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 :الممخص
تعنى ىذه الكرقة بدراسة أقدـ لكح تأسيسي خمص الينا مف العصر العثماني 
في العراؽ يحمؿ كتابة تذكارية مف عيد السمطاف سميماف القانكني مؤرخ 

ـ(. كالمكح يؤرخ لتجديد جامع قديـ شيده الخميفة ٙ٘٘ٔق / ٖٜٙفي سنة )
العباسي الناصر لديف اهلل في نياية القرف السادس اليجرم يعرؼ بجامع 
السرام. كىك محفكظ اليـك في ضريح قديـ يعكد عمى االرجح الى أحد 
أمراء السالجقة الذم تكلى الحكـ في بغداد يدعى بيركز الخادـ 

 ق(.ٓٗ٘)ت
دراسة تكمف في تكثيؽ نص تذكارم، لـ يسبؽ ألحد مف كأىمية ىذه ال

اآلثارييف دراستُو أك تكثيقُو، لذلؾ سعى الباحث إلى قراءتو، كتفريغو، 
كتحميؿ نصو، كبياف خطو كنقشو، عمى كفؽ منيج أىؿ اآلثار بقصد 
الحفاظ عميو، كحث المختصيف في الخطكط العربية لتقديـ المزيد مف 
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Abstract: 

This paper deals with the study of the oldest founding 

tablet that came to us from the Ottoman era in Iraq, 

bearing a commemorative writing from the reign of 

Sultan Suleiman the Magnificent, dated in the year (963 

AH / 1556 AD). The tablet dates the renovation of an old 

mosque built by the Abbasid Caliph Al-Nasir Li-Din 

Allah at the end of the sixth century AH, known as the 

Saray Mosque. It is preserved today in an ancient 

mausoleum that probably belongs to one of the Seljuk 

princes who took power in Baghdad called Bahruz al-

Khadem (d. 540 AH.) 

The importance of this study lies in documenting a 

memorial text, which none of the archaeologists have 

ever studied or documented, so the researcher sought to 

read it, unpack, analyze its text, and indicate its 

calligraphy and engraving, according to the approach of 

the archaeologists with the intention of preserving it, and 

urged specialists in Arabic scripts to provide more 

Scientific studies about it, to make it a link in the series 

of Arab-Islamic writings 
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 التمهيد:
ثمانينيات القرف الماضي سكاعدىـ لمتنقيب في ضريح أك مسجد  شمر أىؿ اآلثار في

داخؿ مبنى السرام، كتحديدان قبالة الباب الجنكبي الغربي ألحد القصكر الكبيرة  صغير يقع
ـ( كالمعركؼ ببيت الكالي. كالضريح لرجؿ ٕٚٛٔ- ٜٙٛٔالمبنية زمف الكالي مدحت باشا )

عندما تعرض لبناية السرام كقاؿ: "كفي ( ٖٜٓٔمجيكؿ نكه عنو عبد الحميد عبادة )ت
السرام المذككر مسجد صغير يصمي فيو مأمكر الحككمة أكقات الصالة، كبناؤه قديـ، كفيو 

. (ٔ)قبر يدعى السيد عمي بف اإلماـ مكسى الكاظـ )رضي اهلل عنو( كلـ أقؼ عمى ترجمتو"
األعمى بدرب الخدـ كيرجح مصطفى جكاد أنو قبر مجاىد الديف بيركز المدفكف في رباطو 

. كقد كلي بيركز الخادـ العراؽ في عيد السالجقة نيفان كثالثيف سنة، كعمر (ٕ)شمالي بغداد
دار السمطاف كالجامع، كبنى رباطان جديدان عمى شاطئ دجمة يعرؼ برباط الخدـ كدفف فيو سنو 

 . (ٖ)ق(ٓٗ٘)
ثمف الشكؿ إذف المسجد كفؽ ىذه المعطيات التاريخية في األصؿ ضريح قديـ م

( يرجع إلى العصر العباسي، كعمى االرجح أعيد بناؤه بالصكرة التي ىك عمييا ٔ -)المخطط 
(، ليككف مدفنان كمسجدان لو محراب يتبرؾ ٔ -بعد تيديـ الرباط في العصر العثماني )الصكرة 

ؤه بالعيد فيو كتقاـ فيو صالة األكقات، كقد سقط البناء في نياية العصر العثماني. ثـ أعيد بنا
الكطني كقد رعتو ىيئة اآلثار بصيانة شاممة بعدما اتخذت أبنية السرام مقران ليا في ثمانينيات 

 القرف الماضي.

 
 ( ضريح داخؿ السراي1 -( ضريح داخؿ السراي   )الصكرة 1 -)المخطط  
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لقد عثر المنقبكف أثناء التنقيب في ىذا الضريح عمى لكح كتابي كبير مكسكر يتككف 
مف ثالث قطع، كحفاظان عمى ىذا المكح مف الضياع قاـ أىؿ اآلثار بمصقو أثناء الصيانة عمى 
يميف المحراب في داخؿ ىذا الضريح الصغير. كقد نقشت عميو كتابة تذكارية ميمة تؤرخ 

كعمى األرجح أف المكح في بغداد، كتؤسس فيو مكتبان لتعميـ الصبياف.  لتجديد أحد الجكامع
منقكؿ مف جامع السرام المعركؼ بجامع السميماني، كالذم يقع قبالة بناية سرام الحككمة، 

(، ككاف قد عدد أىـ ٘ٗٙٔبدليؿ ما ذكره الرحالة التركي أكليا جمبي الذم زار بغداد في عاـ )
. كىذا (ٗ)يماني، ككصفو بأنو كاقع قبالة سرام الباشا كلو قبة كمنارةجكامعيا كمنيا جامع السم

يتفؽ تمامان مع المكح مكضكع البحث، كالذم يشير إلى تجديد الجامع بأمر مف السمطاف 
 ـ(.ٙ٘٘ٔق / ٖٜٙسميماف القانكني في عاـ )

هلل كتجدر االشارة ىنا أف جامع السرام قديـ في بغداد أنشأه الخميفة الناصر لديف ا
العباسي في نياية القرف السادس اليجرم، ككاف يعرؼ بمسجد سكؽ السمطاف نسبة إلى 

، ثـ جدده السمطاف سميماف القانكني، كبعدىا عّمره كالي بغداد ابراىيـ (٘)المحمة التي أنشئ فييا
فمما أشرؼ عمى   (ٙ)ـ( ككقؼ عميو أراٍض كعقارات كثيرةٙٗٙٔىػ / ٙ٘ٓٔباشا في سنة )

- ٗٓٚٔره أبك المعالي حسف باشا الممقب فاتح ىمداف أياـ كاليتو عمى بغداد )الخراب عمّ 
. كقد سمي بجديد حسف تمييزان لو عف جامع الكزير (ٚ)( كزاد فيو كأنفؽ عميو أمكاال كثيرةٖٕٚٔ

. كقد حرص حسف باشا أف يككف بنائو رصينان مف (ٛ)(ٗٓٙٔالذم شيده حسف باشا في عاـ )
،فجاء (ٜ)شيَء مف الزخرفة باستثناء مئذنتو القديمة المزينة بالقاشاني الجص كاآلجر ليس فيو

محكـ البناء متيف القكاعد كاألركاف، مشتمالن عمى مصمى كبير مسقؼ بقباب معقكدة باآلجر، 
يتقدمو ركاؽ، كفيو مصمى صيفي عمى شكؿ دكة شغمت الجية الغربية، كحجرات لمفقراء 

 .(ٓٔ)تب فييا مدرسكالغرباء كخداـ المسجد، كمدرسة ر 
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 ( كاجهة جامع السراي2 -)الصكرة 

، (ٔٔ)رغـ االصالحات المتتالية التي شيدىا جامع السرام في مختمؼ الحقب التاريخية
إال أنو حافظ عمى تخطيطو القديـ، كآخرىا ما قامت بو ىيئة االكقاؼ في السنكات األخيرة مف 

(، ٕ -الداخؿ كالخارج باآلجر )الصكرة صيانة شاممة لمجامع، إذ أعادت تغميؼ جدرانو مف 
كقكاـ الجامع بيت صالة كاسع بركاقيف مكازييف لجدار القبمة مسقفيف بعشر قباب صغيرة تقـك 
عمى عقكد عالية ترتكز عمى أكتاؼ فخمة، كيتقدـ بيت الصالة ركاؽ مسقؼ بالقباب نفسيا. 

مى الصيفي، كما أزيمت كلو مئذنة قديمة كصحف كاسع كحديقة، كقد أزيمت مدرستو كالمص
 المحالت التي كانت ممحقة بو مف الجية الخمفية.

إذف المكحة المثبتة في داخؿ ىذا الضريح، ليس ليا عالقة بالضريح نفسو، بؿ تخص 
(، كقد كددنا دراستيا ٙٙ٘ٔ – ٕٓ٘ٔجامع السرام المجدد بأمر السمطاف سميماف القانكني )

ـ ديني مف العصر العثماني في بغداد، لـ يسبؽ كتكثيقيا بكصفيا أقدـ نص تأسيسي لمعم
  ألحد مف اآلثارييف أك المؤرخيف دراستيا عمى حد عممي.

 النص: 
ـَ  ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجدَ  "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ -ٔ المَِّو َمْف آَمَف ِبالمَِّو َكاْلَيْكـِ اآلِخِر َكَأَقا

ـْ َيْخَش إِ  َكاَة َكَل  ال المََّو َفَعَسى ُأكَلِئَؾ. الصَّالَة َكآَتى الزَّ
ىذا مسجد مف أكؿ يكـ أسس بنيانو جدده في زماف العدالة (ٕٔ)"َأْف َيُككُنكا ِمَف اْلُمْيَتِديفَ  -ٕ

 السمطاف االعظـ مالؾ رقاب االمـ مكلى طكايؼ)كذا( ممكؾ.
الركـ كالترؾ كالعرب كالعجـ أبك المظفر سمطاف سميماف بف سميـ شاه خمد اهلل تعالى  -ٖ

 ممكو كسمطانو مف خالص نيتو صاحب الخيرات بف كانو اغا عبد.
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اهلل عذاب امير بغداد حرصو اهلل عف االصداد كجعمو مسجدا لممصميف مف أىؿ  -ٗ
كمكتبا لقراءات الصبياف حرره في شير محـر الحراـ سنة ثمث كستيف  (ٖٔ))؟(

 ـ(.ٙ٘٘ٔق)ٖٜٙكتسعماية. 
 (2 -)الشكؿ  (3 -المالحظات عمى لكحة التأسيس: )الصكرة 

ـ( مصنكعة مف الرخاـ ٓ٘.ٓ× ـ ٗٓ.ٔالمكحة مستطيمة الشكؿ تربك أبعادىا عمى ) -ٔ
الصمب ذم المكف الرمادم الداكف، كقد كسرت أثناء قمعيا مف مكضعيا األصمي، إذ 
نزعت عمى ما يبدك مف الجامع بقسكة شديدة فأصبحت ثالث قطع، أكدعت في زمف 

. كعندما قرر أىؿ اآلثار صيانة الضريح كبناء ال نعممو في ىذا الضريح الميجكر
قبتو جمعكا القطع الثالث كثبتكىا بجانب المحراب الذم يؤشر تجاه القبمة في ىذا 
الضريح الصغير. كمع طمس بعض الحركؼ التي تضررت بسبب الكسكر كالتقادـ، 

 ررة.اال اننا استطعنا بفضؿ اهلل مف قراءتيا بعد جيكد مضنية كزيارات لممكقع متك
يتككف نص المكحة مف أربعة أسطر، مكتكبة بخط الثمث، بحركؼ بارزة، كلما كاف  -ٕ

النص طكيالن تطمب االمر مف الخطاط عناية فائقة في تكزيع كمماتو عمى المساحات 
المخصصة في السطكر األربعة، ليذا جاءت كممات النص مركبة كمتداخمة لـ يترؾ 

ت، عممان أف النص يخمك مف عالمات التزييف بينيا الكاتب فراغات أك مساحة لمحركا
التي اعتاد خطاطك ىذه الحقبة اعتمادىا في الفراغات بيف الحركؼ لما تضفيو مف 

 جماؿ كتناسؽ.
كيقيني أف المكحة كانت مثبتة داخؿ جامع السرام أك محمية بظؿ ركاقو، أم كانت  -ٖ

قة بعيدان عف الرطكبة، طيمة القركف األربعة الماضية في منأل مف عكامؿ التعرية كمعم
 .(ٗٔ)كىذا كاضح مف طبيعة حركفيا التي خمصت الينا سميمة ليس فييا تجكية

كمف الطبعي أف يستفتح كاتب النص بالبسممة، تمييا اآلية الكريمة مف سكرة التكبة  -ٗ
"إنما يعمر مساجد اهلل ...." التي طالما كتبت في أعمى كاجيات المساجد أك قاعات 

حث المسمـ عمى الصالة كتقر بشيادة اهلل لُعمار المساجد أك ركادىا الصالة، ككنيا ت
باإليماف كاليداية. بعد ذلؾ يأتى الكاتب عمى تفاصيؿ أخرل تخص السمطاف كتأسيسو 
ليذا البناء في زمف العدالة كيذكر ألقابو قبؿ ذكر أسمو كمف ىذه االلقاب: االعظـ، 
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الترؾ كالعرب كالعجـ، أبك المظفر، مالؾ رقاب االمـ، مكلى طكائؼ ممكؾ الركـ ك 
  صاحب الخيرات، شاه. ثـ يدعك لو اهلل تعالى أف يخمد ممكو كسمطانو.

كال شؾ أف المتخصص في النقكش االثرية سكؼ يدرؾ بسيكلة أىمية ىذا النص  -٘
بكصفو مف المكحات التأسيسية القميمة التي تذكر أسـ المكمؼ بتنفيذ أمر السمطاف 

الجامع كمعو مكتبان لتعميـ الصبياف. كمف الطبعي أف يككف كالمشرؼ عمى بناء 
المكمؼ ذك منصب رفيع كيحمؿ رتبة عالية في الجيش العثماني، فكاف أحد االغكات 
ربما معينان أميران لبغداد في سنة تجديد الجامع المذككر كأسمو )عبد اهلل بف كانو(. 

.كسياتي تفصيؿ (٘ٔ)بير، ، كآغا بمعنى سيد ككاألغا كما في المصادر لقب عسكرم
ذلؾ الحقان. كالحؽ أف ىذا االسـ مجيكؿ لدينا ألننا نعمـ أف السمطاف سميماف القانكني 

مكث فييا أربعة اشير رتب اثناءىا االدارة عندما سيطر عمى بغداد كاستتب أمنيا، 
الداخمية كزار قبكر االئمة كالصالحيف في بغداد كالنجؼ ككربالء. ككلى سميماف باشا 

. كلعؿ )عبد اهلل بف (ٙٔ)احد قكاد جيشو عمى مدينة بغداد كمعو ألؼ جندم لحمايتيا
كانو( ىك االمير الذم خمؼ سميماف باشا في كظيفتو، كقد كتب اسمو بعد اسـ 
السمطاف تشريفان بكصفو المكمؼ بالبناء، كالسيما أف تجديد الجامع قد تأخر بعد دخكؿ 

 ( عامان. ٕٕالسمطاف سميماف القانكني بغداد ب )
لقد أمر السمطاف سميماف بتأسيس )مكتبان لقراءات الصبياف(، كىذا المكتب بمثابة  -ٙ

مدرسة صغيرة، ألننا نعمـ حجـ التراجع الكبير الذم أصاب بغداد في ىذا العصر 
نتيجة الحركب كالككارث الطبيعية مف أكبئة كفيضانات، فأىممت معظـ المدارس 

منيا إال القميؿ، أما المساجد فقد بقي تأثيرىا كبيران في العباسية أك تيدمت، كلـ يبؽ 
مختمؼ النشاطات الثقافية كالعممية كالحضارية. كبمركر الزمف أخذت دكر المعاىد 
العامة في الدراسة فضال عف ككنيا بيكتا مقدسة إلقامة العبادات كشعائر الديف 

يا بالتركية ) صبياف االسالمي. ككانت الكتاتيب تختص بتعميـ األطفاؿ كيطمؽ عمي
مكتبمرم(، كمعظميا في بغداد ممحؽ بالمساجد، كالقميؿ منيا منفصؿ، إذ يخصص 
ليا في العادة مكانا عمى شكؿ حجرة أك حجرتيف في صحف الجامع أك بجانب بيت 
الصالة. كينتدب ليذا االمر معمـ أك شيخ لو باع في العمكـ الشرعية كالقرآف. ككاف 

ا حفظ القرآف الكريـ كتالكتو كتمقي ما يتيسر مف التعاليـ الدينية، الصبياف يتعممكف فيي
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كمبادئ القراءة كالكتابة كالحساب. كمكاتب الصبياف كانت منتشرة في المدف كالقرل، 
كتسمى محميان ب) المال ( كالكممة تعني معمـ الصبياف كيقصد بيا أحيانان مكاف 

عدد مكاتب الصبياف الممحقة بالمساجد  التعميـ. كالحقيقة ليست لدينا احصائيات تبيف
في بغداد عبر العصر العثماني باستثناء ما أفصحت بو السالنامات العثمانية الصادرة 

ق / ٕٖٓٔفي نياية القرف التاسع عشر، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ سالنامة سنة )
 ( ُكتابان ممحقة بالجكامع كمعظميا داخؿ مدينةٖٗـ( التي تشير إلى كجكد )ٗٛٛٔ
 :(ٚٔ)بغداد.

كميما يكف مف أمر فاف مكتب تعميـ الصبياف الذم اسسو السمطاف سميماف القانكني 
في جامع السرام بقي قائما ردحان مف الزمف يؤدم رسالتو عمى أكمؿ كجو، كعندما جدد 

ألحؽ بو مدرسة، كقد ازيمت عندما أقدمت  ـ(ٕٓٚٔق / ٖٖٔٔ)الجامع حسف باشا في عاـ 
و. ككاف ليذه المدرسة في نياية العصر العثماني كبداية العيد الممكي االكقاؼ عمى صيانت

 . (ٛٔ)مدرس كاحد يقكـ بتعميـ الصغار، كفي الكقت نفسو يعمؿ مكقتان يضبط أكقات االذاف
ككما ىي الحاؿ في جميع المكحات التأسيسية كالشكاىد التي خمصت الينا مف العصر  -ٚ

ذكر التاريخ، كفي ىذا النص ثبت الكاتب العثماني، فأف الكاتب يختـ النص عادة ب
حرره في شير محـر الحراـ سنة ثمث تاريخ تحرير المكحة كتابة بالشير كالسنة فقاؿ: )

(. كلـ يعتمد كتابة التاريخ رقمان، كما لـ يعتمد في ىذه المكحة طريقة كستيف كتسعماية
 . (ٜٔ)أك ما يسمى بالتكاريخ الجميمة حساب الُجّمؿ

 الخط :
اضح أف المكحة قد كتبت بقمـ خطاط ماىر، أجاد في رسـ الحركؼ عمى كفؽ مف الك 

القكاعد االساسية القديمة المعتمدة في كتابة خط الثمث أثناء العصر العباسي، كالتي ارسى 
قكاعدىا عمي بف ىالؿ البغدادم المعركؼ بابف البكاب. كما أجاد النقاش عممو فحرص عمى 

مع  ما تحممو الكتابة مف معاِف نبيمة تشير إلى تشييد صرح اخراجيا في شكؿ الئؽ يتناسب 
 ديني كبير في بغداد باسـ السمطاف القانكني.

كالشؾ أف رشاقة الحركؼ كالنسب المعتمدة في رسميا كدقة تكزيع كممات النص في 
السطكر المخصصة ليا، جعمت ىذه المكحة ذات قيمة فنية عالية، فضال عف ميارة النقاش 

قمؿ رسـ حركات تكضيح الحركؼ كجعميا أكثر بركزا لتسيؿ قراءتيا. كقد  الذم حاكؿ
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االعجاـ، كترؾ عالمات التزييف لضيؽ المكاف في السطكر نتيجة تشابؾ الكممات كتداخميا، 
كمف الكاضح أنو كزع الكممات في كؿ مف السطكر االربعة عمى مستكييف فنجح في التكفيؽ 

 لو.  بيف طكؿ النص كالمساحة التي خصصت
 تحميؿ حركؼ النص:

لمعرفة شكؿ الحركؼ كطريقة رسميا كددنا الكقكؼ عمى كؿ حرؼ بعجالة سكاء كاف 
(. فعمى سبيؿ المثاؿ ٔ -الحرؼ منفردا اك متصال بأكؿ الكممة أك كسطيا أك نيايتيا )الجدكؿ 

( يتشابو رسـ حرؼ األلؼ المنفردة في ىذه المكحة المكتكبة بخط الثمث مف حيث الشكؿ )

(، كجميعيا مف دكف ( أك التي تأتي في نياية الكممة   )مع االلؼ المتصمة الكسطية )
 زائدة أك تركيسة كالتي ترسـ أحيانا في راس األلؼ مف االعمى كتميؿ دائمان إلى جية اليميف. 

نفردة ( كالسيما المكتتشابو الحركؼ الثالثة )الباء كالتاء كالثاء( في الرسـ )
كالمنتيية، كما في الكممات )العرب كالخيرات كثمث(. كاختمفت الباء في كممة )بف( إذ تأتي 

(. كتتشابو أيضان الحركؼ الثالثة )الجيـ كالحاء كالخاء( مع معقكفة إلى االسفؿ )
(، سكاء كانت ابئدائية أـ كسطية، كقد كردت في كممات كثيرة بعضيا في الرسـ تقريبان )

( كأما المنفردة فمـ ترد في ىذا النص كي نتعرؼ عمى شكميا. منيا: )ا لعجـ كالخيرات كمحـر
كال يختمؼ رسـ حرفا )الداؿ كالذاؿ( فيما متشابياف في الشكؿ، سكاء كاف الحرؼ منفردان أك 

(، كما في كممتي )جدده كبغداد( الكاردتاف في السطريف متصال بما قبمو مف الحركؼ )
شابو أيضا حرفا )الراء كالزاء( مع بعضيما في الرسـ فترد في معظـ االحياف الثاني كالرابع. كيت

( كما في (، كفي حاالت قميمة رسميما مبسكطيف )نيايتيما معككفة إلى االعمى )
  الكممات ) زماف كالترؾ كأمير (.

كسكاء كانت السيف مبتدئو كما في  (أما حرؼ )السيف( فرسـ بأسناف ثالث )
ماف، كسميـ كستيف(، أـ كسطية كما في الكممات )بسـ كالسمطاف كمسجد( أك الكممات )سمي

( كما في كممة )اسس(، كرسـ السيف مف دكف اسناف كما في كممة )سمطاف( منتييو )
الكاردة في السطر الثاني. أما الشيف فال تختمؼ عنيا كثيران، إذ كردت مرتيف رسمت في األكلى 

 الثانية مف دكنيا كما في كممة )يخشى(. بأسناف كما في كممة )شاه( كفي
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( في الشكؿ عف المنتيية )كمف البدىي أف تختمؼ )الصاد كالضاد( الكسطية )
( كما ىي الحاؿ في الخطكط االخرل. في حيف تتشابو )الطاء كالظاد( مع بعضيما 

 ( سكاء كانت ابتدائية اك متكسطة اك منتيية.،في الرسـ )
( ( عف العيف الكسطية،()الذم يرد في اكؿ الكممة )كيختمؼ حرؼ )العيف( 

كقد رسمت في الحالتيف بشكؿ تقميدم كما في الكممات )االعظـ، كعبد، كعف، كيعمر، 
 كتعالى، كالعجـ(، كىي تشبو حرؼ )الغيف( كما في كممة )آغا(. 

ت كيتشابو حرفا )الفاء كالقاؼ( في الرسـ، كقد رسـ كؿ منيما بشكؿ دائرم سكاء كان
، )فعسى، رقاب (، كما في الكممات،،االبتدائية اـ المتكسطة أك المنتيية )

( في رأسو الطكايؼ( . أما حرؼ )الكاؼ( فقد رسـ في اكؿ الكممة ككسطيا كبير الحجـ )
، كىك يختمؼ عف الكاؼ الكممات )الزكاة، يككنكا، مكتبا(، كما في زائدة متجية إلى األسفؿ
كيتشابو حرؼ )الالـ(  ( كما في الكممات )مالؾ، ممكؾ، الترؾ(.الكاردة في نياية الكممة )

، كقد كردت في (،،المبتدئة مع الكسطية كتختمؼ في الشكؿ عف الالـ المنفردة )
( كما كممات كثيرة منيا: )سممياف، سميـ، أكؿ(. أما )االـ ألؼ( فقد رسمت بشكؿ كاحد )

 )االعظـ، االمـ، االصداد(. في الكممات
كمف الطبعي أف يككف لحرؼ الميـ اشكاؿ متعددة: االبتدائية بسيطة كقد رسمت في 

أما الكسطية فشكميا يختمؼ بحسب الحرؼ الذم قبميا كبعدىا  (،كؿ الكممات بشكؿ كاحد )
( بشكؿ مغاير اذا ( كما في كممة )الرحمف( بالسطر االكؿ، كترسـ )فترسـ مائمة )

كانت ممتصقة بحرؼ االلؼ كما في كممة )سميماف(. أما الميـ المنتيية كالمتصمة بحرؼ قبميا 
الكاردة في النص كمنيا عمى سبيؿ ( كما في معظـ الكممات فترسـ بشكؿ معككؼ )

( كما في كممة )الرحيـ(. كاذا المثاؿ )العجـ كاالعظـ كاالمـ(، كاحيانا ترسـ عمكدية )
( كانت الميـ المنتيية حرة فترسـ عمى كفؽ القكاعد االساسية لخط الثمث بشكؿ افقي )

 كما في كممة )يكـ( الكاردة في السطر الثاني.   
( كأخرل فييا المنتيية بأشكاؿ عدة: منيا مفتكحة إلى األعمى )كرسمت )النكف( 

(، أما الثالثة فيمد رأس الحرؼ عند بداية رسمو كينعكؼ بعض الميؿ إلى جية اليميف )
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، كما في الكممات )السمطاف، زماف، )قميال إلى األسفؿ ليصبح ذا شكؿ زخرفي )
 الصبياف(.

في أكؿ الكممة بشكؿ مثمث مشغكؿ بدائرة ) كفيما يخص )الياء( االبتدائية الكاقعة
(، كما في )ىذا( الكاردة في السطر الثاني. أما الياء المنتيية المنفردة فقد رسمت 

(، كشكميا كاضح في كممتي )الصالة بتركيستيف الى االعمى كما في الخطكط االخرل )
مف الطبعي أف تختمؼ عف كالزكاة( الكاردتيف في السطر االكؿ. أما الياء الكسطية المتصمة ف

(، كما في كممتي )الميتديف كشير(. كقد رسمت الياء المنتيية االخرل كشكميا تقميدم )
( كما ىي الحاؿ في كممة اهلل المكررة في جميع السطكر، كبعض الكممات بشكؿ كاحد )

 االخرل.
أنيا ( باستثناء المشتركة مع حرؼ )الميـ( إذ تبدك ككرسمت )الكاك( بشكؿ كاحد)

(، كما ىي الحاؿ في كممة )كمكتبا( الكاردة في السطر الرابع. في حيف حرؼ كاحد )
( الكاردة في بداية السطر الثالث. كمف المالحظ أف دمج حرفي  رسمت حرة في كممة )الرـك
الميـ كالكاك بيذا الشكؿ الجميؿ ىي طريقة قديمة معركفة بخط الثمث منذ العصر العباسي. 

تختمؼ في الشكؿ بحسب مكقعيا، كقد رسمت المنفردة منيا تقميدية كما في أما )الياء( ف
 ( كلـ ترسـ راجعة.الخطكط القديمة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( جدكؿ باشكاؿ الحركؼ الكاردة في المكحة1 -)الجدكؿ
 المنتهية كالمنفردة المتكسطة االبتدائية الحرؼ
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 ( المكح مكضكع الدراسة3 -)الصكرة 
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 ( تفرغ المكح مكضكع الدراسة2 -)الشكؿ 
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 االلقاب الكاردة في النص: 
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لـ تشيد القركف االكلى في االسالـ ظيكر ألقاب كثيرة، كالتكصيفات التي كانت تطمؽ 
كسيؼ اهلل المسمكؿ. لكنيا أصبحت في عمى الرجاؿ قميمة مثؿ الصديؽ كالفاركؽ كأميف االمة 

العصر العباسي كثيرة كما تؤكد كتب التاريخ كالتراجـ، فجميع الخمفاء العباسيف كانت ليـ كنى 
كألقاب رنانة. ككذلؾ المشاىير فقمما يذكر أسـ عالـ مف العمماء أك شيخ مف الشيكخ دكف 

المصرم كالشامي كالمكي كالمدني أك كنيتو كألقابو المرتبطة بمدينتو مثؿ البغدادم كالعراقي ك 
بمينتو مثؿ الصيرفي كالكراؽ كالنجار كالحداد أك بقبيمتو مثؿ الثقفي كالشيباني كاالسدم أك 
بمذىبو مثؿ الشافعي كالحنفي كالمالكي كالحنبمي كالجعفرم، أك بطريقتو إذا كاف يميؿ إلييا في 

 ر.التصكؼ مثؿ القادرم كالرفاعي كالنقشبندم كغيرىا كثي
كقد تعاظمت االلقاب في العصر العثماني كثيران، فأصبح ال يذكر أسـ السمطاف إال 
مسبكقان بسمسمة مف االلقاب التي تدؿ عمى عظيـ شانو كسعة ممكو كقكة سمطانو كجبركتو، 

"حضرة مكالنا المقاـ الشريؼ العالي كاسطة جكاىر  فالسمطاف سميماف القانكني مثالن كاف لقبو
كيـ الثميف الغالي السمطاف االعظـ كالخاقاف االكـر االفخـ، مالؾ رقاب االمـ، عقد سمسمة مم

عيف اعياف ممكؾ االككاف في سابؽ االمـ، رافع منار منافع االسالـ كناصب مكائد مبار 
االنعاـ بمّد يد االكراـ، كمثبت قكاعد االيماف، كحامي خكخة الديف األقكـ بأجياد اجناد جيكش 

ناد عساكر البحر، كأعمده االركاف كممسؾ أزمو كجو البسيطة بأمف كااليماف، البّر كاكتاد اك
كمفيض مدده في جميع مدده بمزايا العدؿ كاالحساف. مكالنا السمطاف سميماف خاف ممؾ ممكؾ 
المشرقيف كالمغربيف، مالؾ مقاليد حراسو الحرميف الشريفيف، باسط اليديف بالنعماء ألىؿ 

ما في البريف كالبحريف، ال زالت بالد اهلل محركسو، كرباع ديار االسالـ البمديف المنيفيف كغيرى
بكجكده كجكده مأنكسو، كركس رؤكس أئمو الكفر بو منككسو، كأراىـ بشده سطكتو، كسطكة 

 .(ٕٓ) شدتو معككسة، كمكائد بره في بحره كبره لمرعيو ممدكدة.....
مسبكقة بكممات التعظيـ مثؿ الدكلة العمية كالباب العالي كالصدر كال ُتذكر الدكلة إال 

االعظـ. كاأللقاب الكثيرة طالت الصدكر كالكزراء كاألمراء، ليس ىذا فقط بؿ أف االلقاب 
أصبحت تمنح لمعظـ مكظفي الدكلة كالسيما مف يتبكأ منيـ أحد المناصب االدارية الميمة. 

 كانت في العصر العباسي بؿ بشكؿ رسمي كقانكني. كمعظميا ال يمنح بطريقة عرفية كما
   

 لقد حمؿ النص مكضكع البحث ألقاب عدة هي:
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آغا: كردت ىذه الكممة في بعض الشكاىد بكصفيا لقبان أنماز بو ثمة مف الرجاؿ، كآغا 
. كجمعيا آغكات، كىك مصطمح فارسي أعتمده األتراؾ لدالالت عدة (ٕٔ)بمعنى سيد كبير
( كيطمؽ عمى مف يعمؿ في قسـ الحرممؾ (ٕٕ)اؿ العسكرمكالسيما في المج . مثؿ: )آغا الحـر

، (ٖٕ))قسـ النساء(، أم يقـك في خدمة نساء االشراؼ كيككف خصي كي ال يحتجبف عنو
ك)آغا باشا( كيطمؽ عمى مف كاف مف كبار ضباط االنكشارية سابقان. ك)آغا حقي( أم المكمؼ 

ي المزركعة....الخ. كىناؾ مف يرجح أف الكممة بتحصيؿ الضريبة التي تؤخذ عمى االراض
محرفة مف كممة )آقا( المغكلية، كالتي أصبحت في أكاخر العيد العثماني تطمؽ عمى اإلنساف 
الكريـ صاحب الفضيمة كالمكانة العالية في المجتمع، كتدؿ في الكقت ذاتو عمى التكبر 

  (ٕٗ)كالتفاخر
باط األمييف كعمى مكظفي الدكلة ككممة آغا عمى العمكـ كانت تطمؽ عمى الض

األمييف الذيف ال يحتاج عمميـ الى معرفة القراءة كالكتابة مثؿ المحصميف كافراد الدرؾ. ككانت 
تطمؽ عمى بعض االسر الكجيية كعمى الكجياء االكراد بصكرة خاصة، كالمفظة مازاؿ االكراد 

. كجاءت لفظة آغا في النقش مكضكع (ٕ٘)كاإليرانيكف يعتمدكنيا كما في السابؽ بمعنى السيد
البحث مع اسـ المكمؼ ببناء جامع السرام، كاسـ المكمؼ بالبناء )عبد اهلل بف كانو( كما 

 اسمفنا. 
ابك المظفر: المظفر مف ألقاب السالطيف كرد بقصد المدح شأنو شأف المؤيد 

)أبك(، مما يجعمنا كالمنصكر كغيرىا، كقد كرد المقب في النص مكضكع الدراسة مسبكؽ بكممة 
نرجح أنو كنية مف كنى السمطاف سميماف القانكني، التي ليا دالالت عسكرية تتعمؽ 
باالنتصارات الكثيرة التي حققيا السمطاف أثناء المعارؾ التي خاضيا في ايراف كالعراؽ كاكربا، 

اسي (. كالمقب قديـ أطمؽ عمى الخميفة العبٖٗ٘ٔكظفر بمدف عدة كمنيا بغداد في عاـ )
. كمف (ٕٚ). كأنو مف جممة القاب السمطاف صالح الديف االيكبي(ٕٙ)ق(ٙٙ٘المستنجد باهلل )ت

تمقب بيذا المقب مف كزراء الدكلة العباسية عكف الديف ابف ىبيرة كاسمو يحيى بف محمد ابك 
. كما تمقب بو الكثير مف الكزراء كاألمراء كالعمماء في مختمؼ بقاع (ٕٛ)ق(ٓٙ٘المظفر )ت

 االسالمي.  العالـ
أمير بغداد: يقكؿ القمقشندم في معنى ىذا المقب كدالالتو: " االمير ىك زعيـ الجيش 
أك الناحية كنحك ذلؾ ممف يكّليو اإلماـ. كأصمو في المغة ذك األمر كىك فعيؿ بمعنى فاعؿ 
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فيككف أمير بمعنى آمر. سّمي بذلؾ المتثاؿ قكمو أمره يقاؿ: أمر فالف إذا صار أميرا، 
. يرجع (ٜٕ)مصدر اإلمرة كاإلمارة بالكسر فييما، كالتأمير تكلية األمير، كىي كظيفة قديمة"كال

ظيكر ىذا المقب الى عصر الرسكؿ )ص( بمعنى الكالية العامة، كىك بمعنى الكالي في الدكلة 
الفاطمية كقد اطمؽ عمى اكالد الخمفاء، كلقب داؿ عمى الكظيفة لكالة االمصار زمف االيكبييف، 

. بيد أف ىذا المقب أصبح مركبا بصيغ مختمفة في (ٖٓ)عتمد عند السالجقة كعصر المماليؾكا
العصريف االيكبي كالمممككي، كقد حددت تمؾ الصيغ مياـ صاحبيا باألشراؼ عمى جانب مف 
شؤكف الدكلة أك ادارة الجيش. كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ أمير حاجب، كأمير خميفة، كأمير 

. كقد كرد في النص مكضكع الدراسة لقب (ٖٔ)و، كأمير عمـ.... كغيرىاسالح، كأمير طبمخان
 )عبد اهلل بف كانو( كما أسمفنا.عمى المكمؼ بتجديد الجامع أمير بغداد  المدعك 

" مف أعظـ االلقاب التشريفية لحكاـ الدكلة السمطافكاف لقب "السمطاف األعظـ: 
. كنظرا العثمانية، كىك االكثر شيكعا منذ استقالؿ االمار  ة العثمانية عف سمطة سالجقة الرـك

الف المقب كاف كاسع االنتشار في العالـ االسالمية أضاؼ العثمانيكف اليو القاب أخرل ليميزكا 
أنفسيـ عف باقي الدكؿ كالسالالت االسالمية الحاكمة، كالسيما بعد اف اصبحت امارتيـ مف 

ثالث حكاـ آؿ عثماف عمى نفسو لقب  ـ(ٖٛٛٔ – ٖٓٙٔاقكل االمارات إذ خمع مراد االكؿ )
بيد أف المؤرخييف اختمفكا في أكؿ مف تمقب  .(ٕٖ)السمطاف االعظـ ك "خداكندكار" أم مراد اهلل

 بيذا المقب. 
كلقب السمطاف االعظـ مركب، ككاف يخاطب اك يذكر في غيبتو بمفظ )بادشاه أفندم 

. كقد (ٖٖ)لمكاتبات فيك لفظة )خاف(مز( أم سيدنا السمطاف، كلكف لقبو الرسمي كالسيما في ا
كاف السمطاف العثماني عمى راس الدكلة يتمتع بسمطة منح كؿ الكاف التكريـ كالقيادة كالمناصب 
ذات االلقاب الرفيعة، كنزعيا حيف يشاء، فيك القائد االعمى لمقكات العثمانية، كرئيس الييئة 

نة عمى جميع رؤساء الممؿ غير الحاكمة، كرئيس الييئة الدينية اإلسالمية، كلو الييم
 .(ٖٗ)االسالمية، كالسيطرة عمى جميع مكارد الدكلة

كمف المفيد ذكره، أف لقب السمطاف أعتمد عند األيكبييف كالمماليؾ في مصر كالشاـ 
كأعتمده السالجقة االتراؾ ثـ العثمانييف في بالد االناضكؿ كالمغكؿ االيمخانييف. ككاف أخر 

ىك السمطاف عبد الحميد الثاني. كالمفظة عربية مشتقة مف السمطة، مف تمقب بيذا المقب 
. أما االعظـ فيذكر (ٖ٘)كالقكة، كالحجة، كقد كردت في القرآف الكريـ بيذا المعنى مرات عدة
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القمقشندم بأنيا مف القاب السالطيف كالممكؾ في المغرب. كىك أفعؿ التفضيؿ مف العظمة: 
بعض الكاليات في العصر المممككي باسـ "السمطاف  . كما تمقب حكاـ(ٖٙ)كىي الكبرياء

. (ٖٚ)االعظـ" كالسمطاف في كاليتو يحكـ حكـ الممكؾ، كيككف رئيسان لالمراء، كيقكد العسكر
المخدـك االعظـ" قد كرد في نص كقفية المدرسة المرجانية المنقكشة كمف المفيد ذكره أف لقب "

ق ـ / ٛ٘ٚبغداد أميف الديف مرجاف في عاـ ) عمى اآلجر في داخؿ المدرسة التي بناىا كالي
 .(ٖٛ)ـ( كىك أحد مكالي سمطاف الدكلة المغكلية الجالئريةٖٚ٘ٔ

قد كرد لقب "السمطاف االعظـ" عمى نقكش تأسيسية ألبنية كثيرة في القاىرة كالشاـ 
كمعظميا مساجد كزكايا كمدارس، كما كرد بصيغة "السمطاف الممؾ االعظـ" عمى سبيؿ في 

ـ(. كما كرد المقب ٖٙ٘ٔق / ٖٜٗجد االقصى في عيد سميماف القانكني مؤرخ في سنة )المس
تابعا لمخاقاف التي تعني السمطاف االعظـ، بصيغة "الخاقاف المعظـ" لقبان لمسمطاف سميماف 

. أما في بغداد فيقيني أف (ٜٖ)ـ(ٖٗ٘ٔق / ٜٓ٘القانكني بنص المدرسة السميمانية بالقاىرة )
خمص الينا مف العصر العثماني الكتابة الخاصة بتجديد جامع السرام  أقدـ نص تذكارم

 ـ(.ٙ٘٘ٔق / ٖٜٙمكضكع ىذا البحث المؤرخة في عاـ )
ذا جاء بعد االسـ فإنو يعني السيد(ٓٗ)شاه: معناه ممؾ أك سمطاف  ، كقد كرد في (ٔٗ)، كا 

ميـ شاه(، كيقصد النص مكضكع الدراسة ىذا المقب لكالد السمطاف سميماف القانكني بصيغة )س
 سار عمى رأس جيش كبير ال قبؿ لممماليؾ بصدهـ( الذم ٕٓ٘ٔ – ٕٔ٘ٔسميـ االكؿ )

 .(ٕٗ)ـ(ٚٔ٘ٔـ( مف دكف قتاؿ، ثـ أخضع مصر في عاـ )ٙٔ٘ٔفأخضع الشاـ في عاـ )
، كاستمرت المفظة معتمدة (ٖٗ)ككممة )شاه( فارسية ُلقب بيا ممكؾ ايراف قبؿ اإلسالـ

مف تمقب بيا الشاه محمد رضا بيمكم الذم ازيح عف العرش في عاـ بعد اإلسالـ، كأخر 
ـ(. كالمفظة تأتي في معظـ االحياف مركبة مثؿ )شاىنشاه( كتعني ممؾ الممكؾ، كأكؿ ٜٜٚٔ)

مف اعتمد ىذه المفظة سالطيف بني بكيو في العصر العباسي تمييزا ليـ عف األمراء حكاـ 
. كفي اليند )شاه جيياف( أم ممؾ العالـ، ثـ )شاه (ٗٗ)هاالقاليـ الذيف كانكا يتمقبكف بمقب شا

  زادة( كىي مف لغات الترؾ كالمغكؿ دخمت العربية لمداللة عمى ابناء الممكؾ كاألمراء.
، كىك مف القاب الكزراء في (٘ٗ)صاحب الخيرات: الصاحب في المغة اسـ لمصديؽ

ؼ، كأكؿ مف لقب بو مف العصر البكييي، مختص بأرباب االقالـ منيـ دكف ارباب السيك 
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الكزراء اسماعيؿ بف عباد ألنو كاف يصحب االستاذ ابف العميد فيقاؿ لو صاحب ابف العميد، 
 .(ٙٗ)ثـ صار لقبا عمى كؿ مف تكلى الكزارة بعده

كيبدك أف أقدـ ذكر ليذا المقب عمى اآلثار كركده في المكحة مكضكع البحث. كاذا 
كر ليذا المقب كرد لمحمد بؾ أبي الذىب في مزكلة فتشنا في االثار المصرية نجد أقدـ ذ

ـ(. كربما يرادفو لقب "صاحب الصدقات ٗٚٚٔق / ٛٛٔٔجامعو المؤرخة في سنة )
كالمعركؼ" الذم كرد لقبا لمسمطاف المممككي قايتبام بنص حجرة الدفف في مدرستو بالصحراء 

 . (ٚٗ)ـ(ٗٚٗٔق ـ/ ٜٚٛالمؤرخة في سنة )
ؾ خالؼ المممكؾ كىك مف االلقاب الفخرية الممكية في العصر مالؾ رقاب االمـ: المال

االسالمي كقد شاع استعمالو عند بعض حكاـ السالجقة منيـ سمطاف خراساف أبك الحرث 
سنجر بف ممؾ شاه، كسمطاف العراؽ ابك الفتح مسعكد بف ممؾ شاه، الممقب بألقاب كثيرة منيا: 

االمـ مكلى العرب كالعجـ جالؿ ديف اهلل قسيـ السمطاف المعظـ شاىنشاه االعظـ مالؾ رقاب 
كما شاع ىذا المقب في عصر المماليؾ، ُاضيؼ اليو ألفاظ أخرل  (ٛٗ)أمير المؤمنيف.....

 .(ٓ٘)، كىك مف بيف االلقاب الكثيرة التي أطمقت عمى السمطاف قالككف(ٜٗ)مركبة
شكاىد كثيرة في أما في العصر العثماني فقد اطمؽ المقب عمى سميماف القانكني بنص 

. كعمى (ٔ٘)ـ(ٖ٘٘ٔق / ٕٜٗالكطف العربي منيا: سبيؿ ككتاب خسرك باشا في القاىرة )
 سبيؿ المسجد االقصى السالؼ الذكر. كفي النص مكضكع البحث.

مكلى طكايؼ ممكؾ الركـ كالترؾ كالعرب كالعجـ: مف ألقاب الممكؾ كالسالطيف كقد 
ص المدرسة السميمانية بالقاىرة المؤسسة في عاـ أطمؽ عمى السمطاف سميماف القانكني في ن

. كالمقب في مفيكمو العاـ يعد رمزا لمسيادة عمى االمـ كممككيا مف (ٕ٘)ـ(ٖٗ٘ٔق / ٜٓ٘)
العرب كالركـ كالترؾ كالعجـ. كيبدك أف ىذا المقب كاف قبؿ العصر العثماني يقتصر عمى 

 صر سميماف القانكني. )مكلى ممكؾ العرب كالعجـ(، ثـ أدرج تحتو أمـ أخر في ع
 التتائج: 

 لقد تكصمت الدراسة إلى نتائج يمكف حصرىا في النقاط اآلتية:
 

ػػ رغـ كثرة النقكش الكتابية التي كانت تزيف األبنية الدينية، إال أف المتبقي منيا قميؿ 
جدان، كالسبب ىك أّف الكثير مف األمثمة قد ضاعت بسبب التقادـ كاإلىماؿ كالحركب أك 
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جديد بمسكغ الحداثة، كذلؾ لعدـ إدراؾ أىميتيا التاريخية كالحضارية بكصفيا حمقة في الت
 سمسمة الكتابات التذكارية اإلسالمية. 

لقد سعى الباحث أثناء الدراسة إلى قراءة المكح قراءة متأنية، كتصكيره كتفريغو كحؿ ػػ 
لقاب التي تضمنيا النص. رمكزه، كتحميؿ حركؼ كمماتو المكتكبة بخط الثمث، كالبحث في اال

سعيا لتكثيقو بشكؿ عممي دقيؽ. كقد تبيف أنو أقدـ نص كتابي خمص الينا مف العصر 
 ـ(.ٙ٘٘ٔق / ٖٜٙالعثماني، يحمؿ أسـ السمطاف سميماف القانكني مؤرخ في سنة )

ػػ حاكؿ الباحث الربط بيف لكح التاسيس مكضكع البحث كجامع السرام الذم جدده 
ي كسمي بعد بنائو باسـ السمطاف إذ أطمؽ عميو )جامع السميماني( كما تذكر سميماف القانكن

مصادرنا. كعميو يعتقد الباحث أف المكح منزكع مف جامع السرام عند تجديده بكساطة كالي 
 ـ(.ٕٓٚٔبغداد حسف باشا في عاـ )

ط ػػ إف أىـ ما يميز المكح مكضكع البحث ىك نكع خط الثمث القديـ المكتكب بقمـ خطا
ماىر، كقد أستطاع كاتبو أف يكفؽ بيف النص الطكيؿ كمساحة المكحة، فرسـ الكممات متداخمة 
كمنسقة في مستكييف، كألتـز في الكقت نفسو بالقكاعد االساسية لخط الثمث التي كضعيا 
جيابذة الخط العربي في العصر العباسي. فجاءت كممات النص منقطة قميمة التشكيؿ كخالية 

 لزينة اال النزر اليسير.مف عالمات ا
ػػ كطبعي أف يككف لمادة الرخاـ المكتكب عمييا أثر في بقائو بحالة جيدة، كالمكح مف 
الرخاـ الرمادم الصمب لـ يتأثر بالرطكبة، كمع صالبة الرخاـ إال اف النقاش أجاد في نقش 

 الحركؼ كجعميا عالية البركز كي تككف كاضحة كيسيؿ قراءتيا. 
  االحاالت

  
 

                                                 
بآثار بغداد كالمساجد كالجكامع، تحقيؽ عماد عبد السالـ رؤكؼ، مطبعة عبد الحميد عبادة، العقد الالمع  - ٔ

 .ٕٗٙ. صٕٗٓٓانكار دجمة، بغداد، 
ال تكجد ركاية في مصادرنا تؤكد نسبة القبر إلى عمي بف مكسى الكاظـ )عميو السالـ(، كالسيما أف  

في السنكات االخيرة كمغطى  المؤرخيف اختمفكا في عدد أكالد مكسى الكاظـ كأسمائيـ. كالقبر اليـك مجدد
ـ( كتب عمييا "قبر االماـ عمي بف مكسى الكاظـ". عمما أف التنقيبات التي ٓٛٓ× . ٕٓ.ٔبرخامة بيضاء )

أجرتيا ىيئة اآلثار كالتراث في نياية ثمانينيات القرف الماضي، لـ تسفر عف قبرن أك بقايا عظاـ فيو، كقد 
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دراف كامتدت إلى تجديد القبة. ككاف البناء ميدمان قبؿ االحتالؿ أجرت ىيئة اآلثار صيانة شاممة طالت الج
 ( كبقي كذلؾ بعد االحتالؿ أيضان.ٜٚٔٔالبريطاني لبغداد في سنة )

 ٖٛٔ، صٖٕٔٓمصطفى جكاد، دليؿ خارطة بغداد المفصؿ، دار ميزكبكتاميا لمطباعة كالنشر، بغداد،  - ٕ
3

، تحقيؽ محمد عبد القادر ٚٔظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ، جابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج، المنت - 
سبط ابف  .ٕٗٗصـ، ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔعطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، 

، تحقيؽ أنكر طالب كآخركف، دار الرسالة ٕٓالجكزم، شمس الديف، مراة الزماف في تكاريخ االعياف، ج
 .ٖ٘٘، صـٕٖٔٓىػ / ٖٗٗٔالعالمية، دمشؽ، 

(، ترجمة ٕ٘ٙٔك  ٘ٗٙٔأكليا جمبي، مف مشاىدات الرحالة التركي أكليا جمبي عف بغداد عامي ) - ٗ
صبحي ناظـ، ضمف كتاب بغداد في مؤلفات الرحالة االجانب، منشكرات بيت الحكمة، مطبعة كركي، 

 .ٖٖ٘، صٖٕٔٓبيركت، 
 .ٙٗ، صٕٙٓٓاألجداد، دراسة كتحقيؽ، بغداد، مساجد بغداد في كتابات عماد عبدالسالـ رؤكؼ ،  - ٘
 .ٕٓٙعبد الحميد عبادة، العقد الالمع، ص - ٙ
 ٖٔىػ،  صٖٙٗٔمحمكد شكرم االلكسي، تاريخ مساجد بغداد كآثارىا، مطبعة دار السالـ، بغداد،  - ٚ
 .ٖٕٗمصطفى جكاد كاحمد سكسة، دليؿ خارطة بغداد المفصؿ، ص - ٛ
يـك يمحظ فيو مئذنتاف: االكلى أدمجت عند تجديد الجامع في زمف حسف باشا في الزائر لجامع السرام ال - ٜ

ـ( مع أحدل الدعامات التي يستند عمييا الركاؽ االمامي، كلعميا المئذنة القديمة، ٕٓٚٔق / ٖٖٔٔعاـ )
تعكد لمعصر العباسي، كىي اسطكانية تقـك عمى قاعدة مربعة، ليا بدف مزيف بأشرطة مف اآلجر المزجج 
بالمكف االسكد. أما الثانية فيي اسطكانية ممشكقة مكسية باآلجر المزجج عمى الطريقة البغدادية بألكاف عدة، 
كىي تشبو مئذنتي جامع المرادية كالخاصكي، مزينة بكتابات مرتبة نتيجة التفنف بقطع اآلجر المزجج. كىي 

في قشرتيا الخارجية، سببيا االىماؿ اليـك بحاجة الى صيانة إذ ظيرت عمييا بعض الكسكر كاالنتفاخات 
 كالرطكبة كاألمطار التي بدأت تتغمغؿ تحت قطع اآلجر المزجج الذم يكسي المئذنة مف قاعدتيا كحتى رأسيا.

محمد سعيد الراكم، خير الزاد في تاريخ مساجد كجكامع بغداد، تحقيؽ عماد عبد السالـ رؤكؼ، دار  - ٓٔ
 ٜٙ، ٛٙ، ص ٖٕٔٓالكتب العممية، بغداد، 

ـ( عمى كفؽ بنائو القديـ، ككاف مصرؼ تعميره ٘ٛٚٔق / ٕٓٓٔشيد الجامع تعمير أخر في سنة ) - ٔٔ
ـ( لما سقط الجدار الكاقع ٜٔٛٔق / ٜٖٓٔ. كما جرل تعميره في سنة ))الفان كمائة كأربعيف قرشان صحيحان 

كُادخمت الدكاكيف في خمؼ المصمى، ككاف قد اتصؿ مع الجامع مف الخمؼ عشرة دكاكيف، فعمر الجدار 
ـ( ٕٜٓٔق / ٜٖٖٔالجامع لتككف حجرات يسكنيا الفقراء. كشيد الجامع رعاية الممؾ فيصؿ االكؿ في عاـ )

ق( كما تشير الكتابة عمى مدخمو ٖٖ٘ٔ. كعمره الممؾ غازم في عاـ )إذ اتخذه لصالة الجمع كاالعياد
 .ٚٙصمحمد سعيد الراكم، المرجع السابؽ، ./  ٕٔٙالرئيس: أنظر عبد الحميد عبادة، العقد الالمع، ص 

 .ٛٔسكرة التكبة، آية  - ٕٔ
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تضررت الكممة الكاردة في كسط السطر الرابع كفقدت بعض حركفيا بسبب الكسر الذم شكه صكرتيا،  - ٖٔ

في بداية الكممة، ثـ )االلؼ كالياء  كربما كانت )النجاة( أك كممة أخرل قريبة منيا لكجكد )االلؼ كاالـ(
 كرة( في نيايتيا.المد

14
مف  -( عمى إنيا مجمؿ التغيرات الفيزيائية كالكيميائية Weatheringيمكف تعريؼ التجكية ) التجوية: - 

إذ ، التي تحدث لمصخكر عمى سطح األرض -( Disintegration( كتفكؾ )(Decompositionll تحمؿ
شبو معدكمة. سعدم إبراىيـ الدراجي، اثر تككف حركة كنقؿ المعادف كالصخكر المتحممة كالمفككة معدكمة أك 

التجكية عمى الحجارة المستخدمة في كاجيات البيكت التراثية في قمعة اربيؿ، بحث القي في المؤتمر العممي 
، برعاية كزارة الثقافة كالشباب تحت شعار ٖٕٔٓ/شباط/ ٕٙ-ٕٗالثاني الذم انعقد في أربيؿ لمفترة مف 

 .ٜٛ"، ص "تاريخ اربيؿ كدكرىا الحضارم
االنسي، محمد عمي ، قامكس المغة العثمانية الدرارم االمعات في منتخبات المغات، مطبعة جريدة  -٘ٔ

 .ٕٛق، صٖٛٔٔبيركت، 
 .ٖٕٕالمرجع نفسو، ص - ٙٔ
. فاضؿ ميدم بيات ، دراسات في تاريخ العرب في  ٖٛـ ، صٗٛٛٔ/  ٕٖٓٔسالنامة بغداد لسنة  -ٚٔ 

 . ٖٗٛـ ، ،صٖٕٓٓاإلسالمي، بيركت ، العيد العثماني ، دار المدار 
 .ٙٚٗـ، ص ٜٔٓٔق / ٜٖٔٔسالنامة معارؼ بغداد، لسنة  - ٛٔ

 .ٕٕٙعبد الحميد عبادة، العقد الالمع، ص
(: نقش أك جممة أك عبارة تعبر فييا بعض الحركؼ، ذات القيمة Chronogramsالتكاريخ الجميمة ) - ٜٔ

 .كؼ المرقكمة تستعمؿ داللة عمى تاريخ بعينوأك ىي جممة مف الحر  العددية، عف تاريخ معيف.
عمي بف أحمد القرافي األنصارم، نفحات العبير السارم بأحاديث ابي ايكب األنصارم، تحقيؽ محمد  - ٕٓ

 .ٖٙكريـ الجميمي، دار الكتب العممية، بيركت، د. ت، ص
 .ٕٛص، قامكس المغة العثمانية الدرارم الالمعات في منتخبات المغات، االنسي -ٕٔ
، ٚٔٔمحمكد عامر، المصطمحات المتداكلة في الدكلة العثمانية، مجمة دراسات تاريخية، العدداف  - ٕٕ

 .ٖٔٙ، صٕٕٔٓحزيراف،  –، كانكف ثاني ٛٔٔ
 .٘ٔـ، صٜٜٔٔق/ٖٖٚٔمحمد دياب بّؾ، معجـ األلفاظ الحديثة، مطبعة الرغائب، القاىرة،  - ٖٕ
لممصطمحات العثمانية التاريخية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض، سييؿ صاباف، المعجـ المكسكعي  - ٕٗ

 .٘ٔـ، صٕٓٓٓىػ / ٕٔٗٔ
محمد فريد بؾ المحامي، تاريخ الدكلة العمية العثمانية، تحقيؽ أحساف حقي، دار النفائس، بيركت،  - ٕ٘

 .ٔ، ىامشٚٚٔ، صٜٔٛٔ/  ٔٓٗٔ
قيؽ عمر تدمرم، دار الكتب العربية، بيركت، ، تحٜابف االثير، عز الديف، الكامؿ في التاريخ، ج - ٕٙ

 .ٖٚ٘ـ، ص ٜٜٚٔق / ٚٔٗٔ
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 .دار الكتب العممية، بيركت، دت، ٖ، جأحمد بف عمي، صبح االعشى في صناعة اإلنشاء القلقشندي، 
 .ٕٙٛ، ص )المكتبة الشاممة(

 .ٙ، صٓٔالمصدر نفسو، ج - ٕٚ
 .ٖٕٖ، ص ٜابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ج - ٕٛ
 .ٕٕٗ، ص٘القمقشندم، صبح االعشى، ج - ٜٕ
مصطفى عبد اهلل شيحة، دراسة تاريخية كاثرية لشكاىد القبكر االسالمية المحفكظة بمتحؼ قسـ اآلثار  - ٖٓ

 .ٔٔ،  صٜٗٛٔجامعة صنعاء، مكتبة الجامعة،  –بكمية اآلداب 
رسالة، بيركت، مصطفى عبد الكريـ الخطيب، معجـ المصطمحات كاأللقاب التاريخية، مؤسسة ال - ٖٔ

 كما بعدىا. ٖٗـ، صٜٜٙٔق / ٙٔٗٔ
 .ٔ، ىامش ٜٕٔمحمد فريد بيؾ المحامي، تاريخ الدكلة العمية العثمانية، ص - ٕٖ
 .ٖٔٔالمرجع نفسو ، ص - ٖٖ
مصطفى بركات، األلقاب كالكظائؼ العثمانية دراسة في تطكر االلقاب كالكظائؼ منذ الفتح العثماني   - ٖٗ

، دار غريب، ٕٜٗٔ – ٚٔ٘ٔة العثمانية )مف خالؿ اآلثار كالكثائؽ كالمخطكطات( لمصر حتى إلغاء الخالف
 .ٖٙص ،ٕٓٓٓالقاىرة ، 

 ٖ٘ٔسييؿ صاباف، المرجع السابؽ، ص - ٖ٘
 .ٚ، صٙالقمقشندم، صبح االعشى، ج - ٖٙ
/  ٓٔٗٔمحمد أحمد دىماف، معجـ األلفاظ التاريخية في العصر المممككي، دار الفكر، دمشؽ،  - ٖٚ

 .ٕٜ، ص ٜٜٓٔ
 .ٕٗٗ، صٖٕٔٓخالد خميؿ حمكدم، المدرسة المرجانية في بغداد، دار الكتب العممية، بغداد،  - ٖٛ
 .ٛ٘مصطفى بركات، المرجع السابؽ، ص - ٜٖ
 .ٖ٘ٔاالنسي، المصدر السابؽ،  ص -ٓٗ
 .ٔىامش ٘ٔٔمحمد فريد بيؾ، المرجع السابؽ، ص - ٔٗ
، تحقيػػؽ محمػػػد مصػػػطفى، الػػػدار ٕحػػػكادث الزمػػػاف، ج ابػػف طكلػػػكف، شػػػمس الػػديف محمػػػد، فكاىػػػة الخػػػالف فػػي  -ٕٗ

 ٕٖـ، صٜٗٙٔ-ىػٖٛٗٔالمصرية لمتأليؼ كالنشر، القاىرة، 
 .ٜٖٔسييؿ صاباف، المرجع السابؽ، ص - ٖٗ
 .ٕٛٙمصطفى عبد الكريـ الخطيب، المرجع السابؽ، ص - ٗٗ
 .ٜٔ٘، صٔابف منظكر، لساف العرب، ج - ٘ٗ
 .ٚٔ، صٙالقمقشندم، المصدر السابؽ، ج ٙٗ
 .ٚٛمصطفى بركات، المرجع السابؽ، ص - ٚٗ
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ابف القالنسي، أبك يعمى حمزة بف اسد التميمي، ذيؿ تاريخ دمشؽ، مطبعة االباء اليسكعييف، بيركت،  - ٛٗ

 ٕٗٛ، صٜٛٓٔ
  .ٗٗٗ، صٜٚ٘ٔحسف الباشا، األلقاب االسالمية في التاريخ كالكثائؽ كاآلثار، مكتبة النيضة، مصر،  - ٜٗ
 ٖٚٗ، صٗٔدر السابؽ، جالمص القمقشندم، - ٓ٘
 .ٗ٘مصطفى بركات ، المرجع السابؽ، ص - ٔ٘
 .ٖٕٕالمرجع نفسو، ص - ٕ٘
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