ٧٨٧

، واستخدم اآلجر فقط بچـشمھ تكیة )م١٥/ ھـ ٩(المرق الخضراء  التربة ودار
  .)م١٦٢٦/ ھـ ١١٣٥( إسماعیل حقي بورصلي

فاستخدم بكثرة في عمارة األسبلة نظراً لتواجده  بمرمرا باألناضول،  الرخامأما  
ولنقاء لونھ وصفائھ وأنھ من أقدر المواد الخام علي مقاومة عوامل التعریة ألسطحھ 

بحوض ولوح  ھاستخدمومن أمثلة ذلك  )٢١(، كما لھ القدرة على تبرید المیاهالمصقولة
/ ھـ١٣١٣(سبیلي أحمد منیر باشا  ، وببناء)م ١٦٥٢/ھـ ١٠٦٢(ھ أبدال محمد چـشم

عمارة وچـشمھ حمام  شرق اولو جامع، واستخدم الرخام بكامل )م١٨٩٥
، وچـشمھ )م١٥/ھـ٩(، وچـشمھ خان فیدان )م١٤٠٣-١٣٩٢/ھـ٨٠٥-٧٩١(اوردكلى

شمھ ، وچـ)م١٧٤٣/ ھـ ١١٥٦(، وچـشمھ بشیر أغا)م١٨٣٨/ ھـ١٢٥٤(فاطمة خانم 
 جامع ھوجھ على زادةوچـشمھ  ،)م١٧٤٣/ھـ١١٥٦(بشیر اغا دار السعادة 

چـشمھ أحمد منیر و، )م ١٨٥١/ھـ١٢٦٨(قورطباسان وچـشمھ ،)م١٨٤٥/ھـ١٢٦١(
بحوض كل من چـشمھ كلیة  ، واستخدم)م١٨٩٥ھـ ١٣١٣(باشا شمال اولو جامع 

-١٤٢٤/ ھـ٨٢٣– ٨٢١(والثاني، )م ١٣٨٥– ١٣٦٥/ھـ٧٨٧ -٧٦٧(ل مراد األو
، وچـشمھ جامع سلجوق )م١٤٢١/ھـ  ٨٢٤( ـشمھ حمام المحكمة، وچ)م١٤٢٦
، وچـشمھ تكیة )م١٥/ھـ ٩(، وچـشمھ التربة الخضراء )م١٤٥٠/ھـ٨٥٤( خاتون 

قسم شرطة شارع لى ، وسبی)م١٦٢٦/ھـ١١٣٥( بورصلى إسماعیل حقى
/ ھـ  ١٢٦٦(، و چـشمھ كشك خنكار )م١٩٠٩ –١٨٧٦/ھـ١٣٢٧–١٢٩٣(حمیدیة
، ونظراً لطبیعة بورصة المطیرة وتراكم الثلوج بھا لجأ المعمار إلى عمل )م ١٨٤٤
كما بچـشمھ حمام المحكمة، وبچـشمھ كشك السلطان، كما كسي  خشبي رفرف

  .بألواح الرصاص نھایاتھا

                                                           
(20)Veysel Zedef  and othr, Demension Stone Used in Central Anatolia, pp 2655- 2659. 

  .١٧٢، ص ٢ارة السلجوقیة، ج منى محمد بدر، أثر الحض)٢١(
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بمدینة بورصة، فمنها ما  نسب إلى من ) لرچـشمھ (االسبلة تسمیاتوتنوعت  

  ).شیده، أو من شید له، أو نسب للمكان الموجود به

أسبلة   األسبلة
تُنسبت لمن 

  شیدھا

أسبلة تُنسبت 
  لمن شیدت لھ

أسبلة 
تُنسبت 
  للمكان

أسبلة تنسب 
  لصفة

          چـشمھ أبدال محمد 

          چـشمھ بشیر اغا

ا چـشمھ أحمد منیر باش
 شرق اولو جامع

        

 چـشمھ أحمد منیر باشا
  شمال اولو جامع

        

چـشمھ أحمد منیر باشا 
 غرب اولو جامع

        

          چـشمھ فاطمة خانم
          چـشمھ مراد األول 
          چـشمھ مراد الثاني

چـشمھ بشیر اغا دار 
  السعادة 

        

          قورطباسان چـشمھ
          چـشمھ كلیة ستى خاتون

          جامع الوالدة چـشمھ
جامع ھوجھ على  چـشمھ

  زاده 
        

جامع سلجوق  چـشمھ
  خاتون 

        

          مئذنة اولو جامع چـشمھ
          مدرسة اینى بك چـشمھ

          تكیة افتاده چـشمھ
          تكیة إسماعیل حقى چـشمھ

          جامع قواقلى چـشمھ
          حمام أوردكلى چـشمھ
          حمام المحكمة چـشمھ
          خان فیدان ھچـشم
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٤٧  

          كشك خنكار چـشمھ
          قسم شرطة الحمیدیة چـشمھ
          دار المرق الخضراء  چـشمھ

          التربة الخضراء چـشمھ

  
  )عمل الباحث(تسمیة األسبلة بمدینة بورصة خالل العصر العثماني ) ٢(رسم بیاني رقم 

غلبت نسبت األسبلة لمن شیدھا، وذلك  ٢رقم  یتضح من خالل الرسم البیاني
ب دعوات الشاربین من جوقیة، وبھدف كسلتخلید ذكراھم كأحد الموروثات السل

المارة، ثم جاءت النسبة إلى من شیدت لھ في المرتبة الثانیة، بھدف الوفاء وتحقیق 
ذلك جاءت النسبة المكانیة وة لھ من تخلید ذكرى وكسب دعوات، ثم األسباب السابق

نظراً ألن المكان أكثر شھرة من من شید السبیل أو أن السبیل غیر منقوش علیھ اسم 
المنشئ وال من شید لھ، وفى المرتبة الرابعة تأتي التسمیة ارتباطاً بصفھ فمنھا صفات 

  .سلطانیة ومنھا صفات لونیة

بین سالطین ) لرچـشمھ ( الفئات المشاركة في عمارة األسبلة كما تنوعت
دولة برتبھم المختلفة سواء صدر اعظم او  وزراء أو اغاوات، كما شارك  ورجال

رجال الدین والسیدات في تشید منشآت الرعایة االجتماعیة السقائیة، وبعض األسبلة 
  .لم یعرف من شیدھا

صدر   سالطین  األسبلة
  -اعظم
أو 

  وزراء

  محافظین
  )واله( 

رجال   أغاوات
  دین

غیر   سیدات
  معروف

                محمد  چـشمھ أبدال

                چـشمھ بشیر اغا
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٤٨  

چـشمھ أحمد منیر باشا 
 شرق اولو جامع

              

 چـشمھ أحمد منیر باشا
  شمال اولو جامع

              

چـشمھ أحمد منیر باشا 
 غرب اولو جامع

              

                چـشمھ فاطمة خانم
                چـشمھ مراد األول 
                چـشمھ مراد الثاني

اغا دار چـشمھ بشیر 
  السعادة 

              

                قورطباسان چـشمھ
چـشمھ كلیة ستى 

  خاتون
              

                جامع الوالدة چـشمھ
جامع ھوجھ  چـشمھ

  على زاده 
              

جامع سلجوق  چـشمھ
  خاتون 

              

مئذنة اولو  چـشمھ
  جامع

              

                مدرسة اینى بك چـشمھ
                تكیة افتاده چـشمھ

تكیة إسماعیل  ـشمھچ
  حقى

              

                جامع قواقلى چـشمھ
                حمام أوردكلى چـشمھ
                حمام المحكمة چـشمھ

                خان فیدان چـشمھ
                كشك خنكار چـشمھ
قسم شرطة  چـشمھ

  الحمیدیة
              

دار المرق  چـشمھ
  الخضراء 

              

                التربة الخضراء چـشمھ
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٤٩  

  

توزیع الفئات المساهمة في عمارة األسبلة بمدینة بورصة خالل العصر ) ٣(رسم بیاني رقم 

  )عمل الباحث(العثماني

انعكاس لطبقات المجتمع ومساھمتھم في عمارة  ٣یعد رسم البیاني رقم 
واله، ثم رجال ، فقد احتل السالطین والحكام المرتبة األولى، ثم ال)لرچـشمھ (األسبلة

الدین والسلطانات والوزراء واالغوات، فالكل یرید تخلید الذكرى وكسب الثواب، كما 
أن عمارة ھذا النوع من األسبلة بسیطة وال تتكلف الكثیر من األموال لذلك كثرت 

  .وتعددت عمارتھا، كما تعددت الفئات االجتماعیة المساھمة في عمارتھا

ذة على األسبلة محل الدراسة بین زخارف نباتیة المنف الزخارفوتنوعت أیضاً 
واألوراق النباتیة الثالثیة،  )٢٢(متمثلة في زخرفة الرومي والھاتي والقرنفل

واستخدمت الزخارف الھندسیة بقلة، حیث نفذت نجوم سداسیة الرؤوس، وزخارف 
خالل  فقد كثر نقشھا، وغلب استخدام اللغة العربیة )٢٣(زجزاجیة، أما النقوش الكتابیة

 ،اللغة التركیة العثمانیة بعد ذلك، ثم غلبت مبكرة من تاریخ الدولة العثمانیةالفترة ال
مثل  )٢٤(وتنوعت الخطوط المستخدمة في نقش تلك الكتابات بین خط الثلث الجلى

                                                           
 .CelalAsadArseven,Les arts decoratifsturks, pللمزید عن الرومي والھاتاى والقرنفل ینظر )٢٢(

العقائدیة، ص  ؛ نادر محمود عبدالدایم، التأثیرات٧٥سعاد ماھر محمد، الخزف التركى، ص  ;  58
   .٢٦٤-٢٥٤صـ ، صـ  النباتیة سعید، الزخارف محمد علي علي ؛ ھند٧١، ٦٥

 البحث وترجمتھا ینظر فيلالستزادة عن النقوش الكتابیة المنقوشة علي األسبلة المتناولة )٢٣(
DoğanYavaş, Bursa 'da KitabeliOsmanlıçeşmeleri, ss. 28-39;   ،أحمد حلمى صادق زیادة

 . ٥٢٨-٤٨٢منشآت الرعایة االجتماعیة الباقیة بمدینة بورصة ، صـ صـ 
مظھر من مظاھر تطوره، و الجلى، وخط الثلث الجلى أحد أنواع الخط الثلث خط الثلث)٢٤(

ادھام محمد حنش، الخط  للمزید ینظر. لفظة عربیة تعنى الواضح والكبیر celiومصطلح الجلى

  .١٦٨-١٦٦العربى في الوثائق العثمانیة، ص
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٥٠  

، )م١٦٥٢/ھـ١٠٦٢( ، وچـشمھ أبدال محمد)م١٥٦٦/ھـ٩٧٤( تكیة افتاده چـشمھ
 وچـشمھ اغا دار السعادة ،)م١٧٤٣/ھـ١١٥٦( وچـشمھ بشیر اغا

، )م١٨٣٨/ ھـ١٢٥٤(مثل چـشمھ فاطمة خانم  )٢٥(، وخط التعلیق)م١٧٤٣/ھـ١١٥٦(
) ٢٦(، وخط النستعلیق)م١٨٩٥/ھـ ١٣١٣(منیر باشا شرق اولو جامع  وچـشمھ أحمد

 ، وچـشمھ فاطمة إسماعیل حقى)م١٨٥١/ھـ١٢٦٨(قورطباسان  مثل چـشمھ
  ).م١٦٢٦/ ھـ ١١٣٥(  بورصلى

بعمارة المنشآت السقائیة بمدینة بورصة خالل  التأثیرات الفنیة األوربیة وظھرت
–١٧٠٣/ھـ١١٣–١١١٥(أى منذ بدایة عصر الاللھ ) م١٨- ١٧/ھـ١٣-١٢(القرنین 
ومن  )٢٩(والركوكو) ٢٨(حیث ظھرت االستجابة الكاملة لطراز الباروك) ٢٧()م١٧٣٠

جامع ھوجھ على زاده  چـشمھ، و)م١٨٣٨/ ھـ ١٢٥٤(فاطمة خانم  چـشمھأمثلة ذلك 
  ).م١٨٥١/ھـ١٢٦٨(قورطباسان  چـشمھ، و)م  ١٨٤٥/ ھـ١٢٦١(

طرق مختلفة لتأریخ األسبلة محل الدراسة أولھا طریقة التأریخ واستخدمت 

صلى، وبچـشمھ كما بچـشمھ تكیة إسماعیل حقي بور باألرقام وفق التقویم الھجري
، )م١٨٤٥/ھـ١٢٦١(على زاده بچـشمھ جامع ھوجھ ، و)م١٥٦٦/ھـ٩٧٤(تكیة افتاده 

طریقة التأریخ  ، وثانیھا)م١٨٩٥/ھـ١٣١٣( ي أحمد منیر باشا شرق اولو جامعوسبیل
، وبچـشمھ جامع قواقلى، )م١٨٥١/ھـ١٢٦٨(قورطباسان كما بچـشمھ بحساب الجمل

كما بچـشمھ أبدال محمد  طریقة التأریخ بحساب الجمل واألرقام معاً  وثالثھا
شمھ بشیر اغا دار السعادة چـشمھ بشیر أغا، وبچـ، وب)م١٦٥٢/ ھـ١٠٦٢(
  ). م١٨٣٨/ ھـ ١٢٥٤(، وبچـشمھ فاطمة خانم )م١٧٤٣/ ھـ١١٥٦(

  
                                                           

للمزید ینظر حبیب . ینھماأي تعلقھ ب -خط التعلیق، وسمي بالتعلیق لوقوعھ بین الرقاع والتواقیع)٢٥(
  .٣٨٠-٣٧٩صـ صـ أطلس الخط والخطوط، هللا فضائلي، 

للمزید ). تعلیق –نسخ (اختصاًرا لكلمة " بخط النستعلیق " خط النستعلیق، ویسمى عند الفرس )٢٦(
  .٤١٧ینظر حبیب هللا فضائلي، أطلس الخط والخطوط، ص

 ؛٣٥، صـ صـ "األسبلة السلیمانیة"محمد حمزة إسماعیل الحداد، )٢٧(
الباروك، ھي كلمة برتغالیة األصل، وتعنى اللؤلؤة الخام والخشنة، وھو إلي حد ما ینطوي  )٢٨(

علیھ فن الباروك من عدم انتظام في الشكل، وإن كان مقصوداً لذاتھ بغیة اضفائھ على األثر الفني، 
- ٤٤ة، المعجم، صـ صـ ثروت عكاش. والباروك یعني الزخرفة الواقعیة المتداخلة لواجھات العمائر

٤٥. 
م، ویتمیز بالزخارف ذات  ١٨/ ھـ  ١٢الركوكو، فھو اتجاه فني شاع في أوروبا في القرن )٢٩(

الخطوط الملتویة المنحنیة والمحاكیة ألشكال القواقع أو الموجیة بأشكال الكھوف والمغارات خاصة 
طي فیھ افراط في الشغف باألناقة في زخرفة اآلثاث، والزخرفة المنزلیة الداخلیة، وھو فن ارستقرا

 .٤٠١ثروت عكاشة، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافیة، ص . أسلوباً وموضوعاً 
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٥١  

  :الخاتمة والنتائج

تناولت الدراسة منشآت الرعایة االجتماعیة السقائیة بمدینة بورصة عامة، وركزت 
  :خاصة، وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج چـشمھعلى طراز ال

اسة تنوع الدوافع خلف بناء وتشیید األسبلة سواء عوامل دینیة متمثلة أظھرت الدر - 
في كسب الثواب أو عوامل اجتماعیة متمثلة في تخلید الذكري أو عوامل اقتصادیة 

 .چـشمھتتعلق بقلة تكلفة طراز ال

ھو الطراز الوحید فى عمارة األسبلة  توصلت الدراسة إلى أن طراز چـشمھ - 
 .بمدینة بورصة

لعمارة األسبلة  السائد لدراسة إلى أن طراز چـشمھ ھو الطراز المحليتوصلت ا - 
 .ببالد األناضول

 .مداد وتوزیع المیاه بمدینة بورصة والموزعة لألسبلةإأوضحت الدراسة مصادر - 

 .بینت الدراسة استراتیجیة توزیع عمارة األسبلة بمدینة بورصة  - 

نماط ھم ذو الواجھة الواحدة، ینقسم إلى ثالثة أ چـشمھأظھرت الدراسة أن طراز ال - 
 ).المیادین چـشمھ -التذكاري(وذو الواجھتین، وذو األربع واجھات 

بالعدید من العمائر سواء الدینیة أو المدنیة أو  چـشمھبینت الدراسة كثرة الحاق ال - 
 .الجنائزیة

یكون بشكل مباشر من خالل تخللھا للواجھة  چـشمھحاق الأوضحت الدراسة أن ال - 
ا بالزوایا بشكل مستقیم، أو وجودھا بالزوایا بشكل مشطوف، أو تخللھا أو وجودھ

 .مدمجة مع الفساقيو أسفل بسطة السلم بین طرفیھ، أو كراسي المآذن، أ

 .أوضحت الدراسة تنوع أعداد الصنابیر من صنبور واحد أو ثالثة أو أربعة - 

دراسة كثرة استخدام تبادل الحجر واآلجر في الفترة المبكرة من تاریخ بینت ال - 
 .الدولة العثمانیة، ثم التركیز على استخدام الرخام في الفترات الالحقة

أظھرت الدراسة تنوع تسمیات األسبلة محل الدراسة سواء ُنسبت إلى المنشئ أو  - 
 .ةُنسبت إلى من ُشیدت لھ، أو ُنسبت للمكان، أو ُنسبت لصف

أوضحت الدراسة الفئات االجتماعیة المساھمة في عمارة األسبلة محل الدراسة  - 
 .سواء سالطین أو باشوات أو بكوات أو اغوات أو واله أو رجال دین وسیدات

أظھرت الدراسة تنوع اللغات المستخدمة في تنفیذ النقوش الكتابیة سواء العربیة  - 
 .التركیة العثمانیة التي طغت بعد ذلكوالتي غلب استخدامھا في الفترة المبكرة أو 
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٥٢  

أوضحت الدراسة تنوع الخطوط المنفذة على عمارة األسبلة محل الدراسة سواء  - 
 .الخط الثلث الجلى أو التعلیق أو النستعلیق

بینت الدراسة تنوع طرق التأریخ المستخدمة بالنقوش محل الدراسة سواء باألرقام  - 
 . أو بحساب الجمل أو باالثنین معاً 

ظھرت الدراسة التأثیرات األوربیة المتمثلة في الباروك والركوكو المستخدمة أ - 
 ).م١٩ – ١٨/ ھـ ١٣ –١٢(عمارة األسبلة خالل القرنین  على
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  :المصادر والمراجع
  :المصادر: أوالً 

  قرآن كریم -

): م ١٣١١/ ھـ  ٧١١محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ت (ابن منظور  -
ان العرب، تحقیق عبدهللا على الكبیر ومحمد أحمد حسب هللا ، دار المعارف، القاھرة، لس

 .ت.طبعة جدیدة محققة، د

): م ٨٧٩/ ھـ  ٢٦٥اإلمام أبى عبدهللا بن محمد بن إسماعیل البخاري ت (البخاري  -
 ٢٠٠٢صحیح البخاري، طبعھ جدیدة مضبوطة ومصححة ومفھرسة دار بن كثیر، دمشق، 

  .م

المعجم ): م ٩١٨/ ھـ  ٣٦٠ت  أبو القاسم سلیمان بن أحمد المعروف(ني الطبرا -
 .٤م، ج  ١٩٨٥، دار المعارف، األوسط

ققھ ، حتفسیر الطبري): م ٩٢٢/ ھـ  ٣١٠ت  محمد بن جریرأبى جعفر (الطبري  -
  ).ت.د(وخرج أحادیثھ محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة، 

،  كتاب صبح األعشي، )م ١٤١٨/ ھـ  ٨٢١أبى العباس أحمد القلقشندي ت ( القلقشندي  -
  . ٦م، ج  ١٩٢٢دار الكتب المصریة، القاھرة، 

/ ھـ  ٢٦١اإلمام الحافظ أبى حسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت (مسلم  -
 .م ٢٠٠٦صحیح مسلم، دار طیبة، الریاض، ): م ٨٧٥
 :المراجع  العربیة والمعربة: ثانیا

  .م ١٨٧٣عثمانلى، القاھرة،  إبراھیم آدھم باشا، أصول معمارى -

 .م ١٩٩٢إبراھیم الدسوقي شتا، المعجم الفارسي الكبیر، مكتبة مدبولى، القاھرة،  -

تاریخ  في المعروف بالتحفة الحلیمیة إبراھیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة -
  .م ١٩٨٨الدولة العلیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 

  م ١٩٩٨الخط العربى في الوثائق العثمانیة، عمان ،: ادھام محمد حنش -

فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد محمد عیسى، مركز األبحاث  ،آصالن آبا أوقطاي -
 .م ١٩٨٧یة باستانبول، استانبول، والفنون والثقافة اإلسالم للتاریخ

ثروت عكاشة، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافیة انجلیزي فرنسي عربي مع  -
  .م ١٩٩٠مالحق وصور توضیحیة، مكتبة لبنان، بیروت، 

حبیب هللا فضائلي، أطلس الخط والخطوط، ترجمة دكتور محمد التونجى، دار طالس،  -
  .م١٩٩٣القاھرة 

  .م١٩٩٠اإلسالمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  اآلثار حسن الباشا، -

فقھ العمران العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة اإلسالمیة، الدار : خالد عزب -
  .م٢٠١٣المصریة اللبنانیة، القاھرة، 
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  .م ١٩٦٠سعاد ماھر محمد، الخزف التركى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  -

  .م ١٩٩٦األمین لآلثار واألدیان، دار األمین، القاھرة،  عبد الوھاب علوب، معجم -

  .م١٩٨٨عبدالرحیم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمیة، المطبعة العربیة، بیروت،  -

دراسة مقارنة ألسالیب التخطیط في العمائر الدینیة : فھیم فتحى إبراھیم عطا هللا -
العربى للمعارف، القاھرة،  السلجوقیة والمملوكیة حتى نھایة العصر المملوكي، المكتب

  .م ٢٠١٣

محمد حمزة إسماعیل الحداد، األسبلة في العمارة اإلسالمیة المبكرة بمكة المكرمة  -
  .م  ٢٠٠٤، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، "دراسة تاریخیة آثاریة " والمدینة المنورة 

جنة التألیف محمد حمزة إسماعیل الحداد، العمارة اإلسالمیة في أوروبا العثمانیة، ل -
  .١م، مج  ٢٠٠٢والتعریب والنشر، جامعة الكویت، 

، مكتبة )م ١٧٩٨ – ١٥١٧(األسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة : محمود حامد الحسیني -
  .م ١٩٨٨، مدبولي، القاھرة

  :الرسائل العلمیة: ثالثاً 

أحمد حلمى صادق زیادة، منشآت الرعایة االجتماعیة الباقیة بمدینة بورصة خالل  -
العصر العثماني، رسالة دكتورا، غیر منشورة، قسم اآلار اإلسالمیة، كلیة اآلثاربقنا، جامعة 

 .م ٢٠١٨جنوب الوادي، 

منشآت الرعایة االجتماعیة بالقاھرة حتى نھایة عصر : ر أبو الفتوحصمحمد سیف الن -
  .م ١٩٨٠الممالیك، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة أسیوط، 

والمملوكى  محمد بدر، أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن العصرین األیوبى مني -
في مصر، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة 

  .م ١٩٩١القاھرة، 

التأثرات العقائدیة في الفن العثمانى، رسالة ماجستیر، غیر : نادر محمود عبدالدایم -
 .م ١٩٨٩اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، منشورة، قسم 

الصغرى خالل العصر  آسیا التطبیقیة في الفنون على النباتیة سعید، الزخارف محمد علي علي ھند -
العثماني، رسالة ماجستیر، منشورة تحت نفس االسم، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار جامعة 

 .م٢٠١٢القاھرة، 
  :الت والدوریاتالمج: رابعاً 

األسبلة السلیمانیة الباقیة بالقدس الشریف دراسة تحلیلیة "محمد حمزة إسماعیل الحداد،  -
العلمى جامعة ، مستخرج من حولیة كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، مجلس النشر "مقارنة

 .٢٣م، الحولیة٢٠٠٣-٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٤ -١٤٢٣الكویت، 

، مجلة كلیة اآلداب، جامعة "ة آثاریة وثائقیةدراسالچـشمھ " میرفت محمود عیسي،  -
 .١، ج ٢٠، عدد ٢٠٠٧طنطا، 
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  :المصادر األجنبیة: خامساً 
- Evliya çelebi: Seyahatname,  Bursa Bolu Trabzon Erzurum Azarbaycan 
Kafkasya Kırım Girit, haz. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi 
Yayınları, istanul, cilt 1, kitap 2. 

  :المراجع  والرسائل األجنبیة: ادساً س
- Andrew Petersen: dictionary of Islamic architecture, Routledge, London, 
1996. 

- Arif Selçuk özer: Geçmişten Günümüze Bursa Çeşmeleri , bursa 
büyükşehir belediyesi, Bursa, 2010. 

- Celal Asad Arseven, Les arts decoratifsturks, istanbul, 1952. 

- Kâzım Baykal: Bursa ve anıtları, Hakimiyet  Tesislerinde Basılmıştır, 
Üçüncü Baskı, 1993. 

- Kazım Çeçen: İstanbul’un Osmanlı Dönemi Su Yolları (haz: CelalKolay), 
İSKİ Yayınları, İstanbul 1999.  

- Murat Yurtsever: LamiîÇelebi’nin Bursa Şehrengîzi’nde Mekân Tasvirleri, 
UludağÜniversitesiİlahiyatFakültesiDergisi, Bursa, 1987, c. 2.  

  :المجالت والدوریات األجنبیة: سابعاً 
- Ali İhsanKarataş, Bursa Sularıve Su Vakıfları, T.C. UludağÜniversitesi, 
İlahiyatFakültesiDergisi , 2008, , Cilt: 17. 

- DoğanYavaş, Bursa 'da Kitabeli Osmanlı çeşmeleri, U.Ü. Fen-Edebiyar 
Fakültsi, Sosyal Bilimler Dergisi,Yıl ،2, Sayı ،2, 2000-2001. 
- Halil İnalcık, Bursa Marmara , islamansiklopedisi clit 6. 

- Veysel Zedef, Tevfik Ağçayak, Ali RizaSagut, and Karim Kocak, 
Demension Stone Used in Central Anatolia some of their geological and 
mechanical properties, Scientific Research and Essays , 4 July , 2011, vol 
(6) 13. 
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  )  (Albert Gabriel: Une capitaleخریطة لمدینة بورصة نقالً عن ) ١(شكل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

خریطة توزیع شبكة ) ٢(شكل 
 نقًال عن( المیاه بمدینة بورصة  

Elif Şehitoğlu: Bursa 
Hamamıları(  
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خریطة لغرب ) ٣(شكل 

توزیع األسبلة نقالً : بورصة
  عن

(Kazım Baykal: Bursa anıtlar) 
  

 
 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

خریطة لوسط ) ٤(شكل 
توزیع األسبلة نقالً : بورصة

 Kazım Baykal: Bursa(   عن

anıtlar(  
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: خریطة لوسط وشمال بورصة) ٥(شكل 
 :Kazım Baykal(توزیع األسبلة نقالً عن 

Bursa anıtlar( منیر باشا شرق اولو  ٣
 -٥ل اولو جامع منیر باشا شما  -٤جامع 

منیر باشا   -٦منیر باشا مئذنة اولو جامع 
تكیة  ٨خان فیدان  ٧غرب اولو جامع 

 ١٠ابدال محمد   -٩إسماعیل حقى بورصلى 
  حمام اوردكلى -١١انى بك  مدرسة

  
  
  
  
  
  
  
  

: خریطة لوسط وغرب بورصة) ٦(شكل 
 :Kazım Baykal(   توزیع األسبلة نقالً عن

Bursa anıtlar( - ١٣یر اغا بش١٢- 
فاطمة  ١٥بشیر اغا  ١٤قورطباسان 

التربة  ١٧دار مرق الخضراء  ١٦خانم 
  سلجوق خاتون – ١٨الخضراء 
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: خریطة لوسط بورصة) ٧(شكل 
 :Kazım Baykal(   توزیع األسبلة نقالً عن

Bursa anıtlar (چیان -٢٢قواقلى  – ٢١  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توزیع : بورصةخریطة لوسط وغرب  ) ٨(شكل 
 -١٢) Kazım Baykal: Bursa anıtlar(   األسبلة نقالً عن

فاطمة  ١٥بشیر اغا  ١٤قورطباسان  -١٣بشیر اغا 
   ستى خاتون ٢٣خانم 

  
  
  

  
  

خریطة لوسط وجنوب ) ٩(شكل 
 توزیع األسبلة نقالً عن: بورصة

)Kazım Baykal: Bursa anıtlar (١٨ 
حمام المحكمة  ١٩سلجوق خاتون 

تكیة  -٢٤ھوجھ على زاده   ٢٠
  كشك خنكار ٢٥افتاده 
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تفریغ للنقش : چـشمھ أبدال) ١٠(شكل 
  )عمل الباحث(التأسیسي 

تفریغ : چـشمھ مراد األول) ١١(شكل 
  )عمل الباحث(عام 

  
  

    

چـشمھ بشیر اغا دار ) أ- ١٢(شكل 
  تفریغ للمنظر عام عمل الباحث: السعادة

: چـشمھ بشیر اغا دار السعادة) ب- ١٢(شكل 
  النقش التأسیسي عمل الباحث

  

    

: چـشمھ بشیر اغا دار السعادة) ج- ١٢(شكل 
  نقش آلیات قرآنیة عمل الباحث

نقش : چـشمھ بشیر اغا دار السعادة) د- ١٢(شكل 
  آلیات قرآنیة عمل الباحث
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تفریغ : چـشمھ بشیر أغا ) أ- ١٣(شكل 
  )الباحث عمل(عام 

  

  تفریغ للنص التأسیس : چـشمھ بشیر أغا ) ب- ١٣(شكل 
  )مل الباحثع(            

    
منظر عام : چـشمھ قورطباسان) ١٤(شكل 

  عمل الباحث
تفریغ للمنظر : چـشمھ فاطمة ھانم) أ- ١٥(شكل 

  عام عمل الباحث
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: چـشمھ تكیة إسماعیل حقي بورصلي) ١٧(شكل 

  تفریغ للنقش التأسیسي عمل الباحث
منظر : چـشمھ أحمد منیر باشا) أ- ١٨(شكل 

  )عمل الباحث( عام 

  
  )عمل الباحث( تفریغ لنقش كتابي : نیر باشاچـشمھ أحمد م) ب- ١٨(شكل 

  

چـشمھ ) ب- ١٥(شكل 
تفریغ للنقش : فاطمة ھانم

  )یسي عمل الباحثالتأس
  
  
  
  
  

  

چـشمھ أحمد ) ١٦(شكل 
تفریغ : منیر باشا الیسرى

  للنقش التأسیسي عمل الباحث
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  )عمل الباحث( تفریغ النقش التأسیسي : چـشمھ أحمد منیر باشا) ج- ١٨(شكل 

  

  
  

منظر عام تصویر : چـشمھ أبدال) أ-١(لوحة 
  الباحث

النقش التأسیسي : چـشمھ أبدال) ب-١(لوحة 
  تصویر الباحث

    

منظر عام : ولچـشمھ كلیة مراد األ) ٢(لوحة 
  تصویر الباحث

منظر عام نقالً : چـشمھ كلیة مراد الثاني) ٣(لوحة 
   www.Burabel.gov.trعن
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منظر : چـشمھ بشیر اغا دار السعادة) أ-٤(لوحة 
  عام تصویر الباحث

النقش : چـشمھ بشیر اغا دار السعادة) ب-٤(لوحة 
  التأسیسي تصویر الباحث

    
  

  

منظر عام تصویر : بشیر اغاچـشمھ ) أ-٥(لوحة 
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The remaining Ottoman Sabil (Çeşmeler) in Bursa  

 "analytical study" 

Dr.Wael Bakry 

Dr. Ahmed HelmyZeyada 

Absract: 
 

The study deals with one of the types of social Care 
establishments, namely, the sabil or Çeşme, which provides 
watering to passers-by, in order to win the reward from God. 
This study aims at shedding light on this type of social care 
buildings and means of supplying water to the first capital of the 
Ottoman Empire, The social classes that contributed to its 
architecture, and the architectural and artistic influences that 
were affected by the watering social care buildings during the 
Ottoman period. 
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