
 

 خالل زيارة علمية للدكتورة سوسن الفاخري إلى كل من أذربيجان وتركيا،

 قامت بزيارات ميدانية للتعرف على هذين البلدين العريقين ،

 والمعالم االثرية فيهما بشكل خاص 

 : وكتبت تقول
 

**** 

 زيارتي لمدينة باكو

 

م ، حيث حضرت فيها 3102باكو يوم االثنين الثامن والعشرين من شهر أكتوبر من عام : ابتدأت زيارتي للعاصمة األذربيجانية  

باهتمامي فحاولت قراءة معالم الحياة فيها والقاء ضْوء على نشاطها الثقافي  مؤتمرا عن التراث، وقد استاثرت هذه المدينة التاريخية  

. 

 

مةعاص: مدينة باكو  تقع على الشاطئ  .القوقاز وإقليم بحر قزوين وأكبر مدنها، بل أكبر المدن الواقعة على ساحل أذربيجان 

ُضمَّت المدينة القديمة باإلضافة إلى . وسط البلد والمدينة القديمة: ، وهي تتألَّف من قسمين رئيسينلشبه جزيرة آبشوران الجنوبي

م3111قصر الشروان شاه، وقلعة العذراء، إلى قائمة مواقع التراث العالمي منذ عام  . 

 
وقد ازدادت أهميَّتها كمركز اقتصادي إقليمي بعد أن تمَّ اكتشاف النفط  افي والصناعي ألذربيجان،تُعتبر المدينة المركز العلمي والثق

ل مرة في عام  م بالطرق الصناعية؛ وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصبحت أذربيجان من أكثر 0481فيها ألوَّ

 .الدول إنتاًجا للنفط في العالم

 
ومما يلفت نظر الزائر في هذه المدينة التمازج العمراني، فهي من ناحية مدينة ذات طابع أوروبي غربي، ومن ناحية أخرى مدينة 

عة، فالمباني العائدة للعهد الروسي يطغى عليها الطراز  ذات طابع إسالمي شرقي، وأبرز ما يدل على ذلك هو طرز العمارة المتنو ِّ

رة ضي ِّقة تشبه حارات كثيرة ضيقة  األوروبي، وتلك السابقة لهذا العهد يغلب عليها الطابع اإلسالمي، فحارات المدينة القديمة المسوَّ

العربية في مدن عربية وإسالمية شرقية، وقصورها ُمزيَّنة ومزخرفة بالنقوش . 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86


 .التمازج العمراني بين القديم والحديث الطابع الغربي والشرقي، ويُلحظ الشوارع الضيقة المبلطة :باكو

 

يرجع تاريخ مدينة باكو للعصر البرونزي القديم حيث بدات باكو بتسطير تاريخها؛ وفي العهد الروماني 

خالل القرن االول الميالدي قام الرومان بحملتين على بالد القوقاز حيث بلغت جيوشهم باكو وتمكنت 

خضعت باكو للحكم  القرن الخامس الميالدي وخالل .اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة من ضم كافَّة المنطقة إلى

الفارسي في عهد الشاه الفارسي أردشير االول الفارسي، وأصبحت المجوسية الديانة الرسمية حيث 

لدوامأعطى أوامره بإبقاء شعلة نار مضاءة لإلله أهور امزدا في جميع معابد المدينة على ا . 

وفي العصور الوسطى تمكن المسلمون من فتح باكو وكامل أذربيجان بعد أن هزموا الفرس في عدَّة 

الذي أرسل ُحذيفة بن  t معارك، وكان الفتح اإلسالمي لباكو في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

 .اليمان إلى تلك األصقاع إلتمام فتحها

م، نظًرا لكون هذه الفترة من أكثر عصور العالم 08-03القرن  تشتهر باكو بكثرة حصونها الممتدة من

ووقع الغزو المغولي للبالد اإلسالميَّة بما فيها  االسالمي اضطراًبا، فقد نشبت خاللها الحروب الصليبية،

 .القوقاز

، "ايشري شهر " كما استحوذ على نظري من خالل التجول في مدينة باكو القديمة أسوارها المسماة 

تي حيث شيدت على شاكلة حصون وقالع القرون الوسطى وُمعظم األسوار واألبراج لهذا السور وال

ِّمت بُعيد الغزو الروسي عام  م0411ُدع  . 

 

سور المدينة العتيقة ايشري شهر ليال: باكو . 

 

عة األلوان، فالبلدة شرقيَّة الطراز بالمقام  ُِّل هذا القسم من المدينة القديمة لوحة تصويريَّة متنو ِّ ويُشك 

ل هو من : برج العذراء: أحياؤها ضي ِّقة وشوارعها مرصوفة بالحجارة والبالط، وأبرز معالمها: األوَّ

د ليكون جزًءا من المنشآت الدفاعيَّة أشهر معالم المدينة، وقد شُيد خالل القرن الثاني عشر قبل الميال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3


معالم جمهورية أذربيجان على  م، وهو يُعد من أشهر3110للمدينة، وُضم إلى قائمة التراث العالمي منذ عام 

 .االطالق

 

 .برج العذراء بمدينة باكو العتيقة

 

امات التاريخية، واشهرها  ام حجِّي قايب هذا وتشتهر المدينة بالَحمِّ ويعود تاريخ انشائه للقرن الخامس عشر ميالدي، ويقع في  :حمَّ
لقسم البارد يشتمل على ا: وهو يتكون كالمعتاد بالنسبة للحمامات العامة من ثالثة أقسام رئيسة. منطقة إشري شهر ُمقابل برج العذراء

قاعة االستقبال وخلع المالبس واالستجمام وشرب المشروبات الدافئة بعد االنتهاء من االستحمام، والقسم الدافئ حيث الغرفة الدافئة، 

مين والقسم الحار حيث الغرفة الساخنة والمغطس لالستحمام، وبقاعة االستقبال تُوجد فوارة للمياه وخزائن لحفظ مالبس المستح

ام  .ومكان لجلوس معلم الَحمِّ



 

 َحّمام حجي قايب بمدينة باكو العتيقة

 

تنتشر بمدينة باكو العتيقة عدة مساجد، لعل أهمها مسجد الجمعة الذي كان قد  :مساجد باكو العتيقة

ل إلى معرض للسجاد الوطني لفترة من الزمن قبل أن يُعا د إلى مسجد كما كان من قبلتحوَّ . 

 

-6ومسجد شاه الواقع بالقرب من مجمع شرف الدين الذي يرجع للقرون الوسطى خالل القرون 

م1222م، وهذا المجمع األثري تم ادراجه على قائمة التراث العالمي منذ عام 21--21/هـ9 . 

 

لجدران من الداخل بالنقوش ومما يلفت النظر في هذا المسجد والمساجد االخرى بمدينة باكو تزيين ا

واآليات القرانية التي رسمت بالخط العربي الجميل مما يجعل منها تحفا معمارية خالدة، كما تكثر في 

 .الداخل القباب واالقواس حيث تتجلى الروعة في العناصر المعمارية



 

 مسجد شاه بباكو العتيقة

 
والبد لفهم تاريخ اذربيجان من زيارة ُمتحف أذربيجان الوطني في باكو فهو أكبر ُمتحف فيها، وهو قصر سابق الحد ابرز تجار 

على طراز م0813-0482النفط االذربيجاني حاجي زين العابدين، تم بناء مبنى الُمتحف في عام  ، ويتألف عصر النهضة االيطالية 

يمه من قبل المهندس المعماري البولنديتم تصم .من أربعة طوابق ،جزف  وقد ُحول الى ُمتحف عندما دخل الجيش األحمر الروسي  

م0831مدينة باكو في عام  . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bmuseum%2Bbako%26hl%3Dar&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Renaissance&usg=ALkJrhim5mXkDIVHo1WJw86qpl8SXxdz0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bmuseum%2Bbako%26hl%3Dar&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Renaissance&usg=ALkJrhim5mXkDIVHo1WJw86qpl8SXxdz0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bmuseum%2Bbako%26hl%3Dar&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25B3zef_Gos%25C5%2582awski_(Russian_architect)&usg=ALkJrhij8U644n6YFe7FvrhJsEIfmLuXng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bmuseum%2Bbako%26hl%3Dar&rurl=translate.google.jo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25B3zef_Gos%25C5%2582awski_(Russian_architect)&usg=ALkJrhij8U644n6YFe7FvrhJsEIfmLuXng


 

 ُمتحف أذربيجان الوطني بمدينة باكو مصمم على الطراز األوروبي

 

يشمل الطابق الثاني مرفقات القصر الغرف الخاصة، وتشمل االثاث في هذه الحقبة التاريخية، ويلفت 

ن والشبابيك المذهبة والسقوف والثريات التي تجسد ثراء تلك النظر في هذه الغرف فن زخرفة الجدرا

 .الحقبة

 

وكذلك يحتفظ الُمتحف بمجموعة كبيرة من األزياء العسكرية والتقليدية الشعبية في أحد اقسامه، وال 

 .زالوا يحيون هذه المالبس في المناسبات الرسمية والشعبية



 

فقوأحد طوابق المتحف الوطني وهي القصر االصلي يتضح الزخارف على الجدران والس: باكو . 

 



الزي الشعبي من المتحف الوطني: باكو  

 
قطعة أثرية تبدأ من عصور ما قبل التاريخ فالعصور القديمة  3111ويشتمل الطابق الثالث والرابع من الُمتحف الوطني ما يُقارب 

 .والمتوسطة وصوالً للعصر الحديث من تاريخ أذربيجان

 

احدى قاعات العرض للقطع االثرية ألذربيجان في المتحف الوطني: باكو  

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارتي لمدينة استانبول

 

م الى اسطنبول الستكمال الرحلة 3102غادرت باكو مساء يوم الجمعة األول من شهر نوفمبر عام 

 . والتعرف على معالم اخرى في تركيا حسب الخطة الموضوعة من قبلي

بداية قمت برحلة بحرية بمضيق البسفور لتصوير القصور والقالع العثمانية المشرفة على المضيق 

اسطنبول وهي ومن ثم زيارة الهم معالم  



من اشهر معالم استانبول السياحية، حيث شيدت لتكون كاتدرائية للبطريركية االرثوذكسية،  :آيا صوفيا

م حولت الى مسجد، ثم أصبحت ُمتحف 0542وبعد الفتح االسالمي على يد السلطان دمحم الفاتح في عام 

 .مع قيام الجمهورية التركية

 

 آيا صوفيا بمدينة استانبول

 

 

 

م من حكم السلطان أحمد االول، ويُعرف 0101-0118بُني هذا المسجد الجامع في الفترة الممتدة بين عاميِّ  مسجد السلطان أحمد

أيًضا باسم المسجد األزرق بسبب بالطات القاشاني األزرق الذي تُكسو جدرانه من الداخل، وهو كمعظم المساجد الجامعة العثمانية 

وقبة مدفون فيها السلطان أحمد األول الذي أسسه باإلضافة لمدرسة، وتكية عبارة عن مجمع متكامل يشتمل على مسجد جامع، 

 .للفقراء



 

 مسجد السلطان أحمد بمدينة استانبول

 

 

 

كانت هذه المسلة موجودة بمعبد الكرنك في جنوب مصر، وهي من زمن  :مسلة تحتمس الثالث

م، وكان االمبراطور قسطنطين الثاني قد أمر بنقل هذه المسلة . ق 0534-0541تحتمس الثالث 

 .وأخرى عبر نهر النيل وصوالً إلى اإلسكندرية احتفاالً بتوليه العرش



 

 مسلة الملك تحتمس الثالث من العصر الفرعوني بمدينة استانبول

 

 

 

 

 

مسجد والدة السلطان" ، وباسم "مسجد ياني " يُعرف هذا المسجد أيًضا باسم  :المسجد الجديد  " . ، وهو يقع على مضيق البسفور

م، بعد أن أمرت ببنائه السلطانة صفيِّة زوج السلطان مراد الثالث، وكان مصصمه هو داود 0981َئ بتشييد هذا المسجد في عام أُْبتُد  

 آغا تلميذ المعمار الشهير سنان



 

 المسجد الجديد بمدينة استانبول

 

 

 

 

باستثناء  ،0133 -0541 هو مقر السالطين العثمانيين من سنة  :قصر السالطين أو قصر دولما بهجة

تم بناء هذا القصر بناًء على . م عندما كان هذا اللقب لقصر0111 -0551 األعوام الممتدة من سنة

 .أمر من السلطان عبد المجيد االول



 

 

بمدينة استانبول( بخشة ) قصر دولما بهجة   

 

 

 

القصر عبارة عن . م، وكان مقًرا للسلطان عبد الحميد الثاني0441بني هذا القصر في عام  :قصر يلدز



مجمع من البيوت الصغيرة ودور متعددة، على ما يبدو كان السالطين العثمانيون يلجئون إليها لالبتعاد 

 عن مشاكل الحكم وهمومه ولالستراحة من متاعب العمل بين الحين واألخر

 

 قصر يلدز بمدينة استانبول

 

 

 

تقع هذه القلعة على تلة في الجانب األوروبي من البسفور، وقد أمر ببنائها  :قلعة روملي حصار

م، لمحاصرة القسطنطينية تمهيًدا لفتحها0543-0540السلطان دمحم الفاتح في الفترة الممتدة فيما بين  . 



 

 قلعة روملي حصار بالقسم األوروبي من مدينة استانبول

 

(. م 0911ت ) ي سليمان القانوني ويُنسب للسلطان العثمان, يقع بحي السليمانية :جامع السليمانية

تأسس الجامع . ويعُد عصر السلطان سليمان العصر الذهبي للدولة العثمانية, سنة 84استمرت سلطنته 

وقد بُني على إحدى تالل , م0991وتم افتتاحه في عام , م على يد المعمار الشهير سنان0991في عام 

ً  ويُمكن رؤية الجامع من أي مكان من بحر, اسطنبول وقد استخدم في البناء الحجر , مرمرة أيضا

وقد أسس على أساس بناء الصهاريج لذلك , والرخام، واآلجر, والحديد, والرصاص, والناري, الرملي

وقد كان ". يبقى هذا المسجد ما بقيت الدنيا :" قال سنان عند االفتتاح في ذلك, فهو ضد الزالزل نوعاً ما

كنه بتصميم وهوية إسالميةالتخطيط على نموذج آيا صوفيا ل . 



 

السليمانية بمدينة استانبول جامع  

 

هي مكتبة ملحقة بجامع السليمانية، تحوى المكتبة في اطارها العام  :المكتبة السليمانية

» :مكتبة، وقد صدر لها فهرس عربي في ثالث مجلدات وتفاصيلها كاآلتي 004مخطوطات  على

، دمحم السيد الدغيم، محمود «فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية في المكتبة السليمانية 

هـ، ويُمكن تصفح أي مخطوط متوفر في 0520الصفا العلمية، ُجدَّة، سنة سيد أوغلي، نشر سقيفة 

المكتبة من خالل جهاز الحاسوب، إذ أن كل مجموعة المكتبة من المخطوطات مرقمنة، ُويمكن نسخ 

 .أي مخطوط على قرص مدمج في وقت قياسي

 

 



 

 زيارتي لمكتبة السليمانية بمدينة استانبول

 

المعروف اختصاًرا باسم إرسيكا، هو  :( ircica ) مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية

والهدف األساسي من إنشائه هو الحفاظ على التراث . م بمدينة استانبول تركيا0843 مركز أبحاث ثقافي أنشئ في عام

على األرشيف الحالي الموجود في المركز، والذي يتضمن وثائق  اإلنساني والثقافي لدول العالم اإلسالمي، كما يهدف إلى الحفاظ

وصور أرشيفية نادرة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، باإلضافة إلى المطبوعات األخرى النادرة والعمل 

سسه الدكتور أكمل الدبن احسان اوغلو األمين وقد أ على تحويلها إلى نسخة إلكترونية متاحة للباحثين والمهتمين في كل أنحاء العالم؛

 .العام لمنظمة المؤتمر االسالمي

ولقد اسعدني في زيارتي للمركز مقابلتي مع االستاذ الدكتور فاضل بيات الذي غمرني بلطفه واخذني بجولة الى مكتبة المركز، 

ة ارسيكا وهي مجلة علمية ُمَحكََّمة تُعنى بالتاريخ وعرفني بالمركز وبآلية البحث فيه، وقد صدر عن المركز العدد االول من مجل

 .والحضارة االسالمية

 



 

 بمدينة استانبول ومقابلة مع األستاذ الدكتور فاضل بيات إرسيكا

 

العالم من الذي يتناول تاريخ الدولة العثمانية من نشأتها ويعد ثالث أكبر أرشيف في : االرشيف العثماني

٪ فقط من مجموع وثائقه التي تبلغ مئة وخمسين 29حيث كمية الوثائق التي يضمها، وقد تم تصنيف 

مليون وثيقة وهذه الوثائق التي تتناول مختلف مناحي الحياة الثقافية والسياسية واالقتصادية والصحية 

العثمانيةواالجتماعية، تعد مصدًرا تاريخيًا مهًما للباحثين في تاريخ الدولة  . 

ويقع مجمع االرشيف العثماني الوطني الجديد بحب كاغد خانة، ويتضمن المجمع مركز مؤتمرات، 

 .وقاعة عرض، ومتحف دائم ألهم الوثائق والخرائط التاريخية والمراسيم السلطانية والمعاهدات



 

العثماني الوطني الحديث  ى االرشيفمبن  

 

م، وهو يحوي مجموعة قيمة تحكي تاريخ البحرية العثمانية 0514أسس في عام  :ُمتحف البحرية

وأشهر المراكب السلطانية، كما يضم االرشيف البحري الخاص بقائد البحرية العثماني بيري ريس 

وهو القائد البحري الذي أشتهر في األدب الجغرافي العثماني والغربي، وقد شغل منصب قائد األسطول 

وكان مهندًسا بارًعا في رسم . لعهد العثماني، وكان مقر قيادته في ميناء السويسالمصري في ا

الخرائط، وقد خلف خريطتين هامتين أوالهما خريطة إلسبانيا وغربي إفريقيا والمحيط األطلسي 

م، وهي اآلن 0404والسواحل الشرقية من األمريكتين، وقدمها إلى السلطان سليم األول في مصر عام 

بيري ريس باالرشيف في إستانبول، وعليها توقيع الريس؛ وثانيهما خريطة أيًضا لسواحل  في متحف

والجدير بالذكر أن الخريطة . المحيط األطلسي من جرونالند إلى فلوريدا، وهي في الُمتحف نفسه أيًضا

 .األولى التي رسمها الريس بيري ألمريكا هي أقدم خريطة لها، وعدت اكتشافًا خارقًا



 

 ُمتحف البحرية ومعرض بيري ريس بمدينة استانبول

  

 

بورصة  زيارتي لمدينة  

 

خالل هذه الرحلة في التعرف على الحضارة العثمانية كان البد من زيارة عاصمة العثمانيين االولى، 

في ( م 0211-0231/هـ110-131) أنها مدينة بورصة التي فتحها السلطان أورخان غازي بن عثمان 

وهي تضم العديد من االثار العثمانية . م وأصبحت أول عاصمة للدولة العثمانية0231/هـ131سنة 

المهمة، شوارعها وأحياؤها متعرجة غنية بالساحات والمساكن التاريخية ذات السقوف القرميدية وتنتشر 

ي األثرية ذات القيمة المعمارية الكبيرة مثل الجوامع بينها المعالم الحضارية والعمرانية التاريخية والمبان

 .واألضرحة ومدافن سالطين آل عثمان وأسرهم وكذلك حمامات المياه المعدنية

 

المعروف باسم أولي جامع، أي الجامع  جامع بورصة الكبير ولعل من أبرز معالمها األثرية التي زرتها

هر في بناءه فن العمارة العثمانية القديمة، التي األول أو العتيق، أكبر مسجد مدينة بورصة، ويظ

وقد بنى هذا المسجد المعماري علي نصار بأمر من . استَخدمت كثيًرا من تقاليد العمارة السلجوقية

وهو بناء كبير مستطيل التخطيط، وللمسجد عشرون قبة مرتبة في أربعة . السلطان بايزيد األول



السلطان بايزيد األول قد نذر ببناء عشرين مسجدا إذا وقد كان . صفوف، في كل صف خمسة قباب

م، وللمسجد مئذنتان اثنتان0281انتصر في معركة نيقوبولس عام  . 

 

 

مع الكبير بمدينة بورصةالجا  

 

يوجد في المسجد من الداخل نافورة ماء يستخدمها المصلون للوضوء، ويعلوها قبة سماوية مزججة 

 .الدخال الضوء الطبيعي مما يساهم في اضاءة المسجد من الداخل بشكل كبير

نقشاً  083ومما يلفت النظر في هذا المسجد النقوش الخطية، فهو ُمتحف للفن الخط العربي يحتوي على 

خطياً على الجدران، قام بكتابتها أشهر الخطاطين العثمانيين، ويُعدِّ هذا المسجد أحد أعظم األمثلة على 

عمدة وكذلك على شكل وتوجد لوحات الخط هذه على الجدران واأل. فنون الخط اإلسالمية في العالم

 .لوحات صغيرة وكبيرة



 

 الخط العربي في الجامع الكبير بمدينة بورصة



 

 الخط العربي في الجامع الكبير بمدينة بورصة
 

كما واحتل المحراب جزء مهم جدا من المسجد لجمال زخرفته المعمارية والزخرفيه المذهبة، ونجد ان المنبر الخشبي ال يزال 
 .محتفظ بشكله وزخرفته



 

 بورصة المحراب الجامع الكبير

 

تعتبر المدرسة الخضراء هي المدرسة األولى في الدولة العثمانية، وتُسمى باسم  :المدرسة الخضراء

المدرسة السلطانية، وإن النمط المعماري لهذه المدرسة يُعتبر إستمرار للنمط السلجوقي الذي يُوجد به 

أو الصحن الكشف سماوي، وهي اآلن متحف لآلثار اإلسالمية الفناء . 



 

 صحن المدرسة الخضراء بمدينة بورصة

 



 ُمتحف اآلثار اإلسالمية بالمدرسة الخضراء بمدينة بورصة

 

 :الجامع االخضر

لقد بُني مسجد يشه . ويالحظ في هذا المسجد فن العماره العثمانية " مسجد دمحم األول"يعرف أيضاً باسم 

الحجر الرملي، ثم لُبِّس بألواح من الرخام استبدل معظمها في القرن التاسع عشر، وقد نحتت على  من

وجد فوق المحراب كما ي. ورود، ووضعت عند المدخل والنوافذ بعض ألواح الرخام زخارف على شكل

 .والمدخل الرئيسي تصاميم على شكل أنصاف قبب

 

 مقرنصات مدخل المسجد االخضر بمدينة بورصة

 

دمحم جلبي أبن السلطان  بني الضريح من قبل  قع في جنوب الجامع األخضر،ت : قبة السلطان دمحم جلبي

الضريح تتكون من ثمانية . م، مصمم هو المهندس هو ايفاز باشا١٢٤١/هـ438يلدرم بايزيد في سنة 

تقع التوابيت في الطابق السفلي. زوايا، لها حافة عالية من الخارج و قبة حادة، لها شكل مميز في البناء  . 

 

يوجد في داخل الضريح تابوت دمحم الجلبي، هذا التابوت مكسو بالقاشاني، و يتألف من ثمانية زوايا،  

يحيط به المرمر من الجوانب، ومن الفوق مغطى بالقرميد بالون مختلفة كاالبيض و األزرق و األصفر 

فذه عالية جداً، يشبه و هناك كتابات تزين أطراف التابوت ويقابل التابوت محراب نوا. و األزرق الداكن

 .الجامع أالخضر من حيث شكل الزخارف و الكتابات



 

 قبة السلطان دمحم جلبي وعائلته بمدينة بورصة

 


