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إســبانيا واحتفــى العـــرب كــذلك بمـــرور ســتمائة عـــام 
مــــة ابـــن خلــــدون، 

ّ
ني اســــتدعي علـــى وفــــاة الع%

ٔ
ــا وكــ

روح ابـن خلـدون لترفـرف بيننـا اليـوم علـى صـفحات 
هـذا الطــرح، ففـي مقــابر الصـوفية التــي اندرسـت إلــى الشـمال مــن القــاهرة 

القديمـة، دفـن ابــن خلـدون، لكـن مــع غيابـه الجسـدي عنــا، مـازال فكــره 
ثـــاره مــــن 

ٔ
ثــــار مـــا ا

ٔ
وعلمـــه يعمـــ%ن عملهمــــا بيننـــا إلـــى اليــــوم، ففـــي الشـــرق ا

ثاره مـن نقـاش وطـرح، وهـا نحـن اليـوم نقاش وطرح، وف
ٔ
ثار ما ا

ٔ
ي الغرب ا

ن ابن خلدون يمثل محكا للحوار والنقاش
ٔ
  .مازلنا نرى ا

  لكن ملاذا ابن خلدون؟
إن ابن خلدون رجـل السياسـة الـذي انغمـس فيهـا احتـك بملـوك 
بنـي نصــر فــي غرناطــة، وابتعــث إلــى اشــبيلية لمحــاورة ملكوهــا، كمــا كــان 

ــــاور  ــ ــ ــــا لمحـ ــ ــ ــــــق مبعوثـ ــ ــــــي دمشـ ــــة فــ ــ ــ ــــائس السياسـ ــ ــ ــــــاش دسـ ــ ــــــك، عـ ــ ة تيمورلنـ
هميـــــة 

ٔ
ومكائــــدها، لـــــذا بـــــات هــــو نقطـــــة اTنطـــــ%ق عنــــدي للحـــــديث  عـــــن ا

الحوار بين الحضارات، تجربتـه السياسـية الفريـدة انعكسـت عنـدما قـدم 
  .مقدمته الشهيرة

  !املفاهيم تتغري
إن ما كان مقبوT خ%ل القرن الرابع عشـر ومـا تـ%ه مـن قـرون مـن 

ــــ ــــاهيم لــ ــــات ومفــ ــــيم سياســ ــ ن قـ
ٔ
ــــرغم مــــــن ا ــــى الــ ــــوT اليــــــوم، وعلــ ــ ــــد مقبـ م يعــ

التســــامح وحفــــظ العهــــود، بـــــل وحريــــة العبيــــد كـــــان اYســــ%م قــــد رســـــخها 
حينمــــا حــــل كديانــــة عالميــــة، وفــــي وقـــــت لــــم يكــــن تســــامح الغــــرب تجـــــاه 

العبيــــد يحمـــــل نفـــــس روح اYســـــ%م، فقــــد كـــــان العبيـــــد يعـــــاملون معاملـــــة 
ي عبـد،

ٔ
عتقــاء رقبـة ا

ٔ
فـي حـين صـعد العبيــد  قاسـية ولـم يكـن مـن السـهل ا

المماليك إلى حكم مصر وب%د الشام، ولم يكن ذلك مستهجنا من قبـل 
مريكيــة 

ٔ
Tيــات المتحـدة اTالمسـلمين، لـو قارنــا هـذا بحقــوق السـود فـي الو

ــــين  ــ ــ ــــان بـ ــ ــــــوق اYنســ ــــاؤل حقــ ــ ــــــى تضــ ــ ــــافنا متـ ــ ــــبعينيات، Tكـتشــ ــ ــــى الســ ــ حتــ
رقـاء وصـعدوا إلـى سـدة الحكـم والث

ٔ
Tولى تسامحت مـع ا

ٔ
Tانيـة حضارتين ا

  .حتى بعد تحرير العبيد ظلت T تعترف بحقوقهم كاملة
ن تختلـف الــرؤى 

ٔ
ن القــيم والمفـاهيم يمكــن ا

ٔ
مـن هنـا يجــب فهـم ا

ن يكـــون مقبـــوT فـــي الشـــرق قـــد 
ٔ
خـــرى، ومـــا يمكـــن ا

ٔ
T حولهــا مـــن حضـــارة

يكــون مقبــوT فــي الغــرب، والعكــس صـــحيح، لكــن هنــاك قيمــة كبــرى قـــد 
ديــــان ودور اتفقـــت البشــــرية عليهــــا فــــي عصـــرنا الحا

ٔ
Tضــــر، وهــــي احتــــرام ا

و فـي حـاTت 
ٔ
العبادة، فاYكراه الـديني لـم يعـد حـق المنتصـر فـي الحـروب ا

ــــا  الســــلم، فحريــــة العبــــادة واTعتنــــاق صــــارت مــــن المفــــاهيم المعتــــرف بهـ

هــل اسـبانيا مــن العــرب عنــوة، 
ٔ
ن، لكـن فــي عصــر ابـن خلــدون تنصــر ا

ٓ
Tا

صــل حينمـا زا
ٔ
Tندلسـي ا

ٔ
ر ملــك اشـبيلية فــي حتـى تعـزز ابــن خلـدون وهــو ا

ــــة  ــ ــــار نتيجــ ــ ــــذا الفــ ــ ــــرته، فهـ ــ ســ
ٔ
رض ا

ٔ
ــــرده ا ــ ن يـ

ٔ
ــــه ا ــ ــــين عـــــــرض عليــ ــ ــــفارة حــ ــ سـ

وروبـا الشــرقية حــين 
ٔ
رض ا

ٔ
حـد مــن ا

ٔ
ن فــر ا

ٔ
اTضـطهاد الــديني، لمـا يقابلــه ا

توســعت فيهــا الدولـــة العثمانيــة، فالتســامح الـــديني لــدى المســلمين كـــان 
  .قاعدة رسخها اYس%م حيث T إكراه في الدين

ن احتـرام دور العبـادة فـي ذلـك العصـر لـم يكـن  كان هذا T ينفـي
ٔ
ا

مــرا واردا فـــي المفــاهيم العالميـــة، فعلــى الـــرغم مــن تشـــديد اYســ%م علـــى 
ٔ
ا

ــــه جــــــرت  نــ
ٔ
خـــــرى، إT ا

ٔ
Tــــان ا ديــ

ٔ
Tــــة با ــــرام دور العبـــــادة الخاصــ ضـــــرورة احتــ

العـادة خاصـة فـي ظـل احتـدام اTصـطدام اYسـ%مي الصـليبي علـى تحويـل 
نــائس والعكــس مـن كنــائس إلــى مســاجد، دور العبـادة مــن مســاجد إلـى ك

ــــنة  ــ ــــاب سـ ــ ــــة العقـ ــــــي موقعــ ــــلمين فـ ــــزم المســ ــ ــــين هـ ــــذا حــ ــ م ١٢١٢حــــــدث هـ
شـــبيلية وحــول مســـجدها إلــى كنيســـة 

ٔ
عقابهــا ا

ٔ
نــدلس، إذ ســقطت فـــي ا

ٔ
Tبا

� .��� 
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سـان سـلفادور ومازالـت المئذنـة التـي حولـت إلـى بـرج كنيسـة شـاهدة علـى 
د ذلـــك، وكـــذلك الحـــال بعـــد ســــنوات حـــين ســـقطت القســـطنطينية فـــي يــــ

يــــا صــــوفيا إلـــى مســــجد جــــامع لعاصــــمة 
ٓ
محمـــد الفــــاتح إذ تحولــــت كنيســـة ا

الدولــة العثمانيـــة الجديــدة، هـــذا كلـــه كــان ضـــمن لغـــة عصــر، كـــان يقبـــل 

خ%لهـــا مثـــل هـــذه التغييـــرات، لكـــن فـــي ظـــل العهـــود والمواثيـــق الدوليــــة 
مـر محمـي، 

ٔ
المعاصرة صار الحفـاظ علـى دور العبـادة فـي حـاTت الحـروب ا

حيانا شئ  لكن ما بقى هو
ٔ
ن لغة الحوار في الكـتابات الموجهة تستدعي ا

ٔ
ا

ــــاة  ــــد العامـــــة دون مراعــ ــــة العصـــــبية الدينيـــــة عنــ مـــــن روح التـــــاريخ لمخاطبــ
اخــــت%ف المفـــــاهيم مــــن عصـــــر لعصـــــر، بــــل تقـــــدم اYنســــانية فـــــي تعظـــــيم 

  .مفاهيم حقوق اYنسان

ــــة  ــ ــ ــــو نتيجــ ــ ــ ــــر، هــ ــ ــ ــــاب المعاصــ ــ ــ ــــــي الخطـ ــ ــــاريخ فــ ــ ــ ــــــرس بالتــ ــ إن التمتـ

غـراض ومصـالح استدعاؤه من قبـل بعـ
ٔ
ض الساسـة ورجـال الـدين لخدمـة ا

ثــار 
ٔ
نيـة، كمــا حـدث مــن البابـا بنــديكت حـين اســتدعى خطابـا تاريخيــا، ا

ٔ
ا

ن الغـــرب لســـنوات لــم يقـــدم اعتــذارا عـــن اســـتعماره 
ٔ
بــه المســـلمين، كمــا ا

بـ%د المســلمين، بــل حتــى عــن مسـاعداته القيمــة Yقامــة دولــة إســرائيل، 

جــاه حقــوق الفلســطينيين عائـقــا بـل شــكلت مواقــف الساســة فــي الغـرب ت

مام الحوار الموضوعي بين العالم اYس%مي والغرب
ٔ
  .ا

فــي الوقــت الــذي راج فيــه فـــي العــالم اYســ%مي لغــة خطــاب تقـــوم 

علــــى اســــتدعاء ذكريــــات الحــــروب الصـــــليبية، بكــــل مــــا فيهــــا مــــن ذكريـــــات 
ــــتح  ــ ــــي فـ و فــ

ٔ
ــــين ا ــ ــــواء فــــــي حطـ ــ ــــارات سـ ــــــؤرخ ل%نتصــ ــــات تـ و ذكريــ

ٔ
ــــة، ا مؤلمــ

و القــدس، 
ٔ
صــبح الخطـــاب التــاريخي ملهمـــا للمشــاعر ســـواء فــي الشـــرق ا

ٔ
فا

  .الغرب

مــور الملفتــة للنظــر فــي الخطــاب المعاصــر هــو الحـــديث 
ٔ
Tإن مــن ا

عـــن نشـــر الديمقراطيـــة الغربيـــة فــــي الـــب%د العربيـــة، هـــذا الخطـــاب الــــذي 
نـــه بدايـــة ل%ســـتعمار فـــي ثـــوب 

ٔ
يقهــم علـــى الفـــور فـــي الـــوطن العربـــي علــى ا

خذ جديد، يحمل خطابا 
ٔ
في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، الغرب لم يا

ن 
ٔ
ــــي ا ــــد رغبـــــة الشــــــعوب فــ ــــخ إT عنــ ن الديمقراطيـــــة T تترســ

ٔ
ــــبانه ا فـــــي حســ

ن 
ٔ
تصـــبح مـــن مكـتســـباتها التــــي حصـــلت عليهـــا بعــــد عنـــاء شـــديد، ناســــيا ا

قـــره علمــاء السياســـة الشـــرعية مـــن 
ٔ
مـــر ا

ٔ
مـــام شــعبه هـــو ا

ٔ
مســئولية الحـــاكم ا

صــــبح هنــــاك موجبــــات لـــــدى العــــرب قبــــل الغــــرب بســــنوات طويلــــة، بــــ
ٔ
ل ا

المسـلمين تســتلزم عـزل الحــاكم، حتــى صـار الحــاكم لــيس لـه بعــد إT هــي 

مـر ترتـب عليـه 
ٔ
Tو بتحالف معهم، هذا ا

ٔ
وT يحلم بدعم من رجال الدين ا

و رجـال الــدين، علــى عكـس تجربــة الغــرب 
ٔ
عـدم قدســية كـل مــن الحــاكم ا

  .في هذا المضمار

ربعة هي فها هو ابن خلدون يشترط في الحكام ش
ٔ
العلم، "روط ا

ي 
ٔ
عضـــــاء ممــــا يـــــؤثر فــــي الـــــرا

ٔ
Tوالعدالــــة، والكـفايــــة، وســـــ%مة الحــــواس وا

"والعمـــل
 )١(

، ثـــم نجـــد عنـــد ابـــن خلـــدون عبـــر صـــفحات المقدمـــة اهتمــــام 
ول هـــو : خــاص بالدولــة وعمرهــا وتطورهــا، هــذا اTهتمــام مبعثــه ســببان

ٔ
Tا

مين فـــي معاصــرته لســـقوط العديـــد مـــن الـــدول، والثـــاني هـــو نظـــرة المســـل

مة
ٔ
Tحضارتهم للدولة كديان يعبر عن ا.  

سـلوب 
ٔ
لكن في ذلك الوقت ظلت العديد مـن المعالجـات حـول ا

الحكم الرشيد محك نظر، إذ ظلت فكرة تداول السلطة بين العصبيات 
حـزاب فـي صــورتها المعاصـرة(

ٔ
Tمحـك صــداع مسـلح قـد ينهــي فيـه ظــرف ) ا

ن نــــتلمس
ٔ
خــــر باTقتتـــــال، مــــن هنـــــا نســــتطيع ا

ٔ
Tتلـــــك النقلــــة التـــــي  علــــى ا

ــــين  ــ ــــزاع بـ ــــــدT مــــــن النــ ــــلطة بـ ــــداول الســ ــــاه تــ ــ ــــر تجـ ــــر المعاصــ ــــدثها الفكــ حــ
ٔ
ا

  .العصبيات

لعــل قــرن  ابــن خلــدون، الــذي كـتــب فيــه المقدمــة عكــس مرحلــة 
انتقالية ما بين فكر هذه الشخصية الفذة التي عكسـت اTنتعـاش الثقـافي 

 
ٔ
T حـوال المترديـة

ٔ
Tسـ%مي، فـي مقابـل اYقتصـادي للعـالم اTوروبـا التــي وا

ت تشــهد فــي ذات القــرن فورانــا سياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا قــدر لــه 
ٔ
بــدا

وروبـــا نقلـــة حضــارية مهمـــة، لقـــد كـــان العــالم فـــي تلـــك الحقبـــة 
ٔ
ن ينقــل ا

ٔ
ا

خـرى مـع كـثيـر 
ٔ
يمـوج بالتقلبـات المتعاقبـة بـين التقـدم تـارة والتراجـع تـارة ا

  .من التبدTت

تســــامح العــــالم  عكـــس فكــــر ابـــن خلــــدون فــــي القـــرن الرابــــع عشـــر
اYســــ%مي واســـــتيعاب الفكــــر اYســـــ%مي للعــــالم مـــــن حيــــث التنـــــوع، فقـــــد 

وT مـن وجهـة 
ٔ
مم نقطة ايجابيـة، ا

ٔ
Tخت%فات بين الشعوب واTن ا

ٔ
اعتبر ا

ــــواتج  ــــاة البشـــــر ونــ ثر بكيفيـــــة حيــ
ٔ
ــا ــ ــــة، فـــــالتنوع يتــ النظـــــر العرقيـــــة واللغويــ

خير 
ٔ
خ%قيات، وا

ٔ
Tرض، والمصنعات، والعلوم والتقنيات، وا

ٔ
Tا الدينا.  

اعتبـــر ابــــن خلــــدون هـــذا التنــــوع ضــــرورة لنمـــو الع%قــــات الثقافيــــة 

مــم 
ٔ
Tوالسياسـية بـين ا

)٢(
، بـل نــرى ابـن خلــدون يشـير إلــى العلمانيـة فــي 
ن العديد من المجتمعات البشرية تحيا 

ٔ
المجتمعات البشرية حين يذكر ا

نظمتهــــا اTجتماعيــــة والسياســــية علــــى 
ٔ
بـــدون شــــرائع إلهيــــة، وتعتمــــد فــــي ا

وة والمنطـــق القـــ
)٣(

يضـــا تعريفــــا متقـــدما علـــى معاصــــريه 
ٔ
، بـــل نجــــد لديـــه ا

مــة، فهـي عنــده كيـان عرقــي وسياسـي وثقــافي فـي نفــس الوقــت، 
ٔ
Tلمفهـوم ا

وهـي نمـوذج يمثـل الكيـان البشـري بـالمفهوم الواسـع دون اعتبـار للحــدود 

و المكانية
ٔ
  .اYقليمية، والدينية ا

صــره بــل إلــى مفــاتيح إن هـذا المفكــر المبــدع يقودنــا إلــى مفـاتيح ع

صــبحت ســليمة تقــوم علــى 
ٔ
نهــا ع%قـة لــو ا

ٔ
طبيعـة الع%قــة بــين البشــر، إذ ا

 Tوروبـــا تحـــو
ٔ
تبـــادل متكـــافئ للمصـــالح، ففـــي القـــرن الرابـــع عشـــر شـــهدت ا

بعيـدا عــن التعصــب الـديني، كمــا شــهدته مصـر المملوكيــة، حــين وقعــت 

ولويــــة للمصــــالح اTقتصـــــ
ٔ
Tــــا ا ادية البندقيــــة معاهــــدة مـــــع مصــــر تعطــــي فيهـ

ــــالم اYســــــ%مي  ــــات بـــــين العــ والتجاريـــــة، فحــــــدثت نقــــــل هامـــــة فــــــي الع%قــ

ساس لع%قة سليمة
ٔ
صبحت المنفعة المتبادلة ا

ٔ
وروبا، إذ ا

ٔ
  .وا

ــــر  ــــة بـــــين الفكــ ن نستكشـــــف اخــــــت%ف مفهـــــوم السياســ
ٔ
نســـــتطيع ا

اYســـ%مي والفكـــر الغربــــي، فماهيـــة السياســــة فـــي الفكـــر الغربــــي هـــي فــــن 
Tــــيم ا ســـــتفادة مــــــن كـــــل موقــــــف حســــــب الممكـــــن الــــــذي يقـــــوم علــــــى تعظــ

ــــاح  ــــا هـــــو متــ ــــوية تســـــتخدم كـــــل مــ ــــة تنظيمـــــات عضــ مقتضـــــياته، فهـــــي حركــ
ــــا  ــــات والوســـــائل، وتبــــــدل قيمتهـــــا وغاياتهــ دوات والنظريــ

ٔ
Tوممكـــــن مـــــن ا

ومفاهيمها حسب ما تفرضه المواقف ومقتضيات اللعبة السياسية 
)٤(

 .  
ساسـا وفـي المقــام 

ٔ
ن ماهيـة السياسـة الشــرعية تكمـن ا

ٔ
علـى حـين ا

 
ٔ
Tا ا ومســــارً ول فــــي كونهــــا تعبيــــرا عــــن حركــــة وتنظيمــــات منضــــبطة ابتــــداءً ا

و هـي حسـب تعريــف " قـوانين سياســية"ا، فهـي عنـد ابــن خلـون ومقصـًد 
ٔ
ا

زرق 
ٔ
Tداب والمصـــالح وانتظــــام "ابـــن ا

ٓ
Tذلـــك القـــانون الموضــــوع لرعايـــة ا

حــوال
ٔ
Tا "

)٥(
مـــر الـــذي يجعلهــا بحـــق رعايـــة متكاملــة لكـــل الشـــئون، 

ٔ
Tا ،

مور يصلحها واستص%حا للخلق كافـة بإرشـادهم إلـى مـا  وقياما على كل
ٔ
Tا

  .فيه ص%حهم
إن مــــا ســــبق عرضـــــه مــــن اخــــت%ف مفهـــــوم السياســــة بــــين الشـــــرق 

ــــار التـــــاريخي فــــي كـــــ% الحضـــــارتين،  والغــــرب، فضـــــ% عـــــن اخــــت%ف المسـ
ــــــوم،  ــــاكم والمحكــ ــ ــــين الحـ ــ ــــة بــ ــ ــــور الع%قـ ــ ــــــي تطــ ــــــت%ف فـ ــــــن اخــ يكشـــــــف عـ

فهـــوم لــــم يتطــــور فــــي الغــــرب إT ومســـئولية الحــــاكم تجــــاه شــــعبه، هــــذا الم
حـداث الثـورة الفرنسـية، ومــن 

ٔ
بإرهاصـات كانـت عنيفـة بلغـت ذروتهـا فـي ا

غسـطس سـنة 
ٔ
م التـي يقــول ١١٩٠هـذه اYرهاصـات وصـية الملـك فيليــب ا

ــــا  ــــة " فيهــ ــ ــــات لخدمـ ــ ــــــل اYمكانيـ ــــــخير كـ ــــــي تسـ ــــــل فـ ــــة الملـــــــك تتمثـ ــ إن مهمـ
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ــــالح  ــ ــ ــــــوق المصــ ــ ــــام فــ ــ ــ ــــالح العـ ــ ــ ــــنع الصــ ــ ــ ــــــث يصــ ــ ــــاه، بحيـ ــ ــ ــــات رعايــ ــ ــ احتياجـ
" شخصـيةال

)٦(
مثــل هــذه الوصــايا فضـ% عــن القبضــة الحديديــة للكنيســة  

والتشدد الحاد للنظام اYقطاعي، تولـد عنهـا صـراع بـين الشـعوب الغربيـة 
و 

ٔ
ــــورة ا ــــذا واردا بصــ ــــم يكــــــن هــ ــــي الشــــــرق فلــ ــــا فــ مــ

ٔ
ــــة والملــــــوك، ا والكنيســ

خرى، إن الدولة الحديثة التي تعني ازدهار العلمانية، وحق السيادة، 
ٔ
با

حـــزاب، وتوســع ال
ٔ
Tحكومــة بمؤسســـاتها وضــرائبها وتبــادل الســـلطة بــين ا

مفـــاهيم تتطــــور بصــــور مختلفـــة فــــي العــــالم اYســـ%مي، لكــــن لــــيس بــــنفس 

  .الكيفية التي مرت بها الدولة الحديثة بمراحلها في الغرب
تطورت إذن العديد من المفاهيم التي تعلي من سلطة الشـعب، 

ــــ ــــة وقـــــد حـــــاول مفكـــــري الغــــــرب ومـــــن تـــــبعهم مـــــن العــ رب فـــــي فهـــــم طبيعــ
 مـن فكـرة 

ٔ
ن هـذا المجتمـع نشـا

ٔ
المجتمع المدني في العالم اYس%مي، إذ ا

وقــــاف وتنوعـــت مـــن وقـــف علـــى رعايــــة 
ٔ
Tالوقـــف الخيـــري، حتـــى تعـــددت ا

المسنين إلى وقف على الحيوانات الضالة إلـى وقـف اقتصـادي كالوكـاTت 

ى الغـــرب والفنــادق والخانــات علــى طلبــة العلــم، وهـــو مــا يقابلــه اليــوم لــد
و الوديعـــة و  Endowomentفكــرة 

ٔ
ي المؤسســة الراعيـــة  Founditionا

ٔ
ا

ن العــــالم اYســــ%مي ومنــــذ مطلــــع القــــرن التاســــع عشـــــر 
ٔ
ي نشــــاط، غيــــر ا

ٔ
T

حجــم مؤسســـة الوقـــف ودورهـــا بصـــورة قلصـــت دور المجتمـــع فـــي الرعايـــة 

اTجتماعيــــة والعلميــــة بصــــورة غيــــر مســــبوقة، وإعــــادة الحيويــــة لمؤسســـــة 
ــــا ل لمفهـــــوم الشـــــرقي ســــيدعم وينمـــــي حركـــــة المجتمـــــع المـــــدني الوقــــف طبقـ

ــــين  ــ ــــي بـ ــــوار حقيقــ ــــام حــ ــــى قيــ ــــاعد علــ ــ ــــا سيسـ ــــو مــ العربــــــي واYســــــ%مي، وهــ
المجتمع المدني فـي الشـرق والغـرب بصـورة حقيقيـة، ولـيس علـى الصـورة 

الشــائعة حاليــا وهــي انتظـــار الشــرق العربــي المـــنح والهبــات لنشــر حقـــوق 
و الديمقراطيــــة فــــي الــــب%

ٔ
د العربيــــة، انعــــدام هــــذا التكــــافؤ بـــــين اYنســــان ا

المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربـــي ومقابلــه فــي الغــرب، يفقــد المجتمـــع 

مــام الجمهــور فــي المنطقـــة 
ٔ
فكــاره ومفاهيمــه مصـــداقيته ا

ٔ
المــدني العربــي وا

  .العربية

طـر مشـتركة للتفـاهم وتبـادل 
ٔ
إن الحـوار هـو محاولـة للوصـول إلـى ا

مــــا المنافســــة فســــتبقى قا
ٔ
ن المنافســــة هــــي التــــي تخلــــق المصـــالح ا

ٔ
T ،ئمــــة

التحـدي الحضـاري والرغبـة فــي التقـدم، ففـي العصــور الوسـطى، ظهـر هــذا 
ضـرحة الحــدائق، 

ٔ
فـي القبـة كمفـردة معماريــة، يعـرف نمـوذج تــاج محـل با

نه ضريح سلطوي 
ٔ
  وإن كان بناؤه ارتبط بوفاء شاه جهان لزوجته، إT ا

بـــرز نمـــاذج يعبــر عـــن قـــوة الســـلطة واســـتقرارها فـــي الهنـــد، و
ٔ
مـــن ا

ضــرحة فــي الهنـد ضــريح همــايون فـي دلهــي 
ٔ
Tن كــان ١٥٦٥هـذه ا

ٔ
م، وهــو ا

نــه بشـبهه، ويشـكل ضــريح تـاج محـل قمــة 
ٔ
قـل جمـاT مــن تـاج محـل إT ا

ٔ
ا

  .التطور نحو الكمال الفني والمعماري 
يقودنـا اســتخدام القبــة فــي العمـائر الضــريحية، إلــى لفــت اTنتبــاه 

ن القبــة كمفــردة معماريــة تغــري ب
ٔ
تحميلهــا بمــدلول رمــزي، ظهــر هــذا فـــي ا

ــــا  يــ
ٓ
ــــى ا رادوا التفــــــوق علــ

ٔ
ــــا ا ــــانيون حينمــ ــــه العثمــ ــــاري قبلــ ــــورة تحــــــد حضــ صــ

صـــوفيا، فعنــــدما فتحــــت القســــطنطينية علـــى يــــد الســــلطان محمــــد الفــــاتح 

ن يــــؤذن فيهــــا للصــــ%ة إع%نــــا 
ٔ
مـــر بــــا

ٔ
يــــا صــــوفيا، وا

ٓ
دخلهـــا ثــــم زار كنيســــة ا

عطـى الفـاتح ح
ٔ
ريـة العبـادة للـديانات بجعلها المسجد الجامع للمدينة، وا

  .في المدينة في عقب ذلك
ــــا  يـــــا صــــوفيا بضـــــخامتها وارتفاعهـ

ٓ
ومنــــذ ذلـــــك الحـــــين مثلــــت قبـــــة ا

خذ 
ٔ
خذ المعماريون هذا التحدي ما

ٔ
الشاهق تحديا حضاريا للعثمانيين، ا

يــا صــوفيا بــل التفــوق عليهــا، ومــن هـــذا 
ٓ
الجــد، وكــان هــدفهم لــيس تقليــد ا

المنطلــــق اتخــــذوا مــــن القبــــة المركزيــــة رمــــزا للدولــــة العثمانيــــة واYســــ%م، 
ســجد هـو الرمــز الحــي ل�ســ%م الـذي تســعى الدولــة لنشــره حيـث اعتبــر الم

صـغر 
ٔ
Tكدين، وتمثل القبة المركزية بالمسجد الدولـة بينمـا تمـل القبـاب ا

ــــة  ــــتخدام القبــ ــــة اســ ــــذه الرمزيــ ــــا، ويؤكـــــد هــ ــــة لهــ ــــات التابعــ قـــــاليم والوTيــ
ٔ
Tا

كوســــيلة رئيســــية للتغطيـــــة قبــــل فـــــتح القســــطنطينية، وكانـــــت القبــــة عنـــــد 
تراك تمثل

ٔ
Tالسماء قدماء ا.  

ن تكـــــون القبـــــاب عنـــــدهم رمـــــزا 
ٔ
ومـــــن المحتمـــــل فـــــي ضـــــوء ذلـــــك ا

ــــدة  عمــ
ٔ
Tن ا

ٔ
ــــة ا ــــة مــــــع م%حظــ ــــة خاصــ ــــي الدولــ للســـــماء التــــــي تغطــــــي وتحمــ

ســــماء الخلفـــــاء الراشـــــدين 
ٔ
ــــا ا والــــدعائم التـــــي كانـــــت تحملهــــا يســـــجل عليهـ

ركان العالم
ٔ
قطابا يحملون ا

ٔ
ربعة الذين اعتبروا الصوفية ا

ٔ
Tا.  

ذهـان
ٔ
يا صوفيا ا

ٓ
وروبيـين، خاصـة مـع  علقت قبة ا

ٔ
Tالعثمـانيين وا

يـا صـوفيا 
ٓ
ثير الضخم الذي تركـتـه كنيسـة ا

ٔ
منـذ إنشـائها ) هاجيـا صـوفيا(التا

فـــي القـــرن الســــادس المـــي%دي بكــــل فخامتهـــا، علـــى عمــــارة الكنـــائس فــــي 

وروبـا، وفـي هـذه الكنـائس اسـتخدمت القبـة شـبه الكرويـة بشـكل تغلـب 
ٔ
ا

متـار، عليه الرمزية، ولم يكـن قطـر قبـاب هـذه ال
ٔ
كنـائس يتعـدى العشـرة ا

ــــاريون  ــــدة عاليـــــة، وهــــــي طريقـــــة لــــــم يســـــتخدمها المعمــ عمــ
ٔ
ورفعـــــت علـــــى ا

  .العثمانيون

وروبـــا علــى دTلتهــا الرمزيـــة، ففــي كنيســـة 
ٔ
لقــد حافظــت القبـــة فــي ا

في رومـا كـان إنشـاؤها مشـروعا يحمـل مفهومـا مثاليـا ونظريـا " سانت بيتر"

مــر ثــم قـا
ٔ
Tول ا

ٔ
م برامانــت بتطــويره، ولكــن تصـوره ليونــاردو دافنشــي فـي ا

ضـــــاف عليـــــه المزيـــــد مـــــن التحســـــينات 
ٔ
نجلـــــو الـــــذي ا

ٔ
الــــذي بنـــــاه ميشـــــيل ا

اYنشــائية، ولعــل اســتمرار التنويــع فــي تصــميم القبــة يوضــح مــدى رســوخ 
وروبيـــــة، بــــدءا مـــــن اســـــتخدامها فـــــي 

ٔ
Tالقبــــة كمفهـــــوم رمـــــزي فــــي التقاليـــــد ا

  .الكنائس حتى بناء قاعات اTجتماعات في القرن العشرين
وروبا اخت%ف الشكل الخـارجي عـن الـداخلي للقبـة، إذ 

ٔ
شاع في ا

ولى المعمار 
ٔ
خرى داخلية، وا

ٔ
شيدت القباب بصدفتين واحدة خارجية وا

مطلـق عنايتــه للشــكل الخــارجي، وهــو مــا يبــين مــدى رمزيتهــا فــي التعبيــر 
وروبـي فـي ذلـك، 

ٔ
Tعن المبني عن بعد، ويختلـف المعمـار العثمـاني عـن ا

لمثلثـات للقبـاب شـبه الكرويـة ذات الشـكل الخــارجي فهـو يطبـق حسـاب ا
والداخلي الموحد مع تطوير تكاملها في م%مح الشـكل الخـارجي المركـب 

ــــلية كاملــــــة،  صــ
ٔ
ــــة ا ــــة مكانيــ ــــديهم معالجــ ــــد لــ ــــا اوجــ والفـــــراغ الــــــداخلي، ممــ

جوهرها اYنشائي هو البساطة المتفردة في تاريخ طـراز القبـاب، باسـتثناء 

لهة الرومانية
ٓ
Tس%مية في الشرق معابد اYضرحة ا

ٔ
Tوكذلك عناصر ا ،.  

ذهــــانهم علــــى 
ٔ
يــــا صــــوفيا علــــى ا

ٓ
تـــراك تبعــــا لســــيطرة فكــــرة ا

ٔ
Tب ا

ٔ
دا

يا صوفيا
ٓ
  .المقارنة المعمارية ما بين تخطيط مسجد بايزيد وتخطيط ا

م، علــى ١٥٠٦و ١٥٠١شـيد مسـجد بايزيـد باسـتانبول بـين عـامي 

مركزيــة ونصــفي  يـد المهنــدس خيـر الــدين، وبصـرف النظــر عـن وجــود قبـة
خر، T مـــــن 

ٔ
Tحــــد المبنيــــين بــــا

ٔ
قبــــة فــــي المســــجد، فإنــــه T وجـــــه لمقارنــــة ا

نهمــا يختلفـــان 
ٔ
ســلوب البنـــاء، والحقيقــة ا

ٔ
حيــث التخطــيط وT مـــن حيــث ا

تمامــــا، وكــــل منهمــــا عـــــالم مســــتقل بذاتــــه، فمســـــجد بايزيــــد يمثــــل تطـــــورا 

يــا صـوفيا فإنهــا وإ
ٓ
مـا ا

ٔ
ثــارت طبيعيـا للعمــارة العثمانيـة الســابقة عليــه، ا

ٔ
ن ا

وحـــت بهـــا إلــــيهم 
ٔ
فكــــار التـــي ا

ٔ
Tن ا

ٔ
إعجـــاب المعمـــاريين العثمـــانيين، إT ا

ساليبهم وفنون عمارتهم
ٔ
  .كانت موجودة في ا

استمر المعماريون في استانبول في تطوير عمارة القبـاب، فشـيد 
ول بقبــة بلـــغ قطرهــا 

ٔ
Tمتــرا، وهـــي بــذلك تمثــل نجاحـــا  ٢٤مســجد ســليم ا

Tبـداع، فثقــل القبــة يقــع رائعـا مــن الناحيــة التقنيـة، إYنهــا تفتقــد دفء ا
ٔ
 ا

على الجدران، وهي غير مرتفعة وهـو مـا عكـس ضـعفها وعـدم تعبيرهـا عـن 

ن تنتظـــــر 
ٔ
و قــــوة عمارتهـــــا، وكــــان علـــــى العمــــارة العثمانيـــــة ا

ٔ
قــــوة الســـــلطة ا

  .سنان
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ظفــر عصـــر كـــل مــن الســـلطانين ســـليمان القــانوني وســـليم الثـــاني 
عمالــــه باستكشــــاف مــــا بالمعمــــاري العظــــيم ســــنان، قــــام ســــنان 

ٔ
ول ا

ٔ
فــــي ا

خــــذا فـــــي اTعتبــــار اســـــتمرارية التقاليـــــد 
ٔ
ن يعطيـــــه الفــــراغ المتـــــاح ا

ٔ
يمكــــن ا

هــم 
ٔ
درنـة، وتظهـر ا

ٔ
زنيـك وبورسـة وا

ٔ
المعماريـة العثمانيـة التـي ظهـرت فــي ا

ثـار عظيمـة هـي
ٔ
مسـجد : مراحل عبقرية سنان المعمارية من خ%ل ث%ثـة ا

درنةومسجد السليمانية باستانبول والس هشهر زاد
ٔ
  .ليمية با

مر مـن السـلطان سـليمان القـانوني لسـنان،  هكـان بنـاء شـهر زاد
ٔ
بـا

ربـع سـنوات، ونـرى فيـه ١٥٤٨وكـان ذلـك عـام 
ٔ
م، واسـتغرق هـذا العمـل ا

يـــا صـــوفيا وبايزيــــد، 
ٓ
ولـــى لســـنان فـــي معالجــــة مشـــكلة قبـــاب ا

ٔ
Tالمحاولـــة ا

نصـاف القبـاب 
ٔ
عنـدما ابتكـر النمـوذج المثـالي للمبنـى ذي القبـة المركزيـة وا

ربــــع حولهـــــا، وســـــنان بهـــــذا الع
ٔ
Tحـــــ%م مهندســـــي ا

ٔ
مـــــل يكـــــون قـــــد حقـــــق ا

  .النهضة
ــــليمان  ــ ــــلطان سـ ــــليمانية للســ ــ ــــع السـ ــــنان مجمــ ــ ــــد ذلــــــك سـ ــ ــــى بعـ بنــ

القــانوني علــى واحــدة مــن ربــوات اســـتانبول التــي تطــل علــى خلــيج القـــرن 
الــــذهبي المــــؤدي لمضــــيق القــــرن البســــفور، واســــتفاد مــــن مــــدرجات هـــــذه 

ن  الربـــوة فـــي تصـــميمه، قـــام التصـــور الـــذي وضـــعه ســـنان للمســـجد علـــى
ٔ
ا

ن يعكـس تخطيطـه الـداخلي 
ٔ
يكـون وحـدة مسـتقلة لهـا فنـاء ذو بوائـك، وا

متـــــرا  ٢٦,٥٠مظهــــره الخـــــارجي، وجعــــل قطـــــر القبـــــة الرئيســــية بالمســـــجد 
يـــا صـــوفيا،  ٥٣وارتفاعهــا 

ٓ
كـثـــر قبـــاب اســتانبول ارتفاعـــا بعـــد ا

ٔ
متـــرا، وهـــي ا

ربـــع دعامـــات ضــخمة، ولزيـــادة اتســاعها مـــن نـــاحيتي 
ٔ
وترتكــز القبـــة علــى ا

ضــيف لهمـا نصـفا قبــة مـن كـل ناحيــة بارتفـاع المـدخل و
ٔ
متــرا،  ٤٠القبلـة ا

مــــا المســـــاحتان 
ٔ
ثــــم وســــعت هاتــــان المنطقتــــان بحنيــــات ركنــــي إضــــافية، ا

الموجودتـــان إلـــى اليمـــين واليســـار فقـــد غطيـــت كـــل منهـــا بخمـــس قبـــاب، 

وبدT من الرتابة التـي قـد تـنجم عـن اسـتخدام قبـاب صـغيرة متماثلـة، فقـد 

لوف يـــتلخص فـــي تبـــادل بـــين قبـــة عمــد ســـنان إلـــى ابتكـــار 
ٔ
جـــذاب غيـــر مـــا

خــرى كبيـرة حســب المسـاحة التــي تغطيهـا القبــة، وكانـت القبــة 
ٔ
صـغيرة وا

كبـر وتتعـادل فـي اتسـاعها مـع القبـة الركنيـة، وبهـذا يكــون 
ٔ
Tالوسـطى هـي ا

ــــة  ــــين منطقــ ــــة وســـــط المســــــجد وبــ ــــين منطقــ ــــم نــــــوع مـــــن التكامــــــل بــ قـــــد تــ

كشـف بوضـوح عـن داخــل  الب%طـات الجانبيـة، ويكـون المظهـر الخــارجي
المســجد بكــل تفاصـــيله الدقيقــة، وإذا كـــان الــداخل إلـــى المســجد يمتلـــئ 

ــــاهق  ــ ــــة الشــ ــ ــــاع القبــ ــ ــــة Tرتفــ ــ ــــــك إT نتيجــ ــــا ذلــ ــ ــــــة، فمــ ــــــاس بال%نهائيــ بإحســ
  .وYبداعات الزخارف الخزفية التي تكسو القبة

بــــدع ســــنان وهــــو فــــي الثمــــانين مــــن عمــــره مســــجد الســــليمية فـــــي 
ٔ
ا

درنــــه، واشــــتمل هــــذا المســــج
ٔ
د علــــى كــــل اTبتكــــارات والتجديــــدات التــــي ا

اســتحدثها ســـنان حتـــى ذلــك الحـــين، باYضـــافة إلــى مســـتحدثات العمـــارة 
إلــــى  ١٥٦٩العثمانيـــة، اســـتغرق بنــــاء هـــذا المســــجد خمـــس ســــنوات مـــن 

درنه وللدولة العثمانية١٥٧٤
ٔ
  .م، وهو يمثل الرمز الحي لمدينة ا

مر مــن الســلطان ســليم الثــاني، ي
ٔ
نشـئ هــذا المســجد بــا

ٔ
ظهــر هــذا ا

ثــر متجليـــا مـــن بعيــد بقبتـــه الكبيـــرة، ذات قطــر يبلـــغ 
ٔ
Tي  ٣١,٥٠ا

ٔ
متـــرا، ا

ربـع الرشـيقة، التـي تـدور حـول رقبـة 
ٔ
Tذنـه ا

ٓ
يـا صـوفيا، وبما

ٓ
كبـر مـن قطـر ا

ٔ
ا

قبتـه المثمنـة، وتتوافـق ضـخامة القبـة وارتفاعهـا مـع المسـاحة الكبيـرة فــي 

نـــه يمكــــن اعتبارهــــا قمـــة التطــــور فــــي بنـــاء ا
ٔ
لقبــــاب فــــي الـــداخل، حتــــى لكا

سره
ٔ
  .العالم با

نهـا مـن إمـ%ء سـنان، وصـف ) تذكرة البنيان(وجاء في 
ٔ
التي يقـال ا

ة بقولـــه 
ٔ
ربعــــة، "لهـــذه المنشـــا

ٔ
Tركـــان القبـــة ا

ٔ
بـــرع عنــــد ا

ٔ
Tذن ا

ٓ
وترتفــــع المـــا

وج شـــرفلي، 
ٔ
ذن ا

ٓ
ولكنهــا ليســـت غليظــة كـــالبرج، مثلمـــا هــو الحـــال فــي مـــا

ذن
ٓ
ذن  وT يخفـى بـالطبع مـا هنـاك مـن صـعوبات تواجـه بنـاء مـا

ٓ
سـامقة كمـا

الســليمية، التــي تضــم كــل منهــا ث%ثــة ســ%لم منعزلــة، وإذا كــان قــد شـــاع 
نـــه لـــم 

ٔ
T بــين المهندســـين المســـيحيين القـــول بتفــوقهم علـــى المســـلمين؛

يــا صــوفيا، فقــد حــز 
ٓ
و تنــافس ا

ٔ
تقــم فــي العــالم اYســ%مي كلــه قبــة تضــارع ا

يــــا صــــوفيا، 
ٓ
ن بنــــاء قبــــة بمثــــل ضــــخامة ا

ٔ
ن يقــــال ا

ٔ
ربمــــا فـــي نفســــي كـثيــــرا ا

عمـــــال العســـــيرة ولهـــــذا قــــررت مســـــتعينا بـــــا ، إقامـــــة هـــــذا 
ٔ
Tيكــــون مـــــن ا

ــــا  يـ
ٓ
وســــع مــــن ا

ٔ
المســــجد، فــــي عهــــد الســــلطان ســــليم خــــان، جــــاع% قبتــــه ا

ــــة اذرع ــ ربعـ
ٔ
ــــدار ا ــ ــــا بمقـ ــ ــــــق منهـ عمـ

ٔ
ــــتة اذرع وا ــ ــــدار سـ ــ ــــوفيا بمقـ ــ ــــة "صـ ــ ، وقبــ

  .السليمية محمولة علة ثماني دعامات قوية، لها سنادات طائرة

ســــتاذ
ٔ
صــــبح ســــنان ا

ٔ
ا كبيـــــرا فــــي بنــــاء القبــــاب وفــــي تنســـــيق هكــــذا ا

المســـاحات، وعبقريـــا باقتـــدار ونجـــاح فـــي تصـــميم القبـــاب المركزيـــة التــــي 
علــــى عنـــــد معمــــاري عصــــر النهضـــــة فــــي إيطاليـــــا، 

ٔ
Tمــــل والمثـــــل ا

ٔ
Tكانــــت ا

تــــت مــــن المفهـــــوم المعمــــاري الــــذي انطلــــق منــــه، والـــــذي 
ٔ
وبراعــــة ســــنان ا

ســــائل الفـــــراغ يهــــدف إلـــــى نســــق بنـــــائي ســــليم ومســـــاير لمتطلبــــات حـــــل م

ن تصــور ســنان نــابع مــن التجليــات العضــوية للعمليــات 
ٔ
والحجم،ويبـدو ا

المعماريـــة التــــي يــــتحكم المعمــــاري فــــي كــــل خطــــوة مــــن خطواتهــــا، ففــــي 

ــــــن  ــــر عــ ــ ــــي التعبيـ ــ ــــة فـ ــ بديـ
ٔ
Tــــور ا ــ ــــد نتصـ ــ ــــعة قـ ــ ــــة الواسـ ــ ــــاحات الداخليـ ــ المسـ

و 
ٔ
ــــــطيح ا ــــة بالتسـ ــ ــــرة مقارنـ ــ ــــود الكبيـ ــ ــــاب والعقـ ــ ــــماوية للقبـ ــ ــــات السـ ــ المنحنيـ

ــــدادا ــ ــــة  تاTمتـ ــ فقيـ
ٔ
Tــــــوط ا ــــــي الخطـ ــــة فـ ــ ــــرية ممثلـ ــ ــــاة البشـ ــ الســـــــطحية للحيـ

ــــى  علــ
ٔ
ــــة ا ــــذه اTزدواجيــ ن هــ

ٔ
ــــي الواقـــــع ا ــــفلية، وفــ ــــزاء الســ جــ

ٔ
المســـــتقيمة ل%

ســفل تلـــك الفراغــات الضـــخمة هــي التـــي توجــد المضـــمون العــاطفي فـــي 
ٔ
وا

  .عمارة سنان

وإذا كــان للقبــاب فــي بعـــض اســتخدامها رمزيــة سياســية، مباشـــرة 

م غيــر مباشــرة، فقــ
ٔ
و كانــت ا

ٔ
يضــا للتعبيــر عــن مقــر الحكـــم ا

ٔ
د اســـتخدمت ا

العرش بصورة صريحة فقد كان يعلو قصر اYمـارة فـي دمشـق قبـة خضـراء 
عطـت القصـر اســمه، كمـا قـام الحجــاج بتقليـد سـادته بإقامــة قبـة خضــراء 

ٔ
ا

و الحكـم بقصـر الــذهب 
ٔ
لـدار اYمـارة فـي واسـط، وكـان يعلـو قاعـة العـرش ا

 
ٔ
سـها تمثـال فــارس بيـده رمـح يعبـر عــن فـي بغـداد قبـة كبيـرة خضــراء علـى را

عــــدائها، وفـــــي ســـــامراء تميـــــزت الـــــدار 
ٔ
قــــوة الدولـــــة وبطشـــــها فـــــي مواجهـــــة ا

الخاصة بالخليفة المعتصم بجناح قاعـة العـرش المؤلـف مـن قاعـة مربعـة 

مركزيــة مســـقوفة بقبـــة، واســـتخدمت القبــة الخضـــراء كـــذلك لتســـقيف دار 
يــــوبي بالقـــــاهرة، 

ٔ
Tالتــــي شــــيدها الناصـــــر العــــدل فــــي قلعــــة صـــــ%ح الــــدين ا

محمـد بــن قــ%وون لتكـون مقــرا لنظــر المظـالم وTســتقبال الســفراء وكــذلك 
للعـرش المملــوكي، ومقــرا ل%حتفــاTت الرســمية، هكــذا كــان للقبــة مــدلول 

  . سلطوي رمزي منذ فترة مبكرة في تاريخ العمارة اYس%مية

واليــــوم فـــــي القــــرن الحـــــادي والعشــــرين مـــــازال اTرتفــــاع الشـــــاهق 

مـــة البنيــــان، فبرجــــي التجــــارة فــــي نيويــــورك كــــان يعبــــران عــــن عظمــــة وعظ

مريكيــــة علـــى اTقتصـــاد العـــالمي، وســــعت 
ٔ
Tيـــات المتحـــدة اTوســـيطرة الو

ماليزيا لبناء برجا بتروناس للتعبيـر عـن رفعـة اقتصـادها ومكانتهـا كدولـة، 

ودبي اليوم تبني برجان جديدان كـتحديا معماريا، هكـذا العـالم الحـديث 
خــر  كمـا كـان

ٔ
Tعـالم العصـور الوسـطى، الكــل يسـعى للتعبيـر عـن تجـاوزه ا

بالعمـارة، مثـل هـذه المنافسـات المعماريـة تعبيـر حضـاري عـن المنافســة 
ــــوبر  كـتــ

ٔ
ــــر فـــــي ا حيـــــت مصــ

ٔ
ــــة  ٢٠٠٢المقبولـــــة، مــــــن هـــــذا المنطلــــــق ا مكـتبــ

اYسـكندرية كمؤسسـة ثقافيـة هـدفها إرســاء الحـوار بـين مختلـف الثقافــات 
  .مكـتبة القديمةوالحضارات كما كانت ال
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  .٢٠٠٦الواحد وافي، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، 
، فصـل فــي ٤٢عبـد السـ%م شـدادي، عــالم ابـن خلـدون، ص  )٢(

كـتــاب ابـــن خلـــدون البحـــر المتوســـط فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر، 
  .٢٠٠٧مكـتبة اYسكندرية 

 .٤٢شدادي، ص عبد الس%م  )٣(

ــــي الـــــدين قاســـــم، السياســــة الشـــــرعية ومفهـــــوم السياســـــة  )٤( محيــ
 .٨، ص ١٩٩٧الحديث، المعهد العالمي للفكر اYس%مي، 

زرق، بـــدائع الســـلك فـــي طبـــائع الملـــك، تحقيـــق علـــى  )٥(
ٔ
Tابـــن ا

  .٧٩، ص ١، ج ١٩٧٧سامي النشار، بغداد، دار الحرية 

صـول الدولــة الحديثـة، ص  )٦(
ٔ
مــن ، فصـل ٦٤رافايـل سـانتايا، ا

 .كـتاب ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر
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ثار اYس%مية في يوغوس%فيا سابقا   �
ٓ
Tا . 

زهــــر، العــــدد الســـــادس الســــن
ٔ
Tة الســــابعة والســــتون، نـــــوفمبر مجلــــة ا

  . م١٩٩٤

قدم مدن دلتا النيل" فوة" �
ٔ
 .ا

غسطس  /ه١٤١٢، صفر )١٧٦(، العدد مجلة الفيصل
ٔ
  .م١٩٩١ا

  .كيف واجه المسلمون مشكلة المياه  �
ــــــل ــــة الفيصـ ــــاني  ،)١٩٠( العــــــدد ،مجلــ ــــع الثــ ــ ــــ ١٤١٣ربيـ ــ ــــوبر / هــ ــ كـتـ

ٔ
ا

  .م١٩٩٢

  .التالير النمساوي عملة تداولها العالم اYس%مي �

غسطس / هـ ١٤١٤صفر  ،)٢٠٠( مجلة الفيصل، العدد
ٔ
  .م١٩٩٣ا

وقاف  �
ٔ
Tس%ميةال فيدور مؤسستي القضاء واYمدينة ا.  

ولــــى )٣٢١( مجلــــة الــــوعي اYســــ%مي، العــــدد
ٔ
Tهـــــ١٤١٣، جمــــادى ا/ 

  .م١٩٩٢ديسمبر 

حياء السكنية في المدينة اYس%مية �
ٔ
Tا.  
مــــايو  /هـــــ١٤١٣، ذو القعـــدة )٣٢٧(، العــــدد اYســـ%مي الــــوعيمجلـــة 

  .م١٩٩٣

  .الحضارة اYس%مية فيالمدارس   �

ــــة   ــ ــ ــــــوعيمجلـ ــ ــــــ%مي الـ ــ ــــــدد اYســ ــ ــــر ، )٣٤٤(، العـ ــ ــ خــ
ٓ
Tــــع ا ــ ــ  /١٤١٥ربيـ

  .م١٩٩٤سبتمبر 
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www.serecon.org  
 ٢٥٩ اعتمادمعتمد من طرف الدولة تحت رقم 

  تحت وصاية وزارة التكوين و التعليم المھني 

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  

admin@serecon.org  

  :مقر المعھد

في حي  ٠١الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم 

   BDL  قرب بنك  ٢٠٥/١٥قناني بناية 

  


