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األحداث  من  سنوات   . امليالد  قبل  ما  إلى  ميتد  تاريخ 
لتعطي  تفاعلت  والتقدم  والبناء  واالحتالل  واحلروب 
نشاهد  احلاضر.  وآلقها  وجمالها  رونقها  اسطنبول 
آثارها  وتركت  مضت  حضارات  ودروبها  شوارعها  في 
ومعاملها. ترى القصور واجلسور واألسوار واألبراج والقالع 
واألسواق القدمية واحلديثة التي تأبى إال أن حتكي قصة 
سياحية  العريقة. رحالت  املدينة  هذه  وحاضر  ماضي 
الطبيعة  فترى  املدينة  وأطراف  داخل  في  وبرية  بحرية 
الذي ُنحت في  واملعماري  احلضاري  اإلرث  وروعة  اخلالبة 

أعماق املاضي القريب والبعيد.

البيزنطينية  باسم  تاريخيا  عرفت  التي  اسطنبول  تعتبر 
باملرتبة اخلامسة  وتأتي  والقسطنطينية أكبر مدن تركيا 
وعدد سكانها  مربع  ً. مساحتها 5343 كيلومترا  عامليا
12,8 مليون نسمة، وهي بذلك حتتل املرتبة الثانية أوروبيا 

من حيث عدد السكان.
من  ميغاستي (Mega City) وهي  تعتبر  اسطنبول 
إهم املراكز الثقافية واالقتصادية واملالية في تركيا. مدينة 
إسطنبول تتكون من 39 بلدية وتقع في الشمال الغربي 
الذي يربط بحر مرمرة  لتركيا ويفصلها مضيق البسفور 

    اسطنبول
ألق الماضي...عبق وجمال 

الحاضر...إشراقة المستقبل

استطالع:
أ.د.منذر نعمان بكر
أ.د.قاسم العـــــبيدي
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االسيوي  واجلزء  األوروبي  اجلزء  جزئني  الى  االسود  والبحر 
ولهذا فإن اسطنبول هي املدينة الوحيدة في العالم التي 

تقع بني قارتني.
الدول  من  لعدد  عاصمة  أسطنبول  فأن  تاريخيا 
عاصمة  فكانت  الطويل،  تاريخها  عبر  واالمبراطوريات 
وعاصمة  ق.م.،   (330-395) الرومانية  لالمبراطورية 
و(-1261   (1204  395-) البيزانطية  االمبراطورية 
1204-) الالتينية  االمبراطورية  وعاصمة   (1453
العثمانية (1453-1922)،  للدولة  1261)، وعاصمة 
حرب  خالل  (أنقره)  الى  العاصمة  نقلت  بعد  وفيما 
وفي  املعاصرة.  تركيا  دولة  وإنشاء  التركية  االستقالل 
دينية  بأهمية  املدينة  أحيطت  املراحل،  هذه  معظم 
إسطنبول  اجملاورة.  الدول  وسكان  سكانها  عند  كبيرة 
عاصمة الثقافة في أوروبا لعام 2010 وستكون عاصمة 
الرياضة في أوروبا لعام 2012. العديد من املواقع االثرية 
والتاريخية للمدينة مت وضعها في قائمة اليونسكو للتراث 

العاملي.

المعالم المعمارية والحضارية واالثرية في 
إسطنبول:

ولكن  العثمانية  بالعمارة   ً أساسا معروفة  اسطنبول 
واالثار  احلضارات  تعكس  التأريخية  املباني  من  الكثير 
أوعاشت  حكمت  التي  واالمبراطوريات  لألقوام  املعمارية 
واالغريق . وباملقابل  والروم  البيزنطييت  مثل  املدينة  في 
فأن اجلوامع والقصور واملباني االسالمية الفاخرة تستحوذ 
الكنائس  من  العديد  ترافقها  للمدينة  العام  املنظر  على 

واملعابد لالديان األخرى مثل املسيحية واليهودية.

المتاحف في إسطنبول:

متحف أيا صوفيا: 
أثر تاريخي رائع من حيث البناء والتصميم والزينة، موجود 
في منطقة السلطان أحمد بالقرب من جامع السلطان 
ً كنيسة كاثدرائية ملدة  أحمد. كان هذا األثر ملدة 916 عاما
ً وهو من  ً ومنذ عام 1935 أصبح متحفا 481 عاما جامعا
القبب  من  يتكون  املتحف  الفني. هذا  التاريخ  حتف  أهم 
والتنسيق  التصميم  روعة  تعكس  واجلدران  واألعمدة 
املسيحية  واحلضارات  االسالمية  احلضارة  بني  ما  ويجمع 
الشخصيات  ألسماء  العربية  الكتابات  فترى  االخرى. 
لسيدنا   ً صورا ترى  وباملقابل  القرانية  وااليات  االسالمية 

املسيح وأمه.إن االثر مزيج رائع لتقارب االديان وتفاهمها.

متحف قصر توب قابي:
طراز  على  مصمم  فهو  فنية  حتفه  يعتبر  املتحف  هذا 
واالقواس  القباب  حيث  من  االسالمية  العثمانية  العمارة 
بالفسيفساء والرسوم  املزينة  واجلدران  والرواق  واألعمدة 
واالشكال امللونة. املتحف يحتوي على العديد من القاعات 

والغرف والصاالت. أهم ما يحتويه املتحف هو: 
مكتبة السلطان أحمد الثالث: تقع خلف غرفة العرض 
أحمد  السلطان  قبل  من  عام 1719م  في  انشاؤها  ومت 
الثالث ومت تزيني اجلدران الداخلية ببورسالن القرن السادس 
عشر اما درف أغطية خزانات الكتب فهي مرصعة بالصدف 

والعاج لتشكل أجمل عينات األعمال اخلشبية.
بناء مسقف  قسم السالح ( اخلزينة اخلارجية): وهو 
سليمان  السلطان  عهد  في  انشاؤه  مت  قبب  بثماني 
الدولة من  واردات  القسم يستخدم خلزن  القانوني. وهذا 
الضرائب.  يستعمل البناء اليوم لعرض األسلحة العائدة 
العشرين،  القرن  إلى  السابع  القرن  من  مختلفة  لعصور 
وهذا القسم هو أحد معارض االسلحة الهامة في العالم.
االثرية  التحف  فيه  يعرض  والبورسالن:  الزجاج  قسم 

من البورسالن احمللي والبورسالن الصيني.

أياصوفيا من الداخل
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االقمشة  من  املالبس  على  يحتوي  اجللباب:  قسم 
املشاغل  في  القصر  لسكان   ً خصيصا املنسوجة 
الكثير  على  القسم  يحتوي  ولهذا  القدمية.  العثمانية 
محمد  السلطان  مثل  العثمانيني  السالطني  مالبس  من 
الفاحت والسلطان سليمان القانوني والسلطان أحمد األول 

والسلطان عثمان الثاني والسلطان مراد.
في  1640م  عام  املقصورة  بناء  مت  بغداد:  مقصورة 
ثماني  مخطط  وفق  وبنيت  الرابع،  مراد  السلطان  عهد 
 .ً على 22 عمودا جالس  رواق  باملقصورة  ويحيط  األضالع 
االسفل  من  مغطاة  باخلشب  املسقفة  اخلارجية  اجلبهة 
النوافذ  ومن  األسفل  الطابق  نوافذ  حتى  امللون  بالرخام 

حتى السقف مغطاه بالبورسالن الصيني.
السلطان  قبل  من  عام 1635 م  مقصورة ريوان: بنيت 
وهي  بغداد  ملقصورة  مصغرة  عينه  وهي  الرابع  مراد 
تعلوها  واحدة  غرفة  من  االضالع، ومكون  ً  ثمانية  أيضا

قبة.
آثار إسالمية غاية  يحتوي متحف (قصر توب قابي) على 

في األهمية والقدسية منها سن الرسول (ص) الذي كسر 
الرسول  قدم  وطأت  التي  الصخرة  أحد، وكذلك  غزوة  في 
تسمى  والتي  أثناء املعراج  عليها  قدمه  آثار  (ص) وبقت 
الشريفة  الراية  الى  الشريف»، باالضافة  القدم  « نقش 
املتحف  في  ويوجد  تسمى «العقاب».   التي  السوداء 
بالذهب وختم السعادة  امللبسة  مزراب الكعبة اخلشبية 
التي وجدت في بغداد وجلبت الى أسطنبول . ويوجد كذلك 
م التي يقال إن الرسول (ص) كان يستخدمها  صخرة التيمُ
الرسول  أرسلها  التي  الرسائل  هناك  وتوجد  م.  بالتيمُ
ومصر  إيران  الى  االسالمية  الدعوة  نشر  بداية  (ص) في 
و(20)  الشريفة  املصاحف  كذلك  ويوجد  وبيزنطة 
هذه  الشريفة» وتعود  املسماة «السيوف  السيوف  من 
السيوف الى كل من الرسول (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان 
الطيار  جعفر  احلسن  وأبو  العوام  بن  وزبير  العابدين  وزين 

وخالد بن الوليد والى عدد من الكرام.

قصر توب قابي
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متاحف أخرى:
توجد في املدينة متاحف أخرى مثل متحف االثار التركية 
االسالمية املوجود في قصر ابراهيم باشا الواقع في ساحة 
املتحف  أونو. ويحتوي  أمني  منطقة  في  أحمد  السلطان 
اليوم على اخملطوطات األثرية والسجاد والبسط والتحف 
اخلشبية  املشغوالت  إلى  إضافة  والبورسالنية  املعدنية 

واملنحوتات احلجرية والكتابات.
وهناك متحف القصر الكبير للفسيفساء الذي يقع في 
سوق كلية جامع السلطان أحمد وهو تابع إلدارة متحف 
من  رائعة  شواهد  على  املتحف  هذا  ويضم  صوفيا  أيا 
الفيسفساء التي تعكس جمال التصميم وروعة تناسق 

األلوان واألشكال.
ً متاحف لعلم اآلثار التي تشمل  ويوجد في اسطنبول أيضا
القدمية، ومقصورة  الشرقية  اآلثار  األثار، ومتحف  متحف 
البورسالن الصيني. حتوي املتاحف على مجاميع أثرية من 
والثقافات، التي  احلضارات  جلميع  العائدة  األثرية  القطع 
كانت تابعة لالمبراطورية العثمانية في املنطقة املمتدة 
إلى  النهرين  بني  ما  بالد  إلى  األناضول  إلى  أفريقيا  من 

شبه اجلزيرة العربية إلى أفغانستان.

الجوامع في اسطنبول:
من أهم ما مييز مدينة اسطنبول هو عندما ينظر املرء في 
أفق وسماء املدينة يرى تناثر اجلوامع مع مناراتها الشاهقة 

ذات األحواض املتعددة. ومن أشهر هذه اجلوامع:

اجلامع  هذا  جامع السلطان أحمد (اجلامع األزرق): يعتبر 
آغا  محمد  للمعماري  الكلمة  معنى  بكل  أثرية  حتفة 
بأبهى  مزين  وداخله   ً جدا واسع  فحرمه  الصدفي،  
األزرق  إلى  لونها  مييل  التي  الصيني،  البورسالن  قطع 
تشمل  األزرق.  باجلامع  اجلامع  سمي  ولهذا  السماوي  أو 
املطعمة  اخلشبية  املشغوالت   ً أيضا الداخلية  الزينة 
بالصدف واملشغوالت اليدوية احلجرية وكذلك أعمال اخلط 

العربي اليدوي.

قضاء السليمانية  في  اجلامع  جامع السليمانية: يقع 
داخل  ويوجد  (1589-1550)م  عامي  بني  شيد  وقد 
وزوجته  القانوني  سليمان  السلطان  ضريح  اجلامع 
هاسيبكي. ميتاز هذا اجلامع بأبوابه البرونزية اجلميلة، وفي 
داخله ترى القباب والشبابيك ذات الزجاج امللون إضافة إلى 

الكتابات العربية.

ويتكون  عام 1470م  بنائه  االنتهاء من  جامع الفاحت: مت 
احملراب  جهة  من  قبة  ونصف  الوسط  في  كبيرة  قبة  من 
اجلانبية  األماكن  فوق   ً ارتفاعا أقل  ثالثية  قباب  ومن 

الصغيرة.

قرب  عام 1855م  اجلامع  هذا  جامع دوملا بخشة: بني 
يعلوها  مربعة  مساحة  من  ويتكون  بخشة  دوملا  قصر 
وللجامع  عالٍ  ارتفاع  ذات  كرة  نصف  شكل  على  قبة 

مئذنتان طويلتان ورفيعتان ذات طابع تركي مميز.

واجلامع  بيازيد  جامع  مثل  عديدة   أخرى  جوامع  وهناك 
اجلديد و جامع الفاحتية وجامع اورتاكوي.

القصور في أسطنبول:
التي  التاريخية  بقصورها  مشهورة  اسطنبول  مدينة 

تعكس تراثها العريق واجلميل، ومن هذه القصور:

قضاء بشيك  في  تقع  فنية  حتفة  قصر دوملا بخشة: إنه 
ً وبني هذا القصر  طاش وعلى أرض مساحتها 250 دومنا
تنظيم  وذو  الشكل  قبل 400 سنة. القصر مستطيل 
ً و 6 حمامات  متناسق مؤلف من 285 غرفة و 46 صالونا
ً وله إطاللة 600م على شاطئ البحر. القصر  ماما و 68 حَ
يتألف من ثالثة أقسام متوازية هي قسم الهمايون وصالون 
املعايدة واملساكن اخلاصة. وفي وسط القصر توجد صالة 
القصر.  في  روعة  األكثر  تعتبر  التي  والرقص  االحتفاالت 
القصر مؤلف من طابق واحد ولكنه يبدو من اخلارج وكأنه 
مؤلف من طابقني يحوي القصر في صاالته على 36 ثريا 
كريستالية مصنوعة من بوهيميا الفاخرة، وهناك الكثير 
واللوحات  واملفروشات  البورسالن  صحون  من  التحف  من 

التي تبهر النظر.

من  يتألف  األوروبي  املعماري  الطراز  من  قصر بيالرباي: 
(احملرم).  خاصة  وغرف  استقبال  وغرف  بحرية  فيالت 
 24 و  صالونات  ستة  له  طابقني  من  مؤلف  القصر 
غرفة. الصالونات والغرف واألسقف مزينة بنظام وأسلوب 
جذاب ورائع. وحتتوي الصالونات والغرف على ثريات بوهيما 

اخلالبة.

بالرخام  طابقني. ملبس  من  قصر كوجوك صهو: يتألف 
للقصر  رائع.  فني  نظام  حسب  وزخرفته  تزيينه  ومت 
  . واخلروج للدخول  وبابان  بحرية  واجهة  وله  اقسام  ثالثة 
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القصر يحوي على مرايا ختم عليها بختم السلطان عبد 
والسجاد  الكريستالية  مزهريات  من  الكثير  وهناك  اجمليد 

والشمعدانات واللوحات الزيتية.

روملي  القدمية حصن  التاريخية  اآلثار  حصن روملي: ومن 
االناضول.  قلعة  مقابل  البوسفور  على مضيق  يقع  الذي 
ثالثة  أبراج  أربعة  لها  قدمية  قلعة  عن  عبارة  احلصن 
في  سور. استخدم  بينها  يربط  وأخرصغير  كبيرة  منها 
ود  بناء القلعة أخشاب ازميت وأحجار اريلي من البحر االسّ
من  املهدومة  البيزنطينية  االبنية  من  معمارية  وقطع 
ً شيد احلصن للتصدي  انحاء االناضول.  تاريخيا مختلف 
للقراصنة من البحر األبيض والبحر األسود. حول احلصن 
سياحي.  موقع  اآلن  وهو  سجن  إلى  املراحل  إحدى  في 
نهر  يقع عند مصب  الذي  األناضول  يوجد حصن  وكذلك 
بناء مربع  عن  عبارة  البوسفور. احلصن  في مضيق  األزرق 

الشكل محاط باألسوار. 

مضيق البوسفور:
ومن أروع املناطق السياحية في جمالها وطبيعتها اخلالبة 
مرمرة  وبحر  األسود  البحر  يربط  الذي  البوسفور  مضيق 
أوروبا. يعبر فوق املضيق  والذي يفصل قارة آسيا عن قارة 
األوروبي  واجلزء  األسيوي  اجلزء  يربطان  معلقان  جسران 
م)   165 (ارتفاعها  عالية  اجلسرين  ابراج  املدينة.  من 
االول  اجلسر  منتصف  ويبعد  الفوالذ،  من  ومصنوعة 
اجلسر  البحر 64 م، وطول  سطح  اتاتورك) عن  (جسر 
الثاني (جسر  البرجني 1074 م. واجلسر  1560 م، وبني 
والتصميم  الشكل  حيث  من  مشابه  الفاحت)  محمد 

للجسر األول. 
على شواطئ املضيق تنتشر (الفيالت) السكنية الفاخرة 
ودوملا بخشة  وبيالرباي  مثل جيراغات  التاريخية  والقصور 

في منطقة اخلليج. 

توجد في مدينة إسطنبول آثار أخرى مثل برج قيزكوالسي 
امللتوي ( ذات  وبرج غلطة وعامود جمبرلي تاش والعامود 

األفاعي) والعمود املعمر.

الجامعات في إسطنبول:
عامة  جامعة   20 عن  يزيد  ما  إسطنبول  مدينة  حتوي 
ً، وفيما يلي أهم اجلامعات  وخاصة التي ازداد عددها مؤخرا

التركية في املدينة:

جامعة إسطنبول: 
في  واألعرق  واألضخم  األقدم  اسطنبول  جامعة   تعتبر 
مع  عام 1453م  إلى  إنشائها  تاريخ  يرجع  تركيا، حيث 
فتح مدينة اسطنبول على أيدي اجليش العثماني بقيادة 
الدوام  على  خريجوها  كان  الثاني. وقد  محمد  السلطان 
يشغلون مناصب رئيسة في الدولة في مؤسسات التعليم 
التركية واالقتصاد والقطاع احلكومي. لدى اجلامعة العديد 
القانون،  السياسية،  العلوم  كليات  منها  الكليات  من 
والعلوم  األسنان، اآلداب  الصحافة، العلوم، الطب، طب 
االجتماعية، العلوم، الهندسة، وإدراة األعمال.  يدرس في 
اجلامعة اكثر من ستني الف طالب جامعي منهم بحدود 
عشرة االف طالب في مرحلة دراسات عليا. من أبرز خريجي 
أورهان  والكاتب  غول  عبداهللا  التركي  الرئيس  اجلامعة، 

باموق احلاصل على جائزة نوبل لالداب عام 2006.

جسر الفاحت على البسفور
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 جامعة مرمرة: 
اجلزء  في  تقع  تركيا  في  عامة  جامعة  اكبر  ثاني  هي 
ً عام 1982م.  رسميا تأسست  إسطنبول  من  اآلسيوي 
 ً تضم جامعة مرمرة 22 كلية تطرح حوالي 136 برنامجا
العالي  ً للتعليم  البكلوريوس، و11 معهدا املستوى  في 
 ً ً  متخصصا والدكتوراه) و31 مركزا املاجستير  (برامج 
ً للتعليم املستمر. يبلغ عدد طالب اجلامعة  للبحوث ومركزا
نحو 60ألف طالب. وتتفرد جامعة مرمرة بكونها اجلامعة 
للبكالوريوس  دراسية  برامج  تقدم  التي  الوحيدة  التركية 
وما بعد البكالوريوس بأربع لغات هي التركية واالنكليزية 

واالملانية والفرنسية.
التركي  الوزراء  رئيس  مرمرة،  جامعة  خريجي  أشهر  من 
رجب طيب أردوغان الذي تخرج في كلية االقتصاد والعلوم 

اإلدارية.
العريقة  اجلامعات  من  جامعة إسطنبول التقنية: تُعد 
الشرقي  اجلانب  في  وتقع  1773م  عام  تأسست  حيث 
تقنية  جامعة  أقدم  ثالث  ا  أيضً وهي  إسطنبول،  ملدينة 
العالم. تضم  في  الهندسية  العلوم  لتدريس  مخصصة 
 ً اكادمييا  ً برنامجا  38 تقدم  تقنية  كلية   13 اجلامعة 

وخمسة  العليا  للدراسات  معاهد  خمسة  الى  باالضافة 
أقسام متخصصة للغات والفنون.

 
جامعة يلدز التقنية: هي جامعة تقنية مكرسة للعلوم 
ضمن  أنشئت  حيث   1911 عام  تأسست  والهندسة 
باللغة  يلدز  كلمة  سطنبول.  في  يلدز  قصر  ملحقات 
اجلامعة  شعار  ذلك  من  جاء  وقد  جنمة،  تعني  التركية 
«النجمة املشعة».  تضم اجلامعة ثماني كليات ومعهدين 
للدراسات العليا (املاجستير والدكتوراه). يصل عدد طالب 
اجلامعة  في  يوجد  كما  طالب،  ألف   21 الى  اجلامعة 

  . كليتان أخريان للدراسات املهنية واللغات األجنبية

باسطنبول: جامعة  األخرى  العامة  اجلامعات  أبرز   ومن 
أبرز  أما  اجلميلة.  للفنون  آغا  سنان  جامعة  البوسفور، 
جامعة  كوج،  جامعة  املدينة:  في  اخلاصة  اجلامعات 
صباجني، جامعة الفاحت، جامعة اسطنبول للتجارة، جامعة 
بهجيشهر، جامعة السبع تالل، جامعة قادر هاس، جامعة 

االنبعاث، وجامعة املعرفة.

السوق املغطى
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التسوق في إسطنبول:
ومراكز  التجارية  واحملالت  األسواق  بأنواع  املدينة  تعج 
سوق   ، املغطى  الكبير  السوق  مثل  التاريخية  التسوق 
 ً محمود باشا، والسوق املصري أو سوق البهار. وهناك أيضا
ً باملوالت التي حتتوي  العديد من األسواق التي تسمى حاليا
على احملالت واألسواق التجارية من شتى أطراف العالم. في 
وسط مدينة إسطنبول توجد اليوم ساحة تقسيم ويرتبط 
وأوتستراد  سيراسلويالر  وشارع  االستقالل  شارع  بها 
بالساحة  اجلمهورية. ومير  وشارع  مينا  وشارع  باشي  تارال 
 ً أيضا ينطلق  الساحة  ومن  ترام جميل  االستقالل  وشارع 
قطار األنفاق واحلافالت السياحية. شارع االستقالل يعج 
بالناس ويقال أن أكثر من ثالثة ماليني شخص ميرّون في هذا 
الشارع الذي يحوي املطاعم واألسواق واملقاهي الشعبية 

واحملالت التجارية واألبنية احلكومية.

المطبخ التركي:
إلى  وشرقية  أوروبية  مطاعم  عدّة  اسطنبول  في  تنتشر 
من  مختلفة  ا  أنواعً تقدم  التي  احملليّة  املطاعم  جانب 
اخملتصة  مبطاعمها  اسطنبول  وتشتهر  الطعام.  أطباق 
باي  ناحية  في  واملنتشرة  الشهي  التركي  الطعام  بتقدمي 
تشتهر  كما  االستقالل.  بشارع  احمليطة  باملناطق  أوغلو 
اسطنبول مبطاعمها اخملتصة بتقدمي االطباق البحرية التي 
املدينة.  جنوب  مرمرة  وبحر  البوسفور  شواطئ  على  تقع 
تتولفر للسائح أو الزائر ملدينة أسطنبول اخليارات املتنوعة 
للطعام التركي كلها شهية املنظر ولذيذة املذاق وباملقابل 

أسعارها مقبولة.

منظر أمام قصر دوملابقشة
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منظر ملتحف أياصوفيا


