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:الملخص  

 مرتبطة المكتبات هذه كانت. المدن مختلف في المكتبات من العدید بلغاریا العثمانیة فى الفترة خاللانتشرت 

 المتبقیة المكتبات على التركیز إلى الحالي البحث هذا یهدف. المستقلة المكتبات أو زلالنٌ  أو المدارس أو بالمساجد

 ومصر البلقان ودول تركیا من مختارة مكتبات الدراسة هذه تشملو  .العثمانیة الفترة خالل بلغاریا في بنیت التي

 .العثماني الحكم فترة في تأسست

.تركیا ،الكتبخانة ،مصر ،بلغاریا، البلقان :الكلمات الدالة   

 

The remaining Ottoman libraries in Bulgaria from 9th A.H/ 15th 
A.D until the beginning of the 13th century AH / 19th A.D 

Archaeological and Architectural 
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Abstract: 

During the Ottoman period, Bulgaria included several libraries in various cities. 
These libraries were attached to mosques, schools, lodges, or independent libraries. This 
current research aims to focus on the remaining libraries built in Bulgaria during The 
ottoman period. This study includes selected libraries from Turkey, Balkan countries, 
and Egypt founded in ottoman period. 
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  :مقدمة

فى اإلسالم ولیدة الحاجات المحلیة التى أحس بها المسلمون بعد أن استوطنوا فى  )المكتبات( اتُكتبخانالكانت 

هتمام المسلمین اوالواقع أن النهضة العلمیة التى بدأها المسلمون كانت هى السبب األعظم فى  ،البالد المحررة

  .)١(المكتبات في جمیع أرجاء الدولة اإلسالمیةولقد انتشرت  ،بالكتب والمكتبات

ات ُكتبخانوقد كانت ال ،فى مختلف مدنها اتُكتبخاناشتملت بلغاریا خالل العصر العثمانى على العدید من ال

 ،لوفجه ،بلیفن ،)بلوفدیف(فى العدید من المدن مثل فلبه  ات مستقلةُكتبخانأو  ،التكایا ،المدارس ،ملحقة بالمساجد

جمیع أنماط النشاط ب )١ خریطة( )٣(ابلغاریمدن حیث حفلت  ،)٢(وغیرها ،تیرنوفو ،)ستارازاجورا(إسكى زغرا 

لقد تم  ،أیفردى فطبًقا إلي قول أكرم حقي  ،والعمائر المدنیة والعمائر العسكریة ،فى العمائر الدینیة متمثلةالعمراني، 

ستمر في أراضي البلغار لفترة تزید عن اعهد حكم األتراك الذي  منأثر  ثالثة آالف ثلثمائة وتسعونحوالي  إنشاء

بعد أن بلغاریا  نتیجة ،ثار وصلت إلینا الیوممن هذه اآل أثر فقط مائة وخمسونحوالي منها تبقي  ،قرون خمسة

عام استمرت حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة  ،عمتها نوبة من التخریب م١٩٠٨/ ه١٣٢٦ استقاللها عام

  . )٤(م١٩٤٥/ه١٣٦٤

بغرب  )كستندیل(كستنجه ة ملحقة بمسجد الفاتح فى ُكتبخان ،ات التى ألحقت بالمساجدُكتبخانأما عن أشهر ال

ة ُكتبخانمن الكتب تم نقلها إلى ال اً مجلد مئتین وأربعة وستینوكانت  تشتمل على  ،)م١٤٦٤/ه٨٦٨قبل عام(بلغاریا

السلطان أحمد الثانى فى  ،)م١٥٦٦ /هـ٩٧٤( )١(باشى فى صوفیاة بانیا ُكتبخان ،)٥(الوطنیة بصوفیا

                                                             

  .٢٧ ،)١٩٧٠مؤسسة الرسالة، : بیروت(  الطبعة األولي ،المكتبات في اإلسالم، نشأتها وتطورها ومصائرها ،محمد ماهر حمادة (١)

  :عن المكتبات اإلسالمیة ونشأتها وتطور عماراتها ودورها في الحركة العلمیة والثقافیة، انظر

 .)م١٩٩١(، ١٨٠العدد  ،  دار الفیصل الثقافیة،مجلة الفیصل، "مراكز التعلیم عند العرب المسلمین" ،الزهوريبهاء الدین 

(3) Stoyanka Kenderova and Zorka Ivanova, From the Collections of Ottoman Libraries in Bulgaria 
During the 18th--19th Centuries: Catalogue of the Exhibition of Manuscripts and Old Printed Books, 
(Center for Manuscripts and Archives, Oriental Department, Sofia, St. Cyril and Methodius National 
Library, 1999), 39. 

الوسطى الشرقیة، خضعت لحكم وبا وهي تعتبر دولة انتقالیة بین جنوب أوروبا وشرق أوروبا وأور  ،حدى دول البلقانإتعد بلغاریا  )(٣

الذي فتح الكثیر من المدن والقالع والمراكز ) م١٣٨٩-١٣٦٠/هـ٧٩١-٧٦١(تراك العثمانیین منذ أن فتحها السلطان مراد األول ألا

واستمر حكم االتراك لبلغاریا أكثر من خمسة قرون ونصف، ثم انفصلت عن ) م١٣٩٦ /ه٧٩٩(العمرانیة المهمة في بلغاریا في سنة 

وعندما قامت الحرب العالمیة األولى اشتركت بلغاریا مع ) م١٩٠٨/ه١٣٢٦(الدولة العثمانیة، وتكونت بها مملكة قائمة بذاتها في سنة 

فهزمت للمرة الثانیة، فغزاها الروس  ،لى جانب ألمانیا مرة أخرىإي الحرب العالمیة الثانیة انضمت ألمانیا، فهزمت وتقلصت مساحتها، وف

  .م١٩٤٦/ه١٣٦٥لغاء الملكیة وٕاعالن الجمهوریة البلغاریة في عام إم ثم قامت حكومة شیوعیة بعد ١٩٤٤/ه١٣٦٣في عام 

 ،مكة المكرمة ،إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم اإلسالمي(، دعوة الحق ،األقلیات المسلمة في أوروبا ،سید عبد المجید بكر

 ،المساجد العثمانیة الباقیة فى بلغاریا دراسة آثاریة معماریة فنیة مقارنة ،السباعىأمیرة عماد فتحى محمد ؛ ١٣٥ ،)م١٩٨٠/ه١٤٠٠

  .٢١ )٢٠١٥ ،كلیة اآلثار جامعة القاهرة ،قسم اآلثار اإلسالمیة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة(

(1) Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri IV : Bulgaristan Yunanistan Arnavutluk , 

(İstanbul Fetih Cemiyeti, (2000), 143. 

(5) Ivanova Kenderova, From the collections, 36. 
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بشمال شرق بلغاریا  )رازجراد(إبراهیم باشا فى هزرجراد  ،)م١٦٩٥ -١٦٩١/ ه١١٠٦ -١١٠٢()٢(ویدین

ة عثمان بازواند أوغلو فى ویدین بشمال غرب ُكتبخانو  ،فیروز بیك فى تیرنوفو بشمال بلغاریا ،)م١٦١٦/ ه١٠٢٥(

  .)١()م١٨٠٣ - ١٨٠١/ه١٢١٧ - ١٢١٥(بلغاریا 

                                                                                                                                                                                   

نشئت قبل أكثر من ن المدینة أُ أد الخبراء ، ویعتقِ مربع كیلومتر ١٣١٠مساحتها حیث تبلغ أكبر مدنها هى و  ،تقع بغرب بلغاریا: صوفیا(١) 

فى بنفسه  قد فتحها) م١٣٨٩-١٣٦٠/هـ٧٩١-٧٦١( األول وكان السلطان مراد ،القدماء التراقیین –البلغار جداد أسنة من ألفین وسبعمئة 

 - ل عثمان آ تواریخ ،)م١٤٨٤ /هـ٨٨٩ت ( حمد عاشقى بن یحیى بن سلیمان ابن عاشقأ ،عاشق باشا زاده: انظر .م١٣٨٥/ه٧٨٧عام 

عثمانلى  ،)م١٦٥٨/ هـ١٠٦٨ت (مد همدمى جلبى مح ،صوالق زاده ؛ ٥٥ ،)١٣٣٢ :استانبول( ،نشر على بیك ،عاشق باشا زاده تاریخى

الفكر للدراسات والنشر دار  ،١ج ،ترجمة بشیر السباعى( ،خ الدولة العثمانیةبتاری ،مانترانروبیر  ؛٣٤ ،)١٢٩٨ :استانبول( ،تاریخى

 ،)٢٠٠٢،القاهرة  ( ،الدولة العثمانیة منذ نشأتها حتى نهایة العصر الذهبىتاریخ  متولى، أحمد فؤاد ؛٥٦، )م١٩٩٣ ،القاهرة ،عوالتوزی

٦٤.  

تكیة  خمس عشرة ،تسع عشرة مكتب صبیان ،مدارسسبع  ،اً وجامع اً مسجدكانت صوفیا تشتمل خالل العصر العثمانى على اثنین وثمانین 

ت صوفیا العاصمة البلقانیة التي تحدث الكثیر أبد ،أعین میاه عشرةو  ،سبعة خانات ،ضریحین ،حمامأحد عشر  ،منزالً ثالثة عشر  ،وزاویة

نهدمت معظم منازلها وجوامعها نتیجة زلزال شدید عام ا. ١٩/ه١٣راجع في القرن مفي ال ،من الرحالة عن أهمیتها وجمالها

  .م١٨٧٨/ه١٢٩٤تخریب اآلثار العثمانیة في صوفیا مع دخول اإلحتالل الروسي إلیها في كما تم  ،م١٨١٨/ه١٢٣٢

وجامع  ،شوارع وحدائق عامة ةلم یعد في صوفیا أي شيء من آثار المدینة التركیة القدیمة سوي خمسم ٢٠/ ه١٤القرن هكذا في بدایة

جامع و  ،وجامع محمود باشا الذي تم تحویله إلي متحف آثار ،ومبني الحكومة الذي تم ترمیمه وتحویله قصر إلقامة األمیر ،بانیا باشى

تم محو أثار الحكم   اً عامثالثون نه خالل إبإختصار یمكن القول  ،وتمت إنشاء مدینة جدیدة ،الذى تحول الى كنیسةباشا  صوفي محمد

  .قرونخمسة ستمر االعثماني الذي 

Machiel Kiel, Bulgaristan'da Osmanlı Dönemi Kentsel Gelişimi ve Mimari Sanatlar, Turizm Bakanlığı, 
(Ankara, 2000),  57. 

. )١خریطة (لبلغاریا تقع على الساحل الشرقي لنهر الطونة في أقصى الزاویة الشمالیة الغربیة  ،مدینة صناعیة ومیناء صغیر :ویدین (٢)

 أراضي م١٣٦٥/ه٧٦٦هاجم المجر عام كان أول اتصال للعثمانیین بمدینة ویدین عندما  ،یعود تاریخ المدینة حتى العصر الروماني

  .ستولوا على ویدین والمنطقة بأكملهااو  ،البلغار

Yavuz Akbinar, "Vidin",Islam Ansiklopedisi, Cilt 43, 103. 

، )م١٤٠٢-١٣٨٩/ه٨٠٥-٧٩١( بایزید األولبقیادة السلطان  م بشن هجوم كبیر على بلغاریا١٣٩٣/ه٧٩٥فى عام العثمانیون  قام

  .العاصمة ترنوفو قاموا بفتحدمرت فیه األقالیم البلغاریة حتى 

أحمد كمال عبد ؛  ٤١ ،)م١٩٩٣األهلیة للنشر والتوزیع، بیروت ( اإلمبراطوریة العثمانیة تاریخها السیاسى والعسكرى ،سعید أحمد برجاوى

  .٢٤٧، )٢٠٠٤ ،كلیة اآلداب جامعة المنصورة ،قسم التاریخ ،رسالة دكتوراه( ،١٣٩٦ – ١١٨٥ -الدولة البلغاریة الثانیة ،المقصود عامر

حوا فرسانهم قرر العثمانیون بعد ذلك ضم بلغاریا تحت السیادة العثمانیة المباشرة، وأرسل األتراك الوالة العثمانیین إلى األقالیم البلغاریة، ومن

كریة فى األراضى البلغاریة، ومع هذا أصبحت بعض األقالیم البلغاریة تحتفظ بإنفصالها عن السیادة العثمانیة الكاملة مع إقطاعات عس

أتم األتراك العثمانیون اإلستیالء على ثم  ،یدینمدینة و م، ومن هذه األقالیم ١٣٩٣/ه٧٩٥ستمرارها فى دفع الجزیة رمزًا للتبعیة بعد عام ا

، ترجمة الدكتور نبیه ١١ط (تاریخ الشعوب اإلسالمیة، ، كارل بروكلمان :انظر. م١٣٩٥/ه٧٩٧فى عام ویدین ا والیة كل بلغاریا ما عد

  ٢٤٩ص ،الدولة ،؛ أحمد كمال٤١٩ص  ،) م١٩٨٨ بیروت، ،أمین فارس

وروبي صلیبي مسیحي ضد الدولة العثمانیة وكان ذلك التكتل من أكبر أقام ملك المجر والبابا بالدعوة لتكتل م ١٣٩٦/ ه٧٩٨فى عام 

وبولیس حیث تقابلت مع الجیش قوعبرت هذه الفرق الدانوب ووصلت إلى نی، م١٤/ ه٨التكتالت التي واجهتها الدولة العثمانیة في القرن 
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 ،)م١٧٤٥/ه١١٥٨(ة حاجى بشیر أغا ُكتبخانبالمدارس العثمانیة فى بلغاریا  ُكتبخانات الملحقةومن أشهر ال

- ١٧٤٤/ ه١١٨٩ - ١١٥٧( )٢()شومن(شریف خلیل باشا فى شمله  ،)م١٧٥١/ه١١٦٤(حاجى عثمان أغا 

 بوسط بلغاریا) بلوفدیف(حافظ إسماعیل أغا فى فلبه  ،)م١٧٨٣/ه١١٩٧(سید عمر أغا  ،)م١٧٧٥

  ).م١٨٣٩/ه١٢٥٥( بشمال بلغاریا) روسى(ة میرزا محمد سید باشا فى روسجق ُكتبخانو  ،)م١٧٨٤/ه١١٩٨(

) روسى(روسجق مدینة و  ،بجنوب غرب بلغاریا) سماكوف(صاماقو  كل من مدینة كما كانت تضم التكایا فى

  .ومجموعات الكتب المطبوعة أیضاً  ،ن المخطوطاتبشمال بلغاریا على العدید م

                                                                                                                                                                                   

ین القیادة المسیحیة فى مقابل المهارة واإلنسجام م، أدى اإلنقسام ب١٣٩٦ سبتمبر من عام ٢٥/ه٧٩٨ذى الحجة  ٢١التركى المتقدم فى 

  .نتصار األتراك والقبض على عدد كبیر من القادة المجریین والفرنسییناالتركى إلى 

  .٢٤٩  ،الدولة ؛ أحمد كمال،٤١٩ ،تاریخ الشعوب ، بروكلمانكارل 

فى سقوط آخر األقالیم البلغاریة فى أیدى األتراك  م كانت السبب األساسى١٣٩٦/ه٧٩٨تجدر اإلشارة إلى أن معركة نیقوبولیس فى عام 

 لهنحاز إلى جانب القوات المسیحیة، وعقابًا اللتقارب المكانى مع المجر، و  نظراً یدین عن تبعیته لألتراك العثمانیین و العثمانیین، تخلى أمیر 

خضاع هذه األراضى اوقتًا طویًال فى وا ولم یأخذ .یدین بعد إنتصارهم فى نیقوبولیسو قامت القوات التركیة بالزحف تجاه أراضى حاكم 

م، لیسقط بذلك آخر جزء من الدولة البلغاریة تحت السیادة ١٣٩٨/ه٨٠٠یدین تحت السیادة العثمانیة الكاملة فى عام و ونجحوا فى ضم 

  .العثمانیة

Ali Eminov, Turkish and other Muslim Minorities in Bulgaria, (London, Hurst and Co, 1997), 18. 

للیهود  حى ،للمسیحین أحیاء أربعة ،للمسلمینتسعة عشر حیًا : أنه توجد م١٦٢٢/ه١٠٣١جلبي عند زیارته ویدین عام  اكتب أولی

سبع  ،دار تحفیظ أحد عشر ،مدارسسبعة و  اً ومسجد اً جامعأربعة وعشرون منزل و  أربعة آالف وسبعمائةو  ،أربعة وعشرون حیاً بمجموع 

  .أهل ویدین أثریاء والیحرمون الضیف طعامهم كما ذكر أن ،خانات وحمامینثالثة  ،تكایا

أصبحت المدینة تشتمل على  ١٩٧٠ /ه١٣٩٠ في عام إال أنه ،اً جامعثنا عشر ا م تشتمل على١٩٠٨ /ه١٣٢٦ عامت مدینة ویدین كان

/ ه١٢١٥أعید بناؤه عام الذي  )آق جامع(األبیض جامع ال ،م١٨ /ه١٢ جامع مصطفى باشا الباقي منذ القرن: جوامع فقط أربعة

ما الیوم فلم یتبقى أ ،)م١٨٥٦/ه١٢٧٢(وجامع یحي بك  ،)م١٨٠٣ - ١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(بازواند أوغلو جامع عثمان  ،م١٨٠٠

  .الذي تم ترمیمه ،)م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(بازواند أوغلو عثمان جامع سوى 

Yavuz Akbinar, "Vidin",Islam Ansiklopedisi, Cilt 43,  104, 105. 

(1) Orlin Sabev, "Bulgarian Historiography on Ottoman Written Culture in Bulgaria." – Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), 15, (2010), 248.  

م ذكرها شریف ١٢/ه٦في منتصف القرن  ،وهى تقع بشمال شرق بلغاریا ،هى واحدة من أقدم المدن في بلغاریا): شومن(شملة  )(٢

أبى عبد اهللا محمد بن  ،اإلدریسى: أنظر .نها مدینة قدیمة مشهورة مدینة كبیرة عامرة قدیمة الـتأسیسامسیونس، وقال  اإلدریسي خطأ قائالً 

مكتبة الثقافة  ،المجلد الثانى( ،ختراق اآلفاقانزهة المشتاق فى  ،)م١١٦٦/ هـ٥٥٩ت (محمد بن عبداهللا بن إدریس الحمودى الحسنى 

  .٨٩٥  ، )م٢٠٠٢ ،القاهرة ،الدینیة

وذلك بعد قتال بجیش یبلغ عدده عشرون ألف  ،م١٣٨٩-١٣٨٨/ه٧٩١-٧٩٠دخلت المدینة في الحكم العثماني في معركة شتاء عام 

منذ القرن . وال توجد معلومات عن اإلدارة العثمانیة في السنوات األولي هناك سوي أنه تم ترمیم أسوار القلعة و تعین محافظ علیها ،جندي

 ،م كان هناك سبعة وأربعون جامعاً ١٨٨٩/ه١٣٠٦ففي عام  ،الجوامع ذات القیمة الفنیة واألهمیة التاریخیةأت عملیات هدم م بد١٩/ه١٣

سعة ت ،م١٩٥٥/ه١٣٧٤فى حین أصبح عدد الجوامع خمسة عشر جامعًا عام  ،كانوا خمسة وعشرون جامعاً  ١٩٢٠/ه١٣٣٨وفي عام 

  .الث جوامع فقطثم، وبقى حالیًا ١٩٧٢/ه١٣٩٢ع عام جوام

Machiel Kiel, "Şumnu", Islam Ansiklopedisi, Cilt: 39, Ss: 227, 229. 
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ة ُكتبخان: ومن أبرز أمثلتها ،ات العامة المستقلةُكتبخانعلى العدید من ال تملت بلغاریا خالل العصر العثمانياش

كر أفندى فى صوفیا بغرب محمد أفندى وأبوب ،)م١٧٢٨/ه١١٤٠(حسن أغا فى ویدین بشمال غرب بلغاریا

باإلضافة إلى  ،)م١٧٦٣/ه١١٧٦(ة حاجى علي أغا فى تیرنوفو بشمال بلغاریاُكتبخانو  ،)م١٧٧٧/ه١١٤١(بلغاریا

حاكم المدینة محمد خسرو  هاقامالتى أبجنوب غرب بلغاریا ) سماكوف(مدینة صاماقو الكتبخانات الصغیرة بأحیاء 

ألفان وأربعمائة وخمسة  بهاووضع  ،وأوقف علیها األوقاف) م١٨٤٣ -١٨٤٢/ه١٢٥٨ -١٢٥٧(فى أعوام باشا 

ة ُكتبخانال وقد تم نقل هذه المجلدات إلي ،لوممن المخطوطات والكتب المطبوعة من مختلف الع اً مجلد وثمانون

صوفیا  كل من مدینتى ات العامة فىُكتبخانوال ،)١(م١٨٧٩/ه١٢٩٦فى صوفیا عام  )المكتبة الوطنیة( الوطنیة

  .)٢()كستندیل(كستنجه و 

ة كلیة بانیا باشى فى ُكتبخاننماذج هى  ةات سوى ثالثُكتبخانهذه ال له أنه لم یبق منومما یؤسف 

 ،)م١٧٥٥ - ١٧٤٤/ هـ١١٨٩-١١٥٧(ة كلیة شریف خلیل باشا فى شومن ُكتبخان ،)م١٥٦٦/ ه٩٧٤(صوفیا

  :وهو موضوع الدراسة ،)م١٨٠٣ -١٨٠١/ه١٢١٧ -١٢١٥( ة كلیة عثمان بازواند أوغلو فى ویدینُكتبخانو 

  

  -:)م١٥٦٦/ ه٩٧٤( ة كلیة بانیا باشى فى صوفیاُكتبخان: أوالً 

  :الموقع

الجمهوریة عاصمة أكبر میادین  ،)٤()МарияЛуизаالبلغاریةب(فى میدان ماریا لویزا  )٣(تقع كلیة بانیا باشى

مركز  أنهامركز الثقافة والصناعة كما حالیًا ، تعتبر صوفیا )١خریطة ( )٥()София: بالبلغاریة( صوفیاالبلغاریة 

  .)٦(الحكم في الجمهوریة

 

 

                                                             
(1) Ivanova Kenderova,: From the collections,  30, 36 

(2) Orlin Sabev, Bulgarian historiography,  247 

م لوحة لكلیة ١٨٩٠/ه١٣٠٧زار مدینة صوفیا عام  يالذ Joseph Oberbauerرسم المهندس والرسام النمساوى جوزیف أوبربیر (٣) 

  ).١لوحة (تظهر بشكل واضح فى تلك اللوحة  إال أن الكتبخانة ال ،بانیا باشى

http://www.turkishculture.org/literature-1070.htm 

، المعالمالعدید من به تقع  ،هو شارع مركزي في وسط مدینة صوفیا БулевардМарияЛуиза) :البلغاریةب( شارع ماریا لویزا )  (٤

  .غیرهاالصروح اإلداریة والحكومیة مثل رئاسة الجمهوریة، ومكاتب النواب و  ا منلویز  اماریشارع على مقربة من كما یوجد 

(5) Samuel D. Gruber, Selected Muslim historic Monuments and sites in Bulgaria, (United States 
commission for the preservation of America's Heritage Abroad, 2010), 66. ; XpиcTo MaTaHoB, 
Пътеводител за османска България, османската архитектура и изкуство в българия, Tom1, (София, 
2012), (Mikov, Lyubomir: Ottoman Architecture and art in Bulgaria, Vol 1, (Sofia 2012), 12 

(6) Peter Konstantiv,: Treasures of Bulgaria, (Lyubordie Foundation, Sofia, 2001), 212; XpиcTo 
MaTaHoB: наръчник, 29 
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  :المفردات المعماریة للكلیة

المسجد ومكتب الصبیان  هابقى من ،)٢(وحمام ،ةُكتبخانو  ،للصبیان مكتب ،)١(مسجد تشتمل الكلیة على

ولم یبق من الحمام سوى  ،م١٨٩٠/ه١٣٠٧فى حین قامت الحكومة البلغاریة بهدم الحمام عام ) ١شكل(ة ُكتبخانوال

  .)٣(األساسات

  :وتاریخ اإلنشاء المنشئ

  عمل  الذى ،أفندي سیف اهللا )٤(المُ قام ببناءه  ،م١٥٦٦ /هـ٩٧٤عام وفق النقش التأسیسى بالمسجد یت الكلیةنبُ 

أو جامع بانیا باشى  ،)٦(سم جامع سیف اهللا أفندياشتهر البناء باو  ،)٥(بمدینة صوفیا سنوات طویلة قاضًیا

BanyaBaŞi ٧(في صوفیا ن حتى اآل وهو المسجد الوحید الذي تؤدي فیه الصلوات ،وتعنى الحمامات الكثیرة(.  

  

  :والوصف المعمارى التخطیط

 والجدار الشمالى الغربي ،)٢لوحة ( )١شكل (مالصقة للواجهة الجنوبیة الغربیة للمسجد من جهة  ةُكتبخانقع الت

ُأنشئت  ،م٤.٩٠×٤.٤٣ة عبارة عن حجرة مربعة تقریبًا تبلغ أبعادها ُكتبخانوال ،لمكتب الصبیان من جهة أخرى

وسمك الجدران  ،م٢١.٧٠ يلامن الخارج حو  امساحتهوتبلغ الحجر واآلجر تبادل صفوف من ة ُكتبخانال

  .ة قبو متقاطع مصفح بألواح الرصاصُكتبخانُیسقف الو  ،م١.٢٠ىحوال

 

                                                             

والمسجد عبارة عن مساحة مربعة  ،م١٧.١٢وارتفاعها  ،م١٢.٦٥حیث تعلوه قبة ضخمة یبلغ قطرها ،یتبع المسجد طراز المسجد القبة (١)

لو هذه السقیفة یع ،م٥.٢٥×١٦.٢٢یتقدم المسجد سقیفة یبلغ أبعادها . ٢م٢٨٩وتبلغ مساحته  ،م١٧من الخارج  طول ضلعهبلغ ی ،تقریباً 

  )١شكل (نتقال كل منها هى المقرنصات  اثالث قباب منطقة 

(2) Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of Ottoman Empire, (info base publishing, United 
States of America, 100) ; XpиcTo MaTaHoB: наръчник, 28;  Миков, Османската, 23. 

(3) Aşkın Koyuncu, Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908) = 

Elimination of the Ottoman Material Cultural Heritage in Bulgaria (1878-1908), 228 

وكان ُیمنح لكبار  ،طلق فى العهد العثمانى للداللة على العالم بالدین أو القاضىأُ  ،تركى الشكل )مولى(تعبیر عربى األصل من : ُمال  (٤)

المعجم الجامع فى المصطلحات األیوبیة والمملوكیة والعثمانیة ذات األصول العربیة  صباغ، عباس -حالق حسان: انظر .لكبار العلماء

 ،الطبعة األولى ،دار العلم للمالیین ( ،جتماعیة والعائلیةالقتصادیة واالالمصطلحات اإلداریة والعسكریة والسیاسیة وا ،والفارسیة والتركیة

ط، دار المدار األرناؤو محمد  ترجمة( ،تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء الى اإلنحدار، إینالجیك خلیل؛ ٢٠٩ ،) م١٩٩٩ ،لبنان ،بیروت

  .٣٤٠ )  م٢٠٠٢الطبعة األولى  ،لیبیا ،ياإلسالمى، بنى غاز 

(5) Machiel Kiel, Bulgaristan'da Osmanlı dönemi kentsel gelişimi ve mimari anıtlar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Vol. 2352 ( 2000), 55 

(6) Emruhan Yalcin,: Türk-Bulgar Ortak Kültürü, (Ankara üniversitesi Türk inkılap Tarihi Enstitüsü 
Atatürk Yolu Dergisi, Bahar 2009), 564; Samuel  D. Gruber, Selected Muslim, 66. 

  .٢٤٦ ،المساجد العثمانیة ،أمیرة عماد(٧) 
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  :التخطیط الخارجى: أوالً 

الواجهة الواجهة الرئیسة وهى  ،تشتمل الكتبخانة على واجهتین هما الواجهة الشمالیة الغربیة والجنوبیة الغربیة

بنیت الواجهة من تبادل  ،وهى مستطیلة مالصقة لمئذنة المسجد الواقعة بالركن الغربى للمسجد: الشمالیة الغربیة

 ،الخارجى وهى فى نفس مستوى أرضیة الشارع ،م١.٩٤الغرب بعرض الشرق إلي واآلجر تمتد منصفوف الحجر 

 ،م١.٢٠ × ١.٩٧تبلغ أبعادهاوهو عبارة عن فتحة مدخل مستطیلة  ،تشتمل على باب الدخول للكتبخانة من الخارج

 ليویتم الدخول إ ،وهو مغلق حالیاً  ،ویغلق علیها مصراع واحد من الخشب ،وهذه الفتحة معقودة بعقد موتور

بارز  تتنتهى الواجهة بكورنیش حجري .الكتبخانة من خالل باب یقع بالجدار الحنوبى الغربى بالمسجد من الداخل

   .)٣لوحة(الرصاص وهو مصفح بألواح  ،لكتبخانةمقام علیه القبو الذى یسقف ا

 وهي ،م٥.١٩بعرض عبارة عن واجهة مستطیلة تمتد من الشرق إلى الغرب  فهي الواجهة الجنوبیة الغربیة أما

بیان عبارة عن بناء واحد مقسم ن الكتبخانة ومكتب الصحیث أ ،الغربیة لمكتب الصبیانمالصقة للواجهة الجنوبیة 

تشتمل هذه  ،ع الخارجىنفس مستوى أرضیة الشار  وهي في ،ن فى الواجهة الجنوبیة الغربیةوتشتركا ،حجرتین إلي

  ).٢ لوحة(من اآلجر یحدد المستویین ثالث عقود مدببة  ،مستویین أفقیین الواجهة علي

ا من الخارج المصبعات یغشیه ،م١.٤٤×٢تبلغ أبعادها  ة نافذة مستطیلةفتح یشتمل علي: المستوى األول

قمریة  مغشاه بالجص المعشق یشتمل على  - :ستوى الثانيالم .المعدنیة ویغلق علیها من الداخل مصراع زجاجى

بارز مقام علیه القبو  بكورنیش حجري تتنتهى الواجهة ،وهى تعلو نافذة المستوى األول تماماً  ،بالزجاج الملون

  ).٢ لوحة( وهو مصفح بألواح الرصاص ،كتبخانةالذى یسقف ال متقاطعال

  :التخطیط الداخلي: ثانیاً 

والحجرة حالیًا  ،یغطى الحجرة قبو متقاطع ،م٤.٩٠×٤.٤٣حجرة مستطیلة تبلغ أبعادها  من الكتبخانةتكون ت

  . وهى تستخدم حالیًا كحجرة للتخزین ،مغلقة وخالیة من أى زخارف ومدهونة بالطالء األبیض الجدید

 

  -):م١٧٥٥ -١٧٤٤/ هـ١١٨٩-٥٧١١( )شومن(ُشمله ة كلیة شریف خلیل باشا فى ُكتبخان: ثانیاً 

  :الموقع

 ) المسجد الضخم( بمعنى Tombul Camiiسم مسجد تومبول أو با ةالمشهور  )١(شریف خلیل باشا تقع كلیة

في  قدیمةهي مدینة و  ،)٢( Шумен بالبلغاریة )Şumnuأو شمنو Şumenحالیًا شومن (فى مركز مدینة شمله 

                                                             

م مدینة شمله ١٨٨٢/ ه١٢٩٩عندما زار بلغاریا عام  Felix Philipp Kanitzرسم العالم الجغرافى المجرى فلیكس فیلیب كانیتز  (١)

 ،المساجد العثمانیة :میرة عمادأ: انظر .)٤لوحة ( إال أن الكتبخانة غیر ظاهرة بصورة جلیة فى اللوحة ،ویظهر بها كلیة شریف خلیل باشا

٣٧٦.  

(2) XpиcTo MaTaHoB: наръчник, 112. 
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تقع . وهي محاطة بتالل منخفضة من الجهة الشمالیة ،م عن مستوي البحر٢٣٠رتفاع اتأسست علي  ،یاشمال بلغار 

  .)١(كم عن العاصمة صوفیا ٣٥٠هذه المدینة بشمال شرق بلغاریا على بعد 

  :لمفردات المعماریة للكلیة ا

 )٣(ومكتب صبیانة ُكتبخانومدرسة و  )٢(مسجدتتكون من حیث  ،الكلیة الكاملة الوحیدة الباقیة فى بلغاریاتعد 

جمیل باللغة وقد ُكتبت بخط . لوقفیته المحفوظة في خزینة الجماعة اإلسالمیة بشومن وذلك وفقاً  ،)٥لوحة) (٣شكل(

بالمدیریة ) ٧٣٧( ٤تم تسجیلها، وصورتها كانت مقیدة في الدفتر رقم. ، وهي ُمذهَّبة)العثماني(التركیة بالخط العربي 

)٤(بحثًا األستاذ عثمان كسیك أوغلو وقد قرأها وأفرد لها ،إال أنها غیر موجودة حالیًا ومفقودة ،العامة لألوقاف
.  

  :المنشئ وتاریخ االنشاء

یرجع أصله إلي مدینة الذى  )٥(شریف خلیل باشا م١٧٥٥ - ١٧٤٤/ هـ١١٨٩-١١٥٧الكلیة عام قام ببناء

نال شریف خلیل  ،وكتب عدة قصائد. قام بتحصیل العلوم العقلیة والنقلیة واألداب العلمیة والشعر والفنون ،)٦(منشو 

مدیریة الشهر العقاري ( أصبح كاتب الدفتر الخاقاني. باشا التقدیر من كل ممن عرفوه وتم إلحاقه بالدیوان الهمایوني

عام عین . م١٧٣٦/ه١١٤٨جزیة عام  وعمل كمحاسب، م١٧١١/ه١١٢٣في عام  )والمساحة في الدولة العثمانیة

                                                             

 ،الطبعة األولى ،الریاض ،دار الثلوثیة للنشر والتوزیع( ،رحلة وحدیث عن أحوال المسلمینكنت فى بلغاریا محمد بن ناصر العبودى،  ) ١

  .٣٧٢، المساجد العثمانیة ،أمیرة عماد؛  .١٦١ص  ،) م١٩٩٣/ه  ١٤١٤

یتبع المسجد وهو مستوحى من عصر الالله وطراز الباروك   ج العمارة العثمانیة في البلقانیعد هذا المسجد واحدًا من أجمل نماذ(٢) 

والمسجد  ،م٢٤وارتفاعها ،م١٣.٨٠الطراز الجامع بین التخطیط الكالسیكى والمدرسة الذى یتكون من مسجد تعلوه قبة ضخمة یبلغ قطرها

ویتقدم المسجد من جهة الشرق حرم مكشوف  ؛٢م٣٠٦م، وتبلغ مساحته ١٧×١٨خارج تبلغ أبعاده من ال ؛ة تقریباً عبارة عن مساحة مربع

حیث تبلغ مساحة  ،ویتمیز حرم الجامع أن مساحته أكبر من مساحة الجامع ،م٢٣.١٨×٣٢.٥٢الجنوبیه الغربیه تبلغ أبعاده  من الجهه

  ).٣شكل ( ٢م٧٥٣.٨١أما مساحة الحرم فهى  ،٢م٣٠٦الجامع 

ان الحرم ال یقع علي محور  ُنفذ هذا الطراز في مسجد تومبول بشكل مبتكر مما یجعله ابتكارًا محلیًا ویتمثل ذلك الشكل المبتكر في

روقة الثالثة للحرم لم ُتستخدم كلها مدرسة بل ، كما أن الحجرات الواقعة خلف األبل یقع علي امتداد شرق المسجد من جهة ،المحراب

یمت مكتبة وُأق ،اسُتغلت حجرتان من الجانب الثالث وهو الشمالي ،ات الجنابین الشرقي والجنوبي فقطاقتصرت المدرسة علي حجر 

ولقد أضاف المعمار مكتبًا للصبیان ومراحیض في الجانب االخر من المسجد وهو الجانب الغربي  ،المراحیض فیما بین حجرات المدرسة

الذي یتقدم المسجد لم یتخل عنه المعمار ) السقیفة(فإن الرواق الخارجي  ،ن الحرم ذو ثالثة أروقةأفیما بینهما ممر وعلي الرغم من  یفصل

المجلد ( ،العمارة اإلسالمیة فى أوروبا العثمانیة ،محمد حمزة إسماعیل الحداد : انظر ).٣شكل ( خمس قباب صغیرة متساویةوتعلوه 

  .٢١٣ ،٢١٢ ، ) م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ ،لجنة التألیف والتعریب والنشر ،جامعة الكویت ،األول

(3) Mehmet Ibrahimgil,: "Bulgaristan'daki. Türk. Eserlerinde. Duvar. Süslemelerinden Örnekler", Hacı 

Bektaş Velî Dergisi , 43 (2007), 6; Emruhan Yalcin, Türk, 565; Nurcihan Kahraman, Şumnu’da Şerif 

Halil Paşa Camisi(Tombul Cami), (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005), 13; XpиcTo MaTaHoB: наръчник, 113. 

  .٣٧٩ ، المساجد العثمانیة ،أمیرة عماد (٤)

(5) Nurcihan Kahraman, Şumnu, 11; Mehmet Ibrahimgil,: Bulgaristan'daki, 6; Emruhan Yalcin, Türk,  
565; ; XpиcTo MaTaHoB: наръчник, P:112. 

(6) Osman Keskioğlu,: "Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi"  Vakıflar Dergisi, 19, (1985),  25 
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لتولي إدارة المعركة وقیادة الجنود في  )٢(الروملي تم إرساله إلي كما  ،)١(كتخدا الصدر العالى م١٧٣٧/ه١١٤٩

  .)٣(روسالحرب ضد ال

رئیس تولى منصب ثم  ؛مرة أخريوتم إلحاقه بالدیوان الهمایوني  ،نتیجة النجاح الذي أظهره اً كبیر  اً رأي تقدیر 

وعام  ؛د أدي بنجاح في كل وظیفة عمل بهافق ،خانهوأمین دفتر حتي أصبح ناظر الدفتر  ،المحاسبین

  .نال رتبة وزیر م١٧٤٥/ه١١٥٨عام فى و  ،كتخدا الصدر العالىعمل  م١٧٤٣/ه١١٥٦

تولى م ١٧٤٦/ه١١٥٩عام فى و . م١٧٤٥ /ه١١٥٨ سمه بعد أن نال رتبة وزیر عاماتم إضافة لقب باشا إلي 

أما فى  ،)بالیونان( اینه بختى مقاطعةل اً وبعد ذلك بمدة تم تعیینه محافظ ،)بشمال شرق تركیا( رابزونط الیةو حكم 

وفى شریف خلیل باشا عام تٌ  ،)٤()عاصمة صربیا( بلغراد ًا لمدینةتم تعیینه محافظ م١٧٤٨/ه١١٦٠عام 

  . البوسنة الجدید كوالى عليلتولى مهام منصبه بینما كان في طریقه  م١٧٥١/ه١١٦٣

 ،الحس مرهفٍ  اً عاطفی اً فقد كان شاعر  ،ومتألقه ةبقدر ما كانت الحیاة العلمیة والسیاسیة لشریف خلیل باشا المع

 ،اً ماهر  اً ولكونه خطاط ،في الكتابة بخط الثلث والنسخ والدیواني والرقعة وأنواع خطوط أخري اً كان ماهر  كما أنه

 ،كان شخصیة عاقلة مدبرة لألمور ؛ومنالجمیل في مدرسته التي أسسها بجوار المسجد في ششترط تدریس الخط ا

  .)٥(ترجم بعض الكتب من العربیة والفارسیةكما 

  :والوصف المعمارى التخطیط

تشتمل  ،)٨: ٥لوحات( )٥ ،٤شكال ( ة أعلى الضلع الشمالى الغربى للمدرسة حیث تشغل معظمهُكتبخانتقع ال

وهو عبارة عن فتحة مدخل مستطیلة معقودة بعقد  ،على باب الدخول للكتبخانة من الخارجإحدى خلوات المدرسة 

الحجرة األولى  ،حجرتینة من ُكتبخانیتكون بناء ال .وهو مغلق حالیاً  ،ویغلق علیها مصراع واحد من الخشب ،موتور

أما الحجرة الثانیة فهى حجرة  ،م ویسقفها قبو متقاطع مصفح بألواح الرصاص٤.٦٠×٤.٨٧مربعة تبلغ أبعادها

شكال ( )٦(یسقفها قبو برمیلى مصفح بألواح الرصاص ،م٢.٤٠×٤.٢٦مستطیلة أصغر من السابقة حیث تبلغ أبعادها

  .)٥ ،٤شكال (

                                                             

وقد أصبح مع مرور األیام مسئوًال عن األمور  ،مساعد الصدر األعظم ومعتمده األول فى تسییر األمور: كتخدا الصدر العالى) (١

  .لى نظارة الداخلیةإم، ثم تحول المنصب بعد سنتین ١٨٣٥/ه١٢٥٠الداخلیة حتى أستُبدل به ناظر الملكیة عام 

  .١٨٩ ، ) م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١،الریاض( ،مكتبة الملك فهد الوطنیة ،للمصطلحات العثمانیة التاریخیة يالمعجم الموسوع ،سهیل صابان

سهیل  ياللغة العربیة باسم الروم يیة الواقعة فى أوروبا، وانتقل إلالدولة العثمان ياالسم العام الذى أطلق على أراض هو: يالرومل)  (٢

  . ١٢٩، المعجم الموسوعى ،صابان

(3) Osman Keskioğlu, "Şumnulu Şerif",25; Islam Ansiklopsedisi: Cilt 30, 262; Kesikoğlu: Bulgaristan'da, 
6. 

(4) Kesikoğlu: Bulgaristan'da, 6; Islam Ansiklopsedisi: Cilt 30, 262. 

(5) Osman Keskioğlu, "Şumnulu Şerif", 25. 

  .٤٩٨ ،٤٩٧ ،المساجد العثمانیة ،أمیرة عماد (٦)
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 تطل عليوهى مستطیلة : جنوبیة الشرقیةالواجهة الالواجهة الرئیسة وهى  ،أربع واجهات تشتمل الكتبخانة علي

 تشتمل ،م٩.٧٨الغرب بعرض تمتد من الشرق إلي الجیرىمن الحجر بنیت الواجهة  ،حرم كلیة شریف خلیل باشا

  ).٦لوحة( :أفقیینمستویین  هذه الواجهة علي

ا من الخارج یغشیه ،م١.٥٤×٢ منهاتبلغ أبعاد كل  مستطیلة ات نوافذفتحثالث  یشتمل علي: المستوى األول

ثالث نوافذ مستطیلة  یشتمل علي - :ستوى الثانيالم .المصبعات المعدنیة ویغلق علیها من الداخل مصراع زجاجى

تتنتهى الواجهة  ،المستوى األول تماماً  وافذوهى تعلو ن ،بالجص المعشق بالزجاج الملون معقودة بعقود مدببة ومغشاه

  ).٦لوحة(بألواح الرصاص وهو مصفح  ،كتبخانةالذى یسقف ال متقاطعبكورنیش حجرى بارز مقام علیه القبو ال

تتمیز هذه  ،بنیت من الحجر الجیرى ،الشارع الخارجى تطل هذه الواجهة علي :الواجهة الشمالیة الغربیة

یبلغ عرض  ،وهو القسم المطل على قاعة القراءة بالكتبخانة: القسم األول :قسمین رأسیین الواجهة أنها تنقسم إلي

ثمان كوابیل حجریة تستند على خلوات مدرسة شریف خلیل  ویقوم علي ،م٦.٧٠هذا القسم من الشرق إلى الغرب

  .باشا

لمعشق ومغشاه بالجص ا ،كل منهما معقود بعقد مدبب ،یقع بأعلى القسم األول فتحتا نافذتین مستطیلتین

 م٣.١٧ویبلغ عرضه من الشرق إلى الغرب ،سم٧٢األول بمقدارأما القسم الثانى فیرتد عن القسم  ،بالزجاج الملون

لفتحتى النافذتین بالقسم  ةمماثل ةنافذ ةكما یقع بأعاله فتح ،به العدید من فتحات المزاغل لإلضاءة والتهویة ویفتح

وهو مصفح بألواح  ،بارز مقام علیه القبو المتقاطع الذى یسقف الكتبخانة تتنتهى الواجهة بكورنیش حجري ،األول

  ).٧ لوحة(الرصاص 

 یبلغ عرضها من الشرق إلي ،الشارع ج علىالخار  تطل عليوهى واجهة مستطیلة : الجنوبیة الغربیةالواجهة 

  .وهى واجهة مصمتة خالیة من وجود نوافذ ،م٦.٣٠الغرب

الغرب  ن الحجر الجیرى تمتد من الشرق إليوهى مستطیلة بنیت الواجهة م :الشمالیة الشرقیة الواجهة

  ).٨ لوحة: (تشتمل هذه الواجهة على مستویین أفقیین ،م٧بعرض

یغشیها من الخارج  ،م١.٥٤×٢فتحتى نافذتین مستطیلتین تبلغ أبعاد كل منها  یشتمل علي: المستوى األول

یشتمل على فتحتى نافذتین  -:المستوى الثاني مصراع زجاجى؛اخل المصبعات المعدنیة ویغلق علیها من الد

وهى تعلو نوافذ المستوى األول  ،مستطیلتین كل منها معقودة بعقد مدبب ومغشاه بالجص المعشق بالزجاج الملون

وهو مصفح بألواح  ،تتنتهى الواجهة بكورنیش حجرى بارز مقام علیه القبو المتقاطع الذى یسقف الكتبخانة ،تماماً 

  ).٨ لوحة(الرصاص 

  :التخطیط الداخلي: ثانیاً 

م ویسقفها قبو ٤.٦٠×٤.٨٧الحجرة األولى مربعة تبلغ أبعادها ،حجرتینمن  من الداخل ةُكتبخانیتكون بناء ال

أما الحجرة الثانیة فهى حجرة مستطیلة أصغر من السابقة حیث تبلغ  ،متقاطع مصفح بألواح الرصاص

حالیًا  كتبخانةوال ،یغطى الحجرة قبو متقاطع ،یسقفها قبو برمیلى مصفح بألواح الرصاص ،م٢.٤٠×٤.٢٦أبعادها

  . وقد تم نقل الكتب والمصادر بها إلى مكتبة صوفیا الوطنیةمغلقة 
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  :)م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(ویدین بازاوند أوغلو فىة كلیة عثمان ُكتبخان: ثالثاً 

  : الموقع

  .)١(ویعد الجامع العثمانى الوحید الباق بالمدینة )١خریطة (تقع كلیة عثمان بازواند أوغلو فى قلب مدینة ویدین 

  :المنشئ وتاریخ اإلنشاء

 - ١٢١٦(مابین أعوام  وشمال المجریدین و إمام الثائرین في منطقة  ،أوغلو )٢(دبازوانأنشأ الكلیة عثمان 

وانضم إلى  ، عمل كقاطع طریقبها في البوسنة ونشأ ُولد ،من أصل بوسنويوهو  ،)م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧

یدین بسبب و والة  على الذى انقلب ،األعیان األغنیاء واستولى بمرور الزمن على أراض واسعة مع والده عمر أغا

  . م١٧٨٨/ ه١٢٠٢عام  عدامهتم إو روجه في الحرب ضد روسیا والنمسا أثناء خ بض علیهقُ ف، طبیعته العصیة

قام بتأسیس قوة كبیرة من العناصر و  ،واستمر هناك كقاطع طریق لفترة ،األبانی يلتجأ إلإ و  الهرب مننجح عثمان 

وبمساعدتهم  ،بلغاریا ضد الدولةفى یدین وبدأ بتألیب العصابات المنتشرة و وحارب والي  ،الخارجة عن القانون

وانتشر نفوذه حتى غرب  ؛یدین في فترة قصیرةو المنطقة التي بین صوفیا و  يوسیطر عل ،استعاد ملك والده بالكلیة

  .صربیا وشرق )حالیاً  رومانیا( األفالق

لضرائب الجدیدة ل نتیجةثار سلبیة على الشعب آتطبیق النظام الجدید الذي ترك الدولة العثمانیة بسبب  يثار عل

یدین من كل جوانبها بخندق بعمق و حاط أو  ،یدینو وهرب والي  ،م١٧٩٥/ه١٢٠٩علن العصیان في أو المفروضة 

ونجح في لعب دور  الحامي للشعب الذي تعرض  ؛ى جزیرة ال یمكن االستیالء علیهال المدینة إلوحوّ  ،مائة متر

وروبا أن یحكم أوحلم ب ،متمرددارة الظالمة ولیس كشخص على اإلسحق والضغط، وبدأ یعرف كرجل خرج لل

  . )٣(وسیطرت علیه أحالم أن یكون السلطان ویجلس على العرش العثماني ،العثمانیة

وصوفیا  جقنیغبولو، روس يوسیطر عللف شخص أثمانین  م١٧٩٧/ه١٢١١في عام  صار قوام جیشه

نتیجة لذلك انقسمت اآلراء فى البالط  ،)صربیا( وبلجراد )رومانیا( وصار یهدد االفالق ،)صربیا( ونیشببلغاریا 

أن  يخر بأنه یجب عقد اتفاقیة معه علالجانب األیرى نه یجب سحقه بینما أأحد فروع الحكومة یرى بالعثمانى ف

عنه  وعفتم الوفي مقابل ذلك سی ،لى بلغرادإقاطع طریق من جیشه  ستة آالفیترك السالح وتفرق قوته ونقل 

وصدرت فتوى حول  م١٧٩٧/ه١٢١١في  التمردعلن أو  ،بذلك أما هو فلم یكن یعبأ ؛مالك والدهأوستترك له 

  . )٤(تأدیبه

                                                             
(1) Akbinar Yavuz , "Vidin",Islam Ansiklopedisi, Cilt 43, 105 

یمكن كتاباتها بأشكال مختلفة مثل بازوان، باسبان، باسوانت، بازواند، و  ،باللغة التركیة العثمانیة بمعنى الحارسكلمة : بازواند(٢) 

   ،.باسَّاوانت

Mehmed Bahattin, Yeni Türkçe Lugat / Osmanlıca, 1997, 128. 

(3) Kemal Beydilli,:" PAZVANDOGLU OSMAN", " Islam Ansiklopedisi, Cilt 34, 209. 

(4) https://calic.balkansbg.eu/conferens/istoricheski-razkazi-v-literaturite-analogii-i-protivopostavyaniya/ 
protivopostavyaniya/ 169-osman-pazvantoglu.html 
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بیر كأنه سیتم جراءات محاربته بشكل عسكري كإتخاذ إ ت الدولة العثمانیةأبد م١٧٩٨/ه١٢١٢في بدایة عام 

لشهور وانتهت  على الرغم من ذلك لم تنجح العملیة العسكریة والمحاصرة التي استمرتو  ،حرب دولة أجنبیة

وحصل  ،كثر من ذلكأللحرب معه  صار عائقاً م ١٧٩٨ /ه١٢١٣كما أن هجوم فرنسا على مصر في  ،بالهزیمة

  . )١(وهكذا ازدات قوته وشهرته ،م١٧٩٩ /ه١٢١٤أغلو على رتبة وزیر وعقدت معه اتفاقیة في  دبازوان

الرغم من العفو عنه وحصوله على رتبة  في حمایة قطاع الطرق الذین حوله علىعثمان بازواند أوغلو استمر 

استعاد الوالیة إال أنه  ،م١٨٠٠ /ه١٢١٥عام  منه رتبة الوزراةفتم سحب  ،خرىأمرة  العصیان والتمردوأعلن  ،وزیر

ومن بعد ذلك  ،بشرط الكف عن التدخالت التي تسبب االضطرابات في االفالق م١٨٠٢ /ه١٢١٦خرى فيأمرة 

وقد  ،یدینو مدینة عمار إوساهم بأنشطة مهمة في  ،صار بجانب الدولة في مواجهة التطورات التي في صربیا

  .)٢(١٨٠٧مینایر  ٢٤/ه١٢٢١ذي القعدة  ١٥أن تاریخ وفاته  فى الغالبنه أ كرت تواریخ مختلفة لوفاته إالذً 

  :المفردات المعماریة للكلیة

سوى المسجد  هالم یبق حالیًا من ،تكیة ،ةُكتبخان ،مدرسة ،)٣(مسجدكانت كلیة عثمان بازواند أوغلو تشتمل على 

  .)٩لوحة ) (٦شكل ( )٤(ةُكتبخانوال

  - :والوصف المعمارى التخطیط

 ،الحجرمبنیة من ة ُكتبخانوال ،)٦شكل (م من الواجهة الشمالیة الشرقیة للمسجد ٦.٧٥بعد  علي ةُكتبخانقع الت

یبلغ و  ،م٣٧.٥٠ يلامن الخارج حو  امساحتهوتبلغ  م٦.٠٦×٦.١٩عبارة عن حجرة مربعة تقریبًا تبلغ أبعادها وهى 

یتقدم الواجهة الجنوبیة . ویسقف الكتبخانة قبة نصف دائریة مصفحة بألواح الرصاص ،مس ٥٥ يسمك الجدران حوال

لوحتا ( ویسقفها قبة نصف دائریة مصفحة بألواح الرصاص ،م١.٩٦×٢.٧٤فة تبلغ أبعادهاالغربیة للكتبخانة سقی

١١ ،١٠(.  

  :التخطیط الخارجى

تتشابه كل من الواجهات الجنوبیة الشرقیة والشمالیة  ،مبنیة من الحجر تشتمل الكتبخانة على أربع واجهات

 الواجهة الرئیسة للُكتبخانة وهى الواجهة أما ،على نافذة مستطیلة الغربیة والشمالیة الشرقیة حیث تشتمل كل منها

المدخل سقیفة محمولة على دعامتین من  هذا ویتقدم ،فتحة الدخول للُكتبخانة الجنوبیة الغربیة التي تشتمل علي

یعلو  ،م١.٣٠یعلو السقیفة قبة نصف دائریة خالیة من وجود رقبة ومصفحة بألواح الرصاص یبلغ قطرها  ،الحجر

كما ُیسقف الُكتبخانة   ،نحاس ویحیط بها من الجهات األربع أسقف مائلة مغطاه بألواح الرصاصالقبة قائم من ال

قبة قائم من النحاس یعلو ال ،م٤.٦٣ومصفحة بألواح الرصاص یبلغ قطرها  قبة نصف دائریة خالیة من وجود رقبة

                                                             
(1) Stanford J. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III, 1789-1807, 

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971), 227- 229. 

(2) Kemal Beydilli:" PAZVANDOGLU OSMAN", 210. 

والمسجد عبارة عن مساحة مستطیلة تبلغ أبعدها  ،إال أنه یغطیه سقف جمالونى بدًال من القبة ،طراز المسجد القبةیتبع المسجد  (٣)

  ).٦شكل ( م٤.٢٤×١٢.٤٣یتقدم المسجد سقیفة یغطیها سقف جمالونى تبلغ أبعادها  ،٢م١٩٦.٨٠وتبلغ مساحته  ،م١٢×١٦.٤٠

(4) XpиcTo MaTaHoB: наръчник, 53. 
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 ند أوغلو هذا الشعار دلیًال عليبازواتخذ عثمان حیث ا ،الهاللبورقة نباتیة ثالثیة وذلك بدال من  ینتهى من أعلي

 )٦شكل (یحیط بالقبة من الجهات األربع أسقف مائلة مغطاه بألواح الرصاص  ،)١(ستقالله عن الدولة العثمانیةا

  ).١١ ،١٠لوحتا (

  :التخطیط الداخلى

 الحجرمن ة ُكتبخانال ُأنشئت ،م٤.٧٥×٤.٨٩أبعادها عبارة عن حجرة مربعة تقریبًا تبلغ  من الداخل ةُكتبخانال

من  اً مجلدألفین ستمائة وأربعة وستون تم نقل و وهى مغلقة حالیًا  ،٢م٢٣.٢٢لى احو  داخلمن ال امساحتهوتبلغ 

وقد كان أغلب هذه الكتب إهداء من  ،صوفیا ُكتبخانة عثمان بازواند أوغلو إليم من ١٨٨٨/ ه١٣٠٥الكتب عام 

أما باقى المجلدات وعددها  اً مجلدألفین وأربعة عشر حیث قامت الحكومة التركیة باستالم  ،سكان مدینة ویدین

  .)٢(تم اإلحتفاظ بها فى المكتبة الوطنیة فى صوفیاستمائة وخمسون 

  :الدراسة التحلیلیة

  :المعمارى التخطیط: أوالً 

 ،الكتبخانات العثمانیة الباقیة فى بلغاریا فهى كانت مكتبات بسیطة ملحقة بمجمعات معماریة طرزعند تحلیل 

وهو مدمج بالبناء : القسم األول ،قسمین نقسمت إليوقد ا ،لیس لها طراز معمارى ثابت اتسمت هذه الكتبخانات أنه

ُكتبخانة كلیة شریف خلیل باشا و  ،)١شكل) (م١٥٦٦/ ه٩٧٤( ُكتبخانة كلیة بانیا باشى فى صوفیا كما فى كل من

فهو بناء مستقل بذاته كما : أما القسم الثاني ،)٣شكل ( )م١٧٥٥ -١٧٤٤/ هـ١١٨٩-١١٥٧() شومن(ُشمله فى 

  ).٦شكل ( )م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ - ١٢١٦( ُكتبخانة كلیة عثمان بازاوند أوغلو فى ویدینفى 

عبارة عن حجرة مربعة تستخدم لحفظ : الطراز األول ،طرازین ليفقد انقسم أیضًا إ ،التخطیط العامأما عن 

 )م١٥٦٦/ ه٩٧٤( ُكتبخانة كلیة بانیا باشى فى صوفیاكما فى كل من  وذلك ،قبوقبة أو یعلوها الكتب والقراءة 

إال  ،)٦شكل ( )م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦( ُكتبخانة كلیة عثمان بازاوند أوغلو فى ویدین ،)١شكل (

ُكتبخانة كلیة شریف  یظهر فى والذي: ىأما الطراز الثان ،)٣(أنها تتمیز أنه یتقدم المدخل سقیفة صغیرة مغطاة بقبة

وهذا الطراز عبارة عن حجرتین مربعتین  )م١٧٥٥ - ١٧٤٤/ هـ١١٨٩- ١١٥٧() شومن(ُشمله خلیل باشا فى 

  ).٥ ،٤شكال ( كقاعة للقراءة ستخدامهافظ الكتب أما الحجرة الثانیة تم اخصصت إحداهما لح

                                                             
(1) XpиcTo MaTaHoB: наръчник, 53. 

(2) Stoyanka Kenderova and Zorka Ivanova, From the Collections, 24, 25.  

حیث كان معروفًا وشائعًا قبل العصر اإلسالمى بقرون  ،ستحدثًا فى العمارة اإلسالمیةعند تأصیل هذا التخطیط فإنه لم یكن شیئًا مُ  (٣)

والسیما فى تصمیم بعض الوحدات واألجزاء فى العمائر المدنیة وخاصة القصور فضًال عن العمائر الجنائزیة كالمدافن والمزارات  ،عدیدة

باقیًا خالل العصر اإلسالمى وتوجد  لتخطیطذا اهوقد ظل  ،خلة فى محافظة الوادى الجدید بمصراكما فى جبانة البجوات بالد ،المختلفة

على أن إستخدام هذا النمط من التخطیط فى تصمیم مساجد أو جوامع قائمة  ،بتكرة فى العمارة اإلسالمیة عامةمنه نماذج رائعة وفریدة ومُ 

وقام  ،سلمحدثها المعمار المُ ستاق، یعد من اإلضافات التى وانِ خرى كالزوایا والخَ فضًال على بعض أنواع العمائر الدینیة األُ  ،بذاتها

طراز المسجد القبة فى المدینة المنورة محمد حمزة إسماعیل الحداد، : لمزید من التفاصیل انظر.  أنماط جدیدة منهابتكار او  ،بتطویرها

الطبعة الثانیة مزیدة  ،رقمكتبة زهراء الش الكتاب األول،(، دراسة تحلیلیة مقارنة للتخطیط وأصوله وتطوره فى العمارة اإلسالمیة -والهفوف

  ) ٢٠٠٤ ،ومنقحة
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  :العناصر المعماریة: ثانیاً 

 :مواد البناء  - أ

ضاف تنفیذ الزخارف المختلفة علیه دون الحاجة إلي مادة أخرى تُ  هلمن أهم مواد البناء حیث یسالحجر یعتبر 

فى الكتبخانات محل الدراسة فى كل من كتبخانة كلیة شریف خلیل باشا  في مادة الحجر ستخدامتم ا ،)١(الحجر يإل

 وكتبخانة كلیة عثمان بازواند أوغلو فى ویدین ،)٨لوحة ) (م١٧٥٥-١٧٤٤/هـ١١٨٩-١١٥٧()فى شومن

  ).١١ ،١٠لوحتا )(م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(

البناء فى تبادل طبقات من الحجر الجیري یتمثل هذا األسلوب فى و   ،البناء يف الحجر المشهرستخدام كما تم ا

الطبقات توجد طبقة  الحجر وثالث طبقات من اآلجر وبین تلك حیث توضع طبقة من ،األبیض مع اآلجر األحمر

بانیا باشى فى  فى كتبخانة كلیة: الكتبخانات محل الدراسةستخدم هذا األسلوب فى البناء فى وقد اٌ  ،من المالط

  ).٢لوحة ( )م١٥٦٦/ ه٩٧٤(صوفیا 

 :الواجهات  -  ب

مما یحقق التوازن بین  ،بالبساطة في عناصرها الزخرفیةللكتبخانات محل الدراسة  الواجهات الخارجیةاتسمت 

ترجع تلك  ،من التألف والتجانس واالتزان المناطق المزخرفة والغیر مزخرفة وهو ما یهدف إلیه الفن العثماني

تكثر األمطار والجلید مما جعل العناصر والموضوعات الزخرفیة تتركز البساطة لطبیعة اإلقلیم المناخیة حیث 

 .)٢(بالداخل أكثر من ظهورها في الواجهات الخارجیة

االستخدام الفعال للضوء، وكانت أعظم  المعمار المسلم معالجتها هو يالتي وجب علكان من أهم المشاكل 

في  المنشآتعلي فتح نوافذ بحوائط المعمار وقد اعتاد  ،عمارة العثمانیة تتمثل في حل هذه المشكلةالإنجازات 

أما فى الكتبخانات محل الدراسة فتظهر النوافذ فى مستوى واحد كما فى كتبخانة كلیة  ،مستویین أو ثالث مستویات

  ).١١ ،١٠لوحتا ( )م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(نعثمان بازواند أوغلو فى ویدی

باشا فى شومن فتقع النوافذ فى  باشى فى صوفیا وكتبخانة كلیة شریف خلیلأما فى كل من كتبخانة كلیة بانیا 

یحیط  ،هیئة مستطیلة ومغشاة بشبكة من المصبعات المعدنیةكلتا الكتبخانتین  يفالنوافذ السفلیة تأخذ  ،مستویین

 ومعظم هذه النوافذ ،أصغر حجمًا من نوافذ المستوى األول يهف أما نوافذ المستوى الثاني ،بالنوافذ إطارات بارزة

وذلك فى كتبخانة شریف خلیل باشا فى  ،مستطیلة معقودة بعقود مدببة ویغشیها الجص المعشق بالزجاج الملون

) م١٥٦٦/ ه٩٧٤(ى فى صوفیاأما كتبخانة كلیة بانیا باش ،)٨لوحة ) (م١٧٥٥ -١٧٤٤/ هـ١١٨٩-١١٥٧(شومن

  .)٢لوحة (من النوافذ عبارة عن شمسیات مستدیرة ویغشیها الجص المعشق بالزجاج فالمستوي الثاني

  

                                                             

  .١٢،) ١ طالوفاء للطباعة والنشر، (، الحجر المشهر حلیة معماریة بمنشآت الممالیك بمدینة القاهرة ،سامى أحمد عبدالحلیم (١)

رسالة دكتوراه غیر ( ،العناصر الزخرفیة المستخدمة في عمارة مساجد القاهرة في العصر العثماني ،طه عبد القادر یوسف عمارة )(٢

  ١٠٨ ،١٠٧ ، ) م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨عام  ،جامعة القاهرة ،قسم اآلثار اإلسالمیة ،كلیة اآلثار ،منشورة
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 ):الدعامات والعقود(الروافع  -ج

تتقدم  مستطیلتان الحاملتان للسقیفة التيوهى الدعامتان ال طیلة فى نموذج واحدالدعامات المست ستخدامتم ا

 )١٠لوحة )(م١٨٠٣ - ١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(مدخل كتبخانة كلیة عثمان بازواند أوغلو فى ویدین 

/ هـ١١٨٩-١١٥٧( المستوى الثانى بكتبخانة شریف خلیل باشا فى شومنفى نوافذ  العقد المدببستخدام یظهر ا

 كتبخانة كلیة بانیا باشى في كل من خلافى مدالموتور العقد یظهر هذا كما  ،)٦لوحة ) (م١٧٥٥ -١٧٤٤

 ،)٦لوحة ()م١٧٥٥ -١٧٤٤/ هـ١١٨٩-١١٥٧(شومن شریف خلیل باشا في ،)٣لوحة ( )م١٥٦٦/ ه٩٧٤(صوفیا

  .)٨١٠لوحة ) (م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦(عثمان بازواند أوغلو فى ویدین 

 ):األسقف(وسائل التغطیة  -د

قیف القباب خدم فى التسحیث استُ  ،بلغاریا محل الدراسة يالعثمانیة ف كتبخاناتبال وسائل التغطیةتنوعت 

كأسلوب للتغطیة فى كتبخانة عثمان بازواند  القبابُستخدمت ا ،كانت تأخذ الوضع المائل يواألقبیة واألسقف الت

حیث یغطى كل من المكتبة والسقیفة التى  ،)٨لوحة ) (م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦( أوغلو فى ویدین

  . بتغطیها بألواح الرصاصوقام المعمار  ،تأخذ شكل قطاع نصف دائرىقبة لیس لها رقبة تتقدم المدخل 

 ،)٢شكل) (م١٥٦٦/ ه٩٧٤(اشا فى صوفیافى تغطیة كل من كتبخانة كلیة بانیا ب القبو المتقاطعستخدام ایظهر 

 ).٥ ،٤شكال ) (م١٧٥٥ -١٧٤٤/ هـ١١٨٩- ١١٥٧( )وكذلك حجرتى كتبخانة شریف خلیل باشا فى شومن

سقف المائل الذى یحیط بكل من لكتبخانات محل الدراسة كما فى الفى تسقیف ا مائلالسقف الیظهر استخدام 

 - ١٨٠١/ ه١٢١٧ -١٢١٦( قبة قاعة القراءة وقبة المدخل بكتبخانة كلیة عثمان بازواند أوغلو فى ویدین

 )١١ ،١٠لوحتا ) (م١٨٠٣

  :واإلمارات التركمانیة الكتبخانات فى عصر سالجقة األناضول: ثالثاً 

وتشیر الكثیر من سجالت . سالجقة األناضولكانت توجد المكتبة في معظم المدارس التي أقیمت في عصر 

وقد تم تأسیس أول مكتبة سلجوقیة في قونیة التي . مراء السالجقة كان لدیهم مكتبات خاصةأاألوقاف أن سالطین و 

فى عهد قلیج أرسالن الثانى  ،)١(بواسطة شمس الدین ألتون آبا ،أصبحت مركز العلم والمعرفة في هذا العصر

أما  ،)٢(عاصمة سالجقة الروم یةوهو واحد من أكبر بكوات السالجقة فى قون) م١١٩٢ -١١٥٦/ه٥٨٨ -٥٥٠(

/ ه٩فمن أبرز الكتبخانات هى حاج أیوب كتبخانة فى مانیسا والتى تؤرخ بالقرن اإلمارات التركمانیة فى عصر 

  .)٣( وهى عبارة عن مساحة مربعة یعلوها قبة ویتقدمة سقیفة ثالثیة غطیت بثالث قباب متساویة الحجم تقریباً  ،١٥

 

                                                             
(1) Ayse Denknalbant: Islam Ansiklopedisi, Cilt 2,  34. 

(2) Ahmet Altay,: “The libraries in the ottoman state”, Journal of Balkan Libraries Union, 3, No.2, 
(November 2015), 43 

رسالة دكتوراه غیر ( ،دراسة أثریة معماریة فنیة) البكوات(العمائر الدینیة فى غرب األناضول إبان عهد اإلمارات  ،سید جمال صفوت) (٣

  .٢٠٨  ،) م ٢٠٠٩ ،كلیة اآلثار جامعة القاهرة  ،منشورة 
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  :الكتبخانات فى عصر الدولة العثمانیة: خامساً 

  :الكتبخانات العثمانیة فى تركیا  - أ

والتى كان یطلق  -  في إنشاء المكتبات اً كان اإلهتمام بالحركة العلمیة والثقافیة في العصر العثماني له أثرًا كبیر 

حیث توضح مدى ما وصلت إلیه الحركة العلمیة من تقدم  - باللغة التركیة العثمانیة" ةُكتبخان"علیها مصطلح 

ات تُبنى مستقلة أحیانًا، وملحقة بالمدارس والمساجد والتكایا والقصور في أحیان ُكتبخانوازدهار، وكانت هذه ال

شیوخ اإلسالم ومختلف رجال  ،األمراء ،الصدور العظام ،قام السالطین ،بدایة اإلمبراطوریة العثمانیة فمنذ ،أخرى

 ،وبالقرب من الجوامع) الكلیة(  والمباني المجمعة ،ودور العبادة ،ات داخل المعاهد التعلیمیةُكتبخانالحكم بتأسیس ال

  . أو في مباني مستقلة

طبًقا  في نوعیات مختلفة م١٩/ه١٣الدولة العثمانیة منذ بدایتها وحتي القرنات في ُكتبخانمن الممكن تصنیف ال

  :لخصائص بنائها وموقعها إلي

  .وقاعات العلم والمدارس ،ات أقیمت في داخل أو بجوار الجوامعُكتبخان -

  .ات خاصة مقامة في القصور للسالطینُكتبخان -

  .وخلوات المولویةخلوات الدراویش و  التربات مقامة داخل أو بجوار ُكتبخان -

  .ات مستقلة في بناء منفردُكتبخان -

  .)١(ات خاصة في المنازل والقصورُكتبخان -

السلطان یعد عهد و  ،تقام داخل المدارسم ١٤/ ه٨خالل القرن ات في اإلمبراطوریة العثمانیة ُكتبخانكانت ال

ات ُكتبخانحیث كانت ال ،ات السالطین الخاصةُكتبخانحجر األساس ل )م١٣٨٩-١٣٦٠/هـ٧٩١-٧٦١(مراد األول 

 - ٧٩١( یلدریم بایزیدالسلطان خالل عهد و  ،في غرف أو فصول ،في هذه الفترة مقامة داخل المدارس والكلیات

 ،بغداد ،كانت عودة العلماء بعد إنهاء دراستهم في المراكز العلمیة والثقافیة مثل القاهرة ،)م١٤٠٢-١٣٨٩/ ه٨٠٤

لیحكموا األراضي الجدیدة في أوروبا واألناضول وأسهموا في بناء المدارس الجدیدة خاصة في  ،دمشق ،القدس

 - ٧٩١( التى أنشئت خالل عهد السلطان بایزید یلدریم Inebey عینى بك ة  مدرسةُكتبخانتعد و  ،العاصمة بورصة

  .)٢(ة مدرسة في اإلمبراطوریة العثمانیةُكتبخانأول  ،)م١٤٠٢-١٣٨٩/ ه٨٠٤

نقطة  )م١٤٨١-١٤٥١/ ه٨٨٦- ٨٥٥ ،م١٤٤٦ -١٤٤٤/ هـ٨٥٠ -٨٤٨( عهد السلطان محمد الفاتحیعد 

د واكب تطویر وق ،تخذت هویتها كإمبراطوریةاإلمبراطوریة العثمانیة في عهده و كتمل تكوین اافقد  ؛اتُكتبخانتحول لل

تزاید في األنشطة التعلیمیة  ،قتصادیةالتطویر في المجاالت الفنیة واال قتصادي والعسكريالنظام السیاسي واال

                                                             
(1) Fatih Rukanci and Hakan Anameriç ,”Libraries as scientific, Educational and Cultural Institutions in 
the Ottoman Empire (14th- 17th centuries), Libri, 56 (2006), 252, 253 

(2) Rukanci & Anameriç, Libraries as scientific, P: 254. 
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انبول لیس فقط لتصبح عاصمة جدیدة لإلمبراطوریة لكن تونتج عن ذلك رغبته في تحویل إس ،والعلمیة والثقافیة

  .)١(العالم اإلسالمي ىف مهمأیًضا لتصبح مركز ثقافي 

 ،م١٤٤٦ -١٤٤٤/ هـ٨٥٠ - ٨٤٨( الفاتحالسلطان محمد ات التي تأسست في عهد ُكتبخانیمكن تقسیم ال

  :إلي نوعین )م١٤٨١-١٤٥١/ ه٨٨٦-٨٥٥

ثم بعد  ،التي تقام في القصور في المدن المختلفة التي تولي اإلمارة علیها) ات الخاصةُكتبخانال: ( األول النوع

  .تولیه السلطنة

  .والمعلمینات التي تقام في الجوامع والمدارس إلستخدام العلماء والطالب ُكتبخانال: النوع اآلخر

المركز التعلیمي والعلمي  ،)٧شكل ) (م١٤٧١ - ١٤٦٣/ هـ٨٧٦ -٨٦٨(استانبول  فى صبحت كلیة الفاتحأ

تزاید عدد كما  ،ات داخلهاُكتبخانداخل هذه الكلیة وكانت تحتوي  یةمدارس الثمانالوتم بناء  ،األكثر أهمیة

 ةنیسا وقونیغحیث أقام كبار الموظفین مثل الصدر األعظم والوزراء في المدن الكبیرة مثل أدرنة وم ،اتُكتبخانال

ومن المعروف أن كل المدارس والجوامع في عهد الفاتح كانت تحتوي علي  ،وقسطموني وأماسیا وفي مدن البلقان

  .)٢(اتُكتبخان

 ،)م١٥١٢ - ١٤٨١/ هـ٩١٨ - ٨٨٦( بایزید الثانيات تعد جزء ال یتجزأ من المدارس في عهد ُكتبخانكانت ال

كانت جهوده األولي تتركز  ،ات الخاصةُكتبخانلبناء ال هباإلضافة إلي جهود ،فقد ورث مجموعة قیمة بعد وفاة والده

 ،وقد طبع بایزید الثاني بأسالیب مختلفة ،علي إثراء مجموعته الخاصة وصیانة كتبه الخاصة مما یؤكد أهمیتها عنده

وكانت مجموعته هي ثاني أكبر  ،علي الصفحة األولي واألخیرة من كتبه ونقش عنوان الكتب علي األغلفة شعاره

-١٤٥١/ه٨٨٦-٨٥٥ ،م١٤٤٦ -١٤٤٤/ هـ٨٥٠ -٨٤٨( الفاتحالسلطان محمد مجموعة بعد مجموعة 

  .)م١٤٨١

أنشأت والدة سلیمان القانونى حفصة خاتون مسجد  )م١٥٢٠ -١٥١٢/ه٩٢٦ - ٩١٨(فى عهد السلطان سلیم 

  .)٣(ةُكتبخاننشئ كلیة فى طرابزون على اسم جدته جلبهار خاتون وبها كما أ ،ةُكتبخانفى مانیسا وبه 

عندما وصلت اإلمبراطوریة ) م١٥٦٦ – ١٥٢٠/ هـ٩٧٤ - ٩٢٦( وصل الوضع قمته في عهد سلیمان القانوني

ة ُكتبخانلم یؤسس السلطان سلیمان حیث  ،ات في عصر القانونيُكتبخانمن الأضیف نوع جدید و  ،للعصر الذهبي

 - ٩٥٢ة أسسها القانوني عام ُكتبخانكانت أول  ؛لكن أسسها داخل المدرسة والجوامع ،مستقلة بذاتها في الكلیة

وتتكون مجموعة هذه  ،)م١٥٤٨-١٥٤٤/ هـ٩٥٥-٩٥١( هزاده محمداداخل جامع ش م١٥٤٨-١٥٤٦/ه٩٥٤

  .)٤(ة من كتب أهداها السلطان سلیمان لهاُكتبخانال

                                                             
(1) Rukanci,& Anameric: Libraries as scientific, P: 255. 

(2) Rukanci &, Anameric  : Libraries as scientific, P: 255. 

(3) İsmail E. Erünsal, Ottoman libraries : a survey of the history, development and organization of 
ottoman foundation libraries, (The Department of Near Eastern Languages and Literatures Harvard 
Üniversitesi, 2008)  31. 

(4)  Rukanci & Anameric: Libraries as scientific,  256. 
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ات فى عهده حیث أنشأ جوبان ُكتبخانكما أنشأ الوزراء والصدور العظام العدید الكلیات التى ألحق بها ال

وعین لها أمین  ،كتاب ١٦٥ة تتكون من ُكتبخانم بها ١٥٢٢/ه٩٢٨مصطفى باشا حاكم مصر كلیة فى جبزة عام 

) م١٥٤٩/ه٩٥٦(ستانبول كلیة إبراهیم باشا فى ا ،)م١٥٤٧/ه٩٥٤(كذلك كلیة رستم باشا فى استانبول  ،ةُكتبخان

  ).م١٥٥٣/ه٩٦٠(وكلیة رستم باشا فى تكریداغ  ،)٨شكل (

 ،)م١٥٧٤- ١٥٦٦/ه ٩٨٢- ٩٧٤( سلیم الثاني السلطان عهدخالل ات وشكلها یتغیر ُكتبخانت عمارة الأبد

كانت أول و  ،وفي المنازل والمراصد ؛تظهر في الجوامع وتكایا الدراویشات ُكتبخانالت أمنذ بدایة هذا العهد بدف

كما أنشأ  ،)دار الرصد الجدید(سم افي المرصد المعروف ب ،العثمانیة ة تأسست داخل مرصد في اإلمبراطوریةُكتبخان

 - ٩٧٦(وكذلك كلیته فى أدرنه  ،ة بكلیته فى إزمیرُكتبخان )م١٥٧٤-١٥٦٦/ه ٩٨٢-٩٧٤( الثانى السلطان سلیم

  .)١(ةُكتبخانوعین لها ثالث أمناء ) م١٥٧٥ -١٥٦٩/ه٩٨٢

 كما كانت في عهد سلیم الثاني ،)م١٥٩٤- ١٥٧٤/ه١٠٠٣-٩٨٢( ات في عهد مراد الثالثُكتبخانستمرت الا

  . هتماًما بالكتب من السالطین السابقیناوكان مراد الثالث أكثر  ،)م١٥٧٤-١٥٦٦/ه ٩٨٢-٩٧٤(

فكانت الحاجة  ؛ات داخل الكلیات تزداد أهمیةُكتبخانت الأبد ،م١٨/ه١٢ وبدایة القرن م١٧/ه١١نهایة القرن في

كوبرلي ة ُكتبخانكانت  ؛ودار المرقأكثر من الحاجة للمستشفیات  ،ات والنافورات العامةُكتبخانفي هذا العصر إلي ال

ة مستقلة في ُكتبخانأول  ضمن كلیته )٩شكل)(١٦٧٨- ١٦٦٠/ه١٠٨٩ -١٠٧٠( انبولتسامحمد باشا في 

  .)٢(اإلمبراطوریة العثمانیة  في بناء مستقل

تتكون من  ،ستانبولم ملحقة بكلیته با١٧٠٠/ ه١١١٢عام أنشئت  ة عجم زاده حسین باشا التيُكتبخانبنیت 

/ ه١١٣٢أنشأ داماد إباهیم باشا عام  ،ة وقاعة القراءةُكتبخانتعمل عمل ال وهي ،رة تعلوها قبة ویتقدمها رواقحج

  .ة من حجرة واحدة یحیط بها صفوف األعمدة وتقع فى مدرسة الحدیث فى مواجهة كلیة الشاهزادةُكتبخان ١٧٢٠

عبارة عن مساحة مركزیة مغطاة بقبة یحیط  وهي ،م١٧١٥/ ه١١٢٧ة عام ُكتبخانأنشأ السلطان أحمد الثالث 

یفصل بینها وبین المساحة  ها ساللم تفضى إلى اإلیوانات التيولها سقیفة مدخل یتقدم ،بها من ثالث جهات إیوانات

یتم حفظ مجلدات الكتب فى خزانات مطعمة بالصدف بطول  ،الوسطى المركزیة صفوف من األعمدة تسقفها األقبیة

كما  ،ثل عصر الاللهیزین بواطن القبة واألقبیة زخارف مرسومة بالدهان عبارة عن زخارف نباتیة تم ،الجدران

 ،مخزن للكتب وقاعة للقراءة مغطاه بقبة تشتمل علي ،م١٧١٥/ ه١١٢٧باشا عام ة شهید على ُكتبخانأنشئت 

  .)٣(ویحتفظ بالكتب فى خزانات حائطیة بطول الجدران

ات ُكتبخانالعصر الذهبى لل) م١٧٥٤ -١٧٣٠/ه١١٦٨ -١١٤٣(یمثل عصر السلطان محمود األول 

  .)٤(ات الضخمةُكتبخانأنشئت العدید من الحیث  ،العثمانیة

                                                             
(1) İsmail E. Erünsal,  Ottoman libraries, 32,  38. 

(2) Rukanci & Anameric:Libraries as scientific, 257 

(3) Dogan Kuban, Ottoman Architecture, (Antique Collectors' Club, 2010), 559, 560. 

(4) İsmail E. Erünsal, Ottoman libraries, 52. 
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ومن أبرز نماذجها  ،ات لم تكن ُتصمم وفق تخطیط ثابت بل تنوعت تخطیطاتهاُكتبخانمن الالفت للنظر أن ال

فهى عبارة ) ١٠شكل(والتى تقع بجامع اآلیا صوفیا بإستانبول ) م١٧٤٠/ه١١٥٥(ة السلطان محمود األول ُكتبخان

/ ه١١٥٦(ة عاطف أفندى ُكتبخانو  ،على أكثر من خمسة آالف مخطوط ال یقدر بثمنعن حجرة مستطیلة تشتمل 

تخطیطها عبارة  ،ة نفسهاُكتبخانالقسم األول وهو ال: لى قسمینحیث تنقسم إ ،فى مدینة إستانبول) م١٧٤٢ -١٧٤١

عبارة عن مجموعة أما القسم الثانى فهو  ،عن رواق المدخل تلیه حجرة ضخمة للقراءة وحجرة كانت تستخدم كمخزن

  .)١(ةُكتبخانمن المنازل للعاملین بال

 ت الباقیة ذات التخطیط المركزي فياُكتبخانات التخطیط المركزي، وخیر نموذج لتلك الُكتبخانكما تتبع بعض ال

، فهي عبارة عن قبة وسطى مركزیة تحیط )١١شكل " (م١٧٦٢/ هـ١١٧٦" ة راغب باشا في استانبولُكتبخانتركیا 

ة سقیفة تعلوها قبتان ُكتبخانبعة أقبیة متقاطعة، وأربعة قباب في األركان بواقع قبة بكل ركن، ویتقدم واجهة البها أر 

  .)٢(جانبیتان متساویتان یتوسطهما قبو متقاطع

/ ه١١٨٩(ستانبول ة القاضى مال مراد فى اُكتبخانات على التخطیط المركزى ُكتبخانومن أبرز نماذج ال

بیرة یعلوها وهى عبارة عن حجرة مربعة ك ،ة من تبادل صفوف الحجر واآلجرُكتبخانهذه ال نشئتوقد ا ،)م١٧٧٥

  .)٣(بیة برمیلیةغیرة تحصر بینها اصن الحجرة قباب یغطى أركا ،أربعة أعمدة قبة مركزیة مقامة علي

 نوع جدید من المكتبات وهي) م١٨٠٧ - ١٧٨٩/ ه١٢٢٢ - ١٢٠٣(ظهر فى عهد السلطان سلیم الثالث 

استمر هذا اإلتجاه  ؛والتى كانت تشتمل على كتب باللغة العربیة) كلیة الهندسة(الُكتبخانات الملحقة بمدرسة الهندسة 

 ،)٤(حیث إلحاق ُكتبخانات بالمؤسسات التعلیمیة،)م١٨٣٩ – ١٨٠٨/ هـ ١٢٥٥ - ١٢٢٣( عهد محمود الثانى في

وهي عبارة ) ١٢شكل ) (م١٨٢٥/ ه١٢٤١(نبول ستافى اوزى أفندى عهده أنشئت الُكتبخانة الملحقة بكلیة ف وفي

  .)٥(عن رواق مستطیل یتقدمه درجات سلم تلیه حجرة مستطیلة للقراءة

ة ُكتبخانات أهمها ُكتبخانم أنشئت العدید من ال١٩/ ه١٣فى القرن  العثمانیة) اإلصالحات(التنظیمات فى عهد 

اإلسالم عارف حكمت بیك فى المدینة المنورة عام ة شیخ ُكتبخان ،)م١٨٣٩/ه١٢٥٥(خسرو باشا فى أیوب 

  .)٦(م١٨٥٥/ه١٢٧١

ة ُكتبخانكما أنها أول  ،ة على الطراز الغربىُكتبخانة التى أنشأها منیف باشا فى غازى عنتاب أول ُكتبخانتعد ال

  .وأرمینیة كما أنها كان دخولها برسوم مالیة ،األلمانیة ،الفرنسیة ،صدارات باللغة اإلنجلیزیةا تشتمل علي

                                                             
(1)  John Freely: A History of Ottoman Architecture , (WIT Press, 2011), 365, 366. 

  .٢٢٦، العمارة اإلسالمیة ،محمد حمزة) (٢

(3) Freely: A History, 380. 

(4) ERÜNSAL, Ottoman libraries, 72, 73. 

(5) Godfrey Goodwin, A history of Ottoman architecture, (Thames and Hudson, London, 1971), 415. 

(6) ERÜNSAL, Ottoman libraries, 79. 
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م تبعًا ١٨٨٤/ه١٣٠١ة بایزید العامة وبدأت نشاطها عام ُكتبخاننشئت م أ١٨٨٢/ه١٢٩٩عام  وفي

ة ُكتبخان ٣٢٣ م حوالي١٨٩٦ -١٨٩٤/ه١٣١٣ -١٣١١مى ات فى تركیا بین عاُكتبخانلإلحصاءات فإن عدد ال

  . )١(والیات العثمانیةبقیة ال ستانبول والباقى فيافى  ٤٧منها 

 - ١٣٣٠ م مع الثورة الفرنسیة ومابین عامي١٧٨٩/ه١٢٠٣ظهرت فكرة المكتبة الوطنیة عام 

المدن تحت هذا المسمى كما فى مكتبات مدینة إزمیر  م انشئت العدید من المكتبات في١٩٢٠ -١٩١٢/ه١٣٣٨

مكتبات مدینة دیار بكر  ،)م١٩١٧/ه١٣٣٥(مكتبات مدینة اسكى شیهر  ،)م١٩١٢/ ه١٣٣٠(ومدینة قیصریة 

  .)٢()م١٩٢٠/ه١٣٣٨(ومكتبات مدینة بورصة  ،)م١٩١٨/ه١٣٣٦(

أكثر من نصفها مكتوب باللغة  ،وتقدر أعداد المخطوطات المحفوظة فى تركیا بأكثر من ثلثمائة ألف مخطوطة

 ،یوجد أكثر من سبعین ألف مخطوطة باللغة التركیة العثمانیةو  ،أى مایزید عن مائة وستین ألف مخطوطة ،العربیة

وتوجد فى تركیا مخطوطات باللغة الیونانیة واألرمینیة  ،وأكثر من ثالث عشر ألف مخطوطة باللغة الفارسیة

تراثیة  ةُكتبخانثالثة عشر  تابعة لوزارة الثقافة التركیة عليوُتشرف اإلدارة العامة للمكتبات ال ،والسریانیة وغیرها

ة السلیمانیة التى تحتفظ بمخطوطات مائة ُكتبخانوهى  ،ستانبولات فى مدینة اُكتبخانتوجد منها سبع  ،للمخطوطات

ة حاجى سلیم ُكتبخان ،ة نور عثمانیةُكتبخان ،ة عاطف أفندىُكتبخان ،ة كوبریلىُكتبخان ،ة تراثیةُكتبخان وتسعة عشر

  .)٣(ستانبولضمن كلیة كوجك أفندى فى اة ُكتبخانوال ،ة راغب باشاُكتبخانو  ،أغا

  

  :الكتبخانات العثمانیة فى بالد البلقان  -  ب

ففى  ،بالد البلقان العثمانیة في مختلف المدن ات فيُكتبخاننتشرت الفقد ا ،أوروبا العثمانیةوعند الحدیث عن 

 أسكوب وهى تعيى كلیة إسحاق بك فى ة فُكتبخانتم إنشاء ) م١٤٤٧ -١٤٣٧/ هـ٨٥١ -٨٤١(عهد مراد الثانى

) بالیونان(م أنشأ إسحاق جلبى حاكم سالونیكا ١٥٠٦/ه٩١١فى عام  ،ة تنشأ فى مقدونیا الحالیةُكتبخانأول 

ة كلیة ُكتبخانو  ،م١٥٥٠/ه٩٥٧عام  )بالبوسنة والهرسك(ة فى فوجا ُكتبخان ،ة بكلیتهُكتبخان) بمقدونیا(وبیتوال

  .)٤(السلطان سلیمان األول فى رودس

وهي من ) م١٥٣٧/ه٩٤٣(ة غازي خسرو بك في سراییفو ُكتبخانات علي اإلطالق ُكتبخانتلك الومن أشهر 

ة إسحاق بك ُكتبخانات في أوروبا، وتشتمل علي عدد ضخم من المخطوطات اإلسالمیة القدیمة، و ُكتبخانأروع ال

م وكانت ١٤٥٥/ هـ ٨٦٠ات حیث أنشئت عام ُكتبخانالتي تقع ضمن مدرسته في أسكوب بمقدونیا وتعد من أقدم ال

                                                             
(1) Altay, The libraries, 51. 

(2) Altay, The libraries, 52. 

رسالة ( ،)دراسة آثاریة معماریة وفنیة مقارنة(عمائر غازى خسرو بك الباقیة بمدینة سراییفو ، آیة عبد العزیز إبراهیم أحمد حسب اهللا) (٣

  .٣٢٩ ،) م٢٠١٦ ،كلیة اآلثار جامعة القاهرة ،قسم اآلثار اإلسالمیة ،ماجستیر غیر منشورة

(4) ERÜNSAL: Ottoman libraries, 13, 27, 33, 35. 
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تحتوى علي مخطوطات معظمها باللغة العربیة، وتشتمل علي علوم التفسیر والحدیث والفقه واللغة العربیة 

  .)١(والفتاوى

بالبوسنة (كلیة قراجوز بیك فى موستار  :ات ملحقة بكل من الكلیات التالیةُكتبخانأنشئت ال

كلیة بوسنالى  ،)م١٥٩٣/ه١٠٠١( )بالبوسنة والهرسك(تار كلیة درویش باشا فى موس ،)م١٥٧٠/ه٩٧٧)(والهرسك

) م١٧٥٩/ ه١١٧٣(ة عثمان شهید أفندى ُكتبخان ،)م١٦٥٣/ه١٠٦٣( )بالبوسنة والهرسلك(أحمد أغا بموستار 

ة فى ُكتبخانم أنشأ محمد على باشا ١٨١٣/ ه١٢٢٨وفى عام  ،كلیة محمد الرابع بكلیته بجزیرة كریت ،بالبوسنة

  .)٢()بالیونان(ة بكلیة سیف اهللا فى سالونیكا ُكتبخانالیونان وأنشأ سرى سلیم بیك قوله فى شمال 

، بجزیرة  رودس وتشتمل "الكتب خانة"بیض المتوسط فهى دار الكتب ات جزائر البحر األُكتبخانأما عن أشهر 

وبعضها في اللغة مجلد أكثرهم خاصة بالتفسیر والحدیث والفقه والفرائض وعلم الكالم والتصوف،  ١٥٠٠علي 

واألدب والتاریخ والطب والفلك، وجمیع هذه المجلدات، عبارة عن مخطوطات مدونة بخط الید، ذلك باإلضافة الي 

بعض الكتب المطبوعة ومن أهم المخطوطات النفیسة التي تحتفظ بها هذه الكتب خانة الرسالة التي ضمت أخبار 

  .ا اسم مؤلفهاحصار رودس وهي باللغة التركیة ولم ُیذكر فیه

وهي  ،اتُكتبخانات كبرى تبقى منهم أربع ُكتبخانات في قبرص فقد أنشأ العثمانیون سبع ُكتبخانأما فیما یتعلق بال

م وهي تتبع التخطیط المركزي حیث یغطیها قبة ١٨٢٩/ ه١٢٤٥"ن محمود الثاني بمدینة نیوقسیا ة السلطاُكتبخان

 ،ة القبرصیةُكتبخانال ،ة جامع السلیمیةُكتبخان ،منهما قبة ضحلةیتقدمها سقیفة تنقسم الي قسمین یغطي كل 

  .)٣(القسم الشمالى من الجزیرة ات جمیعًا تقع فيُكتبخانوهذه ال ،ة جامع الله لىُكتبخانو 

  

  :الكتبخانات العثمانیة فى مصر -ج

 ،)٤()١٣شكل (بكل من كلیة سلیمان باشا الخادم فى القاهرة  ات فى مصر فى العصر العثمانيُكتبخانظهرت ال

ة ُكتبخانیفتح باب ال ،)م١٣٩٤/ ه٧٩٧(ة بالمدرسة المحمودیة المعروفة بمسجد الكردى ُكتبخانكما ألحقت حجرة 

                                                             

  .٣١-٣٠ ،) ١٩٩٣، ٢٠٣العدد ( مجلة الفیصل، " التراث اإلسالمي في یوغوسالفیا سابقاً " ،خالد عزب (١)

(2) ERÜNSAL: Ottoman libraries, 39- 40, 74. 

دكتوراه غیر منشورة كلیة اآلثار جامعة  رسالة(، دراسة آثاریة حضاریة ،العمارة اإلسالمیة فى قبرص ،بدر عبد العزیز محمد بدر(٣) 

  .٤٠٤ ،٤٠٣، ) م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨ ،القاهرة

(4) ERÜNSAL, Ottoman libraries, 32. 
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تح بالضلعین الشمالي الشرقي وقد ف ،وهو عبارة عن حجرة مربعة تقریباً  ،)١(للمسجد فى الضلع الشمالي الشرقي

  .)٢(للحجرة ُكتبیات خشبیة والجنوبي الشرقي

  

  :أهم النتائج

وقد كانت  ،ات فى مختلف مدنهاُكتبخانعلى العدید من ال تملت بلغاریا خالل العصر العثمانياش -

  ات مستقلةُكتبخانأو  ،التكایا ،المدارس ،ات ملحقة بالمساجدُكتبخانال

/ ه٩٧٤( ة كلیة بانیا باشى فى صوفیاُكتبخان ات سوى ثالث نماذج هيُكتبخانلم یبق من هذه ال -

ة كلیة عثمان ُكتبخان ،)م١٧٥٥ -١٧٤٤/ هـ١١٨٩-١١٥٧(ة كلیة شریف خلیل باشا فى شومن ُكتبخان ،)م١٥٦٦

 ).م١٨٠٣ -١٨٠١/ه١٢١٧ -١٢١٥( ویدین بازواند أوغلو فى

 ،طرازین ليفقد انقسم إ لعثمانى الباقیة فى بلغاریاالتخطیط العام للكتبخانات التى أنشئت فى العصر ا -

وذلك كما فى كل من  ،عبارة عن حجرة مربعة تستخدم لحفظ الكتب والقراءة یعلوها قبة أو قبو: الطراز األول

 - ١٢١٦( ُكتبخانة كلیة عثمان بازاوند أوغلو فى ویدین ،)م١٥٦٦ /ه٩٧٤(ُكتبخانة كلیة بانیا باشى فى صوفیا

 .نه یتقدم المدخل سقیفة صغیرة مغطاة بقبةإال أنها تتمیز أ ،)م١٨٠٣ -١٨٠١/ ه١٢١٧

/ هـ١١٨٩- ١١٥٧() شومن(ُشمله والذى یظهر فى ُكتبخانة كلیة شریف خلیل باشا فى : أما الطراز الثاني -

م وهذا الطراز عبارة عن حجرتین مربعتین خصصت إحداهما لحفظ الكتب أما الحجرة الثانیة ت) م١٧٥٥ -١٧٤٤

  .ستخدامها كقاعة للقراءةا

حتفاظ بها في من الكتب التي تم اال ي كثیر من األحیان مجموعات صغیرةأقدم المكتبات العثمانیة ف كانت -

الغرفة التي كانت تستخدم كمكتبة، وكانت الوظیفة  الرغم من أن بعض المجمعات الكلیة لدیها يعل، خزانة أو غرفة

  .ه الغرفة غرفة للقراءةلم تكن هذ. التي تم إقراضها للقارئ األساسیة للغرفة لتخزین الكتب

ات داخل ُكتبخانشیوخ اإلسالم ومختلف رجال الحكم بتأسیس ال ،األمراء ،الصدور العظام ،قام السالطین -

  . أو في مباني مستقلة ،وبالقرب من الجوامع) الكلیة( والمباني المجمعة ،ودور العبادة ،المعاهد التعلیمیة

ات السالطین ُكتبخانحجر األساس ل )م١٣٨٩- ١٣٦٠/هـ٧٩١-٧٦١(مراد األول السلطان عهد یعد  -

  .في غرف أو فصول ،ات في هذه الفترة مقامة داخل المدارس والكلیاتُكتبخانحیث كانت ال ،الخاصة

/ ه٨٠٤ - ٧٩١( التى أنشئت خالل عهد السلطان بایزید یلدریم Inebey عینى بك ة  مدرسةُكتبخانتعد  -

  .اإلمبراطوریة العثمانیةة مدرسة في ُكتبخانأول  ،)م١٤٠٢-١٣٨٩

                                                             

ولعل السبب الذى من أجله كانت توضع خزانة  ،وذلك فى العصر المملوكى ،یبدو أن وضع المكتبة كان غالبًا مایكون فى إیوان القبلة (١)

  .الكتب فى إیوان القبلة أو فى مكان متوسط من المدرسة هو أن تكون كتبها فى متناول الجمیع من العلماء والطلبة والدارسین

، العدد الثانى، ٢٠، المجلدجامعة القاهرة مجلة كلیة اآلداب( ،دراسة نقدیة ونشر لرصید المكتبة ،تبة عثمانیةمك ،إبراهیم عبد اللطیف

  ) م١٩٥٨

ه الة دكتورارس( ،ثریة معماریةآ دراسة ،م١٧٩٨- ١٥١٧-هـ١٢١٣-٩٢٣الطراز العثمانى فى منشآت التعلیم  ،میرفت محمود عیسى) (٢

  .٢٣٨ ، ) م١٩٨٧/ هـ١٤٠٨القاهرة ثار جامعة غیر منشورة، كلیة اآل
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دار (سم افي المرصد المعروف ب ،العثمانیة ة تأسست داخل مرصد في اإلمبراطوریةُكتبخانأول  كانت -

  .)م١٥٧٤-١٥٦٦/ه ٩٨٢- ٩٧٤( سلیم الثاني السلطان عهد )الرصد الجدید

أول  ضمن كلیته )١٦٧٨-١٦٦٠/ه١٠٨٩ -١٠٧٠( انبولتسكوبرلي محمد باشا في ة ُكتبخانتعد  -

  .ة مستقلة في اإلمبراطوریة العثمانیة  في بناء مستقلُكتبخان

ات ُكتبخانالعصر الذهبى لل) م١٧٥٤ -١٧٣٠/ه١١٦٨ - ١١٤٣(یمثل عصر السلطان محمود األول  -

  .ات الضخمةُكتبخانحیث أنشئت العدید من ال ،العثمانیة

ات ُكتبخانمن النوع جدید ) م١٨٠٧ - ١٧٨٩/ ه١٢٢٢ - ١٢٠٣(ظهر فى عهد السلطان سلیم الثالث  -

  .كتب باللغة العربیة  والتى كانت تشتمل علي) یة الهندسةكل(ات الملحقة بمدرسة الهندسة ُكتبخانوهى ال

 - ١٣٣٠ن عامى م مع الثورة الفرنسیة ومابی١٧٨٩/ه١٢٠٣ظهور فكرة المكتبة الوطنیة عام  -

 .نشئت العدید من المكتبات فى المدن تحت هذا المسمىم أ١٩٢٠ -١٩١٢/ه١٣٣٨
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  :موقع دولة بلغاریا فى قارة أوروبا عن) ١خریطة (

Richard Frucht, Eastern Europe an introduction to the people, lands, and culture,  

vol. 3, (library of congress, USA, 2005), 791  

  

  

نقًال  بانیا باشى فى صوفیا كلیةالمسقط األفقى ل) ١شكل(

  :عن

https://inrumelia.wordpress.com/2012/01/18/s
scrapbook-ofia/  

   

  الكتبخانة                                  
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  بانیا باشى فى صوفیا لكلیة غربیةلواجهة الجنوبیة الا لكل من قطاع رأسى) ٢شكل (

  عمل الباحثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الكتبخانة   

  

  

  

  :عن ملهالمسقط األفقى لكلیة شریف خلیل باشا فى ش )٣شكل(

Nurcihan Kahraman, Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camisi(Tombul Cami), (Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005), 146 
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  :عن ملهة كلیة شریف خلیل باشا فى شُكتبخانمسقط أفقى ل) ٤شكل(

Nurcihan Kahraman, Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camisi, 163 

  

  

  

  

  

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

  :عن ملهخلیل باشا فى شة كلیة شریف ُكتبخانقطاع رأسى ل) ٥شكل (

Nurcihan Kahraman, Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camisi, 163 



  

 الُكتبخانات العثمانیة الباقیة في بلغاریا دراسة آثاریة معماریة 

 

٦٧ 
 

 

:عثمان بازواند أوغلو فى فیدین عن) ةُكتبخانجامع و (مسقط أفقى لكلیة ) ٦(شكل   

Маргарита Харбова , Три храма, три религии: една земя, наричана българска 
(=Margrita Kharbova, Three temples, three religions, A land called the Bulgarian. 1999 

 

 

  :ستانبول عن اكلیة الفاتح فى ) ٧(شكل 

http://archnet.org/library/images/one-
image.jsp?location_id=5914&image_id=170676 

 المسجد

 الكتبخانة
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:ستانبول عناة داماد إبراهیم باشا فى ُكتبخان) ٨(شكل   

Aptullah Kuran, The mosque in early ottoman architecture, The University of Chicago Press, 1968 

 

  

  :عن ستانبولاة كوبرلي محمد باشا في ُكتبخان) ٩(شكل 

Kuran, Aptullah: The mosque  
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  :مسقط أفقى لجامع آیا صوفیا وملحقاته عن) ١٠(شكل 
Ünver Rüstem, Architecture for a New Age: Imperial Ottoman Mosques in Eighteenth-Century 

Istanbul. (Doctoral dissertation, Harvard University, Department of History of Art and Architecture,  
2013), 592, fig: 67 

  

  

 :ستانبول عناة راغب باشا فى ُكتبخانمسقط أفقى ل) ١١(شكل 

Godfrey Goodwin, A History of ottoman Architecture, (Thames and Hudson, 
London, 1971), 417 
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  :عنمسقط أفقى لكلیة فوزى أفندى ) ١٢(شكل 

Goodwin, a History, 415  

  

  :د سلیمان باشا الخادم بالقلعة عنمسقط أفقى لمسج) ١٣(شكل 

 /١لوحة  ,منظمة العواصم
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  :عن م١٨٩٠/ه١٣٠٧عام بانیا باشى فى صوفیا كلیة لوبربیر للرحالة جوزیف أرسم ) ١لوحة (

http://www.turkishculture.org/literature-1070.htm  

  

  

  بانیا باشى فى صوفیا كلیةالجنوبیة الغربیة لة الواجه) ٢لوحة (

  تصویر الباحثة
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  الواجهة الشمالیة الغربیة لكتبخانة بانیا باشى فى صوفیا) ٣(لوحة 

  تصویر الباحثة

  

وتظهر به كلیة شریف م ١٨٨٢/ه١٢٩٩عام ) شومن(كانیتز لمدینة شمله الرحالة النمساوى  رسم) ٤لوحة (

  :خلیل باشا عن

Leipzig  ,volume 2 ,Bulgarien under Balkan (Danubian Bulgaria and the Balkans)-Donau ,Felix Kanitz
182 ,(1882) 
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  :كلیة شریف خلیل باشا فى شمله عن) ٥لوحة (

http://bulgariatravel.org/ar 

 

  :عنة شریف خلیل باشا فى شمله ُكتبخانل الجنوبیة الشرقیةالواجهة ) ٦لوحة (

http://bulgariatravel.org/ar 

 الكتبخانة



  

 الُكتبخانات العثمانیة الباقیة في بلغاریا دراسة آثاریة معماریة 

 

٧٤ 
 

  

  ة شریف خلیل باشا فى شملهُكتبخانالواجهة الشمالیة الغربیة ل) ٧لوحة ( 

  تصویر الباحثة

  

  ة شریف خلیل باشا فى شملهُكتبخانالواجهة الشمالیة الشرقیة ل) ٨لوحة ( 

  تصویر الباحثة



  

 الُكتبخانات العثمانیة الباقیة في بلغاریا دراسة آثاریة معماریة 

 

٧٥ 
 

كلیة عثمان بازواند أوغلو فى  )٩(لوحة 

  :ویدین عن

https://bulstack.com/wp-content/ 
uploads/2016/08/vidin-pantoglu-

library.jpg 

 

  

  

  

  

  

الواجهتان الشمالیة  )١٠(لوحة 

ة عثمان ُكتبخانالغربیة والجنوبیة الغربیة ل

 :أوغلو فى ویدین عنبازواند 

https://bulstack.com/wp-
content/uploads/2016/08/osma

n-pazvantoglu-library-09.jpg 

 

 

 

 

 

  

  
الواجھة الشمالیة ) ١١(لوحة 

بازواند أوغلو ة عثمان ُكتبخانلالشرقیة 

  :فى ویدین عن

https://hiveminer.com/Tags/gct

%2Cvidin  


