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 علي     حممد د  / أمحد رجب .أ
 والعمارة الفنون أستاذ

عميد  كلية اآلثار  – اإلسالمية
  جامعة القاهرة  –

 علي أمحد إبراهيم الطايش د / أ.
أستاذ الفنون والعمارة 

قسم اآلثار  –اإلسالمية 
 –كلية اآلثار  -اإلسالمية 

 جامعة القاهرة
 

 :ملخص البحث

الكتابية الزخرفية علي المساجد العثمانية بالبوسنة  النقوشيتناول البحث 
لية للمساجد أو كنصوص والتي وجدت سواء علي الجدران الداخ والهرسك

  :تأسيسية تعلو المداخل وبناءَا علي هذا تم تقسيم النقوش والكتابات من حيث
أواًل: من  -:ثانيَا المضمون وذلك علي النحو التالي ،أواَل الشكل ) نوع الخط (

  - :حيث الشكل

                                                 
 .2020يناير جزء الثانى، الثانى والثالثون، ال عددالمجلة "وقائع تاريخية"  )*(

 مركز البحوث 

 الدراسات التاريخيةو
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 ،التوقيع ،الجليل –خط الجلي  ،خط الثلث ،خط النسخ،الخط الكوفي
  .الطغراء

األحاديث  ،اآليات القرآنية - :ًا: النقوش الكتابية من حيث المضمونثاني
 ،عبارات البسلمة ،الحوقله ،اء اهلل الحسنياسم ،لفظ الجاللة ،الشريفة

 ،حضره النبي محمد صلي اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين اسم، شهادة التوحيد 
الحروف  ، توقيعات ،نصوص تأسيسية ،عبارات الوعظ واإلرشاد ،عبارات دعائية
 . نصوص رثاء ،أبيات شعر، الطغراء ،العربية الزخرفية

إلي  .دراسةالإسُتخدم المنهج الوصفي التحليلي في  -:منهج البحث
 لتوثيق باألشكال المفرغة التوضيحية عن طريق التصويراجانب إستخدام 

 .لزخارف المساجد بواسطة الباحثةالميداني الفوتوغرافي 
تكمن أهمية إختيار موضوع البحث في اإلجابة عن  - :أهمية البحث

  -:سؤالين
ما هو  -:ثانياً   ؟لماذا تم إختيار موضوع وعنوان البحث - :األول

  ؟الهدف من إختيار البحث
يأتي في مقدمتها ندرة الدراسات اآلثرية الموجهة   :فأما اإلجابة عن أولً 

 بصفة عامة والعمائر الدينية لتناول التراث المعماري في مدن البوسنة والهرسك
الكتابات ضرورة توثيق  :وثانياً  .وما تحويه بصفة خاصة وعلي رأسها المساجد

للمساجد االثرية  والتي تعد ضمن اإلرث الثقافي والحضاري  والنقوش الزخرفية
 .للمنطقة

فنظرًا لما القته مساجد مدن  :وأما عن الهدف من إختيار البحث
تالف وتدمير وحرق وهدم جراء الحروب المتتابعة عليها البوسنة والهرسك من إ

كان ِلزامًاعلي كل باحث في تخصصه أن يقوم جاهدًا ببذل العناية  لتوثيق 
الحالة الراهنة للعمائر وما تحويها من عناصر ووحدات معارية وزخارف 
كمرحلة هامة من مراحل الحفاظ علي األثر وكبداية حال إجراء ترميمات 
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أول دراسة ميدانية توثيقة مقدمة في أعقاب الحرب الصربية  خاصة وأنها
   (.م 1995 – 1992الواقعة علي مدن البوسنة والهرسك فيما بين عامي ) 

 الشكل حيث من1الكتابية النقوش
تميز الفنان المسلم عن غيره باإلبداع والتألق وحب التنوع في استخدام 

جة ال مثيل لها في استغالل العناصر الزخرفية واستطاع أن يصل بفنه لدر 
المساحات الفراغية بشتى أنواع العمائر وعلى رأسها العمائر الدينية ممثلة في 

 .المساجد
عن المساجد العثمانية الباقية بمدينة البحث المقدم  وفيما يتعلق بموضوع

البوسنة والهرسك نجد تنوع في أشكال الزخارف المنقوشة على جدران وأسقف 
 المساجد
 النبوية واألحاديث القرآنية اآليات على الكتابية النقوش إشتملتحيث  

 دعائية وعبارات الراشدين الخلفاء اءاسمو  الجاللة ولفظ التوحيد وشهادة الشريفة

 الزخرفة بغرض ُنقشت عربية وحروف وطغراء تأسيسية ونصوص وعظ وعبارات
 ألشخاص كتابية شونقو  مؤرخة صناع وتوقيعات التقابلب أو بالتكرار ونفذت سواء

 المستخدمة الخطوط وتنوعتبالمساجد   كتابي تذكار ترك سبيل على مجهوليين

 والخشب الرخام  على الحفر مابين تنفيذها صور تعددت كما .الكتابية النقوش في

 بالزخارف أهتموا قد العرب أن بالذكر جدير هو ومما.الجدارية باألكاسيد والتلويين

 القرآن بها حفظ التي الوسيلة هي الكتابة أن إلى ذلك ويرجع اً كبير  اهتماماً  الكتابية

 الدينية المباني زخرفة في الخط إستخدمت األمم من أمة هناك تكن ولم 2 الكريم

 والقصور والدور المساجد تزيين في ستخدمإ حيث اإلسالمي الفن إستخدمه ما بقدر

   3واحد آن في جمالي يزخرف وبعنصر ألجله كتب ما تناسب معنوية دالالت حامالً 

 القرآن لغة هو الذي العربي الخط ظهر اإلسالمية الدولة رقعة إنتشار ومع

 المنشأت ألصحاب توثيقية مادة كان بل فقط الزخرفة فن على يقتصر ولم

 في والهرسك البوسنة مدن مساجد على المسجلة الكتابات وعن وألقابهم ووظائفهم

 -:فمنها أشكالها تنوعت فقد (نيكتراف ،موستار ،سراييفو) من كالً 
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  الكوفي الخط أوالً:
 الخط الحيري أو األنباري الخط على والمؤرخين الباحثيين ض بع أطلق

 مؤلف (  م898 ـ /ه358 ت)  النديم بن إسحاق ذكره ما على إعتماداً  4 الكوفي

 أصل وفي 5الحيري الحجازي الخط على للداللة مرة ألول الكوفي للفظ الفهرست

 الكوفة مدينة إلى نسبة بالكوفي سمي أنه منها المشهور عديدة وآراء أقوال سميتهت

 ـ /  ه 17  ت)   الخطاب بن عمر الراشد الخليفة أسسها والتي فيها جود التي

 لم ألنها الكوفة بمدينة الكوفي الخط لمنشأ العالقة الحقيقة في ولكن ،6( م638

 مائة بحوالي الحقبة هذه قبل الخط هذا ظهر ابينم المذكور الخليفة عهد في إال تنشأ

 المدينة هذه إنشاء سبقت نماذج وجود عن الكشف تم أنه من الرغم وعلى سنة

 على تطلق وأصبحت سادت التسمية هذه أن إال الكوفي الخط سمات تحمل

 أو تطورها درجة ووصلت كتبت ماثحي والهندسة للتربيع تميل التي الخطوط

 7األولى الكوفية الخطوط عن إختالفها
 العربية األبجدية فيها تجسدت التي الخطوط أقدم هو  الكوفي الخط ويعد

 أفندي حبيب يذكر حيث الستة باألقالم المعروفة الستة الخطوط أصل وهو

 الكوفي الخط من أستنبطت الستة الخطوط إن (والخطاطون الخط) كتاب صاحب

 من اليابسة الجافة الصورة هو حديداً ت الكوفي والخط 8.الخطوط أم) عليه يطلق ولذا

 أهل بها عني والتي(  بالجزم)  عرفت التي الحجازي أو الحيري أو األنباري الخط

 الخط من اللينة الصورة أما الكوفي بالخط إشتهرت حتى فيها وجودوا الكوفة

 الخليفة عصر في متأخرة بها العناية جاءت فقد بالمشق والمعروفة الحجازي

 هندسي خط الكوفي والخط .ققحالم أو الفني النسخ خط ظهر نهاوم المأمون

 التربيع إلى والميل الصالبة عليه ويغلب باإلمتداد أنواعه جميع في يمتاز الطابع

 وال الزخرف بسيطاً  مبدأه في الكوفي الخط وكان 9 هندسياً  طابعاً  ذلك أكسبه مما

 في الخطاطون وزخرفه طوره ثم حروفه بين والترابط والتشابك فيه والتزهير توريق

 به ُكتبت 10 النباتية والزخارف التوريقات من متنوعة بعناصر العباسي العصر

 أو شكل دون الرق على غليظة بحروف اإلسالم صدر في األولي المصاحف
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 كتابة في الكوفي الخط إستعمال وعم 11 قرون أربعة قرابة به ُتكنب وظلت إعجام

 وشواهد العمائر وواجهات المسكوكات وعلى ماإلسال صدر في األولى المصاحف

 الوزير مقلة ابن يد على الستة األقالم ظهرت حتى التذكارية الكتابات وسائر القبور

 ألنها اللينة الخطوط فيها إستعملت للمكاتبات العادية التدوين أعمال أما .الخطاط

 .12وأوفرللوقت مرونة أكثر
 -:الدراسة محل المساجد على ظهرت التي الكوفي الخط أنواع ومن

 .والتضفير فيه التوريق والذي :البسيط الكوفي

 يتألف بحت هندسي أساسه اإلستقامة شديد خط :الهندسي المربع الكوفي

 رسومات عنها ينشأ أفقيه خطوط بها تتصل متوازية عمودية مستقيمة خطوط من

ستخدمو  دائرة أو مربع شكل تأخذ والكتابة اإلستدارة يدخلها وال قائمة  من النوع هذا ا 

 الخط

 بعض في وعرف التذكارية المباني واجهات على الكتابة في الكوفي

 الخط ظهر وقد  15البنائي أو الشطرنجي أو  *14 13المعقلي بالخط المصادر

  سراييفو _ بيك خسرو غازي بمسجد الكتابية الزخارف في كما الهندسي الكوفي

  5 ،4، 3 ،2 ،1 شكل  ( 1531 –م 1530هـــ /  937)

 
 خسرو غازي بمسجد الكتابية الزخارف في كما الهندسي الكوفي الخط) 1  شكل) 

 الباحثة تفريغ سراييفو _ بيك
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 خسرو غازي بمسجد الكتابية الزخارف في كما الهندسي الكوفي الخط ) 2  شكل) 

 لباحثةا تفريغ - سراييفو _ بيك

 
 غازي بمسجد الكتابية الزخارف في كما الهندسي الكوفي الخط ) 3  شكل )

 سراييفو _ بيك خسرو

 
 خسرو غازي بمسجد الكتابية الزخارف في كما الهندسي الكوفي الخط ) 4  شكل )

 الباحثة تفريغ -سراييفو _ بيك
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 خسرو غازي بمسجد الكتابية الزخارف في كما الهندسي الكوفي الخط ) 5  شكل) 

 الباحثة تفريغ -سراييفو _ بيك

 هيئة على الالم مع األلف حروف فيه تتشابك خط :المضفور الكوفي

 أكثر أو متجاورتان كلمتان ُتضفر قد أو الواحدة الكلمة حروف ُتضفر وقد 16 ضفيرة

 كوز قره مسجد بزخارف الخط هذ ويظهر17التضفير من إطار ذلك من ينشأ بحيث

 ) 6  شكل  ( م ( 1557هـــ /  965)  -موستار – بيك
 

 
 تفريغ الباحثة موستار ــ بيك كوز قره مسجد بزخارف المضفور الكوفي ) 6  شكل) 
ًً النسخ خطً-ً:ثانيا ً

 مع لذلك والقراءة الكتابة في سهولة وأكثرها ةاإلسالمي الخطوط أقدم من
 كتابته أسلوب في الثلث خط يتبع وهو والوثائق المخطوطات كتابة في إستخدامه

 األقالم وأحد أصيل عربي سخنال خط ويعد18 خاصة  وأصوالً  قواعد له أن كما

 من الخط هذا وأستنبط العباسي العصر في العربية المدرسة أبتكرتها التي الستة

 وحل اإلسالمي العالم أرجاء في وجيزة مدة في وانتشر المقور اللين الكوفي الخط

 19 لسهولته نظراً ، الدينية الكتابات وفي اليومية المكاتبات في الكوفي الخط محل

 :رئيسية مراحل بثالث تطوره تاريخ في مر النسخ خط أن بالذكر جدير هو ومما

 اللينة الصورة عن تطور وفيها اإلسالم صدر مرحلة وهي :األولى المرحلة
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 الكوفي للخط مرادفاً  وكان بالمشق عرفت التي الصورة وهي 20  الحجازي للخط

 21 اليابسي
 الدولة عصر في (المحرر قطبة) الخطاط يد على بدأت : الثانية المرحلة

 التي التطوير حركة آثر على تطور ثم 22  الكوفي الشكل عن ُبعد وفيها األموية

نتشار الوراقة ظهور نتيجة العباسي العصر في العربي الخط شهدها  صناعة وا 

 (م833:م745/ هـ218:هـ28) المأمون الخليفة حكم فترة وفي ثمنه ورخص الورق

 تحقيق إلى نسبة وبالمحقق   23والوراقي العراقي بالخط وعرف الخط أزدهرهذا

 تابيةالك الزخارف في المحقق النسخ خط ظهر وقد 24  له الموضوعة القواعد

 شكل (م (   1525هـــ /  932سراييفو )  – تشاكرتشي بمسجد بمسجد الجدارية

 7  ( 

 
  الباحثة تفريغ - سراييفو ـ تشاكرتشي بمسجد النسخ خط ) 7 شكل) 

)  -  سراييفو ـ الفاتح بمسجد  الجدارية الكتابية الزخارف في ظهر كما
  ( 8  شكل (م ( 1457هـــ /  862

 
 ـــ الفاتح مسجد بمحراب الجدارية الكتابية الزخارف في النسخ خط) 8  شكل)

 سراييفو 
 الباحثة تفريغ

 بالنص (موستار ـ بيك كوز قره مسجد كتابات في النسخ خط واستخدم

 سجدالم داخل علي المطل الصالة لبيت الرئيسي المدخل كتف ساري علي الكتابي

 ) 10 ،9  شكل (سالم علي المؤذن واإلمام في  وقت كل صالة   ونصه
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 – الصالة لبيت الرئيسي المدخل كتف ساري علي الكتابي النص( 9 شكل)

 الباحثة تفريغ  -مسجد قره َكوز  بك موستار 

 

 

 
 كتف ساري علي الكتابي النصط أسفل لتوقيع الخطا النسخ خط( 10 شكل)

 الباحثة تفريغ  -موستار  –َكوز  بك  مسجد قره –  الصالة لبيت الرئيسي المدخل

ً :الثلث خط ً-ً:ثالثا ً

 الذ القلم عرض ثلث يساوي بعرض رأسه يبرى بقلم يكتب ألنه بالثلث سمي

 خط عرض ثلث عرض فمساحة الطومار من أصغر أنه كما الجليل الخط به يكتب

 ويعتبر ، 25البرذون حيوان شعر من شعرة وعشرين أربع عرضه يبلغ الذي الطومار

 المنهل مكان الخطوط أنواع باقي على وسيطرته بجماله العربية الخطوط أم الثلث

 البوص من بقلم الثلث خط ويكتب العربية الخطوط من كثيرة ألنواع األساسي

ذا تقريباً  مم 4 :3 قطته  سمك عرض  سميك قطته عرض بقلم الخط هذا كتب وا 

 الممتلئ( مصطلح التركية في عليه ويطلق السميك أو الممتلئ بالثلث حينئذ فيعرف

/Tosca( الخفي بالثلث) عندئذ فيعرف دقيق قطته عرض بقلم كتب إذا أما / 

SὕLὕSHAFI )  26 من كثيرة أنواع منه أستنبطت حيث الخطوط بأم ويعرف 

 أستنبط أنه وقيل والموازيين القواعد حيث من طالخطو  أصعب من وهو الخطوط

 على به يكتب كان الذي الكبير النسخ خط من أستنبط وقبل الرياسي القلم من

 قطبه مخترعه فقيل مخترعه في اآلراء تعددت :الثلث خط مخترع  27الطومار
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 بالثلث عرف وقد األموية الدولة عصر أواخر في م  770(/  هـ154 ـ ت) المحرر

 خط بإختراع قام حيث م/825 هـ210 الشجري إبراهيم الخطاط أنه وقيل الكبير

 الذي المحرر األصول ستنبطإ ثم الثلث خط منه خترعإ ثم الجليل الخط من الثلثين

   28الثلث خفيف سماه منه أخف قلماً  الثلثين من الشجري إبراهيم أسلوب قتفىإ

  الثلث خط خصائص

 الجزء في والالم األلف حرفي في الزلف بإستخدام الثلث خط يمتاز :

 سؤو ر  و .لها التالي بالحرف إتصالها عند اليسار لىإ الالم لميو  منها األعلى
 وتكتب تعتيم دون مفرغة تكون أحياناً  ( الميم – القاف – الفاء – الواو) حروف

 أشكال ذات (غ – ع – ج – ك) وحروف بارزة مرتفعة (الثاء – التاء – الباء) سنون

    29واضحة جماليه

 تكتب أم منفردة تكتب التي الحروف أشكال في بثراء الثلث خط ويمتاز

 بالعالمات كتابته عند ويزخرف والتشكيل التركيب يقبل خط والثلث ومتداخلة مركبة

 من أخر قلم يستخدم أن العالمات تلك كتابة عند ويفضل اإلعرابية والحركات

 الكتابة إدخال ويمكن 30الثلث طخ به يكتب الذي القلم حجم 1/3 يكون البوص

 من غيره عن الثلث يتميز كما ،31زخرفية وتكوينات هندسية أشكال في الخط بهذا

 بإختالف أشكال بعده تكتب أن يمكن الواحدة فالجملة التركيب طريقة في الخطوط

 عن تميزه التي الكتابة في الخاصة طريقته خطاط لكل أن كما الحروف تركيب

 كبر عن فضالً  الكتابة في طويالً  وقتاً  يستغرق ألنه ونظراً  الخطاطين من سواه

 واللوحات والبسملة الدعائية والعبارات الكتب عناوين لكتابة مناسباً  كان حجمه

 بمدن العثمانية المساجد في الكتابية النقوش في الثلث خط ظهر وقد  32 القرآنية

 بمسجد الجدارية يةالكتاب الزخارف في الثلث خط ـ :ومنها والهرسك البوسنة

   .سراييفو ـ تشاكرتشي

 (   15 ، 14 ، 13 ،12 ،11  شكال) أ
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 تفريغ - سراييفو – تشاكرتشي بمسجد الجدارية الكتابية الزخارف في الثلث خط ) 11 شكل )

  الباحثة
 

 
 تفريغ- سراييفو ـ تشاكرتشي بمسجد الجدارية الكتابية الزخارف في الثلث خط ) 12 شكل)  

 الباحثة
 

 

 
رتشي ـ خط الثلث في الزخارف الكتابية أعلي باب المنبر الخشبي لمسجد تشاك(  13)شكل 

 سراييفو
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 سراييفو ـ تشاكرتشي الجداريةبمسجد الكتابية الزخارف في الثلث خط ) 14 شكل)
 ـ تشاكرتشي بمسجد الجدارية الكتابية الزخارف في )علي ( المتناظر الثلث خط) 15 شكل)

  سراييفو

 قباب انتقال لمناطق الكروية بمثلثات الجدارية فالزخار  في الثلث خط ظهر كما

الصرة الوسطي بالقبة ( و  16 شكل (  - سراييفو ـ   بيك خسرو غازي بمسجد
النص التأسيسي   ،( 17) شكل  المركزية لمسجد غازي خسرو بيك   ـ سراييفو

 (  18) شكل  لمسجد غازي خسرو بيك   ـ سراييفو
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  ) 16 شكل)

  ـ   بيك خسرو غازي بمسجد قباب انتقال لمناطق الكروية المثلثات زخارف في الثلث خط
 الباحثة تفريغ سراييفو

 

  
 لمسجد المركزية بالقبة الوسطي الصرة لزخارف القرآنية الكتابات في الثلث خط ) 17 شكل)

 الباحثة سراييفو تفريغ  خسروبك غازي

  
 الباحثة تفريغ سراييفو ـ   بيك خسرو غازي لمسجد  التأسيسي النص في الثلث خط ) 18 شكل)

 مسجد سراييفو الأعلي مدخل  سراييفو - فرهاديا ) بك فرهاد  (مسجد وفي -

 (20 ،19 شكل)
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 - سراييفو- فرهاديا بك فرهاد مسجد مدخل أعلي التأسيسي بالنص الثلث خط ) 19 شكل)

 الباحثة تفريغ

 
 

  - فرهاديا بك فرهاد مسجد لمنبر المقدم باب بأعلي  التوحيد بشهادة الثلث خط ) 20 شكل)
 . سراييفو

 ـ -جامع خنكار الفاتح بمسجد الجدارية ارفالزخ في الثلث خط ظهر كما -
الزخارف الكتابية (،  21 شكل)   محرابالالقرآنية بتجويف اآلية ب - سراييفو

خط الثلث باآلية القرآنية في الصرة الوسطي للقبة  ،(  22 ) شكل بجدار القبلة
 ( 23) شكل  المركزية  بمسجد الفاتح

 

 
 الباحثة تفريغ- سراييفو ـ الفاتح مسجد محراب بتجويف القرآنية بالكتابة الثلث خط ) 21 شكل) 
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 سراييفو تفريغ ـ الفاتح لمسجد القبلة بجدار الكتابية الزخارف في الثلث خط ) 22 شكل)  

 الباحثة

  
 خنكار)الفاتح مسجدب المركزية  قبةلل الوسطي الصرةفي  نيةالقرآباآلية  الثلث خط) 23 شكل) 

 سراييفو ـ) جامع

هـــ /  1171)  -ترافنيك –كما وجد في  النقوش المنفذة بمسجد السليمانية  -
  .( 24م ( )شكل  1757
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 تفريغ-  ترافنيك ـ السليمانية مسجد بجشمة ةالتأسيسي باللوحة منفذاً  الثلث خط ) 24 شكل)

 الباحثة

 

 بمدينة  – لوكاتشكا مسجد في الثلث بخط المنفذه الجدارية الكتابية النقوش -

) القرن الحادي عشر الهجري / بداية القرن السابع عشر الميالدي ( -ترافنيك
 ( 26 ،25) أشكال  ـ
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 ـ  لوكاتشكا مسجد محراب أعلي الثلث بخط المنفذه الجدارية كتابيةال النقوش )  25 شكل)

  ترافنيك
 

 
 تفريغ ترافنيك ـ لوكاتشكا بمسجد الثلث بخط المنفذه الجدارية الكتابية النقوش) 26  شكل) 

 الباحثة

  موستار ـــ بيك كوز قره مسجد في الثلث بخط المنفذه الجدارية الكتابية النقوش -
 ( 32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ) شكل 
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 كوز قره مسجد مسجد قبلة بجدار الثلث بخط اً منفذ ) اهلل جل جالله (الجالله لفظ) 27 شكل)

 موستار ـ بيك

 ـ بيك كوز قره  بمسجد الثلث بخط منفذ السالم( يهعل محمد سيدنا ) النبي  اسم(  28 شكل) 
 موستار

 الثلث خطرضي اهلل عنه ( منفذًا  ب -الصحابي سيدنا ) أبو بكر الصديق   اسم ) 29 شكل) 

 الباحثة تفريغ  -ر موستا ـ بيك كوز قره  بمسجد

 
 قره  بمسجد الثلث بخطرضي اهلل عنه( منفذًا   -سيدنا )عثمان  الصحابي  اسم ) 30 شكل)

 موستار ـ بيك كوز

 الباحثة موستار تفريغ ـ بيك كوز قره  أعلي مدخل مسجد  الثلث خط  ) 31 شكل)

 
 موستار ـ بيك كوز قره  بمسجد الثلث بخط) من صبر ظفر (  ) 32 شكل)
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  الجليل – يالجل خط -رابعاً: 

 في استخدم ولذا الحجم كبير لين خط وهو الوضوح شديد الخط به يقصد

 حجمه إلى نسبة بالجليل وسمي .33 والتذكارية الدينية العمائر واجهات على الكتابة

 الذي الكاتب (حماد بن إسحاق) هو ومخترعه بها يكتب التي األقالم أكبر فهو

 النسخ وخط والمحقق الثلث ولخطوط  34المنصور جعفر أبي الخليفة زمن في عاش

 شكل لها فليس (والرقعة والتوقيع الريحاني) الثالثة الخطوط أما جلي شكل والتعليق

 عنه وتخلي ترك فقد كبيراً  حيزاً  كتابته  عند يحتاج المحقق الجلي خط وألن.35 جلي

 ميالدي عشر السادس / الهجري العاشر) القرن منذ كافة اإلسالمية البالد في
 والسيما كبيراً  تقدماً  فيه فحققوا الثلث جلي الخط إلى بقوة الخطاطون إتجه ولذلك(

 ميالدي عشر التاسع) القرن في العثمانية المدرسة في األخير الخطاطين جيل
 بين فرق ثمة ليس انه الباحثين بعض ويرى . 36الميالدي العشرين) القرن وأوائل(

 ليس الثلث حلى وأن والشكل مظهرال حيث من الثلث جلى وحروف الثلث حروف

 آصالن ويخالف .ذاته الثلث لخط المضخم الشكل هو بل الخطوط أنواع من نوعاً 

 ومن ، تماماً  الثلث عن تختلف وتفاصيل بناء الجلي لخط أن فيذكر الرأي هذا آبا

 نسق في يكتب الثلث خط أن الفروق أهم يكون ودقة بعناية الخطين مالحظه

 ويتبع مستقيم متعاقب بشكل والكلمات الحروف تكتب أي عام بشكل سطري

 المتراكب أو المتراص الصف نسق في يكتب الثلث جلي بينما بعض بعضها

 وعلى ، خاص نسق وفق بعض فوق بعضها متراصة والكلمات الحروف فتكون

 أكبر بصورة إنتشر  فإنه اللوحات كتابة في استخدم قد الثلث جلي أن من الرغم

 وداخل المساجد جدران كتابات على بكثرة استخدم حيث المعمارية المباني على

 لتلك المعمارية الخصائص مع تاماً  إنسجاماً  شكلي أصبح حتى وأبوابها قبابها

وقد ظهر خط جلي  37.عليها الجمالي الفني الطابع إضفاء في وأسهم المباني
 (  33 )شكلسراييفو –الثلث في الزخارف الكتابية بمسجد  غازي خسرو بيك 
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 الباب المنفذ بالحفر علي  الكتابي للنص  مورقة بنهايات الجلي الثلث خط ) 33 شكل)

 الباحثة سراييفو تفريغ ـ   بيك خسرو غازي مسجد لمدخل الخشبي
 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34ترافنيك كما في ) اشكال  –و بمسجد السليمانية 

39، 40، 41، 42 ) 

 
 في الجلي الثلث بخط منفذاً  ( وسلم عليه اهلل صلي ) محمد ) النبي حضرة اسم(  34 شكل) 

 ترافنيك ـ السليمانية مسجد قبلة بجدار المتناظر المثني نسق

رضي اهلل عنه ( منفذًا   -الصحابي سيدنا ) أبو بكر الصديق   اسم ) 35 شكل)
 ترافنيك ـ السليمانية ـمسجد الجلي الثلث  خطب

 الثلث خطرضي اهلل عنه ( منفذًا  ب -الصحابي سيدنا ) عمر   اسم ) 36 شكل) 
 - ترافنيك ـ السليمانية مسجد ـ الجلي

 ـ الجلي الثلث خطرضي اهلل عنه ( منفذًا  ب -دنا ) عثمان  الصحابي سي اسم ) 37 شكل) 
 ـ السليمانية مسجد
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 ـ الجلي الثلث خطرضي اهلل عنه ( منفذًا  ب -اإلمام سيدنا ) علي  اسم ) 38 شكل) 

 ترافنيك ـ السليمانية مسجد
 الثلث  خطرضي اهلل تعالي عنه ( منفذًا  ب -اإلمام سيدنا ) حسن   اسم ) 39 شكل)  

 الباحثة ترافنيك تفريغ ـ السليمانيةد مسج ـ الجلي

  خطرضي اهلل تعالي عنه ( منفذًا  ب -اإلمام سيدنا ) حسين   اسم ) 40 شكل) 

 الباحثة تفريغ  السليمانية مسجد ـ الجلي الثلث

 
 بجدار المتناظر المثني نسق في الجلي الثلث بخط منفذة البسملة ) 41 شكل)  

  السليمانية مسجد قبلة
خط الثلث الجلي المتناظر ـ مسجد السليمانية ـ ترافنيك  ( حرف ) و( ب 42شكل )

 تفريغ الباحثة

ثلث كنقوش كتابية بالجدار وفي مسجد قره ًكوز بيك ظهر خط جلي ال -
  .45 ،44 ،43الداخلي وفي مركز القبة المركزية كما في اشكال 
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 الباحثة موستار تفريغ ـ بيك كوز قره  بمسجد متراكب جلي ثلث بخط(  43 شكل) 

ة مسجد قره ًكوز بيك في مركز قب مضفرة نهايات ذو جلي ثلثخط  )  44 شكل)
 موستار –

 
 –بمسجد قره َكوز بك  -  مشكاة شكل علي متناظر جلي ثلثخط  )  45 شكل) 

 موستار

 :التوقيع خط - :خامساً 

 والرسائل المكاتبات على والسالطين الملوك توقيعات إلى نسبة بالتوقيع سمي

 أيضاً  ويعرف38الورق قصاص على ءهمااسم به يوقعون كانوا حيث السلطانية

 التي ةدالشها أو اإلجازة أن إلى يرجع سماال بهذا تسميته وسبب اإلجازة بخط
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 كانت واإلجادة اإلتقان درجة بلوغه عند لتلميذه يمنحها المعلم الخطاط كان

 39 العربية المدرسة في الخط بهذا تسطر
 بن الفضل الرياستين ذي إلى نسبة الرياسي بالقلم أيضاً  التوقيع خط وعرف

 ويمتاز 41 والثلث النسخ خطي من مشتق التوقيعو  40 نو المأم الخليفة وزير سهل

 والتماسك التالحم شديد خط وهو 42 محرفة تكون قلمه قطة وبأن حجمه بصغر

 وقلم عديدة أنواع التوقيع ولخط اإلنعطاف ببعض وتنتهي حروفه وتبدأ الشكل يقبل

 حيث من حروفه أن كما والنسخ الثلث بين يدور وحجمه سمكه يكن مهما التوقيع

 خط حروف أن على قليالً  المذكورين الخطين إلى الكتابه قواعد في تميل الشكل

 التوقيع وأماحروف النسخ حروف من أكبر تكون النسخ بخط الشبيهه التوقيع

 ال حيث اإلستعمال قليل التوقيع وقلم الثلث من أصغر فتكون بالثلث 43الشبيهه
 وبعض الشريفة واألحاديث اآليات وبعض والشهادات اإلجازات اال به تكتب

 بمسجد الكتابي بالنقش التوقيع خط ظهر وقد الوقفية والحجج الملكية البراءات

و (،  46  اشكال)  للفوارة الخشبية البراطيم  في كما سراييفو - بيك خسرو غازي
 (.  47)شكل  النافورة الرخامية

 

 
 غازي بمسجد للفوارة الخشبية بالبراطيم  الكتابي بالنقش التوقيع خط )46)شكل

 الباحثة فريغت  سراييفو ــــ بيك خسرو

    
 بيك خسرو غازي دبمسج الرخامية للنافورة الكتابي بالنقش التوقيع خط (47 (شكل

 وزكَ  قره مسجد في التوقيع خط ظهر موستار مدينة  وفي سراييفوتفريغ ــــ

  )  48 ( شكل في كما الغربي الجنوبي بالجدار بيك
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 بمسجد الغربي الجنوبي بالجدار الكتابي بالنقش التوقيع خط ) 48( شكل

 موستار ـــ بيك كوز قره

 :الطغراء - :سادساً 

 بالخطوط الزخرفة وفن بالكلمات الرسم فن إليه وصل ما أرقى وهي

 الجمال المترف الرسمي للتوقيع فريدةال الصورة وهي العثمانين األتراك عند

 التي العربي للخط الزخرفية الصور من دةحوا فالطغراء عثمان آل بسالطين

 برع فقد .إلعجابوا الدهشة على يبعث تفنناً  العثماني الخطاط فيها تفنن

 الكالسيكية المدرسية القواعد فيها وتجاوز الطغراء توظيف في التركي الخطاط

 كانت بديعه أعماالً  فيه وابتكروا التعبير لضرورات وأخضعوها الخط لفن

 44 الجدران على لوحات بمثابة
صطالحاً  لغة الطغراء   :وا 

 بمعنى (TUGRAG) األوغوزية التركية الكلمة من الطغراء كلمه اشتق

 غير كلمة أنها الترك ديوان في (Clauson) وذكر وتوقيعه الملك طابع

شارة وتوقيعه الملك طابع تعني اإلصطالح وفي45األصل معلومة  خاتمه وا 

 الرسمية واألوراق الوثائق على صرنابع يوجد الذي المونوجرام تشبه التي

 الوثائق لىع العثمانيين للسالطين عالمة الترك عند وكانت 46 والعمالت

 واإلدارة السياسة أمور كافة في عنهم تصدر كانت التي الرسمية واألوراق

 ويطلق.47 قرون خمسة تجاوزت لمدة وأختامهم عمالتهم على وكذلك والحكم

 العالمة ،الرفيع التوقيع ،السلطاني التوقيع منها أخرى اءاسم الطغراء على

 في توقيع كلمة الكلمة هذ يقابل كما ،الغراء الطغراء ،الشريف النيشان ،الشريفة

 فذكر السالجقة عهد في الطغراء عرفت.48الفارسية في نيشان وكلمة العربية
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  اسمب يعرف كان السلجوقية الدولة في اإلنشاء ديوان أن القدامى المؤرخون
 وكان  49(طغرائيال (يسمى الديوان هذا صاحب وكان (الطغراء ديوان)

 مرتهإ تحت يعمل كان (Nisznci / جيالنشان) يسمى مسئول موظف للطغراء

  أو (TUGRAKES / طغراكش) يدعى الطغراء يكتب خاص خطاط
 في تخصص وقد الطغراء كاتب بمعنى TUGRANUVIS) / طغرانيوس

 والتصوير الكتابة في البراعة بين يجمعون كانوا الذين الخطاطون رسمها

 50معاً 
 :الطغراء نشأة

 أصلها يرجع فريق فذهب الطغراء نشأة أصل في المؤرخين راءآ تعددت

 التركية القبائل بعض تخذتهإ الصقور يشبة (Togri/طغري يسمى طائر إلى

 للسلطان اليسرى اليد بصمة لىإ يرجع صلهاأ نأ خرآ فريق ويرى51 لها رمزاً 

 نص على بالحبر همدهون يده وضع حين (م1321 ــ / ه721 األول مراد

 على عالمة حينها من فاتخذت عدائهأ من نفر وبين بينه كانت صلح معاهدة

 ذيل شعر خصلة إلى يرجع صلهاأ أن ثالث فريق وذكر 52 السلطان توقيع

 الترك عند الملكي الشعار وهي (TOG – TUG) بالطوغ تعرف التي الحصان

 على وعالمة رمزا لألمراء تمنح القديمة التركية للتقاليد وفقاً  كانت والتي قديماً 

 القاطع العلمي الدليل ينقصها جميعاً  األراء هذه ولكن53 مكانهوال والمزلة الوالية

 التي التركية الشعوب وعن ،54األخرى األراء ويدفع إحداها يؤكد الذي

 أن والمؤرخين الباحثين عند فالذائع العثمانين ظهور قبل الطغراء ستخدمتا

 يهملد كانت وأنها الترك من عرفها من أول هم الوسطى آسيا في الروم سالجقة

 السالجقة بعد وعرفها 55تحته يكتب السلطان اسم كان قوس هيئة على

 تطغر كانت عندهم أنها خططه في) المقريزي(فيذكر المماليك السالطيين

 على عندهم وكانت56 ألقابه وبعض السلطان اسم تتضمن وكانت بالسواد

 اسم وأن قرب عن متجاورة متوازية رأسية بخطوط مزدحم مستطيل شكل

 العصر وفي  57 المستطيل هذا قاعدة في تكتب كانت وألقابه نالسلطا
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 725الغازي أورخان السلطان طغراء كانت للطغراء نماذج أول فإن العثماني
 اسمو  السلطان اسم تتضمن  وكانت (م  1362 –م  1324هـ /  764 -هـ 

 ملتتش وكانت بسيطة العثمانية الطغراوات وبدأت .عثمان بن أورخان والده

 السلطان طغراء نص في كما ألقابه أحد وعلى والده اسمو  السلطان اسم على

 المظفر عبارة وأشهرها المديح عبارات بعض ذلك بعد ضمنت ثم أورخان

هـ  824 خان محمد بن مراد السلطان طغراء في مرة ألول ظهرت والتي (دائماً 
 السالطيين لطغراوات مالزمة واستمرتم  1451 –م  1421هـ /  855 -

  58العثمانية السلطنة عمر أواخر حتى عثمانيينال

 :-الطغراء أنواع •

  :ةيزخرف عناصرك الطغراء

 / الهجري العاشر) القرن أواخر حتى مجردة بسيطة العثمانية الطغراء ظلت

 (ميالدي عشر السابع / الهجري عشر الحادي وفي تقريباً  (الميالدي عشر السادس
 زخرفة عناصر على العثمانية الطغراوات وأشتملت رفةزخ عناصر عليها أدخلت

 وأزهار الدقيقة النباتية واألوراق واألفرع خيليةنال حوالمروا اللوتس أزهار من تزينية

 الثلث أو الديواني هما الخطوط من بنوعيين عادة الطغراء نص ويكتب 59 القرنفل

 60 وسطه في زخم مع ياً إنسياب تكويناً  لتشكل ومتقاطع متناغم بشكل خطوطها وتنساب
 -:األلقاب الطغراء

 المظفر ،الغازي ،العادل مثل مديح وألقاب عبارات على الطغراء إشتملت

 / الهجري عشر الثاني) القرن حتى وظلت .إستخداماً  األكثر هو واألخير دائماً 

 على والجمالي الفني تألقها أوج بلغت حتى يذكر تغيير دون (ميالدي عشر الثامن

 عشر التاسع / الهجري عشر الثالث) القرن بداية في الراقم مصطفى اطالخط يد

شارة عالمة ابتكر حين (ميالدي  :م 1808) الثاني محمود السلطان توقيع على وا 
 61م 1839
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 -:وتكوينها الطغراء أقسام

 :وهي رئيسية أقسام ثالثة من العثمانية الطغراء تتكون 

 ويطلق الطغراء قاعدة ابةبمث وهو ::Sere/KursU الكرسي أو السرة

 والده اسمو  السلطان اسم فيه يكتب الذي األصلي النص من المكتوب الجزء على

 المرحلة في شكله وكان62 دائماً  مظفر) بصيغة للسلطان دعاء وعبارة خان ولقب

 فيها يأخذ التي الحالية صورته إلى وصل حتى تطور ثم لإلستطالة يذهب األولى

 63 اليسار جهة إلى يميل أعلى إلى يتجه سرأ من يتكون كمثرى شكل
 الجزء رأس من تخرج أذرع هي::Flama/Tug  الفالما أو الطوغ

 وعدد اليسار جهة إلى يميل أعلى إلى عمودي بشكل متجهة بالكرسي المعروف

 زلف نهايتها من تخرج ثالثة العثمانيين السالطيين طغراوات كل في الطوغات هذه

 من أقصر األوسط الطوغ ويكون64 أسفلها إلى لفاتاأل يسار من تمتد معكوفة

 الطوغ من أقصر يكون األيسر الطوغ وكذلك واحدة نقطة بمقدار األيمن الطوغ

 جهة والميل الثالثة الطوغات بتوازي اإلحتفاظ مع واحدة نقطة بمقدار األوسط

 جمال على حفاظاً  نقطتين على الميل يزيد أال على أكثر أو نقطة بمقدار اليسار

 .التكوين
 من يخرجان اللذان الذراعان يكونه الذي الشكل هو : Beyze البيضة

 وهما بالكرسي المسمى الجزء في والده اسمو  السلطان اسم يضم الذي الجزء

 وتنقسم .البيضه يشبه الكرسي يسار وعلى بيضاوياً  شكالً  ليكونا ويلتفان يستديران

 خان) كتابة من ينبعان وهما خارجية وبيضة داخلية بيضة جزئيين إلى البيضة
 الشكل هذا على ستخدامهاا ثبت التي الطغراء كتابة من األولى المرحلة في (بنو 

 وغالياً  النص في تستخدم ماكانت نادراً  الخارجية البيضة أن ويلحظ الزمن من لمدة

 لفظ في الهاء أوفي البسملة كتابة عند (الرحمن) كلمة نون في تستخدم كانت

 عن أما  .الداخلية البيضة يكون الرحيم كلمة في الراء حرف كان حين على الجاللة

 كان ما ودائماً  البيضاوي بشكلها تحتفظ أن على اليسار نحو تتجه دائماً  فهي جهتها

 البسملة كتابة عند أصبحت ثم (المظفر) كلمة في الراء البيضتين شكل يقطع

 .الرحيم )ميم(يقطعها
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 البيضتين من يصدران وهما: Hancere بالخنجر المسميان الذراعان

 استلقاء في فيتجاوزاها آنفاً  المذكورة الطوغ أذرع مع ويتقاطعان والخارجية الداخلية

  .السيف نصل شكل يشبه مائل معوج وامتداد
 األيمن الجانب على يكتب الذي الدائري الشكل هو: :Mahlas المخلص

 في القرآنية اآليات ادخال بعد ثم الغازي كلمة فيه تكتب القديم في وكان للطغراء

 الرحمن) ثم (اهلل لفظة وتكون (بسم) لفظ أو البسملة بداخلها يكتب أصبح الطغراء

 الطغراء وكتابة لرسم التقليدي النسق على خروج في الطغراء أجزاء بقية (الرحيم

 تر دوتص تركياً  تقليداً  الطغراء ظلت العثمانية الدولة عمر امتداد وعلى العثمانية
 65. التركية والوثائق الفرمانات كل

 مسجد مدخل بأعلى العثمانية الطغراء ظهرت في محل البحثو 

  ابداخله ونقش ملون زخرفي كعنصر (    49  شكل ) ترافنيك بمدينة السليمانية

  تعالي هلل منة

 
 بمدينة ةالسليماني مسجد مدخل بأعلى العثمانية الطغراء ) 49 شكل (

 ترافينيك
 بأعلي الجداري النقش في كما التوحيد شهادة هيئة على الطغراء وظهرت

  ) 51 ،  50 أشكال)  – موستار ــ بيك وزكَ  قره  مسجد محراب
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 قره  مسجد محراب ليبأع الجداري النقش في  التوحيد شهادة هيئة على الطغراء ) 50  (شكل

 موستار ــ بيك كوز

 كوز قره  مسجد محراب بأعلي الجداري النقش في الطغراء )  51 ( شكل

 موستار ــ بيك

 الباحثة تفريغ
 (المضمون) حيث من الكتابية النقوش :ثانياً 

 وخارج داخل منفذة زخرفية كعناصر المستخدمة الكتابية النقوش تنوعت

  :بين ما والهرسك البوسنة نبمد العثمانية المساجد جدران

 شريفة حاديثأ -2  نيةآقر  آيات -1

 الحسنى اهلل اءاسم -4 الجاللة لفظ -3

 البسملة عبارات -6 الحوقلة -5

 صلى محمد النبي حضرة اسم -8 التوحيد شهادة -7

 الراشدين والخلفاء وسلم ليهع اهلل

 واإلرشاد الوعظ باراتع -10 دعائية عبارات -9

 توقيعات -12 تأسيسية نصوص  -11
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  طغراء -14 زخرفيةبية الالعر   حروفال -13

  رثاء نصوص -16 شعر أبيات -15

 :نيةآالقر  اآليات :أولً 

 خنكار) الفاتح مسجد من كالً  ومحاريب بجدران نيةآالقر  اآليات خطت

 قره ومسجد ترافينك، في لوكاتشكا السليمانية، ،بسرايفو خسرو غازي مسجد ،(جامع

 -:وذلك على النحو اآلتي موستار في وزبيككَ 
  ) م   /1461ه (865عام -سراييفو  –نية بمسجد الفاتح اآليات القرآ -

 :الكريمة اآلية النسخ بخط المحراب تجويف داخل نقش

 66 .(اْلِمْحرَابَ  َزَكِريَّا َعَلْيَها َدَخلَ  ُكلََّما)

  :م 1530 - ه 937 خسرو غازي بمسجد نيةآالقر  اآليات -

 –تعددت اآليات المحكمات علي جدران مسجد غازي خسرو بك 
 َزَكِريَّا َعَلْيَها َدَخلَ  ُكلََّما) الكريمة اآلية المحراب تجويف داخل كما في –راييفو س

 67(.اْلِمْحَرابَ 
 الرحيم الرحمن اهلل بسم) الكرسي آية القبلة إيوان قبة نصف برقبة ويحيط

 ِفي َوَما السََّمَواتِ  ِفي َما هُ لَ  َنْوم   وال ِسَنة   َتْأُخُذهُ  ال اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال اللَّهُ 

 ُيِحيُطونَ  وال َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ِبِإْذِنهِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ  اأَلْرضِ 

 َوُهوَ  ِحْفُظُهَما هُ دُ ؤ يَ  َوال َواأَلْرَض  السََّمَواتِ  ُكْرِسي هُ  َوِسعَ  َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيء  

 68(اْلَعِظيمُ  اْلَعِلي  

 اللَّهِ  َوَلِذْكرُ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنْ  َتْنَهى الصَّالةَ  ن)إالكريمة اآلية ونقشت

 .القبلة إيوان قبة نصف مركز داخل69( َأْكَبرُ 

 اْدُخُلوَها) اآلية خسرو غازي مسجد صالة لبيت الرئيسي المدخل وبأعلى

 َعَلْيُكمْ  َسالم  )اآلية بداخلها مستديرة جامة المدخل عقد وداخل 70(آِمِنينَ  ِبَسالم  

 سورة خسرو غازي مسجد قبة وسطتوت .71(َتْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا

 .اإلخالص
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 السََّمَواتِ  ُنورُ  اللَّهُ ) اآلية الغربي الجنوبي المدخل إيوان قبة مركز وداخل •
 الزَُّجاَجةُ  ُزَجاَجة   ِفي اْلِمْصَباحُ  ِمْصَباح   ِفيَها َكِمْشَكاة   ُنورِهِ  لُ َمثَ  َواأَلْرضِ 

. 72( َغْرِبيَّة   َول َشْرِقيَّة   ل َزْيُتوِنة   ُمَباَرَكة   َشَجَرة   ِمنْ  ُيوَقدُ  ُدرِّي   َكْوَكب   َكأنَها
 ادُ َيكَ ) القبةمركز   داخل نقشت التي الكريمة اآلية تكملة القبة رقبة وحول

 َيَشاءُ  َمنْ  ِلُنورِهِ  اللَّهُ  َيْهِدي ُنور   َعَلى ُنور   َنار   َتْمَسْسهُ  َلمْ  َوَلوْ  ُيِضيءُ  َزْيُتَها

 73( َعِليم   َشْيء   ِبُكلِّ  َواللَّهُ  ِللنَّاسِ  اأَلْمثَالَ  اللَّهُ  َوَيْضِربُ 

 والذين اهلل رسول محمد) الشرقي الشمالي المدخل إيوان قبة مركز وداخل •

 من فضال يبتغون سجدا ركعا تراهم بينهم رحماء الكفار على شداءأ معه

 إيوان قبة رقبة وحول. 74(السجود أثر من وجوهم في سيماهم نااورضو  اهلل

 النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمالِئَكَتهُ  اللَّهَ  أن) اآلية نقشت الشرقي الشمالي المدخل

 .75(َتْسِليماً  َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا

 :اآليات نقشت الصالة بيت داخل من النوافذ وأعلى •

 الشمالي الجدار نافذة عتب بأعلى .76(ُتَقاِتهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا)

 .خسرو غازي لمسجد الغربي الجنوبي للمدخل

 الجنوبي الجدار نافذة عتب بأعلى .77( َكِثيراً  ِذْكراً  اللَّهَ  ُروااْذكُ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا)

 .خسرو غازي لمسجد الغربي الجنوبي للمدخل

 لمسجد الشرقي الشمالي المدخل بأعلى. 78(َخاِلِدينَ  َفاْدُخُلوَها ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسالم  )

 .خسرو غازي

 الجنوبي الجدار نافذة بأعلى .79الشيطان( َواتِ ُخطُ  َتتَِّبُعوا ل آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا)

 .الشرقي الشمالي الفرعي للمدخل
 الشمالي الجدار نافذة بأعلى. 80( َكَفُروا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا ل آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا)

 َوُهوَ  اْلَمالِئَكةُ  َفَناَدْتهُ ) اآلية المسجد خارجبو  .الشرقي الشمالي الفرعي للمدخل

 .المدخل لسقيفة األيمن الجانب محراب بأعلى 81(اْلِمْحرَابِ  ِفي ُيَصلِّي اِئم  قَ 
الةَ  َقَضْيُتمْ  َفِإَذا) واآلية  رابمح بأعلى82( َوُقُعوداً  ِقَياماً  اللَّهَ  َفاْذُكُروا الصَّ
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 اآلية ونقشت .خسرو غازي لمسجد المدخل سقيفة من األيسر الجانب
 غازي مسجد صحن تتوسط التي بالفوارة83( َحي   َشْيء   ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا)

 .خسرو
( القرن حادي Lukačka)ترافينك – لوكاتشكا بمسجد نيةآالقر  اآليات-

 م 17 القرن بدايةعشر الهجري / 

 اْلَمالِئَكةُ  َفَناَدْتهُ ) الكريمة اآلية الجلي الثلث بخط المحراب بأعلى نقش

 الكريمة اآلية للمدخل التأسيس النص يعلو كما، 84( ِمْحرَابِ الْ  ِفي ُيَصلِّي َقاِئم   َوُهوَ 
الةَ  ن)إ   85 َمْوُقوتاً  ِكتَاباً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى كانت الصَّ

 -:م 1757هـ /Šarena  Džamija 1170 نيةاميالسل بمسجد نيةآالقر  اآليات
 لآلية ملون نقش السليمانية مسجد بجشمة مستطيلة لوحة داخل وجد

 حفر حجرية لوحة الجشمة جانب ومن .(86َطُهوراً  َشرَاباً  َربُُّهمْ  ُهمْ يَسقَ وَ ) الكريمة

 ُتَسمَّى ِفيَها َعْيناً ) اآلية وأصل( سلسبيالً  فيها عيناً ) به نقش تأسيسي نص بها

 . 88(اْلِمْحرَابَ  َزَكِريَّا َعَلْيَها َدَخلَ  ُكلََّما) اآلية المحراب طاقية وبأعلى(.87َسْلَسِبيالً 

 بالجدار نقش -: م 1557 /هـ 965 موستار - بكوز كَ  قرة مسجد

 ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسالم  ) بما نصه قال تعالى -بك وزكَ  قرة دجلمس الغربي الجنوبي

 .89(َخاِلِدينَ  َفاْدُخُلوَها

 آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا)أستعيذ باهلل  الشرقي الشمالي بالجدار ونقش •

 . 90(ِمْنُكمْ  اأَلْمرِ  َوأوِلي الرَُّسولَ  اَوَأِطيُعو  اللَّهَ  َأِطيُعوا

 الرحيم الرحمن اهلل بسم) الكريمة اآلية القبة الوسطى الجامة بزخارف ونقش

 ِمنْ  َأَحد   ِمنْ  َأْمَسَكُهَما أن زَاَلَتا َوَلِئنْ  َتُزول أن َواأَلْرَض  السََّمَواتِ  ُيْمِسكُ  اللَّهَ  أن

 ِإلَّ  َتْوِفيِقي َوَما) اآلية الشرقي الشمالي وبالجدار  91(َغُفوراً  َحِليماً  َكأن أنهُ  َبْعِدهِ 

 . 92(ِباللَّهِ 
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 األحاديث الشريفة:- 
 بيضاوية مساحة داخل بك وزكَ  قرة لمسجد الغربي الجنوبي بالجدار نقش

 52. شكل 93(سنة سبعين عبادة من خير ساعة عدل)

 
 ـــــ بيك وزكَ  قره لمسجد الغربي الجنوبي لجداربا الشريف الحديث ) 52 ( شكل

 الباحثة تفريغ موستار

 البسملة -1

فوجدت بالخط  المساجد جدران داخل متعددة زخرفية بأشكال البسملة نفذت
 ، 53شكل  موستار وزبككَ  قره مسجد داخل المضفورة النهايات ذوالديواني 

  - ترافينك – لسليمانيةا بمسجد مشكاة هيئة على متناظر مثني الثلث جلي وبخط
كما ظهرت داخل دائرتين متتاليتين بخط جلي الثلث بمسجد غازي  ،54شكل 

 .55خسرو شكل 
 

 
 (53شكل )

 –موستار  بيك كوز قره بمسجد البسملة
 تفريغ الباحثة
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  كترافني –بمسجد السليمانية   (البسملة54شكل ) 
 تفريغ الباحثة

 

تفريغ  -سراييفو  –( البسملة بمسجد غازي خسروبيك 55شكل ) 
 الباحثة

 جلي بخط خطي حيث خطوط بعدة (اهلل) الجاللة لفظ نقش -:الجاللة لفظ

سراييفو  بما نصه   - الفاتح مسجد و ،سراييفو –بك خسرو  غازي بمسجد الثلث
 قره وبمسجد ،(شأنه جل اهلل)  -ترافنيك   – السليمانية مسجد يوف (، لىاتع اهلل)

 (.جالله جل اهلل)  -موستار  – بك وزكَ 

 إله ال) التوحيد بشهادة والهرسك البوسنة مساجد تزينت -:التوحيد شهادة

 شهادة نفذت الفاتح مسجدففي  ،مواضعها وتعددت (اهلل رسول محمد اهلل إال

مسجد فرهاديا  وفي ،الثلث جلي بخط مستديرة جامة داخل المحراب أعلى التوحيد
حفر بخط جلي الثلث  موستار مدينة أعلى باب المنبر بخط جلي الثلث، وفي

 .وزبككَ  قره مسجدنص شهادة التوحيد بأعلى منبر 

و بخط جلي الثلث بمسجد غازي خسرو بك بالمثلثات التركية لمناطق  
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ات مناطق إنتقال نصف القبة بإيوان مقرنص ،إنتقال قبة إيوان المدخل الجانبي
 – تشاكرتشي مسجد فيو   .وأعلى باب المنبر بخط ثلث جلي متناظر ،القبلة

 جامتيين داخل المحراب أعلى جانبي على التوحيد شهادةنقشت   - بسراييفو

 .المنبر باب مدخل وبأعلى جلي ثلث بخط بيضاويتين

 إحدى بها زخرف -:( عظيمال لعليهلل ابا إال قوة وال حول ال) :الحوقلة

 غازي لمسجد الجانبي المدخل إيوان قبة إنتقال ةطقمن بمثلث الدائرية الجامات

  56شكل .الثلث جلي بخط خسرو

 
 قبة إنتقال ةطقمن بمثلث الدائرية الجامات إحدى بهاداخل  الحوقلة(  56شكل ).

 تفريغ الباحثة – الثلث جلي بخط روخس غازي لمسجد الجانبي المدخل إيوان

 بالمثلثات الحسنى اهلل اءاسم ظهرت -:الحسنى اهلل اءاسم -2

 حيث بك خسرو غازي لمسجد الجانبي المدخل إيوان قبة إنتقال بمنطقة التركية

 جبار، يا متعالي، يا ،باري يا هادي، يا باري، يا) ومنها الثلث جلي بخط نفذت

  57شكل  .(قهار يا غفار، يا
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 المدخل إيوان قبة إنتقال بمنطقة التركية بالمثلثات الحسنى اهلل اءاسم( 57شكل )

 تفريغ الباحثة– بك خسرو غازي لمسجد الجانبي
 

 المتناظر الثلث جلي بخط زخرفية هيئة على وجدت وزبككَ  قره مسجد وفي

 مشكاة شكل على
 58( شكل فتاح يا) 

 
 ( 58شكل )

 شكل على المتناظر الثلث جلي بخط زخرفية هيئة على الحسنى اهلل اءاسم

 موستار  تفريغ الباحثة  وزبككَ  قره مسجد مشكاة

 بيت لقبة المركزية الجامة داخل الحسنى اهلل اءاسم ظهرت الفاتح وبمسجد

 السالم القدوس الملك الرحيم الرحمن اهلل سمب)الكريمة اآلية متضمنة الصالة
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 الوهاب القهار الغفار المصور الخالق المتكبر الجبار العزيز المهيمن المؤمن

  59( شكل المعز الرافع الخافض الباسط القابض العليم الفتاح

 
 -  الفاتح بمسجد  لصالةا بيت لقبة المركزية الجامة داخل الحسنى اهلل اءاسم( 59شكل )

 سراييفو 
 حضرة اسم قشنُ -:الراشدين والخلفاء وسلم عليه اهلل صلى النبي حضرة اسم

في مناطق  الجلي الثلث بخط الراشدين والخلفاء وسلم عليه اهلل صلى محمد النبي
 تشاكرتشيومسجد  ،ومسجد الفاتح ،غازي خسرو بك مسجد من كل إنتقال قباب 

شتملت  ،ه َكوزبك في موستارومسجد قر  .بسرايفو مسجد السليمانية في ترافنيك. وا 
رضي اهلل تعالي عنه خليفة رسول اهلل  94سيدنا أبو بكر الصديق  -:علي ذكر

سيدنا  ،رضي اهلل تعالي عنه 95سيدنا عمر  بن الخطاب  ،صلي اهلل عليه وسلم 
اهلل  رضي97سيدنا علي بن أبي طالب  ،رضي اهلل تعالي عنه 96عثمان بن عفان 

رضي اهلل تعالي عنهما سبطا رسول اهلل 98سيدنا الحسن والحسين   ،تعالي عنه
 .صلي اهلل عليه وسلم  

  الدعائية العبارات

 الدعائية العبارات من والهرسك البوسنة بمدن المساجد جدران تخل لم

 غازي ،قرة َكوزبك في موستار مسجدي من كاًل  عليها شتملإ حيث العربي بالخط
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 :كمايلي سراييفو مدينة في بك خسرو
أفتح لنا خير الباب( وهي تعلو المدخل الرئيسي لبيت  .)يامفتح األبواب

   60شكل  .موستار –الصالة من الداخل لمسجد قره َكوز بك 

 
تفريغ الباحثة -موستار  – أعلي عقد مدخل مسجد قره كوز بيك ( كتابات 60شكل )  

 :تفي جانب المدخل الرئيسي من الداخل نقش العبارة اآلتيةوعلى أحد ك
( باللغة  نمازه وقت بش  أولسون مقيد مامها لهمؤذن أولسون سالم) 

السالم على المؤذن واإلمام في أوقات الصلوات   - :العثمانية وترجمتها
  61الخمسة شكل 

 
 – مسجد قره كوز بيكل ي جانب المدخل الرئيسيعلى أحد كتف(عبارة دعائية 61شكل )

تفريغ الباحثة – موستار  
 خفي يا - :وفي مسجد غازي خسروبك نقشت بخط جلي الثلث عبارات -

   62شكل  نخاف مما نجنا األلطاف

 
 تفريغ الباحثةسراييفو  –مسجد غازي خسروبك (عبارة دعائية ب 62شكل )
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 ت والمأثورا ظالوع عبارات

حفر بضلفتي الباب الخشبي للمدخل الرئيسي بمسجد غازي 
  :مانصه  -سراييفو  –خسروبك 

  63وعجلوا بالتوبة قبل الموت شكل  .عجلوا بالصالة قبل الفوت

     
لفتي الباب الخشبي ت منفذه بالحفر بضوالمأثورا الوعظ عبارات ( 63شكل )

 تفريغ الباحثةسراييفو   -للمدخل الرئيسي بمسجد غازي خسروبك 
 غازي لمسجد الغربي الشمالي الجدارب وسلم عليه اهلل صلى الرسول مؤذن ذكر ثم

 64شكل  حبشي بالل حضرت يا  :جملة المحفل بأعلى نقش حيث بك خسرو

 
 خسرو غازي مسجد محفل الغربي بأعلى الشمالي الجدارب( نقش كتابي 64شكل )

 تفريغ الباحثة-  بك
 -سراييفو – تشاكرتشي لمسجد الشرقي الشمالي الجدار علىو  -

 كل أو ينتهي شئ كل (وترجمتها (رياهوکچ بودة) التركية العثمانية باللغة جملة

  65شكل .(يمر شئ
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 لمسجد الشرقي الشمالي الجدار علىت والمأثورا الوعظ عبارات( 65شكل)

 سراييفو – تشاكرتشي
 تفريغ الباحثة 

 من وهي مأثورة عبارة وزبككَ  قره بمسجد الصالة لبيت الداخلي الجدار وعلى

 ( 66شكل ).ظفر صبر

 
موستار  – وزبككَ  قره بمسجد الصالة لبيت الداخلي الجدار( نقش كتابي ب66شكل )

 تفريغ الباحثة
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 رثاء نصوص -3

 تقع التي بك خسرو غازي دفن قبة مدخل بأعلى المثبت الحجر على حفر

 ( 67) شكل :نصها أسطر ثالثة للمسجد الشرقية الشمالية الخارجية بالزيادة

 معروف وهو   ***     نوم ليس بحال بك خسرو بات :األول السطر

  قوم بين بعدل

  لوم قبل وعفوا الروح راحة ***              قبره في له اهلل يسر : الثاني السطر

  يوم كل عليه الماجد اهلل رحمه      *** تاريخه في الدعا داع قال :الثالث السطر

 ه(تاريخ في)كلمة بعد الثالث بالسطر الجمل حساب تاريخ استخدم وقد

 :وحسابها (يوم كل عليه الماجد اهلل رحمة) بجملة

+د3+ج=1+أ=40+م=30+ل=1+أ=400+ة=40+م=8+ح=200ر=
 40+م=6+و=10+ي=30+ل=20+ك=5+ه=10+ي=30+ل=70+ع=4=

 .بك خسرو غازي وفاة تاريخ وهو هـــ 948ليصبح التاريخ النهائي 

 
 سراييفو –(اللوحة المثبته أعلي مدخل فبة دفن غازي خسرو بك 67شكل )

 تفريغ الباحثة
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 الزخارف من كنوع الطغراء -4

 كنوع العثمانيين السالطين أحد اسم على حتواءهاإ دون الطغراء إستخدمت

 مسجدمدخل   بأعلى( لىاتع اهلل ) الجاللة لفظ هيئة على وظهرت الزخرفة من

  .(68شكل ) المحراب وبأعلى السليمانية

 
 وبأعلى السليمانية سجدممدخل   بأعلى الزخارف من كنوع الطغراء( 68شكل )

  المحراب
 تفريغ الباحثة 

 شهادة متضمنة  الطغراء وجدت  -موستار  – وزبككَ  قره مسجد وفي

محمد  ،84شكل  صلي اهلل عليه وسلم  .اهلل رسول محمد اهلل إال إله ال التوحيد
 69رسول اهلل تعالي شكل 

 
 تفريغ الباحثة  -موستار –(طغراء مسجد قره َكوز بك 69ل )شك
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 :الشعر أبيات

 دفن لقبة ورةاالمج بك مراد دفن قبة مدخل أعلى على سطرين حفرت حيث

  :ونصهما بسراييفو بك خسرو غازي

  رحلت ايتدي دينادن  ***  ونكمچ مراد مير :األول السطر

  70شكل  رحمت رادهم ناج *** يددي ديتِ ايش هركم :الثاني السطر
 وترجمتها                                

 .الجند رئيس ناخ مراد األمير مات  :األول السطر

 .عليه ترحم الخبر سمع من وكل:الثاني السطر

 

 ورةاالمج بك مراد دفن قبة مدخل أعلى على سطرين حفرت الشعر أبيات(70شكل )

 تفريغ الباحثة بسراييفو  - بك خسرو غازي دفن لقبة

 :زخرفية حروف

 بالتلوين ونفذت ترافينك – السليمانية مسجد بجدار منفردة كزخرفة ظهرت

 .71شكل   الزخرفة من كنوع المتناظر الجلي الثلث بخط)و( حرف هيئة على

 
 تفريغ الباحثة -نيك تراف – السليمانية مسجد بجدار زخرفيةال حروفال (71شكل )
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 الكتف على نقشت جملة أسفل األسود بالمداد توقيع وجد -:وتأريخ توقيعات

 على السالم) ترجمته افيم نقش حيث موستار بمدينة وزبككَ  قرة مسجد لمدخل األيسر

 القادر عبد درويش اسمب توقيع وبأسفلها(  الخمس الصلوات أوقات في واإلمام المؤذن

 (. 72)   شكل 1174 سنة

 
تفريغ   موستار – وزبككَ  هقر  مسجد لمدخل األيسر الكتف على( توقيع 72شكل )

 الباحثة

 1287 سنة في  للتأريخ األسود بالمداد نقش وجد يتشاكرتش مسجد وفي

صالحات ترميمات إجراء عام هي و(  73)  شكل بعد الحرائق التي  المسجد وا 
 .تعرض لها

 
 -1287 سنة في  للتأريخ  -ي تشاكرتش مسجدب  األسود بالمداد نقش( 73شكل)

 تفريغ الباحثة

 تأسيسية نصوص

  :سرايفو –بيك خسرو غازي ومجمع لمسجد التأسيسية النصوص

 الشمالية بالواجهة الرئيسي المدخل بأعلى للمسجد التأسيسي النص :أوالً 

  ( 74) شكل :ونصه الغربية

 الساجدين دار هلل حسبه     ***    بنا بك فخسرو  األبرار جامع  :األول السطر

 نصر نااإلحس ناشر         ***    الغزاة معين األعداء قاتل  :الثاني السطر
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 العابدين
 دار االبرار مجمع                  ***  تاريخه لنا اهلل ألهم  :الثالث السطر

  الحامدين

 بجملة تاريخه كلمة يلي فيما الجمل حساب الثالث السطر يف ذكر وقد

 :(وحسابه الحامدين دار األبرار مجمع)
+أ200+ر=2+ب=1+أ=30+ل=1+أ=70+ع=40+م=3+ج=40م=

+4+د=40+م=1+أ=8+ح=30+ل=1+أ=200+ر=1+أ=4+د=200+ر=1=
   .هجرية 937 عام = المدون النهائي التأريخ ليصبح50+ن=10ي=

 
غازي خسرو  الرئيسي لمسجد المدخل بأعلى التأسيسي النص :74شكل 
 تفريغ الباحثة - الغربية الشمالية بالواجهة  -سراييفو  –

 مدينة في بمجمعه - بك خسرو غازي مدرسة مدخل التأسيسي أعلى النص -

 -:نصه الثلث جلي بخط أسطر ثالثة من  - سراييفو

  السائلين معطي هلل حسبه ***  للطالبين ناالب هذا بني قد :األول السطر

 العادلين فخر ناإحس  منبع *** الجهاد أمير خسرو غازي :الثاني السطر

 الكاملين دار أبرار مجمع ***  له تاريخا الرب فيض قال :الثالث السطر

 (75)شكل  

 :التاريخ نجد (الكاملين دار أبرار مجمع) بعبارة النص في الجمل وبحساب



   النقوش الكتابية الزخرفية علي المساجد العثمانية بالبوسنة والهرسك 

 

 
- 256 - 

+ ر  2+ ب =  1+ أ = 70+ ع =  40+ م =  3+ ج =  40م = 
+  1+ أ =  200+ ر =  1+ أ =  4+ د =  200+ ر = 1+ أ =  200= 

+ ن =  10+ ي =  30+ ل =  40+ م =  1+ أ =  20+ ك =  30ل = 
  هـ 944=  50

 
 في مجمعهب - بك خسرو غازي مدرسة مدخل التأسيسي أعلى النص (75شكل )

 تفريغ الباحثة  سراييفو مدينة

 بعام مؤرخ حيث نص وهو .خسرو غازي مجمع نقاةالخجديد الت نص

 بعد فيما بك خسرو غازي مجمع تضمنت التي الترميمات تاريخ وهو م 2000

 / األول السطر  :سطرين على النص ويشتمل 1995 - 1992عامي حرب

  م 1531 عام تشييده تم بك فخسر  غازي نيكاهاخ مبني

  76شكل  .م 2000 عام بنائه إعادة وتم /الثاني السطر

 
 سراييفو  –بك  خسرو غازي مجمع نقاةالخجديد الت نص( 76شكل )

  تفريغ الباحثة 
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 وارةالف أعلى نقشت بيك خسرو غازي مسجد لفوارة التأسيسي النص •

 بهجت محمد / فيرس تولي زمان في / الحوض هذا بني قد   :عبارة الرخامية

 77ـ  شكل ه 1311 سنة

   
سراييفو  تفريغ  – بيك خسرو غازي مسجد لفوارة التأسيسي النص(77شكل )

 الباحثة 
  - :م ( 1561هــــ /  969)  -سراييفو – فرهاديا لمسجد التأسيسي النص

 :نصهما سطرين في الثلث جلي بخط نقشه تم 

  العابدين دار الزهاد مجمع   *** البنا هذا بك فرهاد بني قد  :األول السطر

) شكل العالمين رب هلل ةحسب *** تاريخه لنا اهلل هدي قد    :نياث سطر
78 ) 

 رب هللة حسب) جملة تاريخه كلمة بعد فيما الثاني السطر في وذكر

+ ل =  400+ ة =  2+ ب =  60+ س =  8ح = :الجمل بحساب (لعالمينا
 30+ ل =  1+ أ =  2+ ب =  200+ ر =  55+ هـ =  30+ ل =  30

=  50+ ن =  10+ ي =  40+ م =  30+ ل =  1+ أ =  70+ ع = 
 هـ وهو تاريخ إنشاء المسجد  969

 
 تفريغ الباحثة  سراييفو – فرهاديا دلمسج التأسيسي النص(78شكل )

 ) الفاتح بمسجد الصالة لبيت الرئيسي المدخل بأعلي التأسيسي النص
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 79شكل   –سراييفو  -  جامع خنكار
  -:وترجمته بالعربية

سطر أول /  أقام حضرة عبد المجيد خان إقتداءًا بالدين  *** في خالفته  -
 محرابًا  وجعله إلمام المسلمين

اني / فطبعه قنديل نور  وذاته نور  كرم *** يجعل كل جانب من سطر ث  -
 الجامع أكثر نوراً 

سطر ثالث / أصبح اإلقبال لقبلته علمًا  كالشمس المنيرة  *** فتلك عظمته  -
 التي أصبحت منارًا  عاليًا  بين البريين

سطر رابع /   جامع الفاتح محمد خان الكبير في البوسنة  *** والذي  -
 كل شق منه بعد بناؤه مقرونًا بدمهأصبح 

سطر خامس /   أحيا بلطف عظيم مجده  وسعي في الخيرات *** فأختار    -
 تجديد هذا المعبد لذلك الشاه

سطر سادس / وكلما إصطفت الصفوف فيه لصالة الجماعة *** فليظفر  -
 جيشه النصر وليحظي بتأييد اهلل إلي يوم الدين

مه جوهرة أعلي عقد بابه *** هذين تاريخي سطر سابع /   وعلق مخدو   -
 نقله وأصبح  كالجوهر

سطر ثامن /   جدد ملك العالم معبد الفاتح  *** وجعله خيرًا  جديدًا    -
 مزدهرًا  لملك  البوسنة
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 -  الفاتح لمسجد الغربي الشمالي المدخل بأعلي التأسيسي النص(79شكل )

 الباحثة سراييفوتفريغ
 (80موستار  )شكل  –مدخل مسجد قره َكوز بك  بأعلي التأسيسي النص

 سلطان عصر في األعظم األكرم الشريف الجامع هذا بني قد  /األول السطر
 .نظام العالم  مكرم دستور ه وزمننصر  عز خان سليمانالسلطان  سلطان األعظم

 الحاج والحسنات الخيرات صاحب األفخم  الوزير ت اخحضر  :الثاني السطر

أبو السعادات كما امر اهلل تعالي إنما يعمروا  مساجد اهلل ومبينا  بن بك محمد
 لقول رسول اهلل 
/ من بني مسجدًا هلل بني اهلل له بيتًا في الجنة حسبة هلل من السطر  الثالث

أمواله وطلبًا لمرضاته ورجاءًا إلي لقائه وقع التحرير لتاريخه في سنة خمس 
 سعمائه وستين وت

  

 –النص التأسيسي بأعلي مدخل مسجد قره َكوز بك (  80شكل )
 موستار
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ًالهوامش:

                                                 
المكتوب أو تصوير اللفظ بحروف هجائية وهي تدوين منظور ألي لغة من  اسمالكتابة :  1

اللغات ومعيارها هو المعيار الصوتي وكانت الكتابات العربية المختلفة التي أبدعها 
ي كل من اآلثار اإلسالمية بشكل غير مسبوق ثالث العناصر الزخرفية الفنان المسلم ف

التي ابتعد من خاللها عن مضاها في خلق اهلل سبحانه وتعالي وقد استخدمت الكتابات 
اء ووظائف وألقاب أصحابها أو منشئيها وثانيًا للتزيين الذي أتخذ اسمللتأريخ أو إلثبات 

 .إبراز العمائر أو التحفأنماطًا وأشكااًل مختلفة ساعدت على 
 250ص  – 249ص   ،عاصم رزق : معجم مصطلحات العمارة -

 ..40،1983 العدد  ،الفكر عالم مجلة ،والتاريخ الفن بين العربي الخط : حلمي محمود 2

 .76ص   ،الفاطميين قبل مصر في اإلسالمية الزخرفية الفنون : مرزوق العزيز عبد محمد 3
القادر المكي، تاريخ الخط العربي وأدابه، المطابع التجارية،  الخطاط: محمد طاهر عبد 4

 .15م،  ص 1939مصر، 

  ،ابن النديم: أبو الفرج محمد بن اسحاق بن يعقوب، الفهرست،  دار المعرفة،  بيروت 5
 .15، ص -1ج ،م1978هـ /1398

ي دراسات في تطور الكتابات الكوفية على األحجار في مصر ف  ،جمعه  : ابراهيم 6
 .45ص   ،م1969  ،دار الفكر العربي  ،القرون الخمسة األولي للهجرة

7 B.Mortiz : Arabic writing , encyclopedia of islam (Old edition) 1973 
– J.Brill , Publishers – London, Page 387. 

 .22ص  ،هـ 1305  ،استانبول  ،الضيا أبو مطبعة  ،وخطاطات خط ،أفندي حبيب 8

  .20 ـص   ،م1961  ،القاهرة ،اإلسالمي الفن ،أرنست:   كونل9
 .109 ـص   ،م1990  ، بغداد ،العربي الخط  ، وأخرون  ،العزيز عبد:   صالح 10
  ،لبنان  ،والنشر للطباعه لبنان ودار للماليين العلم دار  ،العربي الخط روح ،كامل:  البابا 11

 .109ـص   ،م1994  ،3 الطبعة
 .53ص  ،السابق لمرجعا  ،أفندي حبيب12
صـ  –م 1973 –مصر  –عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في العصر العثماني  13

173. 
 الذي الخط صوره ومن الحادة والزوايا التربيع عليه يغلب جاف هندسي هوخط : يقلالمع الخط *

 لوحة مربعات شكل مايشبه كتابته إتجاهات في حرف كل يأخذ حيث بالشطرنجي عرف

 .لشطرنجا
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صـ  –م 1973 –مصر  –عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في العصر العثماني  -

174.   
 الخامس القرن من األول النصف في ظهر أنه بعضهم فذكر ظهوره تاريخ في المؤرخون واختلف

 .التذكارية اآلبنية على الكتابة في اإلسالم قبل يستخدم وكان الميالدي
دار اآلفاق  ،الفاطميون وأثارهم المعمارية في افريقيا ومصر واليمنموسى: عبد اهلل كامل، 

 .242صـ  -2001القاهرة،   ،العربية
 احداهما صورتان له الفترة تلك في وأنه اإلسالم صدر في ظهر أنه إلى المؤرخين أغلب ويذهب

 وعرفت رةواإلستدا الليونة إلى تميل واألخرى الزوايا واستخدام والتربيع الجفاف عليه يغلب

 .المعقلي الخط نشأة في الشائع الرأي هو وهذا  14الشامي بالخط
- Muhiddin serin : Hat San’atimiz – Kubbealti Nesriyeti – 1St – 1982- 

P.23. 
 .62صـ  –كامل البابا : المرجع السابق  15

16 Mahmud Bedereddin yazir :Medeniyet Aleminde yazi ve islam 
medeniyetinde Kalem Gὕzeli , Ankara , 1972 , P.79. 

17 Erdem yὕcel : Hat Sanati , Hayat Tarih Mecmuaslcilt 2 , 1st – 1955 
, P.44. 

 ،دار الغرب اإلسالمي ،الحضارة اإلسالمية والكتاب في الخط ،الجيوري وهيب :يحيي 18
 .  73م، ص  1998 ،لبنان

 .173 صـ – السابق المرجع – العثماني رالعص في الزخرفية الفنون : مرزوق العزيز عبد 19
 القرن نهاية حتى اللغوي التدوين ،العربية الكتابة حول دراسات ، الفتاح عبد: غنيمي 20

 جامعة ،السيدغنيمة مصطفى الفتاح عبد / إعداد ،الراجحي عبده / تقديم ،الهجري الخامس

  25ـ    ص ،م 2003 ،المنوفبة ،المنوفيه

 ـص   ،م2000  ،بيروت  ،الهالل ومكتبة دار  ،العربي الخط صولأ ، كامل:  سليمان  21
95. 

  ،هندية مطبعة  ،والغربي الشرقي العالم في العربي الخط انتشار ،الفتاح عبد : عبادة 22
 .102ص  ،م1915 ، مصر

 المطبعة  ،االنشا صناعة في األعشى صبح  ،علي بن أحمد العباس أبو : القلقشندي 23

 .217 ـص   ،3ج  ،م1915/هـ1334 –  ،رةالقاه  ،األميرية
 .253 صـ – السابق المرجع – العربية الكتابة حول دراسات : غنيمة الفتاح عبد 24
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 ،السابق المرجع ،االنشا صناعة في األعشى صبح : علي بن أحمد العباس أبو القلقشندي 25

 .16 ـ ص ،3ج
26 Ismet Binark kitapçilik san’atlarimiz ,  ayyildiz matbaasi ,  Ankara ,  

1975 ,  s19. 

 القرون في األوروبي الفن في وآثارها الفنون في العرب ابتكارات ، حسين محمد  : جودي 27

 .14 ـ ص  ،م2007 ،لبنان ،المسيرة دار ،الوسطى
  .73ص   ،الخط والكتاب في الحضارة اإلسالمية ،يحيي وهيب الجيوري 28
 

  ،م2004  ،  القاهرة ، (الدبلوماتيك)ية  العثمان وثائقال  ،أحمد الصفصافي:  المرسي   29
 .110 ـ ص

30 ESKI Kitapçilik san’atlarimiz – S.20. 
31 Uğur Derman : KanunI Devrinde yaz san’atimiz , Ankara , 1970 , 

S.271  
32 Uğur Derman : KanunI Devrinde yaz san’atimiz ,  1970 – S.273  

 – استانبول – عيسى محمد أحمد ترجمة – وعمائرهم الترك فنون : اآب آصالن اقطاني 33

 .307 صـ –   م1999
 .202 صـ – السابق المرجع – العربية الكتابة حول دراسات : غنيمي مصطفى الفتاح عبد34
 للكتاب العامة المصرية الهيئة – العثمانية المدرسة العربي الخط فن : محمد حسين سيد وليد 35

 .307صـ – م2015 – القاهرة –
 .743 صـ – السابق المرجع – وحضارة تاريخ العثمانية الدولة : أوغلي احسان الدين أكمل36
  .342ص  ،العربي الخط فن ، محمد حسين سيد وليد 37
 .252ـ ص ، السابق المرجع ،  العربية الكتابة في دراسات : غنيمي الفتاح عبد 38
 112 ـ ص ،  السابق رجعالم ، العربي الخط روح : البابا كامل 39
 16 ـ   ص،   3ج ،  السابق المرجع ،  األعشى صبح : القلقشندي 40

 175صـ ،السابق المرجع ،العثماني العصر في الزخرفية الفنون : مرزوق العزيز عبد 41
 132ـ ص  ،العربي الخط أصول ، كامل :  سليمان 42
43 ESKI Kitapçilik san’atlarimiz – a.g.e – S.20: 21   

الهيئة المصرية العامة  ،فن الخط االعربي المدرسة العثمانية ،حسنين :  وليد سيد 44
 .69ص   ،م 2015 ،للكتاب

45 Clauson : An Etymological dictionary of pre-thirteenth century 
Turkish , Oxford , The clarendon press , 1972 , p.464. 
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 .146ـ ص ،العثمانية قالوثائ ، أحمد الصفصافي:   المرسي 46

 ،القاهرة جامعة ،اآلثار كلية ،ماجستير رسالة ،العثمانية الطغراء ،حامد على محمد: بيومي 47
 22 ،19 ـ ص  ،م1985  ،اإلسالمية اآلثار قسم

48 Şevket Rado : Trk Hattatlati – Tifdruk Matbaacilik Sanayii TopKapi 
Istanbul – S.192. 

 

 حسن (،م 1505 –م  1445هـــ /  911 -هـــــ  849) ،دين: جالل ال السيوطي 49

 .130 ـ ،ص 2ج  ،م 1901  ،القاهرة  ،الشرقية المطبعة  ،المحاضرة
 .22 ،15 ،14 صـ – العثمانية الطغراء : بيومي حامد على محمد 50
 .532ص  ،هــــ  1304 ،إستاتبول ،لهجة عثمانية ،وفيق :  أحمد 51

 .182ـ ص  ،الزخرفية نونالف : مرزوق العزيز عبد 52

53 Clauson : An Etymological dictionary of pre-thirteenth century 

Turkish k,  1972 , p.465. 
 .71ص  ،العربي الخط فن : حسنين سيد وليد 54
 .131ـ ص ،1 ج  ،المحاضرة حسن : السيوطي 55
 .44 ـ ص ،  3ج  ،هـ  1325  ،   القاهرة  ،النيل مطبعة ،المقريزية الخطط : المقريزي 56

 ص  ،3 ج ،االنشا صناعة في األعشى صبح : علي بن أحمد العباس أبو :  القلقشندي 57
 .163 ،162ـ

58 Tὕrk Hattatlart : a.g.e – S.192، 193. 

  .313ص  ،فنون الترك و  عمائرهم ،أقطاي  آصالن أبا 59
 .155صـ ،العثمانية الطغراء : بيومي حامد علي محمد 60
 .314 ـ ص – وعمائرهم الترك فنون : آبا آصالن يأوقطا 61
   182 صـ – سابق مرجع : بيومي حامد علي محمد 62
 146ـ ص  ،العثمانية الوثائق : المرسي أحمد : الصفصافي 63
 .183 ـ ص  ،العثمانية الطغراء : بيومي حامد علي محمد 64

 .74:  73ص  ،فن الخط العربي ،وليد سيد حسنين 65
 37سورة آل عمران"  آية رقم م " القرآن الكري 66
 37سورة آل عمران آية رقم القرآن الكريم  67
 255سورة البقرة آية رقم القرآن الكريم  68
 .45سورة العنكبوت آية رقم القرآن الكريم  69
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 46سورة الحجر آية رقم القرآن الكريم  70
 35سورة النور آية القرآن الكريم  71
 35 سورة النور آيةالقرآن الكريم  72
 29سورة الفتح آية القرآن الكريم  73
 56سورة الفتح آية القرآن الكريم  74
 56سورة األحزاب آية القرآن الكريم  75
 102سورة آل عمران آية القرآن الكريم  76
 41سورة األحزاب آية القرآن الكريم  77
 73سورة الزمر آية  القرآن الكريم78
 21سورة النور آية القرآن الكريم  79
 156سورة آل عمران آية ن الكريم القرآ 80
 39سورة آل عمران آية القرآن الكريم  81
 103سورة النساء آية القرآن الكريم  82
 30سورة األنبياء آية القرآن الكريم  83
 39سورة آل عمران آية القرآن الكريم  84
 103سورة النساء آية القرآن الكريم  85
 21سورة اإلنسان آية القرآن الكريم  86
 18سورة اإلنسان آية آن الكريم القر 87
 37سورة آل عمران آية القرآن الكريم  88
 73سورة الزمر آية القرآن الكريم  89
 59سورة النساء آية  القرآن الكريم90
 41سورة فاطر آية القرآن الكريم  91

  88سورة هود آية 92القرآن الكريم 
 (،م 1497 – 1427هـ /  903 -هـ  831)محمد بن عبد الرحمن  السخاوي : 93

قدمه وترجم   ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة
بلفظ العمل العادل في رعيته يوما خير من عبادة  ،للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف

ستين سنة، ثنامحمد بن إبراهيم بن علي، ثنا محمد عبد اهلل بن عبد السالم قال : ثنا 
يد ثنا عمرو بن أبي سلمى ثنا إبراهيم بن محمد األنصاري عن أحمد بن عيسى بن يز 
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علي بن ثابت بن محمد من سيرين عن أبي هريرة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

قيام ليلها وصيام نهارها، وجور ساعة في حكم  )عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة
 .ت .د ،أشد وأعظم من معصية ستين سنة(

هو عبد اهلل بن عثمان يمتد نسبه إلي قبيلة كعب القرشية تولي  -ق : أبو بكر الصدي 94
ألنه بشره بأنه  (بالعتيق)خالفة المسلمين بعد وفاة الرسول ولقبه صلي اهلل عليه وسلم 

وتوفي في خالفة عمر بن الخطاب سنة  ،عتيق اهلل من النار وظلت مدة خالفته سنتان
 .م 634هـــ /  13

هو عمر بن الخطاب يمتد نسبه إلي قبيلة كعب تولي الخالفة  -عمر بن الخطاب :  95
بعد أبو بكر وظلت مدة خالفته عشر سنين وعشر أشهر وقد لقبه الرسول صلي اهلل 
عليه وسلم بالفاروق ألن اهلل فرق بهبين الحق والباطل وتوفي رضي اهلل تعالي عنه مقتواًل 

 مع الرسول صلي اهلل عليه وسلم م  ودفن 643هــــ /  23سنة 
هوعثمان بن عفان يمتد نسبه إلي عبد شمس تولي خالفة  -عثمان بن عفان :  96

المسلمين بعد عمر بن الخطاب وكان رابع ممن دخلوا في اإلسالم ولقب رضي اهلل عنه 
بذي النوريين ألنه تزوج من بنتي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم وتوفي رضي اهلل تعالي 

 م  655هــــ /  35عنه مقتواًل سنة 
هو علي بن أبي طالب يمتد نسبه إلي عبد مناف ابن عم  -علي بن أبي طالب :  97

الرسول صلي اهلل عليه وسلم وزوج إبنته ورابع الخلفاء تولي الخالفة بعد مقتل عثمان 
أشهر وقد إشتهر  ةوبلغت مدة خالفته خمس سنوات وتسع ،م  655هــــ /  35سنة 
 ي اهلل تعالي عنه بالحكمة والعلم وتوفي رضي اهلل تعالي عنه مقتواًل رض

الحسن والحسين رضي اهلل تعالي عنهما سيدا شباب أهل الجنة أوالد علي بن أبي طالب  98
و أمهما السيدة فاطمة بنت رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم  وسبطا رسول اهلل توفي 

م   671  -م  670هــ /  51 – 50لسم سنة الحسن رضي اهلل تعالي عنه مقتواًل با
 .ودفن بالبقيع

تاريخ الرسل  (،م 922هــ /   310أبي جعفر محمد بن جرير المتوفي )الطبري :  -
 1962 ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف ،الجزء الثالث ،تحقيق محمد أبو الفضل ،والملوك

  .428 ،200ص  ،م
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مروج  (،م 957هــ  /  346متوفي سنة أبي الحسن علي بن الحسين ال)المسعودي :  -

دار الكتاب  ،الجزء الثاني ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،الذهب ومعادن الجوهر
  .307 – 305ص  ،م 1989 ،بيروت ،العالمي

حلية األولياء  (،م 1038هــ /  430الحافظ أبي نعيم أحمد المتوفي سنة )األصفهاني :  -
 – 40ص  ،م 1988 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ولالجزء األ ،وطبقات األصفياء

44.  

أسد الغابة  (،م 1232هـــ /  630عز الدين أبي الحسن علي المتوفي سنة )ابن األثير :  -
 .77 -75ص  ،جمعية المعارف ،الجزء الرابع ،في معرفة الصحابة

المجلد  ،ويتحقيق علي الزا ،محمود مقديش : نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار -
 196 – 194ص  ،م 1988 ،الطبعة األولي ،دار الغرب اإلسالمي ،األول
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 قائمة المصادر و مراجع البحث 
  المصادر: - 

 .القرآن الكريم
 األحاديث النبوية الشريفة

 (،م 1232هـــ /  630عز الدين أبي الحسن علي المتوفي سنة ) :ابن األثير -
 .جمعية المعارف ،الجزء الرابع ،الصحابةأسد الغابة في معرفة 

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن اسحاق بن يعقوب، الفهرست،  دار المعرفة،   -
  ،م1978هـ /1398  1ج ،بيروت

 (،م 1038هــ /  430الحافظ أبي نعيم أحمد المتوفي سنة ) :األصفهاني 
 ،العلميةدار الكتب  ،الجزء األول ،حلية األولياء وطبقات األصفياء

 .م 1988 ،بيروت
 1497 – 1427هـ /  903 -هـ  831)محمد بن عبد الرحمن  :السخاوي -

  ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة (،م
 .د. ت ،قدمه وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف

 (،م 1505 –م  1445هـــ /  911 -هـــــ  849) ،جالل الدين :السيوطي -
   .م 1901،  2ج  ،القاهرة  ،المطبعة الشرقية  ،حسن المحاضرة

تاريخ  (،م 922هــ /   310أبي جعفر محمد بن جرير المتوفي ) :الطبري -
 ،دار المعارف ،الجزء الثالث ،تحقيق محمد أبو الفضل ،الرسل والملوك
  م 1962 ،الطبعة الرابعة

  ،صبح األعشى في صناعة االنشا  ،القلقشندي:  أبو العباس أحمد بن علي-
 .م1915هـ/1334 ،3ج ،القاهرة  ،المطبعة األميرية
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 957هــ  /  346أبي الحسن علي بن الحسين المتوفي سنة ) :المسعودي -
 ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،مروج الذهب ومعادن الجوهر (،م

   .م 1989 ،بيروت ،دار الكتاب العالمي ،الجزء الثاني

تحقيق علي  ،نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار :محمود مقديش- 
 .م 1988 ،الطبعة األولي ،دار الغرب اإلسالمي ،المجلد األول ،الزاوي

  -:المراجع العربية
 –ترجمة أحمد محمد عيسى  –فنون الترك وعمائرهم  :اقطاي آصالن آبا -

 .م1999 –استانبول 

ن،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد األول، غلي: أكمل الدين إحساوأ-
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول )ارسيكا(  .مركز األبحاث

 م، 1999

دار العلم للماليين ودار لبنان للطباعه   ،روح الخط العربي ،كامل :البابا-
 .م1994  ،3الطبعة   ،لبنان  ،والنشر

در المكي، تاريخ الخط العربي وأدابه، المطابع الخطاط: محمد طاهر عبد القا-
 .م1939التجارية، مصر، 

  ،القاهرة  (،الدبلوماتيك)الوثائق العثمانية    ،الصفصافي أحمد :المرسي  -
 م2004

محمد حسين،  ابتكارات العرب في الفنون وآثارها في الفن األوروبي   :جودي-
 م2007 ،لبنان ،دار المسيرة ،في القرون الوسطى

دراسات في تطور الكتابات الكوفية على األحجار في   ،ابراهيم :جمعه -
 .م1969  ،دار الفكر العربي  ،مصر في القرون الخمسة األولي للهجرة

 .هـ 1305  ،استانبول  ،مطبعة أبو الضيا  ،خط وخطاطات ،حبيب أفندي -
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عة معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، الطب،عاصم محمد ،رزق-
 .م 2000األولى، مكتبة مدبولي، 

  ،بيروت  ،دار ومكتبة الهالل  ،كامل،  أصول الخط العربي :سليمان  -
 .م2000

 .م1990  ،بغداد ،الخط العربي  ،وأخرون  ،عبد العزيز  :صالح  
مطبعة   ،انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والغربي ،عبد الفتاح :عبادة -

 م1915مصر،    ،هندية

 .م1973 –مصر  –الفنون الزخرفية في العصر العثماني  :عبد العزيز مرزوق
التدوين اللغوي حتى نهاية  ،دراسات حول الكتابة العربية ،عبد الفتاح:غنيمي -

إعداد / عبد الفتاح  ،تقديم / عبده الراجحي ،القرن الخامس الهجري
 .م 2003 ،المنوفبة ،جامعة المنوفيه ،مصطفى السيدغنيمة

 .م1961  ،القاهرة ،الفن اإلسالمي ،أرنست  :ونلك
الفنون الزخرفية في مصر قبل الفاطميين، مكتبة  ،مرزوق: محمد عبد العزيز

 .م 1981،األنجلو المصرية، الطبعة األولى
 ،موسى: عبد اهلل كامل، الفاطميون وأثارهم المعمارية في افريقيا ومصر واليمن

 2001القاهرة،   ،دار اآلفاق العربية
الهيئة  –فن الخط العربي المدرسة العثمانية  :وليد سيد حسين محمد 

 .م2015 –القاهرة  –المصرية العامة للكتاب 

دار الغرب  ،الخط والكتاب في الحضارة اإلسالمية ،يحيي: وهيب الجيوري
 م 1998 ،لبنان ،اإلسالمي
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    - :الرسائل الجامعية
 ،كلية اآلثار ،رسالة ماجستير ،مانيةالطغراء العث ،محمد على حامد:بيومي-

  ،م1985  ،قسم اآلثار اإلسالمية ،جامعة القاهرة
 -(:اإلنجليزية والتركية)المراجع األجنبية 

-  B.Mortiz: Arabic writing , encyclopedia of islam (Old edition) 

1973 – J.Brill , Publishers – London, Page 387. 

-  Clauson: An Etymological dictionary of pre-thirteenth century 

Turkish , Oxford , The clarendon press , 1972 

  -  Erdem yὕcel: Hat Sanati , Hayat Tarih Mecmuaslcilt 2 , 1st – 

1955. 

- Ismet Binark kitapçilik san’atlarimiz ,  ayyildiz matbaasi ,  Ankara ,  

1975. 

- Muhiddin serin: Hat San’atimiz – Kubbealti Nesriyeti – 1St – 1982 

-Mahmud Bedereddin yazir:Medeniyet Aleminde yazi ve islam 

medeniyetinde Kalem Gὕzeli , Ankara , 1972ً 

- Şevket Rado: Trk Hattatlati – Tifdruk Matbaacilik Sanayii TopKapi 

Istanbul. 

- Uğur Derman: KanunI Devrinde yaz san’atimiz , Ankara , 1970 


