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 اهداء:

 هي كلمات ....علها تصف مشاعر ....

 أمي.... يامن كان دعاؤك دائما حارسي  

 أبي ..... يامن علمتني معنى الصبر ومواجهة الحياة 

 اخوتي ..... يا من كنتم لي نورا وحبا وأمال 

 صديقاتي ...أم لعلي أقول أخواتي ....لكم من قلبي كل الحب ...

أساتذتي ....يا من لم يدخر جهدا في تصويب أخطائي والفيض علينا 
 بنور العلم ....

 يا من مررتم بحياتي ...وبقي األثر بعدكم ال يزول ....

 شكرا لكم جميعا والشكر األكبر لك الهي أن حبوتني بكل هذا .....

 

 

                                                              عال
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 لمحة عن العالقات السورية التركية:

 

 

عكس العالقات السورية التركية المتنامية في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرغبة المشتركة سانا: ت
لدمشق وأنقرة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي من أجل توفير متطلبات األمن واالستقرار في المنطقة التي تواجه العديد من 
التحديات وعلى رأسها الوضع في العراق والقضية الفلسطينية واستمرار احتالل إسرائيل ألراض عربية. وبحسب المسؤولين 
السوريين فإن التفاهم السوري التركي ينطلق من محددات عديدة في مقدمتها التالقي في المواقف ووجهات النظر حول قضايا 

وشهدت العالقات السورية التركية  . المنطقة واتفاق وجهتي نظر البلدين على ضرورة مواصلة الجهود الستئناف عملية السالم
اهتمامًا بالغًا وخاصة مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة حيث تطورت وتعززت على جميع الصعد السياسية واالقتصادية 

والثقافية واالجتماعية. وأكد وزير الخارجية التركي في حينه عبداهللا غول (الرئيس الحالي للجمهورية التركية) على أن 
العالقات السورية التركية تتطور يومًا بعد يوم مستشهدًا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام 

. وبالمحصلة فإن العالقات السورية التركية تسير قدمًا في سائر المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، 2007
وما الوساطة الستئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إال أحد هذه الوجوه. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

أردوغان أعرب عن ارتياحه للتطور الملحوظ الذي شهدته العالقات السورية التركية خالل األعوام األخيرة. وأكد أن بالده 
  .تعمل على تطوير العالقات الثنائية مع سورية في جميع المجاالت

 

أعمال  في  أحد عشر وزيرًا سوريًا ونظراؤهم األتراكومن الممكن مالحظة تنوع واتساع مجاالت التعاون من خالل مشاركة
وهم: وزراء الدفاع والزراعة والري   االجتماع الوزاري األول لمجلس التعاون اإلستراتيجي العالي المستوى السوري التركي

واالقتصاد والتجارة والتعليم العالي والخارجية والنفط والنقل واإلسكان والتعمير والكهرباء والصحة والداخلية. 

 

في ضوء ما سبق وانطالقا من فكرة السيد الدكتور بشار األسد عن العالقات مع الجوار والتي عبر عنها بقوله " ال عالقة في 
العالم يمكن أن تعوض العالقة مع الجوار ،فكيف اذا كانت العالقة ذات جذور تاريخية " تم اقتراح فكرة انشاء الملتقى الثقافي 

 السوري التركي .
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U: موقع المشروع 

 

الموقع على مدخل دمشق بجانب 
بانوراما تشرين تجاه العدوي في طرف 
البارك الشرقي ويعود سبب اختيار هذا 
الموقع إلى أن األتراك اقترحو تجميل 

الشارع وطرفيه من المزرعة إلى عقدة 
التروبيكانا وتسميته بشارع استانبول 

كذكرى عمرانية ما بين دمشق 
 .واستانبول

 

 

U: عناصر المشروع 

شخص مع مكتبة بمساحة 400الطابق األرضي ويحوي بهوالدخول الرئيسي ومدرج أساسي يتسع لحوالي  •
 م ومثلها لقاعة العرض المؤقت باالضافة الى بعض الملحقات 300

الطابق األول ويحوي المنسوب الثاني من المكتبة والعرض المؤقت مع امكانية الفتح الى الفراغ المتشكل  •
 القامة بعض العروض الخارجية 

 م مع ملحقاتها1000الطابق الثاني ويحوي صالة للعرض الدائم بمساحة  •

 م30الطابق الثالث ويحوي خمس صفوف لتعليم اللغات كل منها بمساحة  •

 شخص مع امكانية خروج الى السطح 80الطابق الرابع ويحوي قاعتي محاضرات تتسع كل منها لحوالي  •
 المفتوح 

الطابق الخامس والسادس يحوي على قسم اداري للمشروع مع وجود ثالثة أقسام للجان التراث والمعارض  •
 والعالقات العامة وتأمين قاعة اجتماعات في كل طابق 

 المنسوب الوسطي بين الخامس والسادس ويحوي على قاعة موسيقى وكافتريا تتمتع باالطاللة على البارك  •
 القبو ويحوي قسم التدفئة وقسم التكييف مع بعض الخدمات والمستودعات •
 مواقف للسيارات  •

 ²م5500مساحة المشروع 

 

U:الدراسة التصميمية 

 تم  األخذ بعين االعتبار دراسة المبنى بعناصر تقليدية مع مراعاة المعاصرة 
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كما تم اعتماد النسبة الذهبية في دراسة كافة عناصر المشروع من مساقط وواجهات وموقع عام وزخارف 
 كما تم استخدام الطغرة كعنصر جمالي تزييني في الواجهات وفي ما يلي شرح لكل منها

 ماهي النسبة الذهبية؟
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 وهنا بعض الشروحات التفصيلية الستخداماتها الهندسية:

  المضلع الرباعي:

المضلع الرباعي هو أحد أسهل المضلعات على 
اإلطالق من حيث إمكانية التقسيم و هو عادة يستخدم 

 .بشكل متالئم مع المضلعات الدائرية 

و يرسم برفع عمود من مركز قطر أفقي للدائرة 
ليتقاطع هذا العمود مع الدائرة بنقطة و بوصل نقاط 
التقاطع ألربعة التي نحصل عليها بمثل هذه العملية  

نحصل على المضلع الرباعي . وكذلك يمكن 
الحصول على المضلع الثماني عن طريق تنصيف 

 األضالع األربعة لهذا المضلع.

 :√ 2مضلع

 حيث يكون الضلع وحدة واحدة . إن المضلعات الموجودة في قصر √ 2هذه طريقة لتطوير المضلعات تعتمد على قطر المربع-
 .1:1.618 مقارنة بـ  1:1.414الحمراء تعتمد إلى حد ما على هذا المضلع أكثر من اعتمادها على المقطع الذهبي

  في النماذج الثائية األبعاد √ 2المربع-وهناك أيضًا تقاليد إغريقية رومانية تعتمد على استخدام 
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 تستعمل في مقاسات الورق √ 2المخطط الثاني يظهر الفرق بين النسبتين األساسيتين، حيث يالحظ أن نسب 
  210mm x 297mm هو A4 فمقاس الورق األكثر استعماًال Aالعالمية 

 

هنا صور إيضاحية لمقاسات 
الورق المعتمدة من قبل المنظمة 

العالمية للمقاييس مأخوذة عن 
المقاييس األلمانية و التي مازالت 

والتي  مستخدمة هناك منذ ثمانين عامًا 
العالم  تم اعتمادها اآلن في معظم دول 

باستثناء الواليات المتحدة 
 Aاألمريكية و كندا. إن سلسة 

طبقًا  الموجودة على يمين الشكل تعتد 
. في كل مرة يتم تقسيم الورقة إلى نصفين 1:1.414من الورق مساحتها الكلية هي متر مربع واحد و نسبة أضالعها 

 تبقى نسبة الورقة هي نفسها .

 الموجودة على يسار الشكل تستخدم عادة في الملصقات و في صناعة الكتب و لها أضالع بنفس النسبة Bأما السلسة 
  متر.x 1.414 1.000و لكن أضالع الورقة األساسية تكون 

 

(المقطع الذهبي) هي 0.618 إلى 1.618إن العالقة المساحية بين مربع ضلعه يمثل وحدة واحدة  و مستطيل أضالعه 
 نفسها
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 والذي هو الحرف الحادي و العشرون من األبجدية اإلغريقية و الذي يستخدم لتمثيل φوهذه أحد خصائص 
 الرقم الذهبي 

يقال إن استخدام هذا المضلع و هذا التصميم المعقد من العناصر في التصميم قاد إلى التعقيد الفكري و 
التجميعي في قصر الحمراء . هذا المضلع يستخدم أيضًا في الخليج و لكن ال يوجد هذا التعقيد في ترتيب و تفاعل 

 النسب في مثل هذه األبنية و يمكن إيجاد هذه العالقة فقط في النماذج ثنائية البعد  

 الخماسي (المضلع ذو األضالع الخمسة):

إنشاء المضلع الخماسي هو أمر صعب قليًال  و لكن تطويره أسهل نسبيًا . ولديه ميزة إضافية هي أن نسبه تماثل المضلع 
 المشتق من المقطع الذهبي .

ومن المضلع الخماسي يمكن اشتقاق المضلع العشاري بسهولة  و تشكيل 
الوحدة األساسية للعديد من أكثر الزخارف اإلسالمية جاذبية . هذه 

الزخارف ليست منتشرة في الخليج و ربما يعود ذلك إلى صعوبة ربطها 
 مع منشآتهم 

هناك العديد من الطرق لرسم المضلع الخماسي و العشاري ، إحدى أبسط 
 هذه الطرق هي الموضحة في هذا الشكل

بداية نرسم خطًا يكون لتشكيل أحد أوجه الشكل الخماسي  فتشكل نهايتي 
الخط مركزين يحددان دائرتين نصفا قطريهما هو طول الخط  هاتان 

الدائرتان ستتقاطعان مع بعضهما مرتين ، نرسم خطًا بين نقطتي التقاطع  
هو في هذه الحالة الخط الشاقولي . نرسم دائرة مركزها نقطة التقاطع 

السفلية و نصف قطرها هي المسافة بين المركز و نهاية الخط األساسي 
تتقاطع مع الدائرتين السابقتين في نقطتين . نرسم خطين من هاتين النقطتين 

إلى الدائرتين السابقتين ممتدين مع نقاط تقاطع الدائرة الثالثة والخط 
الشاقولي (كما هو مبين في الشكل) هذان الخطان سيتقاطعان مع الدائرتين 

 السابقتين

وبرسم خطين من نهايتي الخط األساسي إلى نقطتي 
التقاطع الجديدتين نكون قد حصلنا على ضلعين آخرين 
للمخمس و للحصول على النقطة األخيرة  الضرورية 
إلكمال األضالع الخمسة نرسم قوسين مركزاهما في 

نقطتي التقاطع األخيرتين و بذلك يمكن إكمال األضالع 
  .الخمسة للخماسي

 

 العشاري (المضلع ذو العشر أضالع):

 هناك عدة طرق لرسم المضلع العشاري.

علينا أوًال رسم مخمس ثم إيجاد مركز المخمس عن طريق 
إنشاء خط عمودي من المركز إلى كل رأس من الرؤوس 
الخمسة ، يمكن إنجاز ذلك عبر رسم مركزها في رؤوس 
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المخمس أعلى و أسفل كل ضلع من أضالع المخمس المخمس ، إن نقط التقاء هذه الخطوط العمودية للمثمن ستعطينا 
ليس فقط المراكز الهندسية للعشاري بل أيضًا خمس نقط إضافية عند تقاطعها مع الدائرة المماسية الداخلية العظمى 

 للمضلع . إن وصل هذه النقط مع النقط األساسية للمخمس سوف يعطينا الشكل ذو العشر نقاط.

 

 

هناك العديد من الطرق للوصول إلى النماذج المستخدمة في الزخارف الهندسية اإلسالمية . والصورة الموضحة أدناه تبين 
 مثالين عنها.

حيث توضح الخطوط الحمراء المستقيمة كيفية توقيع النقاط الداخلية للنجمة  ثم فإن النقاط العشرة الباقية يتم إنشاؤها بخط 
 مفرد.

 

يوضح المخطط األيمن طريقة إنشاء معروفة أخرى ، على الرغم من أن النجمة  منشأة من خمسة أنماط متماثلة أكثر من كونها 
 ناتجة عن خط مستمر.

 

 تطوير المضلع ذو العشرة أضالع:

 هنا طريقتان الستعمال النموذج البسيط للعشاري  الموضح سابقًا.

 النموذج األيسر هو عبارة عن تطوير شريطي يظهر المضلع كمسقط منفرد

أما في النموذج األيمن فقط تم رمي ظل إلعطاء اإلحساس بالبعد الثالث، باإلضافة إلى الشريط الداخلي نفسه و الذي يبدو و 
 كأنه يتحرك حول المضلع، و هو نمط يبين هيئة المضلع ثنائي البعد عندما تكون هناك رغبة في رفع مستوى التصميم .

على الرغم من أنه  كان من المقصود أن يقرأ النموذجين السابقين بشكل منفرد و على الرغم من أنهما يمثلكان مفهومين 
مختلفين ، ولكن عبر وضعهما معًا في مخطط واحد فإنه من المالحظ وجود عالقة بينهما  فعلى الرغم من االختالف المفاهيمي 

 بين النموذجين فإن هناك شعورًا قويًا بالتجاذب الطبيعي الذي يعطي شعورًا بأنهما 
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يجب أن يتالمسا أو حتى يرتبطا يبعضهما . وهذه نتيجة طبيعية للطريقة التي يتفاعل بها عقلنا مع المنبهات البصرية و محاولة 
 تشكيل نماذج أكثر قابلية لالستيعاب، و هذه صفة مميزة لعقولنا التي تعمل طوال الوقت على معالجة ما تغذيها به أعيننا. 

فيما يتعلق بضم النماذج ، من المثبت أن األنواع المختلفة من المضلعات لديها القدرة على  خلق اتصال طبيعي يكمل المضلع 
 للوصول إلى نموذج غير منته يحد فقط بحدود العنصر الذي أسس ضمنه المضلع.

هذه الصور اإليضاحية الثالثة تظهر كيف يمكن لعملية نقل أفقية بسيطة للوحدة الزخرفية الموضحة أعاله تمكن من الحصول 
 على تأثيرات مختلفة للمضلعات.

 

 

 

هناك عدة طرق لتكرار النماذج ، ولكن هذه األمثلة الثالثة هي الطرق األساسية التي يمكن من خاللها تكرار العشاري  بشكل 
 طبيعي ، كما يمكن رؤية اثنين منهما في المخطط المبين أدناه.
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النماذج المعتمدة على مضلعات غير 
متناظرة حول كل من محورها 

الشاقولي و األفقي غير قادرة على خلق 
نماذج منتظمة في كال االتجاهين. و هذا 

يعني أن المضلعات المكونة من أربع 
نقاط أو ثمانية أو اثنتي عشرة نقطة هي 

التي تملك هذه الخاصية بينما 
المضلعات المكونة من ست أو عشرة 
نقاط  تمتلك خصائص اتصال تختلف 

بين االتجاه األفقي و الشاقولي ، في هذا 
 المخطط يمكننا رؤية اثنتين من  عالقات االتصال الطبيعي للمضلع ذو النقاط العشرة و كيف تختلف العالقات الشاقولية .

 

و نالحظ هنا أن العالقة بين الوحدات الزخرفية 
الثالث ال تعتمد على تطابق الخطوط الرئيسية  

للوحدة الزخرفية كما هو الحال  في المخطط 
السابق بل إنها تعتمد على تطابق مراكز هذه 

الوحدات مع تلك  الخطوط ، مع مالحظة أن عالقة 
االتصال بين زوايا الوحدتان العلويتان و زوابا 

الوحدة السفلية ليست نفسها. وهذه واحدة من 
الميزات التي تسمح بدرجة من التنوع و االبداع من 

جانب المصمم و تقود إلى عدد من النماذج الغير 
 منتهية  كتلك التي نجدها في التصميمات اإلسالمية.

 دعونا نلقي نظرة على بناء واحدة من هذه العالقات .

إن النموذج الموجود في الجهة اليسرى من المثال التوضيحي هو نفسه النموذج الموجود في المثال السابق (أعاله) و هو أيضًا 
 نفسه الموجود إلى اليمين من هذا النموذج . إن الخطوط اإلضافية تظهر كيفية توضع القسم السفلي للوحدات الزخرفية الثالث.

إن توضع  الوحدة الزخرفية الثالثة  يتم بتمديد الخطوط 
الممتدة من الحواف الخارجية للوحدتين الزخرفيتين 

العلويتين ثم مدهما ليتقاطعا مع العمودين المرسومين من 
مركزي هاتين الوحدتين ورسم الخط األفقي الذي يصل 
بين هاتين الوحدتين و بذلك يكون الخط المسحوب من 

مركز هاتين الوحدتين سيتقاطع من الخط األفقي في نقطة 
 تكون هي مركز الوحدة الزخرفية الثالثة.

نالحظ في المخطط التوضيحي األيمن العالقة بين أزواج 
المعينات التي يكون إحاها في الوحدة السفلية و اآلخر في 

إحدى الوحدتين العلويتين . هذا يوضح الطريقة التي يمكن 
 من خاللها استخدام المضلع في صف النماذج.
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 المضلع ذو الثمانية عشرة ضلعًا:

هذا المضلع يمكن أن نجده في التصميمات اإلسالمية و يمكن أال نجده ، و لكنه جدير 
 ثم تسجليه فيما بعد من قبل 1974بالذكر نظرًا لخاصيته غير المتكررة ، تم اكتشافه عام 

  Dr. Roger Penroseالعالم الرياضي الدكتور 

إن األمر الغريب هو أنه كان يعتقد في السابق أن النماذج التي تعتمد على ائنين أو ثالث 
أو أربع أو ست عالقات تناظر دورانية هي فقط القادرة على أن ترصف سطحًا منبسطًا 

 في حين أن المضلعات ذات الخمسة و العشرة أضالع ال يمكنها أن تفعل ذلك

هناك تأثير ممتع يحدث عند تمرير العين على المضلع األساسي حيث أن العين تستطيع و 
بشكل أتوماتيكي أن تكتشف أشكاًال متشابهة ال تلبث أن تتالشى لتظهر مكانها أشكاًال 

أخرى، وهذا يحدث عندما تجد العين أشكاًال ثنائية البعد و أشكاًال ثالثية البعد حيث يقوم الدماغ باقتراح أشكال ثالثية البعد مع 
 مشابهاتها

 و هي الزاوية الرئيسية للمقطع  ,π√2 – 36°باالعتماد على معينين و باستخدام الزاوية 
الذهبي فإن هذه النماذج تركب وفق مجموعة من القواعد التي وضعها الدكتور روجر 

 ليضمن عدم التكرار.

إن هذين الشكلين المعينين قد تم تركيبهما إلى نماذج باستخدام خاصيتهما الموضحة هنا، 
 حيث تتطلب القواعد :

 نقطتين متجاورتين يجب أن يكون لهما نفس اللون •
حافتين متجاورتين يجب أن يكون لكليهما أسهم بنفس االتجاه أو أن ال يكون  •

 عليهما أسهم على اإلطالق

هذان العنصران و بالتطابق مع قواعد تركيبهما يمكن تجميعهما في ثمانية  عناقيد و من هذه النماذج غير المتكررة يمكن نظريًا 
 بناء تصميم غير متكرر و غير منته.

وهنا أمثلة على كيفية استعمال هذه من قبل 
 المصممين العرب 

 

 

 

 

 الوحدة األساسية Penrose أسس 1974في عام 
التي أنشأت ما أصبح يعرف اآلن  بنموذج 

بنروس، هذان الشكالن يطلق عليهما اختصارًا 
 و قد تم اشتقاقهما من الرمح و الطائرة الورقية

 المخمس.
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من  أنشأ الرمح عن طريق ضم اثنين 
بينما  المثلثات المركزية إلى بعضهما ، 

إضافة  أنشأت الطائرة الورقية عن طريق 
 المثلثين الجانبيين.

 

 

 

  
U: األبجدية التركية 
U
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 العالقة بين الخط العربي و المضلع:

على  ال بد من اإلشارة إلى أن الخط العربي مبني بشكل وطيد 
الشكل  النسب الهندسية . و إن النمط األكثر أهمية هو الموضح في 
الذي  ، حيث الحرف األول من األبجدية العربية (حرف األلف)و 

ابتدعه  و هذا النمط يسمى بالخط المنصوب و الذي 1:7نسبته هي 
العين  الخطاط المعروف أبو علي ابن مقلة ، إضافة إلى حرف 
نقاط  و الذي يمثل أحد األحرف الطباعية للغة العربية ويعتمد على 

 بنفس القياس السابق .

ذهننا  و أخيرًا فإن هناك نقطتان أساسيتان ال بد أن نبقيهما في 
 فيما يتعلق بالخط و عالقته بالمضلع:

 1:12 إلى 1:3هناك تنوع كبير في الخطوط في اللغة العربية ويمكن لنسية حرف األلف أن تختلف و تتراوح بين  •

تقليديًا، كانت األحرف ترسم بواسطة قلم يمسك مائًال بزاوية معينة ، لذلك فإن األحرف تختلف تبعًا للزاوية التي  •
 يمسك بها الخطاط القلم

 

 الطغرة:

 في اللغة tugra، مرادف كلمة طغرة  tuğrağ أصل كلمة طغرة ”Divanü-lügât-it-türk“في القاموس التركي القديم 
  nishanالفارسية هي 

 وبناء على الشروحات الموجودة في الوثائق المكتوبة فإن الطغرة بشكلها المنحني قد ظهرت في العصر السلجوقي

  1374تعود لعام إن أقدم نسخة معروفة للطغرة موجودة على قطعة معدنية فضية 

وقد انتقلت الطغرة إلى المماليك من السالجقة عن طريق األيوبيين وعلى الرغم من أن الطغرة عند المماليك كانت تحتوي على 
اسم السلطان و اسم أبيه فإنها احنوت أيضًا على خطوط مستقيمة طويلة بدًال من المنحنية، كما أن الطغرة المملوكية كانت 

 تلصق على الوثائق بدًال من أن تكتب عليها 

و يمكن تعريف الطغرة على أنها تصميم رائع مخطوط باليد يشكل توقعيًا  للسلطان العثماني ويبرز اسم السلطان و اسم والده 
ولقبه (و الذي يكون في الغالب "المظفر دائمًا") فعلى سبيل المثال طغرة سليمان العظيم هي ( سليمان شاه ابن سليم شاه المظفر 

دائمًا ) ولم تكن الطغرة تكتب من قبل السلطان نفسه بل كان هناك شخص مكلف بكتابتها يسمى "الطغري" وقد كانت كتابة 
 الطغرة من دون تفويض ، كما كانت الطغرة تنقش على أختام السالطين

 الطغرة عند العثمانيين :

عند العثمانيين كان بعض الوزراء في الواليات الحدودية مخولين باستعمال طغرة السلطان في األمور السياسية الهامة و لكن 
 هذا األمر يعتمد على بعد المسافة عن مركز الدولة.

   43-1640هذه المعايير استمرت حتى عهد مصطفى باشا و انتهت خالل فترة واليته سنة

ومن المالحظ أن الوزراء الكبار و الوالة استخدموا الطغرة كتوقيع لهم في الوثائق الرسمية ، و لكن التاريخ الحقيقي الستعمال 
 هذه التواقيع غير معروف و كذلك من غير المعروف فيما إذا استخدمت قبل العثمانيين أم ال.
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إن أقدم طغرة عثمانية تعود إلى السلطان العثماني الثاني أورهان غزي أما الطغرة التي تعود إلى السلطان العثماني 
األول األول عثمان غزي فإنها لم تكتشف بعد ، و لذلك فإن هناك ست و ثالثون سلطانًا عثمانيًا في حين ال يوجد 

  طغرة .35سوى 

وقد استخدمت الطغرة على العديد من األماكن و العناصر في االمبراطورية العثمانية و قد أصبحت شكًال من الخط العربي 
العثماني و بعد أن أنهت دورها الرسمي أصبحت جزءًا من التاريخ، اليوم الزالت الطفرة حية و لكن باستخداماتها لألغراض 

 الفنية .

استخدمت الطغرة بشل أساسي في الوثائق الرسمية (مثًال فرامانات السلطان) إلضفاء الطابع الرسمي على الوثائق ثم فيما بعد 
أصبحت تظهر على النقود المعدنية و األعالم و األختام و جوازات السفر و الصروح  والمباني الرسمية و المساجد و األماكن 

 التي تمثل السلطة العليا.

الطغرة هي ميزة خاصة لألتراك وشكل الطغرة خاص بها وحدها و لذلك فال يوجد شيء يشبه الطغرة و ال تشبه الطغرة أي 
 شيء. كما أن كشف اسم السلطان المكتوب في الطغرة هو أحد الفنون الصعبة 

إن استعراض نشوء الطغرة في أجزائها المتكررة و المختلفة بدءًا من طغرة السلطان أورهان غزي و حتى طغرة السلطان 
Vahideddin عبد الحميد هو أمر مثير لالهتمام، ألن السلسة الكاملة من الطغرات العثمانية تمثل فيلمًا يمتد لستمئة سنة من 

 الفن ، ونظرًا لمعانيها الرمزية الوقورة فإن الطغرة ترى في  أعلى الوئيقة و ليس في نهايتها.

أن الطغرات العشرين األولى من هذه السلسة تتعلق بتاريخ تطور الخطوط دون أي قيمة فنية لها في حين أن طغرة محمد الفاتح 
(سابع السالطين العثمانيين) و سليمان العظيم (عاشر السالطين العثمانيين) يمكن استثناؤهم و اعتبارهم أفضل هذه الطغرات 

 العشرين

وعلى الرغم من أن كلمة طغرة قد ظهرت في العصور التي سبقت العثمانيين و قد استخدمت في وثائق الدولة التركية السابقة 
إال أن الطغرة العثمانية ال تشبه تلك الطغرات السابقة إال باالسم ، إن كتابة كلمة أورهان و كلمة عثمان في طغرة السلطان 

 العثماني الثاني أورهان غزي قد شكلت األساس للطغرات الالحقة.

إن قياس الطغرة على الوثائق الرسمية كان يتناسب مع النص، أما األهار و اسم السلطان المستعار فقد ظهرت في مراحل 
الحقة ، و بعد أن أصبحت الطغرة تستعمل كوسمة أخذ الخطاطون يضيفون إليها البعد الفني و يحاولون كتابة طغرات أفضل و 
أفضل.و باإلضافة إلى الطغرات كان هناك اقتاباسات من القرآن الكريم و الحديث و األدعية و أسماء األشخاص....الخ. تكتب 

 بشكل فني على صورة الطغرة.

وبعد أن يقبل السلطان الطغرة فإن شكلها و محتواها يصبح ثابتًا طيلة فترة توليه الحكم ، بالطبع كان هناك اختالف بين الطغرة 
 و األخرى حسب اليد التي ترسمها .

أن معرفة اسم صاحب الطغرة في الوثائق العثمانية الرسمية يفيد في معرفة تاريخ الوثيقة ، كما أن طغرة السلطان تزود أخيانًا 
 بتاريخ في منطقة ما ،

إن أفضل طغرة على اإلطالق هي طغرة السلطان عبد الحميد الثاني المرسومة من قبل كبير الخطاطين سامي أفندي و قد أطلق 
  عليها اسم سلطانة الطغرات .Ugur Dermanالبروفيسور 

 إن قراءة طغرة السلطان العثماني تصبح ممكنة بتجميع جميع الطغرات المتوفرة 

 أجزاء الطغرة:

المنصة: وهي  أساس الطغرة و التي تحتوي على النص األساسي (اسم السلطان العثماني واسم والده إضافة إلى  -1
 األلقاب و األدعية)

 - البيضة:   قطعان ناقصان على يسار الطغرة -2
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ثالث خطوط ممتدة على الجزء العلوي تشبه الحرف ألف و لكنها ال تكون بالضرورة الحرف ألف فهي  -3
أحينًا ال تمثل حرفًا و إنما تكمل شكل الطغرة ، إضافة إلى مثاثات منحنية بجانب الخطوط الممتدة تسمى 

 zulfeالحواف 
األذرع: هناك ذراعان ممتدان من البيضتان و متجهتان إلى يمين الطغرة -4

 

 و في بعض الطغرات يمكن رؤية لقب السلطان العثماني في الجزء األيمن العلوي للطغرة 

 

نالحظ أن البضتان و الخطوط المستقيمة الثالث موجودة في هذه الطغرة ، و إذا كان النص الموجود في الطغرة ال يفي بهذه 
االحتياجات تضاف إليه أشكال إضافية في بعض الطغرات و هذه األشكال تستخدم للحفاظ على الشكل التقليدي للطغرة و لتبقى 

 مشابهة للطغرات األخرى فهذه األشكال ال معنى لها و تستخدم ألهداف فنية إكمال الشكل.

 رأس أم ذيل؟

 في اللغة التركية (طرة أم نقش) بالعربية حيث كلمة طرة والتي ”yazı-tura“إن  النظرية التقليدية  رأس أم ذيل يتوافق مع 
 تعني وجه العملة النقدية مشتقة من كلمة طغرة .

 أشهر خطاطي الطغرة:

 İsmail، ابراهيم حقي  Sami Efendi ، سامي أفندي Mustafa Rakımأشهر خطاطي الطغرة مصطفى رحيم 
Hakkı Altunbezer 
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 تحليالت:
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 المساقط:
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