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جامع الزيتونة أول جامعة في العالم 

قدم الـفنان التـشكيـلي كر رسن والشـاعر حسـام السراي نشـاطا ثقـافيا مـشتركا ضم لـوحات تشـكيلـية تخطـيطيـة وديوان شعـر "حي السموات
السبع"  على قاعات مؤسسة برج بابل وسط بغداد وشهد حضورا واسعا.

عرض اضافة الى تخطيطات طـرزت ديون شعر السري  والفن التخطيطي من الفنون التشكيلية التي  واوضح رسن ان  عشر لوحات تضمنها ا
عارض السابقة ية في فرع الرسم وا تتطلب تركيزا وخبرة ومهارة وتتحول الى احلاسوب ومنها ما يرسم على الورق والقماش  وخبرة الدراسة األكاد
ـهرجانات الـعربيـة والدولية لـها اثرها في تاحف وا شاركـات في ا نـامة وكندا واجلـوائز التقـديريةوالـذهبية احلـاصل عليـها وا في بغداد ودبي وعـمان وا

التقدم باالداء. 
وقال الـسراي ان  ديـوان "حي السمـوات السـبع"  دخل الشـعر الفـكري واألدبي والـتخـطيطـات الفـنية بـ وانطـــــــباعات عن زيـارات ومشـاركات خارج
البالد  وكتاب شعري جديد عن دار الرافدين للنشر ببيروت  ليضـاف جملموعات سابقة شهدت ترجمة الى لغات عدة  وادارته لبيت الشعر في العراق ضمن

ؤثرة . سلسلة نشاطات اثرت على اجلمهور وأبرزت اشتياق الكلمات والعبارات ا

رسالة بغداد
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ـنصور بن في 990 األميـر الزيري ا
بـلــكـ بن زيــري قـام بــإنـشــاء قـبـة
الــبـهــو فــقـو مــدخل قـاعــة الـصالة
ــســجــد الــتـي تــفــتح عـــلى فــنـــاء ا
الـداخـلي. الـسـلـطـان احلـفـصي أبو
ــسـتـنــصـر قـدم عـبــد الـله مــحـمـد ا
ــســجــد بــخــزانــات مــائــيــة وزود ا
شـهـد ضــخـمـة في 1250 في  1316 
ـسجد عـدة عملـيات أشغـال هامة ا
الــســـلــطــان أبــو يــحـــيى أبــو بــكــر
تـوكل قام بتـغييـر الركائز ووضع ا
ــســـجــد وغــرفه. وزخـــرف أبــواب ا
مــكــتـــبــة من الــطـــراز الــتــركي قــام
بـتمويلـها السـلطان العـثماني مراد

الثاني في .1450
بــعــد الـغــزو اإلسـبــاني أحـد أئــمـة
ـسـجـد اجملاور جلـامع الـزيـتـونة ا
قام بـتزيـ منـطقـة احملراب وأنـشأ
الــرواق الـشـرقي في .1637 أخـيـرا
ـــــرابـــــطـــــ مـــــنـــــارة مـن طـــــراز ا
ـوحـدين للـمـعـماريـ طـاهر بن وا

صـــابــر وســلـــيــمــان الـــنــيــقــرو 
إضــافــتـهــا لـلــمـســجـد في 1894في
نـارة الـتي  بنـاؤها حتت مكـان ا
ـرادي حـكم الـبـاي حــمـودة بـاشـا ا
في  1652 تــمــويــلــهــا من أمــوال
احلـبــوس وكــلـفت   110000 فـرنك
تـونـسي. الـنـداء لـلـصالة واألذان
ــنــارة ألول مــرة في 26 مـن أعــلى ا
رمـضان  1312 بـحضـور عـلـي باي

الثالث.
مارس1956 بـعـد االسـتـقالل في 20 
قــام الـرئـيــسـان احلـبـيب بــورقـيـبـة
وزين الـعـابـدين بـن عـلي بـعـمـلـيات

تـرمـيم هـامــة لـلـجـامع. لـكن الـفـتـرة
ــمــتـــدة بــ في  1970 والـــثــورة ا
الـتونـسـيـة في  2011شـهـر اجلـامع
تـهــمـيـشــا كـبـيــرا مـتـعــمـدا من قـبل
السلطات في حكم احلبيب بورقيبة
وغـاب دوره تــمـامــا حتت حـكم زين
العـابـدين بن عـلي حـتى هـروبه إثر
الثورة التـونسية وأغلق في بعض
األحـــيـــان وجـــائـت هـــذه األفـــعـــال
مصـاحبـة لـسيـاسة مـعاداة اإلسالم
الـســيـاسي في تــونس قـبـل الـثـورة

التونسية في .2011
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جـامع الزيتـونة يـشبه جامع قـرطبة
وجامع عقبـة بن نافع في القيروان
مع فـنائه اخلـماسي احملـاط برواق
مـن الــقــرن الــعــاشــر. الــرواق الـذي
يـديــر صــحن اجلــامع يــرتــكــز عـلي
ــة بـيـنـمـا األروقـة أعـمـدة ذات قـد
الـثالثـة األخـرى تـرتـكـز عـلى أعـمدة
ـســتـورد من من الـرخــام األبـيـض ا
إيـطاليـا في منـتصف القـرن التاسع
عـــشـــر. في مـــنـــتـــصف الـــفـــنــاء أو
الــصـحن تــوجـد مــزولـة شـمــسـيـة
تـساعد عـلى حتديـد أوقات الصالة.
ـوجــودة في مـدخل قـبــة الـصــحن ا
قـاعــة الـصالة تــتـكــون من زخـارف
ـغرة والـطابـوق األحمر. من حـجر ا
ـــســـجــد ـــوجـــودة فـي ا احملـــارب ا
تـــرجع لــلـــطــراز الـــفــاطــمـي. قــاعــة
ربع ـعـمـدة ذات الـشكـل ا الـصالة ا
( 56 مــتـرا عـلى  24 مـتــرا) تـغـطي
مسـاحة  3441 متـرا مـربعـا بـينـما
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فنـان مـتـجـدد في بـحـثه الـتـشـكـيلي
ـتــواصل وذو عـطــاء ثـر . تـرك في ا
كل محطة من محطات حياته الفنية
بصـمات يـزداد بـريقـها كـلمـا توالت
ـيــة عــلــمت األيــام وبــريــشــة أكــاد
اجــــيــــاالً من طــــلــــبــــة الــــفـن صـــاغ
الــتــشــكــيــلي حــيــدر خــالــد فــرمــان
لـــوحـــاته الـــتي تـــأبى األســـتـــسالم
اخــتـار الـشــهـادة عــنـوانـا خلــمـسـة
عــشـر لــوحــةً زيـنـت جـدران قــاعـات
دائرة الـفنـون العـامـة وفي إفتـتاحه
لـلـمـعـرض مـؤخـرا أكـد وكـيل وزارة
الـثـقــافـة والـسـيــاحـة واآلثـار جـابـر
اجلـابري عـلى (ان إبـداعـات الـفـنان
ـقــدمـة من خالل لــوحـات مـعـرضه ا
تـمثل احلـياة الثـانية الـتي يعيـشها
حيـدر خالـد. هو فـنان مـتمـيز واسم
ي يشـار له بالـبنـان ونحن نـعتز عـا
به ونــــحــــيـه حتــــيــــة الــــفــــنــــانــــ
). امـا مــديــر عــام دائـرة ــبــدعــ وا

هـدي فقال ( الـفنـون العـامة شفـيق ا
ال يـخــفى عـلى احــد ان حـيــدر خـالـد
فـنان مـبدع ومـتمـيز وعـلى الرغم من
عـرض إال اننا قلـة لوحـاته في هذا ا
ـيل الـى الـســعـة جنــده وألول مــرة 
في اإلطـار ومــسـاحـة الـلـوحـة فـضال
عن اإلســتـطــاالت الـهـرمــيـة ونــلـمس
بـشكـل واضح اخـتالف مـعرضـه هذا
عن مـعـارضه في تـسـعـيـنـيـات الـقرن
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واضاف (علـينا القـول ان خالد ومنذ
انطالقته في الثمانينات متمكن وذو
فــكـــر عـــمـــيق ومـــتــأنـي في عـــمــله .
تلقي لوحاته هنا صعبة ليس على ا
ــا أجـدهـا صــعـبـة عـلى فـحـسب وا
نـفـسي فـمن الـصعـوبـة الـتمـيـيـز ب
مساحـات اللوحة وب فـكرتها حيث
تـتـنـاول فـكـرة مـوضـوع يـومي لـكـنه
خـالـد وكالهـما ال يـلـتـقيـان فـالـيومي
بـســيط جـدا واخلـالــد عـمــيق بـعـمق

فـكـرة الـشـهــادة عـبـر الـلـون). جـمـال
الـلـوحـات الــفـنـيـة وألـوان الـتـجـريـد
الـغـامق حـيـناً والـهـاديء حـيـنـاً اخر
يـأخــذك إلى أمـاكن بــعـيـدة تــتـخـطى
حدود الـتـأريخ واجلغـرافـية. تـأخذك
هنـاك حيث يـقوم الوطن بـكل أطيافه
ومعتقداته وقـومياته لينحني إجالالً
ألرواح أبـــطـــالـه وتـــغـــيب الـــشـــمس
خـجالً من تــلك الـشـمـوس الـسـواطع
الــتي ابت إال ان تــخــتــار الــفــردوس
مـستـقراً لـها . لـوحـات قلـيلـة بالـعدد
ـضـمـون واالثـر مع لـكـنـهـا عـمـيـقـة ا
مــبــدعــهــا كـان لـي وقـفــة قــال فــيــهـا
(الــعــراق وطــني وحــقه عــليَ كــثــيــر
وواجب وله أهدي القليل من إبداعي
وجـمــلــة من أعـمــالي الــفـنــيـة لــعـلي
ـتحف الفني اسهم ببـنائه الن بناء ا
في دائـرة الـفــنـون الـعـامــة هـو بـنـاء
لــلـعـراق. جــمـيع لــوحـاتي تــنـضـوي
حتت التعـبيرية الـتجريدية وهي من

مدارس مابعد احلداثة).

جامع الزيتونة التونسي من الداخل
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 نواة جامع الـزيتـونة كانت في أرض تـتوسطـها شجـرة زيتـون ومنه سمي جـامع الزيتـونة. الـغساني حـسان بن النـعمان
أمر بتأسيس اجلامع الذي إنتهت فيه األشغال عام 698 أثناء الفتح اإلسالمي لتونس ثم قام بتوسيعه قليال عام704
بعـد ذلك أمر والي أفـريقية األمـوي عبيـد الله بن احلبـحاب بإتـمامه وكان ذلك في 732عدة بحـوث أثبت أن اجلامع بني
على أنقـاض كاتدرائيـة مسيـحية وهـو ما يؤكـد رواية ابن أبي دينـار في وجود قبر الـقديسـة سانت أوليـفيا بـاليرمو (أو
قديسة الزيتون) شهّدها اإلمبراطور هادريان في 138وذلك في مكان اجلامع.اجلامع األموي لم يبق منه شيء ألنه قد
ستع  إعادة بنائه بالكامل في 864 حتت حكم األمير األغلبي أبو إبراهيم بن األغلب وبأمر من اخلليفة العباسي ا
عمـاري فتح الله. يـعتبـر جامع الزيـتونة بالله. تـوجد كتـابة في أسفـل محراب اجلـامع تقول أن األشـغال أشرف عـليهـا ا
ثـاني جامع بني في إفـريقيـة وثاني أكبر جـامع في تونس بعـد جامع عقـبة بن نافع. مـنذ إنشائه شـهد اجلامع عـمليات

ترميم وتبديل عبر مختلف السالالت احلاكمة التي مرت على تونس.

حوالي  160 عـمـودا يـحـددوا حدود
 15فناء و 6أروقة. الصـحن (الفناء)
األوسط والرواق ورواقه أعرض من
الـبقـيـة بـقـليل ( 4.80مـتـر مـقابل (3
يـتـقـاطـعـون أمـام احملـراب الـذي هو
نفسه تسقبه قبة مكتوب عليها اسم
ـستـع بـالله. اخلـليـفة الـعبـاسي ا
ـربعة في الزاوية الـشمالية نارة ا ا
الغربية للـفناء يبلغ طولها  43متر
ـوحدية ـنارة ا وهي تـشبه زخـرفة ا
في جـامع القـصـبـة وهي مصـنـوعة
من احلــجـر اجلــيــري عـلـى خـلــفــيـة
احلـجـر الـرمـلي.الـواجهـة الـشـرقـية
 إتـمـامهـا بـفنـاء مـزخرف بـأعـمدة

من الطراز احلفصي.
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كـمــكـان عـبــادة رئـيــسي في مــديـنـة
تـونس الــعـاصـمـة يـتـم الـقـيـام فـيه
بـعـدات احتـفـاالت ديـنيـة وبـحـضور
مـــســؤولــ ديـــنــيـــ مــثل مـــفــتي
اجلــمـــهــوريــة الــتـــونــســيــة ووزيــر
الـــشــــؤون الــــديـــنــــيـــة وكــــذلك في
االحــــتـــــفــــاالت الـــــكــــبـــــرى رئــــيس
اجلــمــهــوريــة الـتــونــســيــة ورئـيس
احلــكــومــة ورئـــيس مــجــلس نــواب
الــشــعب ووزراء وقــيــادات إضــافـة
إلى أشــراف ونـبالء مــديــنــة تـونس
ـولـد النـبوي الـشريف ـا مثل ا قد
وليـلة الـقدر في رمـضان. كـانت هذه
الـعـادة بـادرة من إبـراهـيم الـرياحي
الــذي اســتـدعى بــاي تــونس أحــمـد
بــاي بـن مــصــطـــفى لالحـــتــفــال في

سجد وهو ما  قبوله. ا
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ـعمـار وجمـاليـته االستـثناء لم يكن ا
الــــوحــــيـــد الــــذي تــــمــــتع به جــــامع
الـزيـتـونـة بل شـكل دوره احلـضاري
والـعـلمـي الريـادة في الـعـالم الـعربي
واإلسالمي إذ اتـخذ مـفهـوم اجلامـعة
اإلسالمـيــة مــنـذ تــأسـيــسه وتـثــبـيت
مـكـانته كـمـركـز للـتـدريس وذلك عـبر
جـامـعـة الـزيـتـونـة وقـد ادى اجلـامع
دورا طليعيا في نشر الثقافة العربية
ـــغــــرب وفي اإلسالمــــيــــة في بـالد ا
رحـابه تـأسـست أول مــدرسـة فـكـريـة
بــإفـــريــقــيــة أشــاعت روحــا عــلــمــيــة
صـارمـة ومــنـهـجــا حـديـثــا في تـتـبع
ـسـائل نقـدا وتـمـحيـصـا ومن أبرز ا
ـــدرســـة عــلـي بن زيــاد رمـــوز هــذه ا
مـؤسـسـهـا وأسـد بن الـفـرات واإلمـام
ـدونة الـتي رتبت سحـنون صـاحب ا
ــــالـــكي وقــــنـــنـــتـه.وكـــذلك ـــذهب ا ا
اشـتــهـرت اجلـامــعـة الــزيـتــونـيـة في
ـفــسـر الــعــهـد احلــفـصي بــالــفـقــيه ا
واحملدث ابن عرفـة التونسي صاحب
ــصــنـفــات الــعــديــدة وابن خــلـدون ا
ؤرخ ومـبتـكر عـلم االجتـماع. إال أن ا
اجلـامع عــرف نـكــسـة كــبـرى عــنـدمـا
دخـله اجلـيش اإلسـبـاني في صـائـفـة
 1573فـيـمـا يـعـرف بـوقـعـة اجلـمـعـة
واستـولوا عـلى مخـطوطـاته ونقـلوا
عددا مـنهـا إلى إسبـانيـا وإلى مكـتبة
البابا وهذا في إطار غزو تونس.لقد
تخـرج من الـزيتـونة طـوال مسـيرتـها
ــصــلــحــ الــذين آالف الـــعــلــمــاء وا
عــــمـــلــــوا عـــلى إصـالح أمـــة اإلسالم
والـنـهوض بـهـا. إذ لم تـكتف جـامـعة
الــزيــتــونــة بـأن تــكــون مــنــارة تــشع
بـعلـمهـا وفـكرهـا في الـعالم وتـساهم
في مـسـيـرة اإلبــداع والـتـقـدم وتـقـوم
ـعرفـة احلقة على العـلم الصـحيح وا
ـا والـقـيـم اإلسالمـيـة الـســمـحـة وإ
كــــانت إلـى ذلك قــــاعــــدة لـــلــــتــــحـــرر
والتـحريـر من خالل إعـداد الزعـامات

الوطـنـيـة وتـرسـيخ الـوعي بـالـهـوية
الـعــربـيـة اإلسـالمـيـة فــفـيـهــا تـخـرج
ــــؤرخ ابن خــــلــــدون وابـن عــــرفـــة ا
والـتـيـجـاني وأبـو احلـسن الـشـاذلي

وإبـــــــراهـــــــيم
الــــــــريـــــــــاحي
وســـــــــــــــــــــالــم
بـــــــوحــــــــاجب
ومـــــــحـــــــمـــــــد
الـــــــنــــــــخـــــــلي
ومــــــــحــــــــمـــــــد
الـــــطـــــاهــــر بن
عاشور صاحب
الـــــتــــــحـــــريـــــر
والــــتـــــنــــويــــر
ومحمد اخلضر
حـــســــ شـــيخ
جـــــامع األزهـــــر
ومحـمـد الـعـزيز
صلح جعـيط وا
الــــزعــــيم عــــبــــد
العـزيز الثـعالبي
وشـــاعـــر تــونس
أبــــــو الـــــقــــــاسم
الـشــابي صـاحب
(ديـــــوان أغــــــاني
احلــيــاة) وطــاهـر
احلــــداد صــــاحب
كـتاب امـرأتـنا في
الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة
واجملـــــــــــــتـــــــــــــمـع
والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيم
اإلسالمي وحــركــة
اإلصالح في جامع
الـــزيــــتـــونـــة ومن

ـــصــلح حـــلــقـــاته الــعـــلــمـــيــة بــرز ا
اجلــزائـري عـبـد احلـمـيـد بن بـاديس
والرئـيس اجلزائري الـسابق هواري
بـومـديـن وغـيـرهم كـثــيـر من الـنـخب

غاربية والعربية. التونسية وا
لقـد جتاوز إشـعاع جـامعـة الزيـتونة
حـــدود تـــونس لـــيــــصل إلى ســـائـــر

ـــفــكــر األقــطــار اإلسـالمــيـــة ولــعل ا
العربي الكـبير شكيب أرسالن يوجز
دور الـزيــتـونــة عـنـدمــا اعـتــبـره إلى

جانب جامع األزهر واجلامع األموي
وجـامع الـقـرويـ أكـبـر حـصن لـلـغة
الـعــربـيـة والـشـريــعـة اإلسالمـيـة في
الــقـرون األخــيـرة.ومـع دوره كـمــكـان
لــــلـــصـالة والـــعــــبــــادة كـــان جــــامع
الـزيتونـة منارة للـعلم والتـعليم على
ـساجـد الـكـبـرى في مـخـتـلف غـرار ا
أصقاع العالم اإلسالمي حيث تلتئم

حـــلــــقـــات الـــدرس حـــول األئـــمـــة
ــشــايـخ لالســتــزادة من عــلــوم وا
رور الدين ومـقاصـد الشـريعـة و
الـــزمن أخــــذ الـــتــــدريس في
جـامع الزيـتونـة يتـخذ شكال
نـظامـيا حـتى غدا في الـقرن
الـثـامن لـلـهـجـرة عـصر ابن
ـؤسـسـة ـثــابـة ا خـلـدون 
اجلــــامـــعــــيــــة الــــتي لــــهـــا
قــوانــيــنــهــا ونــوامــيــســهـا
وعـــاداتـــهـــا وتــقـــالـــيـــدهــا
ومـنــاهــجــهــا وإجــازاتــهـا
وتــشــد إلـيــهــا الــرحـال من
ــغــرب مــخــتــلـف أنــحــاء ا
الــعــربي طــلــبــا لـلــعــلم أو
لالسـتـزادة منه.وقـد ساهم
جامع الزيتونة خالل فترة
االسـتـعـمـار الـفـرنـسي في
احملــافــظــة عـلـى الـثــقــافـة
الــــعـــربــــيــــة اإلسالمــــيـــة
لـتــونس وقـاوم بــصالبـة
مـحــاوالت الـقــضــاء عـلى
إنــتــمــاء تــونس الــعــربي
اإلسـالمي وكــــان جـــامع
دافع عن الـزيـتونـة هـو ا
الــلـغـة الـعـربـيـة في هـذه
الــــفـــتــــرة احلــــرجـــة من
تــاريـخ تــونس بـــعــد أن
فـقدت الـلغـة العـربية كل
ــدافــعــ عــنـهــا حتت ا
تــــأثـــــيــــر وســـــيــــطــــرة

االستعمار 
والــــــزائــــــر الـــــــعــــــربي
واالجـنبي اليـوم يسـتطيع
الـــــتــــجــــول فـي مــــكـــــان اجلــــامع
ومـقـتربـاتـه الـتي مـازال عـمـرانـها
يـتـجـدد فـسـوق الـزيـتـونه ومـقهى
الـــزيــتـــونــة الـــقــريـب من اجلــامع
مـلــتــقى الــســيــاح والـتــونــســيـ
وخـــــــاصــــــة مـن كــــــبــــــار الـــــــسن
يـستـمتـعـون بشـنـاشيـله وزخارفه

الهندسية التي تبهر الناظرين .
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