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  :اجامع محمد خلیل أغا بمدینة درام

  الیونان يفالباقیة ثار اإلسالمیة اآلإلنقاذ دعوة 
  Iأحمد محمود أمین

  
 الیونان كدراسة حالة تلقيبجامع محمد خلیل أغا بمدینة دراما یهدف البحث إلي دراسة . ملخص

الیونان؛ وتلفت انتباه أصحاب القرار والجهات المسئولة على  العثمانیة الباقیة في الضوء على اآلثار
وحمایتها من االندثار فضًال عن  ،لضرورة الحفاظ على مثل هذه اآلثار يوالمستوى العالم ،مستوى الیونان

وصف الرحالة وعرض البحث سریعًا لمدینة دراما والحقبة العثمانیة بها، ثم تضمن . توظیفها واستغاللها
وأفرد البحث . عمائرها، ثم ذكر اآلثار العثمانیة الباقیة بمدینة دراماو لمدینة دراما وأحیائها  بيإیفلیا جل

وتاریخ الجامع، وعمارة الجامع  دراسة مفصلة موثقة بالرسوم واللوحات لجامع محمد خلیل أغا حیث الموقع
لتجدید الجامع،  تأسیسيتبع ذلك دراسة النص الوی. الوقت الراهن متبوعة بتصور لحالته األصلیة في

ُ ویوضح البحث كیف . ودراسة الصور الجداریة الباقیة بواجهة الجامع دراسة حالة نداء الجامع كمثل ی
البحث بخاتمة تعرض ألهم ما فیه ونتائج  وینتهي. ذ ما تبقى من اآلثار اإلسالمیة في الیونانعاجل إلنقا

  .الحواشي االبحث تعقبه
 مقدمة -1

وجزر بحر إیجه والبحر  ،)البلقان(نموذج للعدید من مدن دول جنوب شرق أوربا تمثل مدینة دراما 
عن خمسة قرون؛ ومن ثم فمن خضعت لحكم الدولة العثمانیة لفترة تزید  ي، والبحر المتوسط والتياألیون

ة یجولكن ونت. ونتیجة لهذه الفترة الطویلة أن تتضمن هذه المدن آثار عثمانیة عدیدة ومتنوعة الطبیعي
ثار العثمانیة بهذه المدن، ولم تهدم العدد األكبر من اآلفقد  ؛المقام األول للعوامل السیاسیة والبشریة في

معرضة لالندثار تظل بقیت  يوحتى هذه اآلثار القلیلة الت. یتبق سوى أعداد ال تذكر مقارنة بما كان
أهمیة هذا البحث فى إلقاء الضوء على مدینة دراما كنموذج لهذه المدن،  تبرزومن هنا . همالاإل نتیجة

، وتوجیه الخطرةحالتها  والتأكید علىودراسة جامع محمد خلیل أغا كدراسة حالة لآلثار العثمانیة الباقیة، 
یل وفى هذا السیاق یدرس البحث جامع محمد خل. نداء للحفاظ على ما تبقى من هذه اآلثار قبل أن یندثر

فى الوضع الراهن، ووضع  من الناحیة األثریة والمعماریة من حیث تخطیطه وعمارته أغا بمدینة دراما
األثریة؛ وهو األمر الذى یمثل خطوة أولیة حال اتخذت  تصور لحالته األصلیة فى ضوء البقایا والشواهد

  . الجهات المسئولة قرار بترمیم الجامع والحفاظ علیه
  
  

                                                
I  جامعة الفیوم –كلیة اآلثار  



 اجامع محمد خلیل أغا بمدینة درام                                                                     أحمد محمود أمین                       

 20     م2014) 1(شدت         
 

 یةالعثمان قبةوالح ادراممدینة  -2
شكل (بالنص التأسیسى لتعمیر وتجدید الجامع بمؤلف إیفلیا جلبى، و كما ورد  دیرامهتكتب -دراما    

 عاصمة وهي ،"1شكل رقم"الیونان  شرق شمال في تقع مدینة –Δράμα، أو ذراما بالیونانیة )24رقم 
   .اإلداریة وتراقیا الشرقیة مقدونیا منطقة في ذراما مقاطعة

خریطة للیونان موضح علیها موقع . 1شكل 
  ، عمل الباحثمدینة دراما

تصویر صورة أرشیفیة للجامع العتیق بدراما قبل تحویله لكنیسة، . 2شكل 
  صورة بالمتحف األثرى بمدینة دراما عنالباحث 

  
ومع الوقت بدأ یزداد  .2بك بقیادة القائد غازى افرینوس 1،م1383/ه785فتح العثمانیون مدینة دراما سنة 

عدد المسلمین بالمدینة حتى صار نحو ثلثى سكان مدینة دراما من المسلمین، والثلث الباقى من الیونانیین 
بالمدینة واكتسبت المدینة طابع المدن العثمانیة فى بالد  )أتراك وغیر أتراك(مسلمون ظل ال 3.والبلغار
كواحدة  م1913/ه1331 عامانیون من مدینة دراما ج العثمر حتى خلنحو خمسة قرون ونصف، البلقان 

وبعد أن خرج منها العثمانیون احتلها الجیش البلغارى واستمر الوضع  4.من نتائج حرب البلقان األولى
 1/ه 1331رجب 26 واستطاع الجیش الیونانى تحریر دراما من البلغار فى 5.حتى حرب البلقان الثانیة

  .وهى تابعة للحكومة الیونانیة م؛ ومنذ هذا التاریخ1913یولیو 
جمادى اآلخر  13( الیونانتركیا و  ینب السكاني التبادلالخاصة ب 6لوزانوكنتیجة لتطبیق اتفاقیة 

ومن ثم فقدت  ؛الصغرى آسیا نبیونانیی بدراما األتراك السكان استبدال تم) م 1923ینایر 30/ه 1341
   .ونیف التى اكتسبتها طیلة خمسة قرون "الدیموغرافیة"االجتماعیة - السكانیةالمدینة خصائصها 

تأثرت اآلثار العثمانیة بالمدینة  ا، والترحیل القسرى للمسلمین من مدینة درامحروب البلقاننتیجة لو     
؛ حیث هُ  مرت غالبیة الجوامع والمنشآت العثمانیة ، ودُ "4، 3شكل رقم" مت جمیع المآذن بالمدینةدٍّ سلبًا
لكنیسة معروفة اآلن باسم  (Atik Camii) 7مدارس وكتاتیب وخانات، وتم تحویل الجامع العتیقاألخرى من 

مثل دمت مرت وهُ التى دُ ، وتم بناء بعض الكنائس محل الجوامع "5شكل رقم" كنیسة القدیس نیكوالس
فى استخدامات غیر مناسبة مثل جامع  ىاآلخر الجوامع بعض تم توظیف ، و "6شكل رقم" 8جامع العرب

  . موضوع البحث حیث استخدم كمطبعة لجریدة محلیةمحمد خلیل أغا 



 اجامع محمد خلیل أغا بمدینة درام                                                                     أحمد محمود أمین                       

 21     م2014) 1(شدت         
 

    
م من ناحیة 19منظر عام لمدینة دراما أوائل القرن  .3شكل 

  :عن.عیون القدیسة بربارة بوسط المدینة، ویظهر به مئذنة عثمانیة
Τηλέμαχου Τσελεπίδη, «Η Δραμα την εποχη της 

Τουρκοκρατιας» 9 

م، 19منظر عام لمدینة دراما أوائل القرن  .4شكل 
  :عن. ویظهر به مئذنة عثمانیة

Τηλέμαχου Τσελεπίδη, «Η Δραμα την εποχη της 
Τουρκοκρατιας» 

  

      

الجامع العتیق، ال یزال قائم ویستخدم . 5شكل 
تصویر  .حالیًا ككنیسة باسم القدیس نیكوالس

  الباحث

صورة أرشیفیة  .6شكل 
  :عن ،جامع العربل

Τηλέμαχου Τσελεπίδη, 
«Η Δραμα ...»  

آق جامع لصورة أرشیفیة  .A6شكل 
صورة  عن تصویر الباحث محمد أغا،

  بالمتحف األثرى بمدینة دراما

  
 م17/ه11 فى القرن وصف الرحالة إیفلیا جلبى لمدینة دراما -3

م، 1669-1667/ه1080-1077أثناء الفترة  دراما زار الرحالة التركى الشهیر إیفلیا جلبى مدینة
ووصف إیفلیا الطریق إلى المدینة، ثم المدینة بمناخها وجغرافیتها، وأهلها، ومناقبها، وعمائرها؛ وسنقتبس 

مدینة جمیلة؛ جوها رائع، وفیرة المیاه، تنتشر : حیث ذكر أن دراما 10.من وصفه ما یخدم موضوع البحث
وتنقسم المدینة لثالثة أقسام؛ األول یقع على مسافة بعیدة نسبیًا عن مركز المدینة . بها الحدائق الغناء

منزل، وجامع كبیر، ومسجدین، ومدرسة، وكتاب  360بالقرب من تل كوریلوفوس، وهذا القسم یضم 
  . وتكیة، وحمام، وخانین

 2000النصف متهدمة، والتى یبلغ محیطها  –البیزنطیة–القسم الثانى یقع داخل أسوار المدینة 
  11.منزل مبنى من الحجر، وجامع البیك 200ویحتوى هذا القسم على . خطوة

منزل؛ كل منها  600تشمل ) محالت(ویمثل القسم الثالث مركز المدینة، ویتكون من سبعة أحیاء 
جامع ومسجد؛ أهمهم الجامع  12ویوجد بهذا القسم . جمیلة ملیئة باألشجار یحوى فناء واسع وحدیقة
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ّال، وجامع آق محمد أغا كما یشتمل هذا . ، وجامع التكیة)A6شكل رقمِ (جامع  العتیق، وجامع المُ
  . خانات، وحمام 10مكاتب لتعلیم األطفال القراءة والكتابة، و 10القسم على مدرستین، وتكیتین، و

، )محل(نحو ثالثمائة حانوت  ضفتیهنهر تساالدیرى، حیث یفتح على  یمر عبرهنة سوق المدیو 
برج  نهرفیضان بالنهر مما یتسبب فى أضرار كبیرة بالسوق، ویوجد بالقرب من ال وكان یحدث أحیاناً 

دراما، وأرضیتها كلها من  )نافورة(وفى مركز المدینة وأمام الجامع العتیق توجد فسقیة .  الساعة
  .)7شكل رقم( الرخام األبیض

  
 اآلثار العثمانیة الباقیة فى مدینة دراما -4

؛ وقد تندثر إذا لم وفى حالة خطرة ،مدینة دراما سوى عدد قلیلب یةلم یتبق من اآلثار المعماریة العثمان
  :وهذه اآلثار هى. رك ببرنامج عاجل الترمیمدتُ 

 "5شكل رقم") اآلن كنیسة القدیس نیكوالس(م 1415/ه818- 817الجامع العتیق قبل سنة  -
 "8شكل رقم") من المساجد المبكرة، بدون مئذنة، معرض لالندثار(مسجد قریة الریف  -
 )م، موضوع البحث1807/ه1222أو جامع الرصاص تم تجدیده سنة (جامع محمد خلیل أغا  -
 "9شكل رقم") متماثلة كل منها ملحق بها مبنى سكنى ومخزن(بملحقاتها  12ثالث طواحین میاه -
، ومنزل )م1875/ه1292(عدد من المنشآت السكنیة؛ أشهرها منزل آناستاسیاذى تاجر التبغ  -

 "10شكل "" وبعض الزخارف 13م1894/ه1310، وتاریخ "نصر من اهللا وفتح قریب"علیه كتابة 
وأوائل القرن  13وتعود للفترة أواخر القرن ) عبئة التبغلصناعة وت(عدد من مستودعات التبغ  -

 "11شكل رقم"م 20-19/ ھ14
 "12شكل رقم") م1896 -1893/ه1313-1310(محطة السكك الحدیدیة بمدینة دراما  -

  

    
 الجامع العتیق حیثللمیدان الرئیسى صورة قدیمة  .7شكل 

  "Drama Türküsü14": عن. التى كانت تتقدمه النافورةو 
  تصویر الباحث .مسجد مسجد قریة الریف .8شكل 

  صورة بالمتحف األثرى بمدینة دراما عن
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، واحدة من 15)زونكه(ناصوح بك طاحونة  .9شكل 

  الباحث تصویر. العثمانیة الباقیة بدراماثالث طواحین ال
أحد المنازل التركیة الباقیة بدراما علیه نقش  .10شكل 

  تصویر الباحث. م1894/ه1310مؤرخ بعام 

    
أواخر القرن المؤرخة مستودعات التبغ أحد  .11شكل 

  تصویر الباحث. التاسع عشر وأوائل القرن العشرین
  :عن .محطة السكك الحدیدة بمدینة دراما .12شكل 

Βασλή Δημήτρα, Η Δράμα και η ιστορία, 68.  
 

 جامع محمد خلیل أغا -5
  اإلنشاء والمنشئ موقع وتاریخال. 5-1

 شكل رقم(واألرمن  16یقع جامع محمد خلیل أغا فى مركز مدینة دراما؛ فى تقاطع شارعى أجاممنون
ویعرف الجامع باسم جامع الرصاص داللة على أن قبته كانت . ، وقریب نسبیا من الجامع العتیق)13

  . جامع الشاذرواناسم كذلك البعض بألواح من الرصاص، كما یطلق علیه مغطاة 

  
تمثل مركز مدینة دراما، وموقع علیها الجامع العتیق، وجامع محمد خلیل أغا  Google earthخریطة من . 13شكل 

  )الباحث عمل(موضوع البحث 
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تاریخ إنشاء الجامع األصلى غیر معروف على وجه الدقة، بینما یشیر النص التأسیسى باللغة التركیة 
 11/ه1222 الجامع سنة تعمیروالذى ال یزال موجود أعلى مدخل الجامع إلى تاریخ ) الخط العثمانى(

ناظر ووالى مدینة دیرامه صاحب الخیر محمد خلیل أغا ، على ید )م1808فبرایر  27-1807مارس 
    .كما یثبت النص التأسیسى) دراما(

 )كما أفاد النص التأسیسىبصورة كاملة على حالته النهائیة أو من قام بتعمیره (ومنشئ الجامع 
زینب سلطان ابنة السلطان أحمد هى محمد خلیل أغا ابن حسین أغا من أصل أسرة ألبانیة، ووالدته هو 

 جورباجى االنكشاریة، وصار والیاً  17حسین أغاوالده كان . )م1730-1703/ه1143- 1115( الثالث
أبیه فى والیة قوله وكذا محمد خلیل أغا  خلف. أقرب مدینة لمدینة دراما؛ )كافاال بالیونان(لمدینة قوله 

فى  خلف محمد خلیلو  18.م1808/ه1223 سنةوظل محمد خلیل أغا والیا لدراما حتى وفاته . والیة دراما
م عندما 1780 /ھ1194 لد بمدینة دراما سنةوالذى وُ  ،الشهیر 19الدرامالى والیة دراما ابنه محمود باشا

 –إضافة لوالیته لمدینة دراما –الدرامالى  وأصبح، "الدرامالى"كنیته كان والده والیًا علیها؛ ومن هنا اكتسب 
. م1822 /ھ1237 كورینثوس بالیونان سنة مدینةوتوفى ب، )المورة( سالبیلوبونیز والیًا على الریسا و 

أوالد وأحفاد محمود باشا الدرامالى بن محمد خلیل م 19/ه13وتعاقب على والیة دراما حتى أواخر القرن 
 الجامعستخدم اُ م وخروج المسلمین من مدینة دراما؛ ُأهمل الجامع ثم 1923 /ھ1341 بعد عام 20.أغا

صدار جریدة الشجاعة فى فترة الحقة ) بیت الصالة( داخلیة لمدینة جریدة  – "Θάρρος"كمقر لطباعة وإ
ونتیجة لهذا االستخدام غیر  1981.21نوفمبر  1 /ھ1402محرم  4 حتى توقفت عن االصدار فى –دراما

لم یتبق منه سوى الجدران الخارجیة وقاعدة المئذنة وواجهة فر بصورة كبیرة؛ مّ قد دُ الجامع المناسب فإن 
. حیث المدخل الوحید المفترض للجامع وما تحویه هذه الواجهة من كتابات وزخارف ةالجامع الرئیسی

فى حالة شدیدة وبصفة عامة فإن الجامع . األسقف بالكامل للسقیفة الخارجیة والجامع غیر موجودة حالیاً 
م اندثاره للحفاظ على ما تبقى منه وعد ؛لحة لإلنقاذ والترمیممحاجة ماسة و  كما أنه فى ،السوء من الحفظ

  .)17- 14شكل ( كلیة

    
الزاویة الغربیة حیث محمد خلیل أغا، جامع . 14شكل 

، والجنوبیة )الرئیسیة(الشمالیة الغربیة : تظهر الواجهتان
  تصویر الباحث، )تتوسطها تقریبًا قاعدة المئذنة(الغربیة 

 ،الزاویة الجنوبیة جامع محمد خلیل أغا،. 15شكل 
، والجنوبیة الغربیة )القبلة(الجنوبیة الشرقیة : الواجهتان

  تصویر الباحث،)وتظهر فى جهتها الغربیة قاعدة المئذنة(
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جامع محمد خلیل أغا، الواجهة الشمالیة . 16شكل 
، وهى تمثل الواجهة الداخلیة للرواق )الرئیسیة(الغربیة 

 حثتصویر البا، الخارجى حیث یتوسطها مدخل الجامع

  جامع محمد خلیل أغا، من الداخل . 17شكل 
  حیث لم یبقى أى شئ من معالمه، ویوضح 

  تصویر الباحث، نموذج صارخ لإلهمال
    

  عمارة الجامع. 5-2
 )18شكل رقم(الحالة الراهنة . أ-5-2

مقسم ) متضمن الجدران الخارجیة(متر تقریبًا  19*  10.85 أبعاده المسجد مستطیل المساحة
،  )من الداخل(متر 11.25* 9متر، وبیت الصالة  5.75*  10.85الرواق الخارجى  : لمساحتین
  .سم95±، سمك الجدران )من الخارج(متر تقریبا  13.05*  10.85

   

    
سقط مجامع محمد خلیل أغا،  .18شكل 

سقط أفقى مجامع محمد خلیل أغا،  .19شكل    رسم الباحث. أفقى للحالة الراهنة
  رسم الباحث. )إعادة تصور(للجامع وقت اإلنشاء 
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ویالحظ أن الجامع العتیق  بصورة صحیحة، باتجاه القبلة الشرقى المسجد بالكامل موجه جهة الجنوب
؛ ویعكس هذا أنه كان هناك ثمة )20، 13شكل (ینحرف أكثر تجاه الجنوب  متر500على بعد نحو 

  .جدیدةتجاه القبلة عند بناء مساجد التحدید أكثر دقة و مراجعة 

  
رسم یوضح مركز مدینة دراما، الجامع العتیق، وجامع محمد خلیل أغا حیث موقعیهما واالختالف  .20شكل 

  الباحثرسم . بین توجیههما باتجاه القبلة
؛ الجهة الشمالیة الشرقیةمن  عقار مالصق له یوجد، ولكن حالیا حر من جمیع الجهاتالجامع 

وتلتقى مع استخدام اآلجر فى بعض المساحات،  ،مبنى من الحجروالجامع . أخفى هذه الواجهة والذى
صفان من النوافذ؛ جدران بیت الصالة من الخارج یظهر بها . الجدران فى الزوایا على شكل أعمدة مخلقة

والنوافذ العلویة نوافذ . ومغشاة بمصبعات حدیدیة ،السفلى نوافذ مستطیلة ذات أطر من الرخام األبیض
تعلوها مباشرة، وتوجد على نفس محورها و أصغر من نوافذ الصف السفلى، وأبعادها  ،مستطیلة تمتد رأسیا

جر، ولم یتبق من الشواهد األثریة سوى األطر جمیع النوافذ بالمستویین مسدودة ببناء حدیث باآل. الطولى
غربى –وتقتصر نوافذ الرواق الداخلى للمسجد المطلة على الخارج  .الرخامیة والمصبعات الحدیدیة

  .على الصف السفلى، وهى متوجة بعقد نصف دائرى –المئذنة
یوجد الرواق حیث  )16شكل رقم(وتمثل الواجهة الشمالیة الغربیة الواجهة الرئیسیة للمسجد 

یة تحوى النص ویعلوه لوحة رخام –والمفترض الوحید للمسجد–الخارجى والذى یتوسطه المدخل الرئیسى 
 .الخاص بالمسجد، ویزین الواجهة الرئیسیة رسوم وزخارف جداریة) 24شكل رقم(التأسیسى 

اب، كما ستحدثت فتحة بفى موقع المحراب اُ  )14شكل رقم(بمنتصف الواجهة الجنوبیة الشرقیة 
ستخدم هذا المدخل للمطبعةخارجى ستحدث سسلم اُ    .التى شغلت الجامع بطرف واحد یؤدى لبسطة حیث ُا

مسقط و . الواجهة الجنوبیة الغربیة للمسجد - قاعدتها ال زالت موجودة حتى اآلن–تتوسط المئذنة 
  .والدقشوم وقطع اآلجروهى مبنیة من الحجر . قاعدة المئذنة مضلع الشكل یظهر منها خمسة أضالع
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  )19شكل رقم( تصور لحالة الجامع وقت اإلنشاء. ب-5-2
م أى عند اتمام إعادة 1807/ ه1222حالة الجامع وقت اإلنشاء المقصود بها حالته سنة 

حیث ال نستطیع أن نجزم بهیئة  22؛التعمیر الشاملة على ید محمد خلیل أغا كما یفید النص التأسیسى
  . وتخطیط الجامع قبل هذا التاریخ

المئذنة طبقًا لمساحة الجامع وأبعاده والعناصر المتبقیة المتمثلة فى الجدران الخارجیة وقاعدة 
، وفى ضوء النماذج العثمانیة الباقیة المعالجة لمثل هذه المساحة معماریًا خارج )18، 16-14 شكل رقم(

أو داخل الیونان ) 21م شكل رقم1392-1378/ ه784-780بنیقیة  23لجامع األخضرا( الیونان
، واألكثر أهمیة بمدینة دراما ذاتها )22بنافبكتوس شكل رقم" م1500-1499 /ھ905" 24وجامع الفاتحیة(
، جامع آق 6، جامع العرب شكل رقم13، 2،5شكل رقم " م14/ه8تقریبًا نهایة القرن  "الجامع العتیق (

؛ نستطیع أن نخلص إلى أن تخطیط الجامع األصلى كان عبارة عن رواق )A6أغا شكل رقمِ محمد 
خارجى مقسم إلى ثالث مساحات مغطاة بأقبیة، وبیت الصالة یمثل مساحة مستطیلة مقسمة بدروها إلى 

ثل رواق داخلى یلى باب الجامع مباشرة ویفتح على مساحة مربعة تقریبًا مغطاة بقبة كبیرة نسبیًا وتم
والرواق الداخلى . وبالزاویة الجنوبیة للرواق الداخلى یوجد باب المئذنة 25.المساحة الرئیسیة لبیت الصالة

، ویفتح على المساحة الرئیسیة لبیت الصالة عبر بائكة بأقبیةمقسم بدوره إلى ثالث مساحات مغطاة 
 . ثالثیة العقود

  

   
األخضر جامع ال .21شكل
  :عن، مسقط أفقى بنیقیة 

(Kuran, Aptullah, 1968)  

  

 
  

 لفاتحیةا جامع .22شكل
-1499"بنافبكتوس 

 إعادة تصورمع (" م1500
  رسم الباحث. )للرواق الخارجى
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كانت مغطاة  –على غرار الجامع العتیق وربما جمیع القباب–ومن المؤكد أن قبة الجامع الرئیسیة 
  .بألواح الرصاص من الخارج؛ حیث یؤكد ذلك اسم الجامع المشهور به أى جامع الرصاص

 )24-23 شكل رقم( النص التأسیسى لتجدید الجامع. 5-3
أعلى مدخل  محفوظاً  –لحسن الحظ–ال زال الخاص بالجامع فى صورته األخیرة تأسیسى النص ال

رخام مستطیلة من العلى حشوة  البارزبخط الثلث بالحفر  "العثمانیة" باللغة التركیة مكتوب النص .الجامع
تكون من ستة ت شطرةكل  ،)أعمدة(شطرات  ةمقسم إلى ثالث ؛ وهوالنص مقروء وواضح .األبیض
من ویكتنف النص بصورة متماثلة . بشكل القصیدة الشعریة  "خرطوش"بحر كتابى  18بإجمالى  ،صفوف

  .مربعة مزخرفة بزخرفة نباتیةحشوة رخامیة كال الجانبین 
  :ویقرأ النص التأسیسى بالعثمانیة

ٔفرا امع نذهت  ٔزىه  متشیدى  كه ایدر طرح معالىس عباداته صال  رك هللا    دوزا زمان ای ىه ركىن روع ا
رياته ایرندى اميا ا یعىن  وییا صاحب  ٔ لیل  اى عنا یتفن ما  صاحب اخلري محمد  ٔ ظرى  رامه    د

انه ىس معمور اولسونسعى  اء  مشكور اولو ٓخرة در  امع وحواون تعمري ای ابتدى اح ة    جوكه دنیاى رىب مزر
ا رذاذ معاد عق ى  رشقة دالرا مصنوع ا  ماحرص ای   بع مقربة ىس روضة رضوان لسا  امع ولكىش 

ٔجرا ا  هر كريوب الني اراكن صالىت  ري ایلیه د سابنه  ٔوالدى وا لوات لسانك  ایده  ا  ورن او   حسناتك 
رورخرا ري ای ار ایلیه  رخي  مىن  ى بناء  خمت تعمريینه لفظا دیدى رعنا  ده او ك كن ىم ا وز  ك   بیك ا

  

النص التأسیسى أعلى مدخل الجامع،  .23شكل
  تصویر الباحثوالحشوات الرخامیة التى تكتنفه، 

  النص التأسیسى لتجدید الجامع أعلى مدخل الجامع،  .24شكل
  تصویر الباحث

  :على النحو التالىالنص التأسیسى  26وترجمة
صص لعبادة الصالة هذا اجلامع البدیع رك هللا ٔراكنه ذا البناء العاىل ا د  مجیع  س ى مع مرور الزمن   ا

ى قام  ٔعامل اخلرياىل صاحب   ةشار إ  ائها لیل صاحب اخلريات  ب رامة واىلو ظر  أ محمد   د

ه سعیه  ل هللا م رىف تعمري تق ٔولون عام اء تعمريوال  ا ى مع ٕالح ٔ  وحصنه اجلامع ا نیا و ٓ ان ٔ و  زائن ا  البد من الزتود لهاف ىه احلق خرةار ا

ٔ  تقدمهمفا  ٓ ا ة ا ذب هذا اجلامع  خرةدى مردود ىف العاق سانیةفقد  ضمن  روضة املقربة امللحقة بهومتثل  بعامرته قلوب إال  اجلنة ر

اء لك غروب معجر الصالة ٔ  ف ٔحسن ا ٔعامل اخلري الىت قام هبا  فلیدعو  اوالده ؤحفاده ب ٔنه لیةف رفع من ش  و

خلري اىل یوم احلسابفلیُ  ر امسك  رخي خمت تعمريفقد  ذ  نومائتني واثنني وعرش لف ٔ  هذا البناء ىف 
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الجامع مجدده  واسم ،"دیرامه"اسم مدینة دراما كما هو فى العثمانیة : أهم ما تضمنه النصمن و 
، وأنه قام بتجدید شامل للجامع )دراما(دیرامه ؛ وهو ناظر ووالى مدینة )على الصورة الحالیةمنشئه أو (

وجدیر بالذكر أن ). م1808فبرایر  27-1807مارس  11( ه1222ومحیطه، وهذا التجدید تم فى سنة 
   .هذا العام هو العام األخیر فى حكم وحیاة محمد خلیل أغا

ولفظة وتضمن النص أن التعمیر الذى قام به محمد خلیل أغا عمل على احیاء الجامع وصحنه؛ 
أغا  أن تخطیط الجامع األول قبل عمارة محمد خلیل: األول. صحن هنا یمكن تفسیرها على أحد وجهین

بیت صالة برواق خارجى وفناء؛ وفى هذه الحالة فقد كان جامعًا فریدًا فالجوامع العثمانیة عبارة عن كان 
الذى كان یتقدم  والتفسیر الثانى أن الصحن هنا بمعنى الحرم. جداً  قلیلة خارج تركیا ذات الفناء فى البلقان

والتفسیر الثانى هو . )م16/ ه10القرن (الجامع، أو یحیط به على غرار جامع عثمان شاه بتریكاال 
  .األرجح

  )27-25 ،23، 16 رقمشكل ( لزخارفا. 5-4
بوجود رسوم جداریة تزخرف واجهة المسجد فى الرواق محمد خلیل أغا بدراما ینفرد مسجد 

م، ولحسن الحظ التزال محفوظة 1807 /ھ1222 الخارجى، وتعود هذه الرسوم لتاریخ تجدید المسجد سنة
الرسوم على أنها كانت تغطى كامل الواجهة الشمالیة  األجزاء الباقیة من وتدل  .أجزاء من هذه الرسوم

 مساحات اختفتولكن لألسف  .الواجهة الداخلیة للرواق الخارجى ، وهى تمثلللمسجد) الرئیسیة(الغربیة 
   .ن هذه الرسومال زالت مساحات معقولة باقیة محسن الحظ ولالمالط، من الرسوم نتیجة الدهان أو كبیرة 

نفذ بألوان فاتحة؛ األلوان الرئیسیة المستخدمة هى األصفر مُ ) محلى(سلوب شعبى أ الرسومتمثل و 
ظالل  الذى یعطى ، واألزرق، واألخضر الداكن والفاتح، واألسود)حمرة اآلجر(، واألحمر الداكن واألبیض

  .رجات األلوانشیاء وتداأل

  

  
مجموعة أحیاء (رسم جدارى لمدینة  .26شكل

تصویر ، بواجهة جامع محمد خلیل أغا) سكنیة
  الباحث

 رسم جدارى لمدینة یتوسطها نهر  .25شكل
  تصویر الباحث، بواجهة جامع محمد خلیل أغا
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  تصویر الباحث، رسم جدارى لمدینة بواجهة جامع محمد خلیل أغا أعلى المدخل .27شكل

  
المجموعة األولى بمستوى النوافذ السفلیة ومن : تنقسم المساحات الباقیة من الرسوم إلى مجموعتین

تشغل األربع مساحات التى تكتنف النافذتین بهذه ) مشاهد(موضوعات  4المفترض أنها كانت تمثل 
، )الجهة الغربیة(الواجهة الواجهة ؛ ولم یحفظ من هذه المجموعة سوى مشهد واحد یوجد بأقصي یمین 

وربما كانت تمثل المشاهد األربعة لهذه المجموعة نفس الموضوع التصویرى لهذا المشهد حیث الزهریات 
  .والورود الخارجة منها

والمجموعة الثانیة تشغل المستوى العلوى من الواجهة، وقد مثل الموقع المرتفع لهذه المجموعة 
وتمثل الموضوعات . ر من الرسوم مقارنة بالمجموعة السابقةعامال مساعدا على حفظ مساحة أكب

مناظر رئیسیة؛ حیث المنظر  5التصویریة لهذه المجموعة رسوم مدن ومن المفترض أنها كانت تمثل 
ورسوم المدن ضمن إطار مستطیل . أعلى باب الجامع كان یمثل محور التماثل لرسوم هذه المجموعة

وكان یتوسط كل من . فصل بین الموضوعات الرئیسیة زخارف نباتیةمحدد باللون األحمر الطوبى، وی
لدخلة معقودة تفصل بین كل المنظرین  )یوجد اآلن الجزء الغربى فقط(قسمى الواجهة على جانبى المدخل 

  . وزخرفت هذه الدخالت كذلك برسوم مزهریات وورود. الجانبیین بكل قسم
الكثیر من التدمیر  –النادرة فى العمارة الدینیة العثمانیة–ولألسف طال هذه التصاویر الجداریة 

والتلف نتیجة لعوامل عدة منها التعدیات واستحداث نوافذ علویة، فضًال عن العوامل الطبیعیة مثل تأثیرات 
ونتیجة لذلك لم یتبق من هذه التصاویر سوى بعض الرسوم بالقسم الغربى من . العوامل الجویة وغیرها

  . لرسم أعلى المدخل الرئیسىالواجهة، وا
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الذى حفظ بالقسم الغربى من الواجهة رسم لمدینة یوجد  )25شكل رقم(ویمثل الرسم الرئیسى 
متر، محددة بشریط 1.63*1.90وهو یشغل مساحة مستطیلة . بالجزء العلوى بالجهة الغربیة لهذا القسم

یتوسطها نهر أو خلیج  –باألسوار محاطة–ویمثل المشهد مدینة محصنة . ضیق باللون االحمر الطوبى
وتتوزع األحیاء السكنیة على ضفتى هذا النهر، وتتصل ببعضها عبر . میاه هادئ حیث یصور به مركب

جسر حجرى مرتكز على مجموعة من العقود متباینة االتساع لیربط ضفتى النهر، وهذا المنظر یمثل 
  .صورة حقیقیة لمدن شمال الیونان ومعظم بالد البلقان

أسوار المدینة غیر متوجة بشرفات، وتأتى متباینة االرتفاع، وكأنها تعكس أرضیة صاعدة لشوارع 
المنازل رسمت فى سیاق موحد حیث االرتفاع . المدینة، شأن غالبیة المدن الیونانیة بالفعل ومنها دراما

  . السروتنتشر فى خلفیة الرسم وبین األحیاء السكنیة رسوم أشجار . ونظم البناء واألسقف
شكل ( العلویةعلى النافذة أخر مساحته أرسم ویوجد بالجهة الشمالیة بنفس القسم من الواجهة 

وموضوع هذا الرسم كذلك . ، وهذا الرسم ألوانه داكنة، وفى حالة أسوأ من الحفظ مقارنة باألول)26رقم
  .السكنیة مجموعة من اشجار السرو التكتالتویفصل بین  ،والجسر النهریالحظ اختفاء  لمدینة؛ لكن

وبقیة الموضوعات التصویریة بهذا القسم من الواجهة تتمثل فى عناصر نباتیة، ومزهریات، 
  . ویتوج هذا القسم من الواجهة رسوم فروع نباتیة تبدو وكأنها تتدلى من سقف الجامع. وأشجار السرو

یشغل هذا . سوم حیث حالة الحفظفهو أفضل الر  )27شكل رقم(أما الرسم أعلى مدخل الجامع 
محدد نصف دائرى،  –تقریباً –یأخذ الرسم شكل عقد الرسم فتحة العقد الكاذب أعلى المدخل، ومن ثم ف

  . فرع نباتىمزخرفة بو تأخذ نفس الشكل  العقد والتى ه بطنیةؤطر بشریط ضیق باللون األحمر الطوبى، وی
ن كان الموضوع الرئیسى للتصویرة الجداریة  أعلى مدخل الجامع هو أیضًا رسم لمدینة إال أنه اختلف وإ

الجامع الكبیر  حیث. بعض الشئ فى أسلوب التعبیر لیعبر عن المدینة اإلسالمیة فى العصر العثمانى
ذى المئذنة العثمانیة السامقة تمثل مركز وبؤرة الرسم، وحوله فراغ شغل برسم أشجار السرو بما یشبه 

، وتتسم المساكن بنفس طراز البناء ها اشجار السرووطحتكنیة ساالحیاء الجامع وتتوزع حول ال. المیدان
األول، ألوان المساكن حیث أضاف ظًال : وأضاف إلى الحى السكنى شمالى الجامع بعدین. والتسقیف

. ؛ مرتفعة شاهقة والباقى أقل فى االرتفاعأصفر اللون لها یوحى بأنها جدیدة، والبعد الثانى وجود مآذن
حدث بالكامل فى العصر العثمانى، وبه مسجد جامع داللة هذین البعدین فى أن هذا الحى جدید استُ و 

  . للحى، ومساجد أخرى صغیرة
 اآلثار اإلسالمیة الباقیة فى الیونان إلنقاذنداء  -6

نقاذ اآلثارلضرورة صرخة  ،دراسة حالةكجامع محمد خلیل أغا و  ،یمثل هذا البحث العثمانیة  حمایة وإ
وفى حقیقة األمر أن الحكومة الیونانیة بدأت فى العقد األخیر بصفة خاصة بتغییر . الباقیة في الیونان

سیاسیتها تجاه اآلثار العثمانیة واتجهت لترمیمها والحفاظ علیها واستغاللها استغالال مناسبا مثل المتاحف 
، وتوجت هذه الجهود بإصد ار أول مؤلف یونانى حكومى رسمى بعنوان وغیرها والترویج لها سیاحیًا
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، وصدر بثالث لغات وهذا أمر )م2008(وزارة الثقافة الیونانیة إصدار " العمارة العثمانیة فى الیونان"
ولكن لألسف اقتصرت هذه الجهود على اآلثار العثمانیة البارزة والمعروفة، ولم تشمل كثیرا . یحسب لها

  .بمدینة دراماعثمانیة یة آثار أللم یشر كتاب سابق الذكر من اآلثار العثمانیة؛ حتى أن ال
على أن مثل هذه اآلثار المنسیة كما هى بحاجة للدراسة فهى فى أمس الحاجة والتكرار ویجب التنویه 

 . لعملیات االنقاذ والترمیم العاجل حتى ال تتعرض لالندثار
 الخاتمة ونتائج البحث -7

ورغم كل محاوالت  –فى ضوء ما سبق یتضح أن مدن البلقان عمومًا والیونان على وجه الخصوص 
الزالت تحتفظ بالعدید من العمائر والشواهد األثریة الدالة على  –طمس تاریخ هذه المنطقة عبر قرون 

حاجة للمزید من  وهذه العمائر والشواهد األثریة الزالت فى. الوجود اإلسالمى الفترة العثمانیة تحدیدا
  :وتتمثل أهم نتائج البحث فى .لهذا األمرالبحث والدراسة، وتمثل هذه الورقة تنویه 

 ونشر صور لمعظمهااإلشارة والتعریف باآلثار العثمانیة الباقیة بمدینة دراما ،.  
  دراسة حالة"جامع محمد خلیل أغا:"   

o العتیق الذى یوجد به  توضیح التوجیه الصحیح للقبلة للجامع واختالفه عن الجامع
  .انحراف جهة الجنوب

o  توصیف الجامع فى الوقت الراهن، وتحلیل فى ضوء الشواهد األثریة وتاریخ العمارة
  .العثمانیة لشكل الجامع األصلى

o  صورة للنص نشر نشاء، و الراهنة، وتصور لحالته وقت اإل فى حالتهرسم مساقط للجامع
   .)مرةألول ( ، وترجمته للعربیةالتأسیسى له

o  للصور الجداریة بالجامع  یةدراسة تحلیلیة للموضوعات التصویر  
  ال نقاذ اآلثار العثمانیة فى الیونان وإ نداء إلى من یعنیهم األمر والتأكید على ضرورة ترمیم وإ

 .سیكون مآل العدید منها االندثار
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  :المراجع
                                                

أن ) م1657- 1609(، وحاجى خلیفة )م1484-1400(ذكر المؤرخون األتراك تواریخ مختلفة لفتح مدینة دراما، حیث یذكر عاشق باشا زادة  - 1
ورغم أن المؤرخ عاشق باشا زادة ھو األقرب . م1384تاریخ ) م1682-1611(م، بینما ذكر ایفلیا جلبى 1373العثمانیون فتحوا مدینة دراما سنة 

م وھو تاریخ فتح مدن كوموتینى وكسانثى الواقعة إلى الشرق من مدینة دراما على أنھ 1373ألحداث وإن لم یعاصرھا؛ إال أنھ ذكر تاریخ تاریخیا ل
والتاریخ الذى ذكره إیفلیا ھو االوثق وھو الذى اعتمدتھ معظم .  باشا زادةنفس تاریخ فتح مدن دراما وسیرس، ونقل حاجى خلیفة عن عاشق 

ویدعم ذلك الدلیل األثرى حیث یُذكر أن فتح مدینة دراما ومدینة سیرس تم فى نفس العام والنص التأسیسى للجامع العتیق بسیرس . الحدیثة الكتابات
 م وھذا یوضح أن أقدم جامع بالمدینة تم بناؤه خالل عام واحد من الفتح، وھذا أمر اقرب للواقع،1385/ه787والذى أورده ایفلیا جلبى مؤرخ سنة 

نیة بینما التاریخ اآلخر الذى ذكره حاجى خلیفة یعنى أن الجامع استغرق بناءه اثنى عشر عاما وھو أمر یصعب قبولھ مع بساطة العمارة العثما
  :لالستزادة راجع. المبكرة

Çelebi, Evliya, (1611?-1682?), Seyahatname, Istanbul, Books 1-10 (5 microfilm reels; 35 mm, Gennadius 
Library, Athens, under no. Microfilm A 30), Book 8, 20 ; Μοσχοπούλος, Ν., «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά 
Τσελεμπή: Mια τουρκική περιγραφή της Ελλάδος κατά τον ΙΖ αιώνα, Mετάφρασις και έλεγχος του 
"Οδοιπορικού" (σεγιαχατναμέ) του Τούρκου περιηγητού μετά παρατηρήσεων», ΕΕΒΣ 15 (1939), 149-150  ; 
 Βακαλόπουλος Απ. Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη 1969, 39 ; Τριάρχης Φ., Συνοπτική 
Ιστορία του νομού Δράμας, Θεσσαλονίκη 1973, 11 ; Εμμανουηλίδης Χ. Η Δράμα προ 350 ετών, Δραμινά 
Χρονικά, Δράμα 1981, 31-33 ;  Ayverdi, E. H., Avrupa'da Osmanli Mimari Eserleri IV: Bulgaristan, 
Yunanistan, Arnavutluk, Istanbul Fetih Cemiyeti, Istanbul 1982, 216 ; Βασλή Δημήτρα, Η Δράμα και η ιστορία 
της, Δράμα 2002, 12-19 ; Bıçakçı, İ., Yunanistan'da Türk mimari eserleri, önsöz: Ekmeleddin İhsanoğlu, 
İstanbul 2003, 66-68. 

ًنسب أحد أشھر القادة العسكریین فى الدولة العثمانیة فى مرحلتھا األولى، وھو قائد الفتوحات المبكرة فى البلقان عامة والیونان الحالیة خ 2- اصة، وت
  :انظر لھ وألسرتھ فضل إنشاء بعض المدن والعدید من اآلثار العثمانیة فى الیونان،

I. Mélikoff, « Ewrenos », The Encyclopedia of Islam, vol. II (Leiden 1991),. 720 ; Lowry, H. W., «In the 
footsteps of Haci Evrenos: The Ottoman Conquest of Thrace, ca. 1360-1400», in: Byzantine Thrace: Evidence 
2007, 43 ; reprinted as a chapter in: Lowry, The shaping of the Ottoman Balkans 1350-1550. The conquest, 
settlement & infrastructural development of Northern Greece, Photos by: Faruk Özbey, Istanbul. 2010, chapter 1  
3  -   Bıçakçı, İ., Yunanistan'da Türk, 66. 

 والیونان وصربیا بلغاریا( واتحاد البلقان بین الدولة العثمانیةم  1913مایو  30حتىو 1912 أكتوبرفى الفترة من  حدثتحرب البلقان األولى  - 4
  :لالستزادة انظر. الحرب خسارة الدولة العثمانیة لغالبیة أراضیھا في أوروبا، ونتج عن ھذه )والجبل األسود

Hall Richard C., The Balkan Wars, 1912-1913: Prelude to the First World War, Routledge (2002), 21-44. 
، بین بلغاریا من جھة وصربیا والیونان ورومانیا والجبل األسود م1913 أغسطس 10حتى و یونیو  29فى الفترة من حدثتحرب البلقان الثانیة   - 5

، وقامت بسبب عدم رضا بلغاریا على توزیع أراضى البلقان العثمانیة على دول اتحاد البلقان عقب حرب البلقان والدولة العثمانیة من جھة أخرى
 .Hall Richard C., The Balkan Wars, 107-135: تزادة انظراألولى، لالس

إلى  الیونانیین الذین یعیشون في تركیا وتتضمن نقل المسیحیین ؛أساس الھویّة الدینیةتم تبادل السكان على ) م1923 ینایر 30(تفاقیة فى ھذه اإل - 6
  :انظر .من أوطانھم بالقّوة وبشكل قانونيا، وتم تھجیر غالبیة المواطنین یإلى ترك ونقل المواطنین المسلمین الذي یعیشون في الیونان ،الیونان

Pentzopoulos D., The Balkan Exchange of Minorities and its Impact on Greece. Hurst & Company (1962), 51–
110 ; Bıçakçı, İ., Yunanistan'da Türk, 66. 

ً بجامع السوق  )Eski Camii؛  Atik Camii(الجامع العتیق  - 7 أقدم وأول جامع بنى بالمدینة، وذكره إیفلیا ) (Çarşı Camii، ویعرف أیضا
یذكر أن ھذا الجامع الیعود للسلطان  Ayverdi، إال أن Valiالمعروف بلقب الولى ) م1512- 1481(جلبى على أنھ جامع السلطان بیازید الثانى 

، ونقل عنھ Ayverdiذكرھا  –م 1415لسنة ) ثیسالونیكى(أن الجامع ذكر فى سالنامة سالنیك بیازید، حیث أنھ غیر مسجل فى أوقافھ، كما 
Bıçakçı م 1923والجامع بعد . منسوب لشخص یدعى تحسین بك  –م، وھذا التاریخ سابق على تاریخ فتح المدینة1315، أن السالنامة بتاریخ

وإخالء المدینة من كل المسلمین تحول لكنیسة باسم لقدیس نیكوالس بعد إجراء بعض التعدیالت والتغییرات علیھ، وإختفى المنبر والمحراب 
  :انظر. ومظاھر العمارة اإلسالمیة من الداخل

Ayverdi, E. H., Avrupa'da Osmanli, 216  ; Bıçakçı, İ., Yunanistan'da Türk, 67-68. 
  . تم ھدمھ وبنى موقعھ كنیسة القدیسة تریازا - 8

9 - Τηλέμαχου Τσελεπίδη, «Η Δραμα την εποχη της Τουρκοκρατιας», published online: 
[http://clubs.pathfinder.gr/idonida_gi/1188528], access date: 25 Nov. 2013. 

  :وصف ایفلیا جلبى ما یخص العمارة فقط فى مدینة دراما، لالستزادة راجعسأورد من  - 10
 Μοσχοπούλος, Ν., «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή, 149-152. 

ثم  یعرف أیضا باسم مسجد القلعة، وكان كنیسة بیزنطیة تعود للقرن العاشرالمیالدى وتم تحویلھا لمسجد  بعد الفتح العثمانى لمدینة دراما، - 11
  :، وتعرف اآلن باسم كنیسة آیا صوفیا، انظر1912استخدمت ثانیة ككنیسة بعد سنة 

Ayverdi, E. H., Avrupa'da Osmanli, 216 ;  Βασλή Δημήτρα, Η Δράμα και η ιστορία, 36. 
إلنتاج (القمح والشعیر والذرة والسمسم تعرف باسم طواحین المیاه ألنھا تعمل بحركة المیاه، وكانت تستخدم لطحن جمیع أنواع الحبوب مثل  - 12

  :وغیرھا، وكان یوجد منھا عدد كبیر بمدینة دراما، ولم یتبق منھا سوى ثالث، راجع) زیت السمسم
Ζιώγας Γ., «Οι μύλοι της Δράμας», Δραμινά Χρονικά, Δράμα 1980, 108-111   

ً   ھ1310حة حیث أن عام جدیر بالذكر أن ثمة خطأ فى التاریخ المنقوش على ھذه اللو - 13   .م1893م وإنما 1894ال یوافق إطالقا
14 - Drama Türküsü, 2011, Video, Ottoman History Videos, Turkey, made by Ottoman State., published online: 
[http://www.youtube.com/watch?v=DC_1HxMQjSY], access date: 1 Dec. 2013. 
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م آلت ملكیة الطاحون للبنك األهلى الیونانى، ثم 1923كان یملكه نوح بك وبارمكسیز حسن، ونتیجة للتغییر السكانى سنة أثر عثمانى بناها  - 15

  :، انظرم1958استأجرها األخوان زونكه، وصارت ملكًا لهم منذ سنة  1947وفى سنة . م1926للحكومة الیونانیة سنة 
Ζιώγας Γ., «Οι μύλοι της Δράμας», 110-111 ;  Βασλή Δημήτρα, Η Δράμα και η ιστορία, 52. 

 ملك أسبرطة، وھو الذي قاد الحملة التي ذھبت إلى طروادة (Menelaus) في المیثولوجیا اإلغریقیة ھو شقیق الملك مینالوس أجاممنون - 16
  .ھومیروسھذه إحدى قصص إلیاذة  .مع بارس التي ھربت إلى طروادة زوجة الملك مینالوس إلستعادة ھیلین

حیث أن  ر،بعد وفاة أبیھ وھو صغی  - والى مصر الشھیر ومؤسس األسرة العلویة بھا -محمد على  ة من قام بتربیجدیر بالذكر أن حسین أغا ھو  - 17
عسكریة نالھا  وأول رتبة. ؛ أى أن محمد خلیل أغا ھو خال محمد على باشاى لحسین أغا، وأخت محمد خلیل أغازینب االبنة الكبر ھى محمد علىأم 

لترأس  ، والرتبة الثانیة منحھا إیاه محمد خلیل أغاوھو المنوط بھ جمع الضرائب فى قولھ "بلوكباشى"محمد على من قبل حسین أغا فى قولھ وھى 
  :لالستزادة راجع. وحدة من المتطوعین وھى التى ذھبت إلعادة مصر للدولة العثمانیة بعد انسحاب نابلیون

Toledano, E.R., «MUHAMMAD ’ALI PASHA», The Encyclopedia of Islam, vol. VII (Leiden 1993), 423. 
18 -  Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 3, Αθήνα 1929, σελ. 163-164 ; Βασλή Δημήτρα, 
Η Δράμα και η ιστορία, 39. 
19 - Russell J. and Cohn R., Mahmud Dramali Pasha, VSD, 2012. 
20 - Τρακοσοπούλου- Τζήμου Κ., Δράμα: Από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη, Πρακτικά Α’ 
επιστημονικής συνάντησης, Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός (Δράμα 24-25 Νο-εμβρίου 
1989), Δράμα 1996, 300. 
21 - Βασλή Δημήτρα, Η Δράμα και η ιστορία, 39. 

أمام أكثر من تفسیر لشكل الجامع القدیم قبل عمارة محمد خلیل أغا، للمزید مما یجعلنا " احیاء الجامع وصحنھ"حیث یشیر النص التأسیسى إلى  - 22
 .)24شكل رقم (النص التأسیسى لتجدید الجامع . 3-5: راجع ھذا البحث

  :ر من خیر الدین باشا جاندرالى قره خلیل، انظرشیده المعمارى حاجى بن موسى بأم  - 23
Kuran A., The mosque in early Ottoman architecture, Chicago, 1968, 61-62, figs. 53-57;  Goodwin, G., A 
history of Ottoman architecture, London, 1971, 20-21, figs. 9-10. 

والذى مثبت ضمن أوقاف السلطان  ،Valiالمعروف بلقب الولى ) م1512-1481 /ھـ918-886(الثانى بیازید جامع الفاتحیة أو جامع السلطان  - 24
  :م، للمزید انظر1500-1499/ ھ904بیازید إنشائھ للجامع تخلیدا لفتح مدینة نافبكتوس سنة

Ameen A. M., «Byzantine Influences of the Ottoman Architecture of Greece: the case of the Mosques at 
Nafpaktos », in: ANTAPODOSI: Studies in Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art in Honour of 
Professor Helen Deliyianni-Doris, Athens, 2010, 23-46. 

عن طریق زیادة ) the single-unit mosque or the single-domed mosque(للمسجد القبة بسیط  ا التخطیط تطور نوعىذیمثل ھ - 25
ً فى رواق یحیط بالمساحة الرئیسیة ، جھة المدخل مساحة بیت الصالة من الداخل ویمثل ارھاصة لتطور عمارة بیت الصالة بالمساجد العثمانیة متمثال

 تخطیطھذا العن  ةلالستزاد، )the single-unit mosque with articulated interior( المربعة المغطاة بقبة من جمیع الجھات عدا جھة القبلة
، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة أسیوط، الطراز العثمانى فى عمائر القاھرة الدینیةعلى محمود سلیمان الملیجى،  وأصولھ وتطوره، راجع،

، "م1798-1517/ھ1213- 923 عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني"محمد حمزة إسماعسل الحداد، ؛  290-289، 225- 222م، 1980
  . 124-122، م1990القاھرة  ،37المجلد  ،المجلة التاریخیة المصریة

Ünsal, B., Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman times, London 1959, 19-20, fig. 3 a-d ; Kuran, 
The Mosque in early Ottoman architecture, 29-70 ;  Aslanapa, Turkish Art and Architecture, London - New 
York 1971, 119, 189f ; Goodwin A History of Ottoman Architecture, 17-22. 

كلیة االداب بجامعة الفیوم، وطالب درجة الدكتوراه  –وجدى المدرس المساعد بكلیة اآلثار  حسانینإبراھیم / خالص الشكر والتقدیر للزمیل أ - 26
 .على ترجمتھ للنص العثمانى؛ جامعة اسطنبول) فرع الفنون االسالمیة والتركیة – یخ الفنتار قسم(


