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 وتـــــقـــــديـــــــر ة شــــــكــــــرــكــــــــلــــم
التقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور بالل و  يسرني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر

 ،معلوماتو  ساعدني بكل ما لديه من خبرةو  ،المرشدو  الذي كان لي نعم الموجه ،الطاهر
خراج هذا البحث إفي  االتي كان لها صدى كبير مالحظاته القيمة و  لم يبخل علي بوقتهو 

إلى كل من مد لي يد  واالمتنان كما ال يفوتني أن أتقدم ببالغ الشكر ،في صورته النهائية
  .لخدمة العلمأتمنى أن يكون هذا العمل نافعا و  ،العون من بعيد أو قريب
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  :البحث إلى الوالدين الكريمينأهـدي هـذا 

 ".أمي الحبيبة"دعت اهلل من أجل نجاحي، و  أنارت دربي،و  إلى التي سهرت لراحتي
 ".إليك أبي"أنار حياتي بنصحه الرشيد، و  إلى الذي وجهني إلى طريق العلم

لى التي كانت لها الفضل الكبير في انجاز هذا البحث   ".مجدة"زوجتي وا 
لى  ".فرح وعلياء"ابنتي العزيزتين  وا 

لى كل أفراد عائلتيو   :ا 
 ."هيرو ز و  عبد الغني إلياس،"خوتي الذكور إإلى 
 ."سليمةو  صبرينة ،حكيمةمروة، "ناث خوتي االإإلى 

لى التي و   ."ليليا"و "وفاء"نجاز هذا البحث إفي  ساعدتنيا 
كل من أعانني من قريب أو بعيد على و  األصدقاءو  أنسى جميع الرفقاءأن دون 

 .كمال هذا البحثا
   .أسأل اهلل أن يتقبله مناو  إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع،
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بمدينة  الجزائرجامع وقد قمنا باختيار األصالة والعصرنة، وموضوع عمارة المساجد في عصر العولمة بين الهوية  ا البحثنتناول من خالل هذ :الـمـلخـص

من خالل دراسة ، مدينتينباإلضافةإلىبعضالمساجداألخرىبالللدراسة الميدانية التفصيلية، جكنموذ قسنطينةمسجد األمير عبد القادر بمدينة الجزائر و

 ينبين التطلعات المستقبلية لعمارة المسجد االستمرارية بين التراث والتقاليد التاريخية و االنسجام و توضيحالبحث إلى  اهدف هذللمسجدين، ويالتشكيلي  طار اإل

باين، والبحث التهذا األسباب فيما وراء أساسا حول البحث عن  فبعد التنوع والتباين في شكل المسجدين، كانت تساؤالتنا تتعلق ،في عصر العولمة معاصرينال

ء نشامن جهة، ومواد البناء وطرق اإل التشكيليعن االتجاهات المعاصرة التي تطرح في سياق عمارة المسجدين، وذلك حسب درجة التوفيق بين الموروث 

ريخية األصيلة في بناء المساجد، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والتوفيق مع التأكيد على الحفاظ على الطرز التاوالتقنيات الحديثة من جهة أخرى، و

الجزائر قسنطينة و مدينتي يفي الدراسة الميدانية لمسجد للدراسة التحليليةأداة " النمطية – رفولوجيةوالمقاربة التيبوم"وقد اخترنا . التقنيات الحديثة في البناء

علما ، (النمط)على التصنيف الدقيق للبنايات حسب  المؤسسإلى وصف وتحليل لشكل المباني ا يهدفون هوبعتمتقاربة، ألن ، وقد قمنا باختيار هذه المالعاصمة

حيث منح االنتباه الالزم للحلول المتبناة في الماضي، أن البحث يعتمد على دراسة الصياغة الشكلية لنمطي المسجدين المعاصرين، ويهتمون في هذه المقاربة ب

قديم وتطلعات العمارة  هو ما القطيعة بين معطيات خلقتي تميز النتاج المعماري من خالل االنقطاع عن الماضي من تاريخ وتراث، لذلك ال يجب ال يأ

دراسة في هذا البحث وتناقش ال. "النمطية": حقق إال بالتطرق إلى الدراسة الخاصة بــتتتساؤالت البحث، ال  نع واإلجابةالحديثة، لذلك فإن األهداف والغايات 

تكنولوجيا البناء وأساليب تتعلق بمل واعة، واقتصاديو ةسياسية ول دينيوامعين من مسجدلأثرت في الصياغة الشكلية لمتغيرة النتائج التي تركز على عوامل 

دور الموروث  بيان، ومن جهة أخرى من جهةهذا  من اتجاه القبلة وظروف الموقع،  ينللمسجد الصياغة الشكليةعملت على توجيه ثابتة وعوامل  ،البناء

فكانت   ين، حيث جسدت المورد والباعث لنشأة المسجدين،المعاصر ينلعمارة المسجدالشكلية صياغة المفردات  فيتكريس نوع من الثبات  التشكيلي في 

. ، من أبرز العناصر التشكيلية المميزة لعمارة المسجدين"لقبةقاعة الصالة والصحن والمحراب والمنبر والمئذنة وا"العناصر المعمارية التراثية للمسجد من 

يجب أن تكون مرتبطة باألصالة، أي محاولة ايجاد مساجد حديثة، تمتاز في عصر العولمة أخيرا يجب التنويه إلى أن مسألة التحديث في عمارة المساجد و

 .روح المعاصرةو بطابع اسالمي متميز تجمع بين األصالة
  .العاصمة قسنطينة، الجزائر، ، العولمةحداثة، األصالة، الالهويةالمسجد،   :فتاحيةالكلمات الم

Résumé: Cetterecherchetraitedel’architecturedesmosquéesàl’èredelaglobalisationentrel’identité,l’originalitéetlamodernité, 

lechoixdel’études’estportésurlagrandemosquéed’AlgeretlamosquéeEmirAbdelkaderdeConstantineàtraversleurdesign

formel,Elleapourbutdes’assurerdel’harmonieetdelacontinuitéentrelestraditionsdupatrimoineetdel’histoireainsi que des 

aspirations futures des deux mosquées contemporaines au siècle de la globalisation. Après différenciation et présentation des deux 

designs des deux mosquées. Nos interrogations ont porté principalement sur les causes sous-tendant cette différenciation et sur les 

tendances contemporainesquisedégagentdeleurconstruction,enfonctiondudegréderéussitedel’héritageformeld’unepartetles

matériauxdeconstruction,lesvoiesdeconceptionetlestechniquesmodernesd’autrepart,enmettantl’accentsurlapréservation du 

style historique fondamental lors de la construction des deux mosquées, respectant les caractéristiques locales et atteignant la réussite 

dans les techniques modernes de construction. Nous avons opté pour l’approche typo-morphologique comme principal outil 

d’analysedanslesétudesdeterraindesmosquées.Nousavonschoisicetteapprocheparcequesesadeptesvisentunedescription et 

uneanalysedeconstructionsdotéesd’uneclassificationprécise, sachantquenotreétudereposesurunstyle formelpour les deux 

mosquées modernes, ils donnent de l’importance aux solutions du passé, considérant l’absence de hiatus entre la production

architecturaleetlepassédel’histoireetdupatrimoine.Doncnousnepouvonscréerunediscontinuitéentrelesdonnéesanciennes et 

les édifices modernes. C’est pourquoi les objectifs, buts et réponses correspondant à nos questions de recherche peuvent être 

uniquement trouvés grâce à une étude particulière faisant appel à la “Typologie”. Nous avons discuté dans cette étude des résultats 

obtenus en centrant sur les facteurs variables influençant le style formel des deux mosquées, qu’ils soient  d’ordre religieux, 

politique, économique technologique, les voies de construction et en ciblant les facteurs stables ayant influencé le style formel des 

deuxmosquéesdans ladirectionde laqiblaet lesconditionsdusited’uncotéet l’émergencede l’héritageformel imprimant une 

sorte de stabilité dans la composition des composants formels des deux mosquées modernes, à cause de leur contribution dans leur 

conceptionetleur’érection,nourrissantlespartiesdupatrimoinedelamosquéedontlasalledeprière,lacourintérieure, le mihrab, 

leminbar,leminaretetlacoupole,quisontlespartiesformellesproéminentesdel’architecturedes mosquées.     

Mots clés: mosquée, identité, originalité, modernité, globalisation, Constantine, Alger. 

Summary: This research deals with the architecture of the mosque in the era of globalization between identity, originality and 

modernity, the choice of the study is focused on the great mosque of Algiers and the mosque Emir Abdelkader in Constantine 

through their formal design, it aims to ensure harmony and continuity between the traditions of heritage and history as well as the 

future aspirations of the two contemporary mosques in the century of globalization. After differentiation and presentation of both 

designs of the two mosques. Our research questions have focused on the causes underlying this differentiation and contemporary 

trends that emerge from their construction, depending on the degree of success of the formal heritage on the one and building 

materials, the ways of design and modern techniques on the other hand, with emphasis on the preservation of the fundamental 

historical style during the construction of the two mosques respecting local characteristics and reaching success in modern 

construction techniques. We opted for the typo-morphological approach as a main tool of analysis in the field study of mosques. We 

chose this approach because its followers point to a description and accurate analysis of constructions with a classification, knowing 

that our study is based on a formal frame  for two modern mosques style, they give importance to the solutions of the past, whereas 

the absence of hiatus between architectural production and the past history and heritage. So we can create a discontinuity between the 

old and modern buildings. That's why the objectives, goals  corresponding to our research questions answers can be found only 

through a special study using the "typology". We have discussed in this study of the results achieved by focusing on the varying 

factors that influence the formal style of the two mosques, be they religious, political, economic technology, railroad construction 

and by targeting the stable factors that have influenced the formal style of two mosques in the direction of the qibla and the 

conditions of the site on one side and the emergence of formal inheritance printing some sort of stability in the composition of the 

formal frame of the two modern mosques components, because of their contribution in their design and their ' erection, feeding parts 

of the heritage and the architecture of the mosque whose prayer room, the courtyard, the mihrab, minbar, minaret and the dome, 

which are prominent formal parts of the architecture of the mosques. 
Keywords: mosque, identity, originality, modernity, globalization, Constantine, Algiers. 
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ز  
 

 ــــــــةة العامـــــــالخالص: 
 284 ........................................................................................................... (:النتــائــج) العــامـــــة ــالصــةالخ -

 295 ................................................................................................................................. :التوصيــــــات -

  

 298 .............................................................................................................................. :عـــــالمراج قائمـــــة

 298 ..................................................................................................................................:العربيــــة المراجــع -1

 301 ................................................................................................................................ :األجنبيــــة اجـــعالمر  -2

 304 ...................................................................................................................... :العربيــة الجامعيــــة ائـــلسالر  -3

 305 ................................................................................................................... :األجنبيـــة الجامعيــــة ائـــلسالر  -4

 306 .............................................................................................................................. :اإللكترونية المراجع -5

 

 307 ............................................................................................................................ :قائمـــــة المالحــــــــق

 307 .............................................................................................. ـفــنــيــةالـ الــمــصــطــلــحــات بــعــض شــرح :1 رقم ملحق

 310 ................................................................................................... الفـنية المصـطـلحات بعض جمةتر  :2 رقم ملحق

 314 ................................................................. الجزائر لجامع والدولية الوطنية الهندسية المسابقة شروط دفتر :3 رقم ملحق

 316 ....................................................................................................... الجزائر بمدينة "الجزائر جامع" :4 رقم ملحق

 341 .........................................................................................قسنطينة بمدينة "القادر عبد األمير مسجد" :5 رقم ملحق

 
 

 
 

 

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///F:/donnee/Desktop/1-Dossier%20Doctorat%202017/1-DOCTORAT%20AOUT%202017%20WORD/Doctorat%20%20SEKHRI%20ADEL%202017/1-DOCTORAT%20-%2018%20JUILLET%202017/29-2ANNEXES%203%20-32-.docx%23_Toc501141388
file:///F:/donnee/Desktop/1-Dossier%20Doctorat%202017/1-DOCTORAT%20AOUT%202017%20WORD/Doctorat%20%20SEKHRI%20ADEL%202017/1-DOCTORAT%20-%2018%20JUILLET%202017/29-2ANNEXES%203%20-32-.docx%23_Toc501141389
file:///F:/donnee/Desktop/1-Dossier%20Doctorat%202017/1-DOCTORAT%20AOUT%202017%20WORD/Doctorat%20%20SEKHRI%20ADEL%202017/1-DOCTORAT%20-%2018%20JUILLET%202017/29-2ANNEXES%203%20-32-.docx%23_Toc501141390
file:///F:/donnee/Desktop/1-Dossier%20Doctorat%202017/1-DOCTORAT%20AOUT%202017%20WORD/Doctorat%20%20SEKHRI%20ADEL%202017/1-DOCTORAT%20-%2018%20JUILLET%202017/29-2ANNEXES%203%20-32-.docx%23_Toc501141391
file:///F:/donnee/Desktop/1-Dossier%20Doctorat%202017/1-DOCTORAT%20AOUT%202017%20WORD/Doctorat%20%20SEKHRI%20ADEL%202017/1-DOCTORAT%20-%2018%20JUILLET%202017/29-2ANNEXES%203%20-31-.docx%23_Toc501141444
file:///F:/donnee/Desktop/1-Dossier%20Doctorat%202017/1-DOCTORAT%20AOUT%202017%20WORD/Doctorat%20%20SEKHRI%20ADEL%202017/1-DOCTORAT%20-%2018%20JUILLET%202017/29-2ANNEXES%203%20-31-.docx%23_Toc501141445


س  
 

 :الــــــــاألشكو  داولـــــــرس الجـــــــفه
 :داولـــــــرس الجـــــــفه -1
 116 ................................................................................. "التيبومورفولوجية المقاربة" مدارس أهم وأعالم فكارأ: 1 -4 جدول

 160 ........................................ جدول يوضع دراسة مقارنة بين المساجد التاريخية بمدينتي قسنطينة والجزائر: 1 -5جدول 

 271 .... التاريخية والمساجد" الجزائر امعج" وبين التاريخية والمساجد" القادر عبد األمير مسجد" بين المقارنات يوضح جدول: 1 -8 جدول

 274 ...................................................."الجزائر جامع"و" القادر عبد األمير مسجد" بين المقارنات أهم يوضح جدول: 2 -8 جدول

 277 .................... "الجزائر جامع"و" القادر عبد األمير مسجد" في المسجد لعمارة التشكيلي الموروث أهمية يوضح جدول: 3 -8 جدول

 :الــــــــرس األشكـــــــفه -2
 Abu Dhabi Performing Arts Centre )............................................ 29- (2007 حديد زها للمعمارية مشروع: 1 -1 شكل

 33 ...................................................... العولمة ظل في المعماري للمهندس التصميمية العملية يوضح هيكلي مخطط: 2 -1 شكل

 34 ............................................................... المحلية العمارة على العـولمة فكر تأثير مظاهر يوضح هيكلي مخطط: 3 -1 شكل

 35 .............................................................. (المعولم النمط) الجزائر – سطيف بمدينة( مول بارك) التجاري المركز :4 -1 شكل

 36 ............................................................................. (المعولم النمط) الجزائر – وهران بمدينة السوناطراك مبنى :5 -1 شكل

 36 .............................................................................. (المعولم النمط) الجزائر – وهران بمدينة الشيراطون فندق :6 -1 شكل

 37 ........................................................ (قطر) بالدوحة حديد زها الراحلة للمعمارية للمسجد معاصرة تصميمية رؤية: 7 -1 شكل

 38 ................................................... (فرنسا) بستراسبورغ حديد زها للراحلة للمعمارية للمسجد معاصرة تصميمية رؤية: 8 -1 شكل

 39 .......................... (المظالت إستعمال) بالبيئة الكبير التحكم خالل من التقني والتقدم للتكنولوجيا النبوي المسجد مواكبة: 9 -1 شكل

 44 ........................................ األقدام على مشيا والمسجد المسكن بين المسافة مراعاة مع المساجد، أنواع تواجد مستوى: 1 -2 شكل

 46 ...................................................................... وسطها في المسجد ويظهر تأسيسها أيام( الدائرية المدينة) بغداد: 2 -2 شكل

 48 ................................................ (ر) عثمان عهد إلى( ص) الرسول عهد منذ النبوي للمسجد األفقي المسقط تطور: 3 -2 شكل

 56 ............................... (أعلى إلى القبلة اتجاه أن اعتبار على) للمسجد األفقي لمسقطا أشكال بعض بين مقارنة يوضح: 4 -2 شكل

 58 .........................................................................................................المسجد في المعاقين لمدخل منحدر: 5 -2 شكل

 58 ................................................................ قسنطينة بمدينة القادر عبد األمير بمسجد األحذية خلع رفوف أماكن: 6 -2 شكل

 59 .......................................................................................................... المسجد في النساء مصلى تموضع: 7 -2 شكل

 62 ..................................... (الوضوء مكان) والميضأة( الصالة مكان) الصالة قاعة بين العالقة لحاالت توضيحي رسم :8 -2 شكل

 63 ....................................................................... القبلة اتجاه على ديعمو  محور في المياه دورات وضع ضرورة: 9 -2 شكل

 64 ......................................................................... له مجاورة أخرى مباني أي المسجد على يطغى ال أن يجب: 11 -2 شكل

 65 ............................................ المصلين خروج عند المشاة حركة لتوزيع المسجد مدخل أمام مفتوحة ساحة ستخداما: 11 -2 شكل

 71 ................................................................................................... المدينة في( ص) الرسول لمسجد تصور: 1 -3 شكل

 73 ......................................................................................................................... القيروان جامع مخطط: 2 -3 شكل

 73 ...................................................................................................... القيروانجامعومنبرلمحرابمشهد: 3 -3 شكل

 73 ...........................................................................................................القيروانعجامصالةلقاعةمشهد: 4 -3 شكل

 73 .................................................................................................. القيروانجامعصالةقاعةلمدخلمشهد: 5 -3 شكل

 73 .................................................................................................. القيروانجامعومئذنةلصحنعاممشهد: 6 -3 شكل



ش  
 

 73 .................................................................................................................... القيروانلجامععاممشهد: 7 -3 شكل

 74 ............................................................................................. ستيرلن عن – العراق سامراء، مسجد مخطط: 8 -3 شكل

 74 ....................................................................................... طولونبنأحمدومئذنةسامراءلمئذنةعاممشهد: 9 -3 شكل

 77 .......................................................................................... (الكبيرة الكتدرائية حاليا) قرطبة مسجد مخطط: 11 -3 شكل

 77 ............................................................................................................ قرطبة لمسجد الداخلية األعمدة: 11 -3 شكل

 77 ................................................................................................. الداخلمنقرطبةمسجدلقبةعاممشهد: 12 -3 شكل

 80 ............................................................................................................ تركيا - هزاد شاه جامع مخطط: 13 -3 شكل

 80 .............................................................. تركيا - زاده شاه جامعل( األسفل) عام ومشهد( األعلى) طولي عمقط: 14 -3 شكل

 81 ............................................................................. سالمياإل العالم أقاليم عبر المسجد لمآذن متنوعة صور: 15 -3 شكل

 82 ......................................................................................... 7102 الحديث، النبوي مسجدلل الكتلة مخطط: 16 -3 شكل

 82 ..................................................................... المظالت إستعمال – الخارج من الحديث النبوي مسجدلل صور: 17 -3 شكل

 84 .......................................................................... (المغرب) البيضاء بالدار الثاني الحسن مسجد صالة قاعة: 18 -3 شكل

 84 ........................................ (المغرب) البيضاء بالدار الثاني الحسن سجدلم خارجي ومنظر صالة لقاعة عام مشهد: 19 -3 شكل

 87 .................................. بقسنطينة( اليسار) العزيز عبد بن وعمر( اليمين) األنصاري أيوب أبي لمسجدي عام مشهد: 21 -3 شكل

 87 ................................................ السودان - بالخرطوم لنيلينا مسجدل( اليسار) عام ومشهد( اليمين) طولي مقطع: 21 -3 شكل

 88 ......................................................................................... المعاصر للمسجد المعماري التصميم اتجاهات: 22 -3 شكل

 89 ................................................... األعمدة من خالي الصالة بهو لتوفير الحديثة النظم ستخدامال تصميمية أفكار: 23 -3 شكل

 90 .................................................... (الصالة لقاعة داخلي ومنظر خارجي منظر) باكستان - فيصل الملك مسجد :24 -3 شكل

 91 ................................. (خارجية مناظر ،-والمحراب المنبر– الصالة لقاعة داخلية مناظر) تركيا – الشاكرين مسجد :25 -3 شكل

 92 ................................. (داخلية ومناظر خارجية مناظر) ألمانيا - "بافاريا" بوالية" بينتسبرج" بلدة في بينتسبرج مسجد :26 -3 شكل

 92 .................................................... (المسجد لمنبر ومنظر للمسجد خارجي منظر) ماراتاإل - زايد الشيخ مسجد :27 -3 شكل

 121 ..................................................................................... البحث في المتبعة المنهجية يوضح هيكلي مخطط :1 -4 شكل

 129 ........................................................................ (العمران جغرافية دراسة) سالمياإل العهد في قسنطينة مدينة: 1 -5 شكل

 131 .......................................................................... (العمران جغرافية دراسة) لعثمانيا العهد في قسنطينة مدينة: 2 -5 شكل

 132 ........................................................... – العمران جغرافية دراسة –(  1873- 1837) بين ما قسنطينة مدينة: 3 -5 شكل

 133 ........................ (العمران جغرافية دراسة) ( 2000غاية إلى -  1837قبل) بين ما قسنطينة لمدينة التاريخي التطور: 4 -5 شكل

 135 ................................................................... (المدينة عمران تطور)  سالمياإل العهد خالل مزغنة بني جزائر :5 -5 شكل

 Capitaine Morin 1930" ........................................ 138" "مورن النقيب" رفع عن م 1831 عام في الجزائر مدينة: 6 -5 شكل

 140 .................................................................................................. قسنطينة –الكبير للمسجد الكتلة مخطط: 7 -5 شكل

 141 ..................................................................................... قسنطينة –الكبير للمسجد األرضي الطابق مخطط: 8 -5 شكل

 141 ........................................................................................ قسنطينة –الكبير للمسجد األول الطابق مخطط: 9 -5 شكل

 141 .......................................................................................................... الكبير المسجد لحرم عام مشهد: 11 -5 شكل

 141 ............................................................................................ الكبير للمسجد الرئيسية للواجهة عام مشهد: 11 -5 شكل

 142 ............................................................................................ قسنطينة –الكبير للمسجد الرئيسية الواجهة: 12 -5 شكل

 143 ............................................................... طينةقسن - الحضري النسيج داخل باي حسن مسجد موقع مخطط: 13 -5 شكل

 143 ............................................................................................................. باي حسن لمسجد عام مشهد: 14 -5 شكل



ص  
 

 144 ............................................................................... قسنطينة -باي حسن لمسجد األرضي الطابق خططم: 15 -5 شكل

 145 ...(األـسفل) والجديدة( األعلى) الـقـديـمة باي حسن مسجد لمئذنتي( اليسار) عرضية ومقاطع( اليمين) الـرئـيسية الواجهة: 16 -5 شكل

 146 .............................................................................................. باي حسن مسجد صالة لقاعة عام مشهد: 17 -5 شكل

 146 ............................................................................................................... المسجد لمحراب عام مشهد: 18 -5 شكل

 147 ........................................................ قسنطينة - الحضري النسيج داخل األخضر سيدي مسجد موقع مخطط: 19 -5 شكل

 148 ........................................................................... قسنطينة -األخضر سيدي لمسجد األول الطابق مخطط: 21 -5 شكل

 148 ....................................................................................... األخضر سيدي مسجد صالة لقاعة عام مشهد: 21 -5 شكل

 148 ............................................................................................ األخضر سيدي مسجد لمحراب عام مشهد: 22 -5 شكل

 148 .............................................................................................. األخضر سيدي مسجد لمئذنة عام مشهد: 23 -5 شكل

 149 ................................................................................. قسنطينة -األخضر سيدي لمسجد الرئيسية الواجهة: 24 -5 شكل

 150 .......................................................... قسنطينة - الحضري النسيج داخل الكتاني سيدي مسجد موقع مخطط: 25 -5 شكل

 151 ............................................................................. قسنطينة -الكتاني سيدي لمسجد األول الطابق مخطط: 26 -5 شكل

 151 ........................................................ الكتاني يديس مسجد( اليسار) وصحن( اليمين) صالة لقاعة عام مشهد: 27 -5 شكل

 152 .......................................................... الكتاني سيدي مسجد لمئذنة( اليسار) عرضية ومقاطع( اليمين) واجهة: 28 -5 شكل

 152 .................................................................................................... الكتاني سيدي مسجد لمحراب مشهد: 29 -5 شكل

 152 ................................................................................................. الكتاني سيدي مسجد لمنبر عام مشهد: 31 -5 شكل

 152 ................................................................................................... الكتاني سيدي مسجد لقبة عام مشهد: 31 -5 شكل

 153 ......................................................... (الجديد والجامع الكبير الجامع) الجزائر بمدينة التاريخية المساجد موقع: 32 -5 شكل

 154 ............................................................................. الجزائر مدينة -الكبير للجامع األرضي الطابق مخطط: 33 -5 شكل

 155 ........................................... (اليسار) الجامع ومئذنة وألقواس( الوسط) قبةوال( اليمين) الصالة لقاعة عام مشهد: 34 -5 شكل

 156 ................................................................................................................ بجنين علي مسجد مخطط: 35 -5 شكل

 156 ............................................................................................... المستعمر تدخل قبل "بجنين علي" مئذنة: 36 -5 شكل

 156 ....................................................................................... (سلم بدون" )بجنين علي" لمسجد طولي مقطع: 37 -5 شكل

 156 ..................................................................................................... المقترح" بجنين علي" مسجد مجسم: 38 -5 شكل

 157 ............... (األسفل) الرئيسية بالقبة تحيط التي الصغيرة المسجد قبب وأحد( األعلى" )بجنين علي" مسجد صالة قاعة: 39 -5 شكل

 157 ......................... (األسفل) الترميم قبل المسجد لمئذنة ومشهد( األعلى) الترميم بعد" بجنين علي" لمسجد عام مشهد: 41 -5 شكل

 159 ............................................................................. الجزائر مدينة -الجديد للجامع األرضي الطابق مخطط: 41 -5 شكل

 159 ...................................... الجديد الجامع( اليسار) خارجي ومنظر( الوسط) ومنبر( اليمين) لمحراب عامة مشاهد: 42 -5 شكل

 160 .................................................... (اليسار إلى اليمين من) الجزائر بمدينة الجديد الجامع وواجهة طولي مقطع: 43 -5 شكل

 169 .................................................................. (م 1136 عام المشيد) قسنطينة بمدينة الكبير للمسجد عام مشهد: 1 -6 شكل

 169 ............................................................. (م 1196 عام المشيد) الجزائر بمدينة قديما الكبير للجامع عام مشهد: 2 -6 شكل

 171 .................................................. -الطابيا بحي - باديس آل بمسجد ويعرف االستعمار دمرها التي المساجد من: 3 -6 شكل

 171 ..................................................................................... قسنطينة بمدينة حاليا البلدي الشعبي المجلس مقر: 4 -6 شكل

 174 ....................................................... (قسنطينة) الجديدة السكنية المناطق في المعاصرة للمساجد التلقائي الموقع: 5 -6 شكل

 176 ................................................................................................ قسنطينة بمدينة المعاصرة المساجد مواقع: 6 -6 شكل

 176 ................................................................................................. الجزائر بمدينة المعاصرة المساجد مواقع: 7 -6 شكل



ض  
 

 178 ...................................................................الجزائر بمدينة المعاصرة المساجد في الصالة لقاعة عامة مشاهد: 8 -6 شكل

 179 ................................................................. قسنطينة بمدينة المعاصرة المساجد في الصالة لقاعة عامة مشاهد: 9 -6 شكل

 181 .................................................................... الجزائر بمدينة المعاصرة المساجد ومنبر لمحراب مةعا مشاهد: 11 -6 شكل

 183 .................................................................. قسنطينة بمدينة المعاصرة المساجد ومنبر لمحراب عامة مشاهد: 11 -6 شكل

 185 .................................................... الجزائر بمدينة( والداخل الخارج من) المعاصرة المساجد لقباب عامة مشاهد: 12 -6 شكل

 186 .................................................. قسنطينة بمدينة( والداخل الخارج من) المعاصرة المساجد لقباب عامة مشاهد: 13 -6 شكل

 189 ........................... الجزائر بمدينة المعاصرة المساجد في األربعة األضالع ذات الشكل المربعة للمآذن عامة مشاهد: 14 -6 شكل

 189 ......................... قسنطينة بمدينة المعاصرة المساجد في األربعة األضالع ذات الشكل المربعة للمآذن عامة مشاهد: 15 -6 شكل

 190 ........ قسنطينة مدينة في ةالمعاصر  بالمساجد مسدس أو مثمن شكل على المتعددة األضالع ذات للمآذن عامة مشاهد: 16 -6 شكل

 191 ................................الجزائر بمدينة المحمدية - النجاح مسجد في الشكل األسطوانية المدورة للمآذن عامة مشاهد: 17 -6 شكل

 191 ........................................ قسنطينة بمدينة ةالمعاصر  المساجد في الشكل األسطوانية المدورة للمآذن عامة مشاهد: 18 -6 شكل

 194 ....................................................................... قسنطينة بمدينة الجميل المنظر حي في بلحداد مسجد موقع: 19 -6 شكل

 194 ............................. (المسجد صالة لقاعة الغربية الشمالية بالزاوية تقع المئذنة) الجميل المنظر بحي بلحداد مسجد: 21 -6 شكل

 195 ...................................................................................... 1الداخل من بلحداد مسجد لمئذنة عامة مشاهد: 21 -6 شكل

 196 ................................................... بـلـحـداد مـسـجــد لـمـئـذنـة( اليسار) الـرئيسية والـواجـهـة( اليمين) عرضية مقاطع: 22 -6 شكل

 197 ......................................................................................... الخارج من بلحداد مسجد لمئذنة عامة اهدمش: 23 -6 شكل

 211 ..................................................................................................... الجزائر لجامع المتوقع الكتلة مخطط: 1 - 7 شكل

 212 .......................................................................................................... الجزائر لجامع الفضائي التركيب: 2 - 7 شكل

 212 ......................... (المتوقعة) الجزائر لجامع المحاذية مياه ونافورات ومائية خضراء بمساحات هيئةالم للمجاالت صور: 3 - 7 شكل

 212 ........................................................ الخارجي الفناء حول الموجودة والخدمات والمقاهي للمحالت عامة مشاهد: 4 - 7 شكل

 213 ................................................................. الجزائر لجامع الجنوبية الجهة من يةالمحمد حي لمباني عام مشهد: 5 - 7 شكل

 213 ................................ الدولي والمطار العاصمة وسط بين والرابط الجزائر لجامع المحاذي السريع للطريق عام مشهد: 6 - 7 شكل

 214 ................................................................................... الجزائر جامع صالة لقاعة األرضي الطابق مخطط: 7 - 7 شكل

 215 ............................................................................. الجزائر جامع( السدة) صالة لقاعة األول الطابق مخطط: 8 - 7 شكل

 216 .......................................................................................................... الجزائر جامع صالة قاعة واجهة: 9 - 7 شكل

 216 ........ افتراضية صور –( األول بالطابق والسدة األرضي بالطابق الصالة قاعة) الجزائر لجامع المتوقعة الصالة قاعة: 11 - 7 شكل

 216 ........................ واقعية صور –(األول بالطابق والسدة األرضي بالطابق الصالة قاعة) الجزائر لجامع الصالة قاعة: 11 - 7 شكل

 217 ................. (الداخل من الشكل ومستطيلة الخارج من الشكل مربعة الصالة قاعة) الجزائر جامع صالة قاعة مخطط: 12 - 7 شكل

 218 ....................................................................................................... الجزائر جامع صالة قاعة مخطط :13 - 7 شكل

 218 .............................................. الشرفية ةالقاع إلى يؤدي الذي الرسمية بالشخصيات الخاص للمدخل عام مشهد: 14 - 7 شكل

 218 ....................................................................... الصحن ناحية من الصالة لقاعة   الرئيس   للمدخل عام مشهد: 15 - 7 شكل

 219 ............................................................................................................. الجزائر جامع صحن مخطط: 16 - 7 شكل

 220 ............................... افتراضية صور –( اليسار) الجزائر جامع لصحن المحاذي قوالروا( اليمين) المتوقع الصحن: 17 - 7 شكل

 220 ............................................ واقعية صور –( اليسار) الجزائر جامع لصحن المحاذي والرواق( اليمين) الصحن: 18 - 7 شكل

 220 ............................................... (الصالة قاعة بمحاذاة يقع الصحن) الجزائر جامع وصحن صالة قاعة مخطط: 19 - 7 شكل

 221 ................................................................................... (افتراضية صورة) بالوضوء الخاص للمكان صورة: 21 - 7 شكل



ط  
 

 221 ................................................................................. (واقعية صورة) بالوضوء الخاص للمكان عام مشهد: 21 - 7 شكل

 221 ........................................................................ (والمنبر المحراب موقع) الجزائر جامع صالة قاعة طمخط: 22 - 7 شكل

 221 ........................................................................................................... بتلمسان الكبير الجامع محراب: 23 - 7 شكل

 222 ....................................................................... الجزائر جامع محرابل عرضي ومقطع وواجهة طولي مقطع: 24 - 7 شكل

 223 ................................................................... الجزائر جامع منبرل العلوي والمسقط واألمامية الجانبية الواجهة: 25 - 7 شكل

 223 .................................................................................................... الجزائر جامع منبرل الطولي المقطع: 26 - 7 شكل

 223 ................................................................................................................ الجامع لمنبر طولي مقطع: 27 - 7 شكل

 224 ..................................................................... (الشكل مربع مسقط ذات الجامع منارة) للجامع الكتلة مخطط: 28 - 7 كلش

 225 ...................................................... (الجامع صالة قاعة عن منفصلة المنارة) الجزائر لجامع الشمالية الواجهة: 29 - 7 شكل

 226 ................................................................................................... الجزائر جامع لمنارة الجنوبية الواجهة: 31 - 7 شكل

 226 .......................................................................................................... الجزائر جامع لمنارة عام مشهد: 31 - 7 شكل

 227 ..................................................................... الجزائر جامع صالة لقاعة الشمالية للواجهة المعمارية الدراسة: 32 - 7 شكل

 227 .................................................................................... الجزائر لجامع الشمالية لواجهةل المعمارية الدراسة: 33 - 7 شكل

 228 ..........................................................................................................الجزائر لجامع الشمالية واجهةال: 34 - 7 شكل

 229 ................................................... (الصالة قاعة وتتوسط تغطي القبة) الجزائر جامع صالة لقاعة طولي مقطع: 35 - 7 شكل

 229 ............................................. الجزائر جامع وصحن( الصالة قاعة وتتوسط تغطي القبة) الصالة لقاعة مخطط: 36 - 7 شكل

 230 .......................................................................................... الجزائر جامع لقبة الداخل من متوقعة صورة: 37 - 7 شكل

 230 ................................................................................. عيةواق صورة –الجزائر جامع لقبة الداخل من مشهد: 38 - 7 شكل

 230 .......................................................................................... الجزائر جامع لقبة الخارج من متوقعة صورة: 39 - 7 شكل

 230 ................................................................................. واقعية صورة –الجزائر جامع لقبة الخارج من مشهد: 41 - 7 شكل

 230 ............................................................................................................. الجزائر لجامع متوقعة صورة: 41 - 7 شكل

 230 ........................................................ الجزائر جامع منارة من أخذت واقعية صورة – الجزائر لجامع عام مشهد: 42 - 7 شكل

 231 ............................................................... الجزائر جامع صالة بقاعة المتواجدة الزهرية لألعمدة عامة مشاهد: 43 - 7 شكل

 231 ....................................................... الجامع صحن في المتواجدة الشكل المثمنة الزهرية لألعمدة عامة مشاهد: 44 - 7 كلش

 232 ................................................................................. الصالة قاعة في المتواجدة الزهرية األعمدة تفاصيل: 45 - 7 شكل

 233 ....................................................................................... صحنال في المتواجدة الزهرية األعمدة تفاصيل: 46 - 7 شكل

 234 ..................................................................................................... الجزائر جامع ومنبر محراب واجهة:47 - 7 شكل

 235 ..................................................................................................... الجزائر جامع لمحراب طولي مقطع:48 - 7 شكل

 235 ..... (األسفل)بتلمسان بلحسن سيدي محراب أعمدة وأحد( علىاأل)الجزائر جامع محراب في المتواجدة للفتحات تفاصيل:49 - 7 شكل

 235 ................ (بتلمسان بلحسن سيدي مسجد محراب أعمدة أحد من مأخوذ) الجزائر جامع محراب أعمدة ألحد تفاصيل:51 - 7 شكل

 235 ....................................... (السقف في المستعمل الزخرفة نموذج) الجزائر جامع صالة قاعة لسقف عامة مشاهد: 51 - 7 شكل

 235 ................................................ الفني الخط افريزة بحزام المنحوت –( األول الطابق) السدة لجدار عامة مشاهد: 52 - 7 شكل

 236 ....................................................................................................... الجزائر جامع لمنبر طولي مقطع: 53 - 7 شكل

 236 ............. (الجزائر بمدينة الكبير الجامع منبر بها أنجز التي للزخرفة شبيهة)الجزائر جامع منبر لوحة زخرفةل تفاصيل: 54 - 7 شكل

 237 .............................................. الجزائر جامع لصحن والداخلية الخارجية الواجهات في المشربية لنموذج تفاصيل: 55 - 7 شكل

 238 ................................................................................ بتلمسان الداخل من الكبير الجامع لقبة عامة مشاهد: 56 - 7 شكل



ظ  
 

 238 .................................................................................................. الجزائر جامع قبة في المشربية إسقاط: 57 - 7 شكل

 238 .................................................................................. (système de pliage) الجزائر جامع قبة نظام: 58 - 7 شكل

 239 ...................................................................................................... الجزائر جامع لمنارة متوقعة صور: 59 - 7 شكل

 239 ........................................................................................ واقعية صورة –الجزائر جامع لمنارة عام مشهد: 61 - 7 شكل

 243 .................................. إسالمية وجامعة كبير مسجد إلى بسيط مسجد من رالقاد عبد األمير مسجد بناء فكرة تطور: 1 - 8 شكل
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 :عامـــــة دمـــةــقــم -
هتمام خاص من قبل الباحثين من االتقليدية بالمدن و  (المساجدعمارة بما فيها )مية اإلسالحضيت العمارة 

 ،التقليدية إلى عصرنا الحديثالمدن و  ميةاإلسالالعمارة ذلك من أجل فهم و  همتوالت بحوثف ،غيرهمو  المسلمين
ومما تم  .المعيشيةو  جتماعيةحبها من متغيرات في المتطلبات االما صاو  التقنيةذلك بسبب تطور و 
وقع في مغبة أغلبهم أن ، مية في عصرنا الحديثاإلسالستخالصه من بعض هذه البحوث على العمارة ا

 ديثة،فرضها على التصاميم الحو  غيرهاو  العقودو  مثل القبابكتفاء بأخذ بعض المفردات المعمارية االو  التقليد
 مية بصفة عامةاإلسالتمرارية التي تضفي على طابع العمارة االسبمن بعض البحوث األخرى فتميزت و 
  . خاصية الديمومة والتطورالتقليدية المدن و 

حيزا كبيرا من الحضارة  خيرةتحتل هذه األو  ،في بالد الشام ميةاإلسالتكونت العمارة  بصفة عامة،و 
ذلك  الدليل علىو  نتشارها عبر مناطق العالم،او  ذلك لتوسعهاو  مية الحافلة باألحداث في شتى الميادين،اإلسال

أن معظم المباني التي شيدها المسلمون عبر حقب التاريخ المختلفة، ما زالت لحد اليوم كشواهد مادية جلبت 
 .المساجد التاريخيةمن أبرزها و  أهل الغرب لدراستها

البد من و  حمايتها،و  ثروة حضارية البد من العناية بهالهذه العمارة المي ساإل التراث المعماري يعدو 
كمال مسيرة تطورها، لتصبح أكثر مالءمة مع ظروف إالعمل على و  فوائدها،و  خصائصها يضاحا  و  دراستها
 بداعيالمستوى اإلو  وية الثقافيةلهتمثل او  رة،ألن العمارة هي وعاء الحضاو  .المتحوالت الحضاريةو  العصر

ع طاب ري  غالعمل على درء الغزو المعماري الغريب الذي و  بأصالتها، نسان، كان البد من التمسكالجمالي لإلو 
 البيئةو  السمة، منقطعة عن الجذورو  لهويةلجعلها فاقدة و  ،التقليدية بمعية طابع المساجد التاريخية المدينة

 .نساناإلو 

ذا و   مع مرور الزمن، فإننا نرى أنو  التحوالت الفكرية لهاو  ميةاإلسالتجهت أنظارنا إلى تطور العمارة اا 
 للمكان حيث أنها كانت ترمز ،واضحةو  حتفظت بهوية مميزةاالعمارة في بداية القرن الثامن عشر الميالدي 

حساس ما بأن هناك حاجة إلى أن يتميز إلم يكن هناك أزمة هوية أو و  ،قتصادية للمنطقةالحالة االو  الزمانو 
لكن حينما بدأ الغرب بالتدخل في العالم العربي في نهاية القرن الثامن عشر و  .العالم العربي عن غيره

المبادئ والتخلي عن و  ، فنتج عن ذلك عمران غريب الشكلرمية تتغياإلسالأت معالم الحضارة الميالدي بد
 .حتكاكهي صدمة االو  ذلك سبب الصدمة األولىو  التقليدية برغبة صانع القرار، البيئة العمرانية

حيث كان لتلك ، التي أدت إلى ظاهرة العولمة التكنولوجيةو  قتصاديةاالو  الثورة المعلوماتيةبعد بروز و 
التي كانت نغالقية اإلنها بعد إحيث  ،ميةاإلسالاصة على العمارة خو  المجتمعو  بالغة على الفرد تأثيراتالثورة 

 ، نجدها في فترة من الفترات قد حطمت أسوارهانعزالية الشديدةاالو  وارساألو  بالحصون تتسم بها المدن قديما
 .نفتح بعضها على بعضاو 
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 ،تجعل العالم كأنه قرية صغيرةو  لتربطها بخيوط هوائية عبر شبكات المعلومات ثورة العولمةثم أتت 
ال ترمز لهوية معينة و  جميع المباني الحديثة متشابهة على العمارة حيث أصبحتواضح  تأثير اكان له طبعاو 

العمارة  حتياج طرازاالنمو الصاعد بسبب و  نقطعت فجأة عن التطوراالمؤسف أن هذه العمارة  منو ، أو مميزة
 .ميةاإلسال السهلة البسيطة، التي وفدت مع مستحدثات المدينة في الغرب، إلى جميع البالد

منت ساإلنشائية، إذ دخل اإلتطور التقنيات سببا في هذه العمارة الغربية كان  ستقبالامما الشك فيه أن و 
 تطور العمارة كان للكهرباء الدور األكبر في تعديل مسيرةو  الزخرفة،و  في عمليات البناء الزجاجو  والحديد

ضرورة  مية، معاإلسالر العمارة يتطو تثمارية دورا في االسو  قتصاديةاالالسياسة أيضا لعبت قد و  بصفة عامة،
 .فادة من التقنيات الحديثةتاالس

ال ُيعنى و  تبدو العمارة أكثر تعبيرًا عن الهوية،و  مرتبطة باألصالة، تبقى مسألة التحديث في العمارةو 
دينية  تتجلى من خالل قيموية بخاصة إذا كانت هذه الهو  وية الثقافية،العمارة التفريط باله بمحاولة تحديث

 الحداثة ليست عملية الربط بينو  كما هو الحال في المساجد التاريخية، بتراث عريق ثابت الشخصيةو  سامية
 .صعبة، بل إن الحداثة الغربية ذاتها تهفو اليوم للعودة إلى الجذور الُهويةو 

نظر إليها من خالل ظروف الو  ،ميةاإلسال إلى التقاليد األصيلة للعمارةشادة اليوم بالعودة اإلبذلك يجب و 
 .العصر حسب متطلبات بداعاإللكنها ال تخلو من و  قدم عمارة منتمية،نأن حتى يمكننا  شروطه،و  العصر

حتى يمكن بداع، اإلو  نتماءاإلبتحقيق هذا الهدف،  بالدنا أن يبدأوا في يينالمعمار يجب على المهندسين و 
 .التراث إلى نة، أو من العصر نةمن التراث إلى العصر  النقلة الصعبةهذه نحقق أن ننا نستطيع إالقول 

لغة و  المكان،و  ختالف الزمانامالمح المعمارية المختلفة بهي السبب في تغير ال عتبار الحياةايمكن و 
ال يتطلب عصرنا لغة ، ] 991 ،9138 ،(ع) بهنسي [ 1(شولتز)يقول الفيلسوف و  العمارة هي لغة الذاكرة،

لها بحرية  التأويل يعني و  على ذكرياتنا المتنوعة، اعتمادامعمارية جديدة نختارها من بين النماذج األصلية، نؤو 
 بهنسي [ 2(ميس فان در روه) األلماني يلكن المعمار و . احر  اختراعاعالقات خفية أكثر مما يعني  الكشف عن

على  اليس عليها أن تفرض فرضو  أن تخدمها،و  ،ةيقول على العمارة أن تخضع للحيا ،] 991 ،9138 ،(ع)
لى تعدد أشكالها بتعدد و  نساناإل المجتمع مبررًا بذلك الحداثة التي دعت إلى ربط العمارة بالوظيفة، وا 

 .بتكار والتجريداالاألصلي تائهة في عالم  الوظائف أي أن العمارة خرجت عن طاَبعها

قد تطورت عمارة المسجد بعد و  مية،اإلسالالمسجد من أهم المباني التي تتجلى في فن العمارة  ديعو 
فكان لمعظمها  ،اخاص اامظلم تلبث المساجد أن أصبح لها نو  م،اإلساللتوسع الجغرافي للدولة في صدر ا

روقة أوسعها تحيط به أربعة أجزاء أخرى تسمى أو  أوسط يسمى الصحن قد يكون مكشوفا أو مسقوفا جزء

                                                 

 . 114ص ،1983دمشق  ،دار الفكر ،"مي في بداية تكونهاإلسالالفن العربي " ،عفيف ،بهنسي 1
  115.  ص المرجع السابق، ،عفيف ،بهنسي 2
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أعمدة  أقواس تقوم علىو  روقة بسقوف مستوية محمولة على عقودوفيه المحراب، تغطى هذه األ رواق القبلة
 .من الرخام أو الحجر أو على أكتاف من البناء

بمثابة  تعتبر يوالت تمثل أحد أهم جوانب الحضارةالتقليدية،  المدينة عمرانو  المساجد ال شك أن عمارةو  
رحلته عبر  صورة المجتمع في تعكس يفه ،تعبر عنهو  تشرح تاريخ األمم يوهام من الجوانب الت ريجزء كب
لمساجد فعند الحديث عن عمارة ا، تاريخه تعكس طبيعة التغيير في كل مرحلة من مراحلو  ،العصور

 . التاريخية لمساجداالحديث عن التراث المعماري القديم لعمارة  يالمعاصرة، يصبح من الضرور 

من المواضيع الهامة التي لم تحظى بدراسات وافية  ديع :ختيارنا للمسجد كموضوع لبحثنا ألنهالقد جاء و  
 كشف النواحي الفنيةو  إبرازمن المواضيع الجادة في و  ،اآلثارو  الميةساإلمن قبل المختصين في العمارة 

عليها الفن  لجميع األطوار التي مرلكونها سجل رائع و  برز فيها المسجد،و  المذهبية لألماكن التي ظهرو 
 .مي في شتى أنحاء العالماإلسال

فكرية لهذه المتغيرات  لئإلى مسا، جعلنا نتحول عصر العولمةقتصادية في االالمتغيرات بسبب و  
المسجد يبقى "نتباه القراء حول موضوع الفت و  عمارة المساجد المعاصرة،نعكاساتها المعمارية على اخصوصا 

تحدياتها عالمة تنافسية للمنشآت و  العمل لجعل المسجد في ظل العولمةوهذا ب ،"عالمة في المدينة المعاصرة
 .منافسا لمنشآت غربية حديثة وبالتاليالحديثة في المدينة العربية المعاصرة، 

 ستقرابعد مطالعة واسعة في الموضوع و  المسجد،ختيارنا على موضوع اباب جميعها وقع األسلهذه و  
حالة  - عمارة المساجد في عصر العولمة بين الهوية، األصالة والعصرنة" :ختيارنا على العنوان اآلتيا

هي فترة م إلى يومنا هذا، و  2691 تقاللاالسبعد فترة ما " – الجزائر العاصمةينتي قسنطينة و مساجد مد
 الجزائرقسنطينة و مدينتي في و  العربي نظريا،المغرب و  في المشرقالحديثة  اجدلمسحديثة يتم فيها دراسة ا

 .تطبيقيا( بمدينة الجزائر" جامع الجزائر"بمدينة قسنطينة و" مسجد األمير عبد القدر)"العاصمة 
 جامع الجزائر"و "بمدينة قسنطينة مسجد األمير عبد القادر"نا لنموذجي الدراسة الميدانية اختيار وجاء 

يتمتعان بطراز معماري ألنهما شكالية البحث، و ا  تستجيبان لموضوع و  ألنهما عينتين للدراسةك "بمدينة الجزائر
 .رتباط مختلف بالتراث وبالمعاصرة، فهما بحق اتجاهين معماريين متعاكسيناوب

مكانيات هذا إإضافة إلى أن المسجدين يعبران عـن المعاصرة والتطور والحداثة، ويعبران أيضا عن 
لكتروني والثورة المعلوماتية، القائمة على المعلومات يقوم على العقل اإلالذي  العولمةالعصر، أال وهو عصر 

، والعكس تماما عن المساجد المعاصرة األخرى واالبداع التقني غير المحدود، وهذا ما نالحظه في المسجدين
دينتي قسنطينة والجزائر، والتي هي بعيدة كل البعد عن سوف يتم التطرق إليها في الفصل السادس في م التي

 . العمارة الجادة المبنية على أسس علمية وعلى تطور الفكر المعماري المواكب للعصر الحالي
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 :شكاليـــــة البحــــــثإ -
فهو  في حياة مجتمعها، أساس  المسجد من أهم المنشآت العامة في المدينة التقليدية لما له من دور  ديع

بحق محورا لجميع  دهو أيضا يعو  ،هم عنصر عمراني فيهاأو  التقليديةللمدن  نواة التخطيطو  العالمة المميزة
ذلك لعدم و  المي على مر العصور،ساإلالدنيوية، فهو منبع التراث المعماري و  نشاطات المسلمين الدينية

  .طالقاالسالمية من قبله على إوجود عمارة 

باطا وثيقا بما حوله في بيئته بما يؤكد وحدة المسجد مع النسيج العمراني في منطقته رتايرتبط المسجد و  
 تصميم المدنو  جليا في تخطيط المسجد ظهروقد مشكال بذاته الكتلة الفراغية المركزية كمعلم معماري بارز، 

نما و  فلم تأت تلقائياأما عمارته ، يشكل أبرز معالمهاو  يتوسطهاوهو  مناطقها السكنيةو  أحيائهاو  التقليدية ا 
 . وحضارته مياإلسالطبيعي للمجتمع و  كانت نتيجة تطور مستمر

متداد مساحتها الجغرافية، أخذ طراز عمارة المساجد في التنوع حسب وا ميةاإلسالمع توسع رقعة الدولة و 
تطابقه مع بيئته و  ة البناءوبدأ التاريخ المعماري يسجل األمثلة الحية الخالدة لبساط ،البيئة التي يتم البناء فيها
م نموذجا معماريا يعبر عن اإلسالالقديمة في و  بذلك أصبحت المساجد التاريخيةو  .حسب الموقع الجغرافي

كما قلنا سابقا منبع التراث المعماري  دالتراث والهوية لعمارة المساجد المعاصرة الحقا، فالمسجد يعو  األصالة
 .مياإلسال

       بنائها  ينخراط فعماريين لالهندسين المهمية الدينية للمساجد دافعا قويا للماألإلى ذلك شكلت  ضافةاإلبو  
 عة تطور المجتمعاتبما يتوافق مع طبيو  ،الرمزيةو  تطوير أساليب عمارتها بما يتالءم مع وظائفها الدينيةو 

لدى  يتشكيل الفكر العمرانصرا مهما فى هو ما جعل من المساجد عنو  أنشئت فيها يمية التاإلسال
 .حاضراو  قديما يماإلسالتطوير الفن  يهمت فأسو  المعماريينالمهندسين 

ستخدام التقنيات امة نتجت من همالذي يشهد تغييرات  ،العولمةفي عصر و  ننا الحاضرزمفي أما 
 نظام عالمي جديد يقومفالعولمة بصفة عامة هي البيئية، و  الميكانيكيةو  ائيةاإلنشالنظم  في اتطورهو  الحديثة

 عتباراالمحدود، دون  بداع التقني غيرواال الثورة المعلوماتية، القائمة على المعلوماتو  لكترونياإلعلى العقل 
 ،(م)وخالد ( ص) ياسين [ 3مالعال السياسية القائمة فيو  الحدود الجغرافيةو  القيم،و  الثقافاتو  الحضاراتو  لألنظمة
1199، 111 [. 

 البيئيةو  التراثيةو  المحلية بالخصوصيات كتراثاال عدم علىنه يقوم إ العولمة نظامفيمكن القول على 
بطروحات " المسجد التراثي"عالقة الموروث بروز قضية جدلية تتمثل في ، مما أدى إلى الشعوبو  للدول

المساجد في  ببناءوالتي تعد من أحد أبرز القضايا المعاصرة التي ألمت  الواقع المعاصر في عصر العولمة،

                                                 
، "التأثيرات السلبية وااليجابية للعولمة في القضايا االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية"ياسين صالح، خالد معتز،  3

 . 111، ص 1199، 9، العدد 99مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد 
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: لتساؤالت عدة أفضتهذا الواقع المعاصر، تضمنتها بواعث الفكر الحديث وحيثيات المنتوج المعماري، أزمة 
 .؟هل للموروث من دور في ذلك المشهد المعاصر ؟، وهل للغة الحداثة أن تقبل بالثوابت الشكلية للمسجد 

مسجد األمير عبد ": لــ رةوالمرادفات المتغيالتشكيلي  لعناصر الثبات م تعريفايتقدا البحث سيتم هذ وفي
رتباط مختلف بالتراث ايتمتعان بطراز معماري وبالميدانية واللذان  لدراسةنموذجا ا) "جامع الجزائر"و "القادر

ين في المعاصر  ينصورة المسجد" داللةحول الضوء  القاءللمسجدين، و  التشكيلي   طارواإل ،(وبالمعاصرة
، خاصة بعد بروز فكر العولمة الذي يتبنى التشكيلية ماوما يفترض أن تدل عليه عناصره ،"عصر العولمة

 .نالزماو  المكان فكرة لغاءا ثم منو  توحيدهتوجهات ربط العالم و 

لتأثير الثقافة البصرية على المتلقي في  نتاجهتمام بمناقشة الصورة المرئية للمسجد المعاصر هو االف
الصور  عالمية المرئية على النطاق العالمي في نقلاإلالوقت الراهن، الذي يتميز بسيطرة الوسائل 

مكان الوصول للمعلومات اال، حيث أنه أصبح ب(عصر العولمة) آلخر قليمإالمشاهدات المختلفة من و 
دون التقيد و  المكاني نفسهو  بعد من غير أي ضرورة للتواجد في الحيز الفيزيائي نوالتواصل مع األشخاص ع

 .بدون حدودو  بزمان

التباين و  الكبيرختالف الخاصة مع ا ،ئلة التي تدور في أذهانناساألضوع بالعديد من ويرتبط هذا المو  
اتجاهين معماريين ) الجزائربمدينة " جامع الجزائر"و بمدينة قسنطينة "األمير عبد القادر مسجد"بين 

على أي و  "عالتنو ختالف و اال"والجدوى من  باب فيما وراء ذلكساألم معه بحث ، األمر الذي تحت(متعاكسين
 .؟ عليه المسجد مكن أن يكونشاكلة ي

جدين والمعايير الواجب توفرها التاريخية والمعاصرة لعمارة المسمن هذا كله، يتميز بحثنا باالتجاهات و  
قيمة هذه  غيرقد ي( عصر العولمة)ا، ولفت االنتباه إلى أن التقدم التقني المتسارع في عصر متغير مبنائهفي 

لعمارة المستقبل هو تبني التقنيات والنظريات  في المسجدين ويجعل الهدف األساس   (األصالة)الثوابت 
 .المساجد هجينة بدون هوية همال العمارة األصيلة في بناء المساجد إلى حد تصبح معه بعضا  الحديثة و 

 "جامع الجزائر"و" األمير عبد القادر جدمس"عمارة  في سياقاهات المعاصرة تطرح تجاالإلى أن  ننوهو  
التقنيات و  نشاءاإلطرق و  مواد البناءو  تجاهات متنوعة حسب درجة التوفيق بين الموروث الحضاري من جهةا

في مدينتي  على الطرز التاريخية األصيلة في بناء المساجدالتأكيد على الحفاظ و  الحديثة من جهة أخرى،
أخيرا يجب و ق مع التقنيات الحديثة في البناء، التوفيو  ، مع مراعاة الخصوصيات المحليةالجزائر وقسنطينة

ن الصياغة الشكلية لعمارة المساجد لها ميزات وخصائص ثابتة لم تتغير مع مرور العصور والفترات أ إبراز
 .التاريخية

عدد كبير من التساؤالت  نجابة عشكالية األساسية التي يتميز بها هذا البحث هو محاولة اإلوقد كانت اإل
 :"جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"المتعلقة بالصياغة الشكلية لعمارة 
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في عصر  "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"هل للموروث المسجدي دور في تشكيل  -
 .العولمة؟

 .في أي اتجاه يمكن أن تسلكه عملية تصميم المسجدين في هذا العصر ؟ -

بصفة " جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر" بصفة عامة وعمارة ما مصير عمارة المساجد -
 .؟ ينجدما مصير هوية المس، و في ظل العولمة ؟ خاصة

 .؟ ينجدوالمتغيرات في تشكيل عمارة المس ما الثوابت -

 .؟ رينمعاصال ينجدالمسنشاء مع مبادئ عمارة اإل طرقو  تكامل التكنولوجيا من حيث موادما مدى  -

 من ،عتبار متطلبات العصر الحالياالوقتنا الحالي دون األخذ بعين في  انبني مسجديمكننا أن هل  -
 .؟ تغير أساليب البناء الحديثةو  تطور مواد البناءو  لوجياتقدم التكنو 

األصالة في وقت و  العصرنة عن" جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر" يعبرهل يمكن أن  -
  .واحد؟

 :فـرضيــات البحــث -
 ، ألن الفرضيات العلمية  ابتداءً لتزام بالمنهج العلمي في البحث يقتضي وضع الفرضيات العلمية االإن 

 النتائج ها بمثابةنجابة العلمية عاإلبحيث تعتبر  ،هي التفسيرات المبدئية للظاهرة المدروسة في البحث
 :الفرضيات هيوهذه  المطلوبة من البحث،

مسجد األمير عبد "لعمارة  صياغة المفردات التعبيريةفي  اثابت عامال ديعالموروث التشكيلي للمسجد  (9
 .ينالمعاصر  "جامع الجزائر"و" القادر

جامع "و" مسجد األمير عبد القادر"يم طرأت على تصم يالتحوالت الت سببي الدول يالثراء الثقاف (1
 .عامشكل ب يماإلسالبلدان العالم  يتداخلها فو  خاصبشكل  "عصر العولمة"في " الجزائر

التطور العلمي والتكنولوجي واستخدام مواد وأساليب تكنولوجية حديثة في مجال العمارة له أثره ( 8
، وله أثره "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"حيث ساهم في تطور الشكل المعماري لــ يجابي،اإل

السلبي، حيث ساهم في ضياع الكثير من مالمح وسمات المساجد التقليدية في عمارة المساجد األخرى 
 .بمدينتي الجزائر وقسنطينة

، يتغير "جامع الجزائر"و" مير عبد القادرمسجد األ"تؤثر في الصياغة الشكلية لعمارة  هناك عوامل( 1
طار اإلجتماعي، االطار اإلطار الديني، اإل)تأثيرها حسب التغير في الزمن، وهي تتعلق بعدة أطر 

 (.مظاهر العولمة)تكنولوجيا وأساليب البناء وتطور مواد البناء الو  (السياسي طار واإل قتصادياال
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تؤثر ، "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"وعوامل أخرى تؤثر في الصياغة الشكلية لعمارة  (1
تجاه القبلة، ، وهي تتعلق باوال يتغير هذا التأثير مع تغير العصورين جدي تشكيل عمارة المسمرة واحدة ف

 .ظروف الموقعو 

 :ثــة البحــأهمي -
 يمثلو  ،المعاصر لموضوع ديني هام يمس واقع المسلمين اليوميتنبع أهمية البحث من خالل تناوله 

شعاع إنقطة  عادة تفعيل دوره ليعود كما كانإهو المسجد من خالل و  عنصرا مقدسا لدى المسلمين، أال
 :كتسب أهمية من خالل النقاط التاليةاحضاري للعالم، كما أن البحث 

لتحقيق رسالة تفيد المجتمع وتعمل للمساجد طية التخطيو  التصميميةو  الدمج بين المتطلبات الشرعية -
 .تحقيق أهدافهو  على خدمته

 .بشكل خاصالجزائر في و  الدراسات التي تتناول هذا الموضوع بشكل عام، ةقل -

 .أصالة المساجد التاريخيةو  أهمية إبراز -

جد االمسبالحديث عن  ، وذلك بتبسيط العمارة التقليديةتقديم مادة علمية جديدة لطالبنا الكرام -
 .حتى يكون البحث في متناول الجميع، المعاصرة

 :ثــداف البحــأه -
 تمرارية بين التراثواالس نسجاماال وضيحتو  نا،حضارتو  نابتقاليدالتعلق  أهمية إبرازيهدف هذا البحث إلى 

لعمارة بين التطلعات المستقبلية و  ،من جهةالمساجد التاريخية  التقاليد التاريخية الكامنة في فن عمارةو 
عمارة منها تيار دعم التطور في  ،الكثيريدعو إليها ، التي الحديثة من جهة أخرىو  المعاصرةالمساجد 

 .المساجد المعاصرة

 :تتمثل بصفة عامة أهداف موضوع بحثنا في ما يليو  

 .مرتبطة باألصالة المساجد يجب أن تكون مسألة التحديث في عمارةنتباه المختصين إلى أن الفت  -

 .لهذه المساجد في العمارة الحديثةلعمارة المساجد التاريخية همال لغة الذاكرة التاريخية إيجب عدم  -

 .أصالة المساجد التاريخيةو  أهمية إبراز -

 على متغيرات هيو  هي عناصر األصالة، لى ثوابتيجب التأكيد بأن عمارة المساجد الحديثة تقوم ع -
 .عناصر الحداثة

 .للمساجد ضمن حدود خصائص العمارة التقليدية ستغالل التقنيات الحديثةاالتوجه نحو  إبراز -

 .المعاصرة قواعد العمارة سوتكري لعمارة المساجدالتقليدي الجمع بين الطابع محاولة  -
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 .ةالمعاصر  المساجدحيائها في ا  و  في عمارة المساجد التاريخيةمية اإلسالتأكيد المرجعية الفكرية  -

 .مرجعي للمهندس المعماري في عمارة المساجد المعاصرةو  نجاز دليل عمليإ -

 .األصالة في وقت واحدو  العصرنةيعبر عن  مسجديجاد إمن أهدافنا أخيرا، محاولة و  -

 :ثــالبح يــةجــمنه -
جامع "دراسة  في "التيبومرفولوجية المقاربة"على  اً المنهج الوصفي التحليلي اعتمادسنتبع  هذا البحثفي 
 ،بمدينة قسنطينة، وبعض المساجد األخرى بالمدينتين" مسجد األمير عبد القادر"وبمدينة الجزائر  "الجزائر
وضع  الذي، "Panerai .F" "بانيري. ف"على المنهج التحليلي والطريقة الموصي باستعمالها من طرف  اً وأساس
التحديدات  اإلطار التحليلي من أكثر هذا عدوي، طانماألتضمن تحليل ت ةرفولوجيو الم يةحليلدراسة التلل اً إطار 

  .للنمط اً النظرية وضوح

 النمطية"و "المرفولوجية العمرانية"هي مقاربة تعرف على أنها تجمع بين  التيبومرفولوجيةوالمقاربة 
عبارة عن : "حيث يؤكد على أنها Noppen (L) ], 2006 [ 4"نوبن. ل"، كما عرفها البروفسور "المعمارية

وكما  ."اً على أساس تصنيف المباني والمجاالت المفتوحة نمطي فولوجية ألنها تقرأ الشكل الحضريومور  نمطية
التراكب بين المورفولوجية العمرانية : "على أنها اً يؤكد أيضحيث  Pinson (D) ], 2661 [ 5"بينسن. د"عرفها 

 ."والنمطية المعمارية

على التصنيف الدقيق  ةإلى وصف وتحليل المباني المبنييهدفون  هبعو تمتالمنهج، ألن اختيار هذا تم وقد 
منح  الوحيد هو التحكم في النتاج المعماري عن طريق هدفكبديل ه تظهرفهي ، (النمط)للبنايات حسب 

وال يأتي تميز النتاج المعماري من خالل االنقطاع عن الماضي ، الالزم للحلول المتبناة في الماضي االنتباه
العمارة الحديثة، أي  وتطلعات قديم هو من تاريخ وتراث، لذلك ال يجب إيجاد القطيعة بين معطيات ما

 .بينهما ضرورة التواصل

متعلق بدراسة  البحثعلى المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بحكم أن  اً تقوم أساس "النمطية"إن طريقة 
بمدينة قسنطينة والمساجد " مسجد األمير عبد القادر"وبمدينة الجزائر  "جامع الجزائر" اإلطار الفيزيائي لنمط
وذلك من خالل الزيارات الميدانية وفحص البناء من خالل الرسومات المعمارية والصور األخرى بالمدينتين، 

 . اجدالمس تلك والمشرفين علىمصممين الفوتوغرافية واللقاءات مع ال

                                                 
4
 Noppen, Luc, “Méthodes d’analyse du cadre bâti”, Université Laval, Laval, 2006. 

5
 Pinson, Daniel, “La question morphologique dans la recherche urbaine”, In Annales de la 

recherche urbaine, Université d’Aix-en-Provence, 1998. 
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هم محول ميراث نظري وتجريبي  Vernez Mouden (A) ], 2664, 303[ 6"بانيري. ف"طريقة  تتمحور
 :همتينموتتكون من مرحلتين 

 الدراسة عـينة عـلى التعرف" األولى المرحلة:"  

 كمرحلة ضرورية ولكن وتبدو المعمارية والمرفولوجية العمرانية،طية النم: تقتصر على المعطيات الفيزيائية
الهدف من هذه المرحلة هو استنباط و غير كافية، كونها مجبرة على نقل البعد التاريخي ومعطيات المكان، 

 .قليمالعمرانية، مرورا من مقياس البناية إلى مقياس المدينة إلى مقياس اإلعمارة الميزات الخاصة والمادية لل

( والمعمارية والعمرانية التاريخية الدراسة)   المسجدين عمارةيدرس  قسم: قسمين إلى المرحلة وتنقسم هذه
  (:النمطية وعدم والنمطية  التصنيفية الدراسة) المسجدين بنمطي الخاصة للدراسة آخر وقسم

 المسجدين بعمارة الخاصة الدراسة:  
جامع "و" لمسجد األمير عبد القادر" تاريخ ومعطيات المكانسيتم تقديم  :المسجدين تاريخ دراسة( 1 

 .، الستخراج الميزات الخاصة وفهم تشكل المسجدين تاريخيا"الجزائر
لمسجد األمير " بتحليل الموقع العمرانيهذه المرحلة نقوم  في :للمسجـدين العمراني الموقع دراسة( 2 

 .للمسجديندراسة الشكل العمراني من أجل ، "جامع الجزائر"و "عبد القادر

تتمثل في الدراسة  تينالمدروس ينتالمرفولوجية للعين القراءةمستويات  :للمسجدين المعمارية الدراسة( 3 
 :ا يليمن خالل م ينلمسجدلالمعمارية 

 تخطيط  يشكالن اللذان والصحن الصالة  قاعة دراسة يتم حيث) المسجدين تخطيط نظام دراسة( 8-9 
 (.المسجد

 للمسجدينالمشكلة  المعمارية العناصر دراسة خالل من) للمسجدين المعمارية العناصر دراسة( 8-1 
  (."والمئذنة والمنبر المحراب"

 دراسة خالل من ،للمسجدين الخارجية الواجهات دراسة) المسجدين لواجهات المعمارية الدراسة( 8-8 
  . (... يقاعواإل التوازن واألقواس، وأشكالها الفتحات أنماط

 نشاءإ في تدخل  التي "واألعمدة القبة" دراسة خالل من) للمسجدين ائيةاإلنش الدراسة( 8-1 
  (."المستعملة والهيكلة البناء مواد" البناء تقنية دراسة إلى ضافةباإل المسجدين،

 والصحن الصالة قاعة في المستعملة الزخرفة دراسة وتظم) للمسجدين الزخرفية الدراسة( 8-1 
 (. ... والقبة والمئذنة 

                                                 
6
 Vernez Moudon, Anne, “Getting To Know The Built Landscape: Typomorphology In 

Ordering Space Types In Architecture And Design”, Editor Karen A – Frank and Lynda H – 

Schneekloth, 1994, p 303. 
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 المسجدين بنمطي الخاصة الدراسة:  
 المرور خالل من المسجدين نمطي لتصنيف التحضير سيتم المرحلة هذه في :المسجـدين تصنيف( 1 

 : على 

 خوذةالمأ الفوتوغرافية الصورو  المنجزة الرسومات على باالعتماد) الدقيقة المالحظة (9-9
 . (للمسجدين

، وعن المالحظةفي البحث شكالية االنطالق إب التصنيف ترتبط معايير) المعايير وضع (9-1
البعد الفيزيائي والمميزات المعمارية للمساجد من الشكل ، و اء وظهور تلك المساجداإلنشفترة وتتمثل في 

 إلى االتجاه التصميمي لعمارة المساجد، ضافةباإل، فولوجي للعناصر المعمارية المكونة للمسجدالمر 
 (. في تلك المساجد، ووظائف المسجد ومواد البناء المستعملةوالهيكلة وتكنولوجيا بناء المساجد، 

 المسجدين بتصنيف نقوم فإننا سابقا،  المذكورة التصنيف معايير أساس على) التصنيف (9-8
  .(المدروسين

 معايير أساس على المسجدين نمطي بوضع نقوم المرحلة هذه في :المسجـدين نمـــطي وضع( 2 
  .سابقا المذكورة التصنيف 

 بين الموجودة نقوم بدراسة العالقاتفي هذه المرحلة  :المسجـدين في( النمطية عدم) النمطيــــة دراسة( 3 
مسجد "باستخالص أهم المقارنات الموجودة بين نمطي ، المدروسين ي مدينتي قسنطينة والجزائرمسجـد يطنم

أسئلة  نجابة عإلوا، الستخراج جميع االختالفات الموجودة بين النمطين "الجزائر جامع"و "األمير عبد القادر
لتحقيق الهدف من مقارنة مسجدين في و  نمطية المساجد ليست هي هدف البحث،الوصول إلى ، و البحث

عـدم الجزائر يتمتع كل منهما بطراز معماري وبارتباط مختلف بالتراث وبالمعاصرة إنما يتطلب تحديد معالم 
ألن ، امعماري افالمسجد يشكل بحد ذاته نمط. وليس البحث عن النمطية النمطية واالستمرارية في المسجد

 .هناك اختالفات ضمن النمط الواحد هي ما علينا السعي اليجادها ومقارنتها

 التفسير أو التأويل" الثانية المرحلة:"  
، وذلك من أجل المعطيات التاريخيةو  ينالمدروس يننقوم بإدخال معطيات المسجدفي هذه المرحلة األخيرة 
 من خالل، إشكالية البحث نلإلجابة ع( االستنتاجات)المساجد المدروسة  أنماطفهم تطور ومنطق تشكيل 

 إبرازدور الموروث التشكيلي في تشكيل عمارة المسجد المعاصر هذا من جهة، ومن جهة أخرى  بيان
 .األمير عبد القادر وجامع الجزائر جدمسالصياغة الشكلية لفي العوامل والقوى التي أثرت 
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يجب أن نحذر عند القيام و  الوصفي،و  تكمن في نمطها التحليلي" المقاربة التيبومرفولوجية"إن أهمية 
نو  .ستعمال هذه المقاربةاالشكل العمراني بأن ال نكون مختزلين فوق اللزوم عند و  بتحليل البنايات التقنيات  ا 

كيف تم وضع "نطباع كمي، أي اعطاء ا  و  ،"أوجه الشكل المجرد"المستعملة جد وصفية، كما أنها ال تقدم 
 ".األشياء مع بعضها البعض

 :ثــادر البحــمص -
 .التي تناولت بعض أو أجزاء موضوع البحثالكتب  -

 .باحثكبه ت موالعمل الواقعي الذي ق المسح الميداني -

 .الصحفو  المجالت كذلكو  الدراسات المنشورةو  األبحاثو  العمل اتورشو  المؤتمرات -

 .رسميةحصائيات من المؤسسات الا  و  تقارير -

 .مراكز أبحاث عالميةو  جامعاتو  نترنت المعتمدة لمؤسساتمواقع األ -

 .الجزائر العاصمةو  قسنطينةبلدية و  ون الدينية،ؤ الشو  الخبراء في وزارة األوقافو  المختصون -

 :ثــالبح اتصعـوبــ -
  :أثناء قيامنا بالبحث واجهتنا عدة صعوبات أهمها

 .قلة وجود دراسات سابقة متخصصة في هذا المجال -

 .تي قسنطينة والجزائر العاصمةعدم وجود مسح ميداني شامل للمساجد في مدين -

 .البحوث الخاصة المتعلقة بموضوع البحثو  فتقار المكتبة الجزائرية للمصادرا -

نفرد الباحثون امعظمها مؤلفات صدرت باللغة الفرنسية، فقد و  نقص المراجع باللغة األجنبية، -
، "قولفان ليسين"على رأس هؤالء الباحثين و  مية في الجزائر في فترة التبعية،اإلسالالفرنسيون بدراسة اآلثار 

 .مرجعا أساسيا لكل باحث في هذا الميدان دالذي يع

 .على األرشيف طالعواال صعوبة الوصول -

الجزائر و  المساجد الحديثة في مدينتي قسنطينةأما فيما يخص الدراسة الميدانية، فقد تم دراسة  -
 الصورو  بدقة( المسح)المقاسات و  التي تناولها بحثنا في أماكنها األصلية، فقد تم أخذ الرسومات العاصمة

 .وقتا طويالو  الفوتوغرافية، األمر الذي تطلب منا جهدا كبيرا
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  :ثــالبح هيكـلـــة -
 ثمانية و  شكالية البحث،إطرح و  تم تخصيصه لبلورة( مقدمة عامة)تمهيدي  قسمنا البحث إلى مدخل

  :هي كاآلتيو  الموضوع،جوانب  فصول متسلسلة، كل فصل منها يتناول جانبا من

  ":العمارةو  العولمة" الـفـصــل األول (1

ظهور فيها  نابمقدمة أبرز  الفصلهذا  نابدأو  ،العولمة والعمارةالفصل األول لدراسة تخصيص  تملقد 
ظهور مصطلح  تطرقنا إلىثم األصالة والمعاصرة، و  للهوية: مفاهيمو  عطاء تعاريفإب ناثم قمعصر العولمة، 
براز، و تعريف العولمةالعولمة ثم إلى  وأنواعها، العالمية والعولمة، ثم إلى نشأة العولمة، وأهدافها، الفرق بين  ا 

 . وعن فكر العولمة

ثم دينة التقليدية، الـمـثم إلى خصائص هوية التقليدية المحلية،  العــمــارة بالتطرق إلىانتقلنا إلى العمارة، ثم 
 تأثير مظاهرتقديم التطور التقني والمعلوماتي وثورة التكنولوجيا المواكب لظاهرة العولمة، ثم إلى انتقلنا إلى 

العمارة المحلية، ثم أصالة وهوية على  العولمة فكرثم إلى اآلثار السلبية ل ،المحلية العمارة على العولمة فكر
 .المعاصر لمسجداتأثير فكر العولمة على عمارة التطرق إلى ب الفصلهذا  ناأنهي

  ":عمارة المسجد"ثاني ال الـفـصــل (2

ثم  ،جداالمسعمارة فيها أهمية  ناالدراسة بمقدمة أبرز  نابدأف ،المسجدعمارة لدراسة  ثانيالفصل الأفردنا لقد 
من خالل  المبادئ األساسية للتخطيط والتصميمأوضحنا ثم  سجد وأنواعه وأهميته،إلى تعريف الم ناتطرق

مسجد الرسول "الوظائف الرئيسية التي شكلت كيان المسجد كنموذج أول ثم إلى ، العمارة النبوية للمسجد
 التصميمية المعاييرضوابط الشرعية و الثم تطرقنا إلى ثم ذكرنا نبذة عن المساجد الجامعة األولى، ، ("ص)

 .المسجد لعمارة التخطيطيةبدراسة المعايير أنهينا هذا الفصل ، و للعمارة المسجدية

  ":المعاصر عمارة المسجد" ثالثالـفـصــل ال (3

صورة المسجد فيها  ناالدراسة بمقدمة أبرز  نابدأف ،المعاصر المسجدعمارة لدراسة  لثثاالفصل الأفردنا لقد 
أهم مدارس ثم ذكرنا  ،انتقلنا إلى طرز عمارة المسجدثم ، المساجد عمارةتطور إلى  ناثم تطرق ،المعاصر

فكر المعماري للمسجد وال عمارة المسجد المعاصر الفصلأبرزنا أيضا في هذا ، و عمارة الحداثة في المساجد
 .معاصرةأمثلة لمساجد عطاء إب الفصلهذا  ناأنهيو  ،المعاصر

  ":طار المنهجي لتحليل المساجددراسات البحثية حول المساجد الجزائرية واإلالـ" رابعالالـفـصــل  (4

المنهجي لتحليل    طاردراسات البحثية حول المساجد الجزائرية ولإلـللرابع الفصل التخصيص تم لقد 
بايجاز إلى أهم األبحاث والدراسات  وبدأنا هذا الفصل بمقدمة أبرزنا فيها، 'التيبومورفولوجيةالمقاربة 'المساجد 

لى    .'المقاربة التيبومورفولوجية'أهمية السابقة التي أقيمت على المساجد الجزائرية، وا 
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ثم إلى  األكاديمية المقامة من طرف الباحثين، األبحاث تطرقنا إلىوفي الجزء األول من هذا الفصل 
، ثم إلى األبحاث المقامة من طرف المؤلفين والمؤرخين، ثم تطرقنا إلى همالمقاالت العلمية المقامة من طرف

 .األبحاث المقامة على المساجد الجزائرية هذه جميع االستنتاجات حول
، مقاربةحول هذه المفاهيم عطاء إب ناثم قم هذه المقاربة، ظهوروفي الجزء الثاني من الفصل تطرقنا إلى 

 المقاربة مدارس أهم ثم ذكرنا، المقاربة أهداف وخصائص هذهإلى  ناثم تطرقحول النمط والنمطية، مفاهيم ثم 
 ."المقاربة التيبومرفولوجيةطريقة "المتبعة في الدراسة طريقة البتقديم  الفصلهذا  ناأنهي، و التيبومورفولوجية

  ":مرجعية لألصالة: عمارة المساجد التاريخية بمدينتي قسنطينة والجزائر" خامسالـفـصــل ال (5

، مرجعية لألصالة: عمارة المساجد التاريخية بمدينتي قسنطينة والجزائرالفصل الخامس للقد خصصنا 
وهذا من أجل استخراج الميزات والخصائص المعمارية واألصيلة لعمارة المساجد والتي تعبر عن هوية 

جا ذنمو و التاريخي، والتي ستكون مرجعية لنا في دراسة المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائر المسجد 
 .لدراستنا الميدانية

 الجزائرو  ختيار مساجد مدينتي قسنطينةافيها أسباب  انبمقدمة بي   الفصلهذا  ناكما جرت العادة بدأ
بعرض نبذة تاريخية ثم قمنا  ،امومناخه ا الجغرافيمموقعه ناأبرز و  تينمدينالبتقديم  ناثم قم ،كنموذج للدراسة

أهم و  ،تينالمدين اتينالعمراني له التطور ينمبرز  ،تقاللاالسحتى عهد ما بعد  ود األولىمنذ العه تينمدينلل
الجزائر و  قسنطينةثم قمنا بتقديم المساجد التاريخية واألصيلة في مدينتي  .الحقبات التاريخية التي مرت بها

 ستخراج الخصائص المعماريةالدراسة مقارنة بين المساجد التاريخية  بتقديم الفصلهذا  ناأنهيو  ،العاصمة
 .األصيلة لعمارة المساجد

  ":المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائرعمارة " سادسالـفـصــل ال (6

عطاء لمحة دراسية عن بعض المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة إل سادسالـفـصــل التخصيص تم  قدل
 فيالمعاصرة  لمساجدألغلب ا التلقائيةتمتاز ب البناء عمليةأن  فيها نابمقدمة أبرز  الفصلهذا  نابدأوالجزائر، و 
 ثم قمنا مباشرة بالدراسة عطاء لمحة تاريخية عن مساجد مدينتي قسنطينة والجزائر،إتطرقنا إلى  ثم. المدينتين
 لـمساجدلتلك ا ـتـلـقـائيةال كالوالجـزائـر، مبرزين األش ةقــسـنـطـيـن تيمـديـنـالمعاصرة ب دلبعـض المسـاج ةالتـحـليـلـي
المرفولوجية للعناصر  الـمـديـنـة، واألشكال عـمـران التلقائي للـمـسـاجـد المعاصرة حـسـب التـمـوقـعو رة، الـمعاص

المساجد ـة بين بدراسة مقارنــ أنهينا هذا الفصلو قـسنطينة والجزائر،  المعاصرة بمـديـنـتي مارية للمـسـاجـدالمع
 .المعاصرة في المدينتين

  ":الدراسة التحليلية لعمارة جامع الجزائر" سابعالـفـصــل ال (7

في هذا  الدراسة الميدانية نموذج) لدراسة التحليلية لعمارة جامع الجزائرلالـفـصل هذا تخصيص لقد تم 
، "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"أسباب اختيار  بدأنا هذا الفصل بمقدمة أبرزنا فيهاوقد (. البحث



  العصرنةو  األصالةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال                                 المقدمــة العامــة                   

 

14 

 

مرحلتين من خالل اتباع  ثم تطرقنا إلى المنهجية المتبعة في دراسة مسجدي مدينتي قسنطينة والجزائر
  .التأويل أو التفسير تتمثل في لمرحلة الثانيةا، و التعرف عـلى عـينة الدراسة فيتتمثل  المرحلة األولى :همتينم

 التاريخية الدراسة  بالتطرق إلى، "جامع الجزائر"الدراسة الخاصة بعمارة وتم التطرق في هذا الفصل إلى 
بالتطرق إلى  العمرانيةالدراسة ، ثم انتقلنا إلى المراحل التي مر عليها مشروع الجامعجميع للجامع مبرزين 

دراسة نظام المرور على من خالل  جامع،لل المعماريةالدراسة عالجنا وأخيرا  دراسة الموقع العمراني للجامع،
دراسة  وأخيرا ائية،اإلنشه عناصر ه و واجهاتومختلف  المعمارية هعناصر ، إلى دراسة جميع تخطيط الجامع

 .الزخرفية هعناصر 

  ":عبد القادر الدراسة التحليلية لعمارة مسجد األمير" ثامنالـفـصــل ال (8

 الدراسة الميدانيةنموذج ) عبد القادر مسجد األميرلدراسة التحليلية لعمارة لالـفـصل هذا تخصيص لقد تم 
الدراسة و  التاريخية الدراسة  ، وهيجامع الجزائرنفس المراحل المتبعة في دراسة  بالتطرق إلى، (في هذا البحث

 .مسجدلل المعماريةوالدراسة  العمرانية

 تصنيفبالمرور عبر  وجامع الجزائر األمير عبد القادر يالخاصة بنمطي مسجد دراسةالثم تطرقنا إلى 
المقارنات بين بالتطرق إلى أهم  للمسجدين ةــــالنمطيدراسة الثم االنتقال إلى  ،المسجديني طـــوضع نمو 
 .نمسجديالتأثير العولمة على  ن، وأخيرامسجديالأهمية الموروث التشكيلي لعمارة ثم إلى ن، مسجديال

  نتائج الدراسة الميدانيةبالخالصة العامة التي أبرزنا فيها أنهينا موضوع البحث  في األخيرو، 
صياغة المفردات التعبيرية لعمارة  فيدور الموروث التشكيلي في تكريس نوع من الثبات  بيانل ناهفخصص

في الصياغة الشكلية العوامل والقوى التي أثرت  إبرازومن جهة أخرى يجب ، المسجد المعاصر هذا من جهة
، وعوامل أخرى ثابتة ذات (المتغيرات)مساجد المعاصرة، منها العوامل ذات التأثير دائب الحركة والتطور لل

دراسة ألحقت  قدهذا من جهة، و  (الثوابت) تتغير مع تغير العصور تأثير واحد على عمارة المساجد، ال
بعد ذلك قمنا بتقديم بعض التوصيات واالقتراحات الخاصة بالدراسات التي جداول وصور، و و  بأشكال النتائج

 .يمكن تناولها في المستقبل

 :في الموضوع ةــات السابقــالدراس -
 حيث أو دكتوراه، تتناول مثل هذا الموضوع بالذات، اجستيرمن رسائل م ميةلع ساتراد باحثك جدم أل

أنه وبالرغم من أهمية موضوع الدراسة، وبالرغم من كثرة الباحثين في مجال عمارة المسجد، إال أنني الحظت 
ا في التطرق لهذا ظومن خالل زيارة مواقع البحث العلمي والدراسات العليا في عدة جامعات، فقرا ملحو 

االتجاه  للمساجد الحديثة، منها تجاهات معينةاتركزت على  دراسات، وهناك (الدقيق –خصصي الت)الجانب 
من غير ذلك من الدراسات المتخصصة في جانب معين و  ،للمسجددراسات تصميمية أو التاريخي الوصفي، 

 :موضوع المساجد المعاصرةالدراسات السابقة التي عنيت بمن أهم و جوانت المسجد، 
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  ":4111، خان الدين حسن" دراسة (1

 العمارة: هيو  الحديثة المساجد تصميمو  بناء في توجهات عأرب له مقالة في" حسن الدين خان"تطرق 
 كتاب محرري حدأ "خان" ويعد. الحديثة الغربية العمارةو  ختيارية،اال العمارة الكالسيكية، العمارة المحلية،

             7الحديثة المساجد في المتبعة التصميمية األطر لموضوع نظرية وضع من أوائل من، و "المسجد"
 [Frishman and King, 1994, 87 ]دللمساج العام الوصف على مبنية لنظرية، وهذه ا. 

  ":1111، الدين سراج"دراسة  (2

 المساجد أصناف بين عالقة، حيث ربط "المعاصر المسجد عمارة" كتاب "سراج الدين"من مؤلفات 
التي بني فيها المسجد  للدول اطبق الكتابهذا  ضمن المساجد" سراج الدين" صنفوقد  ،المعمارية التوجهاتو 

وتطرق أيضا في هذا  .[ Serageldin and steele, 1996, 43 ] 8يرانوا تركياو  المغربو  مصرو  السعودية مثل
 تحديث الشعبي، التقليدي، التوجه المحلي، التوجه :هيو  للمساجد التصميمية المعمارية التوجهات الكتاب إلى
 .[ Serageldin and steele, 1996, 56] 9الحديث التوجهو  التقليدية، المفردات

  ":1222، حفصة العمريو  فراس يوسف"دراسة  (3

األمثلية الوظيفية في تصميم مخططات أبنية "بعنوان  ابحث "حفصة والعمري فراس يوسف"الباحثان عمل 
المساجد الحديثة، وعدم  القصور في الكفاءة الوظيفية لتصميم"بمشكلة بحث تتمثل في  ،"المساجد الحديثة

 فيريتمثل في تو  بحثهماوكان هدف ". ة وظيفيا خاصة بتصميم المساجدؤ كفتصميمية  بدائلاد يجإلوجود أداة 
للموقع  األمثلتغالل تصميمية تحقق االس بداع بدائلإل( ياآلل برنامج يعمل بالحاسب)وسيلة علمية جديدة 

  .الحديث المتطلبات التصميمية الخاصة بالمسجدو  بما يتطابق مع المعايير

عالية  يجاد بدائل تصميمية من برمجيات تحقيق األمثلية ذات كفاءة وظيفيةإقد توصل الباحثان إلى و 
قابلية التوسع و  الموقعستغالل او  مقارنة مع البدائل التصميمية الحالية من حيث تحقيقها للمعايير التصميمية

 .[ 11-13 ،1112، (ف) يوسفو  ،(ح) العمري]  10المستقبلي للمسجد

 

 
                                                 
7
 Frishman, Martin and Khan, Hasanuddin, (eds.), “The Mosque: History, Architectural 

Development and Regional Diversity”, London: Thames and Hudson Ltd., 1994, p 87. 
8
 Serageldin, Ismail and Steele, James, “Architecture of the Contemporary Mosque”, London: 

Academy Edition 1996, p 43. 
9
 Serageldin, Ismail and Steele, James, ibidem, p 56. 

المؤتمر الدولي الثالث  ،"األمثلية الوظيفية في تصميم مخططات أبنية المساجد الحديثة"يوسف فراس، و  العمري حفصة، 10
-13، ص1112كندرية، مصر ساإل، تجسيد العمارة التخيلية، (اسكاد)للجمعية العربية للتصميم المعماري بمساعدة الحاسب 

11. 
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  ":7222، براهيمإبراهيم جبر إمحمد "دراسة  (4

... طار ومبعث التجديد عمارة المسجد قيود اإل" بعنوان له مقالة في" براهيمإبراهيم جبر إمحمد "تطرق 
 مالمح اإلرث التشكيلي على السياق التشكيلي لعمارة المساجد، حيث أكد أن "دراسة في دالئل اتخاذ الموروث

لعمارة المسجد ومفرداته التعبيرية كانت قد ارتبطت، وعبر عهود متتالية بـأطر ثابتة ال تتخطاها، جسدت 
ي أذهان المورد والباعث لنشأة أي مسجد، األمر الذي دفع بالصياغة التعبيرية للمسجد محددة سلفًا، ترتبط ف

 .المصمم والمستخدم، برؤى ال تحتمل التغيير

لى ثقل الموروث من و التجديد في عمارة المسجد،  إلى إشكالية استناداً للمساجد  اآخر  اتصنيفوقد اقترح  ا 
، وما "تقليدي"ما هو : مبرزاجانب والطروحات غير المسبوقة لمعطيات الواقع المعاصر في عصر العولمة، 

 .] 11/91 ،1117 ،(م) جبر إبراهيم [ 11في التعبير" معاصر"ما هو ، وكل "تشكيلي"هو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، المؤتمر"تخاذ الموروثادراسة في دالئل ... مبعث التجديد و  طارعمارة المسجد قيود اإل" محمد إبراهيم،، جبر إبراهيم 11

 .11/91، ص1117أكتوبر  11-17، القاهرة، "(المستقبلو  الحاضرو  الماضي"مية اإلسالالفنون و  العمارة)األول العالمي 
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  :دمــــــــــةــــــقــــم -
 ، تؤكد على أننا نعيش لحظة تاريخية فارقة، ننتقل فيها حضارياكثيرا تتردد اليوم عبارات نسمعها

أدت فقد  ."عصر العولمة" عليهيتمثل ذلك فيما يطلق و من حال إلى حال مغاير تماما لما مضى،  قتصاديااو 
الماضي، إلى  السياسة التي شهدها العالم في نهاية القرنو قتصاد عولمة االو المعلومات و تصاالت ثورة اال

هذه أحد أهم  ستشكلو تأثيراتها على كل مجتمعات العالم، و تزداد كل يوم وتيرتها  علميةو تغيرات ثقافية 
توجيهات و من ثم معالم و العشرين، و ستؤثر في تشكيل مجتمع القرن الحادي و التغيرات التي أثرت و التحوالت 

 .الثقافية فيهو العلمية و المؤسسات التعليمية 

 بعدا تمثل تعاريفها أحد في فالعمارة ،المعماريو  العمراني النظام في أساسيو  مهم دور للفكرقد كان و 
 .الخاص نظامها ثم منو  خلقهاو  العمارة تعريف في دورهو  أثره الفكري البعد يأخذ ذلك من نطالقااو ، فكريا

المعماري  المستقبل يرسما أن لهما يتوقع السياق هذا في أساسيين توجهين تنامي إلىالدراسات  تشيرو 
 المعمارية الهوية" يؤكد توجه من يقابله ماو  "العولمة" بفكر يتمثالنو ر اآلخ تجاهاب فعل ردة أحدهما لعمرانياو 
 .العامة بصيغتها الهويةو  خاص بشكل "مرانيةالعو 

 :مفاهيمو تعاريف  – 1
أهم  برازإ، من خالل المعاصرةتهما بمعطيات عالقو  ،الهوية واألصالة يمسنتناول الدالئل الفكرية لمفهو 

 :الخصائص المميزة لكل مفهومالتعريفات و 

 :الهوية( 1-1
ن هوية و  .ثوابته، التي تتجدد ال تتغيرهوية الشيء هي ف، جوهر الشيء وحقيقته تعرف على أنها الهوية ا 

، (م) جبر إبراهيم ] 1يعرفهاو . ن باقي األمم لتعبر عن شخصيتها الحضاريةعأية أمة هي صفاتها التي تميزها 
 :تعنيعلى كونها دالة التراث، وباعثة لألصالة والمعاصرة والثقافة، ويعرفها لغويا على أنها [  4، 3002
 . حقيقته وخاصته الشيء،ذات  ،الذات

على أنها ترتكز على مبدأ نظري : "[ 233، 3002، (ر)والطحالوي ( ح)النعمان ]  2والهوية في العمارة يعرفها
هذا مفاده أن العناصر واألشكال والمفردات المعمارية تعكس نمط حياة الشعب أو المجتمع الذي ينتجها، و 

 ".يتضمن العادات والتقاليد وأساليب التفكير والمعتقدات الدينية والقيم االجتماعية األخير

                                                           

1
أسيوط، مصر،   الملتقى الدولي الثاني، جامعة ،"مارة المصرية المعاصرة، المعطيات والنتاجالع"إبراهيم،  جبر إبراهيم، محمد 
 .4ص ،3002أكتوبر  23-24

2
، مجلة جامعة دمشق "الطبيعية والثقافية في تشكيل البنية الفضائيةتأثير البيئة "النعمان حسام يعقوب والطحالوي رضوان،  

 .233، ص3002للعلوم الهندسية، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثاني، 
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، والمستمدة من على شخصية وهوية المكانالتي تدل العناصر المعمارية المتميزة  والهوية في العمارة هي
 لها، والعناصر وللداللة على الهوية في العمارة يجب البحث على الخلفيات التاريخية. الموروث التشكيلي

 .المرتكزة عليهاثقافية الفكرية و العقيدة للوصول إلى الالفكرية القائمة عليها، االجتماعية والثقافية و 

  :الصالة( 1-2
األصالة كلمة عربية وهي مصدر من أصل الشئ أصالة فهو أصيل إذا كان يرجع إلى أصول معروفة، 

رتباط مجتمع ما بجذوره التاريخية، اوتعبير عن ثقل الحضارة، وعن  ،بصمة التاريخويمكن تعريفها على أنها 
 .نقطاعاوالثقافية، والذهنية، والمعمارية، وذلك يتم عن طريق التواصل التاريخي بدون 

واألصالة في العمارة هي التركيز على مفردات وعناصر العمارة المحلية والتركيز على نقل المعطيات 
 المعمارية المحلية ذات السمة الحضارية والثقافية واألصالة المحلية، بقصد تأكيد أصالة الحضارة ومعطياتها،

لمعمارية والمادة البنائية امتدادا للحقب التي سبقتها من حيث استخدام العناصر ابذلك  وهي تشكل
 ...والتفاصيل

األولى  اللحظة يكتسبها العمل المعماري منذ صفة: "األصالة على أنها" وحيد محمود"وقد عرف الباحث 
ئه، وهي تشكيل لمجموعة قيم تميز العمل المعماري، وال يمكن أن يكتسبها أي عمل بالتقادم عبر الزمن، نشاإل

دم بالضرورة، حيث يستمر العمل المعماري باحتفاظه بقيمته األصيلة مع مرور أي أن األصالة ال تساوي الق
 .  ] 21، 3022، (م) صيدممحمود  [  3"الزمن

 :(العـصرنة)المعاصرة ( 1-3
ينساق مما يستلزم بناء فكر  التطور والحداثة، هي التعبير عن[  1، 3002، (م) جبر إبراهيم ] 4المعاصرة

وراء ما يطرحه وينتجه العصر ذاته، ويمكن القول أنه لكي يكون العمل المعماري مرتبطا بزمانه، أو معاصرا 
نسان، وأن يكون جزءا من النشاط الحضاري، القائم في حياة يجب أن يكون مندمجا مع النشاط اليومي لإل

ن من معرفة، على كل اإلنساليه إا توصل يقاع تطور البشرية وتحضرها، ومع أرقى مإالمجتمع، ومتوافقا مع 
ية والعلوم الطبيعية، التي ال يمكن الفصل بينها وبين التخطيط والتصميم ناإلنساالجبهات، في مجاالت العلوم 

 . المعماري

                                                           
3

، "غزة مدينة :دراسية حالة -المعاصرة  المحلية العمارة في التراثية المعمارية القيم إحياء"، وحيد محمود م،صيد محمود 
 .21، ص3022ن، سطيلف، غزة -ميةاإلسال الجامعة، المعمارية ندسةهال في الماجستير درجةل لني مقدمة اسةر د
4

أسيوط، مصر،   الملتقى الدولي الثاني، جامعة ،"مارة المصرية المعاصرة، المعطيات والنتاجالع"إبراهيم،  جبر إبراهيم، محمد 
 .1ص ،3002أكتوبر  23-24
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 :العـــولــمــــــــة – 2
مما  يواجهها المفكرون والباحثون بخصوص تداول العولمة كمفهوم وفي تعريف العولمة شكاليةإهناك 
الذي درسوا  بين الباحثين تعريف متفق عليهتاريخ فعلي لتداول و التباين الشديد، وعدم وجود أدى إلى 

 :العولمة

 :العولمةظهور مصطلح ( 2-1
، 7092، (ع)بوجمعة  [ 6 "بوجمعة عويشة"و ] 91، 7002/7002، (ب)فنور  [ 5"فنور بسمة"أشارت الباحثتان  -

عبد القادر "و "غسان العزي") مفكرانأن مصطلح العولمة حسب ال: "في دراستهما حول العولمة إلى ] 91
 :كتاب الماضي في القرن من( م 2692عام ) الستينات أواسطفي  بدأ في الظهور ألول مرة تحديدا( "تومي

ماكلوهان، وهذا الكتاب  لمارشال "War and peace in the global village -الحرب والسلم في القرية الكونية "
 ."التلفزيون في سير الحرب في الفيتنامأثار أهمية الدور والتأثير الذي لعبه 

 مفهوم ظهور أن" :المتعلقة بالعولمة إلى ورقته البحثيةفي " غربي محمد"الباحث الدكتور أيضا وأكد  -
 عندما التلفزة لعبته الذي والدور حرب الفيتنام عن كتب ما خالل من ،الستينات منتصف في كان العولمة
 ،7001 ،(م)غربي  [ 7"االجتماعية  والتوجهات األفكار تغيير على وعملت مشاركين، إلى المشاهدين حولت

91[. 

أن مصطلح : "في أطروحته حول العولمة إلى "Mohammed Mahmood Ahmed"الدكتور  وأشار -
 ، ثم زادالثمانينيات منتصف خالل األكاديمية األوساط تم تناوله في (Ronald Roprtson)العولمة حسب 

 ،التسعينيات بداية فإنه منذ (Featherstone and Lash)الوقت، أما حسب  ذلك بعد كبير بشكل استخدامه
 .Mohammed Mahmood (A) ], 14,2011   [ 8"يةناإلنسا العلوم في كنموذج العولمة مؤثرة أصبحت

                                                           
، مذكرة مكملة "دراسة تحليلية للرسالة اإلشهارية في الفضائيات العربية –اإلشهارية في ظل العولمة الرسالة "فنور، بسمة،  5

 .26، ص3003/3002لنيل شهادة الماجستير في االتصال والعالقات العامة، جامعة منتوري قسنطينة، 
 -جمة، جامعة وهران التر  في الماجستير درجة لنيل، رسالة مقدمة "العولمة والترجمة وآثارهما االقتصادية"بوجمة، عويشة،  6

 .24، ص3022السانيا، 
7

، الجزائر، السادس العدد - إفريقيا شمال اقتصاديات مجلة ،"العربي العالم على وآثارها العولمةتحديات "غربي محمد،  
 .26، ص3006
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أن مصطلح العولمة : "في مقالته حول العولمة إلى" Ibrahim Mostafa Eldemery"كما أشار الباحث  -
تم تناوله في األوساط الشعبية وزاد الوعي بهذا المفهوم إال في النصف األخير  (Chris R)ومفاهيمه حسب 

 .Eldemery (I), 2009, 344 ]  [ 9"الثمانينياتمن 

م،  2662 نجليزية الجديدة إلى مفهوم العولمة للمرة األولى عامكسفورد للكلمات اإلإأشار قاموس و  - 
  .التسعيناتووصفه بأنه من الكلمات الجديدة التي ظهرت خالل 

ويمكن القول أنه من العوامل التي ساهمت في ظهور وتنامي العولمة في العالم هي التلفزة واألنترنت، 
(Arbanet)بــ  وقتها وعرف الماضي من القرن الستينيات بداية فيها عصر  بدأفاألنترنت 

 هالل محيي. د ] 10
 نترنتنترنت، واألاألحل محلها لت (Arbanet) التسعينيات أوقفت بداية فيو  ،[ 6، 3020، (أ) حسين حمدأ، و (م)

 .التخصصات لجميعاألساسي  العصب أصبح ناآل

 :العولمة تعريفا( 2-2
 تعريفلكل باحث لهذا الموضوع هناك عدد كبير من التعريفات لمفهوم العولمة، حيث يمكن القول أن 

 :مايليهذا المفهوم من خالل وسنتناول  ،به خاص

كوكب أي " Globus"اللفظ الالتيني مشتقة من هي و ، "Globalisation": لعولمة باألجنبية تلفظ بـا -
السياسية، : وترتكز على جميع مجاالت الحياة .، ولهذا فهي توصف بأنها شيء أو نظام جديداألرض

 ".إلخ... واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واألعراف والتقاليد،

العولمة هي اختفاء المسافات الفاصلة بين الدول، لكي يتم انتقال السلع " :قائال" مازن ضافر"ويعرفها  -
 . [ 332 ،3020، (ض)مازن ]  11"أو األشخاص أو رؤوس األموال أو المعلومات بسهولة

 يؤكد الذي" AMohammed M ." الذي ُذكر في أطروحة الدكتور "Ronald Roprtson" تعريفنجد و  -
   12"نكماشاال بهذا والمجتمعات األفراد وعي وزيادة العالم، نكماشا نحو تاريخي تجاها: "هي العولمة أنفيه 

] 16 ,2011 ,Mohammed Mahmood (A) [. 

                                                           
9 Eldemery, Ibrahim Mostafa, "Globalization Challenges in Architecture", Journal of 

Architectural and Planning Research, 26:4, Winter, 2009, pp 343-354, p344.
 

10
 المجلد والتكنولوجيا، الهندسة ، مجلة"المعماري التصميم في وأثرها المعلوماتية"حمد، أ حسين حمدأ، و ميسون هالل محيي .د 
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جمالي بين مختلف : "الذي يعرف العولمة "Dollfus" الكاتب الفرنسينجد أيضا و  - بأنها تبادل شامل وا 
13"ية بأكملهانسانيتحول العالم على أساسه إلى محطة تفاعلية لإل أطراف الكون،

 .] 2، 3022، (ع)بوجمعة  [ 

 الناحية من العولمة": على أنخالل دراسته حول العولمة " صاحب بن ماشي"وقد عرفها الباحث  -
 منو . الليبرالي للنظام الكاملة بالتبعية وحددها البعض الهيمنة عالقات في العليا الدرجة :تعني السياسية
 أو عقبات دون مفتوحة سوق إلى كله العالم وتحويل النمط الرأسمالي سيادة :االقتصادية تعني الناحية
  .االنتاج مستوى وعلى التوزيع على مستوى وذلك حواجز،

 الجماعية الهوية فراغإ على يعمل نظام هي العولمة أن المثقفين العرب بعض :الثقافية يرى الناحية منو 
 تعني العولمة كما والالدولة، والالأمة وطنالال بعالم الناس وربط والتشتيت التفتيت إلى محتوى، ويدفع كل من
 حضاري موروث أي من والدول تفريغ الشعوب بعد الكاملة للهيمنة الطريق يعبد غربي حضاري نموذج تبني
 االجتماعية العالقات تكتسب التي األساليب :االجتماعية فهي ومن الناحية .به واالحتماء ليهإ االستناد يمكن
 14"واحد وكأنه مكان العالم في بحرية ناإلنسا بنو يتحرك بحيث والحدود، المسافات تتجاوز خاللها سمات من
 .[ 22، 3022، (م)بن صاحب ] 

في أطروحته حول العولمة إلى تعريف " Mohammed Mahmood Ahmed"وقد أشار الدكتور الباحث  -
 بلدان في واإلنتاج األسواق أصبحت التي العملية" :هي العولمة أن على الذي ينص الدولي، البنك جانبمن 

          15"المال رأس تكنولوجيا وتدفقات والخدمات السلع في التجارة لديناميات نظرا ترابطها، يتزايدمختلفة 
]  14,2011 ,[ Mohammed Mahmood (A). 

من ( عبد الهادي حسين) والمفكر لتعريف العولمة حسب الكاتب" صاحب بن ماشي"وأشار الباحث  -
تزايد االعتماد : "قائال( م 7991ماي " )آفاق االقتصاد العالمي"طرف صندوق النقد الدولي في تقريره عن 

االقتصادي المتبادل بين بلدان العالم بوسائل منها زيادة حجم وتنوع المبادالت العابرة للحدود والخدمات 
بن صاحب ]  16"التكنولوجيا انتشار ومدى سرعة خالل من السلع، والتدفقات العالمية لرؤوس األموال، وكذلكو 
 .[ 20، 3022، (م)

                                                           
 -جمة، جامعة وهران التر  في الماجستير درجة لنيل، رسالة مقدمة "العولمة والترجمة وآثارهما االقتصادية"بوجمة، عويشة،  13

 .2، ص3022السانيا، 
14

 التربية منظور من العولمة مظاهر بعض مواجهة في التربوية المؤسسات دور"، العمري علي صاحب بن ماشي 
 .22، ص3022، جامعة أم القرى، اإلسالمية التربية في الماجستير درجة لنيل مكمل بحث، "اإلسالمية
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 كون وأكدت جميعها على للعولمة، االقتصادي البعد ونالحظ أن أغلب هذه التعريفات قد ركزت على
الشامل  االنتشار مع العالمية، لالقتصاديات المتزايد االندماج خالل واحدة من عالمية سوق العولمة تبرز في

 فيها تتداخلإال أنها ظاهرة  العولمة، تعريفات أغلب على االقتصادي البعد غلبة من الرغم وعلى .للتكنولوجيا
 .إلخ...والسلوك  واالجتماع والثقافة والسياسة االقتصاد أمور

، ويمكن القول آخر إلى باحثالعولمة، تتنوع وتختلف من ونستنتج أن هناك العديد من التعريفات لمفهوم 
، طار حضارة واحدةإفي تقوم على توجيه العالم للسيطرة عليه تقنيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا العولمة  أن

 .لكترونية، دون اعتبار للدول والحضارات القائمةفهي نظام عالمي جديد يقوم على الثورة المعلوماتية واإل

 أنها على الضعيفة، حيث يرى بعض الباحثين على القوية دولال هيمنة هو العولمة من الهدفوبذلك ف
الحدود  ذوبانواحدة، وذلك ل دولة كله العالم ليكون وسيلة أنها آخرون على ويرى باحثون. الجديد االستعمار

 للدول والبيئية والتراثية المحلية بالخصوصيات االكتراث عدم على العولمة نظام قيامبين الدول، وبذلك 
  .والشعوب

 :هويةوال بين مفهومي العولمة صراعال( 2-3
تيار فكري له تأثير فالعولمة ، عام بشكل "األصالة"ومرادفها " الهوية"و" العولمة"ومي همف بينهناك صراع 

الفوارق بين الدول  العولمة تهدف إلى انكماش العالم واذابةف في وقتنا المعاصر،واألصالة هوية الفي كبير 
  .التقاليد والعاداتالثقافة و و  من حيث الفكر

 هاراقختا خالل من التصدي ألصالة مجتمعاتها المحليةمن خالل  المحلية للهويات عولمةالعولمة هي و 
، العالم شعوبوبأصالة  الوطنية بالهويات رافعتإل، فالعولمة ترفض اوثقافة كسلوك الغربي النمط شاعةا  و 

التي ترتكز األصالة المتجذرة  الثابتة وعناصر الثقافية الهوية عناصرالشعوب لتزعزع  ثقافاتبذلك  يلغتوهي 
 .العولمة نظر وجهة نالغربية األشمل م الثقافة تغليبل ،"رافاألعو  التاريخو  الدينو  للغةا" على

  :(Globalisation et Mondialisation)الفرق بين العولمة والعالمية ( 2-4
أن  أغلب الباحثين يرونولكن  ،العولمة والعالميةالباحثين أنه ال يوجد فرق بين مصطلحي  بعضيرى 

، وتعبير عن التنوع الثقافي، نفتاح على العالمهي إ العالمية، فهذين المصطلحين يختلفان في المعنى
للمعرفة مع االعتراف ثراء للفكر وتبادل ، وا  ومبادئها وفكرها وثقافتها وقيمها، حتفاظ بخصوصية األمةاإلو 

 . الذاتية فقدان الهوية المتبادل باآلخر دون

للدول،  األصيلة الثقافة مالمح تغييرو  تهميشعلى إجتياح ومسح لثقافات الدول و فهي تقوم  أما العولمة
وكيانها ة األمة لغاء شخصيا  ، و الثقافية من كل محتوىتها هويها دافقاألمة، بإعلى خصوصيات لقضاء وا

 عالميةاإل للعمليات الكاسحاالختراق  بسبب نسالخ عن قيم ومبادئ وتقاليد األمةا، و في اآلخر اوذوبانه
 .وتنهار تتفكك وبذلكاستمراريتها  مقومات تدريجياها ستفقد التي التقليدية للثقافات غزو، و والثقافية
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 :ولمةـنشأة الع( 2-5
الذي أشار " روبرتسون رونالد" نموذج وحسب ،العولمة عبر مراحل متتابعة من الزمن وقد نشأ مصطلح

     17"المستقبلية العربية والخيارات ...العولمة : "في ورقته البحثية المعنونة" المنصور عبد العزيز"له الباحث 
 : مراحلعدة ب قد مر ن مصطلح العولمةفإ ،[ 191-194، 3006، (ع)المنصور ] 

جديدة  عالمية مفاهيم بظهور وتميزت م، 2630 م حتى 2330من  نطالق التي استمرتاالبمرحلة  ابدء
 الدولية الصيغة وظهور ،"الدولي المجتمع" إلى األوربية غير المجتمعات بعض وتم ضم الدولي، للمجتمع

 الوقت وتطبيق وسرعتها، العالمي االتصال أنماط عدد في هائلة وزيادة ية،ناإلنسا عن أفكار ومحاولة تطبيق
 .األمم عصبة وتأسيس العالمي،

 الهيمنة على صراعا   م، وشهدت 2690م حتى  2630 من الصراع التي استمرت ثم أتت مرحلة
 أواخر مرحلة في ظهرت التي العولمة، الهشة لعملية المصطلحات حول الجدل مميزاتها نشوب ومن العالمية،

 وتأسيس ومستقبلها يةناإلنسا طبيعة حول الحياة والجدل أساليب حول دولية صراعات ونشوب االنطالق،
  .المتحدة األمم

م، وتميزت هذه  2660في  التمدد نحو واتجهت م، 2690 في ، والتي بدأتمرحلة التمددثم جاءت 
المؤسسات  عدد الكوني، وبتزايد الوعي وبتصاعد العالمي، المجتمع في الثالث العالم المرحلة بإدماج

 ندماجاو  العالمية، والمواطنة العالمي المدني بالمجتمع واالهتمام القطبية الثنائية، وبنهاية الدولية، والحركات
  .العالمي اإلعالمي النظام

 :أهداف العولمة( 2-6
عولمات عدة  بصفة عامة يمكن للعولمة أن تأتي في أكثر من صيغة وتأخذ أكثر من شكل، حيث توجد

العولمة االقتصادية والعولمة الثقافية والعولمة السياسية والعولمة فهناك تتفاوت في معانيها ومضامينها، 
 . العلمية والعولمة االجتماعية والعولمة المعمارية والهندسية

كثيرة والتي تبلورت بشكل عام في  فأهدافها غيره، دون مجال في العولمة أهداف حصر يمكن لذلك ال
وهي رفع القيود أمام حركة تبادل السلع والخدمات ورؤوس  نهاية التسعينات وهي مازالت أهدافا غير معلنة،

األموال وهذا من أجل الوصول إلى سوق عالمي مفتوح بدون حواجز ممتد ليشمل العالم كله، وربط أجزاء 
 الدول سلطة على القضاء خالل من العالم اقتصاديات على عالميا، والهيمنةا  العالم اقتصاديا وتجاريا وثقافيا و 

تقريب و العالم،  دول في السياسي وصناعته القرار مركز في االقتصادي، والتحكم المجال في المحلية
المسافات عبر تقنية االتصاالت وثورة المعلومات، وتسهيل انتقال األفراد والمؤسسات والمعلومات واألموال 
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يا، وتحقيق ونشر الهوية العل الثقافة العالمية لتصبح والبضائع والخدمات، وعولمة الثقافة لتسييد الثقافة
 .وتدمير الهويات القومية والثقافية للشعوبية جمعاء، ناإلنساالعالمية للوصول إلى وحدة 

 :أنواع العـولمة( 2-7

 لهيمنةالسياسية والثقافية والمعمارية، لاالقتصادية و : إن ظاهرة العولمة قد اكتسحت جميع مجاالت الحياة
 يمكن هنا ، ومنأهدافه تحقيق من تمكنه أدوات والتكنولوجيا العلم من جعل قدعلى الدول النامية، و  والسيطرة

 :أنواع العولمة عن موجزة لمحة نبين أن

 :عـولمة االقتصاديةال( 2-7-1

وهي ظاهرة  يالعالمالصعيد التي شهدها  االقتصاديةفي نهاية القرن العشرين ظهرت أبرز التطورات 
 أسواق من وهي مرحلة من مراحل تطور المنظمة الرأسمالية، أين تم فيها توحيد الكثير االقتصاديةالعولمة 

 . واالستهالك نتاجاإل

 مبراطوريةإ هي امتالك أهدافها، إلى للوصول االقتصادية العولمة تستخدمها التي أهم الوسائل ومن
نشا، و اتالجنسي المتعددة ظاهرة الشركات السوق، وبروز تجارة واعتماد عالمية،ا  عالنية و إ  مالية مؤسسات ءا 

يخدم  بما وتوظفها توجهها أن وتحاول الدول اقتصاديات في تتدخل وقد العالمية، باألوضاع االقتصادية ُتعنى
 التكتالت ضافة إلى بروز، باإل(التجارة العالمية منظمة الدولي، البنك الدولي، النقد مثل صندوق) مصالحها

 . واإلقليمية الدولية االقتصادية

وسيادة نظام واحد ينطوي           سوق إلى العالم تحويل هدفها اقتصاديةعولمة  هو وغيره ذلك كل
تحته مختلف بلدان العالم، بتعميم الرأسمالية وقيم السوق في كل المجتمعات األخرى في ظل منافسة غير 

 .متكافئة

 :ولمة السياسيةـالع (2-7-2

 ،Deepak (N) ], 2000, 6 [ 18سياسية لعولمة تم تمهيد الطريق االقتصادية به العولمة جاءت فبسبب ما
 السياسي القرار مركز في والتحكم للدول، الداخلية في الشؤون والتدخل الغربية السياسية السيطرة هدفها فرض
اآلخر  على للسيطرة السالك الممهد فالهيمنة على االقتصاد العالمي هو الطريق. العالم دول في وصناعته
في كثير من الدول في أنحاء العالم من  اليوم القرار، وهو ما يحدث اتخاذ على وقدرته حريته وسلبه سياسيا،
 .الضغوط عليها العالمي الجديد وممارسة للنظام الموالية غير الحكم أنظمة تقويض
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 :الثقافية العـولمة( 2-7-3

األخرى  الدول علىوفرض الثقافة الغربية  الرأسمالي الثقافي العالمي النموذج تعميم العولمة الثقافية هي
سياسية  األخرى، بوسائل والشعوب لألمم الثقافية الهوية قهرب العالم على العليا، والهيمنة الثقافة لتصبح

والثقافة،  واألذواق االقتصاد على العالمية الهيمنة شبكات ذلك في متعددة، مستخدمة وتقنية وثقافية واقتصادية
 :خالل من وذلك

  .الدول هذه ألفراد الحضاريةو الثقافية  المفاهيمالقيم و في  التأثير -

 .ثقافيا أفراد المجتمع من طرف الدولة المهيمنة عقول استعمار -

 البيوت دخل ما وكذلك اإلعالمية المختلفة، الوسائل الوسائل التي تستخدم في العولمة الثقافية أهمومن 
من خالل البث التلفزيوني عن طريق األقمار الصناعية حديثة  تقنية وسائل والجامعات من والمدارس والعقول

 ....(الالقطة الصحون حواسب،ال) التي تربط البشر في كل أنحاء المعمورة االنترنتوشبكة 

            :المعمارية العـولمة( 2-7-4

في العالم  بالتدخل يالغربالعالم بدأ ، العالمقتصاد قتصادي الجديد الذي سيطر على اظهور النظام االبعد 
المشهد المعاصر لعمارتنا  صبححيث أ. وبذلك انبثقت العولمة المعمارية ،التحديث شعار تحتوذلك العربي 

التقليدية تظهر أنماطا متشابهة منذ مطلع التسعينيات، وهذا انعكاسا للتحوالت في العمارة العالمية والتي 
 .، والتبعية للنماذج واالتجاهات العالمية دون وعي وتعمقتشكلت بفعل العولمة

حيث أصبحت جميع ، والمبادئ الشكل ةغريب مبانما ولد  ، ذلكرتتغيالتقليدية  بدأت معالم العمارةو 
 غير التقليد، وبسبب الغربية بالمفاهيم الكبير التأثربسبب ، المباني الحديثة متشابهة وال ترمز لهوية مميزة

تمتاز به العمارة ، الذي الحضاري رثاإل ذلك االعتباربعين  األخذ دون العالمية تراللتيا والواعي المدروس
ل الخليج دو وأكثر مثال على تأثير العولمة في عمارة مدننا المحلية نجده خاصة في . التقليدية المحلية

 القرن أواخر خالل فيهاظهرت  التيها المعمارية تكوينات نأ حيثوالسعودية وقطر والكويت  العربيةرات مااإلك
 (.ناطحات السحاب)تلك الدول  في العمارة بتاريخ بصلة يمت ال العشرين

 :فكر العـولمة( 2-8
في " مازن ضافر"على األمة، حيث تطرق الباحث  خطرا تمثلالعولمة ال  ظاهرةالباحثين أن  بعضيرى 

 أمم بين ومعارف خبراتو  منافع تبادل عملية": هي( رسالن وسمير)ورقته البحثية إلى أن العولمة حسب 
 االقتصادي التأثير نفس لها كبيرة قرية العالم جعل على تعمل حضارية ظاهرة وهي، األرض وشعوب

أما توجهات فكر العولمة فيؤكد . [ 322 ،3020، (ض)مازن ]  19"آني بشكل عالميواإل والسياسي واالجتماعي
                                                           

، المجلة العراقية للهندسة المعمارية، المجلد السادس، "العمراني النظام على وأثرها العولمة"الصفار،  موسى ظافر مازن 19
 .321-323، ص3020بغداد،  التكنولوجية، العدد التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون، الجامعة



   الصالة والعصرنةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال                               العولمة والعمارة :ولالفصل ال  

26 
 

 ربطلغاء فكرة المكان والزمان من خالل تراجح وتهاوي الحدود بين الدول لإبعض الباحثين أنها تتمحور في 
  .وتوحيده العالم

 :العــمــــــــــارة – 3
 واألساليب المستخدمة البناءإن العمارة هي أداة العصر المترجم إلى فضاء، فعناصر العمارة من مواد 

 نا  الثقافية و  بالبيئة أيضا ترتبط العمارةمكانيات العصر، و إتعبر عن  والتقنيات والتكنولوجيا المتبعة ئيةنشااإل
 الفترة تلك في إال يوجد أن يمكن ال التنفيذ في واألسلوبراز الط من نوعا تستلزم ما لعصر العامة الثقافة قوة
س يعك حضاريا ناتجا يمثل بذلك وهو عصره، متطلبات ملبيا رهو ظه بزمان مرتبط مبنى فكل ر،العص أو
 .البلد ضارةح

الثقافية  تعبيرا واضحا عن التحوالتي، صادقا للتنوع الثقاف نعكاساامثلت العمارة  العصورعلى مر و 
ومقوماتها  تشكلت فيها خصائصها البيئية واالجتماعية يالت وأصالتها ويتها، مبرزة هلمجتمعاتها المختلفة

 .ة متناسقةوحدة ثقافية كلي   إطار يف الفنية والتشكيلية وتاريخها المشترك

 :التقليدية المحلية العــمــارة( 3-1
 رثاإلب تمتازتين، وكانت مميز وأصالة حتفظت بهوية ا م 26بداية القرن  المحلية التقليدية في العمارةإن 

 تحكمه الذي المجتمع حق من فهو المبنى خارج أما. ، وباهتمام الفرد باالستعمال الداخلي للمبنىالحضاري
 للعمارة الخارجي المظهر نحيث أ ،للمجتمع االجتماعية البنية أساس تشكل التي االقتصادية والقيم الجوار قيم

تكن تعاني  لم، وبذلك المجتمعراد بأف الخاصة القيم فتحدده الداخلي المظهر أما للمجتمع العامة القيم تحدده
 .            أزمة هويةمن 

 ،التحديث شعار تحتوذلك في العالم العربي  بالتدخل يالغربالعالم بدأ م  26نهاية القرن مع  ولكن
المعمارية والفكري المتكامل في البيئة  الثقافي طارانهيار اإله ، فنتج عنرتتغيالتقليدية  بدأت معالم العمارةف
المراحل تسمت هذه المرحلة باالنقطاع عن او . والمبادئ الشكل ةغريب مبانما ولد  ذلك ،التقليدية العمرانيةو 

 .السابقة متأثرة بحركة العمارة الحديثة في باقي أنحاء العالم

متعددة الطوابق التي ساعد على ظهورها استخدام الخرسانة المسلحة، وازدياد التوجه لظهرت األبنية الوقد 
 بالمفاهيم الكبير التأثرالمحلية، بسبب  التقليدية عمارتنا عانتوبذلك  .نحو فصل األبنية بصريا عن بيئتها

 رثاإل ذلك االعتباربعين  األخذ دون العالمية تراللتيا والواعي المدروس غير التقليد، وبسبب الغربية
 .تمتاز به العمارة التقليدية المحلية، الذي الحضاري

م إلى غاية  30تقليدية في بداية القرن  يجاد عمارة محليةا  حياء التراث و إعادة إمحاولة أتت مرحلة  ثم
 30ثم من سبعينيات القرن . الحداثة والتقليدبين مفهومين وهما راع م، مما أنتج ص 30السبعينيات من القرن 

تأثرت بعمارة ما بعد مرحلة الكالسيكية الجديدة والتي الم، جاءت  30م إلى غاية التسعينيات من القرن 
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بأن التميز ال يأتي من العودة المباشرة للتراث بل أن الهوية يجب أن وكان فكرها يعتبر  ،الحداثة الغربية
 .تعكس واقع المجتمع الحالي

 المرحلة الرأسمالية الغربيةدي جديد نابع من اقتصام إلى يومنا هذا، ظهر نظام  30ومنذ تسعينيات القرن 
أنماطا متشابهة، وهذا انعكاسا  يظهرتنا التقليدية المعاصر لعمار  المشهدفأصبح ، قتصاد العالمسيطر على ا

للتحوالت في العمارة العالمية والتي تشكلت بفعل العولمة، واستمرار التبعية للنماذج واالتجاهات العالمية دون 
( الثورة الرقمية) الثورة المعلوماتية: مجاالتها مثلشتى ثورة العلوم بوتميزت هذه المرحلة أيضا ب. وعي وتعمق

التزايد المتسارع والمتطور في )والثورة التكنولوجية  (ربط االقتصاد العالمي بشبكة واحدة)الثورة االقتصادية و 
 (.عالم التكنولوجيا

، فبعد وخاصة على العمارةذلك ظهرت ثورة العولمة، والتي لها تأثيرات كبيرة على المجتمع  كلبسبب و 
عبر شبكات المعلومات االنترنت أتت ثورة العولمة لتربطها بالتقليدية، االنغالقية التي كانت تمتاز بها المدن 

، دون اعتبار لألنظمة والحضارات، والحدود الجغرافية القائمة في تلك المدن، وتجعل العالم كأنه قرية صغيرة
وية واضح على العمارة حيث أصبحت جميع المباني الحديثة متشابهة وال ترمز له كان له تأثير طبعا وذلك
 .مميزة

 :التقليدية دينةالـمـهوية ( 3-2
كتشكيل معماري يبني فكر يرتبط بأصول حضارتنا، وينتج صورة لمدينة لها هوية إن المدينة التقليدية 

 :هي محددة تمتاز بعدة خصائص

 :الخصوصية واالنغالقية( 3-2-1

تعتبر الخصوصية واالنغالقية من المفاهيم المهمة المشكلة للتنظيم الفضائي على مستوى النسيج 
الحضري التقليدي لمدننا، وكان للمناخ تأثيرا واضحا على المفهومين، فالمناخ الحار يوجه الوحدة السكنية 

حققة االنغالقية عن نحو الداخل حيث تفتح الغرف على الفناء، ما زاد من درجة خصوصية الفراغات وم
 .الخارج

 :المتراصالحضري النسيج  (3-2-2

يمتاز التخطيط والتصميم العام للمدينة التقليدية بترابط وتالصق الوحدات السكنية ببعضها البعض لتشكل 
إلى الشوارع الضيقة المتعرجة مما ساعد على توفير أكبر  ضافةالنسيج المتراص والكثيف في المدينة، باإل

بالمسكن التقليدي ذو الفناء الوسطي وفتحات النوافذ العالية االرتفاع  الظالل، وتمتاز المدينة أيضاقدر من 
الثوابت الدينية واألخالقية والظروف المناخية واالجتماعية من حيث العادات  والصغيرة المساحة تماشيا مع

 .والتقاليد المتوارثة
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 :(الخاص –العام )التدرج الفضائي  (3-2-3

م فراغات المدينة التقليدية في تدرج مرتبي من العام إلى الخاص، ابتداء من العام الذي يمر بصحن تنظي
ثم تتفرع منه ، األكثر تعرجاالجامع للمدينة واألسواق المحيطة به، فشبه العام الذي يتقاطع مع الشارع العام 

الحي، وبدورها تتصل عبر فضاء شوارع ضيقة أكثر تعرجا بنهاية مقفلة مشكلة فضاء شبه خاص لسكان 
تقسيم الفضاء الحضري إلى أماكن و . المدخل ثم إلى الفناء الداخلي للمسكن مشكلة فضاء خاص باألسرة

يعزز العالقات االجتماعية بين األسر المتجاورة، وهذا التقسيم وهذا تختلف درجة عموميتها وخصوصيتها، 
 .الخصوصية للسكان يوفر

 :انيالمك نتماءاال  (3-2-4

، فتفاعله مع بيئته يعبر عن حاجة ناإلنساالمكاني في البيئة الحضرية إحساسا كامنا لدى  نتماءيعتبر اال
ن المكان الذي يعيش فيه ، و نفسية واجتماعية أساسية ، ويعكس أفعاله وممارساته نتماءيشعره باال ناإلنساا 

للبيئة  نتماءاال إلى  ناإلنساالحضرية يؤدي بحساس بالمكان وعدم فقدان الهوية فاإل .وتصرفاته المختلفة
 .الحضرية

 :التطور التقني والمعلوماتي وثورة التكنولوجيا المواكب لظاهرة العولمة – 4
         20واالتصال واإلعالم المعلومات وتكنولوجيا وتقنيات وسائل لتطورواقعيا  نتاجا كانت العولمة نإ

] 22 ,7002 ,[ Sklair (L).  الشبكة العنكبوتية  ستخداما، وبياآللبظهور الحاسب  نوعية نقلة حدثتفقد
 يسترجع، فيمكن أن والذهنية العلمية أنشطته معظم بعد عن فيه مارسأن ي نسان، التي سمحت لإل(االنترنت)

 .أحداثهم وأعمالهم اآلخرين ليشارك ترحال دون حضوره وينقل وينشرها، المعلومات
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Sklair, Leslie, "Iconic architecture and capitalist globalization", City, Vol. 10, No. 1, April 

2006, P 22. 
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 ( Abu Dhabi Performing Arts Centre- (2007 زها حديدمشروع للمعمارية  :2 -2شكل 
 ،العمل على يالمعمار  رؤية وسيطرة يالمعمار  جمنتو ال على التكنولوجيا ثورة تأثيريوضح ) 

  (واجهة المشروع –مشهد عام للمشروع –مخطط الكتلة للمشروع: من األعلى إلى األسفل
 [  www.zaha-hadid.com/archive: ]المصدر

البرمجيات التي تساعد المهندس  أمثلة أبرز منف البرمجيات،وحدثت أيضا نقلة نوعية فيما يخص 
(Computer Aided Design)المتخصصة  الكاد برامجالمعماري في العملية التصميمية 

 ،3003، (س)عبير ] 21
 من العديد ظهرت الثمانينيات بداية فيف .المعماريالهندسي و  الرسم تطوير فيهاما  دورا لعبت التي [ 4

 التي البرامج من كثير ظهرت فقد اليوم ماأ ،(AutoCAD) األتوكاد ظهر الثمانينيات أواخر وفي، الكاد أنظمة
 . إلخ... (Architectural Designer)و (Archi Cad): مثل التصميمية فكرته وضع في المصمم تساعد

 أشكال إنتاج خالل من المعماري التصميم عملية في لإلبداع قدراتوهذه البرامج تتيح للمعماري 
التي تمنح  اآللي الحاسب برامج بواسطة ،(2 -2شكل )عن الطريق التخيل  مسبوقة غير معمارية وتشكيالت

                                                           
21

رؤية جدلية نحو بعد جديد لمستقبل التصميم المعماري  – العمارة ما بعد الثورة الرقمية" عبير سامي يوسف محمد، 
 العمارة تجسيد) "أسكاد" الحاسب بمساعدة المعماري للتصميم العربية للجمعية الثالث الدولي المؤتمر، "وتكنولوجيا البناء

 .4، ص 3030، مصر ،اإلسكندرية ،(التخيٌّلية
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 ثورةبسبب  المعمارية المدارسوتداخل ثقافات  اندماج، وتتيح أيضا التنفيذ قبل الشكل سالمة تأكيد علىالقدرة 
 .عالمية تصميم مراكز إلى المعمارية المكاتب، لتتحول بذلك االتصاالت مجال في التكنولوجيا

 :على العمارة المحلية ولمةـالع فكر تأثير مظاهر – 5
 مظاهر أن، "انير العم النظام على ثرهاأو  العولمة"في ورقته البحثية المتعلقة بدراسة  "مازن ظافر"يؤكد 

 من يتم خاص بشكل المحلي معماريال والنظام عام بشكل عمراني المحليال النظام في العولمة فكر تأثير
 ،3020، (ض)مازن ]  22التقني الجانب عناصر تأثيرعناصر العمل المعماري و  على التأثير: جانبين خالل
 .(2 -2شكل ) (وبتصرف من الباحث) [ 323-321

 على سياسة داعتمباال بصورة خاصة يتم التأثيرالعمل المعماري، حيث  عناصر على التأثير :أوال 
 والعمومية على التوسع، و والقيم األفكار عن بعيدا المادي البعد على كبير بشكل زيركبالت الواقع األمر فرض
فكر العولمة فيمكن  تأثير مجاالتأما  .يننسااإل البعد دون السوق على قيم، و والهوية الخصوصية دون

، وعلى (المعماري المتلقي للعمل) ناإلنساعلى ، و (مصمم العمل المعماري)معماري التحديدها على المهندس 
 .المنتوج المعماري

 تحقيقمن أجل ( مصمم العمل المعماري)المهندس المعماري  على التأثير في العولمة فكر توجهي* 
، المروج دور على قتصارهاو  وتحديده (3 -2شكل ) المحلي المعماريهندس الم دور تهميش :اف التاليةهداأل
 .التصميمية العملية مهنة وأخالقياتمنتوج المعماري ال بين العالقة ضعافا  و 

وبذلك سيختفي دور المهندس المعماري في ظل تأثير العولمة، حيث سيتم التخلي على طاوالت الرسم 
المخططات الهندسية بواسطة الحاسوب اآللي، ويتم ارسالها من بلد  التقليدية ليتم االعتماد على رسم وانتاج

، من خالل إستيراد المعماري بداعإ بصمات منفراغ العمارة إوهذا ما يؤدي إلى . إلى بلد عن طريق االنترنت
التي  النامية والبلدان المتقدمة البلدان بين عبر االنترنت المعلوماتقيم وثقافات الدول الكبرى بسبب تدفق 

 .ينتمي إليها المعماري، فتطغى صورة العمارة الوافدة مما يؤدي إلى تبني النموذج الغربي

عالم عن طريق وسائل اإل (المعماري المتلقي للعمل) ناإلنسا على التأثير في العولمة فكر توجهيو * 
، وبذلك الهوية فاقدالذي سيحول إلى مستهلك متلق للعمل المعماري  ،ناإلنسالفرض النمط الواحد في حياة 

 المؤثر السوق قوانين سيادةمعماري تكمن في ال النظامب والمرتبط لمتلقيا نسانإلعلى ا العولمة فكر تأثيرفإن 
 .الواحد الفكر سيادة إلى االنقيادنسان بلإل العام الذوق تنميط، و المتلقي في

                                                           
، المجلة العراقية للهندسة المعمارية، المجلد السادس، "العمراني النظام على وأثرها العولمة"الصفار،  موسى ظافر مازن 22

 .321-323، ص3020بغداد،  التكنولوجية، العدد التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون، الجامعة
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 قتصاديةا عملية إلى بداعاإل عملية من" لمعماريا المنتوج" تحويل إلى يهدفو  العولمة فكر توجهيو * 
نو . المنتوج ونوعية كمية حيث من السوق وقواعد وأسس ضوابط بحتة تحكمها  عملية في ترتكز العولمة ا 

 . "والمعلومات االتصاالت شبكة"و" التكنولوجيا" أهمها اآلليات من جملة إلى "المنتوج المعماري"ترويج 

 فكر العولمة لتحقيق جميع أهدافه، وحسب  عليهاالتي يعتمد ، التقني الجانب عناصر تأثير :ثانيا
 :هذه العناصر تتمثل في [ 324 ،، المرجع السابق(ض)مازن ]  23"مازن ظافر"

ئي من الجوانب نشائية لتحقق غاياتها، فالجانب اإلنشاالعمارة تعتمد على العناصر اإلف :البناء مواد* 
، وهذا التأثير يتمثل في بروز أشكال هندسية مباشر بشكلتؤثر في الشكل المعماري  التي المهمة المادية

 .مبهرة دون مراعاة للبيئة

 بدل المنزل في لعملل التوجهنمط البناء السكني من خالل  تنمي الشبكة المعلوماتية :لبنائيا النمط* 
وهذا ما يؤدي الحديثة،  االتصاالت وسائل عبر منزله من دراسته أو عمله أداء الفرد بإمكان حيث، المكتب
 بنائية أنماط بتعزيزخالل عصر العولمة، الذي يمتاز  نسانلإل العملية الحياة في المنزل أهمية زديادإلى ا
 .ىخر أ أنماط حساب على

ن بشكل علمي اإلنساعلى  السيطرةاآللي و باتجاه التحول  امهم اإن التكنولوجيا تلعب دور  :اآللة ةر فك* 
 .وقتل هويته هيؤدي الستبعاد ومنظم، وهذا ما

بداع، وهذا ما يؤثر بشكل إن مشروع تكنولوجيا المعلومات الفكري والثقافي يتجسد بفكر اإل :المعلوماتية* 
 المقومات همأ من المعلوماتيةعتبر تففي عصرنا هذا  ،معماريةال البنية شكلي ذيال لمعاشيمهم في الواقع ا

 .األساسية ركائزها ودعم الثقافة صناعة في والخطيرة األساسية

له  المعمارية واألشكال الرسومات نتاجإ برامج للحواسيب وتطور التقني التطورإن  :بو لحاستطور ا* 
 ، وذلك من خالل تقديم توجهات معمارية جديدة مسايرة للتطور الحاصل في عصرنا،العمارة علىانعكاس 

  .لكترونياإل اآللي البعد وهذه التوجهات تنبع من الحقول العلمية المولدة من

مما أدى إلى  الخيال درجات أعلى إلى يالمعمار  الفكر فاقآ خروج إلى تقنياتأدى تطور هذه القد و 
 فيها يتواجدي الت البيئة منظومة مع تعاملالتي ت األخرى القيم يباق علىي المعمار  الشكل عالءإ قيمة عارتفا

 .(3 -2شكل ) يالمعمار  جو المنت

 وتقنيات البناء مواردطور التقنية، وبت الكفاءة واإلمكانيات ثورةبيمتاز أن فكر العولمة ما سبق منستنتج و 
 على المتطورة التي تساعد وبرامجها لكترونيةاإل الحواسب وتقنيات العلمي الخيال الجديدة، فهي تمتاز بعمارة

 المعماري المنتج مةءمالالتي تمتاز ب العمارةوهذا ما يناقض خصوصية . المعماري العمل وتدفق إنتاج
  .والبيئي جتماعيواال العمراني سياقهاألخذ بعين االعتبار مع  المحلية لظروفه

                                                           
 .322ص، المرجع السابقالصفار،  موسى ظافر مازن 23
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، مجتمعال وذاكرة ةثقافللعمارة، و  األصيلة قيمة والهويللتصدي لفكر العولمة يجب علينا الحفاظ على الو 
تأمين التكامل ، و الموارد الطبيعيةو مع المناخ  مؤ الالت يف المتمثلة ةبيئ، والالمحلي طابعة والماأل ثراتوعلى 

 .بالبيئة الكبير التحكم إمكانية عطىالذي أ المذهل التقني التقدمو  مواكبة التكنولوجياالماضي والحاضر، و  بين

  :يهدف ويتجه نحووفكر العولمة يقوم بالتأثير على العمارة المحلية، فهو 

  .المحلي تهميش دور المصمم والمهندس المعماري (2

 بائع البضائع التي تنتجها الشركات المتعددةأو  دور المصمم ليحل محله دور المروجتحديد ( 2
 .الجنسيات تماشيا مع مبدأ اإلنتاج عن بعد

  .التصميمية العملية مهنة خالقياتالقواعد المهنية ألو منتوج المعماري ال بين العالقة ضعافإ( 2

 .تلعب دورا حيويا في تشكيل طموحات المستهلكين االتصاالتوسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات و ( 4

 أو النقال الحاسب ثم الشخصي إلى الحاسب الضخم اآللى للحواسيب من الحاسب تقنيالتطور ال( 1
 إلىي المعمار  الفكر فاقآ خروج إلى ، أدى(اآللي الحاسبذاكرة  بناء تقدم فى التقني يتمثل التطور)المحمول 

 تعاملالتي ت األخرى القيم يباق علىي المعمار  الشكل عالءإ قيمة عارتف، مما أدى إلى االخيال درجات أعلى
 .يالمعمار  جو المنت فيها يتواجدي الت البيئة منظومة مع

 .أدى الستبعاده وقتل هويته بشكل علمي ومنظم، ناإلنساعلى سيطرة التكنولوجيا ( 9

ستيراد قيم وثقافات بين الدول الكبرى المتقدمة والدول النامية أدى إلى ا عبر االنترنت تدفق المعلومات( 3
جميع الهويات واختفاء  إلى تبني النموذج الغربي أدىمما  مستوردةصورة العمارة ال تالدول الكبرى، فطغ

 .المحلية

أصبحت فارغة من بصمات اإلبداع ولم تعد تعكس معرفة المهندس  ةتصميم المباني المعماري( 2
ي تالو  خضع ألهداف السوق،التي تعكس معرفة الشركات متعددة الجنسيات، إنما أصبحت تالمعماري، 

 .النفعي والتجاري اطابعه تهأعط

بروز أشكال هندسية ئي المتقدم في هذا العصر، أدى إلى نشاتواجد مواد البناء المتطورة والجانب اإل( 6
 .الموجودة بها مبهرة دون مراعاة للبيئةمعمارية 
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 العملية التصميمية للمهندس المعماري في ظل العولمةمخطط هيكلي يوضح  :3 -2شكل 
 الباحث: المصدر

 

 

 

 (المهندس المعماري)العملية التصميمية في ظل العولمة 

برمجيات وتطبيقات الحاسب اآللي 
(CAD) 

رسم وانتاج المخططات بواسطة 
 الحاسب اآللي

 تدفق المعلومات عبر األنترنت 
 (ثورة التكنولوجيا)

  المعماري عالء قيمة الشكلإ
دون  بروز أشكال معمارية مبهرة)

 (مراعاة للبيئة

تبني النموذج الغربي واختفاء 
 جميع الهويات المحلية

 ادخال تقنيات الحاسب اآللي  التخلي على طاوالت الرسم التقليدية

 المعماري دور المهندس تهميش

فراغ العمارة من بصمات االبداع إ

 المعماري
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 على العمارة المحلية ولمةـالع فكر تأثير مظاهرمخطط هيكلي يوضح  :2 -2شكل 
 الباحث: المصدر

 
 

 :على أصالة وهوية العمارة المحلية العولمة فكراآلثار السلبية ل – 6
 ،من أشد التيارات الفكرية أثرا في الهوية واألصالة المعمارية المحلية في وقتنا المعاصر هو العولمة إن

من حيث رؤيتها للعالم كقرية صغيرة لتنكر بذلك الفوارق بين األقاليم من حيث الفكر والتقاليد والعادات، 
  :العمارة المحلية لمدننا، وهذا التأثير كان بشكل سلبي التأثير على وبذلك اتجهت نحو

 :طمس الهوية( 6-1
، نقياد األعمىااللعمارتنا و  األصيلةتفسخ القيم من خالل العمارة المحلية تتم  انتماءطمس الهوية و 

 المستندة لمحليةفقاد الهوية اا  ، و مجتمعه وذاكرة ثقافته عن المعماريو  البيئية جذورها عن العمارة نسالخاو 
 المحلية للهويات عولمة ولكنهافقط  قتصاديةفالعولمة هي ليست عولمة ا .للمدينة الحضاري للموروث

 .العالم شعوبوبأصالة  الوطنية بالهويات رافعتالترفض ا وهيالمحلية، بالتصدي ألصالة مجتمعاتها 

 :لغاء الخصوصيةا( 6-2
العولمة تناقض المحلية فهي تضرب عرض الحائط كل القيم والعادات والتقاليد والخصوصية المكانية 

، المجتمعاتعلى كل ( عولمتها)والبيئية للمجتمع المحلي بنشر أسلوب حياة غربية، ومحاولة تطبيقها 
واألموال،  فالعولمة تناقض المحلية بكونها تريد حدود مفتوحة أمام تبادل السلع والبضائع والخدمات واألفكار

 على العمارة المحلية ولمةـالع فكر تأثير مظاهر

 البناء مواد

 لبنائيا النمط

 اآللة ةر فك

 المعلوماتية

 بو لحاساتطور 

عناصر  على التأثير
 العمل المعماري

 الجانب عناصر تأثير
 التقني

التأثير على المهندس 
 المعماري

التأثير على المتلقي 
 المعماري للعمل

 التأثير على المنتوج
 المعماري
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منغلقة في حدودها الذي يضمن لها المحافظة على أفكارها وثقافتها كي ال يؤدي ذلك  المحليةفي حين أن 
 .بالمساس بتقاليدها وعاداتها

 :الغربي النمط شاعةإ( 6-2
 وتغليب جامع شمولي بطابع المحلي الطابع تمويهيتم عن طريق  وثقافة كسلوك الغربي النمط شاعةإ 
 التاريخو  الدينو  اللغة"الثابتة  الثقافية الهوية عناصر ت، وزعـزعاألمة ثرات عن الكلي االنفصال، و معينة ثقافة

 درجة عن النظر بغضمدننا  في للنمط الغربي هزةجاال شكالاأل قحاما  ، و "لخإ...راف األعو  افيراالجغو 
وهذا ما نالحظه في الوقت الحاضر في العديد من مشاريع وواجهات معمارية  ،لبيئيةا الناحية من مالءمتها

 .(9 -2شكل )و (1 -2شكل )و (4 -2شكل ) إلخ...  تحتوي على العناصر البعيدة عن قيمنا وتراثنا وأصالتنا

المدن الغربية إلى مدننا ومنها االنفتاحية العالية نحو  منلعناصر لهذه االنقل األعمى ضافة إلى باإل
نشاو الخارج، واستعمال الفتحات والزجاج بشكل غير الئق،  أل الصورة تمء مباني سريعة التصميم والتنفيذ ا 

ألنه تحكم في تشكيلها عدد  مع متطلبات البيئة المحيطة، بالعمرانية في كل المدن بأنماط مكررة ال تتناس
المباني، مما أدى األمر الذي أحال هذه المناطق إلى غابات من  ،من قواعد ونظم البناء المقتبسة من الخارج

سالمية العربية في مجاالت العمارة، ويعد هذا عدم تقدير للموروث إلى البعد عن الهوية والشخصية اإل
 .مياإلسالالحضاري 

رات والسعودية مااإل، كالغنية اقتصاديا الخليج دولي عمارة مدننا المحلية خاصة في ونجد تأثير العولمة ف
 يمت ال العشرين القرن أواخر خالل فيهاظهرت  التيها المعمارية تكوينات نإ حيثإلخ، ... وقطر والكويت

 .تلك الدول في العمارة تاريخل بصلة

 
 (النمط المعولم)الجزائر  –بمدينة سطيف ( بارك مول)التجاري المركز  :4 -2شكل 
  (لمدينة سطيفالحضري المركز التجاري يختلف تماما عن المشهد  مشهد)

 الباحث :المصدر
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  (النمط المعولم)الجزائر  –مبنى السوناطراك بمدينة وهران  :1 -2شكل 
 (وهرانل العريقة للمدينة التحتية البنى عن ومميز مختلف تصميم)

 الباحث :المصدر

 
  (النمط المعولم)الجزائر  –فندق الشيراطون بمدينة وهران  :9 -2شكل 

 (وهرانل العريقة للمدينة التحتية البنى عن ومميز مختلف انسيابي تصميم)
 الباحث :المصدر

 :المعاصر لمسجداتأثير فكر العولمة على عمارة  – 7
في عصر العولمة نتاجا لآللة وما تفرضه من أسس حديثة في التصميم، لذلك تطلب  أصبحت العمارة

األثر في انتشار التطور التكنولوجي  مما كان له ،مية أن تواكب أساليب البناء والتشييداإلسالاألمر في الدول 
 .ولقد كان لهذا أثره على عمارة المساجد، حيث ظهرت عدة اتجاهات نحو المعاصرة الحديث،
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التأثير على المهندس المعماري للمسجد في إن تأثير العولمة على عمارة المسجد المعاصر سلبيا يتمثل 
طار إالمعاصر، من خالل دعوته إلى التحرر من عناصر المسجد التراثية، ودعوته إلى التطور في 

، وسرعة التطور التقني على كافة المستويات، وفي المجاالت (العولمة)تغيرات الحادة في العالم من حولنا الم
التكعيبية،  –مثال على ذلك، والتي تعتمد على الرمزية  "زها حديد"والمعمارية الراحلة  ،ئية بشكل خاصنشااإل

ويظهر ذلك في استخدام مواد البناء وطرق ، (2 -2شكل )و( 3 -2شكل ) (الميتافيزيقي)التجريدية، الالمعقول 
، (إلخ...المكعب واألسطوانة والمخروط )ء والتقنيات الحديثة، واستخدام األشكال الهندسية التجريدية نشااإل
 وهذا ال يعكس شخصية عمارة المسجد المحلية،. نسيابية والنظريات الفنية الجديدةستعمال الخطوط اإلاو 

مساجدنا  في هزةجا شكالأ قحامإدة من الموروث المساجدي، وسيؤدي إلى موسيفقد المسجد هويته المست
 .لبيئيةا الناحية من مالءمتها درجة عن النظر بغض

  

 

 (قطر)بالدوحة رؤية تصميمية معاصرة للمسجد للمعمارية الراحلة زها حديد  :3 -2شكل 
 ، "غير منجزمشروع " الدوحة، قطر –م  3002 الدوحة كورنيشلالمسابقة الدولية )

 (للمسجد 3مشهد عام  -للمسجد  2مشهد عام   –مخطط الكتلة لكورنيش الدوحة : من األعلى إلى األسفل
 ] archnet.org [ :المصدر
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  (فرنسا)بستراسبورغ  لراحلة زها حديدلرؤية تصميمية معاصرة للمسجد للمعمارية  :2 -2شكل 
 ،"غير منجزمشروع " ستراسبورغ، فرنسا –م  3000المسابقة الدولية للجامع الكبير )

 ( منظر داخلي للجامع –مشهد عام للجامع : من اليمين إلى اليسار
  ] www.pinterest.com [ :المصدر

ستغالل صور التقدم من حيث مواد ايجابيا فيتمثل في إتأثير العولمة على عمارة المسجد المعاصر وأما 
التاريخي  نتماءء المتطورة والتكنولوجية المعاصرة، مع ضرورة االنشاالبناء الحديثة، واستخدام أساليب اإل

سالمية، أي المحافظة للمساجد والذي يظهر في استخدام بعض المالمح والعناصر واألشكال التاريخية اإل
 .على عناصر المسجد األثري واستخدامها في المسجد المعاصر بأسلوب حديث

 عطىالذي أ التقني المذهل التقدمو  التكنولوجيانجد أنه قام بمواكبة ( 6 -2شكل )وفي المسجد النبوي مثال 
تم تحضير مواد كثيرة ومتنوعة للمشروع وذلك باستخدام أحدث التقنيات ، حيث بالبيئة الكبير التحكم إمكانية

العالم للمحافظة على المسجد فهناك التقنية في نظام إدارة الصيانة لتأمين الراحة واألمان للحجاج  في
 مدى التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم في عصر العولمة، وهذا ال يغير ىيدل علوهذا  .والمصلين

من هوية المسجد أو معناه بل يزيد من فعالية استخداماته ألن العناصر األساسية التي ترمز للمسجد موجودة 
 .النبوي مسجدفي ال
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 (ستعمال المظالتا) بالبيئة الكبير التحكممن خالل  التقني التقدمو  لتكنولوجياالمسجد النبوي ل مواكبة :6 -2شكل 
 3023المدينة المنورة،  -صور أخذت من أحد المعتمرين : المصدر
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 :خـــــــالصــــــــة -
        ثورة المعلومات و بسبب التقدم التكنولوجي في عصر العولمة، لقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة 

التكنولوجية في دول العالم المختلفة، و الثقافية و السياسية و قتصادية االو البيئية  أصبحت النظمو  ،تاالتصاالو 
 ،معتمدة على بعضها البعضو الخصائص المختلفة متصلة ببعضها البعض و المجتمعات ذات الثقافات و 

أصبح يعيش في عصر سريع التغير يتطلب مهارات ومعلومات و مواطنا في مجتمع دولي،  فأصبح المواطن
 .المعلوماتو العولمة تساعده على العيش في عصر 

 الستينات في أواسط مصطلح العولمة بدأ في الظهور ألول مرة تحديداوقد أكد عدة باحثون ومفكرون أن 
تم ثم ماكلوهان،  لمارشال" الكونيةالحرب والسلم في القرية : "كتاب الماضي في القرن من( م 2692عام )

في األوساط الشعبية  كبير بشكل استخدامه الثمانينيات، ثم زاد منتصف خالل األكاديمية األوساط تناوله في
 .هذا المفهوم إال في النصف األخير من الثمانينياتلم ينتشر و 

في  ،عناصر العمل المعماريمستوى  على وخاصة، على العمارة المحليةتأثير كبير  ولمةـالع فكرول
ففكر العولمة  ،التقني الجانبعلى مستوى عناصر و والمنتوج المعماري،  ناإلنسامعماري و الالمهندس  مجاالت

 اآللة ةر فكو  لبنائيا النمطو  البناء مواد: يعتمد على تلك العناصر لتحقيق جميع أهدافه، وهذه العناصر هي
 نشرمن  هدافهاأ لتحقيق كوسائل والعلم التكنولوجيا على العولمة تعتمدو  .بو لحاسوالمعلوماتية وتطور ا

، وكفاءة مكانياتا قلاأل للطرفق ار ختا يحدث متكافئة غير التبادل عملية تكون وعندما الثقافات وتبادل
 .بالعمارة امرتبط الفكر هذا وجعل التغير وسرعة التجديد فكر علىأيضا العولمة وتعتمد 

الهوية  لعمارتنا وطمس تفسخ القيم األصيلة: من المحلية لمدنناالعمارة  للعولمة علىوهناك آثار سلبية 
 لخصوصيةمما أفقد ا ،مجتمعه وذاكرة ثقافته عن لمعمارياو  ،البيئية جذورها عن العمارة نسالخ، وانتماءواال
 .األمة ثرات عن الكلي االنفصال ، مما أدىللمدينة الحضاري لموروثإلى ا المستندة لمحليةالهوية او 

التأثير على المهندس المعماري للمسجد : فيأما تأثير العولمة على عمارة المسجد المعاصر سلبيا فيتمثل 
طار إالمعاصر، من خالل دعوته إلى التحرر من عناصر المسجد التراثية، ودعوته إلى التطور في 

التقني على كافة المستويات، وفي المجاالت  ، وسرعة التطور(العولمة)المتغيرات الحادة في العالم من حولنا 
التكعيبية،  –مثال على ذلك، والتي تعتمد على الرمزية  "زها حديد"ئية بشكل خاص، والمعمارية الراحلة نشااإل

وهذا ال يعكس شخصية عمارة المسجد المحلية، وسيفقد المسجد هويته  ،(الميتافيزيقي)التجريدية، الالمعقول 
 درجة عن النظر بغضمساجدنا  في هزةجا شكالأ قحامإالموروث المساجدي، وسيؤدي إلى  إلىالمستندة 
 .لبيئيةا الناحية من مالءمتها

ستغالل صور التقدم من حيث مواد ا تمثل فيفي المعاصرعلى عمارة المسجد  يجابياإتأثير العولمة وأما 
التاريخي  نتماءء المتطورة والتكنولوجية المعاصرة، مع ضرورة االنشاالبناء الحديثة، واستخدام أساليب اإل

سالمية، أي المحافظة للمساجد والذي يظهر في استخدام بعض المالمح والعناصر واألشكال التاريخية اإل
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وهذا ال يغير من هوية على عناصر المسجد األثري واستخدامها في المسجد المعاصر بأسلوب حديث، 
 .بل يزيد من فعالية استخداماته المسجد أو معناه

، نجد على سبيل المثال المسجد النبوي الذي قام من الجوانب اإليجابية للعولمة واستعمالها في المسجدو 
تم تحضير مواد كثيرة ومتنوعة ، حيث بالبيئة الكبير التحكم إمكانية عطىالذي أالتقني  التقدمبمواكبة 

فهناك التقنية في نظام إدارة  ،العالم للمحافظة على المسجد في للمشروع وذلك باستخدام أحدث التقنيات
 .الصيانة لتأمين الراحة واألمان للحجاج والمصلين

، للمدينة واالقتصادي الثقافي البعد على انتعتمدوالتي  "الهوية"و" العولمة"مفهومين هما  بين عالقةويوجد 
 الهوية عناصرالشعوب لتزعزع  ثقافات يلغ، وتالعالم لشعوب الوطنية بالهويات رافعتالفالعولمة ترفض ا

 نظر وجهة من األشمل الثقافة وهي معينة ثقافة وتغلب "رافاألعو  التاريخو  الدينو  للغةا"الثابتة من  الثقافية
 النظر بغض هزةجاال شكالاأل قحامإ خالل منالمعمارية للمدينة  الهوية على العولمة تأثير تيأوي .العولمة

 .لبيئيةا وأ الثقافية من الناحية مالءمتها درجة عن
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 :دمــــــــــةــــــقــــم -
 أن إذ م،سالإل الحسيو  الروحي بالجانب تأثرت التي ميةسااإل العمارة فروع أبرز من المساجد عمارة تعد
 النقوشو  الزخارفو  المصطنعة الفنونو  المعقدة التكوينات من خلوه مع للمسجد البسيط المعماري التكوين
 فراغاتهو  المسجد تكوين وضع كما مي،سااإل للدين الشرعية التعاليمو  الروحية المعاني جسد قد المصورة
 .ميسااإل الفن نطاقال األساسية المبادئ

 رتباطا قوةو  فراغاته تكاملو  البسيط فبتكوينه الجديد، الفن هذا مولدهو  المسجد يكون أن هييالبد منو 
        1ميةسااإل المدينة بها مرت التي العصور جميع في التخطيط نواةهو  المسجد أصبح به، ميسااإل المجتمع

 على قبله من ميةإسا عمارة وجود لعدم ذلكو  مي،سااإل المعماري للتراثومنبعا  ،] 33، 1999، (ع) المقرن [
 .طاقاإل

 المباني عمارةو  المساجد عمارة أصول ستمدتا منه الذيو  ،(ص) الرسول مسجدهو  ميإسا مبنى لأو ف
 التصميمو  التخطيط عمليةو  التكويني ف ليس األخرى المنشئاتو  المباني سائر عن المساجد تختلف، و األخرى

 مادية حتىو  حسيةو  روحية جوانب يشمل قامتهاا  و  المساجد ءإنشا ألن بل ،فحسب بالوظيفة ترتبط التي
 . خالقهو  ننسااإل بين تربط جتماعيةوا

 :مسجد تعريفه وأنواعه وأهميتهال – 1

 :تعريف المسجد (1-1
ولقد كان فعل  ،، ومعناها اللغوي هو مكان الخضوع والتذلل هلل"سجد"مأخوذ من الفعل  لفظالمسجد 

مية هذا السجود ولكن سااإل، وأقرت الشريعة ...السجود معهودا عند األمم القديمة أمام عظمائهم وعلمائهم
لى النهوض بمستوى إوليست الغاية من المسجد عبادة اهلل فقط بل يهدف أيضا "، جعلته حقا هلل وحده ال غير

وخلقيا بما يلقى فيه من دروس ومواعظ على لسان فقهاء المسلمين وعلمائهم الذين صاروا  المسلمين علميا
 . ] 218 ،8791 ،(ع)طبارة  [ 2"على هدي نبيهم

 من موضع كل أي فهو مسجد فيه يتعبد مكان كل وهو للصلوات، المعد فهو المكان شرعا المسجد أما
مسجد هو المكان فال .(255 ،رواه مسلم) "وطهورا مسجدا األرض لي جعلت(: "ص) لقوله هو مسجد األرض

المسجد "، حياتهم الذي يجتمع فيه المسلمون ألداء صاتهم من جهة، ولتعلم كل ما بشأنه أن ينظم ويسير

                                                           

 جامعة التخطيط،و  كلية العمارة المساجد، عمارة ندوة أبحاث ،"المساجد تصميم في نسانيةل ا عتباراتاال"العزيز،  عبد المقرن، 1
 .33 ، ص8777الخامس، المملكة العربية السعودية،  الجزء سعود، الملك

2
 .218، ص 8791، بيروت، 1، دار العلم للمايين، ط "مسالروح الصالة في ال"طبارة، عفيف،  
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بيت اهلل يجتمع فيه المسلمون ألداء صاتهم وتاوة القرآن الكريم وذكر اهلل ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم 
 .] 2، 5183الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  [ 3"ودنياهم

 :تصنيفهاو أنواع المساجد ( 1-2
لم تكن توجد للمسجد تصنيفات وأنواع، فهو يعتبر  م،سااإلأول مسجد في ( ص)منذ أن بنى الرسول 

مي واتساع رقعة المدن وزيادة عدد السكان، ظهرت العديد من سااإلمكان للعبادة، ومع تطور المجتمع 
  :التصنيفات للمسجد، ومن بين هذه التصنيفات يوجد التصنيف حسب الوظيفة وحسب النمط المعماري

 : ةتصنيف المساجد حسب الوظيف( 1-2-1

هو الوظيفة األساسية للمسجد وهي الصاة، حيث أجمع الباحثون على أنه يمكن تقسيم المقصود هنا و 
 ،8151 ،(ز) شحادة [ 4اأشار إليهكما  إلى ثاثة أنواع أساسية حسب الفرائض التي تؤدى فيهأنواع المساجد 

 :(حسن نوبي)في مذكرته حول المسجد حسب المفكر  ] 81

 (: المسجد المحلي) المسجد( 1-2-1-1

وصاتي العيدين، ولهذا نجد أن هذا النوع هو  الصلوات الخمس دون الجمعةوهو المسجد الذي تقام فيه 
 وض الخمسة الذي يتطلبني اليومي من خال الفر نسااألكثر عددا ومساحة الرتباطه المباشر بالسلوك اإل

نجد هذا النوع ، و مصل  200عن محلي مسجدأي  حجم يقل ال أن ويفضلمسافات مشي قليلة لمستخدميه، 
 .من المساجد متوفرا بكثرة داخل األحياء السكنية

 (: المسجد الجامع) الجامع (1-2-1-2

 لفظ الجامعفقامة صاة الجمعة فيه األمر الذي يتطلب مساحة أوسع، وقد سمي بهذا االسم ألنه مهيأ إل
يعني خطبة  بالمسجد ألن وجود المنبر، منبرا بتسميتهكتفى بعض الفقهاء او ، وصف للمسجد الكبيرهو 

، والمسجد الجامع في األصل هو مسجد محلي تؤدى فيه مسجد جامع هاته األخيرة ال تقام إال فيو  ،الجمعة
 .جميع الفروض

مع زيادة أعداد السكان استلزم األمر تخصيص  ولكن نتيجة التساع رقعة المدن وزيادة مسافات المشي،
يجاد مساجد أصغر تقوم بالدور اليومي على أن يترك الدور األسبوعي لمسجد ا  مسجد لصاة الجمعة و 

                                                           
3

، يتضمن القانون 2111نوفمبر  9مؤرخ في  133 -11مرسوم تنفيذي رقم "ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الج 
 . 2، ص 5183نوفمبر  81، الجزائر، 21، العدد "للمسجداألساسي 

، "الجغرافية المعلومات نظم غزة باستخدام قطاع في المساجد دور تفعيل على العمراني التصميم أثر"، محمد زياد ،شحادة 4
 .81، ص 5181، غزة -ميةسااإل الجامعة، الهندسة كلية، المعمارية الهندسة قسم، ماجستير أطروحة
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ليه نتيجة لطبيعة استخدامه، ونجده يكون عادة في مركز الحي إالذي تزداد مسافات المشي ( الجامع)الجمعة 
 .المدينة فقطبعد أن كان في األساس في مركز 

 ،على كل مكان لتعبد المسلمين مهما كانت مساحته" المسجد"طاق كلمة إستقر العرف على افقد 
وعلى  عة،على المساجد الكبيرة التي تستوعب المصلين أيام الجم" المسجد الجامع"أو " الجامع"طاق تعبير ا  و 

  .ولكن ليس كل مسجد جامعا ،هذا فإن كل جامع هو مسجد

 (: مصلى العيد) المصلى( 1-2-1-1

بذاته يختص بصاة العيدين إذ  اء مبنى قائمإنشاوكلمة مصلى هنا ال تعني مسجد أي أنه ال ينبغي 
ومن الضرورات التي  األصل فيهما أن تؤديا في الخاء أو الصحراء حسب السنة النبوية إال لضرورة،

استجدت حديثا واستدعت أداء صاة العيدين في بعض المساجد الكبيرة في المدينة زيادة عدد المصلين 
المصلى و واتساع رقعة المدينة مما جعل من الصعوبة بمكان جمعهم في مصلى للعيد خارج نطاق العمران، 

 مجموعةلأو  عأو مصن مؤسسة في الموجودين ينصلللم الخمس أوقاتها في الجماعة صاة لتأدية يستخدم
  .سكنية

 
 ماألقدا على مشيا والمسجد المسكن بين المسافة مراعاة مع ،المساجد مستوى تواجد أنواع: 8 -5شكل 

 الباحث: المصدر
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 إلى  150من المحلي المسجد لىإ المشي مسافة تكون بأن يوصى :[ 2، 8797، (ح)براهيم إ]  5وبحسب
لى، و (أو الخايا السكنية تجمعات المساكن) م  200  الخدمات مركز داخل)م  311 إلى 521 من الجامع ا 

 .(8 -5شكل ) مشي مسافة حدود في يكون أن يشترط ال، وفي مصلى العيد (السكنية للمجاورة

 : تصنيف المساجد حسب النمط المعماري( 1-2-2

إلى أن وصلت إلى مراحل متقدمة ( ص)عمارة المسجد من البساطة المتناهية في مسجد الرسول  تطورت
 :كليا على الخصائص المعمارية للمساجد، حيث يعتمد هذا التصنيف بان فترة العثمانيينإ

 .... على عناصرها األساسية من قاعة الصاة وصحن وأورقة بناء  -
، وغيرها من المظاهر التي أعطت لكل ...وبناء على مظهرها المعماري من قباب ومآذن ومحاريب  -

 .مسجد أو لكل فترة زمنية طابع خاص بها

ة إلى المساجد من الناحية المعماري (وبتصرف من الباحث)[  59، 7987، (م)البراهيم ]  6صنفوعلى ذلك 
الذي يتميز بوجود ممر رئيس  النموذج ذو المجاز القاطع"(: "عبد الفتاح أحمد"حسب المفكر ) أنواعستة 

يتميز بالجدران الذي و  ـة، والنموذج ذو األكتاف البنائي(مثل المسجد األموي بدمشق)متعامد على جدار القبلة 
، والنموذج ذو (مثل جامع أحمد بن طولون في القاهرة)ذات الفتحات المقوسة التي تحل محل األعمدة 

مثل بعض الجوامع المملوكية واأليوبية )يوانات مفتوحة عليه يط به إالذي يتميز بفناء مستطيل تح يواناتاإل
يواني لكل ملحق به غرف للدروس الدينية ولسكن إيوانات هو جامع والجامع المدرسة ذو اإل، (في مصر

ل المسجد الدور العلوي يحتالتي فيها  ، والمساجد المعلقة(مثل مسجد السلطان حسن في القاهرة)طاب العلم 
من بناية، بينما يستخدم الدور األرضي كمتاجر يوقف ريعها للمسجد، وهذا الطراز شائع في الحجاز وتركيا 

، وأخيرا ...(علي بتشين بمدينة الجزائر، والجامع الكبير وحسن باي بمدينة قسنطينة، )ومصر والجزائر 
العثماني، حيث المسجد عبارة عن قاعة ضخمة تغطيها قبة  زيقصد به الطراالذي  النموذج ذو القبة المسيطرة

 (".مسجد السلطان أحمد في أسطنبول)ة إلى عدد من القباب الصغيرة وأنصاف القباب ضافهائلة باإل
أربعة أنواع  إلىالمساجد فيصنف  ،[ 59، 7987، (م)البراهيم ]  7"الوكيل عبد الواحد"حسب المفكر أما 

لى هذا النوع  ،المساجد ذات الصحن المركزي مع أروقة ترتكز على صفوف من األعمدة": رئيسية هي وا 
يوان مثل مسجد مسجد المدرسة أو اإلمية المبكرة، و سااإلتنتمي معظم المساجد التي بنيت في العصور 

 المركب المسجدسطنبول، و مسجد القبة المركزية مثل مسجد السلطان أحمد في االقاهرة، و السلطان حسن في 

                                                           
 العربية المملكة والقروية، الرياض، البلدية الشئون وزارة األولى، الطبعة ،"للمساجد التخطيطية المعايير"حازم،  براهيم،إ 5

 .12 ، ص8797السعودية، 
مجلة جامعة الملك عبد ، "تطور عمارة المساجد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية"، البراهيم، محمد حسين 6

 .59 ص، 8779، 1العلوم الهندسية، م  :العزيز
 .59 ص، المرجع السابق، البراهيم، محمد حسين 7
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يوانات أكبرها هو مدخل قاعة الصاة المسقفة والتي تعلوها القبة إيشتمل على صحن تفتح عليه أربعة الذي 
 ".، ومن أمثلة هذا النوع مسجد الشاه في أصفهان بإيران  الرئيسية

هناك مساجد  ألن لكل األصناف في العالم، شاملتينأعاه غير تين التصنيف المذكور أن طريقتي ويعتبر 
أخرى لم يتم ذكرها في التصنيفين مثل مسجد قبة الصخرة وهي من المخططات المثمنة أو المسدسة، 

مسجد قرطبة فهي عبارة عن قاعة كبيرة مغلقة، و  من الصحن هاومساجد تم بناءها حديثا والتي تتميز بخلو 
 .إلخ ...ومساجد تلمسان ذي السقوف القرميدية الخضراء 

   :لمساجد في المدينة التقليديةأهمية ا( 1-1
ن المسجد هو أحد أهم أعمارها، وقد اعتبر المؤرخون ا  في تخطيط المدينة التقليدية و  دور لقد كان للمسجد

من مكة إلى ( ص)وبعد هجرة الرسول . (5 -5شكل )األسس إن لم يكن أولها في تخطيط المدينة التقليدية 
حيث كانت  في نفس النهج، نو المسلمأنشأ أول مسجد هو مسجد قباء ثم المسجد النبوي، وتبعه  المدينة،

مدينة بعد الفتح الأول ما بني في كان  مسجد الكوفة والبصرةالمساجد هي أول ما يبنى بعد الفتح، مثل 
 .ميسااإل

 
 أيام تأسيسها ويظهر المسجد في وسطها (المدينة الدائرية)بغداد : 5 -5شكل 

 [ 81، 8777، (ع)الصاوي : ] المصدر
وقد كانت المساجد داخل مناطق األنشطة المركزية للمدينة نواة تتحوصل حولها الخدمات التجارية 

رقعة المدن وزيادة عدد سكانها جعل الوصول إلى المسجد المركزي أمرا صعبا، فازدادت وإلتساع واألسواق، 
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وبرز دور المسجد في تنظيم أعمال التخطيط والتصميم العمراني للمدينة من خال ضبط  مية المسجدأه
الطرق واألزقة في اتجاهات و التمدد األفقي للمدن بواسطة المسجد، حيث نمت حول المسجد الرئيسي السوق 

وترتفع المآذن والقباب  تلقائية بشكل عضوي طبيعي وبدت المدينة التقليدية كنسيج متداخل تتخلله األفنية
وبذلك يقدم المسجد نفسه كعنصر حاسم وهام في تركيبة النسيج  لترسم خط أفقي تميزت به المدينة التقليدية،

 .العمراني للمدينة التقليدية

 التصميمو المبادئ األساسية للتخطيط  :العمارة النبوية للمسجد – 2
إلى يثرب    ( ص)مية منذ هجرة الرسول سااإليعتبر المسجد النواة األساسية والعامة المميزة للمدن 

مسجد في  أولمخطط ( ص)مسجده فيها، فمنذ أن وضع الرسول  هءبناياها بعد ذلك بالمدينة و إوتسميته 
تركز النمو العمراني حوله وأصبح مركز المدينة الحضري، وقد  م، 955/ للهجرة  األولم في العام سااإل

كان مخططا متواضعا وحيدا يتوسط أحياء المدينة ويقرب شتاتها وهذا هو المعيار التخطيطي األساسي 
 .للمسجد

 مر علىترميمات  من عليه أدخل ما ؤرخونلما تتبعو عن المسجد النبوي،  السيرة ومؤرخ تحدث قدو 
بسيطا من خال الفراغ الشامل المغطى في بعض ( ص)صورته األولى كان مسجد الرسول ففي ، العصور
                8للسماء ةمفتوححجرات بيوت زوجات النبي، بينما أجزاءه األخرى فهي و ( رواق القبلة)أجزائه 

] 269, 2004), Nh (daiBoud-enkariB [. 

  (:ص)الرسول مسجد التكوين المعماري ل( 2-1
 ،1983، (ع) بهنسي [ 9المدينة إلىخال شهرين من الهجرة  بناؤهتم  النبوي المسجد المؤرخون أن ذكر

 إلى الشرق من ذراعا 91و الجنوب إلى الشمال من ذراعا 91ـب تقدر مساحته الشكل مستطيل كان، و ]59
 .النخيل جذوع من وعمده والخوص الجريد من وسقفه والطين اللبن من بناءه نأو  ذرع،أ 9 رتفاعهاو  الغرب

 الجنوبية الجهة من به يحيط مفتوح صحن من يتكون ] 592 ،1787 ،(ن)السمهودي  [ 10المسجد وكان
 عليه يطلق بأصحابه( ص) الرسول فيه يجتمع كان الشمال جهة في آخر ورواق للصاة، مغطى رواق
 عمرالخليفة  عليه زاد ثم ،المسجد مساحة في زيد الفتوحات بعد وخاصة المسلمين عدد لزيادة وتبعا ،الصفة

  .(3 -5  شكل ) النبوي المسجد بعمارة هتمواا ممن وغيرهم عفان بن عثمان ثم الخطاب بن
                                                           
8
 Benkari-Boudidah, Naima, "L’architecture des mosquées Ibadites au M’zab, à Djerba et en 

Oman, Lecture des principes de conception et de construction", Thèse de Doctorat 

d’urbanisme et aménagement du territoire, Institut d’urbanisme, Université Grenoble II,  2004, 

p269. 

 .26ص  ،1983، دار الفكر، دمشق "مي في بداية تكونهسالالفن العربي ال"عفيف،  ،بهنسي 9
10

، 8717/  8359 ،8ج والموبد، القاهرة،، مطبعة األداب "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" السمهودي، نور الدين، 
 .592ص
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 وقد بقي المسجد في شبه الجزيرة العربية أقرب ما يكون في تصميمه لشكل المسجد النبوي األصلي،
، ...فالمسجد التقليدي في بلدان شبه الجزيرة ال يزال مكونا من فناء كبير مكشوف، وأروقة مفتوحة ومحراب 

ومع ذلك يمكننا أن ناحظ أن هذا المسجد الذي ظل محافظا على أصالته المعمارية في بلدان شبه الجزيرة 
تأثير بعض األساليب المعمارية الحديثة قرنا من الزمان، بدأ في الحقبة األخيرة يقع تحت  82العربية طيلة 

الوافدة، التي أخذت تحل بالتدريج محل الخبرة المعمارية التي توارثها المعماري المحلي وتناقلها األجداد عبر 
 .القرون

 
 (ر)إلى عهد عثمان ( ص)تطور المسقط األفقي للمسجد النبوي منذ عهد الرسول : 3 -5شكل 

 [ 32، 8777، (ع) المقرن [: المصدر

  (:ص)الرسول مسجد مبادئ األساسية لتخطيط وتصميم ال( 2-2

وخاصة في جدار  خلوها من الفتحاتالنبوي كانت تمتاز بإن المساجد التي تتبع نمط عمارة المسجد 
ضاءة، ومداخلها إال بعض الفتحات في الجدران المقابلة لجدار القبلة خلف المصلين لإل القبلة أمام المصلين،

من خلف المصلين وليست عن يمين المصلين أو يسارهم حتى ال يتخطى المصلون رقاب بعضهم،  انتك
حيث يكون ( ص)تمام الصفوف يأتي من الخلف، واتخاذ الشكل المستطيل في تصميم مسجد الرسول إفإن 
 .ول فيه جدار القبلة، والعرض جانبي المسجد عن اليمين وعن اليسارالط

وهناك دالئل من السنة تكشف أن السبب في اتخاذ الشكل المستطيل في عمارة المسجد النبوي، الطول 
على أن يكون الصف األول أطول ما يكون ألهميته، وكان ( ص)حث الرسول  حيثفيه هو جدار القبلة 

يجلس في صحن المسجد ويحدث صحابته لذا ينبغي أن تستعمل أفنية المساجد لهذا  (ص)رسول اهلل 
 .الغرض
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، إال أنه بعد توسع رقعة (ص)م كانت المساجد األولى مطابقة لشكل مسجد الرسول سااإلوفي بداية 
ا بعد م استلزم األمر إضافة بعض العناصر للمسجد ومن أهمها المحراب والمئذنة والتي أضيفت فيمسااإل

، ثم أصبح كل من المحراب والمئذنة من الضروريات الملحة التي ال يمكن االستغناء (ص)لمسجد الرسول 
 . عنهما في الوقت الحاضر، وهما اآلن من أهم العناصر الرئيسية لمبنى المسجد

عبد عمر بن عبد العزيز عندما واله الوليد بن كانت في زمن ( المحراب)ضافة التجويف إوالغالب أن 
أما المئذنة فقد أضيفت إلى المسجد في عصر الخافة ، ]  ,2Bisheh (G) ,1979 [ 11"الملك على المدينة

دخال هذين العنصرين في إولقد ساهم  ،] 32 ،5112 ،(ي)حجازي  [ 12في عهد الوليد بن عبد الملك األموية
ولقد تطور بناء المسجد من البساطة إلى المبالغة وارتفعت عمارته  ء سمة وشخصية تعريفية للمسجد،إعطا

 .مي بديعإسامع تغير الهدف من تحقيق غرض إلى خلق فن 

 :("ص)مسجد الرسول "الوظائف الرئيسية التي شكلت كيان المسجد كنموذج أول  (2-1
 :تمثلت في ثاثة جوانب رئيسية (ص)الوظائف أو األنشطة التي جسدها مسجد الرسول 

  :الروحاني/ الجانب العبادي ( 2-1-1

 . الخ...ويتمثل في أداء الصاة المفروضة في الجماعة وقراءة القرآن واالعتكاف 

  :الجانب المجتمعي( 2-1-2

والطب والعاج  ،(أمور الدين وكذلك علوم الحياة النافعة)ويمكن تحديد هذه الوظائف كالتعليم والتعلم 
 .مية، والقضاء والفصل في المنازعات بين األفراد والجماعاتسااإلواالستشفاء خاصة للمقاتلين في الحروب 

  :دارة أمور الدولةاو الجانب السياسي ( 2-1-1

اتخاذ القرارات المتصلة بتوجيه الدولة المسلمة الناشئة وكذا مكان ل المسجد دار الحكم ومقر الحاكم و مث  
 .الخ...دار البيانات والتشريعات وتوجيه الجيوش للجهاد وحماية الدولة صإ

                                                           
11 

Bisheh, Ghazi Izzeddin, "The mosque of the prophet at madinah throughout the first-

century A.H. with special emphasis on the umayyad mosque", Doctor of Philosophy (History 

of Art), The University of Michigan, 1979, p 2. 

رسالة ، "فكر إدارة مشروعات الحفاظ على التراث المعماري السالمي بالقاهرةتطور "حجازي، ياسمين صبري محمود،  12
ماجستير في الهندسة المعمارية، إشراف الدكتور أحمد محمد صاح الدين عوف والدكتورة سهير زكي حواس، كلية الهندسة، 

 .32ص، 5112مصر،  –جامعة القاهرة، الجيزة 



  العصرنةو األصالة و ية هو عمارة المساجد في عصر العولمة بين ال                                  عمارة المسجد :الفصل الثاني 

50 
 

 :المساجد الجامعة األولى – 1
 ونبذة األولى الجامعة اجدالمس نذكر، ينةلمدا في( ص) الرسول مسجد ساجدالم أبي عنقول الما تم  بعدو 
 :[ 29-22، 8718، (ح)مؤنس ]  13أربعة هيو  منها كل عن

  :البصرةمسجد ( 1-1
وكان مجرد سقيفة مغطاة بالقصب تنهض م،  932/هـ 82 سنة غزوان بن عتبة ختطها صرةالب مسجد

 .رعلى جذوع نخل وكان يحيطه خندق، دونما جدا

  :مسجد الكوفة (1-2
 من مسجدا أيضا أمره أول في كانم، و  939/ هـ  82 سنة وقاص أبي بن سعد ختطها الكوفة سجدم
 .م 991/ هـ  28 سنة أبيه بن زيادبن بالل بناءه عاد، ثم أأيضا قصب من سور به أحاط قدو ، قصب

  :فسطاطمسجد ال( 1-1
،   ذراعا 21×31 األولى مقاييسه كانتو م،  925/ هـ  58 سنة العاص بن وعمر  أقامه الفسطاط سجدم

 له يكن لمو ، وكسيت األرض بالحصباء بالخشب مسقفة نخل جذوع من عمد على صاته بيت سقف قام قدو 
 .روقد توالت عليه التجديدات على مر العصو  وكان له ستة أبواب ،متسع صحن

  :القيروان مسجد (1-4
  991/ هـ 22و 21 سنتيبين  القيروان ختطا عندما نافع بن عقبة بناه القيروان عقبة بن نافع في مسجد

ندخل إلى  مخطط الجامع مستطيل غير متساوي األضاع، مؤلف من صحن وقاعة للصاة،م، و  992و
  .الغربية للفناء –الشرقية، والجنوبية  –هذا الجامع من عدة أبواب متشابهة، موزعة على الجهتين الشمالية 

بعد إجتياز أحد هذه األبواب نرى المئذنة ذات الشكل المربع، والتي تتكون من ثاث طوابق يتقلص 
 غربلما مساجد كل حتفظتا قدو ، ة صغيرةرتفعت المئذنة في الفضاء لتنتهي بقباحجمها عرضا وطوال كلما 

 فكان نهائية،ال صورته إلى وصل حتى مرات خمس سجدلما هذا بناء جدد قدو نفس تخطيط مسجد القيروان، ب
 598 سنة األغلب بني أمراء ثامن، النهائية صورته أعطاهو  هو من أعاد بناء المسجد "أحمد بن براهيمإ"
 .م 192/ه

                                                           
اآلداب، الكويت، يناير و الفنون و ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة "المساجد"حسين،  ،مؤنس 13

 .29-22ص ، 8718
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 :لعمارة المسجدضوابط الشرعية ال – 4
إنما يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل : "وهي أحب البقاع إلى اهلل تعالى، فقال سبحانه المساجد بيوت اهلل

، وجاء الحث على عمارة المساجد في عدة أحاديث عن النبي صلى اهلل (81سورة التوبة، اآلية )" واليوم اآلخر
ونظرا . (858كتاب الصاة، ، صحيح البخاري) "بنى اهلل له مثله في الجنة من بنى هلل مسجدا،: "عليه وسلم

ع لعملية بناء المساجد، فعمل العلماء والفقهاء على ألهمية المسجد فإن النصوص الشرعية جاءت تنظم وتشر  
 :تفصيل ما جاء من األحكام بخصوص بناء المساجد

  :موقع المسجد( 4-1
نظيف ومناسب ويبعد عنه كل ما قد يتسبب في طاهر و أن يختار له مكان  يراعى في بناء المسجد

ويجب أن ال تبنى على القبور، حيث رأى الشافعية والحنفية أن ذلك يعتبر مكروه، أما كل من المالكية  تلويثه،
وهي كما رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن  والحنابلة وابن تيمية عدم جواز ذلك،
المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة : نهى أن يصلى في سبعة مواطن: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 ، وبذلك أقر الفقهاء على نظافة المساجد"الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن االبل، وفوق ظهر بيت اهلل
 .الفضاءات المحيطة بها ونظافة

وقد أفتى فقهاء المالكية بتحويل أبواب المطاهر إلى خارج المسجد، وأن يكون للمسجد عاقة مع النسيج 
أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف : "اهلل عليه وسلم، حيث قال العمراني لحديث الرسول صلى

إليه بيسر وسهولة، متحررا من ملكية البشر  اكني ليصلو ، وأن يختار له موقع مناسب من الحي الس"وتطيب
 . لينتفع به كل أهل الحي

  :قاعة صالة المسجد( 4-2
في بناء المساجد، ومنها االهتمام بالصف األول  حرص المعماري المسلم أن يراعي التوجيهات النبوية

لو يعلم الناس ما في النداء : "قالرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  بقاعة الصاة، ففي حديث أبي هريرة أن  
فالصف األول ، (829كتاب األذان، ، صحيح البخاري) "والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا

يكون محوره الرئيسي موازيا التجاه و أفضل الصفوف، لذلك اتخذ المعماري لقاعة الصاة الشكل المستطيل، 
 .ليتمكن أكبر عدد من المصلين من الصاة في الصف األول ،هامتداد

ة إلى أن كثرة األعمدة في قاعة الصاة يعتبر عاما على قطع صفوف المصلين، بينما من ضافباإل
التوجيهات النبوية وصل الصفوف، حيث رأى بعض الفقهاء كاإلمام أحمد وأنس وابن مسعود، كراهية الصاة 

تقطع الصف، في حين أن مالك وأبو حنيفة والحسن أجاز ذلك، فعلى مصمم  بين أعمدة المسجد ألنها
المسجد التقليل من عدد األعمدة في قاعة الصاة ما أمكن، أما فيما يخص نوافذ المسجد فيجب أن ترفع 

 .لكي ال يرى من بداخل المسجد من هو بخارجه، ألن ذلك قد يشغل المصلي في عبادته وصاته
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لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه : "بوية ما ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلممن التوجيهات الن
، فعمد المعماري إلى (832، كتاب الصاة، صحيح البخاري) "لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

ذا نجد معظم مداخل جعل أبواب قاعة الصاة وفقا لنظام معماري ال يسمح بالمرور أمام صفوف المصلين، ل
 .المساجد تقع في المؤخرة أو على الجانبين

  :منبر المسجد( 4-1
م خالية من المنابر، حيث كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يخطب في سااإلكانت المساجد في بداية 

المسلمين وهو واقف عند أحد الجذوع التي تحمل السقف ومتكئ على عصا من خشب الدوم، وكان ذلك 
، فإن لي غاما ؟يا رسول اهلل، أال أجعل لك شيئا تقعد عليه: أن امرأة قالت: "يتعبه، فعن جابر بن عبد اهلل

، فوضع له منبر من خشب، يتألف (858، كتاب الصاة، صحيح البخاري)" إن شئت، فعملت المنبر: نجارا، قال
 . من ثاث درجات وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة

، أي (881سورة الجمعة، اآلية )" وتركوك قائما: "إن اتخاذ المنبر في المسجد سنة، يجب اتباعها لقوله تعالى
قائما يخطب على المنبر، وظلت المساجد في المغرب العربي محافظة على المنبر النبوي بدرجاته وشكله 

عترض الفقهاء على إا، وكما العام، ومن المستحب اتخاذ حجرة خاصة به على يمين المحراب يدخل إليه
يجب تحقيق الغرض الشرعي الهام وهو عدم قطع الصف ) المنابر الطويلة التي تقطع الصف األول للمصلين

أما موقع المنبر لخطبة الجمعة  ، ويجب أن ال يغالي في المنابر وأفضلها ما كان من خشب،(األول للمصلين
 .والعيدين، يكون عن يمين المحراب

  :المسجد محراب( 4-4
طاق كلمة المحراب على جدار القبلة، واستعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلقد تعارف العلماء على 

الحربة والغزة في تحديد اتجاه القبلة أثناء الصاة، فتحديد اتجاه القبلة كان أول وأهم ما وجه المعماريون في 
فول وجهك شطر المسجد الحرام : " عز وجل القائلبناء مساجدهم، وقد جاء توجيه المساجد بأمر من اهلل

، والتوجه نحو القبلة من شروط صحة الصاة، (822سورة البقرة، اآلية )" وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
مام والمصلين من ليكون المحراب متجها تماما نحو اتجاه القبلة، كما يجب البعد عن زخرفته بما يشغل اإل

 .محراب جزءا أساسيا في عمارة المساجدخلفه، ولقد أصبح ال

أما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد فاختلف العلماء على ذلك، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من كره 
اتخاذ المحاريب في المساجد ألن المحراب لم يكن موجودا في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم، وألن 

الذي يتخذ في الكنائس، ولكن ليس هناك دليل " الطاق"ا يسمى المسلمين أخذوا المحراب من النصارى، فهو م
 .صحيح في تحريم اتخاذ المحراب في المساجد
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  :مصلى النساء للمسجد( 4-5
العديد من النساء على المساجد خال صاتي الجمعة والتراويح، لذلك يجب األخذ في الحسبان  قبل  ت  

األحياء، ونهى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن منعهن من توفير المصليات المناسبة لهن في مساجد 
عن  خصيص قاعة لهن بآخر المسجد يفصلهاالصاة في المساجد، فيجب العناية بتصميم مصلى النساء بت

بساتر كي ال يستطيعون رؤيتهن، ويجب اتخاذ باب خاص بهن لدخولهن  قاعة الصاة المخصصة للرجال
 . لوخروجهن حتى ال يختلطن بالرجا

  :صحن المسجد( 4-6
الصحن هو المساحة المكشوفة من المسجد، وقد اتخذ في المساجد اقتداء بالمساحة المكشوفة التي كانت 
موجودة بمسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وقد اختلف الفقهاء والعلماء في اتخاذ الصحن حكم المسجد أم 

وبعض  مذهب الحنابلة)فمنهم من قال أن الصحن إن كان متصل بالمسجد فهو منه ويأخذ حكمه  :ال؟
مذهب )، ومنهم من قال أن الصحن ليس من المسجد مطلقا مهما كان متصل به أو منفصل عنه (الشافعية

الثالث فإن  ، أما القول(األحناف والمالكية في رواية عن مالك وبعض الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة
مذهب مالك والشافعي ورواية عن )الصحن يأخذ حكم المسجد مهما كان متصل به أو منفصل عنه 

 (. الحنابلة

  :مئذنة المسجد( 4-3
إن المئذنة من العناصر المعمارية التي دخلت في عمارة المساجد، وأصبحت منسجمة مع باقي 

، فأصبحت من العناصر (اآلذان)ذن ليؤذن للصاة العناصر، فهي البناء المرتفع الذي يرتقي إليه المؤ 
 .األساسية في المسجد، فا يمكننا تصور مسجد بدون مئذنة في وقتنا الحاضر

الجامعة  ، فقد كانت المساجدجمااًل وبهجة المساجدتعددت المآذن في بعض المساجد تعددًا زاد ولقد 
                                14 ثم بدأت تظهر أكثر من مئذنة للمسجـد الواحـد األولى تقـتـصر على مئذنة واحدة،

]13 ,3991 ,[ Benyoucef (B)،  هو رغبة بعض األمراء والحكام في ترك و  قد كان وراء تعدد المآذن سببو
رتباطها بالمعاني زالة الوهي بصمات ال يمكن أن تتعرض لا ،ميةسااإلبصمات عهودهم في المساجد 

أو تكريما للمسجد ال سيما إذا كان  ،] 527، 1988، (ط)الولي  [ 15الدينية التي ال يجرؤ أحد على المساس بها
، كما في جامع ...حترام خاص عند المسلميناهذا المسجد يضم ضريحا لبعض الشخصيات التي تتمتع ب
بلغت كذلك جامع سنان باشا بالقاهرة، و مآذن، و عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر الذي كان مزودا بأربع 

                                                           
14

 Benyoucef Brahim, "Introduction à l’histoire de l’Architecture islamique", Ed O.P.U, 

Alger 1994, p 31. 

15
 .527، ص 1988، دار العلم للمايين، بيروت "مسالالمسجد في ال"الشيخ طه الولي،  
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، مسجد السلطان أحمد في إستانبول له ست مآذن بينما ،مآذن المسجد النبوي على سبيل المثال عشر مآذن
 .إلخ... مآذن أربعةإستانبول له  ومسجد سليمان في

يعود ذلك ألن ، و نكاراإلكم على المئذنة بين الرضى و بعض الفقهاء وأهل الحديث في الحولقد تفرق 
وال في  صلى اهلل عليه وسلم،م، إذ لم تكن موجودة في عهد النبي سااإلوجود المآذن في المساجد طارئ في 

، وها نحن اليوم، ال نجد مسجدا اضروريو  اأساسي اوجود المئذنة بالمسجد أمر  ، وأصبحأيام الخلفاء الراشدين
رموزه و أصبحت مع الزمن من شاراته ف، ين نصوص الشريعةوهذا نظرا لعدم التعارض بينها وب من دون مئذنة

 .    األساسية

وهناك بعض من العلماء المحدثين من اقترح عدم بناء المآذن، ألن مكبرات الصوت قامت مقامها، غير 
ولقد أعطى العلماء والفقهاء  ميا يستدل به على مكان المسجد خاصة الغرباء،إساأن المئذنة أصبحت شعارا 

ذا كانت في  شروطا لو وجدت في المئذنة كان لها حكم المسجد، فإذا كانت في سطحه ستأخذ حكمه، وا 
ذا كانت خارج المسجد غير ملتصقة به فا  صحن المسجد المتصل به، فتأخذ حكم الصحن عند الفقهاء، وا 

 .مسجد تأخذ حكمهومن ذلك كله فإن أي مئذنة بنيت لل تأخذ حكم المسجد،

أما فيما يخص ارتفاع المئذنة فكان من الحلول المعمارية التي حققت نسبيا منع ضرر الكشف، حيث ال 
يتمكن المؤذن من تبين مامح وجوه األشخاص بالدور المجاورة للمسجد، وذلك بوضع شرفة واحدة فقط 

كما هو الحال في مآذن ( اآلذان)الصاة  بأعلى مكان ممكن من مبنى المئذنة يصعد إليها المؤذن لينادي إلى
 . باد المغرب واألندلس

  :قبة المسجد( 4-8
م، فقد كان مسجد الرسول خال من القبة، حيث كان سااإلالقبة لم تكن موجوة في المساجد األولى في 
ثم أدخلت القبة في المسجد أشهرها قبة الصخرة المشرفة في  سقفه من السعف المحمول على جذوع النخيل،

، واستخدمت في أكثر من موضع بالمسجد، وقد أصبحت القبة من المفردات البارزة في (هـــ 95)القدس 
عمارة المسجد، ولم تشهد أي اعتراض من قبل العلماء على اختاف مذاهبهم فيما يخص بناء القبة في 

 .ء القباب في المساجدإنشاتفسير حاسم في موضوع المساجد، وال يوجد أي 

  :ميضأة المسجد( 4-9
يا أيها الذين آمنوا : "التي ال بد منها ألداء فريضة الصاة لقوله تعالى ةيعتبر الوضوء من األعمال الواجب

ن كنتم  وأرجلكم إلى الكعبين برءوسكمإذا قمتم إلى الصاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا  وا 
والميضأة في المسجد أمر مهم ( دورات المياه) مرافق الصحية، فبناء ال(9، اآلية مائدةسورة ال) ..." طهرواافجنبا 

والزم، وقد اهتم المعماريون بصنعها بأمر من الساطين وأصحاب المساجد، وقد طالب الفقهاء بأن تكون 
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وتنفيذا لشروط الفقهاء فقد حرص المعماري على توفير  ،"المسافة بين موضع جلوس المتوضئ واآلخر كافية
 .الهواء والضوء والماء للميضأة لتحقق أغراضها

فقد أجاز أغلب الفقهاء بتوجيه جلسة المرحاض استقبال من ( دورات المياه)وفيما يخص بالمراحيض 
عند ن، بينما رأى المالكية نسابداخله للقبلة، أو استدباره لها ما دام هناك حائط حائل مرتفع يستر أسفل اإل

 ال الحاجة صاحب أن بحيث القبلة تجاها على عمودي محور على الدورات تصميم دورات المياه مراعاة وضع
 .يستدبرها الو  القبلة يستقبل

 :زخرفة المسجد( 4-11
ثم بنى عثمان  صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين خال من الزخرفة، لقد كان المسجد في عهد النبي

، ثم جاء عصر الوليد بن عبد الملك بن مروان  جد الرسول بالحجارة المنقوشةبن عفان رضي اهلل عنه مس
من المالكية وبعض الحنفية على كراهية زخرفة المسجد،  أجمع العلماء والفقهاءو . فأمر بزخرفة المسجد النبوي

 لك احكاما لبنائه أو كان على سبيل تعظيم المسجدألن ذلك يشغل بال المصلي ويشتت فكره، إال إذا كان ذ
 .فا بأس بذلك

 :التصميمية لعمارة المسجد معاييرال – 5

  :عناصر المعمارية للمسجدال( 5-1

  :قاعة الصالة( 5-1-1

 ستواءا في الناس يقف حيث، للصلوات المعد المكانالجزء المغطى و وهو  الصاة، حيزسم اطلق عليه وي
الشكل مسقط تفضيل يجب مراعاة تصميم قاعة الصاة وعند لتأدية الصلوات،  القبلة بمحاذاة صفوف في تام
، القبلة تجاهاتأكيد ل ، وذلكلحائط القبلة الضلع األطول للمسجد موازيا، بحيث يكون (2 -5شكل ) لمستطيلا

 .ء أطول الصفوف األولى للمصلين لما في ذلك من فائدة الصاة في الصف األولعطاوإل
 السبب المالحظة الرسم التوضيحي الشكل

  المستطيل

 

 قاعةجدا ل امناسب
 الصاة

ألن الضلع األطول للمسجد موازي لحائط 
يوفر صفوفا متوازية وطويلة القبلة، و 
 .للصاة

  لمربعا

 
 

نوعا ما  امناسب
 الصاةلقاعة 

 .يحقق صفوفا متوازية ومتساويةألنه 
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 الشبه المنحرف
 

 

 
 

 لقاعةجدا  امناسب
 الصاة

ألن الضلع األطول للمسجد موازي لحائط 
 .القبلة

المستطيل 
 المقلوب

 

 
 

ا لقاعة غير مرغوب
 الصاة

 .قصيرة وعددها كثير صفوفال ألن

  المعين

 
 

ال يصلح تماما 
 لقاعة الصاة

صفوف غير متساوية وأقصرها ال ألن
 .الصف األول

 الدائرة
 
 
 
 

 

 
 

قاعة  يناسب ال
 الصاة

 

 صفوف متوازية ولكن الصف األولألن ال
 .هو أقصر الصفوف

 المثمن أو 
 السداسي

 

 
 

قاعة  يناسب ال
 الصاة

 

 صفوف متوازية ولكن الصف األولألن ال
 .هو أقصر الصفوف

 المثلث 
 
 
 

 
 

 
 
 

قاعة  يناسب ال
 الصاة

 

 .مستغلةالفراغات غير البها بعض  ألن

  النصف الدائرة

 

قاعة  يناسب ال
 الصاة

 .مستغلةالفراغات غير البها بعض  ألن

 (تجاه القبلة إلى أعلىاعتبار أن اعلى )يوضح مقارنة بين بعض أشكال المسقط األفقي للمسجد : 2 -5شكل 
 الباحث: المصدر
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في قاعة الصاة  واالرتفاعات والفراغات واألشكال العناصر في البساطة يراعوا أن للمعماريين ينبغيو 
، مسجدلوكذا التشكيل الخارجي ل في التشكيل الداخلي للفراغاتو  ،مسااإل بساطة مفهوم لتحقيق مكاناإل قدر

 األفضلية في ذلك بعد يأتي ثملقاعة الصاة في الحائط الموازي لحائط القبلة،  تفضيل المداخل الخلفيةومع 
التي ال تقع في مستوى تفضيل النوافذ ، و الجانبيين الحائطين من المتأخر الجزء في (مداخل فرعية) المداخل

 .نظر المصلين في الجدران الجانبية لقاعة الصاة

يلزم استبعاد األشكال الصليبية ، كما النقوش في داخل المسجدمراعاة التقليل من الزخارف و ويستحسن 
الصاة دون  ئي يسمح بتغطية فراغ بيتإنشاستخدام أسلوب ايفضل ، و عند تصميم نوافذ قاعة الصاة

أبواب نوافذ و عدم فتح ، و (يل من األعمدة داخل قاعة الصاةالتقل) عدد منها ركائز داخلية أو بأقلستخدام ا
بصورة  المسجد نوافذوتلوين زجاج  الزخرفةبتعاد عن مام إذا دعت الضرورة، واالاإلستثناء باب ابجدار القبلة ب

  .المصلين تلهي

أن أفضل األلوان في المسجد هي األلوان الهادئة  وجد ،[ 39، 5181، (ز) شحادة]  16قام بها دراسة فيو 
االبتعاد عن  ، مع] 99 ،الرحمن [ ..." خضر رفرف على متكئين": تعالى هقولل هذاو  وخصوصا األخضر،

السماع أجل ومن . األصفرو  األحمر اللونين التي تجذب النظر نحوها خاصة( الدافئة)األلوان الساخنة 
 األجهزة ستخداما يتطلب هذاو المسجد، داخل دراسة الصوتيات يجب  ،ماماإل وصلواتلخطب الواضح 

قاعة الصاة، أما لضمان سماع اآلذان بوضوح يجب دراسة  داخل صوتية جودة تحقيقالمتطورة والمواد ل
 . بشكل جيد الصوت مكبراتوضعية 

دخالها من نوافذ إوذلك من خال دراسة  همالها،إفا يجب المسجد  ضاءة الطبيعية الجيدة فيأما عن اإل
 التوفير، و الواضحة لما يقرأ لقارئ القرآن بالرؤية حاسمالمسجد الجانبية أو من صحنه أو من األعلى، وهذا لل

وفي الموقع يجب توجيه المسجد بشكل . المصلين نظر مستوى في تقع، كما ال يجب أن الطاقة ستهاكا في
لذلك،  شيرت فقهية أسس يوجد اأما شكل النوافذ ف الصاة، فضاء داخل الجيدة الطبيعية التهويةيسمح ب

 . ضاءة والتهوية الجيدة داخل المسجد بأسس علميةويترك األمر للمعماري لوضع مواصفات لدراسة اإل

ادها مع أعداد عدأيجب أن تتناسب في و  ،(9 -5شكل )رفوف خلع األحذية تكون بالمداخل  أماكنأما 
 غير المنطقةو ( الصاة تقام حيث) الطاهرة المنطقة بين فاصل مرئي خط تحديدالمصلين في المسجد، مع 

 المسجد إلى دخولهم لتسهيل للمعاقين منحدر توفير، ويجب بأحذيتهم المصلون يتخطاه ال بحيث الطاهرة،
 تتراوح من  طوله إلى المنحدر رتفاعال نسبة تعطي التيو  ،ادولي بها المعمول للنسب تبعا ذلكو  مشقة، دون
 .(2 -5شكل ) 85: 8، حتى 9: 8
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، "الجغرافية المعلومات نظم غزة باستخدام قطاع في المساجد دور تفعيل على العمراني التصميم أثر"، محمد زياد ،شحادة 
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  :مصلى النساء( 5-1-2

عن  لمصلى النساء بعيداتخصيص مدخل منفصل مراعاة عند تصميم مصلى النساء بالمسجد يجب 
 إما في الطابق العلوي داخل المسجد على أن يكون في الجزء األخير، مع وضعه (9 -5شكل ) مداخل الرجال

، ذلك كما تقضي السنة النبويةو يمثل مصلى النساء الجزء الخلفي من المسجد  أنأو ، (9 -5شكل ) منه
 درجة بهاو  نبه خاصة ميضأة، مع توفير اتمام محجوبة النساء مصلى داخل إلى الرؤية تكون أن يجبو 

 بالمساجد ضروري النساء مصلى ، كما أناألبوابو  النوافذ وضع عند ذلك يراعىو  الخصوصية، من عالية
 .(المسجد) الخمس الفروض مساجد في ختيارياو  ،(الجامع) الجامعة

 
 منحدر لمدخل المعاقين في المسجد  :2 -5شكل 

 [ 23، 5181، (ز)شحادة ] : المصدر

 
 بمسجد األمير عبد القادر بمدينة قسنطينة أماكن رفوف خلع األحذية :9 -5شكل 

 الباحث: المصدر
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 تموضع مصلى النساء في المسجد: 9 -5شكل 

 الباحث: المصدر

  :المنبر( 5-1-1

بر عدد من المصلين بمكبرات إلى أك ماماإلمراعاة توجيه صوت  يجببتصميم المنبر في المسجد 
ستخدام ، واماماإلتوزيعها بطريقة تسمح ألكبر عدد من المصلين بمشاهدة و  دراسة مواقع األعمدةالصوت، و 
 .سم 11عن مستوى خط البصر بما يعادل  ماماإلرتفاع البسطة التي يقف عليها االمنابر ب

 ستقبلا إذا المصلي يمين تلقاء المحراب يسار على جعلهب ،محرابلل بالنسبة المنبر موقع الفقهاء حدد قدل
17(تقريبا م8) أو ذراعين ذراع بمسافة

 ] olvin (L), 1970, 211G [ (كون المنبر على يمين أي يجب أن ي
 لتحقيق عنه يبتعدوا أن المصلين على وجب المنبر رتفاعا زاد كلماو  ،(إلى القبلة مامالمحراب إذا اتجه اإل

 لحين المخزن في وضعه يمكن متحرك منبر تصميم مكانيةإ، وهناك °31 الزوايا وأفضل البصرية، الراحة
 .، ويمكن أن يصنع من الخشبالجمعة صاة

  :المحراب( 5-1-4

في  مامحتى يكون اإل القبلة جدار وسطفي  يكونو  القبلة، تجاها إلى يشير الذي المكانهو  المحراب
على " المحراب"طاق كلمة إوقد تعارف العلماء على ، Benyoucef (B) ], 3991, 65 [ 18منتصف الصفوف

معنى استقر و  ،تجاه القبلة أثناء الصاةاالحربة والعنزة في تحديد ( ص)ستعمل رسول اهلل اوقد  ،جدار القبلة
يجب  تصميم المحراب بالمساجدول، بإتجاه الكعبة المشرفةالقبلة على أنها تجويف في جدار " المحراب"كلمة 

                                                           
17

 Golvin, Lucien, "Essai Sur L’Architecture Religieuse Musulmane, Généralités Tome1", 

Ed Klincksieck, Paris 1970, p 211. 
18

 Benyoucef, Brahim, "Introduction à l’histoire de l’Architecture islamique", Ed O.P.U, 

Alger 1994, p 56. 
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 ،[ 39، 5181، (ز) شحادة]  19م 8.2 عن عمقه يقل والم،  5 عن عرضه يقل ال نأو  متسعا، يكون أن مراعاة
المصلين شعورا  عن جدار القبلة من الخارج ليعطي والمصلين، مع بروزه مامعدم زخرفته بما يشغل اإلو 
 .تجاه القبلةاب

  :المئذنة( 5-1-5

المئذنة هي البناء المرتفع الذي يرقى إليه المؤذن ليعلن حلول أوقات الصلوات الخمس عند المسلمين 
مكبرات  مع مرور الزمن ومع استخداماآلذان، و هذه الصلوات عن طريق ما يسمى بـويدعوهم إلى أداء 

باتت قطاعا قائما بذاته من فنون العمارة لكنها ، المسجد في ال تؤدي هذه الوظيفة المئذنة أصبحتالصوت، 
 ،رتفاعاتها إلى عدة عشرات من األمتاراوتفاوتت ، والتنفيذ عناية كبيرة في التصميم فقد وجهت لها ،ميةسااإل

  .مية البديعةسااإلوزين بالنقوش  ،وزخرف بناؤها

وهندستها بتنوع العصور التي  هاوتنوعت أشكال، ء المساجدإنشامن  أء المآذن جزءا ال يتجز إنشابات وقد 
عند تصميم المئذنة في  ويفضل، مية بعدد مآذنهاسااإلشتهرت بعض المدن او ، مرت على ديار المسلمين

وتثبيت لتنظيف المئذنة  هاتوفير سلم داخلي بها، و ئبناة هتمام بهندساالأن تكون على اليمين، مع  المسجد
برازها من مسافة بعيدة تساعد مرتادي رتفاع مناسب، إلابالمساجد بتها قامإ، مع ضاءةمكبرات الصوت واإل

عمل مخرج من المئذنة لسطح المسجد في  مراعاةوكما يجب  .ستدالل على موقع المسجداال المساجد على
  .لتثبيت أية تقنية ممكنةباب للخروج إليها و في األعلى الة تصميمها ماصقة لمبنى المسجد، وشرفة ح

  :القباب( 5-1-6

ظهار تكوينها المتناسق المتزن مع ا  براز مظهر الجوامع و إمن أجمل العناصر المتعاونة على  تعتبر القبة
في معظم  جزءا أساسيا القباب باتتو للمسجد،  ضاءةاإلوأن توفر  مناخيا دورا تلعب ها أنإمكانوب ،المآذن

جعلتها تختلف بشكل واضح عن القباب المستخدمة في  ،ميةإسائها لمسات عربية إعطامع  ،المساجد
وقد تفنن المعماريون ، ميةسااإلفي الباد غير  ،مية وفي القصور والدور الكبيرةسااإلالمعابد غير 

 .نتباه وتعبر عن روح فنية مرهفةالالمسلمون في بناء القباب بأشكال هندسية تلفت ا

 :(الفناء)الصحن  (5-1-3

وفي ، روقته وجدرانه الخارجيةأو  ،والتي تتصل بحرم المسجدللسماء،  مكشوفالصحن هو فناء واسع 
ستيعاب اكذلك يستفاد من الصحن في  ،كثير من المساجد يضم الصحن مصادر للمياه يتوضأ منها الناس

 ويعمل والهواء ضوءلل مصدرا يعتبر نهأ كما .المصلين إذا زادوا عن طاقة حرم المسجد وفي المساجد الكبيرة
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 المسجد مساحة 8/5 عن الفناء مساحة تقل أال المسجد، ويجب تكييف في المستخدمة الطاقة توفير على
 .عالجام المسجد مساحة 8/3أو  الصغير،

  :األروقة (5-1-8

كان يسمى أيضا و  ،معظم جهات المسجدأو حيط بجميع تي تالو ة، المسقوف ةالعريض اتالممر  يه ةقرو األ
تحت هذه و  ،كثير من قدامي المؤرخين في وصف بعض المساجد ستعملهااهي الكلمة التي و  ،"المجنبة"

 .كان العلماء يلقون دروسهم على المتعلمين ،األروقة

عندما أضاف  ،الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه هو ،تخذ األروقة في المساجداأما أول من 
ة األروقة إضافوهكذا أصبحت  ،olvin[G (L), 3991, 14[ 20وسعهشريف حين أروقة إلى المسجد النبوي ال

 .إلى المساجد وسيلة لتوسعتها دون المساس بالمبنى األساسي

  :المقصورة (5-1-9

 في عرفت قد، و يسارهاأو  القبلةيمين  على سجدلما صدر في تبنى ،ماممخصصة لإل حجرة قصورةلما
 .ساجدالم من كثير

  :للمسجد الخدماتيةالعناصر ( 5-2
 :دورات المياه، ويمكن تفصيلها كمايليو  الميضأة للمسجد يةاتالخدمالعناصر من 

  :الميضأة( 5-2-1

حسب ( الطاهرة المنطقة)قاعة الصاة و  (مكان الوضوء)الميضأة  بين للعاقة ةرئيس حاالت ثاث توجد
 :(1 -5شكل ) [ 19، 5112، (أ)حنفي  ] 21"حنفي مختار"دراسة 

 .الطاهرة المنطقة خارج من الميضأة إلى الدخول يكون أن (8

 .الطاهرة المنطقة بداخل الصاة قاعة من مباشرة الميضأة إلى الدخول يكون أن (5

 الميضأة مدخل بين ممر وجود مع لكنو  الطاهرة المنطقة داخل من الميضأة إلى الدخول يكون أن (3
 .الصاة قاعة مدخلو 

 لمنع تعرض أرضية المسجد( مجاز)عن المسجد بفاصل هوائي ها فصلويفضل عند تصميم الميضأة 
ن به خاصة ميضأة هناك تكون أن يجب للنساء مصلى بها يوجد التي المساجد حالة في، أما للبلل والنجاسة
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 Golvin, Lucien, "Essai Sur L’Architecture Religieuse Musulmane, Généralités Tome 1", 

Ed Klincksieck, Paris 1970, p 42. 

، "الصالة وقاعات المساجد الوضوء فى ألماكن التصميمية المعايير"، (أحمدى على ترجمة أمينة)حنفي مختار، أحمد،  21
 .19، ص 5112المتحدة،  العربية الشارقة، اإلمارات فى األمريكية الجامعة
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 توضع أنية إمكان ، وهناكواألبوابنوافذ ال وضع عند ذلك ويراعى الخصوصية، من عالية درجة وبها
 .طابق تحت األرضيال في الميضأة

أن يكون منسوب قاع مجرى الوضوء ، و الميضأةفي تصميم  الطبيعية نارةاإلمراعاة التهوية الجيدة و ويجب 
، كما ال يجب وضعها عند حائط القبلة، ويفضل أن تكون في سم 21حوالي بمنسوب باط الميضأة أقل من 

 .حوائط قابلة للتنظيف اليوميو مساحة مناسبة بأرضيات  اتذكون تأن آخر المسجد، و 

 بيت الصاة أو الداخل الوضوء ومدخل مكان مدخل بين الوصول طرق عدم تقاطعفي المسجد يفضل و 
ا، وال نفسهلميضأة أو ل للمسجد مستقبلية توسعات أي هاموقع يمنع أال يجبو  ،الجنسين لكل من المسجد إلى

 حيث، صاةال بطبيعة متعلقة ألسباب وذلكقاعة الصاة، ل األمامية الجهة إلى لمساراتيجب أن تؤدي ا
  .للقبلة المواجهة األمامية الصفوف من بتداءا اآلخر تلو الواحد الصفوف تمامإ يجب

 إلى بها المتعلقة الكريهة والروائح الرطوبة نتقالا لمنع الرياح ةكحر  ويجب األخذ بعين االعتبار حساب
 األبواب تكون أن يجب الحاجة لزمت إذا ولكن ،الميضأة مداخل على أبواب بوضع ينصح ال، و الصاة مكان

 االحتياجات لذوي خاصة، سهاالميضأة  إلى الدخول يكون أن يجب، كما للرطوبة مقاومة مواد من مصنوعة
، االنزالق تمنع بمادة أرضياتها تشطيب يجب ماك 12:1 نحدارإ بنسبة منحدرات توفيروذلك ب ،الخاصة

 بين تداخل أي دون الوضوء لتأدية افيةك الوضوء وحدات بين الفاصلة األفقية المسافة تكون أن يجبو 
 .سم 15 عن تقل أال مقترح، المستعملين

 
 (مكان الوضوء)الميضأة و ( مكان الصاة)حاالت العاقة بين قاعة الصاة رسم توضيحي ل :1 -5شكل 

 الباحث: المصدر
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 :دورات المياه( 5-2-2

 أن بحيث القبلة تجاها على عمودي محور على الدورات عند تصميم دورات المياه يجب مراعاة وضع
ناء المسجد بحيث تكون عند بها فصلية إمكان، مع (7 -5شكل ) يستدبرها الو  القبلة يستقبل ال الحاجة صاحب

 .المياه الخاصة بالنساء متصلة بالمسجديجب أن تكون دورات داخل السور، و 

 
 ضرورة وضع دورات المياه في محور عمودي على اتجاه القبلة: 7 -5شكل 

 الباحث: المصدر

 :لعمارة المسجد يةطيخطالت معاييرال – 6
 :التالية النقاط في تصميم المساجد في المناطق العمرانية، تكون في التخطيطية المعاييرأهم  من

  :موقع المسجد( 6-1
في قلب التجمع  العمرانية البيئة مع مندمجا، يجب أن يكون لسكنيالحي ا داخل المسجد موقع ختيارال

 جيدة شبكة بتوفير ليهإ الوصولهل الحي السكني أل يسهلالعمراني للمدينة وبعيدا عن الضجيج والتلوث و 
ويستحسن . مسجد آخرقريبا من المداخل، وأن ال يكون  للمسجد متعددالموقع المخصص أن يكون و ، للطرق

مدخل مستقل  أن يكون لهاو  الميضأة من خارج المسجدإلى أن يتم الوصول  المسجد موقع ختيارأيضا عند ا
 .إلخ...توظيف البروزات بالواجهات لخدمة المبنى من ظال، ، مع  اإلنارةو ية هو الت ةجيدوأن تكون  بها

  :المسجد توجيه( 6-2
 ناحية الثاثة أبعادهأو حسب  بعديهحسب  ،القبلة نحو تجاهفي الموقع يتم توجيه المسجد حسب اال

 جمع في ثقل مركز مثل حيثوفي بعض المساجد تم تأكيد اتجاه القبلة عن طريق رواق الصاة . ةالقبل
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المسجد،  مقدمة فيو  القبلة جانبي على وجودها خال منة الى المآذن ضاف، باإلالقبلة جهة المصلين
 .ة أيضا إلى تدرج السقف في المسجدضافوباإل

  :براز المسجدإ( 6-1
، حيث (81 -5شكل )براز المسجد يجب أن ال تطغى وترتفع المباني المجاورة للمسجد عن مآذنها إل 
مع ، مميزة كعامةواستغال تلك المآذن  ،رتفاعاالب األخرى المباني عن مميزابمآذنه  المسجد يكون أنيجب 

 .البصرية الناحية من جذب كنقطة الحي السكني في المسجد ستغالا

 
 يجب أن ال يطغى على المسجد أي مباني أخرى مجاورة له : 81 -5شكل 

 [ 891، 1251، (ع) سخري]  :مصدرال

  :مواقف للسياراتالساحة و ( 6-4
ألداء الصاة ، (88 -5شكل ) المسجد أمام مدخل فتوحةتوفير ساحة ممراعاة  يجبتصميم المسجد  في
مكانفي حالة امتاء المسجد بالمصلين، و بها  تكوين عازل بين ، و لمسجدلستغالها بالتوسعة المستقبلية ية اا 

 .الستيعاب نسبة كبيرة من المصلين عند خروجهم من المسجد، و بين الشوارع الواقعة عليهاو المسجد ذاته 

، (ح) براهيمإ]  22ويرى، همجاورا ل للسيارات مناسب بموقفتصميم المسجد تزويده ويراعى أيضا عند 
  2م  55وأ ل،مص  40لكلسيارة  :بواقع المحلية للمساجد بالنسبةتحسب  الموقف حةمساأن ": [ 93، 8797

 30لكلسيارات، أما للمساجد الجامعة فتحسب بواقع سيارة  2المحلي بحد أدنى  للمسجد المبنية المساحة من

 ."سيارة 82الجامع بحد أدنى  للمسجد المبنية المساحة من2 م  45وأ ل،مص

 

                                                           
 العربية المملكة والقروية، الرياض، البلدية الشئون وزارة األولى، الطبعة ،"للمساجد التخطيطية المعايير"حازم،  هيم،ابر إ 22

 .35 ، ص8797السعودية، 

 المسجد
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 المصلين خروج عند المشاة حركة لتوزيع المسجدمدخل  أماممفتوحة  ساحة ستخداما :88 -5شكل 

 الباحث: المصدر
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  :ةـــــــالصـــــــخ -
هي تمثل و مية، سااإلالديني التي ترعرعت في ظالها الحضارة و شعاع الفكري تعتبر المساجد مراكز لا

قد و عتبارها نواة المجتمعات السكنية، االهندسي في المدن التقليدية بو رتكاز في التراث التخطيطي االمحور 
يجابيا ورمزا اعتباره عنصرا ام التخطيط العام للمشروعات العمرانية بهو عتبر المسجد عاما أساسيا في مفا

 . مهما في تشكيل األحياء السكنية

ونظرا ألهمية المسجد فإن النصوص الشرعية جاءت تنظم وتشرع لعملية بناء المساجد، فعمل العلماء 
ار مكان يختاه ئيراعى في بناالفقهاء على تفصيل ما جاء من األحكام بخصوص بناء المساجد، فيجب أن و 

ويجب أن ال تبنى على القبور، وأن يكون للمسجد مكان  نظيف يبعد عنه كل ما قد يتسبب في تلويثه،
 .إليه بيسر وسهولة امناسب له عاقة مع النسيج العمراني وموقع مناسب من الحي السكني ليصلو 

في بناء المساجد،  أما فيما يخص قاعة الصاة فيجب على المعماري المسلم أن يراعي التوجيهات النبوية
ري لقاعة ومنها االهتمام بالصف األول بقاعة الصاة، فالصف األول أفضل الصفوف، لذلك اتخذ المعما

ورأى بعض الفقهاء . الصاة في الصف األول ، ليتمكن أكبر عدد من المصلين منالصاة الشكل المستطيل
كراهية الصاة بين أعمدة المسجد ألنها تقطع الصف، في حين البعض اآلخر أجاز ذلك، أما فيما يخص 
نوافذ المسجد فيجب أن ترفع لكي ال يرى من بداخل المسجد من هو بخارجه، ألن ذلك قد يشغل المصلي في 

يسمح بواب قاعة الصاة تقع في المؤخرة أو على الجانبين لكي ال ة إلى جعل أضافعبادته وصاته، باإل
 .بالمرور أمام صفوف المصلين

ومن المستحب اتخاذ حجرة خاصة به على يمين  ،إن اتخاذ المنبر في المسجد سنة يجب اتباعها
ويجب أن ، عترض الفقهاء على المنابر الطويلة التي تقطع الصف األول للمصليناالمحراب يدخل إليها، كما 

أما موقع المنبر لخطبة الجمعة والعيدين، يكون عن يمين  ال يغالي في المنابر وأفضلها ما كان من خشب،
المحراب متجها تماما نحو اتجاه  أن يكون فيجبالتوجه نحو القبلة من شروط صحة الصاة،  دويع .المحراب
والمصلين من خلفه، أما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد  ماميجب البعد عن زخرفته بما يشغل اإلو القبلة، 

ولكن ليس هناك دليل صحيح في تحريم اتخاذ  ،ههومنهم من كر  هفاختلف العلماء على ذلك، فمنهم من أجاز 
 .المحراب في المساجد

وقد اتخذ في المساجد اقتداء بالمساحة المكشوفة التي  هو المساحة المكشوفة من المسجد،فالصحن أما 
كانت موجودة بمسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وقد اختلف الفقهاء والعلماء في اتخاذ الصحن حكم 

، نكاراإلبين الرضى و كم عليها بعض الفقهاء وأهل الحديث في الحلقد تفرق أما المئذنة ف .المسجد أم ال
 م، وها نحن اليوم، ال نجد مسجدا من دون مئذنةسااإلالمآذن في المساجد طارئ في يعود ذلك ألن وجود و 

 .    رموزه األساسيةو أصبحت مع الزمن من شاراته ف، وهذا نظرا لعدم التعارض بينها وبين نصوص الشريعة
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ستخدمت في أكثر أ  دخلت القبة في المسجد و م، ثم أ  سااإلة في المساجد األولى في دالقبة لم تكن موجو و 
من موضع بالمسجد، وقد أصبحت القبة من المفردات البارزة في عمارة المسجد، ولم تشهد أي اعتراض من 
قبل العلماء على اختاف مذاهبهم فيما يخص بناء القبة في المساجد، وال يوجد أي تفسير حاسم في موضوع 

 .ء القباب في المساجدإنشا

والميضأة في المسجد أمر مهم والزم، وتنفيذا لشروط الفقهاء فقد ( دورات المياه) مرافق الصحيةبناء الأما 
من  أجمع العلماء والفقهاءقد و  .حرص المعماري على توفير الهواء والضوء والماء للميضأة لتحقق أغراضها

ال إذا كان المالكية وبعض الحنفية على كراهية زخرفة المسجد، ألن ذلك يشغل بال المصلي ويشتت فكره، إ
 .فا بأس بذلك حكاما لبنائه أو كان على سبيل تعظيم المسجدإذلك 

تلك ستخاص مجموعة من اتم فقد للمساجد،  المعايير التخطيطيةو  األسس التصميمية وأما فيما يخص
ناك بعض هف .ديثةحتصميم المساجد الو رشادية للعمل بها في تخطيط إمبادئ و فنية و كوسائل هندسية  األسس

ختيار افي  أسس منها مى،سااإل الدين تعاليم من مستمدةالو  ،المرتبطة بعملية تصميم المسجد الضوابط
الموازي المستطيل الشكل وهو األشكال المعمارية للمسقط األفقي للمسجد  فضيل، كتالمسقط األفقي للمسجد

  .صفوف أولى أكثر طوال ذلك لتحقيقو ، األكبر للقبلة هضلع

في عملية ، فتجاه القبلةاضوابط في وضع المسقط األفقي للمسجد في الموقع العام بناء على وهناك 
ضوابط في تحديد مداخل هناك و ، القبلةحو تجاه ناالطبقا لمحدد  فضاءيجب توجيه التصميم المسجد 

تخطي رقاب هذا لتفادي و  ،تفضيل المداخل الخلفية للمسجد في الحائط الموازي لحائط القبلةالمسجد، ك
تفضيل النوافذ التي ال تقع في كقاعة الصاة، ضوابط في وضع النوافذ داخل هناك و ، المصلين أثناء الصاة
حتى ال يحدث صرف ألذهان المصلين  ،تفضيل عدم وجود النوافذ في حائط القبلةو مستوى نظر المصلين 

  .الصاة شغل لقلوبهم أثناءو 

 على تعمل التي الهامة عتباراتاال بعض يراعي أن المعماري على فيجب التخطيطية، معاييرال عن أما
 هتماماا يتطلب السكنيالحي أو  المدينة داخل المسجد موقع ختيارلذلك ال تقويته،و  المسجد شأن رفع

من  اقريب الموقف ذلك يكون أن يفضلو  للسيارات، مناسب بموقف مسجد كل يزود أن يجبو  عاليا، تخطيطيا
في حالة أداء الصاة بها بغرض  المسجد أمام مدخل فتوحةتوفير ساحة ميفضل وه عن ادبعي ليسو  لمسجدا

 .ستغالها بالتوسعة المستقبلية بالمسجدالو زيادة عدد المصلين، 
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 :مــــقــــــدمــــــــــة -
يعتبر من أهم المباني العامة التي تخدم المجتمع المسلم، لم يحظ بما يستحقه من الذي المسجد إن 
الذي يشهد تغييرات  ،المعلوماتيةو  العولمةفي عصر و  زماننا الحاضرفي  بحوث علمية خصوصاو  دراسات

من ناحية أخرى، و ، البيئيةو  الميكانيكيةو  نشائيةاإلالنظم  في تطورهو  ستخدام التقنيات الحديثةاهامة نتجت من 
تنظيمية هامة و  كيفية نموها، كما توفر أداة تخطيطيةو  المسجد تمكن من فهم مدن المسلمينتطور فإن دراسة 

 .حتياجاتهاو  كثافتهو  لتحديد نطاق الحي

ما يفترض أن تدل عليه عناصره و  ،"صورة المسجد المعاصر" داللةالضوء على في هذا الفصل سنلقي و 
 لعناصر الثبات الغربية، كما تقدم تعريفاأو في الدول  ميسااإل في أقاليم العالم التشكيلية أينما وجد سواء

 .للمسجد طار التشكيلياإلو  ،رةالمرادفات المتغيو  التشكيلي للمسجد

 الفردلتأثير الثقافة البصرية على  طبيعي اجنتهتمام بمناقشة الصورة المرئية للمسجد المعاصر هو االإن 
 الصور عامية المرئية على النطاق العالمي في نقلاإلفي الوقت الراهن، الذي يتميز بسيطرة الوسائل 

 (.عصر العولمة) آلخر قليمإالمشاهدات المختلفة من و 

  :المساجد عمارةتطور  –  1

 قامة الشعائرإلجميع األنشطة والوظائف المختلفة، لكن حاليا أصبح مجرد  امكانيعتبر المسجد سابقا 
المسجد وتفريغ هذا المفهوم  مفهوم الدينية من تأدية الصاة وبعض العبادات، مما أدى إلى التغير الكامل في

وواقعيا، مما أدى  سيطرة فكر الحداثة ثقافيا مية تحتسااإلالمؤسسي للمسجد الجامع، بسبب وقوع البلدان 
إلى انقطاع االستمرارية في المسجد كاستيعاب معماري وعمراني للوظائف المختلفة، وتحوله إلى منشأة لتأدية 

 .الصاة فقط

 عادة االعتبارإ، تمثلت في الدعوة إلى حركة مراجعة لفكر الحداثة عالميا في السنوات األخيرة ظهرتلكن 
عادة الوظائف الغائبة عن مما انعكس على مجتمعات البلدان المسلمة، فحدثت عدة محاوالت إل للدين،

المسجد الجامع خاصة األنشطة المجتمعية الخدمية بعد أن اقتصر دوره لفترة ليست بالقصيرة على الجانب 
 . العبادي

المسجد "من  الشكلي صميمهالمسجد عبر التاريخ ولعهود عديدة استمد تأما فيما يخص عمارته فإن 
 وسقفه والطين اللبن من بأربعة جدران امحاط فهو لم يتعد كونه فناء مستطيا ا  بسيط هؤ بناالذي كان  ،"النبوي
 يحمي من الشمس، ] and al )M( Yusuf Awan,  ,422014 [ 1النخيل جذوع من وعمده والخوص الجريد من

                                                           
1
 Yusuf Awan Muhammad, Mujahid Beenish, Gulzar Saima and Zafar Mahwish, "History of 

Mosque Architecture in Lahore", Journal of Islamic Thought and Civilization, Volume 4, 

Issue II, 2014, p 24. 



 العصرنةو  األصالةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال                     المعاصر عمارة المسجد :لثالفصل الثا 

69 
 

 المنبوي المسجد وضع  فقد بهذاو  ،"في الصاة التركيزو  الخشوع"يساعد على و  المناخية المختلفة العواملو 
 .ميسااإل العالم كافة في المساجد لبناء العام الشكل

خاليا أيضا وقد كان  ،(ص) الرسول عهد في مئذنةال أو وقد كان المسجد النبوي األول خال من المحراب
 المساجد عمارة تطورت ميةسااإل الفتوحات، وبسبب بعد  فيما المساجد عرفتها التي الزياداتو  الزخارف من

 البناء أساليبو  الحديثة التقنيات بعض نتقالاو  المواد توفرو  البناء طرز تطوراعتمادا على  عظيما تطورا
  .األول المدينة مسجد في أصا  موجودة تكن لم  كثيرة عناصر ستحدثتقد او  المتقدمة 

مبادئ ولكن مع مرور الزمن تولدت ناصر ثابتة لبناء المسجد، عم لم يفرض أية سااإلن إفبذلك نقول 
المتعارف  المعمارية ما أنتج العناصر وهو تحديدا ،المسجد عند ممارسة الوظائف المتنوعةعمارة تصميم 

  .من خال االحتياج الوظيفي للبناء هالمسجد تم توليدالمعمارية لعناصر المعظم  نإفبذلك نقول  ،عليها حاليا

 التي فيها، والمهم أن تلك العناصر حدثت التي األزمانو  العناصر أصول في المؤرخون اختلف  قدو 
 طورت جماليةو  وظيفية  ضافاتإ كانت لكنهاو  المسجد أصل من تغير لم للمسجد المعماري التكوين في  دخلت
وأنتج ، الكعبة الشريفةدقة توجيه المسجد صوب المحراب لتوضيح  فعلى سبيل المثال أنتج ،المسجد  عمارة

، ونالمصليراه لكي مام و اإلمنه لكي يخطب ( ثاث درجات أو أكثر) عن مستوى األرضالمرتفع المنبر 
الصاة في أفضلية و ، القبة الصغيرة أعلى المحراب هي النعكاس الصوت صوب الصفوف الخلفية للمسجدو 

  .تجاه القبلةامتعامد على  تجاهاالصفوف األولى أدت إلى اتساع أبعاد فراغ الصاة في 

مية ساالدولة اإل بسبب اتساع ،ميسااإلألماكن تواجد المسجد عبر بقاع العالم " التنوع الثقافي"وبسبب 
للتاؤم مع البيئات والمجتمعات  مساجدالالتنوع الكبير في صور أبنية أدى إلى  ،ا  ألقاليم ممتدة ومتنوعة ثقافي

فظهرت ، للتغير والتطور من زمن آلخر ومن مكان آلخر المسجد وسطا قابا   أصبحف، المتنوعة القائمة فيها
صور مستحدثة على الجانب الوظيفي والتشكيلي، من الداعي البحث في أصولها وفهم دالالتها ومسبباتها من 

المساجد وسمرقند، ثم يران إ، ومساجد الهند والصينوناحظ ذلك في مساجد ، اآلن بداية ظهورها وحتى
 .سواألندل افريقيإ مساجد شمالو  العثمانية،والمساجد ، األموية والمملوكية في الشام ومصر

لم تكن موجودة بالمسجد  ضافيةإ عناصرعدة المسجد  فيستحدث ا، خاصة وبعد ظهور العصر األموي
 ،] ) TBurckhardt ,( ,902009 [ 2كالمحراب المجوف لى اهلل عليه وسلماألول في عهد الرسول ص النبوي
، وجاءت إلى غير ذلك من إضافات... والقباب، وكذا ظهور الزخارف، ] O( Urey ,2013 ,(79 [ 3والمآذن

نوع من وضع  فيخال هذا العصر، مما أسهم  عمارة المساجد بالجانب الروحي تأثر هذه العناصر بسبب

                                                           
2
 Burckhardt, Titus , "Art of Islam: Language and Meaning", Foreword by Seyyed Hossein 

Nasr, Introduction by Jean-Louis Michon, World Wisdom, Inc, Library of Congress Cataloging-

in-Publication Data, 2009, p 90. 
3
 Urey, Ozgur, "Transformation of Minarets in Contemporary Mosque Architecture in 

Turkey", International Journal of Science Culture and Sport, December 2013, p 97. 
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 وانتهت، وعبر عهود عدة شخصت تلك الصورة في األذهان، مفردات عمارة المسجدالصياغة شبه الثابتة ل
 . إلى تقرير صيغ مكررة

 المنبر،و  الصحن،و  الصاة، قاعة: هي التاريخ عبر تصميم المسجد بها عرف المعمارية التي والعناصر
، ... المياه  دوراتو  النساء، مصلىو  األروقة،و  كالقباب أخرى عناصر هناكو  الميضأة،و  المئذنة، و  المحراب،و 
عصرنا  في أصبحت قد مختلفة عصور في ضافتهاإ تمت التي العناصر المعمارية  هذه  من بعضا أن يبدوو 

 الصحن مثل دورها أهمل أو القبابو ، ] O( Urey ,2013 ,(96 [ 4المآذن  مثل فقط  رمزية معمارية سمة الحالي
  .األروقةو 

التشكيلية  العناصرأبرز  أصبحت، "والمئذنة والقبة والمنبرالمحراب "عمارية للمسجد العناصر المهذه إن 
المسجد عبر عهود شهدت لعديد من العمائر  المميزة لعمارة المسجد، فقد ظلت هي المرجع واألداة لعمارة

 5"القيد"، وأن مثولها الدائم والمتكرر ضمن الصورة المعتادة للمسجد قد جسد ما يسمى بـبتغيرات غير مسبوقة
المورد والباعث  ،المسجد ومفرداته التعبيريةاإلرث التشكيلي لعمارة جسد  حيث، ] 20 ،7022 ،(م) إبراهيمجبر  [

، ترتبط في أذهان المصمم ا  لنشأة أي مسجد، األمر الذي دفع بالصياغة التعبيرية للمسجد محددة سلف
 .التغييرستطيع والمستخدم، برؤى ال ت

مسجد ال أبدلعناصر التشكيلية للمسجد، فلارتبط أفراد المجتمع بالصورة المتكررة  حقب متتابعةوعبر 
ا تشكيليا أقرب إلى التوحد، إطار ، وألسباب عدة اتخذ المسجد المعاصر أحد الصور المدبلجة لمسجد الماضي

نوع من  أدى إلى ظهور نموذج أوحد لم يأبه بمتغيرات األمكنة وطروحات األزمنة، األمر الذي دفع إلى
 .التنميط، والتكرار

 :طرز عمارة المسجد – 2
عبر بالتبعية إلى تطور صور مساجد أدى ذلك  ة ثقافيامتنوعو  ةمية ألقاليم ممتدسااإلع الدولة تساابعد 

على  مختلفةالمجتمعات المتنوعة القائمة فيها، فظهرت صور و  للتاؤم مع البيئات ميسااإلأقاليم العالم 
مي تم سااإلطرز المساجد الموجودة في العالم  أشهرخال البحث في  منو ، والتشكيلي الجانب الوظيفي
 : استخاص مايلي

  :طراز المساجد األولى (2-1
  :وهي كاآلتي م،سااألولى التي بنيت في اإل المساجد هي

                                                           
4
 Urey, Ozgur, ibidem, p 96. 

5
 ، المؤتمر"تخاذ الموروثادراسة في دالئل ... مبعث التجديد و    طارعمارة المسجد قيود اإل"، إبراهيممحمد ، إبراهيمجبر  

 .20/02، ص0227أكتوبر  00-07، القاهرة، "(المستقبلو  الحاضرو  الماضي"مية ساالفنون اإلو  العمارة)العالمي األول 



 العصرنةو  األصالةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال                     المعاصر عمارة المسجد :لثالفصل الثا 

71 
 

لقد و  ،(1 -3شكل ) م 622، والذي بني عام المنورة المدينة فيصلى اهلل عليه وسلم  الرسول مسجد -
  .رأنشئ هذا المسجد خال شهرين من الهجرة في منازل بني عدي بن النجا

وكان مجرد سقيفة مغطاة بالقصب ، م 635الذي بني عام شراف عتبة بن غزوان إب البصرة مسجد -
 .كان يحيطه خندق، دونما جدارو تنهض على جذوع نخل 

 .ئه من القصبإنشام، وكان في بداية  636سعد بن أبي وقاص عام  أنشأهالذي الكوفة مسجد  -

 الفسطاطة مديني فم  642عام  العاص بن أقامه عمرو الذي الفسطاط في العاص بن مسجد عمروو  -
السقف من و  أعمدته شيدت من جذوع النخيلو كان له ستة أبواب و ذراعا،  30x50كانت مقاييسه و  ،(مصر)

  .قد توالت عليه التجديدات على مر العصورو كسيت األرض بالحصباء و  الجريد

ستخدمت في ابالبساطة، حيث  تسمتافقد  ،منبثقة من البيئة المحيطة بهاكانت  ربعةاأل المساجد هذهو 
، 0090، (ح) مؤنس ] 6...(جذوع النخيل، الجريد، الحصباء، القصب)البيئة  الخامات الطبيعية منها تشييد
55-56 ]. 

 
 

 
 

  في المدينة( ص)تصور لمسجد الرسول  :0 -3شكل 
 (السابعة هجرياالسنة : السنة األولى هجريا والصورة السفلية: الصورة العلوية)

 0207من المدينة المنورة، أخذت صور من أحد المعتمرين : المصدر
                                                           

اآلداب، الكويت، جانفي و  الفنونو  ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة"المساجد"، حسين مؤنس، 6
 .56-55ص  ،0090
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  :موياألز طراال( 2-2
 ظهربدأ العصر األموي ف، م660  عام دمشق إلى المنّورة المدينة من ميةسااإل الخافة نتقالاومع 

 :الطراز األموي ومن أهم مساجده مايلي

وهو بناء مضلع تعلوه قبة، ويعود  (4 -3شكل ) شراف عبد الملكإب م 691الذي بني عام  الصخرة قبة -
الذين كانوا من أهل الباد فنقلوا تقاليد العمارة لى المعماريين والفنانين األوائل إشكله الوحيد ومخططه المثمن 

 .[ 34، 0200، (خ) عيسى قلمط ] 7مية األولىسااإللى العمارة إأو جزئيا  السائدة كليا

المسجد من أهم المنشآت التي أنجزها الوليد بن عبد  دويع، م 709الذي بني عام األقصى  المسجد -
 .الملك، ويقع على محور قبة الصخرة باتجاه الجنوب وبمحاذاة السور الجنوبي للحرم

في عهد الوليد في  المسجد األمويأقيم  ، حيثم 705والذي بني عام  في دمشق األموي المسجد -
ويتألف الجامع الكبير من صحـن  ،] N(erzoug M(,  ,862012 [ 8الذي كان قديما معبدا وثنيا لجوبيتر المكان

 .] Burckhardt (T),  ,252009 [ 9حرم متجه نحو القبلة تعـلوه قـبة، ومن ثاث مآذنو عرضاني 

وأما ، (تونس)ن نافع بعد دخوله أفريقيا أقامه عقبة ب، م 670الذي بني عام القيروان  في مسجد عقبةو  -
ومخطط الجامع مستطيل غير متساوي  .صاحات التي تمت عليه الحقاالتعديات واالبقي قائما رغم ه فشكل

، ندخل إلى هذا الجامع (4 -3شكل )و( 3 -3شكل ) قاعة للصاةو ، مؤلف من صحن (0 -3شكل ) األضاع
التي تتكون من ثاث و جتياز أحد هذه األبواب نرى المئذنة ذات الشكل المربع، امن عدة أبواب متشابهة، بعد 
شكل )و( 5 -3شكل )صغيرة رتفعت المئذنة في الفضاء لتنتهي بقبة اطوال كلما و طوابق يتقلص حجمها عرضا 

 .(7 -3شكل )و( 6 -3

ضافية لم تكن إاستحداث عدة عناصر ، و القصور الكبيرةو  تشييد المساجد الضخمةب العصروامتاز هذا 
إلى غير ... كالمحراب المجوف، والمآذن، والقباب، وكذا ظهور الزخارف :طراز المساجد األولىموجودة ب

، ومآذنها مية في هذا العصر أصبحت في أوج عزها اقتصاديا وسياسياسااإلألن الدولة ذلك من إضافات، 
الغالب للمآذن في  النموذج المختار الحقااألضاع الرباعية، وهذا الشكل أصبح  يبشكلها المربع ذامتازت 

 .(6 -3شكل ) بتونس هذا بعد تشييد مئذنة مسجد القيروان المغرب بأسره حتى يومنا
                                                           

 العمارة في اهمن االستفادة وسبل المشرفة الصخرة قبة مسجد في العمارة ندسةهو  الجمالية القيم"خالد،  ،عيسى قلمط 7
 - ميةسااإل الجامعة، المعمارية ندسةهال المعمارية، قسم الهندسة في مذكرة الماجستير ،"(يليةوتحل يةنقد دراسة) المعاصرة

 .34ص ، 0200ة، غز 

8
 Merzoug, Noureddine Abdellatif, "Minarets des Mosquées de Tlemcen, Étude 

architecturale et artistique", Mémoire de Magister en Architecture, Option : La ville, 

Patrimoine et Urbanisme, Département d’Architecture, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 

2012, p 86. 
9
 Burckhardt, Titus , "Art of Islam: Language and Meaning", Foreword by Seyyed Hossein 

Nasr, Introduction by Jean-Louis Michon, World Wisdom, Inc, Library of Congress Cataloging-

in-Publication Data, 2009, p 25. 
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  القيروان مخطط جامع :0 -3شكل 

 [Golvin (L), 1970, 61]   :المصدر
 جامع القيروانلمحراب ومنبر مشهد  :3 -3شكل 

 الباحث: المصدر
 

  
 جامع القيروانلقاعة صالة مشهد  :4 -3شكل 

 الباحث: المصدر
 دخل قاعة صالة جامع القيروانمل مشهد :5 -3شكل 

 الباحث   :المصدر
 

  
 القيروان جامعصحن ومئذنة مشهد عام ل :6 -3شكل 

 الباحث: المصدر
 مشهد عام لجامع القيروان :7 -3شكل 

 الباحث: المصدر

  :العباسيز طراال( 2-3
أبرز المساجد التي بنيت في هذا  منو نتقال الخافة إلى بني العباس ظهر الطراز العباسي، اوبعد 
  :مايلي العصر
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والذي أمر ببنائه الملك المتوكل في مدينة  ،(9 -3شكل ) م 848الذي بني عام  بالعراق مسجد سامراء -
م وهي تنهض من  50رتفاعها امي بالمئذنة اللولبية التي يبلغ سااإليتميز عن مساجد العالم والذي  ،سامراء

ناحية الجدار الشمالي للمسجد على قاعدة مربعة، والتي تمتاز بشكلها الفريد ذات البدن الحلزوني الشكل، 
 .(0 -3شكل ) ت من القمة، يدور حولها درج خارجي يؤدي إلى نهايته إلى قمة المئذنةبر قتاوالتي تضيق كلما 

وهو يقع في المدينة الجديدة التي  ،عهد المتوكلفي  م 860الذي بني عام  بسامراء مسجد أبي دلف -
ين ن هناك تشابه كبير بين مسجد سامراء وأبو دلف الذإكلم شمال سامراء، ويمكن القول  15بنيت على بعد 

 .مئذنة سامراء اللولبية فمئذنة هذا المسجد تشبهبنيا في عهد المتوكل، 

 قدو  ،(9 -3شكل ) م  878عامه ؤ بناتم و عهد أحمد بن طولون  يفشيد  الذي بمصر طولون بنا مسجد -
ستعان امصر وذلك ألن أحمد بن طولون  يف ةجديدة لم تكن معروف ةهذا الجامع أساليب معماري يف ظهر

على شكل  يمصر ذات السلم الخارجي تعتبر الوحيدة ف التيبمئذنته الجامع ، وامتاز هذا بمهندس من العراق
        10وتتكون من أربع طبقاتء جامع سامرا ةكبير مئذن حدإلى حيث إنها تشبه  ،(0 -3شكل ) يحلزون

]65 ,4991 ,[ Benyoucef (B). 

 .م 862 عام بتونس عادة بناء مسجد القيروانوا -

م،  762، كبغداد عام Benyoucef (B) ], 4991, 14[  11ميةسااإلوتميز هذا العصر بتشييد المدن 
ة ، واستعانللمآذن الشكل الحلزونيعن الطراز األموي خاصة بعباسي يختلف الطراز الو ، م 836سامراء عام 

 .بالعراق جامع سامراء مئذنةالمستعملة سابقا كما هو الحال في  بدال من الحجارةباآلجر األحمر الداكن 

   
  عن ستيرلن –مخطط مسجد سامراء، العراق  :9 -3شكل 

 [ Grandet (D), 1986, 25 ]   :المصدر
 أحمد بن طولونلمئذنة سامراء ومئذنة مشهد عام  :0 -3شكل 

 [ 6 ،0200، (أ)محمود [ : المصدر

                                                           
10

 Benyoucef, Brahim, "Introduction A L’Histoire De L’Architecture Islamique", Ed O.P.U, 

Alger 1994, p 65. 
11

 Benyoucef, Brahim, Ibidem, p 14. 
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 :الطراز الفاطمي (2-4
 لجامعاو  الحاكم جامعو  األزهر الجامع: الطراز الفاطمي يتمركز في مصر، ومن أهم نماذجه نذكر

ي جامع من كل يف القبلة رواق يف القاطع المجاز رو ظه، وتميز هذا الطراز برزيك بن طائع جامعو  األحمر
 االهتمام ظهر كما، المساجد تصميم يف يالنبو  النموذج استخدام الطراز هذا في ستمراو  ،والحاكم األزهر
 المآذن وأصبحت ،الواجهات يف المقرنصات استخدمت حيث، األقمر جامع يف مرة ألول الواجهة بتصميم

 طائع مسجد مثل محات،ال تعلو يالت المعلقة المساجد من جديد نوع ظهر كما، التشكيل فى أساسيا نصراـع
 لجامع، االحاكم جامع، األزهر الجامع: ، ومن أهم نماذجه نذكرالمسجد لتهوية الملقف استخدم كما ،رزيك بن

 .رزيك بن طائع جامعو  األحمر

  :السلجوقيز طراال( 2-5
: مثل الشامو  العراق في األولى أشكالهاو  دارسلما ناءبب ساجدلما عمارةتأثر بيتميز الطراز السلجوقي 

 سوق جامع مئذنة مثل، الحلزونية آذنلماو  ،وصللما في "الدين نور مسجد"و ،بغداد في "السلطان مسجد"
امتاز هذا و  .الصغرى آسيا في السلجوقية ساجدلما، و السلجوقي الطراز من الشام مساجدو  بغداد في الغزل

 نشاءإ في التوسعب، و أصفهان في الجامع المسجد فيكما هو موجود  للمسجد اإليوان عنصر بإضافةالطراز 
 الدين قطب جامعمثل  الهندي ميسااإل الطراز نشوءو  الهند إلى ميسااإل الفن متداداو  أشكالها تنوعو  القباب

 .دلهي في منار قطب سمبا شهورةلما مئذنتهو 

  :المغولي يرانياإلز طراال( 2-6
 الضخامةو  الفخامةالثالث عشر الميادي، وامتاز بالتوجه نحو  للقرن الثاني النصف خال بدأ هذا الطراز

 البوابات، و صقولةالم نحوتةلما بالحجارة بنيةلما العالية الجدران، وبشآتلمنا نواحي من ناحية كل في
 صغر، وبالواحد سجدلما في الصاة بيوت تعدد، وبالقاشانيو  بالرسوم زينةلما رتفعةلما القباب، و الضخمة
 .رتفاعاال العظيمة آذنلما ظهور، وأخيرا كثيرة أحيان في ختفاؤهااو  كشوفةلما الصحون أحجام

، والذي بني عام مشهد مدينة في الرضا علي ماماإل روضة في شاد جوهر مسجد :ما يلي اذجهاومن نم
، سمرقند في الجامع تيمورلنك مسجدم، و  0409عام  والذي بني بخاري في قابان مسجدم، و  0409

 (.الخامس عشر الميادي القرن منتصف) تبريز في األزرق سجدوالم

  :المملوكيز طراال( 2-7
 والزخارفبواجهات المساجد هتمام اإلبوامتاز هذا الطراز ظهر الطراز المملوكي في مصر والشام، 

 جوسقبعد ذلك و  مثمن وبدن مربعة قاعدة ذو معظمها وكان رتفاعهااب المآذن متازتاو  القرآنية، والكتابات
 الرخام من يصنع المحراب وأصبح الملون، بالرخام األرضيارت زخرفة وازدهرت الشكل، أسطواني علوي

 .بالزخرفة المنابر وظهر تطعيم
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 كل تضم [ 49، 0203، (ف) طاهر بشير ] 12معمارية مجموعات إلى المساجد تتحولوفي هذا العصر 
، الناس منه يستقي سبيل أحيانا إليها يضافو  مدرسةو  (سجدلما لصاحب مدفنا) روضةو  مسجدا منها

: ذجهنما أشهرومن . يواناتهاا  و  ملحقاتهاو  أجزاؤها تتعددو  ساجدالم مساحات تتسعو  (مستشفى أي) ومارستان
م،  0309الذي بني عام  الجبل قلعة في الناصر مسجدم، و  0077الذي بني عام  بيبرس الظاهر مسجد

 .الغوري جامع، و قايتباي جامعو  ،برقوق السلطان جامعم، و  0400الذي بني عام  ؤيدلما السلطان جامعو 

  :األندلسي المغربيز طراال( 2-8
دخل عليه من تأثيرات محلية، األموي في المشرق مع ما أ  لطراز متدادا لإ األندلسي المغربييعتبر الطراز 

 تتميز، و األندلسو  غربلما في الطراز هذا سادو  .األخرى طرزأسهمت مع الزمن في تطويره وتمييزه عن ال
 قريبا أو مربعا يصبح حتى جوفه بتعميق هتماموالتركيز عليها واال الصاة بيوت تساعبا الطراز هذا مساجد

 الرخامية األعمدة كثرةو  .سقفا أعلىو  أوسع جعلهو  المحراب إلى ؤديالم األوسط بالرواق هتمامواال، ربعالم من
 زيادة إلى تجاههااو  المحاريب هيئات في ننالتف، و السقف لتعلية زدوجةلما األقواس رابتكوا السقف تحمل التي
كما . زخرفةلما الخشبية السقوف ،الحصان وةدح أقواسو  دببةلما األقواس ستعمالا في التوسعو . الحنية عمق

 .األسوار تشبه والتي مةاضخبال الخارجية سجدلما درانتمتاز ج

 مساجد في نرى كما ،الفسيفساءو  بالقاشاني الجدران بزينة هتمامأيضا باال الطراز هذا مساجد تتميزو 
 أحيانا ،القبلة لجدار قابللما الجدار عند ىيبن الضخم بالبرج شبيهة تصبح ئذنةلما، و المرينيينو  وحدينلما

 ضخامة بسبب وحديلما العصر مساجد في نرى كما بذاته قائما برجا تصبحو  سجدلما بنية عن ماإ  تنفصل
 .العقود

 :عهد األمويين في األندلس (2-8-1

تم إقامة دولة أموية في قرطبة سنة م،  752/ ه  030على الدولة األموية في الشام عام  بعد القضاء
استمرت إلى بداية القرن الخامس الهجري، ثم ظهرت صراعات على السلطة أدى إلى  م، 756/ ه  039
، وجامع في عهد األمويين ازدهرت األندلسوقد  (.ه 494 –ه  400عهد موك الطوائف )األندلس  ئةتجز 

العقود : وأهم ما يميز هذا العهد .أفضل دليل على مستوى االزدهار الذي بلغته األندلس (02 -3شكل )قرطبة 
  13الحدوية والمفصصة والمتشابكة والقباب ذات العروق البارزة، واستخدام النقوش الجصية والخطوط الكوفية

 .[ 340، 0002، (ع) الريحاوي ]

                                                           
12

 بجامعة العمارة كلية، "(المماليك عصر الى االموى العصر من) المساجد عمارة تطور من نماذج "فتحي،  ،طاهر بشير 
 .49ص ، 0203 نوفمبر، الخرطوم، يالوطن الرباط

13
، 0002، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، "ميةساالعمارة في الحضارة اإل"الريحاوي، عبد القادر،  
 .340ص
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 (حاليا الكتدرائية الكبيرة) قرطبةمسجد مخطط  :02 -3شكل 

 ] ) TBurckhardt ,( ,1322009 [ :المصدر

   
  قرطبةمسجد األعمدة الداخلية ل :00 -3شكل 

 ] ) TBurckhardt ,( ,1342009 [ :المصدر
 قبة مسجد قرطبة من الداخللمشهد عام  :00 -3شكل 

 ] ) TBurckhardt ,( ,1362009 [ :المصدر

                14(األول)م من طرف األمير عبد الرحمن  759/ ه  060جامع قرطبة الكبير سنة شيد 
] 1322009, Burckhardt (T),  [ بعدما كان بسيطا يحتل جانبا من كنيسة المدينة، وقد قامت به عدة ،

وكان . م x 005م  079م، حيث بلغت أطواله  097/ ه  377توسيعات إلى أن اكتمل بناؤه في عام 
المسجد األول لجامع قرطبة يحتوي على قاعة مستطيلة مؤلفة من إحدى عشرة باطة عمودية على جدار 
                                                           
14

 Burckhardt, Titus , "Art of Islam: Language and Meaning", Foreword by Seyyed Hossein 

Nasr, Introduction by Jean-Louis Michon, World Wisdom, Inc, Library of Congress Cataloging-

in-Publication Data, 2009, p 90. 
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ة إلى الصحن ومئذنة عند بابه الشمالي، أما سقفه فهو ضاف، الوسطى أكثر اتساعا، باإل(00 -3شكل ) القبلة
م، ولقاعة الصاة أبواب على الصحن بعدد الباطات، ثم جرى توسيعه مرات  0892من الخشب ويرتفع بـ 

وما زال جامع قرطبة إلى يومنا هذا بهندسته الفريدة، بالرغم من تحويله . عديدة دون المساس بالمسجد األول
، وتحتل اليوم (00 -3شكل )و (20 -3شكل ) حتال األسبان لقرطبةإم بعد  0036/ ه  363إلى كنيسة سنة 

 .المسجد بينما تحتل كنائس صغرى عديدة أماكن أخرىمساحة الكتدرائية الكبيرة معظم 

 :في المغرب واألندلسوالموحدين عهد المرابطين  (2-8-2

بزعامة يوسف بن تاشفين، الذي سارع لنجدة م  0256/ ه  449ظهر العهد المرابطي بالمغرب منذ عام 
سبان وبدعوة من األمير بن عباد وأهالي إشبيلية، فنجح بذلك لتصبح األندلس مع األندلس من أطماع األ

ولكن ضعف حكام المرابطين فيما بعد، أدى إلى ظهور حركة اصاحية . المغرب تحت سلطة المرابطين
ن فأدى ذلك إلى زوال حكم المرابطين وظهور العهد الموحدي ، تفوقوا على المرابطي"الموحدين"اسمها 

 .بالمغرب واألندلس

أما مساجدها . امتاز عهد المرابطين والموحدين بالمقرنصات واستخدام الخزف الملون والنقش على الجص
كالعقود التي شاع فيها الحدوي المدبب  فتتصف بالضخامة، وال تخلو من الزخرفةفي المغرب المشيدة 

كما تعتبر . بنى على أساس الباطات العمودية على القبلةوالحدوي الدائري والعقود المفصصة، وكانت ت  
 .الفسيفساء الخزفية عنصر جديد ظهر في هذا العهد

ويين في فاس ، وجامع القر (م 0290/ ه  475)الجامع الكبير بتلمسان  :ومن أهم نماذج عهد المرابطين
: أما نماذج عهد الموحدين فنجد (.م 0206/ ه  402)، والجامع الكبير بمدينة الجزائر (م 950/ ه  045)

، مسجد حسان في (م 0047/ ه  540)، وجامع الكتبية في مراكش (م 0053/ ه  549)جامع تنمال 
 .م 0005/ ه  500الرباط، وأخيرا جامع إشبيلية الذي تم بناؤه سنة 

 :عهد الدويات التي تجزأت من دولة الموحدين (2-8-3

في متصارعة أدت الثورات التي ظهرت في المغرب واألندلس في أواخر عهدهم إلى قيام ثاث دول 
، دولة المرينيين في المغرب عاصمتها فاس، دولة الحفصيين في المغرب األدنى عاصمتها تونس) المغرب

وسقوط األندلس في أيدي األسبان ، (عاصمتها تلمسان -جزائرال –دولة الزيانيين في المغرب األوسط 
وامتازت العمارة في عهد هذه الدويات التي تجزأت من الدولة الموحدية بالعناية . ستثناء إمارة غرناطةاب

التي تغطي الجدران والعضائد، ( الزليج)الكبيرة بالزخرفة، فمن بين العناصر الزخرفية نجد الفسيفساء الخزفية 
 .أما العناصر المعمارية فنجد العقود بأنواعها من أهمها عقد جديد شاع في هذا العهد هو العقد المقرنص

/ ه  730) بومدينمسجد فاس الجديد، وجوامع المنصورة وسيدي  :الدولة المرينية ومن أهم نماذج
  مسجد القصبة: أما نماذج الدولة الحفصية فنجد .(م 0354/ ه  754) وسيدي الحلوي بتلمسان، (م 0330

(. أضافوا إلى مئذنته قسمها العلوي الحالي)في تونس، وجامع الهوا في تونس، كما اهتموا بجامع القيروان 
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 وجامع المشور ،(م 0006/ ه  606)مسجد سيدي أبي الحسن بتلمسان  وأما نماذج الدولة الزيانية فنجد
 ...بمدينة تلمسان

 :لصفويا زطراال( 2-9
 أو (زاده مامإ) الشيخ فروضة ،(مدافن) روضات من أساس على تقوميران إفي  الكبرى الصفوية ساجدلما
 أكثر أو يواناإ الحالة هذه في سجدالم بقية تكونو  ،القبة فوقها ترفعو  بالغة زينة فتزين، سجدلما قلب هي الشاه
 .ءوسامرا النجفو  كرباء في الشيعية زاراتلما الطراز هذا في تدخل، و بالروضة ملحقا

 وادلما أغلى ستعمالالمساجد، وا أبوابو  جدران رتفاع، وافخامةلهذا الطراز ال الرئيسية الخصائصومن 
 الصحونو  بالقاشاني المحاة القباب فوقها تقومالتي  الصغيرة صلياتين المب زاوجةبناء المساجد، والم في

 في أساسية كعناصر الحدائق دخالا  ، و النافورات فيها توضع أحياناو  رمرلمبا أرضها تفرش الكبيرةو  الصغيرة
 .سجديةلما موعةلمجا تكوين

السابع عشر  القرن منتصفالذي بني في  ربيلأ في الدين صفي الشيخ جامع الطراز هذا ذجنما أهم منو 
م،  09 القرن في بنيالذي  ريفانا في( األصفر الجامع) جامع كيوك، و أصفهان في شاه مسجداالميادي، و 

 ينالكاظم سجدم، وأخيرا م 0722الذي بني عام  أصفهان في( شاه مادري) ينحس السلطان مدرسةو  جامعو 
 .م 05 القرن إلى يرجع نشائهإ أولالذي كان  بغداد في

  :المغوليز طراال( 2-11
، وأحيانا المسجد دهاليزهو  قاعاتهو  البناء أقسام تعدد، وبالضخامة: بــــ الهند في غوليةلما ساجدلماامتازت  

 فييأخذ  المحرابة إلى أن ضاف، باإلآذنلماو  القباب عدد، وبتالصغيرة صلياتلما ةكثر ، و طبقاتيتشكل من 
 .الزخارفو  بالزينة مثقلة ضخمة هيئة ةالرئيسي الصاة قاعة

الذي بني  سهسرام في شاه شير روضة: معا روضاتو  ساجدلم هي هنا إليها كونل يشير التي النماذجو 
 التي محل التاج روضةم، و  06 القرن الذي بني في سيكاندرا في أكبر السلطان روضةم، و  06 القرن في

 في شاه عادل محمود روضةم، و  06 القرن الذي بني في أجرا في زوجته لذكرى جيهان شاه السلطان بناها
 (.مترا 39 قطرها) الضخمة السامقة القبةو  الطبقات العالية نارةلما ذات م، 0662الذي بني عام  بيشابور

  :العثماني التركيز طراال( 2-11
 بتداءا بخصائصهم، وظهر  03 القرن خال الصغرى آسيا في ينالعثماني توسع أثناءز طراالهذا  تكون

أشهر ، ومن يرانياإل الطراز من كثيرة قتباساتا مع السلجوقي للطراز ستمرارام، والذي يعتبر ا 05 القرن من
ة متعدد ةفسيح صاة قاعة له مسجد هو، و بروسة في" أورخان" أنشأه الذي "جامع أولو" مساجده نجد مسجد

 بذلكين المحيطين الرواق فوق صغيرة قباب هناك، و كبيرة قبة تقوم األوسط الرواق منتصف في، و األروقة
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 عماريلما ستطاعم، أين ا 0460عام  الفاتح محمد السلطان أنشأه الذي "المحمدية جامع"، واألوسط الرواق
 الذي بايزيد السلطان مسجدوأخيرا  .بالغة مهارة أياصوفيا في كنيسةل عماريلما الشكل هذا يقلد أن العثماني

 األوسط الرواق ففيه، أياصوفيا طراز على مبني هوم، و  0527عام  ولبنطسإ في الدين خير هندسالم أنشأه
 الواجهة ركني على، و جانبية أروقة تمتد  األوسط الرواق ذلك جانبي علىو  ،قبة نصف عليه تقوم الذي الفسيح
 الجو في تضرب التي الواحدة الشرفة ذات لعثمانيةا للمئذنة وذجاننم الحق في هما نحيلتان مئذنتان تقوم
  .مسنون رصاص قلم كأنها

 قبة وسطها على تقوم الضوء الوفيرة السقوف العالية الفسيحة القاعات إنشاءبوامتازت المساجد العثمانية 
النوع  هذاو  ،(50 -3شكل )و (40 -3شكل ) المآذن األسطوانية ذات الهامة المخروطيةب، و (30 -3شكل ) سامقة

أصبح و  ،مصرو نتقل منها إلى الشام وا ،شرق أوروبا التي حكموها بادنتشر على أيدي العثمانيين في كل ا
مآذن جامع محمد علي في قلعة  نماذج هذا النوع من، و العثمانيين أخيرا  إلى يومنا هذا لدىالنموذج المختار 

نهايتها المدببة و ستقامتها وابتركيا حيث تشبه في رشاقتها  نبولطفي إس أحمدمآذن مسجد السلطان و القاهرة 
 .القلم الرصاص

 

 

 
 تركيا - هزاد شاهجامع خطط م :03 -3شكل 

 ] A( Kuran ,( ,1971968 [: المصدر

( األسفل)ومشهد عام ( األعلى)قطع طولي م :04 -3شكل 
 تركيا - هزاد شاهجامع ل

 ] A( Kuran ,( ,1981968-199 [: المصدر
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 ميسااإلعبر أقاليم العالم لمآذن المسجد صور متنوعة  :05 -3شكل 

 الباحث بتصرف: المصدر

 :المساجدعمارة ثة في يحدالمدارس الأهم  – 3
، وذلك بسبب اتساع رقعة المساجد إنشاء فنظهرت عدة مدارس حديثة في عمارة المساجد قامت بتطوير 

  :] 000-090 ،0090 ،(ح) مؤنس [ 15ومن بين هذه المدارس الحديثة نذكر مايلي، ميةسااإلالدولة 

 :الحديثةالمدرسة المصرية ( 3-1
، ومن أبرز المهندسين عشر التاسع القرنفي أوائل  مصر في الحديثة ساجديةوقد بدأت نهضة العمارة الم

، حيث (Mario Rossi" )ماريو روسي"هو المهندس المعماري المساجد الحديثة بمصر  إنشاءالذين أبدعوا في 
 محمد مسجد"، و"0050 - الرمل محطة مسجد"، و"0045 - المرسي العباس أبي مسجد" إنشاءقام ب
 على "الزمالك مسجد"، والتحرير ميدان في "مكرم جامع عمر" مسجدان هما لقاهرة، وباكندريةاالس في "كريم

 .النيل ضفاف

 الخطوط توضعالمساجد التي  أوائل، من "ماريو روسي"الذي أنشأه  "المرسي العباس أبي مسجد" دويع
ة إلى ضافباإل معالجا صحن ءالغإالمعاصرة منها  مصر في ساجديةلما العمارةعليها فن  يسيرالعريضة التي 

في مساجد  األرابسك أو التوريقتمنع الزيادة في أبنية المساجد، واستخدام  ،تقانابالتي توضع  المسجد خطة
 .المسجد سقف أركان فيية الزخرف ستخدم القبابمصر الحديثة، وا

ماريو " مبتكرات من الكثيرالمصرية  في المساجد ستخدماالذي  "خيرت علي" نجد" روسي"ومن تاميذ 
 القبة جانب إلى الزخرفية القباب ستخداماو  لمسجدا أجزاء جميع وتوازن سافةلما ستخداما حسن مثل "روسي

 .الرئيسية الوسطى

                                                           
اآلداب، الكويت، جانفي و  الفنونو  ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة، سلسلة كتب "المساجد" ،حسين ،مؤنس 15

 .000-090 ، ص0090
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 :المسجد النبوي في المدينةو م االحر المسجد مدرسة ( 3-2
بمكة المكرمة م االحر المسجد  على أدخلت التيوالترميمات  التجديداتهذه المدرسة تتمثل في جميع 

االسم  ماالحر المسجد  د، ويع(70 -3شكل )و( 60 -3شكل )في العصر الحديث  والمسجد النبوي بالمدينة المنورة
أيام الخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين وآخرها التي  توسيعاتالشائع للحرم المكي، ولقد مر على عدة 

 عماريةلما النهضة ثمرات منأيضا المسجد النبوي الجديد  دحصلت للمسجد في العصر الحديث، ويع
 .الحديثة ساجديةلما

 
  7102النبوي الحديث، مسجد الكتلة للمخطط : 06 -3شكل 
 0207المدينة المنورة،  -صورة أخذت من أحد المعتمرين : المصدر

     
 ستعمال المظاتا – النبوي الحديث من الخارجمسجد للصور : 07 -3شكل 

 0207المدينة المنورة،  -صور أخذت من أحد المعتمرين : المصدر
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التي نجدها في هذا المسجد النبوي نذكر منها العقود الطويلة المدببة  ومن التفاصيل المعمارية الحديثة
 كانت في مسجد أبي العقود هذه بداية) األلوان تلفلمخا وة فرس مدببة، والملبسة بالمرمردالتي تنتهي بح

 ، واألعمدة، والدعامات، والقبلة، والمنبر، واألروقة، وفرش األرضية من المرمر، والقبة(العباس باالسكندرية
 .الجليل للمسجد النبوي المآذن البديعة، والمدخلو 

 :المدرسة المغربية الحديثة( 3-3
 غربيةلما عماريةلمامي تقليدي مجدد، وتعتمد أساسا على التقاليد إساالمدرسة المغربية الحديثة تمتاز بفن 

 ثاراآلو  العمارة مدارس، تكونوا في شبان غاربةين مماريمع تجديدها، ومن رواد هذه المدرسة نجد مع األندلسية
 التقليدية غربيةلما الخطوط على واسار شكله، و ، حيث حافظوا على الطراز المغربي األندلسي في الفرنسية
 .الفرنسي عماريلما الفن من جديد ساسأ علىو  نفسها

م، والذي يمتاز  0003البيضاء الذي شيد عام  رومن أهم مساجد هذه المدرسة مسجد الحسن الثاني بالدا
 62عند القمة ويصل ارتفاعها ( 90 -3شكل )( م x 022م  022ذات شكل مستطيل )بقاعة صاة فسيحة 

الممكن استيعابهم في الصحن، ومرآب يتسع لـــ  92222من المصلين، فضا عن  05222م، تتسع لـــ 
 .سيارة وحافلة 0022

. الجبسية والزخارف الفسيفساء استخدام وبكثرة الحصان، حدوة ذات المحدبة بالعقودوالمسجد يتميز أيضا 
( م 65م و 39)وأكثر ارتفاعا ( م 42)مركزي عريض  ويخترق قاعة الصاة من الشرق إلى الغرب صحن

 (. م 07م وعلوها  02م و 02عرضها )وصحنان جانبيان 

 ،التقليدية المغربية العمارة طرازبالتي تمتاز ( 00 -3شكل )ومن الخصائص المميزة للمسجد هي المئذنة 
، (م 05مربع يبلغ ضلعه )أضعاف عرضها عند األساس  9م، والذي يساوي  022وبعلوها الذي يقدر بـ 

 فوقو  ذاناآل لشرفة واسعة مساحةتحيط به  صغرأ بدنه يعلو  والذي السفلي اجزئه في ضخم نبد والمئذنة لها
، وتم الرأس مدببة فرس وةدح هيئة على العقودو  بواباأل هناكو ، صغيرة قبة تعلوه الجوسق يكون الثاني البدن

 . ن من التمتع بالمنظر العام للمدينةمكّ تجهيز الصومعة بمصعد ي  
المدرسة ، يشمل على ] 72 ،0003 ،وآخرون (إ) البصري [ 16ومسجد الحسن الثاني هو مركب ديني وثقافي

 التي توجد في الواجهة الشرقية للمسجد وهي تستند إلى جدران القبلة بتصميمها النصف دائري، القرآنية
ة إلى ضافمية، باإلسااإلتحتوي على قاعات للدراسة ومدرجا وغرفا، وهي مكان للمعرفة ولتلقين العلوم 

دماج األبعاد الدينية والثقافية في بوتقة إالذي يعبر عن تاريخ المغرب عبر القرون، مستهدفا بذلك  المتحف
مي سااإلوالمخطوطات ذات الطابع تحتوي على أهم الوثائق  خزانة للكتبواحدة، كما أدمج بجانب المتحف 

 . والحضاري
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سلسلة تشييد دولة حديثة منشورات الك  ،"مسجد الحسن الثاني" ،القادري أبو بكر، بانسو ميشال ،إدريس البصري 

 .72ص ، 0003إيطاليا،  –أنترناسيونال، تم الطبع بمطابع أنتركراف، ميانو 
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التي تجسد المرافق الضرورية التي ساهمت في تكوين  الحماماتأما خارج المسجد وبفناء البناية شيدت 
دماجها ضمن برنامج مرافق المسجد، فنظم هذا المرفق في شكل إالنواة العمرانية في المدن العتيقة، لذا تم 

 .ة، ذات قباب مخرمة وبيوتات مخصصة لراحة المستحمينالحمامات الحرارية العتيق

 

 ( المغرب)قاعة صاة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء : 09 -3شكل 
 ]  ,0007Renata Holod and Hasan-Uddin Khan [: المصدر

 
 ( المغرب)عام لقاعة صاة ومنظر خارجي لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء  مشهد: 00 -3شكل 

 الباحث: المصدر
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 :الحديثة انيةير اإلالمدرسة ( 3-4
 التجديد، ولكن بجرأة أكثر في ساجديةلما يرانيةاإل للتقاليد استمرار يرانية الحديثة أيضا اتعتبر المدرسة اإل

، وقد تبريزو  أصفهان مدرستية المغربية الحديثة، ومن أهم مدارسها درسلماعلى ماهو عليه في  بتكاراالو 
 .فرنسا في لعمارةا فنوناألوائل في إيران  يرانيون المحدثونالمعماريون اإلدرس 

 يتعلق امفي خاصةو  ،تقاليدهو  يرانياإل الفن طابعقد حافظت على  الحديثة يرانيةاإل ساجدلماونجد 
 بعض فيتقريبا، مع التجديد الذي نجده  سجدلما أجزاء كل في لونلما الزجاجو  الخزفو  القاشاني تاالستعمبا
 .يرانيةاإل دنلما بعض في الحديثة ساجدلما

 :الحديثةمدرسة جنوب شرق آسيا ( 3-5
، فقاموا بابتكار ساجديةلما العمارة تجديد حركةمن الدول العالمية اليوم في  أندونيسياو  ماليزياتعتبر 

للمساجد، وبسبب التطور التكنولوجي الهائل في العمارة أدى إلى  عماريةلما بالتقاليدمساجد جديدة غير متأثرة 
 وادلماو  الهندسية األشكال كل تطويعاستعمال الهياكل المعدنية والمواد المعمارية الحديثة، ساعد في ابتكار و 

 آن في للمساجد ميسااإل الخط على، مع المحافظة اليوم تبنى يا التيأندونيسو  ماليزيافي مساجد  عماريةلما
 .واحد

الواسعة المساحة والتي ال  الصاةنجد ما يميز مساجدها من قاعة  الجديدة درسةلما هذهومن مميزات 
 سقف وواسع، ودمج فسيح الصحن، و سجدلما داخل تجميل في الحديثة وادلماتتخللها األعمدة، مع استخدام 

 .مثيا قبل من له نشهد لم جديدفشكلها  ئذنةلما، أما الخيمة شكل على واحدة هيئة في قبته مع مسجدال

 :المسجد المعاصر عمارة – 4
تميز القرن العشرين بأنه قرن العلم والتكنولوجيا، وخطى العلم في الحقبة األخيرة منه خطوات كبيرة في 

ومن ، يتوقع له االستمرار بشكل متعاظم في القرن الحادي والعشريناتجاه ما يسمى بثورة المعلومات، وهو ما 
أهم ما أفرزه هذا التطور، ذلك التطور الكبير في الثورة المعلوماتية والتي تمثلت في شبكة المعلومات 

 . Eldemery (I) ], 345,2009  [ 17تطور التكنولوجياوتطور الوسائل السمعية والبصرية التفاعلية و ( اإلنترنت)

حيث تذوب الفوارق الثقافية " القرية الكونية"إنه وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو ما يسمى 
نحو عصر العولمة؟،  واالجتماعية، فما يمكن أن يصبح عليه المسجد في الوقت الذي بدأ فيه العالم التحول
     18حنفي الدين عصامففي هذا العصر ظهرت عدة اتجاهات لعمارة المسجد المعاصر، حيث قدم الدكتور 
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 Eldemery, Ibrahim Mostafa, "Globalization Challenges in Architecture", Journal of 

Architectural and Planning, Locke Science Publishing Company, Inc., Chicago, IL, USA, 2009, 

p 345.   

ندوة حول خصوصيات معمار المساجد بالمملكة أعمال ، "اتجاهات معمار المساجد المغربية"، الدرويش، عبد العزيز 18
 .75-72ص، 0229مطبعة التومي، الرباط، المملكة المغربية،  ،0227يونيو  09المغربية بتاريخ 



 العصرنةو  األصالةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال                     المعاصر عمارة المسجد :لثالفصل الثا 

86 
 

االتجاه التقليدي المحلي، االتجاه التقليدي : "عدة أمثلة لهذه االتجاهات ،] 75-72 ،0229 ،(ع)الدرويش  [
اتجاه المعاصرة مع )الكاسيكي الجديد، االتجاه نحو المعاصرة االتجاه التقليدي المحافظ، االتجاه  المحسن،

 (".االنتماء تاريخيا، المعاصرة الكاملة، االتجاه الرمزي، االتجاه المختلط

 ،7022 ،(م) إبراهيمجبر  [ 19"حسن فتحي"حسب  ترددت صياغة المسجد المعاصر بين مجموعة اتجاهات
مي محدث، اتجاه تلقيطي، اتجاه العمارة الشعبية إسااتجاه تقليدي محلي، اتجاه محافظ، اتجاه : "] 02

الرغم من أن المسجد في سياق االتجاهات السابقة، كان قد استوحى شكله  وعلى، "واالتجاه المعاصر
الخارجي دائما  من طراز واحد يتم وضعه من قبل الجهة القائمة على عملية التصميم، استنادا  إلى موروث 

 .وثقافة الدولة التي يقام فيها

إال أن اقتران  ،المسجد إنشاءبادرة بالم افالتصميم غالبا  ما يعكس الهوية الذاتية وطموحات المجتمع متخذ
إلى ثقل الموروث من جانب والطروحات غير  ا  مجمل التصنيف بإشكالية التجديد في عمارة المسجد، استناد

جبر  [ 20المعاصر في عصر العولمة، من جانب آخر يدفع بنا إلى تصنيف آخرالمسبوقة لمعطيات الواقع 
وما هو ، "تقليدي"ما هو : ، يميز بين(00 -3شكل )( وبتصرف من الباحث) ] 20/02 ،7022 ،(م) إبراهيم

   :  في التعبير، على نحو مايلي" معاصر"، وكل ما هو "تشكيلي"

 :التقليدي االتجاه  ( 4-1

، الذي يمتاز "االتجاه التقليدي المحلي"التجاه األول هو ا: اتجاهين همايجمع بين  االتجاه التقليدي  
باستعمال مواد البناء الطبيعية المتوفرة في البيئة المحلية، تناوال  تقليديا  بااللتزام باألشكال والعناصر التقليدية 

ومواد استخدام طرق البناء المحلية وأساليب البناء التقليدية لمفردات وعناصر المسجد، ويتأكد ذلك في 
 اتجاه التطور"فهو  نيوأما االتجاه الثا، "األصالة"سم اويسمى هذا االتجاه أيضا  ب البناء المحلية المستخدمة

 تطويرمية في سياق متطور وبتقنيات حديثة، بمعنى سا، والذي يرتبط باستخدام مفردات العمارة اإل"المحدود
ويعتمد االرتباط بالنطاق الجغرافي المحلي على ، بعض المفردات التاريخية إلنتاج أشكال غير تقليدية

  .استخدام عناصر رمزية تقليدية

 :التشكيلي االتجاه ( 4-2

والرموز  وبين األشكال، ن مفردات الموروث لعمارة المسجدبي ءمةاالجمع والمهذا االتجاه على يعتمد 
اتجاه العمارة ": مية موروثة، وتوظيفها دون مراعاة لجذورها التاريخية، ويطلق عليه أيضا  إساالمميزة لطرز 

  .(02 -3 شكل)يفتقر إلى المرجعية و  للثقافة العامة، فهذا االتجاه هو نتاج "الشعبية
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 ، المؤتمر"تخاذ الموروثادراسة في دالئل ... مبعث التجديد و    طارعمارة المسجد قيود اإل"، إبراهيممحمد ، إبراهيمجبر  
 .20/02، ص0227أكتوبر  00-07، القاهرة، "(المستقبلو  الحاضرو  الماضي"مية ساالفنون اإلو  العمارة)العالمي األول 

 .20/02، صالمرجع السابق، إبراهيممحمد ، إبراهيمجبر  20
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 بقسنطينة( اليسار)وعمر بن عبد العزيز  (اليمين) أيوب األنصاري يأب يمسجدلمشهد عام : 02 -3شكل 

 ثـالباح: المصدر

 :المعاصر االتجاه ( 4-3

الذي يدعو إلى التحرر من القديم، واستحالة العودة إلى الماضي، " الحداثة"وهذا التوجه يعرف أيضا  باسم 
وسرعة التطور التقني ويعزز هذا االتجاه الدعوة إلى التطور في إطار المتغيرات الحادة في العالم من حولنا 

قفزات سريعة في  والتي قفزت، (00 -3شكل ) على كافة المستويات، وفي المجاالت اإلنشائية بشكل خاص
تطورها وتقديمها إلى المهندس المعماري أنماطا  وتقنيات حديثة لم يعرفها المعماري القديم، كالمعمارية الراحلة 

 . (7 -0شكل أنظر )زها حديد 

    
 السودان -النيلين بالخرطوم مسجد ل( اليسار)ومشهد عام ( اليمين)مقطع طولي : 00 -3شكل 

 ]  ,0007Renata Holod and Hasan-Uddin Khan [: المصدر
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 اتجاهات التصميم المعماري للمسجد المعاصر :00 -3شكل 
 الباحث: المصدر

 :للمسجد المعاصرأفكار تصميمية  – 5
للمساجد  التراثية المفردات علىالمرتكز  للمسجديطغى على تصميم المسجد المعاصر النمط التقليدي 

فهي تقليدية، ال تتوافق مع متطلبات العصر من النهضة التكنولوجية ومن  نشاء، حتى طرق اإلالتاريخية
 ئل تصميمية، فبحسبالخ، لذلك فعلى المعماري البحث عن أنماط جديدة وطرح بدا...تطور مواد البناء 

 لتوفيرنشائية المتطورة اإل النظم استخدام :] 52 ،0202 ،(ز)شحادة  [ 21"التخطيطية والمعمارية الدراسات مركز"
نشائي متطور لكي يكون مصلى إتغطية المسجد بأسلوب ، و (أ - 03 -3شكل ) األعمدة من خالي لصاةل بهو

نشائية إاستغال مآذن المسجد كدعامات للمسجد، و  الضخم الفراغئي مستغا نشااإل التكوين أسفلالنساء 
 المحافظة مع القبلة تجاها إلى مائا المسجد سقفمكانية جعل ا  ، و المسجد لمبنى ئينشااإل التكوين ضمن
مكان، و المسجد مسقط ستطالةا على  األول للصلوات الجزء يستخدم بحيث ،وظيفيا أجزاء إلى المسجد تقسيمية ا 

 .(ب – 03 -3شكل ) العيد لصاة يتوسع ثم الجمعة، لصاة يتوسع ثم الخمس

  

                                                           
، "الجغرافية المعلومات نظم غزة باستخدام قطاع في المساجد دور تفعيل على العمراني التصميم أثر"، محمد زياد ،شحادة 21

 .52، ص 0202، غزة -ميةسااإل الجامعة، الهندسة كلية، المعمارية الهندسة قسم، ماجستير أطروحة

لمسجد المعاصرل التصميم المعماريتجاهات ا  

  تجاه التقليدياال  تجاه المعاصر اال  التشكيلي  تجاهاال 

 تجاه التقليدي المحلياال 

 تجاه التطور المحدودا
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 -ب  - -أ  -

 األعمدة من خالي الصاة بهو لتوفير الحديثة النظم ستخدامأفكار تصميمية ال :03 -3شكل 
 ] 50 ،0202 ،(ز)شحادة  [ :المصدر

عملية التي ترافق  شكاليات الفكريةاإلمجموعة من ب المعاصر،فكر المعماري للمسجد ال ربطيمكننا و 
 :للمسجد المعاصر التصميم المعماري

 :المتطلبات الشرعية( 5-1
عطاء أطول الصفوف األولى للمصلين إ لتصميم أي مسجد معاصر تتمثل فيالمتطلبات الشرعية تحقيق 

لكي  لحائط القبلة األطول للمسجد موازيا الضلعبحيث يكون  لما في ذلك من فائدة الصاة في الصف األول
 ،في قاعة الصاة صياغة حائط القبلةو  ناحية القبلةالمسجد  توجيه، و ستطيلشكل م المسجد ذو مسقطيصبح 

المعماري أن يختار الشكل المعماري للمسجد تحقيقا المهندس لذلك فعلى ، و عدم صرف أبصار المصلينو 
 . المعاصر للمتطلبات الشرعية لتصميم المسجد

 :الوظيفي الفكر (5-2
الفكر الوظيفي يتمثل في اتخاذ المهندس المعماري من تصميم المسجد طبقا للوظيفة أوال، لتحقيق فضاء 

المعماري الذي يتوافق مع داخلي معاصر لقاعة الصاة يحقق الخشوع للمصلي، ثم بعد ذلك يأتي الشكل 
 .ةالوظيف

 :المعاصر فكرال (5-3
الحديثة ومواد  البناءمكانيات العصر الحديث، من تطور طرق إالفكر المعاصر يتمثل في التوافق مع 

 ئيإنشالذلك فعلى المهندس المعماري اختيار أسلوب ، الخ...البناء المتطورة من الخرسانة المسلحة والمعدن، 
 .التقليدية بناءاليحقق حل مشكات 
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ء معماري الفكر المعماري للمسجد المعاصر هو الحاجة إلى فضايات إشكالوما يمكن استنتاجه من * 
يات العصر إمكانة إلى التوافق مع ضاف، باإل(الفكر الوظيفي)والوظيفة المطلوبة  يحقق المتطلبات الشرعية

 (.الفكر المعاصر)الحديث 

 :عبر العالم معاصرةمساجد  – 6
 :أهمها عبر العالم معاصرةمتنوعة لمساجد عديدة و أمثلة هناك 

 :باكستان –مسجد الملك فيصل ( 6-1
خامس  دفي العصر الحديث، ويع تحفة معمارية فريدة التصميم باكستانبمسجد الملك فيصل يعتبر 

، األكبر في منطقة جنوب آسيا، و (ألف مصلي 92)من حيث قدرة االستيعاب  ميسااإلفي العالم مسجد 
عام ، الذي بنى المسجد (Vedat Dalokay)" يدالوكا تفيدا"الشهير  يمن تصميم المعمارى التركوهو 
 .م 0096

 مية في العصرين القديمسااإلالتي تميزت بها المساجد  قبةمن اله خلو  المسجد هوتصميم ما يميز و 
قاعة خلو ة إلى ضافوواجهاته زجاجية، باإل (04 -3شكل ) على شكل خيمة عربيةه فهو تصميم، أما الحديثو 

أنواع من باط الخزف بن جدار القبلة في المسجد يتزي، مع (04 -3شكل ) أي أعمدة من   الرئيسيةالصاة 
 .المزجج الملون التركي

 
 (منظر خارجي ومنظر داخلي لقاعة الصاة)باكستان  -الملك فيصل مسجد  :04 -3شكل 

 [ www.muslm.org : ]المصدر

 :تركيا –شاكرين المسجد ( 6-2
من تصميم المعمارية يعتبر مسجد الشاكرين بتركيا من المساجد الحديثة المعبرة لروح المعاصرة، وهو 

 العثمانيالعصر و  مزج بين فنون العصر السلجوقيالب، وامتاز تصميم المسجد "زينب فضلي أوغلو"التركية 
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رسانية مكسية بأروقة مغطاة بأقبية خلمسجد مكشوف محاط الصحن الخارجي ل، و الخطوط الهندسية الحديثةو 
قلمية الشكل ذات قمة مدببة من رقائق  ،على الطراز العثماني اصممت المسجد امئذنت، و برقائق معدنية

أخذ المسجد منبر ، و تخذ اللون النيروزي األزرقا، (05 -3شكل )يتخذ شكل الهال المسجد محراب ، و المعدن
. ميةإسا نقوشو قرىنية  نقشت عليه آياتو  يتكون من عدة درجاتو  ،(05 -3شكل ) شكا انسيابيا أسطوانيا

رؤية و  من رؤية المنبرالنساء  تمكينو  ماماإلتصال البصري باالالنساء من مصلى تمكين ة إلى ضافباإل
 .مكونات فراغ الصاة

ح بنفاذ ضوء الشمس بصورة اسمللمن الستائر الزجاجية  تصممفقد الشاكرين  مسجدواجهات أما 
ممت على هيئة قشرية خرسانية صكتلة المسجد ، و الفتحات بشكل ذكي لخدمة هذا الغرض ماستخدوا طبيعية،
 .الخارج تم تكسيتها بصفائح معدنية منو  ئية أربعةإنشاتخذت شكل نصف كرة ترتكز على نقاط اكبيرة 

  
 (، مناظر خارجية-المنبر والمحراب– مناظر داخلية لقاعة الصاة) تركيا – مسجد الشاكرين :05 -3شكل 

 [ 33 ،0200، (أ)محمود [ : المصدر

   :ألمانيا –مسجد بينتسبرج الزجاجي ( 6-3
 حيث أن ما يزيد على، من حيث طرازه المعماريمسجدا فريدا من نوعه  مسجد بينتسبرج الزجاجييعتبر 

لنحو ويتسع ، نفتاح على المجتمع األلمانيواال عن الشفافية ليئتعبير دال من تصميمه من الزجاج%  62
أحدث كما استعمل  ،اتجاه تصميمي محدثعلى  ، وقد اعتمد المصمم في تصميم المسجدألف مصل 422

، (06 -3شكل ) األزرقو  األبيضواجهات المسجد زجاجية من اللونين وذلك من خال أن  الطرز المعمارية
، صمم على هيئة دفتي المصحف الشريفمالمدخل الرئيسي ، و الزجاجية من الستائرهي واجهة القبلة و 
، رتفاعاال من رقائق الصلب المكسية بطبقة النحاس المذهب على هيئة نصف دائرة متوسطة مصنوعلمنبر او 

ات مسقط مربع تتكون من ثاثة ذ ،من رقائق الصلب ئيا مفرغاإنشا اعنصر  تعتبر المسجد فهي مئذنةأما 
 .رتفاعواال يقل في الحجمو  على اآلخر °32أبدان كل منها يدور بزاوية 
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 (داخلية مناظرخارجية و مناظر ) ألمانيا - "بافاريا"بوالية " سبرجتنيب"بلدة  في مسجد بينتسبرج :06 -3شكل 

 [ 32 ،0200، (أ)محمود [ : المصدر

 :ماراتاال –الشيخ زايد مسجد ( 6-4
 د، ويع(مارات العربية المتحدةاإل)الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يقع في أطراف مدينة أبو ظبي مسجد 

 7ـ لويسع المسجد ، بفضل مساحته الشاسعة ميسااإلأكبر مسجد في العالم  رابعو  ،ماراتاإلفي األكبر 
تم و  ،في حال استعمال المساحات الخارجية والصحن للمسجد ألف مصل 42 ولــآالف مصل في الداخل 

 .م 0227عام  هفتتاحا

 مستطيلةمن مساحة بأنه يتكون أبو ظبي ببن سلطان آل نهيان  الشيخ زايدويتميز تصميم مسجد 
 ارفخمكسوة من الخارج بالرخام األبيض ومن الداخل بالز  قبة 57يتألف من ، و مكشوف يتوسطها صحن
القبة ، أما (07 -3شكل )منبر المسجد مصنوع من خشب العود المطعم بالصدف والذهب ، و المنفذة بالجبس

أركان الصحن الخارجي  فيالموجودة المآذن األربعة ، و م 33.9وبقطر  م 93إلى  ارتفاعها يصلالرئيسية 
الفن المغولي في الهند ب تأثرقد  المخطط الهندسي للمسجد، و بالرخام األبيض غطاةم م 027رتفاع ابلمسجد ل
 . (07 -3شكل )

     
 (لمنبر المسجدمنظر و للمسجد  منظر خارجي)مارات اال -الشيخ زايد مسجد  :07 -3شكل 

 [ 02-00 ،0200، (أ) محمود[ : المصدر
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 :خـــــاصــــــــــة -
، افظت فيها على عناصر شكلية معينةالطويل بتحوالت عديدة حلقد مرت عمارة المساجد خال تاريخها 

 بمرور  لكن و المنبر، إليه أضيف فقد ،(ص) الرسول عهد في مئذنة أو محراب األول النبوي بالمسجد يكن لمف
 بوابة خال  من المتقدمة  البناء أساليبو  الحديثة التقنيات بعض نتقالاو  المواد توفرو  البناء طرز تطورو  الزمن

أصبح فبذلك  ،األول المدينة مسجد في أصا  موجودة تكن لم  كثيرة عناصر ستحدثتا ،ميةسااإل الفتوحات
لعل التنوع الكبير في صور أبنية و  ،من مكان آلخرو  التطور من زمن آلخرو  المسجد وسطا قابا للتغير

 .دليا على هذا المبدأ غربا األندلسإلى من أقصى آسيا شرقا " التنوع الثقافي"كان بسبب مساجد المسلمين 

رتبطت الم تكن موجودة بالمسجد النبوي،  المسجد عناصر عدة فيوبعد مجيء الدولة األموية أستحدث 
الزخارف و  القباب،و  المآذن،و  المقصورة،و  المحراب المجوف، :هيو  كذا الثقافي،و  جتماعياالو  الدينيبالشأن 

عبر عهود عدة تكررت تلك و  ،الصياغة شبه الثابتة لمفردات عمارة المسجدمما أسهم في وضع نوع من ، ...
بذلك جسد و  المستخدم،و  حتى المصممو  أذهان أفراد المجتمع تلك الصورة في العناصر، ما أدى إلى رسوخ

 .لنشأة أي مسجد الباعثو  رث التشكيلي لعمارة المسجد المورداإل

الرسمي، منها ما تمتد و  بأهميته على المستوى الشعبييحظى التصميم المعماري للمسجد المعاصر و 
  :تجاهات لتصميم المسجدايمكن القول بأن هناك ثاثة و  .اآلخر إلى الجديدو  جذوره إلى القديم

يتناول الذي  "المحلي التقليديتجاه اال" :تجاهينابدوره يجمع الذي و  ،"تجاه التقليدياال"سم ااألول ب -
العودة إلى العمارة التقليدية هدفه و  ،عناصر المسجدو  تقليديا لمفردات المحلي، تناوالمعطيات الواقع البيئي 

 ،"المحدود تجاه التطورا" ثم .تطبيقها في عمارة المسجد الحديثةو  تفادة منهااالسمحاولة و  قيمهاو  بأصولها
 . بتقنيات حديثةو  في سياق متطور المساجدستخدام مفردات عمارة ابالذي يرتبط و 

الرموز و  األشكالو  على الجمع بين المفرداتيعتمد هذا االتجاه و  ،"تجاه التشكيلياال"سم االثاني بو  -
رمزيا مع و  لمدى توافقها بصريا توظيفها دون مراعاة لجذورها التاريخية، أوو  مية موروثة،إساالمميزة لطرز 

 "تجاه العمارة الشعبيةا": عليه أيضا   ويطلق .البيئي العمراني لحيز العمل المعماريو  طروحات الواقع الثقافي
يعتمد و  يركن إلى تناول سطحي لمفردات التشكيل،و  ثقافة العامة، يفتقر إلى المرجعية،لتجاه هو نتاج لاالفهذا 
 .معماري ياها إلى عملإتحويلهم و  دراك المستخدمين لبعض الصور في مجال بيئتهم الشعبية،إعلى 

ستهدفت تقرير حضور المسجد ضمن ابأفكار مستحدثة،  رتبطاالذي و  ،"المعاصرتجاه اال"سم ابالثالث و  -
ما تضمنه من متغيرات و  حتواء لمعطيات الواقع التقنياو  المدينة المعاصرة، بما يمليه ذلك من توظيف أبنية
تمادها عازاء ا، (عصر العولمة)ثقافية غير مسبوقة، تلتقي مع طروحات العمارة العالمية المعاصرة و  فكرية

مما يقودنا  حداث تغيير في الصورة المألوفة لعمارة المسجدإل يهدف المعماريو  .ئية حديثةإنشاعلى وسائل 
 .ن العولمة لها تأثيراتها السلبية على المهندس المعماري في تصميمه للمسجد المعاصرإإلى القول 
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التي  شكاليات الفكريةاإلمجموعة من فيمكن ربطه بفكر المعماري للمسجد المعاصر، الا يخص فيمأما 
هو الحاجة إلى فضاء معماري يحقق المتطلبات الشرعية و  :ترافق عملية التصميم المعماري للمسجد المعاصر

ات العصر الحديث يإمكانة إلى التوافق مع ضاف، باإل(الفكر الوظيفي)والوظيفة المطلوبة ( الفكر العقائدي)
 :نإ، حيث (الفكر المعاصر)

عطاء إ: المتطلبات لتصميم أي مسجد معاصر مثل تلك الذي يتمثل في تحقيق" المتطلبات الشرعية"، والأ
أطول الصفوف األولى للمصلين، توجيه المسجد ناحية القبلة وصياغة حائط القبلة في قاعة الصاة، وعدم 

الذي يتمثل في اتخاذ المهندس المعماري من  "الفكر الوظيفي"، ثانياو  .صرف أبصار المصلين وأذهانهم
يحقق الخشوع للمصلي، ثم و تصميم المسجد طبقا للوظيفة أوال، لتحقيق فضاء داخلي معاصر لقاعة الصاة 

الذي يتمثل في التوافق مع  "المعاصر الفكر"ثالثا، و . بعد ذلك يأتي الشكل المعماري الذي يتوافق مع الوظيفة
الحديثة ومواد البناء المتطورة، لذلك فعلى المهندس  نشاء، من تطور طرق اإليات العصر الحديثإمكان

 .التقليدية نشاءئي يحقق حل مشكات اإلإنشاالمعماري اختيار أسلوب 
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 :دمــــــــــةــــــقــــم -
نقوم بالتطرق بإيجاز إلى أهم األبحاث والدراسات السابقة التي أقيمت على المساجد في هذا الفصل 

إلى األبحاث ، ثم طرف الباحثين والمقاالت العلمية المقامة مناألكاديمية  األبحاثاستنادا على الجزائرية، 
المقامة من طرف المؤلفين والمؤرخين، وذلك الستخالص جميع االتجاهات والخصوصيات التي تركزت عليها 

ضافة إلى اقتراح ، ولمعرفة موضع دراستنا البحثية والعمل المقدم في هذه األطروحة، باإلتلك الدراسات البحثية
  .المستقبليةمواضيع لألبحاث والدراسات 

 المنهج الوصفي التحليليتبع نس، حيث طار المنهجي للبحثاإلبدراسة خالل هذا الفصل تطرق سنأيضا و 
التي ستكون " (L’approche typo-morphologique) (رفونمطيةو الم) رفولوجيةو التيبوم المقاربة"على  عتمادا  ا

أن البحث متعلق بحكم  ذلكو  ،الوصفتقوم أساسا على  هذه المقاربةو  .في هذا البحث يةالتحليلللدراسة أداة 
فحص األبنية من خالل و  نماط أبنية المساجد من خالل الزيارات الميدانيةالفيزيائي أل  اإلطارة دراسب

  .اللقاءات مع بعض مصممي تلك المساجدو  والصور الفوتوغرافية الرسومات المعمارية

ألنها تصف  "رفولوجيةو م"و "نمطية"الفضائية للبنايات، فهي و  تصف البنيات الفيزيائيةهذه المقاربة و 
أن البحث يعتمد على دراسة الصياغة ب، علما صنيفات دقيقة للبنايات حسب النمطنطالقا من تاالشكل 

تساؤالت البحث، ال  نجابة عواإل الغاياتو  ن األهدافلذلك فإ، الشكلية ألنماط عمارة المسجد المعاصر
 ."رفولوجيةو المقاربة التيبوم" :يتحقق إال بالتطرق إلى الدراسة الخاصة بــ

 :الدراسات البحثية حول المساجد الجزائرية – 1
لقد اهتم كثير من الباحثين والمؤرخين والمؤلفين الجزائريين وبعض المهتمين باآلثار اإلسالمية وغيرهم من 

أثرية اهتمت ها كانت دراسات معظملكن  ،وبذلك نالت حظا وافرا من اهتماماتهم األجانب بدراسة المساجد،
ومن أهم األبحاث والدراسات . ، من خالل التعرف على تاريخها ونشأتها وتطورهابجانب من جوانب المسجد

 :نجد السابقة التي أقيمت على المساجد الجزائرية

  :الباحثيناألكاديمية المقامة من طرف  األبحاث( 1-1
  :1(1891، عبد العزيز شهبي) دراسة (1-1-1

 مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ :بعنوانأطروحة دكتوراه 

من لمساجد األثرية الموجودة في منطقتي الزاب ووادي ريغ بجنوب شرق الجزائر، ا دراسةتناول الباحث 
بينها مسجد سيدي عقبة ومسجد سيدي موسى الخذري بمدينة بسكرة، وجامع سيدي عيسى ببوشقرون، 

                                                           

1
، بحث لنيل الدكتوراه الحلقة الثالثة في اآلثار اإلسالمية، "مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ" شهبي، عبد العزيز، 

 .5891معهد اآلثار، جامعة الجزائر،   بإشراف الدكتور رشيد بورويبة،
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والجامع العتيق بأوالد جالل، ومسجد سيدي الحافي ببلدية سيدي عقبة، والجامع العتيق ببرج ابن عزوز قرب 
 . طولقة

مساجد األثرية بمنطقتي الزاب ووادي القيمة التاريخية والمعمارية والفنية لل  إبرازوكان هدف الباحث هو 
زخرفة كانت ، مؤكدا أن تلك المساجد بنيت حسب ما أملته مقتضيات المناخ ووفرة المنطقة من مواد، كما ريغ

 عن كثير من التأثيرات الفنية كتلك الزخرفة التي ظهرت في األندلسة كل البعد بعيدبسيطة  المساجد
 .وتلمسان

  :2(Ouadah Omar ،2111)دراسة  (1-1-2

 :مذكرة ماجستير بعنوان
Les processus de conception architecturale: "Cas d’études les minarets des mosquées" 

 جلأ من المجرد، لجانبها الوقت نفس في والتحليل الملموس، لجانبها المشاريع وصفركز الباحث على 
 تحقيق حتى وأنشطتها ممارساتها خالل من المعماري التصميم عملية نتائج فهم ىإل النهاية في الوصول
 التقليد في المسجد مئذنة هو هذا البحث من التجريبي اإلطار أن حيث المحقق، النهائي المشروع تصميم
 .اإلسالمي الثقافي

لىوفضائي،  مادي مشروعك المئذنة وصفو  تحليل إلىالدراسة  تهدفو   هذه من التركيبي المنطق فهم وا 
 األول بنظامين، المعمارية المشاريع تحليل على يركز فإنه وبالتالي التركيبي نظامها من والمكونة المشاريع،

 .له المكونة المستويات ىإل والثاني له المكونة عناصرها إلي المشروع تجزئة

 مكونة، ومستويات عناصر ىإل التجزئة يقبل معماري تكوين هي المشاريع هذه أنوخلص الباحث إلى 
 العناصر هذه أن حيث. فهمهم لتسهيل المصممين قبل من مختارة تصميمية وأخرى شكلية لمعايير وفقا

 تطبيق ونتيجة التصميم، لعملية نتيجة هو الذي الكلي المشروع لتشكيل بينها، فيما ومتصلة مرتبة والمستويات
 .التصميمية وأنشطتها ممارساتها

 

 

                                                           
2
 Ouadah, Omar, "Les processus de conception architecturale: Cas d’études les minarets des 

mosquées", Mémoire de magistère en Architecture, Option: Conception Architecturale, Encadré 

par Pr. Zeghlache Hamza, Département d'Architecture, Institut de Génie Civil, d'Hydraulique et 

d'Architecture, Université Hadj Lakhdar – Batna, 2015. 
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  :3(Meriem Redjem، 4211)دراسة  (1-1-3

 :مذكرة ماجستير بعنوان
L’évolution des éléments architecturaux et architectoniques de la mosquée en vue d’un 

eCas des mosquées historiques de Constantin :cadre référentiel de conception 

للمساجد المعاصرة في جاء نتيجة مالحظة ضعف الجانب المعماري  العمل المنجز من طرف الباحثة
ضافة إلى ما تعرضت له المساجد التاريخية من تشويه الجزائر وبشكل خاص في مدينة قسنطينة، باإل

تحليلية للعناصر  دراسة على واشتمل البحث. وتغيرات ظاهرية بسبب عمليات الترميم بغية المحافظة عليها
التاريخية بمدينة قسنطينة، حيث قامت الباحثة  المعمارية والهندسية المستخدمة في تشييد وزخرفة المساجد

 . باختيار أربع مساجد تاريخية في المدينة كعينة تطبيقية

وضع إطار مرجعي للتصميم المعماري تستعمل لتصميم المساجد في المستقبل من  إلى الدراسةوتهدف 
فهم  إلى ةالباحث تخلصوقد . المساجد التاريخية دون المساس بأصالتها وقيمتها التاريخية جهة، والحفاظ على

لى تسليط الضوء على الخصائص  تطور هذه العناصر عبر مختلف الحقب التاريخية التي مرت بالمدينة، وا 
 .  الرئيسية لهذه العناصر المعمارية والهندسية

  :4(Arrar Meriem، 4211)دراسة  (1-1-4

 :مذكرة ماجستير بعنوان
Elaboration d’une base de données des mosquées du Beylik el Gharb:  

La méthode CE.S.A.D.A. (UNESCO) 

 ببناء تتعلق كبيرة تحدياتمالحظة أن الجزائر تواجه  جاء نتيجة العمل المنجز من طرف الباحثة
، لذلك فإن الطريقة األنسب الثقافية وخصوصيته تنوعه بكل إليها بلدنا يفتقر التي التراثية الهوية واستعادة

 الغني المعماري التراث البحثويظهر هذا  .للحفاظ على تراثنا هي تخزين الوثائق الالزمة لفهم التراث
 .ويوضح أيضا خصوصية هذا التراث لبلدناوالمتنوع 

 الموجودة المعرفة وتوسيع، العثمانية مساجدومعلومات لل بياناتقاعدة  تصميموالباحث يهدف إلى 
ولتسهيل  ،"UNESCO"المنسي، بإتباع المنهجية العالمية لـمنظمة التراث  هذاة االعتبار لإعاد في والمساهمة

                                                           
3 Redjem, Meriem, "L’évolution des éléments architecturaux et architectoniques de la 

mosquée en vue d’un cadre référentiel de conception: Cas des mosquées historiques de 

Constantine", Mémoire de magister, Option: Patrimoine architectural, Encadré par Dr. 

Boufenara Khedidja, Département d’Architecture, Université Badji Mokhtar - Annaba, 2014. 
4 Arrar, Meriem, "Elaboration d’une base de données des mosquées du Beylik el Gharb: La 

méthode CE.S.A.D.A. (UNESCO)", Mémoire de magister, Option: Patrimoines architectural et 

urbain, Encadré par Pr. Chennaoui Youcef, Ecole Polytechnique d’architecture et d’urbanisme 

d’Alger, 2014. 
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 والهندسة المعلومات تكنولوجيا، يجب استخدام منه تبقى ما نقاذإل التراثية للموارد أفضل إدارةإلى  الوصول
 .والتكنولوجيا رقمية لمواكبة عصر المعلومات بيانات قاعدة إلنشاء والمعرفة

  :5(Khadidja Youcef Tani ،2113) دراسة (1-1-1

 :مذكرة ماجستير بعنوان
: Cas de la mosquée Sidi BelahcenEssai d’analyse -es de Tlemcen Les monuments historiqu 

يعتبر جزء من التراث،  مسجد سيدي بلحسن بمدينة تلمسان، والذي والتحليل بالدراسة ةالباحث تتناول
وثروة معمارية يجب حمايته لألجيال القادمة، وهذه الدراسة تمت من الناحية التاريخية والتراثية للمسجد من 

 .أجل الحفاظ عليه من خالل الترميم، الذي يعتبر عمل معقد يتطلب خبرة فنية والتخصص في هذا المجال

الباحثة أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديد أفضل نهج علمي للعمل الترميمي الذي يجب أن  وأكدت
ن، وقد ساهم هذا البحث في تحقيق فهم أفضل للمسجد التراثي من خالل دراسة و ن المعماريو يتبعه المهندس

 .نشأته ومكوناته وتفاصيل تاريخه المعماري والهيكلي والجمالي

  :6(Lacheheb Sara ،2113)دراسة  (1-1-6

 :مذكرة ماجستير بعنوان
Etude expérimentale de l’impact de la baie et de la composante réfléchie interne sur 

l’environnement lumineux intérieur : Cas des mosquées algériennes 

في قاعات الصالة في  لطبيعيةاشتمل البحث على الجوانب الكمية لألجواء الناتجة عن اإلضاءة ا
المساجد التقليدية بالجزائر، وقد قامت الباحثة بالتساؤل حول التفاعل بين الضوء الطبيعي والشكل المعماري 
لقاعة الصالة، مفترضتا بأن التحكم في هذا التفاعل إنما هو راجع إلى االنسجام والتوفيق بين خصائص 

 .سطح الداخلية للفضاء المعماريالفتحات والخصائص الشكلية والسطحية لأل

تطوير نموذج لدراسة األجواء الداخلية لإلنارة الطبيعية، اعتمادا على الفتحات  إلى الدراسة وهدفت
واالنعكاسات الداخلية للضوء في قاعات الصالة بالمساجد التقليدية بالجزائر، ومن ثم إلى تحليل التفاعالت 

 .المتواجدة بين المتغيرات الموالية لهذين المفهومين

                                                           
5 Youcef Tani, Khadidja, "Les monuments historiques de Tlemcen - Essai d’analyse: Cas de la 

mosquée Sidi Belahcen", Mémoire de magistère en Architecture, Option: Ville, Patrimoine et 

Urbanisme, Sous la direction du Dr. Boumechra Nadir, Département d’Architecture, Université 

Abou-Bekr Belkid - Tlemcen, 2013. 
6
 Lacheheb, Sara, "Etude expérimentale de l’impact de la baie et de la composante réfléchie 

interne sur l’environnement lumineux intérieur: Cas des mosquées algériennes", Mémoire 

de magistère en Architecture, Option: Architecture, formes, ambiances, et développement 

durable, Encadré par Dr. Belakehal Azeddine, Département d’Architecture, Université Mohamed 

Khider – Biskra, 2013. 
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  :7(erzougM tifNoureddine Abdella ،2211)دراسة  (1-1-7
 Étude architecturale et artistique: Minarets des mosquées de Tlemcen :مذكرة ماجستير بعنوان

 على للحفاظ السعي إطارا، في وفني بمدينة تلمسان معماريا والمرينية الزيانيةدراسة المآذن  الباحث تناول
 الحفاظ إطار في وكذا ،للمساجد المكون األساسي العنصرهذا  هيمثل الذي والالمادي المادي الثقافي الموروث

 ذو هابشكل المتميزة اإلسالمي المغرب مآذن من عددا تحتوي التي تلمسان لمدينة المعمارية ويةهال على
 الذين وكذا التاريخية المآذن ترميم على العاملين المعماريين مساعدةيهدف إلى الباحث و  .الرباعية القاعدة
 والمرينية الزيانية لمآذنل المشكلة والجمالية البنائية القواعد  إبرازمن خالل  ،جديدة مساجد بتصميم يقومون

 . بمدينة تلمسان
  :8(Chiali Moustafa ،2111)دراسة  (1-1-9

 :مذكرة ماجستير بعنوان
Essai d’application sémiotique sur le décor architectural musulman en Algérie:  

Cas de la grande mosquée de Tlemcen 

 يتميزالذي  ،الزخرفية للجامع الكبير في تلمسان الدراسة السيميائية للعناصر المعمارية على اشتملت
 مهمة مساهمات الهألن الدراسة السيميائية ضرورية للقراءة و  منهجيةهذه ال استخدام، وقد تم الغنية تهبزخرف
وفك  لفهم والمعلومات الرموز دراسةعن طريق  معماريةال نماطاأل وفهم نتاجاإل عمليات دراسة في جدا

 .الزخرفية المعمارية التعبيرات

فترات  فيها بما القرون مر على والتطورات المساهمات من العديدبمدينة تلمسان  للجامع الكبير كانوقد 
 المثير من وسيكون معمارية،ال تهاوزخرف الخاص برنامجها الفترات هذه كلل وكان. نيزيانيالو  نيلمرابطا

 .المختلفة اللغات هذه إنطباق سيميائيةال دراسةال خالل من نرى، أن لالهتمام

  :9(2119توفيق خرواع، )دراسة  (1-1-8
 والباي بوهران( الباشا)األعظم : دراسة فنية أثرية لجامعي :مذكرة ماجستير بعنوان

أثرية في شقها الديني حول مسجدين يعتبران من أهم المساجد العثمانية في مدينة  دراسة على اشتملت
بقدر اإلمكان القيمة التاريخية والمعمارية الفنية للمسجدين، مبرزين األثر   إبرازوهران، وهدفت الدراسة إلى 

 . البارز الذي تركته عمارتهما الدينية التركية في الطابع المحلي للمنطقة
                                                           
7 Merzoug, Noureddine Abdellatif, "Minarets des mosquées de Tlemcen: Étude architecturale et 

artistique", Mémoire de magister, Option: La ville, Patrimoine et Urbanisme, Encadré par Dr. Kassab 

Tsouria, Département d’Architecture, Université Abou-Bekr Belkid – Tlemcen, 2012. 
8 Chiali, Moustafa, "Essai d’application sémiotique sur le décor architectural musulman en 

Algérie: Cas de la grande mosquée de Tlemcen", Mémoire de magister, Option: Préservation du 

Patrimoine Bâti, Encadré par Dr. Kassab Tsouria, Ecole Polytechnique d’architecture et 

d’urbanisme d’Alger, 2011. 
األستاذ الدكتور : ، مذكرة ماجستير، إشراف"بوهرانوالباي ( الباشا)األعظم : دراسة فنية أثرية لجامعي"خرواع، توفيق،  9

 .8009تلمسان،  -حاجيات عبد الحميد، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد 
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في الدراسة على المنهج التاريخي من خالل تقصي نشأة المسجدين والمنهج الوصفي التحليلي من واعتمد 
والباي ( الباشا)األعظم : جامعيوخلص الباحث إلى أن . خالل وصف النموذجين المختارين بالشرح والتحليل

عمارة المسجدين سببه هو  امتازت بالبساطة الفنية وقلة الزخرفة والنقوش، وكل هذه البساطة في وهرانمدينة ب
 .   أن الخالفة العثمانية لم تعرف االستقرار وعرفت الجهاد المستمر

  :10(1884أم الخير مطروح، )دراسة  (1-1-11

تطور المحراب في عمارة المغرب األوسط خالل العصر العباسي، منذ بداية  :مذكرة ماجستير بعنوان
 دراسة تاريخية وأثريةسالمي حتى نهاية عصر الزيانيين، الفتح اإل

منذ بداية  سالمي،أثرية لتطور المحراب في عمارة المغرب األوسط خالل العصر اإل دراسة على اشتملت
، وذلك بدراسة محاريب مساجد الجامع الكبير، وسيدي أبي مي حتى نهاية عصر الزيانييناإلسالالفتح 

 . الحسن، وأوالد اإلمام، وسيدي أبي مدين، وسيدي الحلوي بمدينة بتلمسان

ستنتاج الحقائق التاريخية اوانتهجت الباحثة الدراسة النظرية للمحراب من خالل دراسة الخصائص الفنية و 
وتوصلت . حليلية والوصفية للمحراب من ناحيتي الشكل والموضوعوالفنية الزخرفية، والدراسة الميدانية الت

 .الباحثة إلى عدة نتائج في مجال البحث األثري والتاريخي

  :11(1883راجعي زكية العربي، )دراسة  (1-1-11

الزخارف الجدارية في المغرب األوسط، من بداية العصر الحمادي إلى نهاية  :مذكرة ماجستير بعنوان
 المرينيالعصر 

اقتصرت على دراسة الزخارف الجدارية في الجزائر، من خالل تتبع أنواع الكسوات الزخرفية عبر التاريخ، 
، وانتهج في دراسته (م 51/ ه  9القرن )ودولة بني مرين ( م 55/ ه  1القرن )ما بين قيام دولة بني حماد 

ت التاريخية المختلفة ومقارنتها بالزخارف التي منهجا تحليليا، وذلك عن طريق تتبع هذه الزخارف خالل الفترا
 .عاصرتها في األندلس والمغرب األقصى

 

                                                           
مي حتى اإلسالتطور المحراب في عمارة المغرب األوسط خالل العصر العباسي، منذ بداية الفتح "مطروح، أم الخير،  10

دائرة اآلثار  –الدكتور بن قربة صالح، معهد اآلثار : رسالة ماجستير، إشراف ،"تاريخية وأثريةنهاية عصر الزيانيين، دراسة 
 .5881 ، جامعة الجزائر،-اإلسالمية 

، "الزخارف الجدارية في المغرب األوسط، من بداية العصر الحمادي إلى نهاية العصر المريني"زكية العربي، راجعي،  11
الدكتور سالم عبد العزيز والدكتور علي محمود سليمان المليجي، قسم التاريخ واآلثار المصرية مذكرة ماجستير، إشراف 

 .5881واإلسالمية، جامعة االسكندرية، مصر، 
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خلص الباحث ألهم التغيرات والتطورات التي طرأت على الزخارف الجدارية عبر الفترات التاريخية، التي 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وتسجل صورة واضحة المعالم للفن  والخصائص الفنيةتبرز األساليب 

 .سالميالمغربي اإل

 :المقاالت العلمية المقامة من طرف الباحثين( 1-2

  :12(Dalila Senhadji، 7121)ورقة بحثية  (1-2-1

 :ورقة بحثية بعنوان
Mosquées algériennes et expérimentations architecturales. Une législation en cours 

ها اللجان والجمعيات الدينية بمدينة ئببناتناولت الباحثة في هذه المقالة العلمية المساجد التي تتكفل 
وهران، وهذا ما أدى إلى ظهور نماذج معمارية كالسيكية للمساجد، استدعى ذلك إلى نقد هذه النماذج 

 .المتعلقة ببناء المساجد في الجزائرالثغرات جميع د من أجل س ر تشريع جديدو صد جاءاليوم و  ،معماريا

جميع تحديد  عن طريق ية للمساجد المعاصرة بمدينة وهران،تصميمالعملية البتحليل  الباحثة قامتو 
من طرف مديرية المقامة اإلجراءات اإلدارية جميع  رموزفك وذلك ب، بعملية تصميم المساجدالجهات المعنية 

واستخلصت الباحثة أنه في حالة . المتعلقة بتصميم وبناء المساجد لخيارات المعماريةلشؤون الدينية، لفهم اا
ة النظر في التشريع الجديد الذي ينظم بناء المساجد في الجزائر، فإنه يجب أن يكون حوصلة عمل بين إعاد

 .إلخ...جتماع داريين ومعماريين وأفراد المجتمع المدني ومختصين في علم اإلا  قانونيين و 

  :13(2117 مختارية كادي وجمال علقمة،)بحثية ورقة  (1-2-2

حالة جامع الحواتين، جامع سيدي عبد الرحمن : دار السلطان هوية وأصالة :ورقة بحثية بعنوان
 الثعالبي وجامع الجيش 

/ ه  5001)لمتواجدة في جامع الجيش في مدينة الجزائر وااقتصرت الدراسة على المآذن العثمانية 
 5000)، وجامع الحواتين (م 5080/ ه  5509) سيدي عبد الرحمن الثعالبي وجامع( م 5011 – 5011

، واعتمد الباحثان في دراسة هذه المآذن على المنهجية المنوغرافية، التي تعتمد على الدراسة (م 5000/ ه 
 .التاريخية والدراسة الميدانية

 

 

                                                           
12

 Dalila Senhadji, "Mosquées algériennes et expérimentations architecturales. Une 

législation en cours", L’Année du Maghreb, 16, 2017, pp. 307-317. 

حالة جامع الحواتين، جامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي : دار السلطان هوية وأصالة"علقمة جمال، و  كادي مختارية 13
 .581-551. ص ص ،8050بسكرة،  -محمد خيضر  جامعة، 81المعرفة، العدد  مجلة ،"وجامع الجيش
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التعريف بأصالة التصميم المعماري للمآذن العثمانية إلى  المقالة العلميةفي هذه  انهدفي انكان الباحثو 
واستخلص الباحثان أن المآذن المدروسة  .مرجع معماري تعتمد عليه المآذن المستقبليةأطير بالجزائر، وت

جزء من الهوية تميزت بتركيباتها المعمارية وبطرزها الزخرفية وثراء أنماطها الهندسية، كما تعتبر هذه المآذن 
  .في الجزائرالمعاصريين ، وهي مرجع للمعماريين مارية للمآذن الجزائريةالمع

  :14(Chemrouk-Naima Chabbiet  Adli-Leila Chebaiki ،2111)قة بحثية ور  (1-2-3

 :ورقة بحثية بعنوان
On drafting a new architectural syntax: Case study of the Great mosque of Algiers 

 ،الجزائربمدينة  "جامع الجزائر"مشروع بناء مقارنة بين ان في هذه الورقة البحثية بدراسة تالباحث تقام
العهد المرابطي،  منوالجامع الكبير القديم الذي بني في القرن الحادي عشر  نجاز،في طور اإل الذي هو

 "جامع الجزائر"إلى أن  وتهدف هذه الورقة البحثية. عتمادا على منهجية جديدة وهي مقاربة التركيب المجاليا
 (.العهد المرابطي -م  5080- 5080)بتصميمه المعماري يعكس التأثر بالجامع الكبير بمدينة الجزائر 

  :15(1211، سعيد بوزرينة)بحثية ورقة  (1-2-4

 تحفة معمارية عثمانية... الجامع الجديد بمدينة الجزائر  :ورقة بحثية بعنوان
المساجد  يعد منالذي تراثه وأصالته، و الذي ما زال محافظا على الجامع الجديد شتملت الدراسة على ا

ة إلى دراسة الطراز المعماري ضافالعثمانية، واعتمد على الدراسة الوصفية والتاريخية للجامع، باإل
إلى الجامع بالتفصيل، من خالل التطرق فقام الباحث بدراسة  للجامع، فنيةال اتز مميالستخالص جميع ال

 .وصفه من الخارج والداخل، وطرازه المعماريو  هتاريخالجامع و  وقعم

  :16(3211، بلة خيرة بن)ورقة بحثية  (1-2-1

 العثماني العهد في بالجزائر الجامعة المساجد محاريب من نماذج :ورقة بحثية بعنوان

ستة نماذج لمحاريب بالمساجد الجامعة الجزائرية في العهد العثماني  والتحليل بالدراسة ةالباحث تتناول
، قسنطينة الكتاني بمدينة سيدي جامعو  األخضر الجامعو  الغزل سوق جامع، و الجزائر بمدينة الجديد الجامع)
 إليها وصل التي اإلتقان، وشهدت هذه النماذج على درجة (عنابة بمدينة الباي جامع، و البيضاء عين جامعو 

                                                           
14 Chebaiki-Adli Leila, Chabbi-Chemrouk Naima, "On drafting a new architectural syntax: 

Case study of the Great mosque of Algiers", Journal of Islamic Architecture Volume 3 Issue 

3, 5102, pp. 106-114. 

، معهد 05: مجلة اإلنسان والمجال، العدد ،"تحفة معمارية عثمانية... الجامع الجديد بمدينة الجزائر "بوزرينة، سعيد،  15
 .154-143. ص ص ،8051البيض،  –العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المركز الجامعي نور البشير 

، اآلثار معهد، 50 :العدد، آثار مجلة ،"نماذج من محاريب المساجد الجامعة بالجزائر في العهد العثماني"بن بلة، خيرة،  16
 .518-580. ص ص ،8051، 8زائر الج جامعة
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 تطور عملية عرفتها التي احلر الموقد شملت الدراسة أيضا في الورقة البحثية على جميع . العنصر هذا
  .العثماني بالعهد وانتهاء بالمدينة النبوي بالمسجدظهوره  منذ المحراب

، فهي تمتاز بعدة تقنيات في فنية اتز ممي من المختارة للدراسة النماذج يميز ماكل  إلى ةالباحثثم تطرقت 
 الزخرفية العناصر من بالعديد تتميز التي الجصية الزخرفة بين غالبيتها في الفنان جمع حيثالزخرفة، 
وخلصت  .العثمانية الزخرفية العناصر ببعض أيضا تميزت التي الخزفية بالبالطات التكسية وبين المحلية
 بالجص الزخرفة وهيفي المحاريب  ستعملتا التي الزخرفة خالل من واضحا كان والغنى التنوع بأنالباحثة 
 .التنفيذ في دقة من الطريقتين كلتا به تتميز ما مع الخزفية بالبالطات والتكسية

  :17(2112 ،بلة خيرة بن)ورقة بحثية  (1-2-6

-  فنية أثرية دراسة - العثماني العهد في الجزائر مساجد منابر :ورقة بحثية بعنوان
 السيدة يجامع) العثمانية الفترة من يةالجزائر المساجد ب منابر سبع همأل والتحليل بالدراسة ةالباحث تتناول

 بمدينة الباي جامعو ، قسنطينة بمدينةاألخضر و الغزل  سوقو  الكتاني سيدي امعو ج، الجزائر بمدينة الجديدو 
 .(وهران بمدينة الباشا جامعو ، عنابة

والخشب، وهي  الرخام مادتا تهاصناع في استعمل ،فنية تحفا تعتبرر بوخلصت الباحثة بأن هذه المنا
عناصر إلى   ضافة، باإلتشكيلهاالمستعملة في تقنيات التمتاز بعدة خصوصيات ومميزات، أهمها مواد و 

  .العهد هذا في بالجزائر الفنون تطور حلقات من هامة حلقة تشكل يجعلها مما زخرفتها،

  :18(Dalila Senhadji Khiat، 1121)ورقة بحثية  (1-2-7

 :ورقة بحثية بعنوان
Les mosquées en Algérie ou l’espace reconquis: l’exemple d’Oran 

اليهودية والمسيحية إلى مساجد،  العبادة أماكنهتمام بالمساجد الناتجة عن تحول قامت الباحثة باال
 اهلل عبدمسجد  إلى هيلتحو  تمالذي فقام بدراسة المعبد اليهودي . مساجد مدينة وهران نموذجا للدراسة اختارو 

 .5898 سنة مسجد إلى لو ح الذي يمالقد يالبروتستان المعبد، و 5808سنة  سالم بن
 
 

                                                           
، العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة، "- فنية أثرية دراسة -العثماني  العهد في الجزائر مساجد منابر"بلة، خيرة، بن  17

 الجامعات تحادإل العلمى والبحث العليا للدراسات العربى والمجلس العرب لآلثاريين العام االتحاد، تصدر عن عشر الثالث العدد
 .508-510. ص ص، 8058 ،القاهره ، العربية

18
 Dalila Senhadji Khiat, "Les mosquées en Algérie ou l’espace reconquis: l’exemple 

d’Oran", L’Année du Maghreb, VI, 2010, pp. 291-303. 
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أماكن في بناء المساجد وفي حالة تحويل هناك ضبابية للقانون التشريعي الجزائري ستخلص الباحث أن او 
 يةمعمار  تيالتؤو  أمام المجال يةالقانون النصوص فتحتفقد  ،العبادة اليهودية والمسيحية المحولة إلى مساجد

 .يديةالتوح ناتيابالد الخاصة العبادة أماكن يف المعماري المزج محاولة بياغ عن ىأخر  جهة منو  شتى،

  :19(1821، شلوقفتيحة )بحثية ورقة  (1-2-9

 -بسكرة  -دراسة معمارية وأثرية لجامع سيدي موسى الخذري  :ورقة بحثية بعنوان

، وذلك من الناحية بسكرةبالمسيد بجامع سيدي موسى الخذري ل تحليلية وصفية بدراسة ةالباحث قامت
ذو طابع معماري أصيل المعمارية واألثرية والفنية والزخرفية، وخلصت إلى أن الجامع بسيط في عمارته، فهو 

يعود إلى نموذج الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ونابع من تفاعل اإلنسان مع بيئته من حيث التصميم ومواد 
 .البناء

  :20(Lucien Golvin ،1891)ورقة بحثية  (1-2-8

 :ورقة بحثية بعنوان
Le legs des Ottomans dans le domaine artistique en Afrique du Nord 

لعهد العثماني في الجزائر لالعمارة الدينية والمدنية والعسكرية  بدراسةفي هذه الورقة البحثية قام الباحث 
أهم المساجد التاريخية بمدينة الجزائر  وتونس، وفيما يخص العمارة الدينية في الجزائر قام الباحث بدراسة

، ومسجد علي (م 5000 /ه  5000)يد ، فعالج بالوصف الجامع الجدالعثمانية الفترةفي  والتي شيدت
، وجامع (م 5051 – م  1612/ه  5085)، وجامع كتشاوة (م، 5081 –م  5088/ ه  5018)بجنين 
ه  5811)، وجامع القصبة (م 5980 /ه  5818ة بنائه سنة إعادم والذي تم  5111 /ه  815)السفير 

 ،بمدن الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وتلمسان، وجامع السيدة، ثم تطرق إلى المآذن العثمانية (م 5958 /
 .الباحث خصائص ومميزات المساجد المشيدة في العهد العثماني استخلصوفي األخير 

  :األبحاث المقامة من طرف المؤلفين والمؤرخين( 1-3
  :(رشيد بورويبة)أعمال الباحث األثري  (1-3-1

، "اآلثار اإلسالمية في الجزائر" أول باحث أثري جزائري تخصص في مجال "رشيد بورويبة" األستاذ يعتبر
،        "Apports de l’Algérie à l’architecture religieuse Arabo-Islamique": مؤلفاتهومن أهم 

قام باستخراج خصوصيات عمارة مساجد الجزائر، بعد حيث ، "L’Art religieux musulman en Algérie"و

                                                           
19

مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،"-بسكرة  -دراسة معمارية وأثرية لجامع سيدي موسى الخذري "شلوق، فتيحة،  
 .8008 بسكرة، -واالجتماعية، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر 

20
 Golvin, Lucien, "Le legs des Ottomans dans le domaine artistique en Afrique du Nord", 

In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°39, 1985, pp. 201-226. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1612
https://ar.wikipedia.org/wiki/1612
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كما أصدر عدة  .دراسة عدة مساجد من فترات زمنية وأماكن مختلفة من الجزائر، مبينا مختلف الحضارات
، أين قام بتناول "Les Inscriptions Commémoratives des Mosquées d’Algérie": كتب من بينها

، بالتطرق إلى المواد التي استعملت فيها في المساجد الجزائرية( الكتابات األثرية)ش العربية جميع النقو 
ومواضع ومختلف أصناف هذه الكتابات، ثم قام بجولة من خاللها قدم مجموعة الكتابات األثرية في مختلف 

تعتبر وهذه الدولة  ،"الدولة الحمادية، تاريخها وحضارتها"خصص الباحث كتابا بعنوان و المساجد الجزائرية، 
من مؤلفاته و خاصة المساجد،  من أعظم الدول التي تعاقبت على الجزائر، مبرزا تاريخ بني حماد وحضارتهم

 ."مساجد تلمسان"أيضا 

  :(Marçais Georges)أعمال الباحث الفرنسي  (1-3-2

مرجعا أساسيا لكل باحث في اآلثار اإلسالمية في بالد المغرب  "جورج مارسيه"الفرنسي  الباحث يعتبر
سالمية في الجزائر في فترة التبعية، ومن أهم مؤلفاته الكتاب الذي صنفه اآلثار اإل وقد قام بدراسةاإلسالمي، 
، أين قام بدراسة المعالم األثرية في مدينة "Les monuments arabes de Tlemcen"" وليام مارسيه"مع أخيه 

الفن "الذي اشتمل على دراسات هامة في  "L’architecture musulmane d’occident"تلمسان، وكتاب 
 ".المغربي اإلسالمي

  :(Golvin Lucien)أعمال العالم الفرنسي  (1-3-3

اآلثار اإلسالمية في الجزائر في فترة التبعية، ومن أهم  والتحليل بالدراسة "لوسيان جولفان"عالم ال تناول
الذي اشتمل على دراسات  "Essai sur l’architecture religieuse musulmane, Tome 4"مؤلفاته كتاب 

هامة لآلثار األندلسية والمعالم األثرية التي ترجع إلى فترة المرابطين، وكتاب آخر خصصه آلثار قلعة بني 
 ."Recherches archéologiques à la Qal’a des banu-hammad"حماد 

  :21(Chergui Samia ،1211) ةأعمال الباحث (1-3-4

 :كتاب بعنوان
Les mosquées d’Alger, Construire, gérer et conserver (XVIe-XIXe Siècles) 

مدينة الجزائر  في موجودة كانت التي الدينية المباني جميع وتحديد جرد عمليات جراءقامت الباحثة بإ
خالل الحقبة العثمانية من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، للقيام بالدراسات البحثية لجميع 

، وجامع السيدة والجامع الجديد "الجامع الكبير"الجامع األعظم )المساجد التي تزخر بها مدينة الجزائر 
دارة بناء آليات، للوصول إلى تحديد ...(شا ومساجد كتشاوة وعلي بجنين والقصبة وعبدي با  التراث وحفظ وا 

 .المعماري

                                                           
21

 Chergui, Samia, "Les mosquées d’Alger – Construire, gérer et conserver (XVI
e
 – XIX

e
 

siècles)", Presses de l’université Paris-Sorbonne, Paris, 2011. 
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  :22(2117، مصطفى بن حموش) الدكتورأعمال الباحث  (1-3-5

 مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني  :كتاب بعنوان
 العثمانيةمن خالل مخطوط ديفولكس والوثائق                             

بالوصف الدقيق للمساجد والزوايا واألضرحة في مدينة " مصطفى بن حموش" الدكتورالباحث  تناول
 (م 5900) "ديفولكسألبير "اإلداري الفرنسي  مخطوط الجزائر خالل أواخر العهد العثماني، معتمدا على

 . المتوفرة بمركز األرشيف الوطني بالجزائر والوثائق العثمانيةالمتوفر في المكتبة الوطنية الجزائرية 

وقام الباحث في هذا الكتاب بإنشاء خريطة عامة لمواقع المساجد والزوايا واألضرحة في مدينة الجزائر، 
منطقة القصبة السفلى، ) الثالث للمدينةمناطق ثالثة أجزاء حسب القد قسمت إلى فدراسته لتلك المباني  أما

تلك وفهاريس ألسماء  والخرائط الحديثة صورالعرض قام بو  ،(طقة القصبة العلياومنطقة سند الجبل، ومن
  .والشوارع التي تقع فيها المباني

ة بناء صورة مدينة الجزائر خالل حقبة إعاديهدف إلى بناء الحس التاريخي للمجتمع الجزائري بوالكتاب 
تعرضت له المساجد  ذيمدى التشويه الأيضا يرينا الكتاب مهمة من تاريخ بالدنا وهي الحقبة العثمانية، و 

 .حتالل الفرنسيوالزوايا واألضرحة خالل اإل

  :23(2116عبد الكريم عزوق، ) األستاذأعمال الباحث  (1-3-6

 في الجزائر تطور المآذن :كتاب بعنوان
تبر من الموضوعات الهامة في هذا الكتاب موضوع تطور المآذن في الجزائر، الذي يع الباحث تناول

حيث قام وهو إضافة علمية قيمة في مجال البحوث األثرية في المغرب اإلسالمي، التي تستحق الدراسة، 
ويهدف الباحث . لعدة مآذن في الجزائر لتصنيفها تاريخيا، وتقصي مراحل التطوربدراسات تحليلية ومقارنة 

آذن الجزائرية، والستنباط أهم الخصائص التي مراحل التطور في النظام التخطيطي لعمارة الم  إبرازإلى 
  .تميزت بها عناصرها المعمارية والزخرفية في كل مراحل تطورها

معتمدا على الوصف العام لكل مئذنة وفقا الجزائرية وقد قام الباحث في هذا الكتاب بدراسة نظام المئذنة  
أوجهها من  ي، وعلى التحليل الدقيق لنظامها التخطيطي من الداخل والخارج، وما تزدان بهلترتيبها الزمن

، ثم عرج على دراسة مآذن بني المآذن الزيانيةثم عصر دولة بني حماد،  بدراسة مآذن ةزخارف مختلفة، بداي
 . تعرض إلى مآذن العصر العثمانيأخيرا مرين ثم 

                                                           
من خالل مخطوط ديفولكس  ،مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني"بن حموش، مصطفى،  22

 .8000، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر، "العثمانية والوثائق
23

 .8000 القاهرة، مصر، ،كتبة زهراء الشرق، الطبعة األولى، م"تطور المآذن في الجزائر"، عبد الكريم، عزوق 
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  :24(Koumas et Chéhrazade NafaAhmed  ،1321)األستاذين أعمال  (1-3-7

 :كتاب بعنوان
L’Algérie et son patrimoine, Dessins français du XIX

e
 Siècle 

لمعابد، ل: ورسوماتثمانية عشر موقعا هاما يرافقها نسخ لوحات لقام الباحثان في هذا الكتاب بوصف 
قسنطينة والجزائر مدن ، والقصور، والمعالم المختلفة في رساالمسارح، والحمامات الحرارية، والمساجد، والمدو 
                     رسمها التي المائية والرسومات االستقصائية الدراسات من العديد إلى وباالستناد .نوهراو 
"Edmond Duthoit et d'Albert Ballu"لـ  ألبومات وسبعة والتراث، لعمارةالفرنسية لمكتبة ال في ، المتوفرة
"Delamarre"، السوربون المتوفرة في. 

مساجد سيدي : وفيما يخص المساجد التاريخية واألثرية التي تطرق إليها الباحثان بالوصف والتحليل فهي
 ير بمدينة تلمسان، ومساجد كتشاوةبراهيم، والجامع الكبإبومدين، وسيدي الحلوي، وسيدي بالحسن، وسيدي 

 . والجامع الكبير بمدينة الجزائر( الجديد)وسيدي عبد الرحمن والحواتين 

  :25(2112محمد الطيب عقاب، ) الدكتورأعمال الباحث  (1-3-9

 في الجزائر لمحات عن العمارة والفنون اإلسالمية :كتاب بعنوان

، بداية بالعناصر المعماريةتناول الباحث في هذا الكتاب بالتحليل الدقيق والبحث عن أصول العناصر 
ثم تطرق إلى تصاميم المساجد الفنية في العمارة الحمادية والموحدية، ثم العنصر الفني لباب سيدي عقبة، 

بدراسة جميع عناصرها المعمارية و ، (الجامع الكبير بتلمسان)بدء بالعهد المرابطي  التاريخية بمدينة تلمسان
 ...والمآذن، القباب و ب ير امن المح

لى الجذور األصلية لمسجد ثم تطرق إلى التطور العمراني لمدينة الجزائر في القرن السادس عشر ، وا 
ذكر  ثمبدراسة الموضع والموقع ومناقشة مواصفات المسجد األصلية إضافة إلى عناصره الزخرفية كتشاوة 

األصالة في الباحث لج ، وأخيرا عاثم التطرق إلى وضعه الحالي من طرف الفرنسيين تحويله إلى كتدرائية
 .المسكن الجزائري بالتطرق إلى مواصفاته بالتفصيل
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 Koumas Ahmed et Nafa Chéhrazade, "L’Algérie et son patrimoine, Dessins français du 

XIX
e
 Siècle", Centre des monuments nationaux / Monum, Editions du patrimoine, Paris, 2003. 

25
القاهرة،  ،كتبة زهراء الشرق، الطبعة األولى، م"لمحات عن العمارة والفنون اإلسالمية في الجزائر"، محمد الطيب، عقاب 

 .8008 مصر،
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  :26(1881، عبد القادر الريحاوي) الدكتورأعمال الباحث  (1-3-8

  سالميةالعمارة في الحضارة اإل :كتاب بعنوان

 العالم اإلسالميعالج الباحث في هذا الكتاب العمارة اإلسالمية في كل العهود، شاملة لتراثها في أنحاء 
، عن طريق تكثيف المعلومات واالختصار في وصف التراث على فترة زمنية بلغت قرابة أربعة عشر قرنا
مرورا بالعهد األموي والعباسي وعهد السالجقة ثم عهد الخالفة  الضخم التي تتميز به كافة العهود واألقاليم،

ثم تطرق إلى العمارة في المغرب واألندلس وفي العهد الفاطمية، فالعهد األيوبي وعهد السلطنة المملوكية، 
، خاتما كتابه بالتطرق إلى العمارة اإلسالمية في العصر العثماني، وفي أقاليم المشرق وفي الهند اإلسالمية

، والعوامل تراثها الضخمتنوع مكانة عمارتنا اإلسالمية و   إبرازوالهدف الذي سعى له الباحث هو  .الحديث
 .راء هذا التنوعالتي تقف و 

( العمارة في المغرب واألندلس)في الفصل السابع فعرج الكاتب أما فيما يخص تراث مساجدنا الجزائرية، 
في الجزائر  مساجدالمستخلصا جميع الخصوصيات التي امتازت بها  صفاتبتقديم العديد من المعلومات وال

سيدي  مسجديجامع المنصورة و )والعهد المريني ( الجامع الكبير لمدينة الجزائر وتلمسان)العهد المرابطي  في
  (.مسجد بوالحسن بمدينة تلمسان)العهد الزياني و  (بومدين وسيدي الحلوي

  :(Henri Terasse)و (Dokali Rachid) يناألستاذأعمال  (1-3-11

"        n AlgérieLes mosquées e: "أهمها" مساجد الجزائر"على " رشيد دوكالي"أعمال األستاذ 
الفن "في  "هنري تيراس"بحوث األستاذ وأعمال و ". Les mosquées de la période Turque à Alger"و

 ."mauresque des origines au XIIIe S-L’art hispano" :وأبرزها" المغربي اإلسالمي

  :على المساجد الجزائريةبحاث المقامة ستنتاجات حول األاال( 1-4

والمؤرخين ودارسي تاريخ الفن وعلماء اآلثار  الباحثين قبل من خاص باهتمامالجزائرية  المساجد حظيت
 التاريخي االتجاه إما: معينة اتجاهات على تركزت الدراسات لكن ،من األجانب غيرهم وأ المسلمين من

ألنماطها أو لعنصر  تصميمية دراسات أو ،المساجد التاريخية عن تتحدث بحتةأثرية  دراسات أو الوصفي،
 جامد كمبنىه مع تتعاملإلخ، أو دراسات للمسجد ...من عناصرها المعمارية كالمئذنة أو المحراب أو القبة 

إلى   ضافةباإل .غيره دون معين جانب في المتخصصة الدراسات من ذلك وغير ،العمرانية بالبيئة ربطه دون
 .الميةساإلبدراسات وافية من قبل المختصين في العمارة  لم تحظأن المساجد المعاصرة 

، العولمة حاليا، وبروز عصر جديد وهو عصرقتصادية االالمتغيرات بسبب من مجموع هذه الدراسات و و 
بروز ، مما أدى إلى الشعوبو  للدول البيئيةو  التراثيةو  المحلية بالخصوصيات كتراثاال عدم علىيقوم الذي 
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بطروحات الواقع المعاصر في عصر العولمة، " المسجد التراثي"عالقة الموروث قضية جدلية تتمثل في 
لمساجد الشكلية لعمارة النعكاساتها المعمارية على الة فكرية لهذه المتغيرات خصوصا ءإلى مساجعلنا نتحول 

 .المعاصرة

وهي تعتبر نواة المدينة العصور،  المعمارية النمطية على مرن أهم المؤسسات متعد المساجد وكما 
أما  .متميزرث شكلي رمزي إبما تحمله من هويتها المدينة  كسابإأساسي في لها دور سالمية، و التقليدية اإل

ستخدام التقنيات االذي يشهد تغييرات هامة نتجت من  ،المعلوماتيةالعولمة و في عصر و  زماننا الحاضرفي 
ودخولها في عملية  ومع تمكن التقنية الرقمية البيئية،و  الميكانيكيةو  نشائيةاإلالنظم  في تطورهو  الحديثة

عالميا ومحليا جديدة وطرز شهدت عمارة المساجد ظهور نماذج  التصميم المعماري بمختلف مستوياتها،
وتحديد  ةالجديدوالطرز  ه النماذجمما يستدعي مراجعة هذ ،المعماري لهذا النمط المخزونأضيفت إلى 

 .التحوالت الشكلية التي يقدمها وما تقترحه هذه التحوالت من خصائص

يمثل ذلك من البحث باستكشاف ما بقي مالزما من مكونات شكلية في نمط عمارة المساجد، وما  يهتمو 
عمد البحث ، حيث ي(مواكبة متطلبات العصر) عصرهذا ال، ورصد كيفيات توظيفها في هوية وأصالة للمسجد
مسجد األمير عبد القادر بقسنطينة وجامع الجزائر ) المعاصرة نموذجين من المساجدالى استقراء ودراسة 

 .ا بما مر به النمط من تطورات فيما يخص مكوناته الشكليةم، ومقارنته(بمدينة الجزائر

في سياق موضوع الدراسة نقترح للدراسات المستقبلية فبعد االهتمام بالجانب الشكلي للمساجد المعاصرة، 
 :، على سبيل المثالاألخرىكل الجوانب االهتمام بالمساجد المعاصرة من 

له صيغة أخرى جاءت بها للمسجد واحد أو فضاء  مبنىفي تعدد الوظائف فبعد  ،الجانب الوظيفي -
فهل يؤثر ذلك على قدسية المسجد أم ال،  ،متطلبات العصر، أال وهي أن يجمع المسجد مع فعاليات ثقافية

 .فذلك يستحق الدراسة مستقبال

 استخدامها وكيفية ،المستخدمة في بناء المسجد المعاصر الحديثة البناء مواد دراسةنشائي، بالجانب اإل -
 .مقومات الهوية واألصالة للمسجد المعاصرتأصيل المسجد، ولتتوافق مع  عملية في ويسهم يتالءم بشكل

 .إلخ... المعاصرة مساجدال عمارة على طرأت يالت التحوالتجميع  على وأدق أكثر بدراسات القيام -

 :الدراسة المنهجية المتبعة لدراسة المساجد – 2
  :التيبومورفولوجية المقاربة ظهور( 2-1

 "سافيريو ميراتوري" لية في سنوات الستينات من طرفاإليطافي المدرسة  التيبومورفولوجيةظهرت المقاربة 
"SAVERIO MURATORI"  روسيلدو أ" ثم جاء بعده طالبه، للمقاربة الروحي باألب يسمى الذيو"      
"A. ROSSI"، "أيمونينوا. ك ""C. AYMONINO" ،"كانيجيا. ج"  "G. CANIGGIA"،  عتمدوا علىاحيث 
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ثم ظهرت في المدرسة ، "La forme de la ville" المعنون" S. MURATORI"" سافيريو ميراتوري"كتاب 
 .آخرونو  "J. CASTEX"" كاستاكس. ج"، "Ph. PANERAI"" بانيري. ف": الفرنسية من طرف

، الحديثة ةكللحر  البناءة غير القرارات التيبومورفولوجيةالمقاربة  ظهور على المساعدة العوامل أهممن و  
 بين القطيعة إيجاد بمعنى التاريخية، زكالمرا تهميش إلى أدى ما هذاو  القديمة للمدن ليك بتغيير تطالب التي

 .الحديثة العمارة تطلعاتو  قديم هو ما معطيات

 التواصل بضرورة نادى حيث ،"S. MURATORI"" ميراتوري. س"المنتقدين للحركة الحديثة من أشد و  
 جلأ من قاعدية لهيكلة منها بد ال ضرورة منه القديم أن يعتبر إذ ،(الحديثةو  القديمة) السكنية المجمعات بين

 .Caniggia  (G) ], 1994 [ 27متكاملةو  منسجمة بصفة يتطورو  يظهر يك الجديد النسيج

" S. MURATORI" "ميراتوري. س"خاصة بعدما قام  التيبومورفولوجيةوكانت بوادر ظهور المقاربة  
باعداد عمل جماعي حول مدينة البندقية، حيث من خالل هذا العمل أعطيت أولى التعاريف ألدوات التحليل 

 .النمطية والمورفولوجياو النمو : المتعلقة بالمدينة مع مفاهيم كل من

  :التيبومورفولوجية مفاهيم حول المقاربة( 2-2
 :يمكن تلخيصها إلى ما يلي، والتي "رفولوجيةو التيبومالمقاربة "تعددت مفاهيم 

 ".المعماريةالنمطية "و "رفولوجية العمرانيةو الم"تعرف على أنها تجمع بين  رفولوجيةو التيبومالمقاربة  -

عبارة عن نمطية ": حيث يؤكد على أنها "Luc NOPPEN" "ليك نوبن" البروفسوركما عرفها  -
لى أساس تصنيف المباني والمجاالت المفتوحة ع( المورفولوجيا)ومورفولوجية ألنها تقرأ الشكل الحضري 

 .Noppen (L) ], 2006 [ 28("النمطية)نمطيا 

التراكب بين ": حيث يؤكد أيضا على أنها "Daniel PINSON" "دانيال بينسون"وكما عرفها  -
 :، وذلك كما يليPinson (D) ], 0991 [ 29"المورفولوجية العمرانية والنمطية المعمارية

  :العمرانية رفولوجيةو الم (2-2-1

العلم، أي أن المورفولوجيا العمرانية  :لوقوسو  الشكل، :كلمة يونانية قديمة تتكون من مورف رفولوجياو الم
 .في تطوره التاريخي، اعتمادا على العناصر المكونة له دراسة األشكال العمرانيةعلم هي 
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 Caniggia, Gianfranco, "Une approche morphologique de la ville et du territoire, lecture de 

florence", Edition institut supérieur d’architecture saint-Luc, Bruxelles, 1994. 
28

 Noppen, Luc, "Méthodes d’analyse du cadre bâti", Université Laval, Laval, 2006. 
29

 Pinson, Daniel, "La question morphologique dans la recherche urbaine", In Annales de la 

recherche urbaine, Université d’Aix-en-Provence, 1998. 
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  :النمطية المعمارية (2-2-2

 تصنيفها حسب معاييرو  ، تحديد عالقاتها ببعضها البعض،التاريخي تطورها، المبانيتهتم بدراسة أنماط و
البعد "رجاع انية امكاكما تقترح كذلك ، ...(ئي والجمالي  نشااألبعاد، الوظائف، النظام الهيكلي، اإل)عدة 

         S. MURATORI "(5818)30" "سافيريو ميراتوري"حسب و  ، بذلك"رسوخ الممارسات"و "التاريخي
]519 ,0992 ,[ Vernez Mouden (A) ، فإن النمط المتكون بهذه الطريقة، يأخذ مكانة من جديد في النسيج

األمر كذلك في حالة ما إذا كان هذا النسيج بدوره معتبرا في مجمل و  ال يمكن تخيله من دونه،و  العمراني
 .الهيكل العمراني من حيث بعده التاريخي

بدراسة للمدينة بالمعنى األوسع للكلمة عن " رفولوجية العمرانيةو الم"و "المعماريةالنمطية "يسمح الزوج * 
شكاليات المعقدة، مع الجمع بين العديد من اإلالمدينة، عبر و  قليم عبر الحيواال هتمام بالبناءاالطريق 

 .الفضاء في ماديتهو  األبعاد المتعلقة بمعطيات المكان

تقوم بقراءة األشكال المبنية ابتداء من  رفولوجيةو التيبومالمقاربة  فإن ".ASSELIN V" "أسلن. ف"وحسب 
، وقد أضاف Asselin (V) ], 2001 [ 31خصائصها الدائمة وتطوراتها عبر الزمن من خالل هويتها الثقافية

 :وفقا لما يلي رفولوجيةو التيبومعلى أنه يمكن تمييز المقاربة  "L. NOPPEN" "نوبن. ل"

  الخصائص الحجمية للمبنى مع ما يتعلق به من مجاالتهي أن النمط يركب. 
 التحصيصل إدخا (Parcelle) والشبكة العمرانية بمعنى الربط بين مقياس المبنى ومقياس المدينة. 
 أي تتضمن أربع )رفولوجية و رفوجينية أكثر منها مو المبني يكون خالصة م طارالتصنيف النمطي لإل
 (.تغير /استعمال /  إنتاج/ تصميم : أوقات

، فإنه وجد اتفاق حول هاته المقاربة على أنها رفولوجيةو التيبومورغم تعدد المفاهيم الخاصة بالمقاربة * 
تدرس الشكل العمراني عن طريق أنماط المباني المكونة له، والموزعة على  شوارعها، حيث يجب علينا 

تموضع المبنى )، وأنماط المباني ...(، الشوارع، التحصيصة، الحدود)التفكير في عالقات الشكل العمراني 
 ...(. في التحصيصة، التوزيع الداخلي، 

   :مبادئ أساسية ةرفولوجي أن يقوم على أساس ثالثو وبذلك يمكن لمستوى التحليل الم

المبنى وما يتصل به من أماكن مفتوحة، الشوارع )الشكل العمراني يحدد العناصر المادية الثالث  (5
 (.والتجزئات

 التحصيصة / المبنى: العمراني يفهم من مختلف المستويات الموضحة وفقا للتناسب التدرجي الشكل (8
(Parcelle)المنطقة / الكتل المبنية، المدينة / ، الشارع. 
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تغير مستمر  فيالشكل العمراني ال يمكن فهمه إال من خالل الناجية التاريخية، حيث أن العناصر دائما  (1
 .عبر الزمن

  :حول النمط والنمطيةمفاهيم ( 2-3
التاريخية والمجتمعية والفكرية والبيئية والتقنية،  تدخل النمطية في مجال العمارة بالعديد من االرتباطات

النمط والتطور : ويمكن تعريف مفهوم النمط والنمطية من خالل ربط النمط بالعديد من الثنائيات منها
النمط  النمط وتوليد الشكل، النمط والمعنى، ول األنماط،أص النمط والوظيفة، الحضاري، النمط والمجتمع،

 .وانتماؤه الزماني

  :"Type"النمط  (2-3-1

كمفهوم يرتبط بالقيم الروحية الثابتة، وبالتحديد مفهوم  "Type"ويقود كل هذا إلى استثمار فكرة النمط 
ية المولدة لما هو متميز من بداعالذي يشتمل على قواعد توجه العملية اإل "Archetype"النمط األعلى 

الزمني المناسب للمرجع التاريخي لهذه األنماط عند تشكيل النتاجات   اإلطارالنتاجات، مع األخذ بالحسبان 
المتميزة، وهذا ما يضفي على مفهوم النمط األعلى صفة الثبات، وبذلك فهو يسمو فوق القيم التقليدية 

تاج من خالل استثمار األنماط التاريخية والثقافية بصيغة عالقات فكرية وتبعا لهذا تم تحقيق تفرد الن. المحلية
 . ومبادئ وقيم مفاهيمية جوهرية لتحقيق األصالة واالستمرارية الحضارية لهذه النتاجات المعمارية

النمط هو الشكل األولي المبسط أي النواة الشكلية التي تنطلق منها التطورات والتحوالت المنتجة للعمارة 
أما . عام وايحائي ، باعتبار األول"Model" عن النموذج "Type"المحلية بمختلف ألوانها، ويتميز النمط 
هو شيء مجرد وأداة معرفية ينتج بالتحليل "": CANIGGIA" "كانيجيا"الثاني فهو خاص ومحدد، والنمط عند 

 32"وكذا السماح بسهولة التعرف إليهاالدوري الذي يعيد الخصائص األساسية المشتركة لفئة األشياء الحقيقية 
79 ] ,0994 ,[ Caniggia (G).  

بشكل عام صنفا من الموجودات المعمارية المرتبطة بمزيج معين من الممارسات  "Type"ويميز النمط  
 .االجتماعية، وهو نتاج جوهري معين له ارتباط باستمرارية التركيبات االجتماعية

  :"Typologie"النمطية  (2-3-2

نتاجبأنها علم دراسة األنماط للتعامل مع التقاليد و  "Typologie"تعرف النمطية  عمارة جديدة لها أسس  ا 
 والوظائف األبعاد) معايير لعدة وفقا وتصنيفها وأنماط المباني أنواع دراسة وهيوقواعد مميزة بنتاجاتها، 

 وهي المنهجية البحثية التي تتناول النمط كموضوع ،(إلخ... والهيكلي والجمالي  البنائي والنظام والتوزيعات
 .دراسة تحليلية وفق
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 Caniggia, Gianfranco, "Une approche morphologique de la ville et du territoire, lecture de 

Florence", Edition institut supérieur d’architecture Saint-Luc, Bruxelles, 1994, p 79. 
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  :التيبومورفولوجية أهداف المقاربة( 2-4
المباني أو البنية العمرانية المبني على التصنيف  شكلوتحليل  وصفهذا المنهج إلى  بعوتمتيهدف  -

نوع المادة، الشكل،  :فيزيائية مثلمثل هذا التصنيف يتضمن خاصيات و  ،(النمط)الدقيق للبنايات حسب 
إلى الصورة البشرية التي تنحت على المادة   إضافةمن نوعه،  االبناء فريدالتي تجعل و  بنيتها، لونها، غطائها،

 .مع مرور الزمن

 ه الوحيد هو التحكم في النتاج المعماري عن طريقدفتظهر كبديل ه" (رفولوجيةو التيبوم)رفونمطية و الم" -
 الجمالية المذاهبو  حتياجاتاال نكأشكال أجابت ع االنتباه الالزم للحلول المتبناة في الماضي، والمعتبرةمنح 

 .ج المعماريتاكوسائل مراقبة للن" رفولوجية العمرانيةو الم"و "المعمارية النمطية"عتبار اعندها يتم  ،حقباتهاو 

الماضي من تاريخ وتراث وقيم وأعراف، وهذا النتاج المعماري من خالل االنقطاع عن وال يأتي تميز  -
مرتبطة بالجوهر المتمثل بالمطلق  قيمهي  ال يعني النسخ أو التقليد الحرفي، وذلك لكون المفاهيم المتتبعة

 .وليس بالمظهر، كمجموعة من األفكار والقواعد الثابتة التي ال تتغير رغم تنوع النتاج المنبثق منها واختالفه

بينهما،  الحديثة، أي ضرورة التواصل العمارة تطلعاتو  قديم هو ما لقطيعة بين معطياتاإيجاد عدم و  -
 بصفة يتطورو  يظهر يك ،الجديد النسيج جلأ من قاعدية لهيكلة منها بد ال منه ضرورة القديم أن إذ يعتبر
 .ومتكاملة منسجمة

  :التيبومورفولوجية خصائص المقاربة( 2-1
 أصلية طريقة هي التيبومورفولوجية أن المقاربة  Noppen (L) ], 2006 [ 33 "نوبن .ل" البروفسور عتبرا
 العمراني الشكل تعتبر، و المستويات مختلف على المبني  اإلطار بتحليل تسمح حيث مميزة، بخصائص تتسم

، فهي  السكانو  المشيدينو  المبني  اإلطار بين الجدلية العالقة تظهر، و الزمن مع يتغير دائم ديناميكي كيانك
جميع المباني المشيدة في ) المبني  اإلطارب المنتج األرشيف عن تكشف أنها بحيث نمطي، تاريخ عن عبارة

 .المعماريو  العمراني تصميملل المسبقة الشروط توفرو  ،(فترات تاريخية سابقا

  :التيبومورفولوجية المقاربة مدارس أهم( 2-6
نجد تصنيفا ألربعة مدارس رئيسية، تتسم بالتنوع في المفاهيم،  التيبومورفولوجيةالمقاربة  مدارس أهممن 

من على تكامل المدارس  Vernez Mouden (A) ], 0991 [ 34وقد توالت في الظهور من بلد آلخر، وقد أكد
 :حيث الجانب العام حتى أدق التفاصيل الخاصة بالمبنى المدروس، ويمكن توضيح أهم المدارس كما يلي

                                                           
33

 Noppen, Luc, "Méthodes d’analyse du cadre bâti", Université Laval, Laval, 2006. 
34

 Vernez Moudon, Anne, "Urban morphology as an emerging interdisciplinary field", 

College of Architecture and Urban Planning, University of Washington, Seattle, USA, 1997. 
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  :ليةاإليطادرسة الم (2-6-1

 من لك تعريف ةإعادب اهذو  بالمدينة المباني عالقة على مثبتة جديدة، نظرية قواعد قتراحا في همتأس
 :، ومن أهم روادهاVernez Mouden (A) ], 1997 [ 35العمرانية الهيكلةو  المعمارية التصاميم

 الروحي األبيطالي، يعتبر إمهندس معماري  "Saverio Muratori (1910-(1973 ميراتوري سافيريو" -
 ,Études pour une histoire urbaine en vigueur de Venise): ، من مؤلفاتهالتيبومورفولوجية للمقاربة

 .(Études pour une histoire urbaine en vigueur de Rome, 1963)، و(1959

وروما، معتمدا على خرائط بدراسة عمران مدينة البندقية " S. Muratori" "ميراتوري. س"وقد قام 
التحليل التيبومورفولوجي وضع التحصيصات، وذلك من أجل تحقيق تطور تاريخي لألشكال العمرانية، و 

كأولوية لمشروعه لتأكيد أهمية التاريخ في فهم أشكال المدينة، وبالنسبة له فإن التحليل النمطي يعتبر قاعدة 
، "Aldo Rossi" "ألدو روسي: "ولقد تأثر بأفكاره كثيرون أمثال. هللتحليل العمراني حيث يمثل النمط بداية شكل

"             جيونفرونكوا كانيجيا"، و"Carlo Aymonino" ،"Vittorio Gregotti" "كارلو أيمونينوا"
"Gianfranco Caniggia." 

بعنوان   كتابا 5800يطالي، أصدر في إمهندس معماري  :"Aldo Rossi (1931-1997(ألدو روسي " -
"L’architecture de la ville"،  روسي. أ" في هذا الكتاب قامو" "A. Rossi " ،حيث بتحليل المدينة كعمارة

نما هي نتيجة لتاريخ طويل يعتبر أن المدينة ليست تجمعات للمباني فقط ذلك، وهذا الكتاب يدعونا  أنتج، وا 
 .للذاكرة العامةالعتبار المدينة كمشروع مدعومة بقيم رمزية، وهي المكان 

من بين الذين أقترحوا نظريات جديدة في العمارة والشكل العمراني، ومن " A. Rossi" "روسي. أ"يعتبر 
جتمع، والشكل العمراني هو نتيجة المبني يعكس الم  اإلطاربين المنتقدين للحركة الحديثة، وبالنسبة له فإن 
 (.هوية المكان)للتاريخ ولذاكرة سكانها، وكل مكان له خصوصيته 

لي األصل، عمل إيطامهندس معماري ومختص في العمران،  :"Carlo Aymoninoكارلو أيمونينوا " -
كثيرا في " C. Aymonino" "أيمونينوا. ك"، وفي عصرنا هذا شارك "A. Rossi" "روسي. أ"كثيرا بالتعاون مع 

 . النقاشات الدائرة حول الثقافة والعمارة

-L'habitation rationnelle: d'après le Congrès CIAM 1929)" أيمونينوا. ك"، أصدر 5801وفي سنة 

هو تحليل للسكن االجتماعي، أين قام بتحليل مخططات الشقق للحركة الحديثة في المدن األوربية و  ،(30
 .وأيضا منازل قديمة بفناء ومنازل أخرى، وهي من أوائل األمثلة للمقاربة النمطية للعمارة والعمرانواألمريكية، 
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 Vernez Moudon, Anne, Ibidem, 1997. 



 األصالة والعصرنةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال  المنهجي لتحليل المساجد       طار الدراسات البحثية حول المساجد الجزائرية واإل :رابعالفصل ال 

115 
 

، فإن المباني القديمة تلعب دورا مهما في تعريف النسيج "C. Aymonino" "أيمونينوا. ك"وحسب 
رتبط المباني الحديثة ال تال تستطيع االعتماد على تحليل المدينة القديمة، و  العمراني، والحركة الحديثة

 .النسيج العمرانيو  بمحيطها، مما يؤدي إلى عدم تجانس بين المبنى

عتبر الي، إيطامهندس معماري  :"Gianfranco Caniggia (1933-(1987جيونفرونكوا كانيجيا " -
في هذا و ، (Lectures d’une ville)أصدر كتاب  5801رفولوجي، وفي عام و كصورة مهمة لتيار التيبوم

، وعمل كثيرا في دراسة المراكز التاريخية القديمة في قراءة مورفولوجية لمدينة فلورونس" كانيجيا"الكتاب اقترح 
 نتاجتوصل لألسس التي وجهت اإل فريقيا للمحافظة عليه، وعن طريق المقاربة التاريخيةإليا وشمال إيطا

 .العمراني

ه المرجعي، ويفهم الشكل إطار ، يجب أن يحلل كل شيء مبني في "G. Caniggia" "كانيجيا. ج"وحسب  
 .العمراني بتحليل تنقالت األنماط عبر الزمن

  :درسة الفرنسيةالم (2-6-2

(             فرنسا)وهي مجموعة من األبحاث التي أقيمت في مدرسة الهندسة المعمارية بفرساي 
(École d’architecture de Versailles )جون "المهندس المعماري : خاصة من طرف أهم الباحثين وهم

" Philippe Panerai" "فيليب بانيري"، المهندس المعماري والمختص في العمران "Jean Castex"" كاستاكس
، وهم من األوائل الذين طبقوا "Jean-Charles Depaule" "جون شارل دبول"والمختص في علم االجتماع 

 .رفولوجية في فرنساو طريقة التيبوم

عادو  المورفولوجي التحليل بين يجمع جديد تخصص تطوير أعالمها أهم حاولوقد    القراءة النقدية ةا 
وقد ساهمت هاته المدرسة وبشكل كبير في  .Vernez Mouden (A) ], 1997 [ 36التصميمية للنظريات

لتبسيط عناصر المدرسة الميراتورية،  يطاليةتوضيح مفهوم النمطية، وقد استخرجوا مفاهيم من المدرسة اإل
ترابط الفضاء / التطور العمراني /  نمطية العناصر: ء منهجية تحليل تهتم بالعناصر التالية نشاوذلك إل
 .مقروئية الفضاء العمراني/ العمراني 

 جهةمن رفولوجية العمرانية بطريقتين، و ثراء األعمال التي أقيمت حول المإب 37وقد قامت هذه المدرسة 
عطاء دور حيوي لبنية تصر على العالقة بين البنية العمرانية في مجملها والنسيج العمراني، وذلك إل
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 Vernez Moudon, Anne, Ibidem, 1997. 

37
 :     الفرنسية من أهم اصدارات المدرسة 

– "Ph. Panerai, J. Castex, et J.-Charles Depaule" – (Formes urbaines. De l'îlot à la barre – 1977). 

– "J.-Charles Depaule, J.-Louis Cohen, J. Castex" – (Histoire urbaine, anthropologie de l’espace–

1995).  

– "J. Castex, P. Céléste,  Ph. Panerai" – (Lecture d’une ville: Versailles – 1979). 

– "J. Castex" – (Chicago 1910–1930, Le chantier de la ville moderne – 2010). 
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، ومن جهة أخرى، فإن المساهمة األخرى للمدرسة هي أنها أعطت قيمة للعالقات (Parcelles) التحصيصات
 .فيهاالمتبادلة بين البنية الفيزيائية للمدينة مع األنشطة التي تجري 

  :نجليزيةدرسة اإل الم (2-6-3

 أساس على التحليل يتم حيث، ( approachA Scholarly)أتت هاته المدرسة بمقاربة االمتياز المعرفي 
 سهاماليزية باإلنج المدرسة تمتازو . Vernez Mouden (A) ], 0991 [ 38العمراني الشكل تهيكل يفيةك

برز أ منو  لية،اإليطا األبحاث مع بالتوازي االختصاص هذا بتطوير قاموا أنهم حيث بير،ك بشكل الجغرافيين
 ثالثة خالل من للمدرسة المعتمدة المنهجية  إبراز تم ذلك غرار على، و "M.R.G Gonzen" "قونزن" الباحثين

 .Racine (F) ], 0999 [ 39(األراضي شغل هيكلة / المبني النسيج / المدينة مخطط) بةكمترا رئيسية نسق

  :األمريكية درسةالم (2-6-4

 أبرزالمورفولوجيين األوروبيين، و  بأعمال متأثرة كانت الشمالية أمريكا في أقيمت التي األعمال غلبأ
         " آن فيرناز مودن"، و"Pierre Larochelle" "بيار الروشال: "من كل طرف من كان سهاماتاال
"oudonM ernezV Anne "من خالل مؤلفه     التيبومورفولوجية للبحوثدفع جديد  إعطاءفي  التي ساهمت
"Lexique de la typo morphologie du milieu bâti." 

 "المقاربة التيبومورفولوجية"أفكار وأعالم أهم مدارس : 5 -4جدول 
 الباحث: المصدر

 المقاربة مدارس
 التيبومورفولوجية

 أهم روادها وأعالمها أفـكارها

 ليةاإليطا درسةالم

ساهمت في اقتراح قواعد نظرية جديدة، مثبتة على 
ة تعريف كل من إعادعالقة المباني بالمدينة وهذا ب

 .التصاميم المعمارية والهيكلة العمرانية

"Saverio Muratori" ، 
"Aldo Rossi" ، 
"Carlo Aymonino" ، 
"Vittorio Gregotti" ،
"Gianfranco Caniggia". 

 الفرنسية درسةالم

تطوير تخصص جديد يجمع بين التحليل 
عادالمورفولوجي و  ة القراءة النقدية للنظريات ا 

في توضيح بشكل كبير المساهمة و . التصميمية
نشاو  .مفهوم النمطية ء منهجية تحليل تهتم  ا 

نمطية العناصر، التطور : بالعناصر التالية

"Jean Castex" ، 
"Philippe Panerai" ، 
"Jean-Charles Depaule". 
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العمراني، ترابط الفضاء العمراني ومقروئية الفضاء 
 .العمراني

درسة الم
 ليزيةاإلنج

 يتم التحليل على أساس كيفية تهيكل الشكل العمراني
 ةالمنهجية المعتمدة للمدرسة من خالل ثالث  إبرازتم و 

النسيج /مخطط المدينة)نسق رئيسية متراكبة 
 (.هيكلة شغل األراضي/المبني

"M.R.G Gonzen". 

 درسة األمريكيةالم
دفع جديد للبحوث  إعطاءالمساهمة في 

 .التيبومورفولوجية
"Pierre Larochelle" ، 
"Anne Vernez Moudon." 

  :"Typologieالنمطية  – رفولوجيةو المقاربة التيبوم"المتبعة في الدراسة طريقة ال( 2-7
، أي أن البعد التاريخي "رفولوجيةو التيبوم"عن عدة طرق، نظرا للبعد التاريخي للنظرة  حدثالتيتعين علينا 

م تطوير هذه المقاربة أو حيث ت، استعمالهامن األكيد أنه ليس دون نتيجة على الطرق الموصى بو  مهم
  :لييناإليطاالمنهج بشكل كبير من طرف المعماريين 

نمط )البناء  طيةستعمل نمااألول الذي  ،Vernez Mouden (A) ], 0992, 591[ 40"ميراتوري"كان  فقد -
كأساس للتحليل العمراني، فحسب رأيه، فإن البنايات ال تمثل إال عناصر، (  Building typology–البناء 

 محصلة من األفكار، الخيارات" :ينظر إلى ذلك على أنهو  البنية العمرانية يشكالن مجموعة،و  حيث الشكل
 :يتضمن تصنيف أنماط البنايات، كذلكو  ،"والفضاءات المحيطة بها التي تتجلى في بعض البناياتاألعمال و 

 الحقبةو  عالقة تصنيفها مع الشكل العمرانيو  الحدائق، المناطق المشيدة من المدينة ،الطرقات ،الجدران
 .التاريخية المعينة

 ، طريقة لدراسة تطور البناءVernez Mouden (A) ],1995 , 590[ 41"كانيجيا"بعده طور تلميذه  -
 .تطويرهاو  تصميم المدينةو  القواعد األساسية للبناءو  الشكل العمراني المبنيان على تحديد المبادئو 

، Vernez Mouden (A) ],1995 , 313[ 42("5890)من سنة  (المدرسة الفرنسية) بانيري.ف"ثم يأتي  -
 ديعو ، البنية العمرانيةو  تحليل نمط النمو، الصورة العمرانيةرفولوجي يتضمن و ا للتحليل المإطار حيث وضع 

  .التحليلي من أكثر التحديدات النظرية وضوحا للنمط  اإلطارهذا 

همت وبشكل كبير في توضيح مفهوم النمطية من أسومن الخصوصيات المظهرية للمدرسة الفرنسية، أنها 
ومن خالل الدراسات العديدة لمنهجية ". Panerai .F" "بانيري .ف"خالل العديد من األعمال خاصة ما قام به 

العنصر المادي، تحديد منطقة : المقاربة النمطية نجد أن من المهم تعريف مختلف مستويات الدراسة من
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ستنباط األنماط، دون المرور على اال نستطيع  الدراسة، وضوح موضوع البحث ومستويات التصنيف، حيث
. رفولوجية التي تحدد مختلف المستويات التي تساعدنا من المرور من العام إلى الخاصو الممستويات القراءة 

والمقاربة النمطية تعتمد على اختيار وتعريف معايير التصنيف، والتي تعتبر مرحلة صعبة جدا كما يشير 
 ".Panerai .F" "بانيري. ف"إليها 

المنهج التحليلي والطريقة المعروضة والموصى وستقوم المنهجية المعتمدة في هذا البحث أساسا على 
 ،Vernez Mouden (A) ], 0992 , 313[ 43هي طريقة، و "Panerai .F" "بانيري. ف"باستعمالها من طرف 

 تتمثل في األولى :(5 -1شكل ) همتينمهم وتتكون من مرحلتين محول ميراث نظري وتجريبي  تتمحور
 .التأويل أو التفسير فتتمثل في الثانية، أما ةالتعرف عـلى عـينة الدراس

  :التعرف عـلى عـينة الدراسة (2-7-1

 كمرحلة ضرورية رفولوجية العمرانية، وتبدوو المو  المعماريةطية النم :تقتصر على المعطيات الفيزيائية
 يالهدف من هذه المرحلة هو  .معطيات المكانو  غير كافية، كونها مجبرة على نقل البعد التاريخي لكنو 
 .العمرانيةعمارة المادية للو  ستنباط الميزات الخاصةا

 التاريخية الدراسة)   المدروسة بانيالم بعمارة الخاصة للدراسة قسم: قسمين إلى المرحلة هذه تنقسم
  (:والنمطية  التصنيفية الدراسة) بانيالم اطنمأب الخاصة للدراسة آخر وقسم( والمعمارية  والعمرانية

 : المباني المختارة للدراسة بعمارة الخاصة الدراسة (2-7-1-1

التي قد تدخل في   اإلشكاليةهي و  بمصطلحات واضحة،  اإلشكاليةهي مرحلة حاسمة، تتلخص في تحديد 
المعينة على دراسة أساسية مرتبطة بجملة من التساؤالت المرتبطة   اإلشكاليةمجال دراسة تحليلية، قد تقتصر 

بذلك فإنه ليس من الممكن و  .إلى تجسيد النتائج على شكل مشروع تطلعال، كما يمكنها مبنى المراد دراستهبال
 .اختيار المستويات وتحديد حقل الدراسة: هما إثنين نحترم جانبين دون أنحاطة بتعريف العنصر المادي اإل

  اإلشكاليةالمدينة، فهو يتعلق ب مبنى من مبانييتعلق األمر بحصر مادي ل :حصر منطقة الدراسة* 
 .وبمستوى القراءة المختار

 . اإلشكاليةالذي تتمحور حوله  رفولوجية للمبنىو المقراءة اليتعلق األمر بمستويات  :ختيار المستوياتا* 

، وذلك عن طريق بالتطرق إلى أسئلة البحث ةنى المدروساة بتعريف المبحاطاإل في هذه المرحلة سيتم -
 :ما يليإتباع 
  :المدروسة بانيالم تاريخ دراسة( 1 

 بانيالم تشكل وفهم الخاصة الميزات الستخراج  ،للمباني المدروسة المكان ومعطيات تاريخ تقديم سيتم
  .تاريخيا
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  :للمباني المدروسة العمراني الموقع دراسة( 2 

لتلك  العمراني الشكل دراسة أجل من ،للمباني المدروسة العمراني الموقع بتحليل نقوم المرحلة هذه في
  .لمبانيا

  :للمباني المدروسة المعمارية الدراسة( 3 

  :يلي تتم كما للمباني المدروسة المعمارية  للدراسة رفولوجيةو الم القراءة مستويات

في جميع الفضاءات التي تدخل  دراسة يتم حيث: لمباني المدروسةا تخطيط نظام دراسة( 1-5 
  .للدراسة ةالمختار  يناالمب تخطيط  

 جميع العناصر المعمارية دراسة خالل من: للمباني المدروسة المعمارية العناصر دراسة( 1-8 
  .المدروسة ينالمبل  المشكلة

 وأشكالها الفتحات أنماط دراسة  خالل من: لمباني المدروسةا لواجهات المعمارية الدراسة( 1-1 
  .إلخ ...يقاعواإل التوازنو  واألقواس

 بانيالم  ء إنشا في تدخل  التي العناصر دراسة خالل من: للمباني المدروسة نشائيةاإل الدراسة( 1-1 
  ".المستعملة والهيكلة البناء مواد" البناء تقنية دراسة إلى  ضافةباإل ،للدراسة ةالمختار 

العناصر المشكلة  في المستعملة الزخرفة دراسة خالل من: للمباني المدروسة الزخرفية الدراسة( 1-1 
  .إلخ  ... للعينات المختارة للدراسة

 : المختارة للدراسةباني الم اطنمأب الخاصة الدراسة (2-7-1-2

 :ما يلييمر عبر أنماط العينات المدروسة و  بدراسةيهتم 
  :باني المدروسةالم تصنيف( 1 

  : على   المرور خالل من لمباني المدروسةا اطنمأ لتصنيف التحضير سيتم المرحلة هذه في

  . نيابللم  خوذةأالم الفوتوغرافية والصور المنجزة الرسومات على باالعتماد: الدقيقة المالحظة( 5-5 

 وتتمثل  المالحظة، وعن البحث في االنطالق  إشكاليةب ترتبط التصنيف معايير: المعايير وضع( 5-8 
 االتجاه إلى  ضافةباإل ،هال المعمارية والمميزات الفيزيائي والبعد ،بانيالم تلك وظهور ء نشااإل فترة في

  . هاووظائف هابناء ومواد المستعملة والهيكلة ،هائبنا وتكنولوجيا  ،تهالعمار  التصميمي

 بانيالم بتصنيف نقوم فإننا سابقا،  المذكورة التصنيف معايير أساس وعلى: التصنيف( 5-1 
  .ةالمدروس 
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  :اطنمــاأل  وضع( 2 

طية بناء األنماط على أساس المعايير الموضوعة سابقا في المرحلة الثانية من العمل المرتبط بالنم يتم
 . اإلشكاليةختالفات، كما أن المعايير مرتبطة باال، مع تجاهل بعض (التصنيف)المعمارية 

  .سابقا المذكورة التصنيف   معايير أساس على نيابالم اطنمأ بوضع نقوم المرحلة هذه في -

 (: النمطية عدم) النمطيــــة دراسة( 3 

وكما أشرنا إليه في تعريف المفاهيم، فإننا نقترح القيام بدراسة العالقات بين األنماط، العالقات التي تربط 
  .األنماط المختلفة بالنظام العام الذي يدخل هو بدوره في ثقافة معينة

، باستخالص أهم المدروسة بانيمال اطنمأدراسة العالقات الموجودة بين ب نقومفي هذه المرحلة  -
جابة على أسئلة لإلو ، اطنم، الستخراج جميع االختالفات الموجودة بين األاطنمالمقارنات الموجودة بين األ

 .البحث

  :"التفسير أو التأويل" الثانية المرحلة (2-7-2

المعطيات التاريخية إال عند بلوغ هذا الحد، فإنها تسمح بالرد و  دخال معطيات العنصر الماديإال يتم 
 منطق تشكيل األنماطو  فهم تطور األنماط :تاالنشغاالعلى عدد من  هنفس نفصال أو في الوقتاعلى 

 .بالرجوع إلى التاريخ

، وذلك من أجل المعطيات التاريخيةو  ةالمدروس بانينقوم بإدخال معطيات المفي هذه المرحلة األخيرة  -
دور    إبراز :إشكالية البحث، من خالل نلإلجابة ع( االستنتاجات) هاأنماطفهم تطور ومنطق تشكيل 

العوامل والقوى   إبرازومن جهة أخرى ، الموروث التشكيلي في تشكيل عمارة المسجد المعاصر هذا من جهة
 .نطينة والجزائرفي مدينتي قس المعاصرة مساجدفي الصياغة الشكلية للالتي أثرت 
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 مخطط هيكلي يوضح المنهجية المتبعة في البحث :5 -1شكل 
 الباحث: المصدر

 ةالتعرف عـلى عـينة الدراس: مرحلة األولىال -1

المدروسة الستخراج عينات ومعطيات المكان لل تاريختقديم 
 هابالميزات الخاصة 

 :المختارة للدراسة بانيالم بعمارة الخاصة الدراسة
يهتم بدراسة تاريخ والموقع العمراني والدراسة 

 :المعمارية للعينات المدروسة

 التأويل أو التفسير: مرحلة الثانيةال -2

 ،المعطيات التاريخيةو  باني المدروسةدخال معطيات المإنقوم ب
المدروسة باني الم أنماطوذلك من أجل فهم تطور ومنطق تشكيل 

 .لإلجابة على إشكالية البحث (االستنتاجات)

 :المختارة للدراسة بانيالم بأنماط الخاصة الدراسة
 :ما يلييمر عبر أنماط العينات المدروسة و  بدراسةيهتم 

  :مباني المدروسةال تاريخ دراسة - 1 
عينات لل المكان ومعطيات تاريخ تقديم سيتم

  .المدروسة
مباني لل العمراني الموقع دراسة - 2 

  :المدروسة
 العمراني الموقع بتحليل نقوم المرحلة هذه في
  .المدروسة عيناتلل
  :لمباني المدروسةل المعمارية الدراسة - 3 

 المعمارية  للدراسة رفولوجيةو الم القراءة مستويات
  :يلي تتم كما عينات المدروسةلل
 .المباني المدروسة تخطيط نظام دراسة( 1-5 
للمباني  المعمارية العناصر دراسة( 1-8 

 .المدروسة
المباني  لواجهات المعمارية الدراسة( 1-1 

 .المدروسة
 .للمباني المدروسة ئية نشااإل الدراسة( 1-1 
 .للمباني المدروسة الزخرفية الدراسة( 1-1 

 المباني المدروسة تصنيف

 باني المدروسةالتحضير لتصنيف أنماط الم
 :من خالل المرور على

 :المالحظة الدقيقة -1
عتماد على الرسومات المنجزة من باال

إلى   ضافةمخططات وواجهات ومقاطع باإل
 .عينات المدروسةالصور الفوتوغرافية لل

 :وضع المعايير -2
ء، البعد  نشاوهي البعد التاريخي من فترة اإل

الفيزيائي والمميزات المعمارية للعينات من الشكل 
المورفولوجي للعناصر المعمارية للمبنى 

إلى االتجاه التصميمي لعمارة المباني   ضافةباإل
ء العينة، ومواد البناء المدروسة، وتكنولوجيا بنا

 والهيكلة المستعملة، الوظائف
 :التصنيف -3

وعلى أساس معايير التصنيف المذكورة سابقا، 
 .المدروسة عيناتفإننا نقوم بتصنيف ال

وضع 
 األنماط

في هذه 
 نقومالمرحلة 

بوضع أنماط 
على باني الم

أساس معايير 
التصنيف 
المذكورة 

 .سابقا

 

عدم ) النمطية
 (النمطية

نقوم وفي هذه المرحلة 
بدراسة العالقات 
الموجودة بين أنماط 

 باني المدروسةمال
باستخالص أهم 
المقارنات الموجودة بين 

الستخراج  بانيأنماط الم
جميع االختالفات 
الموجودة بين األنماط، 

جابة على أسئلة لإلو 
 .البحث

 المنهج الوصفي التحليلي
 "النمطية -المقاربة التيبومورفولوجية "

 "بانيري.ف"النموذج التحليلي لـ 

 المنهجية المعتمدة في الدراسة 
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يجب أن نحذر عند القيام و  الوصفي،و  تكمن في نمطها التحليلي" رفولوجيةو التيبومالمقاربة "إن أهمية * 
التقنيات ، أما استعمال هذه المقاربةالشكل العمراني بأن ال نكون مختزلين فوق اللزوم عند و  بتحليل البنايات

عطاءو  ،"أوجه الشكل المجرد"جد وصفية، كما أنها ال تقدم فهي المستعملة  كيف تم "أي  نطباع كمي،ا ا 
ن عمل البحث يقر بقدرة منطلق تحليل و  ".وضع األشياء مع بعضها البعض على " رفولوجيةو المقاربة التيبوم"ا 

الظروف و  المتماشيةو  المساعدة في تقديم حلول للتصميم عن طريق تعريف مختلف القوانين الموافقة
  .والتكنولوجية قتصاديةاالو جتماعية، اال

والجزائر  قسنطينةتي في مدينخاصة  للمساجد المعاصرة ةيتحليلالفي دراستنا  نستخدم هذه المقاربةو 
 :عتماد علىباال (كنموذج للدراسة الميدانية) العاصمة

وهذه األداة تستعمل الستخراج جميع مراحل تطور المساجد من أجل دراسة الشكل : المالحظة الدقيقة( 5
المجالي، نظام تركيب المساجد، نوعية مواد البناء المستعملة العمراني والمعماري للمساجد، نظام التوزيع 

 ...وهيكلة البناء، 

مخططات الموقع والكتلة  ومن بين الملفات التقنية المستعملة في هذا البحث نذكر: الملف التقني( 8
للمساجد المدروسة، والمخططات والواجهات والمقاطع والتفاصيل المعمارية للمساجد، ومختلف الصور 

 .خوذة لتلك المساجدأالفوتوغرافية الم
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 :خـــــــالصــــــــة -
الجزائرية من طرف  المساجدالدراسات التي أقيمت على  أن نستخلص مما تم دراسته في هذا الفصل

 دراسات أو أثرية بحتة، دراسات أو الوصفي، التاريخي االتجاه على تركزتؤرخين الباحثين والمؤلفين والم
إلخ، أو دراسات ...ألنماطها أو لعنصر من عناصرها المعمارية كالمئذنة أو المحراب أو القبة  تصميمية

 جانب في المتخصصة الدراسات من ذلك وغير العمرانية، بالبيئة دون ربطه جامد معه كمبنى للمسجد تتعامل
بدراسات وافية من قبل المختصين في العمارة  أن المساجد المعاصرة لم تحظإلى   ضافةباإل ،غيره دون معين
 .سالميةاإل

، بروز عصر جديد وهو عصر العولمةبسبب جاء اختيارنا لدراسة الصياغة الشكلية للمساجد المعاصرة و 
شهدت ف ودخولها في عملية التصميم المعماري بمختلف مستوياتها، والتكنولوجية تمكن التقنية الرقمية بسببو 

 المخزونأضيفت إلى عالميا ومحليا جديدة وطرز ظهور نماذج تطورا مدهشا مما أدى إلى عمارة المساجد 
وتحديد التحوالت الشكلية للمساجد  ةالجديدوالطرز  ه النماذجهذدراسة مما يستدعي  ،المعماري لهذا النمط

 .التي يقدمها وما تقترحه هذه التحوالت من خصائص

بدراسات كثيرة، فتم اقتراح للدراسات المستقبلية االهتمام بالمساجد  وبما أن المساجد المعاصرة لم تحظ
 ي مبنىمع المسجد فالوظائف  جمع حيث أنالمعاصرة من كل الجوانب األخرى وخاصة الجانب الوظيفي، 

، واحد له صيغة أخرى جاءت بها متطلبات العصر، أال وهي أن يجمع المسجد مع فعاليات ثقافيةأو فضاء 
 .فهل يؤثر ذلك على قدسية المسجد أم ال، فذلك يستحق الدراسة مستقبال

 التحليلي،تقوم أساسا على المنهج الوصفي فتم استخالص أنها المقاربة التيبومورفولوجية وأما فيما يخص 
 "رفولوجية العمرانيةو الم"تعرف على أنها تجمع بين و الفضائية للبنايات، و  تصف البنيات الفيزيائية فهي
مورفولوجية ألنها تقرأ الشكل الحضري على أساس تصنيف و  ، أي أنها عبارة عن نمطية"المعمارية النمطية"و

ال  جابة على تساؤالت البحثواإل الغاياتو  األهداف، لذلك فإن (النمطية)المجاالت المفتوحة نمطيا و  المباني
 ."رفولوجيةو المقاربة التيبوم" :يتحقق إال بالتطرق إلى الدراسة الخاصة بــ

سافيريو "لية في سنوات الستينات من طرف اإليطافي المدرسة  التيبومورفولوجيةقد ظهرت المقاربة و  
المباني أو  شكلتحليل و  وصفهذا المنهج إلى  بعوتمتيهدف و  ،للمقاربة الروحي األبعتبر ي الذي" ميراتوري

ال يأتي تميز النتاج المعماري من خالل و  ،النمطالبنية العمرانية المبني على التصنيف الدقيق للبنايات حسب 
 قديم هو ما القطيعة بين معطيات إيجادعدم و  ،أعرافو  قيمو  تراثو  نقطاع عن الماضي من تاريخاال
  .همابين التواصل ضرورة، أي الحديثة العمارة تطلعاتو 
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 من أول "ميراتوري"حيث كان  :لييناإليطاتم تطوير هذه المقاربة بشكل كبير من طرف المعماريين  قدو 
الشكل و  طريقة لدراسة البناء طور "كانيجيا"عده تلميذه بو  البناء كأساس للتحليل العمراني طيةستعمل نما

 بانيري .ف"أتي ثم ي .تصميم المدينةو  القواعد األساسية للبناءو  تحديد المبادئالعمراني المبنيان على 
       تضمن ت ةرفولوجيو الم يةحليلدراسة التا للإطار وضع  الذي م، 5890من سنة  (المدرسة الفرنسية)

 -النمطية ) التحديدات النظرية وضوحا للنمط التحليلي من أكثر  اإلطارهذا  ديعو  ،طانماألتحليل 
Typologie). 

ذلك بحكم أن البحث متعلق بدراسة و  تقوم أساسا على المنهج الوصفي التحليلي،( النمطية)إن طريقة 
الزيارات  ذلك من خاللو  ،الجزائر العاصمةو  المساجد المعاصرة في مدينتي قسنطينةط انمالفيزيائي أل  اإلطار
 اللقاءات مع بعض المصممينو  الصور الفوتوغرافيةو  فحص البناء من خالل الرسومات المعماريةو  الميدانية

ط انمأن البحث يعتمد على دراسة الصياغة الشكلية أل علما ،المختارة للدراسة جداالمشرفين على المسو 
 .المساجد المعاصرة

 :، ال يتحقق إال بالتطرق إلى الدراسة الخاصة بـالبحثتساؤالت  نجابة عواإل الغاياتو  فإن األهداف لذلك
تين مهمتتكون من مرحلتين و  م،مه تجريبيو  حول ميراث نظري ،"بانيري. ف"طريقة  تتمحورو  ."النمطية"

من ( التعرف على عينة الدراسة)تأتي المرحلة األولى ، و التأويل أو التفسيرو  التعرف على عينة الدراسة :هما
هذه تنقسم ، و هابالمدروسة الستخراج الميزات الخاصة  بانيتقديم البعد التاريخي ومعطيات المكان للمخالل 

 لدراسةاو ( والمعمارية  والعمرانية التاريخية الدراسة)   باني المدروسةالم بعمارة الخاصة لدراسةاالمرحلة إلى 
 .(والنمطية  التصنيفية الدراسة) بانيالمتلك  اطنمأب الخاصة

 الستخراج  ،لمبانيتلك ال المكان ومعطيات تاريخ تقديمب سةو وتهتم الدراسة الخاصة بعمارة المباني المدر 
، لفهم الشكل العمراني لمخطط الكتلة العمراني الموقع بتحليل، و تاريخيا بانيالم تشكل وفهم الخاصة الميزات

، المعماريةها عناصر  دراسة، و لمبانياتلك  تخطيط نظام دراسة: عن طريقللمباني  المعماريةوبالدراسة 
 وأشكالها الفتحات أنماط دراسة  خالل من لمباني المدروسةا لواجهات المعمارية الدراسةإلى   ضافةباإل

 في تدخل  التي العناصر دراسة خالل منمباني لتلك ال ئية نشااإل الدراسة، و إلخ ... يقاعواإل التوازنواألقواس و 
 الزخرفية الدراسة، وأخيرا "المستعملة والهيكلة البناء مواد" البناء تقنية دراسة إلى  ضافةباإل باني،المهذه   ء إنشا

 ... العناصر المشكلة للعينات المختارة للدراسة في المستعملة الزخرفة دراسة خالل من للمباني المدروسة
  .إلخ 

 بالمرور أنماط العينات المدروسة  بدراسةهتم ، فتباني المختارة للدراسةالم أنماطب الخاصة الدراسةأما 
ترتبط التي معايير التصنيف وضع المالحظة الدقيقة، و من خالل  المباني المدروسة تصنيفالتحضير ل عبر

نقوم ، فإننا وعلى أساس معايير التصنيف المذكورة سابقا، وعن المالحظةفي البحث االنطالق   إشكاليةب
التي تعتمد  (عدم النمطية) النمطيةأخيرا مرحلة و ، وضع األنماطثم تأتي مرحلة  .ةالمدروس بانيالم فيصنبت
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المختلفة بالنظام ها العالقات التي تربط أنماطتلك ، بمقارنة مدروسةال بانيدراسة العالقات بين أنماط المعلى 
 .بنىللم العام

المدروسة  بانينقوم بإدخال معطيات الم وفي هذه المرحلة :(التأويل أو التفسير)ثم تأتي المرحلة الثانية 
لإلجابة على إشكالية  (االستنتاجات) هاأنماط، وذلك من أجل فهم تطور ومنطق تشكيل التاريخيةالمعطيات و 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى المدروسة  بانيدور الموروث التشكيلي في تشكيل الم  إبرازالبحث، من خالل 
 .المدروسة بانيمفي الصياغة الشكلية للالقوى التي أثرت و  العوامل  إبراز
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 :دمــــــــــةــــــقــــم -
ستعمال الواقعي للوسائل االستجابة لمنهجية ا، الجزائرو  قسنطينة تيمديندراسة مساجد  رياختاتم لقد 

 :كنموذج للدراسة نتيمدينالختيار اأي أن  ،تصال الميدانيواال قدرة التحركو  الموجودة بين أيدينا من مراجع
من جهة أخرى، ٌعرف و  المعلومات هذا من جهة،و  قتناء الوثائقاو  ا في متناولنا من حيث التنقلملكونه أوال،

تكاثرت و  ، حيث تزايدت المساجدفي العصر الحديثنشاطا كبيرا الجزائر و  قسنطينة تيتشييد المساجد بمدين
مسجد األمير "تشييد وثانيا، بسبب  ...تزايد السكانو  التوسع العمراني ذلك بسببو  ،تينمدينالعلى مستوى 

نطلقت االتي و  ،الجزائرمدينة ب "جامع الجزائر"تشييد و  ،في مدينة قسنطينةذو األبعاد المعمارية  "عبد القادر
 .ثالث أكبر مسجد في العالم عدوالذي ي الماضي، 2102أعمال تشييده بالفعل في مارس 

أجل وهذا من  ،نمدينتيالفي المشيدة  واألصيلة التاريخيةالمساجد وقد تم تخصيص هذا الفصل لدراسة 
استخراج الميزات والخصائص المعمارية واألصيلة لعمارة المساجد والتي تعبر عن هوية المسجد التاريخي، 

التاريخية المساجد بين  من نذكرو  .نمدينتيالبوالتي ستكون مرجعية لنا في دراسة المساجد المعاصرة 
في  المسجد الكبير :في العهد الحماديحيث شيد ، تاريخيةمساجد  ةأربعها واألصيلة في مدينة قسنطينة، من

مسجد و ،(سـوق الـغـزلمسجد ) حسن بايمسجد  :في العهد العثماني مثلو  ،القرن الثاني عشر الميالدي
ها مننذكر التاريخية واألصيلة في مدينة الجزائر، المساجد بين  منو  .مسجد سيدي الكتانيو، سيدي األخضر

 حاديالقرن النهاية الذي شيد في  الكبير جامعال :مثل مرابطينعهد البنيت خاصة في  تاريخية،مساجد ثالثة 
 .الجديدالجامع و  علي بجنينمسجد  :في العهد العثماني مثلو  ،عشر الميالدي

 :قـســنـطــيـنةتــقـــديــم مديـنـة  – 1
 :الـتعــريـف بالـمـديـنـة( 1-1

الصخرة  فوق في الشمال الشرقي للجزائر، المتواجدة ، تقعللمدينةسم التاريخي االقسنطينة أو سيرتا 
، وتملك قسنطينة عدة 2كلم  2297,20بـ تهاالمحاطة بالجبال، تبلغ مساحو  العتيقة على جانبي وادي الرمال

 . العلماءو  العلم مدينةو  سيرتا، نوميديا، قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة :أسماء مثل

 :معطيات عن المدينةو  الـمـوقع الـجـغــرافـي( 1-2
 ،شرق الجزائر إقليمتتوسط و  ،شرقا 5,37 خطو  ،شماال 32,23على خط  تقع مدينة قسنطينة فلكيا -

العاصمة  كلم عن الجزائر 431حوالي و  ،كلم عن الحدود الشرقية الجزائرية التونسية 245حيث تبعد بمسافة 
جنوبا والية أم البواقي، غربا والية ميلة أما والية جيجل  شماال والية سكيكدة، شرقا والية قالمة، تحدهاو  ا،غرب

 .فتحدها من ناحية الشمال الغربي
االنحدارات الشديدة و  جانبي وادي الرمال، تحف بها العوائقتتربع قسنطينة فوق الصخرة العتيقة على و  -

ذا تتبعنا مظاهر سطح المدينة نالحظ أن المنطقة التي تقوم عليها غير متجانسة من و  من كل الجهات، ا 
 .تجهنا نحو الجنوبارتفاع كلما االأي أن السطح يأخذ في ، رتفاعها عن سطح البحراحيث 
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شماال البحر المتوسط و  منطقة تحدها جنوبا الصحراء بمناخها القاري،في  مدينة قسنطينة بحكم وقوع -
مدينة قسنطينة بحرارة  بمناخه المعتدل يجعل مدينة قسنطينة تتميز بخصائص مناخية فريدة، حيث تتميز

 .في الشتاء°12  – °0ببرودة بين و  في الصيف °38 –  °25بين

 :تاريــخ مدينــة قسنطينــة( 1-3
بتراثها العريق منذ فجر التاريخ، كما و  حضارتهاو  قسنطينة تعتبر منطقة عريقة في تاريخهاإن مدينة 

قد عرفت و  ستيطان منذ آالف السنين قبل الميالد،واال ستقرارن لالنسااإلختارها اكانت هذه المنطقة مراكز 
ن آثارا من بقايا عمرت كثيرا، فطبقاتها تحتضو  بذلك عاشت مدينة قسنطينة طويالو  .حتى عهد الثدييات

  .الحضارات المتوافدة عليهاو  العصور القديمة
القرن الثالث قبل الميالد، فقد و  نشاء مدينة قسنطينة ما بين القرن الرابع قبل الميالد،إيمكن أن نحدد فترة و 

في  التقنيات الجديدة على أن قسنطينة كانت عاصمة لقبائل الماسيل المنتشرةو  أكدت لنا الدراسات الحديثة
في هذه الفترة أيضا نشأت في قسنطينة عدة و  التونسية، الغربي للديار قليمواإل الشرقي لبالد الجزائر، قليماإل

هناك دراسات بينت أن مدينة سيرتا ظهرت إلى الوجود في القرن الثالث قبل و  ".دوقا"مدن نوميدية أخرى مثل 
قسم كبير من و  الحدود المغربية،و  المملكة النوميدية قرطاجنة، ضمتحيث  ،(قبل الميالد 203)الميالد 
 .كل الجزائرو  تونس،
 :يرومانالــعــهــد ال (1-3-1

 منذ هذا التاريخ أصبحت قسنطينة مستعمرة رومانية،و  ،م 112حتالل مدينة قسنطينة سنة اقام الرومان ب
 ميلةو  التي تجمع تحت لوائها كل من قسنطينةتحولت فيما بعد إلى عاصمة لكنفدرالية المستعمرات األربع و 
 .قد كان لكل مستعمرة نظامها الخاص بها في تسيير شؤونهاو  سكيكدة،و  القلو 

إلى تدمير منشآت  في المنطقة خاصة في المرحلة األولى من حكم الرومان، أدت ثورةبسبب وقوع و 
نتصاره عليها اسطنطين األكبر، وبعد الملك الروماني ق اتصدى لهو  م، 308تخريب عمرانها سنة و  المدينة
نسبة إلى هذا ( Constantine) سم قسطنطينام، أطلق عليها  313منذ عام و  .ترميم المدينةو  إصالحأعاد 

سم كعادتهم االالمسلمون أبقوا على هذا  لما جاء العربو  ،] 10 ،1980 ،(م)بن علي شغيب  [ 1الملك المنتصر
 ".قسنطينة " فأطلقوا عليها مع تحريف بسيط لسهولة النطق، 

 :مـياإلسالالــعــهــد  (1-3-2
إلى أربع مراحل، حيث ( ستعمار الفرنسياالعهد ما قبل )مي في مدينة قسنطينة اإلساليمكن تقسيم العهد 

 :ثة قرونثالتتضمن كل مرحلة منها 

                                                           

 -، مطبعة البعث، قسنطينة "تاريخ مدينة قسنطينة الحاضر،و  أم الحواضر في الماضي"، محمد المهدي ،بن علي شغيب 1
 .10، ص 1980الجزائر، 
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  :(نيدخول العــرب المـسـلم)ة األولى المرحل (1-3-2-1

يث تم فتح بالد المغرب من طرف ة، حالتاسع الميالديو  الثامنو  السابع :ثالثة قرونهذه المرحلة تشمل 
ستغرقت اقد و  ،متد هذا الفتح من بداية النصف الثاني من القرن األول الهجري إلى نهايتهوا ،نيالمسلمالعرب 

 .بقصيرةهي فترة زمنية ليست و  ،مي لبالد المغرب أكثر من سبعين سنةاإلسالعملية الفتح العربي 

 679–674 / ه 62–55القائد الذي فتح مدينة قسنطينة عام " المهاجر دينار يأب"القائد المسلم  ديعو 
 سياسيا للقيروانو  دارياإمنذ ذلك الوقت أصبحت قسنطينة تابعة ، ] 01، 1984، (م)لعروق  –( ع)فياللي  [ 2م

 .مي، في عهد حسان بن النعماناإلسالعاصمة والية المغرب 
  :(عهد األغالبة والفاطميين والزيريين والحماديين) ثانيةالمرحلة ال (1-3-2-2

بدأ عهد األغالبة و  ،ةميالديالالثاني عشر و  الحادي عشرو  العاشر :هذه المرحلة تشمل أيضا ثالثة قرون
 تدين لهم بالوالء ، فظلت قسنطينةم 800/ه 184فريقية سنة إدولتهم بوا أسسفي مدينة قسنطينة، عندما 

ظهر العهد الفاطمي في مدينة و  .العباس ببغداد الموالين لبني، ة كغيرها من مدن الشرق الجزائريالتبعيو 
 حتالل ميلةابدأت بو  ،انضمت قبيلة كتامة إلى الكتلةقسنطينة، في مستهل القرن العاشر الميالدي عندما 

 - 341)الفاطمي الرابع المعز لدين اهلل قبل مغادرة الخليفة و . وقسنطينة بعد أن تركت مقرها في الجبال
ختار بلكين بن زيري زعيم صنهاجة خليفة له على هذه ا ،إلى مصر لبالد المغرب( م 975 - 953/ه 365
 .بذلك قامت الدولة الزيرية الصنهاجيةو  ،لقبه بسيف الدولةو  ،الديار

 اأباديس بعدما قتل عامل قسنطينة مرة حماد بن بلكين عم بإبعد ذلك أصبحت مدينة قسنطينة تحت و 
ثر حرب إثم تخلى حماد عن مدينة قسنطينة على  ،بين القائد الزناتيو  دارت بينه ،زعبل في معركة حاسمة

م، فأصبحت قسنطينة من جديد تحت نفوذ بني زيري  1015/ـه 405باديس سنة و  نشبت بين حماد
حيث عادت إلى سلطة الحماديين في عهد األمير الحمادي  ،م 1062/ـه 454الصنهاجيين إلى غاية سنة 

نجمها يعلو شيئا و  الحمادي تزيد،و  الزيري ينالعهدقد أخذت مدينة قسنطينة أهميتها في و  .الخامس الناصر
قد كانت و  .تجارية وثقافية هامةو  ستراتيجيةامكانتها كمدينة و  فشيئا مع مرور الزمن، فأعادوا لها أهميتها

 المدينة أيضا تطورا معماريا، قد عرفتو  قتصادية كبيرة،اينة في عهد بني حماد تتمتع بنهضة مدينة قسنط
 .نشاطا عمرانيا كبيرا، حيث شيدت المنشآت الدينية أو الدنيويةو 

 عام "يحيى بن العزيز"الذي شيده األمير الحمادي األخير المسجد الكبير  :المنشآت الدينية من بينو 
 BOUROUIBA ], 0893, 25 [ 3حسبما دلت عليه كتابة عربية كانت حول المحراب، م 1136 /ـ ه 530

إن مدينة قسنطينة في  .الجامع الكبير من أهم المنشآت الدينية التي أسسها أهل قسنطينة في هذه الفترة ديعو 
                                                           

 البعث دار ،"- الطبيعية  والبيئة التاريخي التطور دراسة - قسنطينة مدينة"لعروق محمد الهادي، و  فياللي عبد العزيز 2
 .01، ص 1984  قسنطينة والنشر، للطباعة

3
 BOUROUIBA Rachid, "L’Art Religieux Musulman En Algérie", Ed S.N.E.D, Alger 1983, 

p27. 
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 .تضاف إلى القصبةء الجديدة، التي المنازل أو األحياو  مية، لم يتغير مظهرها إال بالبيوتاإلسالهذه الحقبة 
هي المحور الذي يتطور حوله العمران، وبجوارها سلسلة من األسوار، و  تتكون مدينة قسنطينة من القصبةو 

 .باب القنطرة في شرقهاو  بها بابان رئيسيان باب ميلة في غربها

التعديالت التي و  القول بأن المدينة ال تزال تحتفظ بالمخطط القديم، مع بعض التغييرات بهذا يمكنناو 
ية المحلية من جهة قليماإلالتأثيرات و  العادات العربية من جهة أخرى،و  مية من جهةاإلسالفرضتها الحياة 

 .الديمغرافية الملحوظة تلعب دورها في شكل المدينة واتساعهاالزيادة  كذلكو  ثالثة،
  :(الـحـفـصـيـيـنو  عـهـد الـمـوحـديــن)المرحلة الـثـالـثـة  (1-3-2-3

، حيث بدأ ةميالديال الخامس عشرو الرابع عشر و  الثالث عشر :هذه المرحلة تشمل أيضا ثالثة قرون
العهد الموحدي بعد أن تمكن عبد المؤمن الموحدي من بسط نفوذه على مدينة قسنطينة التي حاصرها حتى 

 .م 1154 / ه 548ستسلم أميرها الحمادي يحيى عبد العزيز سنة ا

100 0200

 
 (دراسة جغرافية العمران)مي اإلسالمدينة قسنطينة في العهد : 0 -7شكل 

 الباحث: المصدر

 جسر القنطرة 

 

 

 

 

 

 

 

 باب القنطرة 

 

 

 

 

 

 

 

 الكودياء

 

 

 

 

 

 

باب  
 الجابية

 

 

 

 

باب  
 ميلة

 

 

 

 

 

 

 

باب  
 الحامة

 

 

 

 

 

 الجامع
 الكبير

 

 

 

 

 

 

مسجد بن  
 مخلوف

 

 

 

 

 

 

 

مسجد  
 القصبة

 

 

 

 

 

 

 

مسجد  
سيدي 
 سفار

 

 

 

 

 

 

 

رحبة  
 الصوف

 

 

 

 

 

 

 

حي 
 األسواق

 

 

 

 

 

 

 

 الحامة
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لم تلبث أن قامت على أنقاضها الدولة  ،التفكك في جسم هذه الدولةو  وبعد أن ظهرت مؤشرات الضعف
وفي هذا العهد  .م 1237/هـ 634الحفصية، فقد أسس هذه الدولة أبو زكريا يحيى الحفصي الهنتاتي سنة 

اتسع عمران المدينة فأضيف إليها باب ثالث جديد وهو باب الجابية من الجنوب، وشيدت القصور الحفصية 
أصبحت الحفصي إلى أن  وقد ظلت المدينة تحت النفوذ... أسواقهاوالمنازل العامة، وزيد في مساجدها، و 

 .(0 -7 شكل)الحكم العثماني، في العقد الثالث من القرن السادس عشر الميالدي تحت 

  (:"العهد العثماني"عهد األتراك ) لرابعةالمرحلة ا (1-3-2-4

 بدأحيث  ،الميالدية الثامن عشرو السابع عشر و  السادس عشر :هذه المرحلة تشمل أيضا ثالثة قرون
متد هذا الحكم ما اقد و  مدينة قسنطينة في العقد الثالث من القرن السادس عشر الميالدي، فيلحكم العثماني ا

 .يزيد عن ثالثة قرون

نتشرت امسجدا  51أما الصغيرة فقد بلغ عددها مساجد كبرى،  17قد بلغ عدد المساجد في هذا العهد و 
ومن أهم مساجد  .حفظ القرآنو  قامة الصالةا  و  التحصيل،و  زاوية للدرس 02ة إلى ضافاإلالمدينة، بعبر أحياء 

، وزيادة (م 1776)، وسيدي الكتاني (م 1743)، وسيدي األخضر (م 1721)حسن باي : هذا العهد نذكر
ما زال موجودا إلى على المساجد الثالثة الكبيرة المذكورة، فإن هناك مساجد أخرى عديدة بالمدينة بعضها 

 .اليوم، وبعضها اندثر

، فينقسم إلى أربعة أقسام كما تشير إليه وثائق الحملة (2 -7شكل ) أما عن مخطط المدينة في هذا العهد
حي القصبة، وهو الحي العسكري يقع في الشمال الشرقي للمدينة ثم حي الطابية : هيو الفرنسية لهذه المدينة، 

بي للمدينة، ثم حي القنطرة الذي يقع في الجنوب الشرقي للمدينة، وأخيرا حي باب الذي يقع في الشمال الغر 
 .الجابية الذي يقع في الجنوب الغربي للمدينة

ترتبط و  دارة،الحرفية واإلو المحالت التجارية و  السوقو كانت للمدينة ساحات عمومية تضم المسجد وقد 
وقد عاشت قسنطينة أوج ازدهارها في ظل الحكم  .هذه األقسام جميعا بشوارع ضيقة تتداخل في بعضها
وبعض الجسور مثل جسر باب القنطرة الذي بني عام  العثماني، ففي هذه الفترة تم بناء المشاريع العمرانية

  .م، والحمامات التي ال تزال محافظة على شكلها وهندستها0582
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  (دراسة جغرافية العمران)لعثماني مدينة قسنطينة في العهد ا: 2 -7شكل 
 ، وبتصرف من الباحث[ 82، 0890 ،(م)لعروق  –( ع)فياللي : ] المصدر

 :(م  1962– 1837) الــفــرنــسـي ســتـعــمــاراالعــهـــد  (1-3-3
ستسلمت وا ،(3 -7شكل ) م 1837أكتوبر  13حتالل الفرنسي يوم االسقطت مدينة قسنطينة في يد 

 حتالل المدينة القديمةاستعمار الفرنسي الذي قام باالهو عهد و  بدأ عهد جديد في المدينةو  الحامية العثمانية،
 حولها إلى مدارسو  المساجدو  أيضا بغلق المدارسقام و  .لقسنطينة قام بعدة تغييرات في النسيج التقليديو 
  .ميةاإلسالذلك لتجريد الشعب الجزائري من شخصيته العربية و  كنائس فرنسية،و 

جامع رحبة الصوف الذي : ومن المساجد التي تعرضت إلى الهدم والتغيير من طرف الفرنسيون نذكر
وجامع سيدي عبد الرحمن المناطقي وجامع آل حوله المستعمر إلى مستشفى عسكري ثم إلى مدرسة ابتدائية، 

وحاول االستعمار الفرنسي إعطاء مدينة قسنطينة ... باديس في الطابية اللذان أزالهما االحتالل الفرنسي تماما
 .ء الجسور في هذه الفترةإنشابيا ببناء المنشآت التي تمنحها صفة المدينة الحديثة، وتم أيضا و وجها أور 

 الـمـسـاجـد  

 بطـاريات مــدفـعـيــة

 أســـــــوار

 تجـاه خـط اإلنــحــدارا

 الــــرمــالوادي 

 

 

 

 باب القنطرة 

 

 

 

 

 

 

 

 سيدي مسيد 

 

 

 

 

 

 

 

 القصبة

 

 

 

 

 

 

 

 الكودياء

 

 

 

 

 

 

 

الباب 
 الجديد

 

 

 

 

 

 

 

باب  
 الوادي

 

 

 

 

 

 

 

باب  
 الجابية

 

 

 

 

 

 

 

مسجد  
 القصبة

 

 

 

 

مسجد 
سـوق 
 الـــغـــزل

 

 

 

 

 

 

 

جامع 
عبد 

 المؤمن
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   –دراسة جغرافية العمران  –(  1873- 1837)بين مدينة قسنطينة ما : 3 -7شكل 
  –التغييرات المحدثة في المدينة القديمة  –بداية عهد اإلستعمار الفرنسي 

 الباحث: المصدر

 :(إلى يومنا هذا –م  1962من ) ستقاللاالعــهـــد ما بعد  (1-3-4

المدينة في  ستعادةاستعمار الفرنسي هيكل الفضاء المعماري لمدينة قسنطينة، جاء االبعد أن أعطى 
 في هذا العهد توسعت المدينة بصفة كبيرةو  .ن بدون قوانينيينستقالل من طرف القسنطياألشهر األولى لال

 يا االتجاه الشمالالشرقي، االتجاه الجنوبي وأخير  يالغربي، الجنوب ياالتجاه الجنوب :تجاهات التاليةاالأخذت و 
الموضع الصعب لمدينة قسنطينة الذي فرض أو  هذا الشكل بسبب مدينةللنمو العمراني لوقد أخذ ا. الغربي

الموجودة على الصخرة ( المدينة القديمة)وجود مركز قديم للمدينة ، و والتطور مراحل النموو  أملى طرق
 .(0 -7شكل )تطور المدينة و  نطالق لنمواالانت نقطة كلقد و  العتيقة،

 

 الـحـــي األوربــــــــــي 

 مـــــي اإلسالالـحــي 

 

 

 

  

 في الحي  أستحدثتالطرق التي 

  1937دخول المستعمر عام 

 

 

 

  

 المدينة القديمة
 ا

 

 

 

 

 

 

 

 دخول
االستعمار 

 الفرنسي
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 (دراسة جغرافية العمران) ( 2000إلى غاية -  1837قبل)ما بين التطور التاريخي لمدينة قسنطينة : 0 -7شكل 

 الباحث: المصدر

 :الجـــزائــــــرتــقـــديــم مديـنـة  – 2
 :بالـمـديـنـة الـتعــريـف( 2-1

 كوزيوما، كانت تدعى دنها من حيث عدد السكانوأكبر م الجمهورية الجزائريةالجزائر هي عاصمة مدينة 

تقع المدينة في شمال وسط و . مبانيها ذلك لبياضو  البيضاء الجزائر، وحاليا مبراطورية الرومانيةاالفي زمن 
 القصبةالذي يتمثل في و  جزء قديم: تتركب المدينة من جزأين، و البحر األبيض المتوسط علىة مطل البالد

، البحرجزء حديث يتواجد على مستوى الساحل القريب من و  ،وجد على حافة تلة شديدة االنحدارالتي تو 
 كما تعتبر مدينة الجزائر المركز من حيث عدد السكان، المغرب العربيمدينة الجزائر أكبر مدينة في  وتعتبر

 .البالدجتماعي الرئيسي في واال قتصادياالالسياسي و 

 1837المدينة القديمة قبل عام 

 1937 - 1837مرحلة ما بين 

 1962 - 1937مرحلة ما بين 

 

 1971 - 1962مرحلة ما بين 

 1983 - 1971مرحلة ما بين 

 2000 - 1983مرحلة ما بين 
.  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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  :ومعطيات عن المدينة الـمـوقع الـجـغــرافـي( 2-2
على حافة السفوح رقا، على ش 7,33، وخط طول  شماالا  32,02تقع مدينة الجزائر على خط عرض 

الشمالية الشرقية لجبل بوزريعة، المطل على البحر المتوسط، ويمتد خليجها من رأس الّريس حميدو، إلى رأس 
 .كم 30 تمنفوست، في شكل قوس طوله

 ،م 011رتفاعه االذي يبلغ  بوزريعةتوسعت المدينة فيما بعد نحو الشمال الغربي على سفح جبل و 
في جنوب شرق المدينة على طول الشريط الساحلي الصغير على األراضي الرطبة  األولى ظهرت الضواحيو 

تجاه اليمتد في السنوات األخيرة بمتداد المدينة نحو الشرق ااصل و تو  ،القديمة حتى مصب وادي الحراش
بفصل  تمتازو  ،الرطوبة بمناخ متوسط تتمتع الجزائر، و الجنوب الغربي على التالل المنحدرة للساحلو  الجنوب

 تتميز بحرارة بينو  .مع أمطار وفيرة يمكن أن تكون طوفانية ،رطبو  شتاء معتدلو  ،صيف طويل حار وجاف
 .في الشتاء °8 –°2ببرودة بين و  في الصيف 30° – 09°

 :الجـــزائـــرتاريــخ مدينــة ( 2-3
 (Icosium - كوسيمياهو  بالـفينيقيةسمها األصلي ا)مدينة الجزائر  أن تاريخ تأسيس الحفرياتأكدت 
 ،كوسيمياالموقع  البونيقيونستوطن افي القرن الثالث قبل الميالد و . قبل القرن الرابع قبل الميالد يعود إلى ما

 .القرطاجيةو  الفينيقيةموقعا تجاريا صغيرا في الفترات  كوسيميابقيت و 

 :(كوزيوما - يكوسيما)ي رومانالــعــهــد ال (2-3-1
إلى  بالفينيقيةيكوسيم اسمها من ا واغير و  ،الرومانيةقبل الميالد، خضعت المدينة للهيمنة  212في عام 

4كوزيوماليصبح  الالتينية
  ]002 ,0920 ,[ Berbrugger (A) . سقطت المدينة تحت سيطرة م   429في عامو

 لروماعاهدة سمحت م عقد مأين ت ،م  442لوا فيها حتى عامظ، و لشمال أفريقياأثناء غزوهم  ندالو ال

  .رقبائل البربقبل  السيطرة عليها لكنهم هوجموا من البيزنطيونحاول م   533في سنة، و ميكوسياسترجاع اب
 :مياإلسالالعهـــــد  (2-3-2

  :(ةـــنــجزاير بني مزغ)المرحلة األولى  (2-3-2-1

من قبائل صنهاجة،  بن مناد بولوغين بن زيري ، األمير(م 871 – 807)في منتصف القرن العاشر 
بن  بولوغين بن زيريم، قام   960في عامو . مليانةو  المديةو  جزاير بني مزغنة :مدن هي ةثالثبتأسيس  قام

توسيع الموقع و  ذلك من خالل تحصينو  ،(القديمة المدينة الرومانيةعلى أنقاض ) مكوسييإة بناء  إعادب مناد
 .جزاير بني مزغنةسماها و  الذي كانت تحتله قبائل بني مزغنة
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Berbrugger A, "Des environs d’Icosium", In Revue Africaine, Vol.5, Edition Adolphe 

Jourdan, 1861, p 142. 
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 (تطور عمران المدينة)  مياإلسالخالل العهد  جزائر بني مزغنة: 7 -7شكل 
  [   Missoum. S, Alger a l’époque ottomane, 203: ]المصدر

جزاير بني متحدثا عن  لشمال أفريقيافي وصفه  أبو عبيد البكريالشهير  األندلسي الجغرافيقد ذكر و 
أزاج محكمة تدل على أنها كانت و  مدينة جليلة قديمة الُبنيان، فيها آثار لألول هيو " م 0129مزغنة حوالي 

وانطالقا من القرن العاشر، أصبح تاريخ مدينة  .Devoulx (A) ],,1870  719 [ 5"دار ملك لسالف األمم
، المرابطين (م 0023 – 0115)ببالد المغرب، حيث كانت تحت سيطرة الزيريين، الحماديين  متعلقاالجزائر 

ومن طرف عبد ( م 0237/  232)، الحفصيين (م 0228 – 0020)، الموحدين (م 0005/  0170)
 .الميالدي 02الوليد من تلمسان في نهاية القرن 

المرابطي،  العهدخالل الفترات التي مرت عليها كانت في لعل أهم األبنية التي شيدت في مدينة الجزائر و 
. م 1097جوان  00الذي بني في  المسجد الكبير هوو  بالمدينة مسجدببناء أول  يوسف بن تاشفين حيث قام

كانت المباني تتواجد في المدينة على مستوى الساحل القريب من البحر، أما الميالدي،  03في العصر و 
 Devoulx (A) ], 0952, 50[  6القديمة القصبةكانت تحتله فقد ( نحداراالتلة شديدة حافة ) الجزء األعلى

 .(7 -7شكل )

                                                           
5
 El Bekri cité par Devoulx A, in Revue Africaine, Vol .19, Op.cit. p.508. 

6 
Devoulx, Albert, "Alger, étude archéologique et topographique sur cette ville aux époques 

romaine (Icosuim), arabe (Djezair beni Mezghanna) et turque (El Djazair)", in Revue 

Africaine, vol.20, Edition Adolphe Jourdan, Alger, 1876, p 71. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/1097
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 سباناألحاصر  ،فريقيالساحل اإلغيرها من المدن على و  وهران سباناألحتالل ابعد و  0701في سنة و 
( الجزائر مدينة القريبة من ميناء -جزيرة بينون ) صغيرة في خليجها جزيرةعلى  حصنابنوا و  مدينة الجزائر
وفي . على مدينة الجزائر فرناندو الكاثوليكيستولى ا 0701 في أواخر عامو . القرصنةلوقف نشاط 

نهاء التواجد إل األتراكم، قام سالم التومي قائد بني مزغنة بطلب الحصول على المساعدة من   1516عام
  .سبانياإل

  :(العثمـــانيد ـعــهـال) ثانيةالمرحلة ال (2-3-2-2

م،   1516عام بداية من القرن السادس عشر، بدأت السيطرة العثمانية على المدينة، ففي معركة الجزائر
، ليصبح سيد Haedo ],1956 ,25  [ 7منها سباناألعلى المدينة بعد طرد العثماني  عروج بربروسستولى ا

م   1517غتياله في معركة سقوط تلمسان سنةا، بعد بربروس عروجأخاه  بربروس خير الدينخلف و . المدينة
                           8الجزائر بيليكالتي أصبحت فيما بعد  باشليك بربروس خير الدينأسس و  ،سباناألضد 

]  5,1986 ,[ Chevalier (C) . بربروس خير الدينبتعيين  سليمان القانوني، السلطان العثمانيقام وقد 
  .م  1519ذلك أواخرو  على الجزائر( أمير األمراء) "بايلرباي"

 حتى على طولو  كانت محاطة بسور من جميع األطراف العثمانيةعندما كانت المدينة تحت السيطرة و 
وكل باب من هذه ب تسمح بولوج المدينة وخمسة طرق، لهذا السور خمسة أبوا يث كانحالواجهة البحرية، 
الطريق الرئيسي بالمدينة يمتد من الشمال إلى  أما. السوق الكبيرة المدينة حتى تلتقي أماماألبواب يؤدي إلى 

 :                         (2 -7شكل ) الجنوب ليقسمها إلى قسمين

 .والقبائل المورو  اليهودو  األندلسيينمن كل يسكنها  (:الجبل)المدينة العليا  -

التجاري للمدينة، و  العسكريو  دارياإلهي المركز و  (:الوطاء، أو األرض المنبسطة)مدينة المنخفضة ال -
  .غيرها من أسر الطبقة العلياو  يسكنها غالبية من الشخصيات التركية

ستقل داي الجزائر افي القرن الثامن عشر و  ،السورشيدت قلعة في أعلى مكان من م   1556عاموفي 
 في عمارة بعض المساجدو  حي القصبةعلى عمارة المدينة في  مأثره ونالعثمانيترك ولقد  .تركيابها عن 

على غرار قلعة ، غيرهاو  قبابو  من عقود البيزنطيةمعها تأثيراتها  العمارة العثمانيةقد نقلت و  القصور،و 
غيرها من ، و متحف الباردوو مجموعة من منازل الصيادين، و  المتكون من ثالثة منازل وقصر الرياس الجزائر

لحق فيما بعد بمجموعة من قد أو  المباني التي توحي بنوعية النمط العمراني الذي كان سائدا في ذلك الوقت،
 في أجزاء أخرى من مركز المدينةو . زائرالمباني العثمانية على رأسها حصن يطل على خليج مدينة الج

  .أماكن حضرية أخرىو 

                                                           
7 

Haedo, "Topographie et histoire générale d’Alger", cité par CH.A Julien «Histoire de 

l’Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc de la conquête arabe à 1830 », Edition Payot, paris 

1956, p 25. 
8
 Chevalier, C, "Les trente premières années d’Alger, 1510-1541", OPU, Alger, 1986, p 5. 
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 :(م  1962– 1830) يالفـرنـس االسـتعــمـارـد عـهـ( 2-3-3
بعد أن وقع الداي حسين على وثيقة م،  0931عام حتالل الفرنسي االفي يد الجزائر سقطت مدينة 
ذلك بف. كعاصمة لمستعمرة الجزائر الجديدةبقاء على المدينة إلاتم م، و  0931جويلية  7االستسالم صبيحة 

 الممتلكات العامةو  القصورستولى على استعمار الفرنسي الذي االهو عهد و  دأ عهد جديد في المدينةب
مكان  الكنائسذلك بتشييد و  بنشر المسيحية ميةاإلسالنزع الهوية أرادوا و  ،المساجدرمات نتهكوا حاو  الخاصةو 

المنطق الدفاعي، حيث و  العثمانيةمن حدود التحصينات  مدينةخرجت الم   1840من عام بتداءاو  .المساجد
 . ا لمجموعة من التحصينات الحديثةمشروعم   1841قدم المهندسون عام

األراضي التي و  رقمخططا عاما للطم   1845عام "بيار أوغست غيوشان"مم المهندس المعماري ص
العامة الجديدة كدار البلدية، قصر الحاكم، المسرح، دار  المبانيسيبنى عليها داخل الحصن الجديد، وثبت 

تصال بين األحياء الجديدة تسهيل االواقع المطلة على البحر لفي أفضل الم  ...الماليةو  المحكمة، دار البريد
في الضواحي في المنازل التي تقع على طول األسوار  الفرنسيينستقر معظم اوقد  .جنوب المدينةو  في شمال

 .لفي الشما باب الوادمثل الحي الشعبي 

المصادرات و  حيث ساهمت عمليات الهدم بدأ الجزء السفلي للمدينة في الزوال،م   1839في مطلع عامو 
 :نيمرحلت ستعمار الفرنسي إلىتنقسم مرحلة االو  .وجه جديد لهذا الحي  إعطاءعلى 

 (2 -7شكل )م  0931االحتالل الفرنسي للجزائر عام  غداةحيث : م 0831 - 0931مرحلة ما بين  -
إلى ثالثة  وصل عدد المساجدحيث  المباني العامة،و  ثريةعامرا بالكثير من المرافق األ حي القصبةكان 
عشرة  ياثنتو ضريحا ( 32)ا، واثنتين وثالثين صغير  امسجد( 018)ا وتسعة ومائة كبير  مسجدا( 03)عشر 

 .] Devoulx (A), 1870, 3 [ 9ن هدمها رجالهأبعد ، حتالل الفرنسي للبالداالندثر خالل ازاوية جلها  (02)
دخالو  قامة الطرقاتإكما هدموا جدران الكثير من بيوتها بحجة و  من في أو المحافظة على األ الضوء إليها، ا 

10 [ أحيائها
64 ,0791 ,[ Dokali (R) الثقافة ظهرت مدينة أخرى تعكس  الفرنسيينبعد سنوات من دخول ، و

 على خالف الطابع التقليدي لمدينة الجزائر، و ختالف الهويتينالتعيش المدينتان جنبا إلى جنب رغم  ،الفرنسية
من حيث الطراز ختالف المدينتين ابات واضحا للعيان و  نتشرت في المدينة الحديثة الساحات العمومية،ا

 .التقاليدو  المعماري

يمكننا تسمية هذه المرحلة بمرحلة الحداثة ونشأة الهندسة الحديثة و : م 0822 - 0831مرحلة ما بين  -
الفرنسي  معماريفي أوروبا، حيث أن بعد القرن التاسع عشر تطور طابع جديد من العمران بتأثير ال

حيث ظهرت أهم النظريات الهندسية الحديثة عبر ، من خالل العمارات الموجهة للمعمرين "لوكوربوزييه"
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Devoulx, Albert, "Les édifices Religieux de l’Ancien Alger", in Revue Africaine, 1862 à 
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 Dokali Rachid, "Les Mosquées En Algérie", Ed Le Ministère De L’Information, Madrid 

1970, p 46. 
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الذي أعد مشاريع معمارية للجزائر، ولم تنجز هذه " لوكوربوزييه" الفرنسي المهندستجارب مختلفة قام بها 
 .للمهندسينلهام إلضخامتها، رغم أن تصميماته ونظرياته المعمارية كانت بمثابة مدرسة ومصدر  المشاريع

 
 "Capitaine Morin 1930" "النقيب مورن"م عن رفع  0930مدينة الجزائر في عام : 2 -7شكل 

 وبتصرف من الباحث[   Drioueche-Djaalali (N), 2001, 36: ]المصدر
 :(إلى يومنا هذا –م  1962من ) ستقاللاالعــهـــد ما بعد  (2-3-4

بعد ثورة كان هدفها نيل . لها عينت مدينة الجزائر عاصمةو 1962  جويلية  5ستقاللها فياحققت الجزائر 
ة بالحكومة إلى قتصادية الالحقوالتنمية اال ستقاللحرب االدفع الدمار الناجم عن و  الحرية،و  ستقاللاال
مبادرات بناء طموحة، حيث ساد نوع مغاير من العمران يمثل قفزة كبيرة في تاريخ عمارة مدينة طالق إ

 الثانوياتو  والمدارس العماراتأقامت ف شييد والبناء،في العديد من مشاريع الت الدولةالجزائر، حيث باشرت 
إلى  "كنزو تانغه"و "أوسكار نيماير"ذوي سمعة عالمية أمثال  مهندسينبمساهمة  والجامعات والمستشفيات

ومن بين المشاريع الهامة التي تقوم ، "مصطفى موسى"والمصري  "عبد الرحمنبوشامة "جانب الجزائري 
 .م 2012الذي انطلقت عملية بنائه في ربيع عام " جامع الجزائر"ها،  إنجازالجزائر ب

متداد المدينة نحو الشرق خلف مصب واد الحراش على حساب األراضي اتواصل وفي هذا العصر 
الغربي الجنوب و  تجاه الجنوباليمتد في السنوات األخيرة ب ،ذلك على طول الخليجو  لسهل متيجةالخصبة 

من رأس الجزائر مدينة  خليجوبذلك امتد  .على التالل المنحدرة للساحل لتضم المدينة القرى الزراعية السابقة
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 كما تنتهي إليها أهم الطرق البرية ،كم 30 الّريس حميدو، إلى رأس تمنفوست، في شكل قوس طوله
 .الحديدية في البالدو 

 :المساجد التاريخية – 3
المساجد بمدينتي الجزائر وقسنطينة في أوائل القرن الحادي عشر الميالدي، تمتاز ببساطة ء إنشابدأ عهد 

المعمارية األصيلة لعمارتها، وهي تعبر عن هوية المسجد التاريخي، وعن  والخصائصالميزات بنيانها وب
 .بالمدينتينمرجعية للمساجد المعاصرة 

 :التاريخية بمدينة قسنطينة المساجد( 3-1
التي تعتبر من المساجد و  ستثنائية،اوجد في مدينة قسنطينة عدد كبير من المساجد ذات قيمة تاريخية ي

 :منها أربعة مساجد أثرية بنيت خاصة في العهد الحمادي مثل نذكرو  .توجد بكثرة في المدينة القديمةو  األثرية
 حسن بايمسجد  :العثماني مثلفي العهد و  الذي شيد في القرن الثاني عشر الميالدي، المسجد الكبير

 .مسجد سيدي الكتانيأخيرا و  ،مسجد سيدي األخضرو ،(سـوق الـغـزلمسجد )

 :المسجد الكبير( 3-1-1
بمدينة  م 1136المسجد الكبير سنة ( العهد الحمادي)" يحيى بن العزيز"شيد األمير الحمادي األخير 

هذا الجامع  ديعو  ،Bourouiba (R)], 0791, 79[ 11الجامعتدل على ذلك الكتابة التي تزين محراب و  قسنطينة،
قد تعرض المسجد و  .الكبير من أهم المنشآت الدينية التي أسسها أهل قسنطينة في الفترة الحمادية

ضافو  اتصالحإل  .السلطات الفرنسية لعدة أطراف منه من طرفلعمليات الهدم و  ات عثمانيةا 

، (5 -7شكل ) 20يوجد ببطحاء السويقة، بشارع بن مهيدي رقم و  القديمة،يقع المسجد الكبير في المدينة و 
الصالة  قاعةيحتوي على قاعتين األولى و  ،(8 -7شكل )و (9 -7شكل )يتألف المسجد الكبير من طابقين و 
( الحرم)صالة  قاعةتخذ تو . قاعة صالة للنساء مخصصة لهن أيام الجمعةو  مخصصة للرجال،( الحرم)

 طولو  م 24يبلغ طول قاعدته الكبرى من الداخل  ،المسجد الكبير حاليا شكل شبه منحرف قائم الزاوية
على ( أجنحة عمودية)بالطات عمودية  06تمتد  ،(شكل مستطيل بالتقريب) م 22,01قاعدته الصغرى 
يطل جدار و  ،(01 -7شكل ) (أجنحة موازية لجدار المحراب)أساكيب  08تقطعها  ،(القبلة)جدار المحراب 

 .فتح في هذا الجدار أربعة أبوابو  ،قاعة الصالة على الصحن

يعلو هذه المشكاة نصف قبيبة و  أما محراب المسجد الكبير فهو ذو مشكاة على شكل قوس مشعرة،و 
المحراب تحت القبيبة النصفية، أما قوس فتحة تقوم الكتابة التذكارية الزخرفية التي تزين و  صدفية الشكل،
 فهو طار المحرابذو فصوص مشبكة موضوعة بعضها فوق بعض، أما القسم العلوي إل المحراب فهو

 .نافذة على شكل نصف دائرةو  أقواس مشعرة متحدة المركز تشكل حنيتين بثالثةمشغول 
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 Bourouiba Rachid, "L’Art Religieux Musulman En Algérie", Ed S.N.E.D, Alger 1983, p79. 
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يصعب معرفة ما كان عليه في  أما صحن المسجد الكبير فقد جرت عليه عدة تعديالت إلى درجة
لقد تغير شكل مئذنة المسجد الكبير و  .هذا الصحن يفصله جدار فتحت فيه أربعة أبواب عن الحرمو  األصل،

لم تحتفظ إال بشئ قليل يرجع إلى العهد الحمادي، بسبب تجديد المستعمر الفرنسي لهذه  حيثتغيرا كبيرا، 
البرج الرئيسي مربع )تتكون من طابقين و  قاعدة مستديرة الشكل، تحتوي هذه المئذنة علىو . المئذنة بتمامها

 البريج ، وينتهيالسطحية المحاطة بشرفة مخرمةبالبرج الرئيسي ، وينتهي (البريج أسطواني الشكلو  –الشكل 
 .(00 -7شكل )و (01 -7شكل )بالقبة التي تشبه البصلة 

طرف المستعمر الفرنسي حسب الطراز المعماري ، فقد أعيد بناؤها من (02 -7شكل ) الجامعأما واجهة 
 12مقدمة الجامع من جهة باب المدخل الكبير المؤدي إلى الشارعو ة الجامع بتمامها، أالفرنسي وجددوا ميض

]796 ,0794 ,[ Bourouiba (R)أما فيما يخص أبواب المسجد فهي مصنوعة من الخشب المنقوش ،. 

La

Grande

Mosquée

020 10

 
 قسنطينة –مخطط الكتلة للمسجد الكبير: 5 -7شكل 

 الباحث: المصدر
 
 

                                                           
12

 Bourouiba Rachid, "Apports De L'Algérie A L'architecture Religieuse Arabo-Islamique", 

Ed O.P.U  , Alger 1986, p 284. 
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 قسنطينة –مخطط الطابق األرضي للمسجد الكبير: 9 -7شكل 
 الباحث: المصدر

 قسنطينة –مخطط الطابق األول للمسجد الكبير: 8 -7شكل 
 الباحث: المصدر

  
 الكبيرمشهد عام لحرم المسجد  :01 -7شكل 

 الباحث: المصدر
 الكبير مشهد عام للواجهة الرئيسية للمسجد: 00 -7شكل 

 الباحث :المصدر
 

 

 قاعة الصالة         0
 الصحن 2

 غرفة االمام 3
 الميضأة 0
 

         (النساء) قاعة الصالة 9
 (الرجال)السدة  8
 

 محل 7
 المدخل الرئيسي والجانبي 2-5
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 قسنطينة –الواجهة الرئيسية للمسجد الكبير: 02 -7شكل 
 الباحث: المصدر

 :مسجد حسن باي( 3-1-2
حولته القيادة العسكرية  ،(العهد العثماني) م 1721عام  بناؤهتم و  الكيالنيأمر ببنائه الباي حسن 

إلى  ستقاللاالبعد ردته السلطة الثورية ظل كذلك إلى أن و  ،13م 1838عام كاتدرائية كنيسة الفرنسية إلى 
  .(03 -7شكل ) بودشيش بلقاسمبنهج مدينة القديمة قع المسجد في اليو  .م 1963مي في عام اإلسالأصله 

هو على شكل و  مدخلينمن  والتي ندخل إليها: (الحرم)يتألف مسجد حسن باي من بيت الصالة و 
م، ينتهي بقاعة على شكل مضلع سداسي يبلغ  08,31عرضه و  م 33,91مستطيل، يبلغ طوله من الداخل 

أساكيب موازية لجدار  خمس المستطيلة تمتد بالقاعةو . تعلوها قبة كبيرةو  ،(07 -7شكل ) م 01,71جوفها 
، تشكلها أعمدة أسطوانية تعلوها تيجان ذات سلة بالطات عمودية على جدار المحراب سبعالمحراب، تقطعها 

م  3,50يبلغ عرض كل واحدة من هذه األساكيب أو البالطات و  ملساء ترتكز عليها أقواس مستقيمة منحنية،
 .(05 -7شكل )و (07 -7شكل ) بالتساوي

                                                           
13

 .م 0939غير وكبر من طرف المهندس المعماري مورس عام  
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 قسنطينة -داخل النسيج الحضري  حسن باي موقع مسجد مخطط :03 -7شكل 
 الباحث: المصدر

 حسن باي مسجدلمشهد عام  :00 -7شكل 
 الباحث: المصدر

 م 0,07يبلغ عرضها  مضلعة المسقط، مشكاة مجوفة لهو  محراب المسجد موجه نحو الجنوب الشرقي،و 
مضلعات، و  المزين بمشبكاتو  م، قسمها العلوي على شكل نصف قبيبة من الجص المنقوش 0,31جوفها و 

مشعرة، أما و هذا المحراب فله قوس مكسورة   إطارأما أعمدة المحراب فهي أربعة ترتكز على مصطبتين، أما 
 .(09 -7شكل ) و مؤثث بنافذة مزينة بقوسفه  طاراإلالقسم العلوي لهذا 

يبلغ طوله ، بزخارف منقوشة وجانباه مزين ورواقه صدره ،منبر مسجد حسن باي مصنوع من الخشبو 
فتحة مدخله زينت  ،درجة عشرة إحدىمن  درجعلى يحتوي و م،  2,59رتفاعه ام و  1,82عرضه و  م 3,03

 تدرج هيئة على زخرفتها ولكن ومربعة مستطيلة حشوات من يتشكل فهو الدرابزين أما، بارزة نباتية بزخارف
 .الخارج نحو

أهم قبابه تلك القبة التي تعلو القاعة المضلعة، التي لها و  قبة، 18بلغ عدد القباب الموجودة بالمسجد وي
 التحول إلىو  قاعدة على شكل موشور سداسي القاعدة، أما القبة الموجودة أمام المحراب لها قاعدة مربعة،

المستوى الثماني األضالع يقع بفضل عقود زوايا مزينة بحنايا متحدة المركز، أما القباب األخرى هي قباب 
 .التحول فيها من المستوى المربع إلى الثماني األضالع يقع بواسطة عقود صدفية الشكلو  ذات ثماني شقق

، أما األخرى فتعتبر من ية حتى اليومـية الباقثمانمن اآلثار العحداهما إ تينمئذنب مسجد حسن باي يتميزو 
ثم جددت مرة أخرى  ،ستعماراالجددت المئذنة القديمة في عهد حيث  ،(02 -7شكل ) ستعمار الفرنسياالآثار 

ستعمار الفرنسي االأما المئذنة الجديدة فشيدت في عهد . ستقاللاالمي في عهد ما بعد اإلسالعلى الطراز 
أيام تحويل  كاتدرائيةحيث شيدت لتكون برجا للكنيسة ال، م 0939عام على يد المهندس المعماري مورس 

  .ستقالل لتصبح مئذنة ثانية للجامعاالمي في عهد ما بعد اإلسالالمسجد إلى كنيسة، ثم جددت على الطراز 
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 قسنطينة -حسن باي الطابق األرضي لمسجد خططم :07 -7شكل 

 الباحث: المصدر
 
 
 

  مضلعةال قاعةال

         المحراب قاعة الصالة        

المئذنة 
         القديمة

       المدخل الرئيسي

المئذنة 
الجديد

 ة
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 (األـسفل) دةالجديو  (األعلى) ةالـقـديـم حسن باي مسجد يلمئذنت( اليسار) مقاطع عرضيةو ( اليمين)ـيسية ة الـرئالواجه :02 -7شكل 
 الباحث: المصدر

        .قاعدة المئذنة مستوى

مستوى السطحية 
 المستطيلة الشكل

بداية و( الشرفة)
         .البريج األسطواني

السطحية ما قبل مستوى 
( الشرفة)المستطيلة 

         .مباشرة

        .قاعدة المئذنة مستوى

مستوى السطحية 
 الشكل ربعةالم
         (.الشرفة)
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 حسن باي مسجدقاعة صالة مشهد عام ل :05 -7شكل 
الباحث: المصدر  

 مسجدمحراب المشهد عام ل :09 -7شكل 
 الباحث: المصدر

أما واجهة مسجد حسن باي، فهي مزينة بزخرفة تنتظم حول مشكاة نصف دائرية القعر مكللة بنصف 
قبيبة ذات أخاديد نصف دائرية تتناوب مع أخاديد مثلثة الشكل تنطلق من قرص مزين بحنيتين مؤثثتين 

ديان إلى المسجد، إن بعناصر هندسية، على يمين هذه المشكاة وعلى يسارها، يوجد المدخالن اللذان يؤ 
قسمهما العلوي على شكل قوس حدوية الشكل مزين بقولبات نصف دائرية، ويعلو المجموعة المكونة من 
المشكاة المركزية والمدخلين الجانبيين جبهة مثلثة مكللة بشرفات على شكل زهيرات ثالثية الفصوص وفي 

 .إال قولبات أفقية ومشكاتين مسطحتي القعروسطها فتحة صغيرة، أما على يمين ويسار المدخلين ال نجد 

 :مسجد سيدي األخضر( 3-1-3
 كما يدل ،م 1743في عام ( العهد العثماني)الباي حسن بن حسين الملقب أبو حنك  ء المسجدأمر ببنا

قع يو . ] 015، 0859، (ر)بورويبة  [ 14الموضوع في جدار الحرم المقابل للمحرابو  عليه النقش الكتابي المثبت
  .(08 -7شكل ) 175يوجد بنهج قديد صالح رقم و  المسجد في المدينة القديمة،

، يبلغ عرضه (21 -7شكل ) مستطيال تخذ شكالي ذيالالصالة  بيتيتألف مسجد سيدي األخضر من و 
لجدار موازية  بالطات 7و لجدار المحراب عموديةأساكيب  7تمتد به  م، 07,31وجوفه  م 02,21

أما  .(20 -7شكل ) في الطابق األول قاعةال هقع هذوت م بالتساوي، 3المحراب، عرض كل واحدة منها 
أما  ،أقواس مكسورة مشعرة أو أقواس ذات فصوص مستقيمة منحنية فهي األقواس المتوازية لجدار المحراب

 .العمودية منها فهي أقواس حدوية الشكل ما عدا األقواس التي تسند القبة فهي أقواس مفصصة

سم، أما أعمدة  42جوفها و  م 0,39محراب المسجد مشكاة على شكل قوس منخفضة يساوي عرضها لو 
 بحيث الجانبين، على متناوبة وضعت ،اءوسود بيضاء رخامية بأبدانتمتاز المحراب فهي أربعة من الرخام 

                                                           
 .015، ص 1978الثقافة، الجزائر و  عالماالوزارة  -الثقافة و  ، سلسلة الفن"قـسـنـطـيـنـة"بورويبة رشيد،  14
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على  ،أبدانها قصرالتي تمتاز ب وترتكز كل هذه األعمدة ،أسودا روآخ أبيضا، بدنا جانب كل في نجد
، أما المشكاة فهي مكللة بقبة نصفية على شكل صدفة داخل (22 -7شكل ) االرتفاع شديدة مصطبتين

 الجزء زين، و إطارهالمحراب، أما قوس فتحة المحراب فهي قوس نصف دائرية مفصصة بارزة بالنسبة إلى 
حداهما تتوضع إلبيت صالة المسجد قبتان و . النباتية الزخارف ذات الخزفية بالبالطات من المحراب األسفل

 .باقي بيت الصالة مسقف بسقوف أفقيةو  األوسطاألسكوب فوق أمام المحراب واألخرى 

القبة التي تتوضع أمام المحراب هي قبة ذات ثماني شقات، التحول فيها من المستوى المربع إلى 
 م 2,91يبلغ طوله  منبر المسجد هو منبر خشبيو  .المستوى الثماني األضالع يجري بواسطة مثلثات

فتحة المدخل التي اتخذت له و  درجات، 01 درج مكون من يحتوي علىم،  2,72رتفاعه ام و  1,92عرضه و 
، الوجهان الجانبيان للمنبر هما على شكل مضلع خماسي األضالع، شكل العقد المتجاوز بفصوص صغيرة

 .أما روق المنبر مسند بأربع ركائز مكللة بالصنوبريات

تحتوي هذه المئذنة على و  ،(20 -7شكل )و (23 -7شكل ) ذنة مثمنة الشكلمسجد سيدي األخضر مئول
ذو )البريج و ( ذو قاعدة ثمانية األضالع)البرج الرئيسي  :تتكون منو  م، 3رتفاعها اقاعدة مربعة الشكل يبلغ 

 سفودو  النحاسيعلو البريج هرم ثماني القاعدة يكلله جامور مكون من كرة كبيرة من و ( قاعدة ثمانية األضالع
 .ينتهي بهالل

  

040 20

 

 قسنطينة -داخل النسيج الحضري  سيدي األخضر موقع مسجد مخطط :08 -7شكل 
 الباحث: المصدر
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 قسنطينة -سيدي األخضر الطابق األول لمسجد مخطط :21 -7شكل 

 الباحث: المصدر
 

   
 صالة مسجد قاعةمشهد عام ل :20 -7شكل 

 سيدي األخضر
 الباحث: المصدر

 مسجدمشهد عام لمحراب : 22 -7شكل 
 سيدي األخضر

الباحث: المصدر  

مشهد عام : 23 -7شكل 
 سيدي األخضر ئذنة مسجدلم

 الباحث: المصدر
 

 

        المحراب قاعة الصالة        

        المئذنة

        الصحن
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 قسنطينة -الواجهة الرئيسية لمسجد سيدي األخضر: 20 -7شكل 
 الباحث: المصدر

 :مسجد سيدي الكتاني( 3-1-4
. م  1776/ه  0081عام  في( العهد العثماني) ء هذا المسجدببنا ىصالح باي بن مصطفالباي أمر 

الباب الخارجي ات على الجامع بالدائرة العليا فوق إصالح إدخالم أمر نابليون الثالث ب 1864في عام و 
الذي سميت و  ،حاليا" سوق العصر"بساحة  كرامان شارع نهاية في ويقع المسجد في المدينة القديمة، .الشرقي
 .(27 -7شكل ) 5ستقالل ساحة بوهالي السعيد رقم االبعد 

 قاعةقع تو  من عدة محالت،و  ،قاعة الصالةيتألف مسجد سيدي الكتاني من قاعة كبيرة الحجم هي 
 م 09,21، يبلغ طوله من الداخل مستطيال يتخذ شكال، و (22 -7شكل ) مسجد في الطابق األولالصالة 

ندخل ، و (52 -7شكل ) بالطات خمسو  أساكيب موازية لجدار المحراب، خمسةم، تمتد به  07,31جوفه و 
األعمدة أما ، و من خمسة أبواب من الخشب المنقوش مفتوحة في الجدار المقابل للمحراب ه القاعةإلى هذ

فهي أقواس مشعرة ترتكز على  قاعةفهي مصنوعة من الرخام األبيض، أما أقواس ال قاعةالتي تسند أقواس ال
 . التيجان بواسطة كتف صليبي الشكل

العلوي  قسمه م، 1,83 وعمقه م 0,51 تجويفه مشكاة سباعية األضالع يبلغ عرض محراب المسجدل
أما أعمدة المحراب فهي أربعة من  ،الخزفية البالطاتالسفلي مزين بوقسمه على شكل نصف قبيبة مزينة، 

 .(28 -7شكل ) ترتكزان على قاعدة عالية لتيجانهاو  الجانبين من تكتنفه ،اءسود رخامية بأبدانتمتاز الرخام 
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القبة الموضوعة  ،قباب تعلو البالطات الثالث األولى لألسكوب العمودي على جدار المحراب ثالثمسجد للو 
يجري التحول من القاعدة المربعة إلى الثمانية  ،أمام المحراب هي قبة ثمانية الشقق محاطة بمعينات

شكل ) أما القبتان الوسطى والثالثة فتشبهان إلى حد كبير القبة السابقة ،بواسطة عقود صدفية الشكلاألضالع 
7- 30) . 

يطاليا، إ، فقد جلبه صالح باي من مدينة ليفورن ب(31 -7شكل )مصنوع من الرخام فهو منبر المسجد أما و 
يأخذ باب هذا المنبر شكل قوس حدوية الشكل وتزينه الكتابة التذكارية و  درجات بتسع درج من يتكون

يتواجد صحن المسجد بالطابق و  .خماسي األضالع المزخرفة، أما وجها المنبر الجانبيين فهما على شكل
الجنوب الشرقي يسمح للناس محرابا ثانويا موجها نحو و  بأروقة، احوضا بنافورة محاطنرى فيه و  األرضي،

 البرج الرئيسي: ذات شكل أسطواني تحتوي على برجينمئذنة المسجد ب يتميزو . بالصالة في الهواء الطلق
 مخرمة،محاطة بشرفة  التي هي (الشرفة)تفصل بين هذين البرجين السطحية ، و (ي الشكليأسطوان)البريج و 
 .(92 -7شكل ) ممطولةيكلل البريج جذع مخروط صغير ينتهي بعنصر زخرفي على شكل بصلة و 

مدخال بارزا ذا ثالثة وجوه  بها ،الواجهة الرئيسية تطل على الساحة ،سيدي الكتاني واجهتانسجد ولم
فريزا ا  و  الطنفو  ،الصالةيسار المدخل نرى في القسم العلوي للوجه نافذتين تضيئان بيت و  على يمين ،مزخرفة

 .بهالل مكللة بجامور ينتهيفي الزاوية نشاهد قبيبة بصلية الشكل ممطولة و  ،من الزهيرات ثالثية الفصوص
 ،تنتظم زخرفته حول بابو  ،فهي عمودية على الواجهة السابقة ،أما الواجهة الثانية لمسجد سيدي الكتاني

 .مسدود اليوم

040 20

 
 قسنطينة -داخل النسيج الحضري  سيدي الكتاني موقع مسجد مخطط :27 -7شكل 

 الباحث: المصدر
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04 2

 

 قسنطينة -سيدي الكتاني الطابق األول لمسجد مخطط :22 -7شكل 
 الباحث: المصدر 

  
 سيدي الكتاني مسجد( اليسار)وصحن ( اليمين)قاعة صالة مشهد عام ل: 25 -7شكل 

 الباحث: المصدر

        قاعة الصالة        المحراب
        صحنفراغ على ال

فراغ على 
        المئذنة       المائضة
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04 2

 
 سيدي الكتاني مسجدلمئذنة ( اليسار) مقاطع عرضيةو ( اليمين)ة واجه :29 -7شكل 

 الباحث: المصدر
 

   
 لمحراب مسجدمشهد : 28 -7شكل 

 سيدي الكتاني
 الباحث: المصدر

مشهد عام : 31 -7شكل 
 سيدي الكتاني منبر مسجدل

 الباحث: المصدر

 سيدي الكتاني قبة مسجدمشهد عام ل: 30 -7شكل 
 الباحث: المصدر

قاعدة  مستوى
        .المئذنة

شرفة مستوى 
         .المئذنة
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 :المساجد التاريخية بمدينة الجزائر( 3-2
في مدينة الجزائر عدد كبير من المساجد ذات قيمة تاريخية استثنائية، والتي تعتبر من المساجد  يوجد
الذي شيد في  الكبير جامعال :هي مرابطينمساجد أثرية بنيت خاصة في عهد ال ثالثةمنها  نذكر، و األثرية
الجامع الجديد  وأخيرا، علي بجنينمسجد : وفي العهد العثماني .عشر الميالدي حاديالقرن النهاية 

(Mosquée de la pécherie). 

080 40

 
 (الجامع الكبير والجامع الجديد)الجزائر مدينة موقع المساجد التاريخية ب :32 -7شكل 

 الباحث: المصدر

 :الجامع الكبير( 3-2-1
 على يد المرابطينيعود تاريخ تشييده إلى عهد و  ،(32 -7شكل ) المساجدمن أقدم  يعد الكبير جامعال
، كما هو مثبت في نص Chergui (S) ], 2011, 29 [ 15م 0182/ ه  081عام  يوسف بن تاشفين زعيمها

، وقد كان هذا المسجد مخصصا للمذهب م 0580الحق في عام أعيد بناؤه في وقت منقوش على المنبر، و 
 . ] 08 ،2115 ،(م) حموشبن  [ 16المالكي

م، وهي مصممة  15,32م وعرضه  10,70، يبلغ طوله من الداخل تطيالمس شكال وتتخذ قاعة الصالة
، ] B( Benyoucef(, 1994, 83 [ 17بالطة 00القبلة، عددها جدار على أساس البالطات العمودية على 

، قناطرها ذات عقود حدوية، يتقاطع معها صفان من العقود أساكيب موازية لجدار المحراب خمسةتقطعها 
عرضها )البالطات األخرى أوسع من ( م 0,91)والبالط األوسط . (30 -7شكل )و (33 -7شكل )المفصصة 
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 Chergui, Samia, "Les mosquées d’Alger – Construire, gérer et conserver (XVI
e
 – XIX

e
 

siècles)", Presses de l’université Paris-Sorbonne, Paris, 2011, p 28. 

من خالل مخطوط ديفولكس  ،"مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العهد العثماني"بن حموش، مصطفى،  16
 .08، ص 2115والوثائق العثمانية، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر، 

17
 Benyoucef, Brahim, "Introduction A L’Histoire De L’Architecture Islamique", Ed O.P.U, 

Alger 1994, p 83. 

الجامع 
        الكبير

الجامع ا
        لجديداا

 ساحة الشهداء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
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القاعة على اليمين واليسار يتراوح عرضها م، بإستثناء بالطين يقعان في نهاية  2,81م و 2,97يتراوح بين 
واألسكوب األول أعمق من األساكيب التي تليها، ونضيف أن صفين من األقواس  (م 3,21م و 3,71بين 

 . (33 -7شكل )خرين آابين كإسالموازيين لجدار القبلة تعزالن 

 
 الجزائرمدينة  -رالكبي جامعللالطابق األرضي  مخطط :33 -7شكل 

 وبتصرف من الباحث ،Encre er aquarelle, E. Duthoit, Paris, MAP ] [: المصدر

 – 90سم، أما طولها فما بين  52 – 725.أما أعمدة قاعة الصالة فشكلها مستطيل يتراوح عرضها بين 
المحراب والقبة التي أمامه فقد تجددتا في القرن السابع  أما. سم، والمسجد مسقف بسطوح قرميدية حمراء 97

من  دومنبر الجامع يقع على يمين المحراب ويع. (33 -7شكل ) (القرن الحادي عشر للهجرة) عشر الميالدي
 21,91)وصحن المسجد صغير شكله مستطيل ( م 2,77 –م  0,31)أقدم المنابر في المغرب يتراوح أبعاده 

بالطات عمودية على القبلة في الشرق والغرب، وبالطة  ثالثط بأروقة مكونة من ، محا(م 01,91 –م 
 . (30 -7شكل )واحدة موازية للقبلة في الشمال، وأما قبة الجامع فتعود إلى العهد العثماني 

م وهي من عهد دولة  0320فهي تحتل الركن الشمالي الغربي من الجامع، شيدت سنة  أما المئذنة
18الزيانيين

]   128,2003 ,[ Koumas (A) et Nafa (C) ( 30 -7شكل) ، م،  05ارتفاعها االجمالي حوالي
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 Koumas Ahmed et Nafa Chéhrazade, "L’Algérie et son patrimoine, Dessins français du 

XIX
e
 Siècle", Centre des monuments nationaux / Monum, Editions du patrimoine, Paris, 2003, p 

128. 

 الصحن

 قاعة الصالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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م، وعدد  x 2م  2البرج األسفل هو البرج الرئيسي له قاعدة مربعة الشكل، ضلعها : تحتوي على برجين
 xم  2,12، أما البرج العلوي فهو أصغر من البرج السفلي، وله أيضا قاعدة مربعة الشكل ضلعها 92درجاته 
 .م 3,07م، ويبلغ ارتفاعها  2,12

 
 (اليسار)وألقواس ومئذنة الجامع ( الوسط)قبة وال( اليمين)لقاعة الصالة مشهد عام : 30 -7شكل 

 الباحث: المصدر
 

 :"حاليا مسجد علي بتشين"مسجد علي بجنين ( 3-2-2
" بيسينينو"م، من طرف اإليطالي  0223 –م  0222/ ه  0132في سنة " علي بجنين"مسجد شيد 

(Piccinino ) 1870, 58 [ 19"علي بجنين"الذي أسلم وأصبح يدعى ,[ Devoulx (A) وبعد االحتالل الفرنسي ،
 ،2115 ،(م) حموشبن  [ 20م 0903المسجد إلى صيدلية للجيش المستعمر ثم إلى كنيسة عام للجزائر حول 

ومحمد  الوادي باب شارعي بين المسجد هذا م، ويقع 0921، وتعرض إلى تهديم جزء من منارته سنة ] 29
 .صويلح

محالت ومدخل ثانوي يؤدي إلى الضريح على الواجهة  سبع: المسجد في طابقه األرضي علىيحتوي 
محالت ومدخل رئيسي على الواجهة الجنوبية التي تطل  ي تطل على شارع باب الوادي، وتسعالشرقية الت

أمتار من مستوى الشوارع  7على شارع محمد صويلح، وأما بالطابق األول فنجد قاعة الصالة التي تقع على 
 (37 -7شكل ) (من المساجد المعلقة لكونه قائم فوق المحالت ويصعد إليه بدرجيعتبر )المحيطة بالمسجد 

 .(35 -7شكل )و

 

                                                           
19 

Devoulx, Albert, "Les édifices Religieux de l’Ancien Alger", in Revue Africaine, 1862 à 

1870, publié en volume en 1870, p 58. 

20
من خالل مخطوط ديفولكس  ،"مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العهد العثماني"بن حموش، مصطفى،   

 .29، ص 2115والوثائق العثمانية، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر، 
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 بجنين عليخطط مسجد م :37 -7شكل 

 وبتصرف من الباحث ] 28 ،2115 ،(م) حموشبن  [: المصدر
  خل المستعمرقبل تد "بجنين علي"مئذنة : 32 -7شكل 

 pl.35 , [ Lessore et Wyld ,1835 [: المصدر
 

  
 (بدون سلم) "علي بجنين"مقطع طولي لمسجد  :35 -7شكل 

 "Atelier 3 Dimensions"مكتب الدراسات  :المصدر
 2110 -المكلف بترميم المسجد  

 المقترح "علي بجنين"مسجد مجسم : 39 -7شكل 
 "Atelier 3 Dimensions"مكتب الدراسات  :المصدر

 2110 -المكلف بترميم المسجد 
، وأقيمت في (37 -7شكل ) م x 23م  22يبلغ ضلعه تميل إلى الشكل المربع أما قاعة الصالة فهي 

وسطها قبة كبيرة مثمنة الشكل ترتكز على أربعة أعمدة رئيسية وثمانية أعمدة ثانوية، وتلتف حول هذه القبة 
م،  3,21 –م  2,21عشرون قبة صغيرة، يتراوح قطرها بين ( م x 00م  01,21)المركزية التي قطرها 

 (المسجد قبل الترميموضع ) 

 (مقترح بعد الترميمالوضع ال)  (مقترح بعد الترميمالوضع ال) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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قبل )، أما المحراب (38 -7شكل ) لصغيرة المقابلة للمحرابوتمثل القبة الكبيرة خمسة أضعاف ارتفاع القباب ا
                21م 0,52م وعمقه  0,52فله مشكاة سداسية األضالع يبلغ عرضه  (تحويله إلى كنيسة

]056 ,0794 ,[Bourouiba (R)، ويتوسط جدار القبلة ويخرج من الواجهة الشرقية للمسجد على شكل جناح. 
 . الجنوبية التي تطل على شارع محمد صويلح تقع خارج المسجد على امتداد واجهتها نتأما الميضأة فقد كا

 

 

 
وأحد ( األعلى)" علي بجنين"قاعة صالة مسجد : 38 -7شكل 

 (األسفل)قبب المسجد الصغيرة التي تحيط بالقبة الرئيسية 
 الباحث: المصدر

بعد الترميم " علي بجنين"مسجد شهد عام لم: 01 -7شكل 
 (األسفل)ومشهد لمئذنة المسجد قبل الترميم ( األعلى)

 الباحث :المصدر

م  07أما المئذنة فهي مربعة الشكل، تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من قاعة الصالة، ارتفاعها الحالي 
، وحسب Chergui (S) ], 2011, 90 [ 22م 22الحقيقي قبل الهدم فيبلغ ، أما ارتفاعها (جزء من المنارة مهدم)

برج : ، فإننا نالحظ أنها تتكون في األصل من برجين(32 -7شكل )صورة للمسجد أخذت قبل هدم المئذنة 
البريج أسطواني )ذو قاعدة دائرية الشكل ( البريج)رئيسي ذو قاعدة مربعة الشكل، فوقه برج أصغر منه 

                                                           
21

 Bourouiba, Rachid, "Apports De L'Algérie A L'architecture Religieuse Arabo-

Islamique", Ed O.P.U  , Alger 1986, p 056. 
22 

Chergui, Samia, "Les mosquées d’Alger – Construire, gérer et conserver (XVI
e
 – XIX

e
 

siècles)", Presses de l’université Paris-Sorbonne, Paris, 2011, p 90. 
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 -7شكل )و (35 -7شكل ) 2110بترميم المسجد سنة " Atelier 3 Dimensions" وقام مكتب الدراسات(. الشكل
 .(01 -7شكل )و (39

 :الجامع الجديد( 3-2-3
المعسكر اإلنجشاري وبأموال مؤسسة سبل الخيرات التي كانت تتولى شؤون األحباس  الجامعء أمر ببنا

م، وهذا التاريخ مثبت في  0221/ ه  0151عام ( العهد العثماني)، ] 20 ،2115 ،(م) حموشبن  [ 23الحنفية
الجامع من أهم المساجد في العهد  د، ويعDokali (R) ], 1970, 53 [ 24نص منقوش على يسار المحراب

، ذو شكل مستطيل يتراوح أبعاده بالنسبة (32 -7شكل ) مقابل ساحة الشهداءالجديد  يوجد الجامعو  .العثماني
25(م x 20م  38,71) "كوماس وشهرزاد نافعأحمد "إلى 

]   142,2003 ,[ Koumas (A) et Nafa (C)،  أما
/  م 20,75م وعرضه يتراوح بين  38,25 / م 38,72يتراوح بين  فطول الجامع" بورويبة رشيد"لى بالنسبة إ
 .] Bourouiba (R), 30,0794  [ 26م 23,09

 -7شكل )أساكيب  خمسةتقطعها  ،(القبلة)جدار المحراب بالطات عمودية على  ثالثبقاعة الصالة  تمتد
في المستوى العلوي للبالط األوسط واألسكوب قبل األخير يشكالن على مستوى السقف شكل صليب، و . (00

تقاطع أذرعها ينتهي بقبة كبيرة، في حين البالطين األخرين الموجودين على الجانبين فتم تغطيتهم بقبب 
، تهيكلها أربعة أعمدة (30 -7شكل )و (20 -7شكل )وللمسجد قبة كبيرة مبنية باآلجر  .صغيرة وأسطح مستوية

 .موجودة في زواياها، وتوجد أربعة قبب صغيرة تحيط بالزوايا األربعة للقبة الكبيرة، وتغطي البالطين الجانبين

 م 71,0 المحراب، ويبلغ عرض تجويفة (20 -7شكل ) األضالع ثمانيةمشكاة أما محراب الجامع فهو ذو 
، والجزء األعلى من المحراب جصية صغيرة بفصوصوي مزين دوفتحته على هيئة عقد ح م، 0,87جوفها و 

 العمودان أماو  ،الخزفية البالطاتوجزءه السفلي مزين ب والنباتية الكتابية بنوعيها الجصية بالزخارفمزين 
، (خ)ن بلة ب [ 27حجمهما بصغر نزاويتمي الجانبين في أدمجا األبيض الرخام من فهما براالمح يكتنفان اللذان
2103 ،031 [. 
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من خالل مخطوط ديفولكس  ،"مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العهد العثماني"بن حموش، مصطفى،  
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 مدينة الجزائر -الجديد جامعللالطابق األرضي  مخطط :00 -7شكل 

 وبتصرف من الباحثEncre et aquarelle, A. Ballu, 1884, Paris, MAP ]  [: المصدر

المهدم عام  "مسجد السيدة"، جيء به من (02 -7شكل ) يطاليا فهو من الرخامإالمنبر المصنوع في وأما 
عمار الفرنسي، والذي كان مكانه غير بعيد عن هذا الجامع، وقد أعيد ترميم الجامع م من طرف االست 0932
 درجة، عشرة إحدى من يتكون درج بواسطةإليها  الصعود يتموفي المسجد نجد الدكة التي  .م 0888سنة 
 . مفصص دائري نصف بعقدمزين  الصدر وأعلى المتجاوز، العقد هيئة على مدخله فتحة

 
  الجديد جامعال( اليسار)نظر خارجي مو ( الوسط)ومنبر ( اليمين)ة لمحراب هد عامامش: 02 -7شكل 

 الباحث: المصدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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 كان)م  27المسجد فهي مربعة الشكل تقع على الجانب الشمالي الغربي ويبلغ ارتفاعها حاليا أما مئذنة 
البرج الرئيسي والبريج ذو ارتفاع أقل بكثير من البرج : ، تتكون من برجين(م 28,71يبلغ ارتفاعها في السابق 

 .(00 -7شكل )و (30 -7شكل ) (كالهما ذو شكل مربع)الرئيسي 

  

 (يسارإلى ال من اليمين)الجامع الجديد بمدينة الجزائر  ةوواجه طولي طعقم :03 -7شكل 

 وبتصرف من الباحثEncre et aquarelle, A. Ballu, 1884, MAP ]  [: المصدر
 

 

 :المساجد التاريخيةمقارنة بين دراسة  – 4
بدراسة مقارنة بين  بمدينتي قسنطينة والجزائر، سنقوم واألصيلة الدراسة المعمارية للمساجد التاريخيةبعد 

( النمطية المعمارية) المذكورة للتيبومرفولوجي حسب المعايير المدرجة في المنهجية ، وذلكهاته المساجد
، والتي تعبر عن هوية المسجد التاريخي الستخراج الميزات والخصائص المعمارية واألصيلة لعمارة المساجد

 .جعية لنا في دراسة المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائروالتي ستكون مر 

 بمدينتي قسنطينة والجزائرجدول يوضع دراسة مقارنة بين المساجد التاريخية : 0 -7جدول 
 الباحث: المصدر

 المعايير

 الجزائر  المساجد التاريخية بمدينة  المساجد التاريخية بمدينة قسنطينة

المسجد  المجموع
 الكبير

مسجد حسن 
 باي

مسجد سيدي 
 األخضر

مسجد سيدي 
مسجد علي  الجامع الكبير الكتاني

 بجنين
الجامع 
 الجديد

عهد 
 ءنشااإل

ــ العهد العثماني العهد العثماني يالمرابطالعهد  العهد العثماني العهد العثماني العهد العثماني العهد الحمادي  ـــــــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
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 تجاهاال
 التصميمي

  تجاهاال
التقليدي 
 المحلي

  تجاهاال
التقليدي 
 المحلي

  تجاهاال
التقليدي 
 المحلي

  تجاهاال
التقليدي 
 المحلي

  تجاهاال
التقليدي 
 المحلي

  تجاهاال
التقليدي 
 المحلي

  تجاهاال
 التقليدي
 المحلي

5/5 

قاعة 
 الصالة

              5/5 

شكل قاعة 
 الصالة

 2/5 مستطيل مربع مستطيل مستطيل مستطيل مستطيل مستطيل

أساكيب 
وبالطات 
قاعة 
 الصالة

 2تمتد به 
بالطات 
 8تقطعها 
 أساكيب

 7تمتد به 
أساكيب موازية 

 5تقطعها 
 بالطات

 7تمتد به 
 7أساكيب و
 بالطات

 7تمتد به 
 7أساكيب و
 بالطات

 00تمتد به 
بالط تقطعها 

 أساكيب 7

بها فضاء 
مركزي يحيط 

 أروقة به 

 3تمتد به 
بالطات 
 7تقطعها 
 أساكيب

بالطات : 2/5
عمودية على 
جدار القبلة، 

وأساكيب موازية 
 لجدار المحراب

مداخل 
قاعة 
 الصالة

من الجهة 
 الغربية

 لقاعة الصالة
 (خلفها)

من الجهة 
 الجنوبية

 لقاعة الصالة
 (بجانبها)

من الجهة 
 الغربية

 لقاعة الصالة
 (خلفها)

من الجهة 
 الغربية

 لقاعة الصالة
 (خلفها)

من الجهة 
 الغربية

 لقاعة الصالة
 (خلفها)

من الجهة 
 جنوبيةال

 لقاعة الصالة
 (بجانبها)

الجهة من 
 الغربية

 لقاعة الصالة
 (خلفها)

من : 7/5
 الجهة الغربية
 لقاعة الصالة

 (خلفها)
   X X     X X 3/5 الصحن
شكل 
 الصحن

ــ مستطيل ــ ـــــــــ ــ مستطيل مستطيل ـــــــــ ــ ـــــــــ  3/3 ـــــــــ

موقع 
 الصحن

الجهة الغربية 
لقاعة الصالة 

 (خلفها)
ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ

الجهة الغربية 
لقاعة الصالة 

 (خلفها)

الجهة الغربية 
لقاعة الصالة 

 (خلفها)
ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ

الجهة : 3/3
الغربية لقاعة 
 الصالة 

               5/5 المحراب
شكل 
 المحراب

تجويف في 
 جدار القبلة

تجويف في 
 جدار القبلة

تجويف في 
 جدار القبلة

تجويف في 
 جدار القبلة

في  تجويف
 جدار القبلة

تجويف في 
 جدار القبلة

تجويف في 
 جدار القبلة

5/5 

موقع 
 المحراب

في منتصف 
 جدار القبلة

في منتصف 
 جدار القبلة

في منتصف 
 جدار القبلة

في منتصف 
 جدار القبلة

في منتصف 
 جدار القبلة

في منتصف 
 جدار القبلة

في منتصف 
 جدار القبلة

5/5 

توجيه 
 المحراب

 5/5 القبلة  اتجاه القبلة  اتجاه القبلة  اتجاه القبلة   اتجاه القبلة  اتجاه القبلة  اتجاه القبلة  اتجاه

               5/5 المنبر

موقع 
 المنبر

على يمين 
 المحراب

على يمين 
 المحراب

على يمين 
 المحراب

على يمين 
 المحراب

على يمين 
 المحراب

على يمين 
 المحراب

على يمين 
 المحراب

5/5 

 الرخام الخشب الخشب الرخام الخشب الخشب الخشب مادة الصنع
 الخشب:7/5
 الرخام:2/5

               5/5 المئذنة

 0 0 0 0 0  2 0 عدد المآذن
مئذنة : 2/5

 واحدة
شكل 
 المئذنة

ةمربع ةمربع  ةمثمن  ةمربع أسطوانية  ةمربع  ةمربع   مربع: 7/5 
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مكونات 
 المئذنة

البرج الرئيسي 
 مربع الشكل

البرج الرئيسي 
 الشكل مربع

البرج الرئيسي 
 مثمن الشكل

البرج الرئيسي 
أسطواني 
 الشكل

البرج الرئيسي 
 مربع الشكل

البرج الرئيسي 
 الشكل مربع

البرج الرئيسي 
 مربع الشكل

البرج : 5/5
 .الرئيسي

البريج 
أسطواني 
 الشكل

البريج 
أسطواني 
 الشكل

البريج مثمن 
 الشكل

البريج 
أسطواني 
 الشكل

البريج مربع 
 الشكل

البريج 
 أسطواني
 الشكل

البريج مربع 
 الشكل

 البريج: 5/5

موقع 
 المئذنة

تتوسط الواجهة 
الرئيسية 

للمسجد فوق 
باب المدخل 

 الكبير

تقع القديمة 
بالزاوية الشمالية 
الغربية والجديدة 
تقع بالزاوية 
الجنوبية 

الشرقية لقاعة 
 الصالة

تقع بالزاوية 
الجنوبية 

الغربية لقاعة 
 الصالة

تقع بالزاوية 
الشمالية 

الشرقية من 
 صحن المسجد

تقع بالزاوية 
الشمالية 

الغربية لقاعة 
 الصالة

تقع في الزاوية 
 شماليةال

الشرقية من 
 المسجد

تقع بالزاوية 
الشمالية 

الغربية لقاعة 
 الصالة

تقع : 2/5
بالزاوية 

الشمالية أو 
الجنوبية لقاعة 

 الصالة

 X             2/5 القبة

ــ عدد القباب  ـــــــــ
عدة +  0
 ثانويةيبات قب

2 3 0 
عدة  + 0

 ثانوية قبيبات
0 

أكثر من : 6/5
 قبة

ــ شكل القبة  ـــــــــ

قاعدة على 
شكل موشور 
سداسي 
 األضالع

قبة ذات ثماني 
شقات تتحول 
فيها من المربع 
إلى الثماني 
 األضالع

تتحول من 
القاعدة المربعة 
إلى القاعدة 
الثمانية 
 األضالع

ــ  ـــــــــ
قاعدة على 
شكل ثماني 
 األضالع

قاعدة دائرية 
 الشكل

القاعدة الثمانية 
 3/7األضالع 

ــ موقع القبة  ـــــــــ

تقع في الجهة 
الشمالية فوق 

القاعة 
المضلعة 

المحاذية لقاعة 
 الصالة

أحدهما 
تتوضع أمام 
المحراب 
واألخرى 
تتوسط 
األسكوب 

األوسط لقاعة 
 الصالة

تعلو البالط 
األوسط األول 
لألسكوب 

العمودي على 
 جدار المحراب

القبة تقع أمام 
 المحراب

تتوسط الفضاء 
المركزي لقاعة 

 الصالة

تتوسط البالط 
األوسط 

واألسكوب قبل 
األخير لقاعة 

 الصالة

تعلو قاعة 
 2/2الصالة 

الميضأة 
ودورات 
 المياه

              5/5 

 الوظائف

أداء : الدينية
 الصالة

أداء : الدينية
 الصالة

أداء : الدينية
 الصالة

أداء : الدينية
 الصالة

أداء : الدينية
 الصالة

أداء : الدينية
 الصالة

 أداء: الدينية
 5/5 الصالة

محالت : تجارة
في واجهة 
 المسجد

X 

محالت : تجارة
في الطابق 
األرضي 
 للمسجد

محالت : تجارة
في الطابق 
األرضي 
 للمسجد

X 

محالت : تجارة
في الطابق 
األرضي 
 للمسجد

X 0/5 

الجدران  الهيكلة
 الحاملة

الجدران 
 الحاملة

الجدران 
 الحاملة

الجدران 
 الحاملة

الجدران 
 الحاملة

الجدران 
 الحاملة

الجدران 
 الحاملة

5/5 

 5/5 الحجارة الحجارة الحجارة الحجارة الحجارة الحجارة الحجارة مواد البناء
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 األعمدة

 أعمدة
أسطوانية 
ومنتفخة 
وملساء أو 

مزينة بأخاديد 
 عدة

أعمدة 
أسطوانية 

تعلوها تيجان 
ذات سلة 
 ملساء

أعمدة 
 أسطوانية
 الشكل

األعمدة 
األسطوانية 
مصنوعة من 
الرخام األبيض 

 منتفخة

أعمدة قاعة 
الصالة فشكلها 

 مستطيل

أعمدة 
 أسطوانية
 الشكل

أعمدة قاعة 
الصالة فشكلها 

 مستطيل

أعمدة : 7/5
أسطوانية 
 بقاعة الصالة

 األقواس

أقواس حدوية 
الشكل وأقواس 
تغير شكل 
قمتها وأقواس 
 مكسورة مشعرة

ترتكز على 
األعمدة أقواس 

مستقيمة 
 منحنية

أقواس مكسورة 
مشعرة أو 
أقواس ذات 
فصوص 

وأقواس حدوية 
الشكل وأقواس 

 مفصصة

أقواس الحرم 
أقواس  فهي

مشعرة ترتكز 
على التيجان 
بواسطة كتف 
 صليبي الشكل

عقود حدوية، 
يتقاطع معها 
صفان من 
العقود 
 المفصصة

توجد بقاعة 
أقواس الصالة 

 مزدوجة

توجد بقاعة 
 أقواسالصالة 

أقواس : 5/5
مختلفة بقاعة 

 الصالة

، أن المميزات قسنطينة والجزائرة مقارنة المساجد التاريخية واألصيلة بمدينتي سومما نستنتجه من درا
 في مدينتي قسنطينةالتاريخي والخصائص المعمارية واألصيلة لعمارة المساجد والتي تعبر عن هوية المسجد 

  :مايليتلخص في  والجزائر

المحلي  التقليدي  تجاهاال: التاريخية واألصيلة بمدينتي قسنطينة والجزائرالتصميمي للمساجد   تجاهاال -
 (. 5/5) (في المساجد التاريخية أساليب البناء التقليديةيث تم استخدام ح)

 (.5/5)عنصر أساسي في المسجد التاريخي  -:قاعة الصالة (0
 .(2/5) األكبر موازي لجدار القبلة الضلع مع، للقاعة مستطيلالشكل ال -                 
 .(2/5) أساكيب موازية لجدار المحراببالقبلة، و على جدار  بالطات عموديةتمتاز ب -                 
 .(7/5( )قاعةلل من الجهة الغربية) قاعة الصالةخلف تقع داخل مال -                 

 (.3/5)غير متواجد بكثرة في المسجد التاريخي  -:الصحن (2
 (.3/3)للصحن  المستطيل الشكل -            
 (.3/3( )الجهة الغربية لقاعة الصالةمن )الصحن يقع خلف قاعة الصالة  -            

 (.5/5)عنصر أساسي في المسجد التاريخي  -: المحراب( 3
 (.5/5) مع االهتمام بزخرفته تجويف في جدار القبلة -             

 (.5/5) في منتصف جدار القبلةيقع  المحراب -             
 (.5/5) القبلة  اتجاه إلى توجيه المحراب -             

 (.5/5)عنصر أساسي في المسجد التاريخي  - :المنبر( 0
 (.5/5) على يمين المحرابالمنبر يقع  -           
 (.7/5) للمنبر مع االهتمام بزخرفته مادة الصنعالخشب هي  -           

 (.5/5)التاريخي عنصر أساسي في المسجد  - :المئذنة( 7
 (.7/5)تواجد مئذنة واحدة في المسجد  -            
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 (.0/5)للمئذنة الغالب الشكل المربع  -            
 (.5/5)والبريج  (7/5 مربع الشكل)البرج الرئيسي : المئذنة تتكون من برجين -            
 (.2/5) لقاعة الصالة بالزاوية الشمالية أو الجنوبيةالمئذنة تقع  -            
 (.5/5)عنصر أساسي في المسجد التاريخي  - :القبــــــة( 2

 (.2/5)تواجد أكثر من قبة واحدة في المسجد  -           
 (.3/7)مع االهتمام بزخرفتها للقبة  القاعدة الثمانية األضالع -           
 (.2/2)تعلو قاعة الصالة القبة تغطي و  -           

 (.5/5)في المسجد التاريخي  انأساسيان عنصر  - :الميضأة ودورات المياه( 5
 (.5/5... )، م القرآنتعلي، أداء الصالة: الدينيةالوظيفة  -: دـــالوظائف في المسج( 9
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 :خـــــــالصـــــــة -
هناك ف، بتراثها العريق منذ فجر التاريخو  حضارتهاو  إن مدينة قسنطينة تعتبر منطقة عريقة في تاريخها

، حيث (قبل الميالد 203)دراسات بينت أن مدينة سيرتا ظهرت إلى الوجود في القرن الثالث قبل الميالد 
ام الرومان ثم ق. كل الجزائرو  قسم كبير من تونس،و  المغربية،الحدود و  المملكة النوميدية قرطاجنة، ضمت

تحولت فيما و  منذ هذا التاريخ أصبحت قسنطينة مستعمرة رومانية،و  ،م 112حتالل مدينة قسنطينة سنة اب
 سكيكدة،و  القلو  ميلةو  بعد إلى عاصمة لكنفدرالية المستعمرات األربع التي تجمع تحت لوائها كل من قسنطينة

 .لكل مستعمرة نظامها الخاص بها في تسيير شؤونها قد كانو 

أما في عهد الموحديين ، "المسجد الكبير"تأسيس جامعها الكبير  ألمير الحمادي األخير يحيىعهد ا شهدو 
تلعب من جديد دورا هاما في تاريخ أصبحت  لكن بعد وصول الحفصيينو  ،فقدت قسنطينة من أهميتها

 ثالثة قرون، دام الذي العثمانيينقد أصبحت المدينة عاصمة الشرق الجزائري في عهد و  .المغرب العربي
بعد وفاة و  .سيدي الكتانيو سيدي األخضر و  ،جد حسن بايامسشهد هذا العهد تشييد عدة مساجد أثرية كو 

المستعمر مدينة من طرف الحتالل اضطراب، إلى أن تم اعرفت قسنطينة فترة  صالح باي بن مصطفى الباي
  .الفرنسي

، حيث قام المستعمر ويه لتراثنا والهدم لكل شئ قديمحتالل الفرنسي مرحلة تشاالقد عرفت المدينة خالل و 
أيضا بعدة تغييرات في النسيج التقليدي للمدينة قام و  كنائس فرنسية،و  حولها إلى مدارسو  بغلق كل المساجد

تجاهات األمر االيا كبيرا في كل عمران، شهدت مدينة قسنطينة تطورا ستقالل بالدنااأخيرا، منذ و  .القديمة
ستقالل بشكل كبير، االقسنطينة بعد  الذي تطلب تشييد عدة مساجد، فظهرت حركية عمارة المسجد في مدينة

 ، الذي يمتار"مسجد األمير عبد القادر"هو و  آنذاك،فريقيا إوشهدت هذه الفترة تشييد أضخم مسجد في شمال 
 .م 64رتفاع قبته او  م 107رتفاع كل واحدة اعلو مئذنتيه اللتين يبلغ ب

 ،بع قبل الميالدقبل القرن الرا يعود إلى مامدينة ال أن تاريخ تأسيس الحفرياتدت فأكالجزائر مدينة أما 
إلى  بالفينيقيةيكوسيم إسمها من ا واغير و  ،الرومانيةخضعت المدينة للهيمنة  قبل الميالد 212في عام و 

من قبائل  بن مناد بولوغين بن زيري، قام األمير في منتصف القرن العاشرو  .كوزيومإليصبح  الالتينية
نفسه األمير م، قام   960في عامو  ،مليانةو  المديةزاير بني مزغنة، ج :بتأسيس ثالث مدن هيصنهاجة، 

توسيع الموقع الذي و  ذلك من خالل تحصينو  ،(القديمة المدينة الرومانيةعلى أنقاض ) كوسيمياة بناء  إعادب
ي نحو مدينة عليها سور فتتميز بأنها التي كانت و  جزاير بني مزغنةسماها و  كانت تحتله قبائل بني مزغنة

  .البربرمن  قبائلجبال فيها و  ،...، لها عيون على البحرو  كثيرة أسواق فيهاو  ،البحر

ببالد المغرب، حيث كانت تحت سيطرة  امتعلق مدينة الجزائرالعاشر، أصبح تاريخ نطالقا من القرن او 
 0228 – 0020)، الموحدين (م 0005/  0170)، المرابطين (م 0023 – 0115)الحماديين ثم  الزيريين،

لعل و  .الميالدي 02طرف عبد الوليد من تلمسان في نهاية القرن  منو  (م 0237/  232)، الحفصيين (م
يوسف  ات التي مرت عليها كانت في عهد المرابطين، حيث قامخالل الفتر مدينة الأهم األبنية التي شيدت في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/960
https://ar.wikipedia.org/wiki/960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%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
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%BA%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
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على  سباناأل ستولىام،  0701 في أواخر عامو  ،المسجد الكبير هوو  بالمدينة مسجد ببناء أول بن تاشفين
 . مدينة الجزائر

أين م،   1516عامرسالة طلب إلحاق الجزائر بالباب العالي  بعد المدينة في عهد العثمانيبدأ البعد ذلك و 
بربروس، بعد  خير الدين هأخو  هخلفقد و  ،منها سباناألعلى المدينة بعد طرد العثماني  عروج بربروسستولى ا
المدينة تحت السيطرة  عندما كانتو  .األسبانضد م   1517في معركة سقوط تلمسان سنة عروج غتيالا

يث كانت لهذا السور ح، الواجهة البحرية حتى على طولو  كانت محاطة بسور من جميع األطراف العثمانية
 .مسجد كتشاوةلمدينة حتى تلتقي أمام لبر منها هم مع بابوكل طرق،  خمسو اب أبو  خمسة

بقاء على المدينة كعاصمة االتم و  م، 0931عام حتالل الفرنسي االفي يد الجزائر سقطت مدينة و 
عامرا بالكثير من المرافق  حي القصبةكان  حتالل الفرنسي للجزائراالغداة حيث لمستعمرة الجزائر الجديدة، 

 اصغير  امسجد 018و ،مسجدا ثالثة عشرالكبيرة فيه إلى وصل عدد المساجد و  .المباني العامةو  ثريةاأل
 قامة الطرقاتإن هدمها رجاله بحجة أبعد ، ل الفرنسي للبالدحتالاالندثر خالل ازاوية جلها  عشرة ياثنتو 
دخالو  ظهرت مدينة  الفرنسيينبعد سنوات من دخول و  ،من في أحيائهاأو المحافظة على األ الضوء إليها، ا 

 .ختالف الهويتينالتعيش المدينتان جنبا إلى جنب رغم  ،الثقافة الفرنسيةأخرى في العاصمة تعكس 

دفع الدمار الناجم و  ،لها عينت مدينة الجزائر عاصمةو 1962  جويلية  5ستقاللها فياحققت الجزائر ثم 
من بين و  طالق مبادرات بناء طموحة،إقتصادية الالحقة بالحكومة إلى االالتنمية و  ستقاللاالحرب عن 

عملية بنائه نطلقت االذي  الجزائرمدينة في  "جامع الجزائر"نجازها حاليا، إالتي تقوم الجزائر بالمشاريع الهامة 
متداد المدينة نحو الشرق خلف مصب واد الحراش على اتواصل في هذا العصر و  .م 2012في ربيع عام 

 الجنوبتجاه اليمتد في السنوات األخيرة ب ،ذلك على طول الخليجو  لسهل متيجةحساب األراضي الخصبة 
 .رة للساحل لتضم المدينة القرى الزراعية السابقةالجنوب الغربي على التالل المنحدو 

التي تعتبر من و  ستثنائية،اذات قيمة تاريخية  عدد كبير من المساجدب الجزائرو  قسنطينةتي دينوتزخر م
الذي  المسجد الكبيرفي قسنطينة، منها  تاريخيةأربعة مساجد  لقاء الضوء علىا، حيث تم األصيلةالمساجد 
 ،مئذنته ذات الهيئة الخاصةو  أبوابهو  نوافذهو  ، المشهور بزخرفة محرابهم 1136عام  العهد الحمادي شيد في

 منبرهو  قبابه العديدةو  شتهر بمحرابهاالذي  ،م 1721عثماني عام الذي شيد في العهد الحسن باي مسجد و 
الذي  مسجد سيدي األخضرو  .الجميلةمئذنته و  زخرفة جدرانهو  ،أبوابه التي تعتبر من روائع النحت الخشبيو 

محرابه الذي يشبه و  الذي يمتاز بأعمدته الرخامية المنتفخةو  ،م 1743عثماني عام شيد في العهد الأيضا 
 ،ثمانية األضالع مئذنته األنيقة ذات قاعدةو  ،دكتهو  ومنبره الخشبي المنقوش ،قبابه المزينةو  مدخال بارزا

 الذي يمتاز بمدخله البارزو  ،م  1776عثماني عامشيد في العهد الأيضا الذي و  مسجد سيدي الكتانيو 
 .مئذنته األسطوانيةو  قبابهو  ياإيطالمنبره المجلوب من و  أعمدته المصنوعة من الرخام،و 

في عهد الكبير الذي شيد  جامعال، منها في مدينة الجزائر مساجد أثريةلقاء الضوء على ثالثة إتم  أيضاو 
 ،علي بجنينمسجد و  .يةناألنماط المعمارية للعمارة العثما أشهريعتبر من الذي و  ،م 0182المرابطين عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/1516
https://ar.wikipedia.org/wiki/1516
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1517
https://ar.wikipedia.org/wiki/1517
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1097
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ُيعد من أبرز المعالم التاريخية التي الذي و  ،م 0223 –م  0222 عثماني عامشيد في العهد الأيضا الذي و 
عثماني عام ، الذي شيد في العهد ال(Mosquée de la pécherie)الجامع الجديد أخيرا و ، تحتضنها القصبة

 .م 0221

المميزات  تم استخراج دراسة مقارنة المساجد التاريخية واألصيلة بمدينتي قسنطينة والجزائر،وبعد 
مدينتي قسنطينة  والخصائص المعمارية واألصيلة لعمارة المساجد والتي تعبر عن هوية المسجد التاريخي في

كالهيكل الفراغي، وتكوين المدخل، )المسجد  عمارةل التشكل الخارجي عناصر، بالتطرق إلى جميع والجزائر
كالتدرج الفراغي، والصحن، والمحراب، )وعناصر التشكل الداخلي ( ئي، والقبة، والمئذنةنشاوالنظام اإل

هو االتجاه  التاريخية واألصيلة بمدينتي قسنطينة والجزائرالتصميمي للمساجد   تجاهاالوقد كان  .(... والمنبر،
 .التقليدي المحلي، حيث تم استخدام أساليب البناء التقليدية
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 :دمــــــــــةــــــقــــم -
وعدم كفايتها مقارنة بالعدد الهائل للمصلين، بعد االستقالل، تعاني من مشكل قلة المساجد  الجزائركانت 

إلى بناء مساجد  إضافة م، 2691سنة إلى مسجد أكثر من أربعة مائة كنيسة فقامت الدولة الجزائرية بتحويل 
خياط  -صنهاجي  ] 1م 2641وم  2691ه في الفترة الممتدة بين ؤ مسجدا تم بنا 4444جديدة يضاهي عددها 

 .]  21 ،1122 ،(د)
 الديمغرافي التزايد بسبب متنوعةو  مكثفة عمرانية حركية عليهما طرأتأما مدينتي قسنطينة والجزائر فقد 

 األحياء أو السكنية المناطق هذه في المساجد بناء أصبح العمرانية الحركية هذه بسببو   االستقالل،  بعد
، بحيث ما إن يمر يوم ويتزايد فيه عدد المصلين حتى أصبحت المساجد ال تستوعب العدد الهائل من ملحة 

 .الغفير من المصلين يؤدون الصالة في العراء خاصة أيام الجمعةحيث كان الجمع  المصلين،

 :لمحة تاريخية عن مساجد مدينتي قسنطينة والجزائر – 1
    :ستعماراال قبل ما العهد في المسجد( 1-1
 األول  القرن من الثاني النصف أوائل في بها، مسالاإل تقراس أن منذ بقسنطينة المساجد إنشاء عهد بدأ

 الكبير كالمسجد  الحماديين عهد منذ المساجد تأفأنش دائمة، سيرورة بها المساجد بناء عملية فعرفت الهجري،
 [ Bourouiba (R),1983, 27 [  2المسجد الكبير محراب تزين التي الكتابة ذلك على تدلو  ،م  1136  عام
 .(2 -9شكل )

 هذا مساجد ومن المساجد، تشييد يخص فيما كبيرا نشاطا  قسنطينة مدينة عرفت العثماني العهد فيو 
  1737  عام لخضر سيدي وجامع م،  1721  عام( يبا حسن مسجد)   الغزل سوق جامع لذكربا نخص العهد
 ،2641 ،(ر) بورويبة  ]   3للمحراب المقابل الحرم جدار في الموضوعو  المثبت الكتابي النقش عليه يدل كما م،
  214  [ ،  عام الكتاني  سيدي مسجد  1776  م... 

 للتقريب  وسيلة فكان المجتمع، في رفيعة مكانة يحتل قسنطينة مدينة في العهد هذا خالل المسجد كانو 
 وحدةل سببا بذلك  يكونو . المؤمنين طوائف لفآفتت للصالة يجتمعون ففيه فقيرها،و  غنيها األمة اتطبق بين
 نشاطهم، حوله يجتمع إذ المسلمين،  هتماما محورو  الحياة، رمز مساللإل األول التاريخ في هوو  قوتها،و  األمة

  .غيرهم عن التميزو  خصائصهم  على الحفاظو  هم،اتبذ الشعور منها يستمدون التي الوسيلة هوو 

                                                           

1
مدينة وهران . المساجد في الجزائر أو المجال المسترجع" ،(قروجي، صورية -مولوجي: ترجمة)خياط، دليلة،  -صنهاجي

 .21، ص  19 -22. ص ص ،1122سبتمبر  –، جويلية 35إنسانيات عدد ، "نموذجا
2
 Bourouiba, Rachid  Ed S.N.E.D, "L’Art Religieux Musulman En Algérie",  p, Alger 1983, 72 . 

3
 .214، ص 1978 الثقافة، الجزائر و  عالماالوزارة  -الثقافة و  ، سلسلة الفن"قـسـنـطـيـنـة"بورويبة رشيد، 



 ةاألصالة والعصرنو  ولمة بين الهويةعمارة المساجد في عصر الععمارة المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائر  :لسادسالفصل ا

169 
 

 مسجدببناء أول  يوسف بن تاشفين ، حيث قاممرابطينال عهد منذ المساجد تأفأنش أما مدينة الجزائر

 فيأيضا  توجدو  . م 2169 عامالذي بني  الكبيرالمسجد  هوو  ،[ Bourouiba (R),1983, 108 [  4لمدينةبا
 إلى ضافةفباإل األثرية، المساجد من  تعتبر التيو  تثنائية،اس تاريخية قيمة اتذ المساجد من كبير عدد مدينةال

 في تهناك مساجد أخرى شيد الميالدي، عشر الحادي القرن نهاية في شيد  الذي ،(1 -9شكل ) الكبير الجامع
 على منقوش نص في مثبت هو كما ،م 2991 عام شيد الذي الجديد الجامع  : نذكر منها العثماني العهد
 .نيةالعثما للعمارة المعمارية  األنماط أشهر من يعتبر الذيو  ،[ Dokali (R),1970,53]   5المحراب يسار

 هوو  القصبة، تحتضنها التي التاريخية المعالم أبرز من عدي م،  1612 عام شيد  الذيو  كتشاوة، مسجد أخيراو 
 .الجزائرية لعاصمةبا  التاريخية المساجد أشهر من

  
الكبير بمدينة  مشهد عام للمسجد :2 -9شكل 

 (م 1136المشيد عام )قسنطينة 
 الباحث: المصدر

المشيد )قديما بمدينة الجزائر  الكبير جامعللمشهد عام : 1 -9شكل 
 (م 2169عام 

 الباحث :المصدر

 :الفرنسي تعماراالس عهـد في المسجد( 1-2
،  (عشر عاسالت القرن بداية) الفرنسي تعماراالس يد في (م 2691 – م 2154) قسنطينة مدينة سقوط بعد
 مساجد كانتف" حاضرنا،و   ماضينا بين صلة تكون ال لكي منا،إسال مفهومو  تراثنا تشويه على يعملراح 

 معرفتهو  الحقائق، لهذه دراكهإ منو  شموليته،و  مساللإل الروحي الممثل رهاباعتبا أهدافه أولى من المسلمين
 يكون أن عليه عز   نورها، من يقتبسون و حولها يلتقون ضوء بؤرةو  المسلمين، تجمع نقطة هو المسجد بأن

                                                           
4
 Bourouiba, Rachid  Ed S.N.E.D, "L’Art Religieux Musulman En Algérie",  , Alger 1983,

p108. 
5
 Dokali, Rachid  Ed, "Les Mosquées En Algérie", LeMinistère De L’Information   Madrid,

1970, p53. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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 وسيلة أية على يقضي أنو  المسلمين، وحدة  سبب كل يضرب أن نفسه على عهدا فأخذ تجمع، أي للمسلمين
   . 6  "غيرهم عن التميزو  هماتبذ الشعور منها يستمدون

   تحطيم  من التربويةو  الثقافية اتالمؤسس سائر عرفته ما الفرنسي حتاللاال انبإ المساجد عرفت بذلكو 
 هذه بين من و. قيمهو  فكرهو  ثـقافته طتهااسبو  ينشر اتمؤسس مكانها الفرنسي المستعمر أقامو  تدمير،و 

 علي سيدي جامع مدرسة،  مكانه أقامو  م  1851  سنة المستعمر هدمه الذي جليس سيدي جامع  : المساجد
 (5 -9شكل ) المستعمر دمره  الذي باديس آل مسجدو  البلدية دار أنقاضه على المستعمر أقام حيث مخلوف

 إلى المحتلة السلطة حولته الذي الصوف رحبة جامع ،[ 132، 2611، (م) بن علي شغيب]  7الطابيا بحي يقعو 
  ...عسكري مستشفى 

كل التشوهات ( م 2691 –م  2151)أما مدينة الجزائر فقد عرف المسجد في عهد االستعمار الفرنسي 
 م  1830 عام للجزائر الفرنسي حتاللاال غداة حيثالممكنة، فتعرض المسجد إلى التهديم العيني للمسجد، 

 مسجدا 25 إلى المساجد عدد وصلو  العامة، المبانيو  األثرية المرافق من بالكثير عامرا القصبة  حي كان
 أن بعد للبالد، الفرنسي االحتالل خالل اندثر جلها زاوية  21و ضريحا 51و صغيرا، مسجدا 216و كبيرا
 أو اتالطرق قامةإ بحجة بيوتها من الكثير جدران  هدموا كما. [ Devoulx (A),1870,3]  8رجاله هدمها

، وما بقي من المساجد فحولت إلى مهام أخرى  [ Dokali (R),0721,64 ] 9أحيائها في األمن على المحافظة
غير الئقة بمكانتها كالثكنات والمستشفيات وحتى المعامل والمخازن، فكانت هذه التحوالت بمثابة عملية نزع 

 . المعاني الكامنة في عمارة المسجد

وقام المستعمر من جهة أخرى بتغيير الشكل المعماري للمساجد القليلة التي نجت من الهدم، مثل 
، وكذلك المسجد الجديد حيث شوه أيضا ]Deluz, 26[ 10(م 2169يعود تاريخ بنائه إلى " )المسجد الكبير"

من العناصر المعمارية للمسجد التي تم تشويه معانيها من طرف المستعمر الفرنسي و . على يد المستعمر
بالرغم من أنها لم تكن في البداية من  ،ميسالأحد المظاهر العمرانية المتميزة في العالم اإلالمئذنة التي تعتبر 

فأصبحت تعبر عن ال أنها أصبحت ميزة ال تخلو منها عمارة المساجد، إالمكونات المعمارية للمساجد، 
لهذا لم تنج من قبضة التهديم و . تلعب دورا عمرانيا مهما في المدينة بصفة عامةو للمدينة، اإلشعاع الديني 

                                                           
6
.م  1979  يونيو الرابعة السنة السابع، العدد م،سالاإل منار مجلة
7
 -، مطبعة البعث، قسنطينة "الحاضر، تاريخ مدينة قسنطينةو أم الحواضر في الماضي "محمد المهدي، ، بن علي شغيب

 .251م، ص  1980الجزائر 
8
 Devoulx, Albert, "Les édifices Religieux de l’Ancien Alger", in Revue Africaine, 1862 à 

1870, publié en volume en 1870, p 3. 
9
 Dokali, Rachid  Ed, "Les Mosquées En Algérie", LeMinistère De L’Information   Madrid,

1970, p46. 
10

 « Djamaa kebir, la plus ancienne des mosquées d’alger, a été habillée par Guiauchain le

premier de colonnades médiocres dont les matériaux viennent d’une mosquée démolie sur

l’emplacementdelaplacedugouvernement. » p 26 Deluz. 
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بالتالي تداخلت و ، (4 -9شكل )لمعانيها من طرف المستعمر، فأستعملت المئذنة في مرافق غير المسجد 
 .ميةسالفي المدينة اإل معانيها العمرانية الجديدة مع ما كانت تمثله من معاني

   

ستعمار من المساجد التي دمرها اال: 5 -9شكل 
 -بحي الطابيا -يعرف بمسجد آل باديس و 

  [  132، 2611، (م) بن علي شغيب : ]المصدر

 بمدينة قسنطينةمقر المجلس الشعبي البلدي حاليا : 4 -9شكل 

  الباحث : المصدر

 :(هذا يومنا إلى – م 1692) تقاللاالس بعد ما عهد في المسجد( 1-3
 ،(هذا يومنا إلى -م  2691) تقاللاالس بعد قسنطينةتي الجزائر و مدين في المسجد عمارة حركية ظهرت

حيث قامت الدولة الجزائرية بتحويل أغلب الكنائس التي أنشأها المستعمر الفرنسي إلى مساجد، وباسترجاع 
لت إلى كنائس مع بداية االحتالل الفرنسي المساجد العثمانية القديمة إلى بناء  إضافةم،  2151سنة  التي حو 

 لبنائها مةز الال األموال جمع على بينهم فيما بالتعاون األحياء سكان عدد كبير من المساجد من طرف
  . المدينة بضواحي أغلبها  قامتها،ا  و 

 الملحة  الحاجة بسبب هاتبناء تكاثرت بالتاليو  جتماعية،اال األوساط في رفيعة مكانة المسجد كتسبا قدو 
 المبنى هذا يقدمها  التي الدينيةو  جتماعيةاال اتالخدم من تفادةاالس في الرغبةو  جهة، من الفريضة هذه ألداء
 مستوى على تكاثرتو   المساجد تزايدت العمرانيو  الديمغرافي النمو معو  أخرى، جهة من المجتمع ألفراد
  . قسنطينةتي الجزائر و مدين

 عام تطبيقه في شرعتو  ،الدولة  رسمته الذي كبيرال لمشروعميز هذا العهد في مدينة قسنطينة ببناء ات قدو 
 1970  ،قامتهإ على جهودهم تظافرو  عليه، اسالن لتفافا قتضيا مشروع "القادر عبد األمير  مسجد" هوو  م 
نجاز و  ، أما في مدينة الجزائر فتميز هذا العهد م 2664أكتوبر  52قد تم تدشين هذا المسجد في يوم و  ،ها 

سياحيا وثقافيا و دينيا معلما هو يعتبر و  ،م 1121 عامنطلقت أعمال تشييده في ا حيث، "جامع الجزائر"ببناء 
لى حد اآلن لم يتم تدشين هذا الجامعثقافياو   .، وا 
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 :والجـزائـر ةقــسـنـطـيـن تيمـديـنـالمعاصرة ب دلبعـض المسـاج ةتـحـليـلـي ةدراسـ – 2
 :الـمـعـاصـرة للـمساجد الــتـلـقـائــية األشـكــال( 2-1

 أشكاال والجزائر التلقائية، مما ولد قسنطينة مدينتي فيالمعاصرة  للمساجد البناء عمليةما هو مالحظ في 
 الفنية الداللة  حيث من يذكر المعماري التصميم في تنسيق فيها يوجد ال حيث منظمة، غير للمسجد معمارية

نه  .ميةسالاإل للعمارة التاريخيةو   العناصر ستعمالا في التلقائيةو  بالفوضى الوضع هذا وصف الممكن من وا 
 النسبةو  للمقاييس مراعاة أي قوانينهو  المعماري التركيب ألبجديات رعاية الو  حكمة بدون  التراثية المعمارية

 لمختلف  متباينة معمارية عناصر جمعت المساجد عمارة أن حيث البيئي،و  الشكلي التناسقو  التناسب و
  .بينها  توجد التي الفنيةو  المعمارية للهوية مراعاة بدون متجاورة ووضعتها ميةسالاإل العصور

 تأخذ لم ومخططات مدروسة غير تصميمات الجزائر، نتيجةو  قسنطينة تيمدين في المساجد عمارة كانتو 
نماو  مية،سالاإل العمارة مضمون االعتبار بعين   للحقبةو  للبيئة  مراعاة بدون تراثية لعناصر تركيباو  نقال كانت ا 

 بكثرة تحض ال التي المحلية البناء  مواد حيث من فقيرة المدينتين بيئة تعد كماو  منها، خذتأ   التي التاريخية
  .المعاصر العالم في نتجي   بما مقارنة التنوع

 معمارية أفكار الستنباط القديمة البيئة دراسة فهو المعاصرين المخططينو  المهندسين اتجاه ماأ"  
 ،...الحديثة  المباني في القبابو  العقود استخدام من كثاركاإل الحالية، البيئة في تطبيقها محاولةو  وتخطيطية 

 .[  21 ،2661 ،(ج) أكبر  ]  11 "ميةإسال عمارة الناتج ليكون

ن  الصوري النقل خالل من قسنطينة والجزائر، مدينتي التاريخي في المسجد شكل لتقليد  المحاوالت وا 
مدينتي  في المعاصر المسجد عمارة انحراف إلى أدت المآذن،و  القببو  كاألقواس  المعمارية مكوناته لبعض

 الشامو  المغرب بالد من األثري ميسالاإل العصر من الموروثة العناصر هذه نقلت  الجزائر، وقدو  قسنطينة
  ...الهندو  الفرس  بالد من حتىو 

 حيث ،والقبة المئذنة بالذكر نخص ميسالاإل العصر من المسجد في الموروثة المعمارية العناصر منو 
 علمية قواعد على المؤسسةو  الجادة العمارة صفة علىكل البعد  بعيدة المعاصرةالقباب و  المآذن أن نالحظ 

 تشكيل في ساهمت التي العوامل من علمية أسس على المبني غير التقليد فكان الفنية، قيمتها حيث  من تذكر
 .ستقاللاال بعد ما مساجد قباب و  مآذن

بحي سلمان الفارسي   : مدينة الجزائر نجد مساجد البعيدة عن العمارة الجادة في مآذنال أمثلةومن 
 3حمزة بن عبد المطلب بحي  مسجد، و باب الزوار، رابيةبحي الفرقان مسجد و  ،باب الزوار، مصالحةال

 الفتح مسجد، و (المئذنة منفصلة عن المسجد)الحراش  – باويالعر  عمر الشيخ مسجد، و جويلية، باب الزوار
 األسفل، مبروك سيدي بحي األنصاري أيوب أبا  : مدينة قسنطينة نجد مساجدوفي  .إلخ ...  بالحراش المبين

                                                           
، 1992 بيروت  مؤسسة علوم القرآن، و  ميةاإلسال، دار القبلة للثقافة "ماإلسالعمارة األرض في "، جميل عبد القادر ،أكبر 11
  . 18 ص
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 11 بحي والفرقان جويلية،  3 بحي لقمان تليس، بنا بحي علي ماماال مسجدو  الرابع، كلم بحي الوليد بن خالد
  .إلخ  ... أوت

 النجاح بالمحمدية :قواعد علمية في مساجد مدينة الجزائر نجدومن أمثلة القباب غير المؤسسة على 
أبا أيوب حي الرياض، بـ بالل بن رباح: وفي مساجد مدينة قسنطينة نجد. إلخ...  بالحراش المبين الفتحو 

 اإلخوةبحي عمر بن عبد العزيز ، بـحي المنىعبد الرحمن بن عوف  ، األسفل مبروك سيدي بحياألنصاري 
  .إلخ ... عباس

 :الـمـديـنـة عـمـران حـسـبالمعاصرة  لـمـسـاجـدالتلقائي ل تـمـوقـعال( 2-2
 بعد الديمغرافي التزايد بسبب متنوعةو  مكثفة عمرانية حركيةالجزائر و  قسنطينة تيمدين على طرأت

 أو السكنية المناطق هذه في المساجد بناء فأصبح  ،المدينة  في سكنية مناطق عدة فظهرت ،االستقالل 
    .الخ... الجديدة  السكنية المخصصة واألحياء التلقائية واألحياء األحياء مساجد  : فظهرت ملحة،  األحياء

 إنشاءب  يتكفلون الحي سكان جعل الذي األمر مساجد، بدون المدينة في السكنية األحياء بعض كانت قدو 
قامو  لبنائها الالزمة األموال جمع على بينهم فيما بالتعاون األحياء هذه في المساجد  موقع ختيارا و تها،ا 
خالية من  كانت  المدينة من الضواحي أحياء أن ذلكو  ،نفسه ميسالاإل الدافع ذلك في يحركهمو  المسجد

 .بها األوربيين السكانوالمعابد بسبب تواجد  الكنائس المساجد وتتوفر على العديد من

، أصبحت (بعد استقالل الجزائر) م 2691سنة  البالد من األوربيينومع الرحيل الجماعي للسكان  
، فقامت الدولة الجزائرية بعد االستقالل بتحويل أغلب تلك الكنائس إلى مساجد، وباسترجاع شاغرةهم كنائس

لت إلى كنائس مع بداية االحتالل الفرنسيو  المساجد العثمانية القديمة ، ليتم هكذا م 2151سنة  التي حو 
لتتخلى الدولة الفرنسية بذلك عن أكثر من أربعة مائة كنيسة للدولة "، الكنائس إلى مساجد من جديديل تحو 

 .[  21 ،1122 ،(د)خياط  -صنهاجي  ] 12"294 إلى 2691سنة  394ومن ثم ة، انخفض عددها من . الجزائرية

 تقاسمت الدينية، الشؤون لوزارة أو األوقاف لوزارة يخصص  كان الذي الماليوبسبب ضعف الملف 
الجمعيات الدينية أو ) عليه القيامو  بنائهو  بالمسجد التكفل مهمة  المجتمع أفراد مع الوزارة هذه مصالح

وقد أهملت مصالح الوزارة المسجد في تخطيط المدينة بسبب القوانين العمرانية  .13(األشخاص الطبيعيين
لة من قبل المتبرعينا موقعكثيرا ما يترك اختيار ف المطبقة في الجزائر، ، لمساجد إلى الجمعيات الدينية الممو 

مناسبة وجود قطعة أرض من مصالح الوزارة يوميًا موافقتها على بناء مساجد جديدة بعد أن تتأكد حيث تمنح 
 المسجد تدهورو  الجديدة، السكنية المناطق  في للمسجد التلقائي الموقع ظهور إلى أدى الذي األمر، للمسجد

                                                           
12
مدينة وهران . المساجد في الجزائر أو المجال المسترجع" ،(قروجي، صورية -مولوجي: ترجمة)خياط، دليلة،  -صنهاجي

 .21، ص  19 -22. ص ص ،1122سبتمبر  –، جويلية 35إنسانيات عدد ، "نموذجا
13
.هاوالمتعلق ببناء المساجد، وظائفها، تنظيمها وتسيير  2662مارس  15المؤرخ في  62-12المرسوم التنفيذي رقم 
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 جويلية  3 بحي لقمانو  ،(3 -9 شكل) بقسنطينة 2633 أوت 11 بحي الفرقان مسجدي مثل  قتصادياا
 .إلخ   ... (3 -9 شكل) بقسنطينة

60 0120

 
 (قسنطينة) في المناطق السكنية الجديدة المعاصرة الموقع التلقائي للمساجد: 3 -9شكل 

 الباحث :المصدر

مسجد الفرقان 
أوت  11بحي 
2633 

 

 

 

 

 

 

 

 يمسجد لقمان بح
 2691 جويلية 3
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 تيالمعاصرة بمـديـن مـسـاجـدلعناصر المعمارية المشكلة للة ليالمرفولوج األشكال( 2-3
 :جزائرقـسنطينة وال

بلحداد بحي المنظر الجميل، وعمر )الجزائر و  قسنطينة بمدينتي المعاصرة للمساجد العامة األشكال ظلت
عباس، وعبد الرحمن بن عوف بـحي   اإلخوة بحي الغفاري ذر عباس، وأبي اإلخوةبن عبد العزيز بحي 

 عمر والشيخ، رابيةبحي والفرقان ، مصالحةبحي السلمان الفارسي ، و عمرو بن العاص بحي الحياةالمنى، و 
، (4 -9 شكل)و (9 -9 شكل) (جويلية 3دية، وحمزة بن عبد المطلب بحي بالحراش، والنجاح بالمحم ،باويالعر 

 نإ القول يمكن لذلك  .الحدود هذه تتعدى أن تستطع  التاريخية واألثرية، ولم  للمساجد العامة األشكال سجينة
 العالم فيو  المدينة في للمساجد التراثية باألشكال ذهنه  في مرتبطا نجده المدينة لمساجد المعاصر المصمم

   .ككل ميسالاإل
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 قسنطينةمدينة بمواقع المساجد المعاصرة : 9 -9شكل 

  :سفلإلى األ علىمن األ
  .موقع مسجد بلحداد بحي المنظر الجميل -
 . عباس اإلخوةعمر بن عبد العزيز بحي مسجد موقع  -
 .عباس  اإلخوة بحي الغفاري ذر أبي مسجدموقع  -
  .مسجد عبد الرحمن بن عوف بـحي المنىموقع  -
 .مبروكيدي مسجد عمرو بن العاص بحي الحياة، سموقع  -

 الجزائرمدينة بمواقع المساجد المعاصرة : 4 -9شكل 
  :سفلإلى األ علىمن األ

 .الزوارباب ، مصالحةبحي السلمان الفارسي مسجد موقع  -
 .باب الزوار، رابيةبحي الفرقان مسجد موقع  -
 .الحراش العرباوي، عمر الشيخ مسجدموقع  -
 .مسجد النجاح بالمحمديةموقع  -
 .جويلية، باب الزوار 3 المطلب بحيمسجد حمزة بن عبد موقع  -

 الباحث، وبتصرف من [ www.maps.google.com[: المصدر
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 :لقاعة الصالة للمساجد المعاصرةالشكل المرفولوجي  (2-3-1

الشكل المستطيل الذي ضلعه األكبر يعامد جدار القبلة، هو الشكل الغالب لقاعات الصالة للمساجد 
، عكس ما كان في المساجد التاريخية (1 -9 جدول)و (2 -9 جدول)الجزائر و  قسنطينةالمعاصرة في مدينتي 

، حيث تمتاز في بعض األحيان بصغر حجمها، (األكبر يوازي جدار القبلة الشكل المستطيل الذي ضلعه)
متكون من قاعتين للصالة، قاعة  (1 -9 شكل) بحي المنظر الجميلونجد مسجد بلحداد . هائوببساطة بنا

 فتح فقط خاللت  )الصالة الرئيسية متواجدة بالطابق األرضي وقاعة الصالة الثانية متواجدة في الطابق السفلي 
 (. صالة الجمعة وصالة التراويح

 شكل) الحراش –باوي العر  عمر الشيخ  : مساجد ببساطتها مثل تمتاز قاعات للصالة، الجزائر بمدينة ونجد
 ،(1 -9 شكل) ، والنجاح بالمحمدية(1 -9 شكل) باب الزوار - مصالحةبحي السلمان الفارسي  ،(1 -9
 .إلخ... باب الزوار - جويلية 3بن عبد المطلب بحي باب الزوار، وحمزة  - رابيةبحي  الفرقانو 

 الجزائرمساجد مدينة قاعات الصالة ببين  اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 2 -9جدول 

 قاعة الصالة
 الجزائرالمساجد المعاصرة في مدينة 

سلمان مسجد 
 عمر الشيخ مسجد الفرقانمسجد  الفارسي

مسجد حمزة بن عبد  النجاح مسجد العرباوي
 المطلب

           وجود قاعة الصالة
 في الطابق األرضي في الطابق األرضي في الطابق األرضي في الطابق األرضي في الطابق األرضي قاعة الصالةموقع 

 شكل قاعة الصالة

 .الشكل المستطيل-
 . شكل بسيط -

 .الشكل المستطيل-
 .شكل بسيط -

 .الشكل المستطيل-
 .بسيط شكل -

 .الشكل المستطيل-
 .شكل بسيط -

 .الشكل المستطيل-
 .شكل بسيط -

المالحظ في أغلب المساجد المعاصرة بمدينة الجزائر المذكورة أعاله، أنها تمتاز بالضلع األطول للمسجد يعامد 
الضلع األطول ، وهذا ما ينافي مطلبا شرعيا في أن يكون يوفر صفوفا طويلة للصالةذلك ال ، و حائط القبلة

ليتمكن أكبر عدد من المصلين من الصالة في وهذا فالصف األول أفضل الصفوف، ، للمسجد موازي لحائط القبلة
 .الصف األول

األساكيب والبالطات 
 بقاعة الصالة

أعمدة مربعة وأسطوانية من الخرسانة المسلحة تتواجد بكثرة بقاعة الصالة موزعة بأسلوب ليس له عالقة 
يب والبالطات كما هو متواجد بالمسجد التاريخيباألساك  

اتجاه  غير دقيق اتجاه القبلة
 القبلة

اتجاه  غير دقيق
 القبلة

غير دقيق اتجاه 
 القبلة

غير دقيق اتجاه 
 القبلة

غير دقيق اتجاه 
 القبلة

 بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة الزخرفة
النظام المستعمل في 

 كمرة -عمود  كمرة -عمود  كمرة -عمود  كمرة -عمود  كمرة -عمود  الصالة قاعة

مادة البناء في قاعة 
 الصالة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

بالمقارنة مع شكل 
قاعة الصالة بالمساجد 

 التاريخية واألثرية

تختلف عن قاعة الصالة بالمساجد التاريخية واألثرية من ناحية  قسنطينة قاعة الصالة بالمساجد المعاصرة بمدينة
 األبعاد والتناسب واألعمدة ومادة البناء
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 الجزائرمدينة المعاصرة ب مساجدلقاعة الصالة في المشاهد عامة : 1 -9شكل 
 .باب الزوار، مصالحةبحي السلمان الفارسي مسجد لقاعة صالة  مشهد عام  - :من اليمين إلى اليسار

 .جويلية، باب الزوار 3بحي  حمزة بن عبد المطلب مسجدلقاعة صالة  مشهد عام -
 .النجاح بالمحمديةمسجد مشهد عام لقاعة صالة  -
 .الحراش – باويالعر  عمر الشيخ لقاعة صالة مسجد مشهد عام -

الباحث :المصدر

 عباس  اإلخوة بحي الغفاري ذر أبي  : مساجد مثلببساطتها  تمتاز ،قاعات للصالة قسنطينة بمدينة نجدو 
سيدي  - عمرو بن العاص بحي الحياة، و (6 -9 شكل) عباس اإلخوةعمر بن عبد العزيز بحي ، (6 -9 شكل)

 .إلخ ...بـحي المنى وعبد الرحمن بن عوف ،(6 -9 شكل) الجميلبلحداد بحي المنظر و ، (6 -9 شكل) مبروك
 قسنطينةمساجد مدينة قاعات الصالة ببين  اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 1 -9جدول 

 قاعة الصالة
 قسنطينةالمساجد المعاصرة في مدينة 

عمر بن عبد مسجد  مسجد بلحداد
مسجد عبد الرحمن  الغفاري ذر أبي مسجد العزيز

 بن عوف
مسجد عمرو بن 

 العاص
           وجود قاعة الصالة

 في الطابق األرضي في الطابق األرضي في الطابق األرضي في الطابق األرضي في الطابق األرضي قاعة الصالةموقع 

 شكل قاعة الصالة

 .الشكل المستطيل-
 . شكل بسيط -

 .الشكل المستطيل-
 .شكل بسيط -

 .متدد األضالع شكل-
 .شكل بسيط -

 .لشكل المستطيل -
 .شكل بسيط -

 .الشكل المستطيل-
 .شكل بسيط -

حيث أن الضلع األطول للمساجد المعاصرة في مدينة قسنطينة يعامد : نفس مالحظة المساجد المعاصرة بمدينة الجزائر
الضلع األطول للمسجد ، وهذا ما ينافي مطلبا شرعيا في أن يكون يوفر صفوفا طويلة للصالةذلك ال ، و حائط القبلة

 .ليتمكن أكبر عدد من المصلين من الصالة في الصف األولوهذا فالصف األول أفضل الصفوف، ، موازي لحائط القبلة
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األساكيب والبالطات 
 بقاعة الصالة

الصالة موزعة بأسلوب ليس له عالقة باألساكيب أعمدة مربعة وأسطوانية من الخرسانة المسلحة تتواجد بكثرة بقاعة 
 والبالطات كما هو متواجد بالمسجد التاريخي

اتجاه  غير دقيق القبلة اتجاه غير دقيق القبلة اتجاه
 القبلة

غير دقيق اتجاه 
 القبلة

غير دقيق اتجاه 
 غير دقيق اتجاه القبلة القبلة

بسيطة زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة زخرفة بسيطة الزخرفة بسيطة زخرفة   

النظام المستعمل في 
 كمرة -عمود  كمرة -عمود  كمرة -عمود  كمرة -عمود  كمرة -عمود  قاعة الصالة

مادة البناء في قاعة 
 الصالة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

اآلجر والخرسانة 
 المسلحة

والخرسانة  اآلجر
 المسلحة

بالمقارنة مع شكل 
قاعة الصالة 

بالمساجد التاريخية 
 واألثرية

تختلف عن قاعة الصالة بالمساجد التاريخية واألثرية من ناحية األبعاد  قسنطينة قاعة الصالة بالمساجد المعاصرة بمدينة
 والتناسب واألعمدة ومادة البناء

 

  

  
 مدينة قسنطينةالمعاصرة ب مساجدلقاعة الصالة في المشاهد عامة : 6 -9شكل 

 .عباس اإلخوةحي ب الغفاري ذر أبيمسجد مشهد عام لقاعة صالة   - :من اليمين إلى اليسار
 .عباس اإلخوةحي عمر بن عبد العزيز بمسجد لقاعة صالة مشهد عام  -
 .الحياة، سيدي مبروك مسجد عمرو بن العاص بحيلقاعة صالة  مشهد عام -
 .مسجد بلحداد بحي المنظر الجميللقاعة صالة  مشهد عام -

 الباحث :المصدر

 :لمحراب ومنبر المساجد المعاصرةالشكل المرفولوجي  (2-3-2
الجزائر كانت تبنى بشكل بسيط، دون زخرفة و  قسنطينةمدينتي محاريب ومنابر المساجد المعاصرة ب

واضحة، ونالحظ أنها تبحث على نوع من الجمال، والتي تخضع إلى التلقائية والعفوية، وذلك بسبب اشراف 
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عامة الناس على بناء هذه المساجد وانصراف الدولة على القيام بذلك، وبذلك نستطيع أن نقول أن هذه 
 -9 جدول)و (5 -9 جدول)معاصرة بالمدينتين شهدت على ضعفها المعماري المحاريب والمنابر في المساجد ال

 .(9 -9 جدول)و (3 -9 جدول)و (4

أن محرابه ومنبره مصنوعان من الخشب، ومحراب هذا  مسجد بلحداد بحي المنظر الجميلوما يميز 
. ، وهذا األمر غير مألوف من حيث صفة المحراب وكذا المنبر(21 -9 شكل)المسجد متواجد تحت المنبر 

 بحيسلمان الفارسي   : مساجد ببساطة بنائها مثل تمتاز محاريب ومنابر، عدة الجزائر بمدينة ونجد
 الفتح مسجد، (21 -9 شكل)باب الزوار ، رابيةبحي الفرقان مسجد و  ،(21 -9 شكل) باب الزوار، مصالحةال

 .الخ... (21 -9 شكل) ، ومسجد النجاح بالمحمدية(21 -9 شكل) بالحراش المبين
 الجزائرمساجد مدينة حاريب بين م اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 5 -9جدول 

 المحراب
 الجزائرالمساجد المعاصرة في مدينة 

سلمان مسجد 
 عمر الشيخ مسجد الفرقانمسجد  الفارسي

مسجد حمزة بن عبد  النجاح مسجد العرباوي
 المطلب

           محرابالوجود 

المحراب ال يقع في  حرابموقع الم
 وسط جدار القبلة

في وسط جدار 
 القبلة

في وسط جدار 
 القبلة

في وسط جدار 
 القبلة

 في وسط جدار القبلة

 شكل المحراب

تجويف في جدار  -
 .القبلة
 . شكل بسيط -

في جدار  تجويف -
القبلة وهو ذو قاعدة 

 .نصف دائرية
 .شكل بسيط -

تجويف في جدار  -
القبلة، وهو ذو 
 .قاعدة نصف دائرية

 .شكل بسيط -

تجويف في جدار  -
القبلة، وهو ذو 
 .قاعدة نصف دائرية

 .شكل بسيط -

تجويف في جدار  -
القبلة، وهو ذو قاعدة 

 .نصف دائرية
 .شكل بسيط -

بسيطة زخرفة بدون زخرفة الزخرفة بسيطة زخرفة  بسيطة زخرفة  بسيطة زخرفة   

بالمقارنة مع شكل 
المحراب التاريخي 

 واألثري

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 
من ناحية المكونات 

 المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 
من ناحية المكونات 

 المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 

ناحية المكونات من 
 المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 
من ناحية المكونات 

 المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري من 
ناحية المكونات 

 المعمارية

 الجزائربين منابر مساجد مدينة  اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 4 -9جدول 

 المنبر
 الجزائرالمساجد المعاصرة في مدينة 

 عمر الشيخ مسجد الفرقانمسجد  سلمان الفارسيمسجد 
مسجد حمزة بن عبد  مسجد النجاح العرباوي

 المطلب
           المنبروجود 

 على يمين المحراب على يمين المحراب على يمين المحراب على يمين المحراب على يمين المحراب موقع المنبر

أرضية المنبر من  مادة الصنع
 الخشب الخشب الخشب الخشب .الخرسانة المسلحة

 شكل المنبر

مستوى المنبر مرتفع  -
بقليل عن مستوى 

 .أرضية قاعة الصالة
تجويف في جدار  -

 النوع هو من -
يمكن  المتحرك الذي

 جره إلى الغرفة
الخلفية، وهو يتكون 

مستوى المنبر  -
مرتفع بقليل عن 
مستوى أرضية قاعة 
الصالة، وهو يتكون 

 النوع هو من -
يمكن  المتحرك الذي

 جره إلى الغرفة
، وهو يتكون الخلفية

 النوع هو من -
يمكن  المتحرك الذي
، الخلفية جره إلى الغرفة

وهو يتكون من عدة 
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 .القبلة
 . شكل بسيط -

 .من عدة درجات
 .شكل بسيط -

 .درجات 5من 
 .شكل بسيط -

 .من عدة درجات
 .شكل بسيط -

 .درجات
 .شكل بسيط -

 بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة الزخرفة

بالمقارنة مع شكل 
المنبر التاريخي 

 واألثري

يختلف تماما عن المنبر 
من  التاريخي واألثري

ناحية المكونات 
 المعمارية

المنبر شابه ي
 التاريخي واألثري

يختلف عن المنبر 
 التاريخي واألثري

من ناحية المكونات 
 المعمارية

يشابه المنبر 
 التاريخي واألثري

من ناحية المكونات 
 المعمارية

يشابه المنبر التاريخي 
من ناحية  واألثري

 المكونات المعمارية
 

    

     
 الجزائرمدينة المعاصرة ب مساجدلمحراب ومنبر المشاهد عامة : 21 -9شكل 

 .جويلية، باب الزوار 3بحي  حمزة بن عبد المطلب مسجد لمحراب مشهد عام  - :من اليمين إلى اليسار
 .باب الزوار، رابيةبحي الفرقان مسجد  لمحرابمشهد عام  -
 .النجاح بالمحمديةمسجد  لمحرابمشهد عام  -
 .الزوارباب ، مصالحةبحي السلمان الفارسي مسجد  منبرو  لمحرابمشهد عام  -

 الباحث :المصدر
بلحداد بحي المنظر   : مساجد مثلبساطة بنائها ب تمتاز ،محاريب ومنابر عدة قسنطينة بمدينة نجدو 
العاص بحي الحياة،  عمرو بن، (22 -9 شكل) عبد الرحمن بن عوف بـحي المنى، (22 -9 شكل) الجميل

 .(22 -9 شكل) عباس اإلخوةعمر بن عبد العزيز بحي ، و (22 -9 شكل) سيدي مبروك
 



 ةاألصالة والعصرنو  ولمة بين الهويةعمارة المساجد في عصر الععمارة المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائر  :لسادسالفصل ا

182 
 

 قسنطينةمساجد مدينة حاريب بين م اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 3 -9جدول 

 المحراب
 قسنطينةالمساجد المعاصرة في مدينة 

عمر بن عبد مسجد  مسجد بلحداد
 العزيز

 ذر أبي مسجد
 الغفاري

مسجد عبد الرحمن 
 بن عوف

مسجد عمرو بن 
 العاص

           محرابالوجود 

 حرابموقع الم
ينتصف جدار القبلة 

لكن المحراب يقع )
 (بعيد عن جدار القبلة

ينتصف جدار القبلة 
لكن المحراب يقع بعيد )

 (عن جدار القبلة

في وسط جدار 
 القبلة

في وسط جدار 
 القبلة

في وسط جدار 
 القبلة

 شكل المحراب

ليس في  تجويف -
تجويف )جدار القبلة 

 (.مصنوع من الخشب
 . شكل بسيط جدا -

تجويف ليس في  -
تجويف )جدار القبلة 

 (.مصنوع من الخشب
 .شكل بسيط جدا -

تجويف في جدار  -
القبلة وهو ذو قاعدة 

 .نصف دائرية
 .شكل بسيط -

تجويف في جدار  -
القبلة وهو ذو قاعدة 

 .نصف دائرية
 .شكل بسيط -

في جدار تجويف  -
القبلة وهو ذو قاعدة 

 .نصف دائرية
 .شكل بسيط -

بسيطة زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة الزخرفة بسيطة زخرفة   

بالمقارنة مع 
شكل المحراب 
التاريخي 
 واألثري

يختلف تماما عن 
المحراب التاريخي 

من ناحية واألثري 
 المكونات المعمارية

عن  تماما يختلف
المحراب التاريخي 
واألثري من ناحية 
 المكونات المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 
من ناحية المكونات 

 المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 
من ناحية المكونات 

 المعمارية

يختلف عن المحراب 
التاريخي واألثري 
من ناحية المكونات 

 المعمارية

 بين منابر مساجد مدينة قسنطينة اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 9 -9جدول 

 المنبر
 المساجد المعاصرة في مدينة قسنطينة

عمر بن عبد مسجد  مسجد بلحداد
 العزيز

 ذر أبي مسجد
 الغفاري

مسجد عبد الرحمن 
 بن عوف

مسجد عمرو بن 
 العاص

           المنبروجود 
 على يمين المحراب على يمين المحراب على يمين المحراب على يمين المحراب المحراب ؟فوق  موقع المنبر

أرضية المنبر من  الخشب الخشب الخشب مادة الصنع
 الخشب .الخرسانة المسلحة

 شكل المنبر

يصعد إلى المنبر  -
المسجد بواسطة 
درجات تلتف حول 

 .المحراب
 . شكل بسيط -

مستوى المنبر  -
عن مرتفع بقليل 

مستوى أرضية قاعة 
 .الصالة

 .شكل بسيط -

مستوى المنبر  -
مرتفع بقليل عن 
مستوى أرضية قاعة 

 .الصالة
 .شكل بسيط -

مستوى المنبر  -
مرتفع بقليل عن 
مستوى أرضية قاعة 

 .الصالة
 .شكل بسيط -

مستوى المنبر  -
مرتفع بقليل عن 
مستوى أرضية قاعة 

 .الصالة
 .شكل بسيط -

 بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة زخرفةبدون  الزخرفة

بالمقارنة مع شكل 
المنبر التاريخي 

 واألثري

يختلف تماما عن 
المنبر التاريخي 

من ناحية واألثري 
 المكونات المعمارية

يختلف تماما عن 
المنبر التاريخي 

من ناحية  واألثري
 المكونات المعمارية

يختلف تماما عن 
 المنبر التاريخي

من ناحية  واألثري
 المكونات المعمارية

يختلف تماما عن 
المنبر التاريخي 

من ناحية  واألثري
 المكونات المعمارية

يختلف تماما عن 
المنبر التاريخي 

من ناحية  واألثري
 المكونات المعمارية
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 مدينة قسنطينةالمعاصرة ب مساجدلمحراب ومنبر المشاهد عامة : 22 -9شكل 

 .مسجد بلحداد بحي المنظر الجميل منبرو  لمحراب مشهد عام  - :من اليمين إلى اليسار
 .حي المنىمسجد عبد الرحمن بن عوف بـ منبرو  لمحرابمشهد عام  -
 .مسجد عمرو بن العاص بحي الحياة، سيدي مبروك منبرو  لمحراب مشهد عام -
 .عباس اإلخوةحي بن عبد العزيز بعمر مسجد  منبرو  لمحرابمشهد عام  -

 الباحث :المصدر

 :لقباب المساجد المعاصرةالشكل المرفولوجي  (2-3-3

الجزائر بعيدة كل البعد عن العمارة الجادة المبنية على و  قسنطينةمدينتي أغلب قباب المساجد المعاصرة ب
راعي انسجامها مع عمارة الهندسية التي ت  راع فيها التناسب في األشكال والقواعد الجمالية ي  أسس علمية، فلم 

األحيان ال نجد هناك التوازن الشكلي وتركيبة األشكال  وفي بعض. (1 -9 جدول)و (4 -9 جدول) المسجد ككل
 .الخ... المتواجدة في المسجد من مآذن وقباب 

الجزائر بعيدة كل البعد على أن تمثل رمزية في المسجد، في حين و  قسنطينةمدينتي وتعتبر قباب مساجد 
وفي أغلب األحيان تتوسط قاعة الصالة، . بقيت متواجدة في المسجد من باب استرجاع صورة المسجد األثري

 .تمتاز بارتفاعات وأبعاد مختلفةو 

تقان وتفنن إي نشاهد فيها المساجد القليلة الت، من (21 -9 شكل) مسجد بلحداد بحي المنظر الجميلويبقى 
. لتقليده لمسجد األمير عبد القادر في عمارة قبته، سواء من حيث منظرها من الداخل والخارج، ويعود ذلك

النجاح و ، (21 -9 شكل) بالحراش المبين الفتح  : مساجد مثلمختلفة األشكال،  ،قباب عدة الجزائر بمدينة نجدو 
 .إلخ... (21 -9 شكل) بالمحمدية
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 الجزائرمساجد مدينة قباب بين  اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 4 -9جدول 

 قبابال
 الجزائرالمساجد المعاصرة في مدينة 

سلمان مسجد 
 الشيخ مسجد الفرقانمسجد  الفارسي

مسجد حمزة بن  مسجد النجاح العرباوي عمر
 عبد المطلب

 قبةالوجود 
  

القبة موجودة 
 بالمسجد

X 
موجودة غير  القبة

 بالمسجد

X 
موجودة غير  القبة

 بالمسجد

  
 القبة موجودة بالمسجد

X 
موجودة غير  القبة

 بالمسجد

ال تتوسط قاعة  قبةموقع ال
 - تتوسط قاعة الصالة - - الصالة

 شكل القبة
قاعدة القبة تمتاز 

 - - .بالشكل الدائري
قاعدة القبة تمتاز بالشكل 

الذي يقع داخل  الدائري
 .الشكل الثماني

- 

 هيكلة القبة

 4ترتكز على 
 - - .أعمدة

أعمدة  1ترتكز على 
موزعة في محيط الشكل 
الثماني الذي يحتوي قاعدة 

 .القبة

- 

تجانس القبة مع 
 الشكل العام للمسجد

غير متجانسة مع 
الشكل العام 

 .للمسجد

- - 
غير متجانسة مع الشكل 

 - .العام للمسجد

 - بدون زخرفة - - بدون زخرفة الزخرفة
بالمقارنة مع شكل 
القبة التاريخية 

 واألثرية

عن القبة  ختلفت
 - - التاريخية واألثرية

عن القبة التاريخية  ختلفت
 واألثرية

- 
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 الجزائر مدينةب( من الخارج والداخل) المعاصرة قباب المساجدمشاهد عامة ل: 21 -9شكل 
 .من الخارج بالحراش المبين الفتح مسجد مشهد عام لقبة  - :من اليمين إلى اليسار

 .النجاح بالمحمدية من الخارجمسجد  مشهد عام لقبة -
 .النجاح بالمحمدية من الداخلمسجد  مشهد عام لقبة -

 الباحث :المصدر

 شكل) عبد الرحمن بن عوف بـحي المنى  : مساجد مثلمختلفة األشكال،  ،قباب عدة قسنطينة بمدينة نجدو 
 -9 شكل) عباس اإلخوةعمر بن عبد العزيز بحي ، و (25 -9 شكل) ، بلحداد بحي المنظر الجميل(25 -9

25). 
 قسنطينةمساجد مدينة قباب بين  اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 1 -9جدول 

 قبابال
 قسنطينةالمساجد المعاصرة في مدينة 

عمر بن عبد مسجد  مسجد بلحداد
 العزيز

 ذر أبي مسجد
 الغفاري

مسجد عبد الرحمن 
 بن عوف

مسجد عمرو بن 
 العاص

 قبةالوجود 
  

القبة موجودة 
 بالمسجد

  
القبة موجودة 
 بالمسجد

X 
موجودة غير  القبة

 بالمسجد

  
القبة موجودة 
 بالمسجد

X 
 موجودةغير  القبة

 بالمسجد

 قبةموقع ال

تتواجد فوق قاعة  تتوسط قاعة الصالة
الصالة وتتوسط 

الجزء األمامي لقاعة 
 الصالة

- 

 تتوسط قاعة الصالة

- 

 شكل القبة

قاعدة القبة تمتاز 
بالشكل الدائري 
الذي يقع داخل 

 .الشكل المربع

قاعدة القبة تمتاز 
بالشكل الدائري 
الذي يقع داخل 

 .الشكل المربع

- 

قاعدة القبة تمتاز 
بالشكل الدائري 
الذي يقع داخل 

 .الشكل الثماني

- 

 هيكلة القبة

 4ترتكز على 
أعمدة موزعة في 
زوايا المربع الذي 
 .يحتوي قاعدة القبة

 21ترتكز على 
عمود موزعة في 
محيط المربع الذي 
 .يحتوي قاعدة القبة

- 

 1ترتكز على 
أعمدة موزعة في 
محيط الشكل 

الذي يحتوي  الثماني
 .قاعدة القبة

- 

تجانس القبة مع 
 الشكل العام للمسجد

متجانسة مع الشكل 
 .العام للمسجد

غير متجانسة مع 
الشكل العام 

 .للمسجد

- 
غير متجانسة مع 
الشكل العام 

 .للمسجد

- 

 - بدون زخرفة - بدون زخرفة مزخرفة الزخرفة
بالمقارنة مع شكل 
القبة التاريخية 

 واألثرية

ال يوجد اختالف 
كبير عن القبة 
 التاريخية واألثرية 

عن القبة  ختلفت
  التاريخية واألثرية

- 
عن القبة  ختلفت

 - التاريخية واألثرية
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 مدينة قسنطينةب( من الخارج والداخل)المعاصرة  قباب المساجدمشاهد عامة ل: 25 -9شكل 
 .حي المنىعبد الرحمن بن عوف بـ مسجدلقبة مشهد عام   - :اليسارمن اليمين إلى 

 .مسجد بلحداد بحي المنظر الجميل لقبةمشهد عام  -
 .عباس اإلخوةحي عمر بن عبد العزيز بمسجد  لقبةمشهد عام  -
 .من الداخل حي المنىعبد الرحمن بن عوف بـ مسجدلقبة مشهد عام  -
 .من الداخل مسجد بلحداد بحي المنظر الجميل لقبةمشهد عام  -

 الباحث :المصدر
 :لمآذن المساجد المعاصرةالشكل المرفولوجي  (2-3-4

الجزائر، بقيت متواجدة في المساجد، وبقيت تقوم بدورها مآذن المساجد المعاصرة في مدينتي قسنطينة و 
أما أشكالها فهي غير . الوظيفي في االعالن عن دخول أوقات الصالة، وال زالت تلعب دور الدليل في المدينة

 .  (21 -9 جدول)و (6 -9 جدول)على أسس علمية  نمنسجمة مع المسجد ككل، ألنها لم تب

 شرفة إلى المؤذن صعود مقام قامتقد الصوت  مكبراتنالحظ أن  ،الجزائرمدينتي قسنطينة و  فيو  اليومو 
 مساجد لمآذن المبسط الشكل ظهر بذلكو  المرتفعة،و  الضخمة المآذن تشييد إلى الحاجة تعد فلم المئذنة، 

 .المآذن لهذه العليا  الشرفات في الصوت مكبرات بروزو  ،الجزائرمدينتي قسنطينة و 

هي البناء المرتفع الذي يرقى إليه المؤذن ليعلن حلول أوقات الصلوات الخمس عند المسلمين  المئذنةو 
من أجل أن يكون اإلعالم بحلول مواعيد و  ".اآلذان"يدعوهم إلى أداء هذه الصلوات عن طريق ما يسمى بـ و 
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خذ صوت المؤذن مداه بحيث يأبالمساجد  عاليةمن المآذن الصالة مسموعا إلى أبعد مدى ممكن فإنهم جعلوا 
 .غيرهاو دون أن تعترضه الحواجز المبنية من المساكن 

كذلك فاآلذان للصالة عند المسلمين يتطلب شكال خاصا للنهاية العليا للمآذن التي تستخدم لهذا الغرض، 
أن  هي الشرفة التي تتيح للمؤذنو حيث ينتهي البرج الرئيسي ألي مئذنة بشرفة تدور حول أضالع هذا البرج، 

 .يتحرك فيها لكي يدعـو الناس منها إلى إقامة الصالة

رتفاعها المتوجه نحو السماء عامال رئيسيا لضمان وصول صوت اآلذان إلى ابذلك عملت المئذنة بو
، ألن اآلذان أصبح يتطلب مكان (ستغالل الوظيفي للبناء المرتفع للمآذن في اآلذاناال)المناطق المحيطة 
ؤذن عند دخول وقت الصالة ليرفع صوته بألفاظ اآلذان في جهات المئذنة المختلفة، مرتفع يرقى إليه الم

مستفيدًا من علو بناء المئذنة في إيصال صوته إلى أبعد نقطة ، فيدعو المسلمين إلى أداء الصلوات الخمس
 .ممكنة

أن يرتقي  نالحظ في وقتنا الحالي أن المؤذن يرفع آذانه وهو متواجد وباق في داخل المسجد، دون
ويصعد إلى شرفة المئذنة، وذلك بسبب تقدم الوسائل التقنية المعتمدة في االختراعات الكهربائية، مما أدى إلى 
استعمال مكبرات الصوت التي تسمح بوصول اآلذان إلى أبعد مسافة ممكنة دون الحاجة إلى صعود المؤذن 

 .إلى المئذنة

لتقني وعدم صعود المؤذن إلى شرفة المئذنة ليرفع اآلذان ورغم استعمال مكبرات الصوت بسبب التطور ا
كما كان يحدث في السابق، كل ذلك لم يمنع المسلمين من االستمرار في بناء المآذن في المساجد، وذلك من 

فالناس في أيامنا ال يستطيعون تصور بناء . قبيل المحافظة على الشكل التقليدي والتراثي لهذه المساجد
ن مئذنة، ألنها أصبحت مع الزمن من شاراته ورموزه األساسية وعنصرا أساسيا في جميع المسجد من دو 

مي في العمارة الدينية إسالوالمئذنة اليوم لم تعد ضرورة مادية لرفع اآلذان، إنما تحولت إلى رمز . المساجد
 .عند المسلمين

  :الرباعـية األضـالع ذات الـشـكـل المـربعـة طراز الـمآذن (2-3-4-1

 شرقمالمية األولى وعلى وجه الخصوص عهود األمويين في سالاإلالمآذن تدل على العهود  وهذه 
في جسم مربع يرتفع عن بناء ويتلخص التكوين المعماري لهذه المآذن  ،العربي والمغرب العربي واألندلس

نتقل إلى المغرب منذ اأوال في مئذنة الجامع الكبير بدمشق، ثم  (المدرسة األموية) ونجد هذا الطراز ،المسجد
للمآذن في المغرب بأسره  الغالبأصبحت المآذن المربعة النموذج المختار تشييد مئذنة مسجد القيروان، حيث 

 :، ونجد تأثير هذه المدرسة خاصة في مآذن المساجد التاريخية واألثريةحتى يومنا هذا



 ةاألصالة والعصرنو  ولمة بين الهويةعمارة المساجد في عصر الععمارة المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائر  :لسادسالفصل ا

188 
 

 جامعال هوو  ،الجزائر مدينة في مسجد أول تشييدالذي شهد  المرابطيعهد الفي  ،الجزائر ةمدين في -
 .  Bourouiba (R) ], 1983, 108 [ 14"يوسف بن تاشفين" على يد م 2169عام الكبير 

 هوو  المدينة، في مسجد أول تشييد شهد لذيا الحمادي للمدينة،  الحكم مع قسنطينة، مدينة فيو  -
15"العزيز بن يحيى" الحمادي األمير يد علىم    1136  سنة الكبير المسجد

 .Bourouiba (R) ], 1983, 72 [
 في األندلسو  المغرب في مثيال له نجد ال المآذن  من الطراز هذا، و الشكل المربعة بمئذنته المسجد هذا يمتازو 

 .الزمنية الفترة تلك

 حيث قسنطينة،و الجزائر  تيمدين في للمآذن الغالب المختار النموذج الشكل المربعة المآذن أصبحت قدو 
 الذي األساسي المرجع( قسنطينةمدينة ) الكبير ومئذنة المسجد( الجزائرمدينة )الجامع الكبير  ةمئذن كانت 

 .المآذن هذه شكلل تينالمدين في المعاصرة المساجد  مصممو منه استمد

سلمان   : مساجد في المآذن مثل متوسطة رتفاعاتاب تمتاز، الشكل مربعة مآذن الجزائر عدة بمدينة ونجد 
 ،(24 -9 شكل)  باب الزوار، رابيةبحي الفرقان مسجد و  ،  (24 -9 شكل)  باب الزوار، مصالحةبحي الالفارسي 
 .إلخ ...  (24 -9 شكل)  بالحراش المبين الفتح مسجد  ،(24 -9 شكل) الحراش  – باويالعر  عمر الشيخ مسجد

 

  

                                                           
14

 Bourouiba, Rachid, "L’Art Religieux Musulman En Algérie", Ed S.N.E.D, Alger 1983, 

p108. 
15

 Bourouiba, Rachid, ibidem, p 72 . 
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 الجزائرمدينة المعاصرة بمساجد المشاهد عامة للمآذن المربعة الشكل ذات األضالع األربعة في : 24 -9شكل 
 .باب الزوار، مصالحةبحي السلمان الفارسي مشهد عام لمئذنة مسجد   - :من اليمين إلى اليسار

 .جويلية، باب الزوار 3بحي  مطلبلحمزة بن عبد ا عام لمئذنة مسجدمشهد  -
 .باب الزوار، رابيةبحي الفرقان مشهد عام لمئذنة مسجد  -
 (.المئذنة منفصلة عن المسجد)الحراش  – باويالعر  عمر الشيخ مسجدمشهد عام لمئذنة  -
 .بالحراش المبين الفتح مسجدلمئذنة مشهد عام  -

 الباحث :المصدر
 عروة  : مساجد في المآذن مثل متوسطة رتفاعاتاب تمتاز الشكل، مربعة مآذن عدة قسنطينة بمدينة نجدو 
 ،2633 أوت 11 بحي الفرقانو  ،114 رقم رومانيا بنهج عاشور الشيوخو  األسفل، الشرقي  بن بحي الزبير بن
 أيوب وأبا ،  (23 -9 شكل)  مبروك  سيدي الحياة بحي العاص بن عمرو، و 2691 جويلية 3 بحي لقمانو 

 سيدي ساقية  بحي الراشدين الخلفاءو  ، (23 -9 شكل)  مبروك سيدي سماعيلا محجوب نهج 4 بـ األنصاري
 .إلخ ...   (23 -9 شكل)  الصنوبر بحي الحسنينو  ، (23 -9 شكل)  يوسف

 
 مدينة قسنطينةالمعاصرة بمساجد المشاهد عامة للمآذن المربعة الشكل ذات األضالع األربعة في : 23 -9شكل 

 .مشهد عام لمئذنة مسجد عمرو بن العاص بحي الحياة، سيدي مبروك  - :من اليمين إلى اليسار
 .سماعيل، سيدي مبروكانهج محجوب  4مشهد عام لمئذنة مسجد أبا أيوب األنصاري بـ  -
 .مشهد عام لمئذنة مسجد الخلفاء الراشدين بحي ساقية سيدي يوسف -
 .26حي الصنوبر الشالي سابقا رقم مشهد عام لمئذنة مسجد الحسنين ب -

 الباحث :المصدر

  :أو مسدس نمـثـمــ شـكـل على عــددةالـمـت األضالع ذات آذنطراز الـم (2-3-4-2

ابتداء من العهد  على شكل مسدس أو مثمن( المضلعة)ظهر طراز المآذن ذات األضالع المتعددة 
، وأما أصل هذه المآذن الد الشام العائدة إلى ذلك العصرالفاطمي ثم األيوبي ثم المملوكي وكذلك مآذن ب

تمتاز هذه المآذن ببرج قاعدته عند األرض مربع الشكل، ثم قد كانت و سطنبول، ا  العمارة البيزنطية و يعود إلى 
في مساجد مدينتي الجزائر وقسنطينة أما  .مثمن الشكل، ثم يعلوه بعد ذلك بريج يستدير شكلهيصير بعد ذلك 
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 سيدي  مسجدمثل مسجدي كتشاوة والسفير بمدينة الجزائر و  ،للمدينتين العثماني الحكم معطراز هذا الظهر ف
 . التي تمتاز بالمئذنة المثمنة األخضر

 السالم عبد الدقسي بحي عمير بن مصعب مساجد مآذن مثل ،مثمنة مآذن قسنطينة مدينة في توجد
 بحي وجهه اهلل كرم علي ماماالو  ،(29 -9 شكل)  الحي بنفس المطلب عبد بن حمزة و ،(29 -9 شكل) 

 عباس اإلخوةبحي عمر بن عبد العزيز ، (29 -9 شكل)  عاشور رحماني شارع 26 بـ الشنتليو  الصفصاف،

 .الخ ...  (29 -9 شكل) 

    
 مدينة قسنطينةالمعاصرة في مساجد بال أو مسدس مثمن شكلذات األضالع المتعددة على مشاهد عامة للمآذن : 29 -9شكل 

 .بن عمير بحي الدقسي عبد السالممشهد عام لمئذنة مسجد مصعب   - :من اليمين إلى اليسار
 .المطلب بحي الدقسي عبد السالم مشهد عام لمئذنة مسجد حمزة بن عبد -
 .شارع رحماني عاشور 26مشهد عام لمئذنة مسجد الشنتلي بـ  -
 .عباس اإلخوةحي عمر بن عبد العزيز بمسجد  لمئذنةمشهد عام  -

 الباحث :المصدر

  :الـشـكـل األسـطوانية المدورة المآذن طراز (2-3-4-3

الـشـكـل الذي كان سائدا في العصور  األسـطوانية المدورةبعد الفتح العثماني للجزائر دخل طراز المآذن 
 مسجد هوو  الشكل، األسطوانية بمئذنته مسجد أول تشييد تشهد قسنطينةفي مدينة فمثال العثمانية األولى، 

 قليل الطراز هذا ديعو   .ميالدي  1776 عام في مصطفى بن باي صالح الباي هئببنا أمر الذي الكتاني  سيدي
 مآذن نجد  األسـطوانية المدورة المآذن منو  الشكل، المربعة المآذن مع بالمقارنة الجزائر مدينة في نتشاراال

 .(24 -9 شكل)  مسجد النجاح بالمحمدية
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 الجزائرمدينة ب المحمدية -مسجد النجاح للمآذن المدورة األسطوانية الشكل في  ةهد عامامش: 24 -9شكل 

 الباحث :المصدر
 المرجع ةاألثري الكتاني سيدي مسجد مئذنة كانت  حيث قسنطينة، ينةبالنسبة إلى مدنفسه الشيء و 

 المآذن، هذه شكل المدينة في المعاصرة المساجد في  األسطوانية المآذن مصممو منه ستمدا الذي األساسي
 مبروك سيدي بحي النعيمي النعيم مساجد مآذن نجد  الكتاني سيدي مئذنة شاكلة أخذت التي المآذن منو 
 .(21 -9 شكل)  الجميل بالمنظر الفسيفساءو  ،(21 -9 شكل)  14 رقم التوت بحي هارونو  ،(21 -9 شكل) 

 
 مدينة قسنطينةالمعاصرة بمساجد المشاهد عامة للمآذن المدورة األسطوانية الشكل في : 21 -9شكل 
 .نهج رويش عمار بحي سيدي مبروك 24مشهد عام لمئذنة مسجد النعيم النعيمي بـ   - :من اليمين إلى اليسار

 .14مشهد عام لمئذنة مسجد هارون بحي التوت رقم  -
 .مشهد عام لمئذنة مسجد الفسيفساء بحي المنظر الجميل -

 الباحث :المصدر
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 الجزائرمساجد مدينة مآذن بين  اتمقارنأهم ال جدول يوضح: 6 -9جدول 

 المآذن
 الجزائرالمساجد المعاصرة في مدينة 

 الشيخ مسجد الفرقانمسجد  سلمان الفارسيمسجد 
مسجد حمزة بن  مسجد النجاح العرباوي عمر

 عبد المطلب

 مئذنةالوجود 
  

 ة موجودة بالمسجدالمئذن
  

 ة موجودة بالمسجدالمئذن
  

 ة موجودةالمئذن
 بالمسجد

  
 ة موجودة بالمسجدالمئذن

  
ة موجودة المئذن

 بالمسجد
عدد المآذن 
 2 1 2 1 1 بالمسجد

 مئذنةموقع ال

أحدهما : مئذنتا المسجد
تقع في الزاوية الشمالية 
الغربية واألخرى تقع في 
الزاوية الجنوبية الغربية 

 من قاعة الصالة

أحدهما : المسجد مئذنتا
تقع في الزاوية الشمالية 
الشرقية واألخرى تقع في 
الزاوية الجنوبية الشرقية 

 من قاعة الصالة

تقع منفصلة 
 عن المسجد

أحدهما : مئذنتا المسجد
تقع في الزاوية الشمالية 
الغربية واألخرى تقع في 
الزاوية الجنوبية الغربية 

 من قاعة الصالة

مالصقة على 
هة امتداد الواج

 الرئيسية للمسجد

 الشكل المربع أسطوانية الشكلمدورة  الشكل المربع الشكل المربع تميل إلى الشكل المربع مئذنةالشكل 

مئذنة مع التجانس 
 الشكل العام للمسجد

غير متجانسة مع 
.الشكل العام للمسجد  

غير متجانسة مع 
.الشكل العام للمسجد  

غير متجانسة 
مع الشكل العام 

.للمسجد  

غير متجانسة مع 
.الشكل العام للمسجد  

غير متجانسة مع 
الشكل العام 

.للمسجد  

أبراج غير متجانسة  5 مكونات المئذنة
 االرتفاع

برج رئيسي يعلو : برجين
بريج أصغر حجما من 

 البرج الرئيسي
 برج واحد برج واحد برج واحد

الشرفات بمئذنة 
شرفة تحيط بالبريج  عدم وجود الشرفات المسجد

(الجوسق)  
سطحية تعلو 

 البرج
شرفتان تحيطان 

 بالمستوى العلوي للبرج 
عدم وجود 
 الشرفات

 بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة الزخرفة
بالمقارنة مع شكل 

مئذنة التاريخية ال
 واألثرية

المئذنة التاريخية واألثرية من حيث األبعاد والتناسب والتجانس تماما عن ختلفت  

 قسنطينةمساجد مدينة مآذن بين  اتمقارنجدول يوضح أهم ال: 21 -9جدول 

 المآذن
 قسنطينةالمساجد المعاصرة في مدينة 

عمر بن مسجد  مسجد بلحداد
 عبد العزيز

 أبي مسجد
 الغفاري ذر

عبد الرحمن بن مسجد 
 مسجد عمرو بن العاص عوف

   مئذنةالوجود 
 ة موجودة بالمسجدالمئذن

  
ة موجودة المئذن

 بالمسجد

  
ة المئذن

موجودة 
 بالمسجد

  
 ة موجودة بالمسجدالمئذن

  
 ة موجودة بالمسجدالمئذن

 1 1 2 2 2 عدد المآذن بالمسجد

تقع في الزاوية الشمالية  مئذنةموقع ال
 الصالةالغربية من قاعة 

تقع في الزاوية 
الشمالية الغربية 

تقع في 
الزاوية امتداد 

 إحداهما: مئذنتا المسجد
تقع في الزاوية الشمالية 

 إحداهما: مئذنتا المسجد
تقع في الزاوية الشمالية 
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الواجهة  من قاعة الصالة
الشرقية من 
 قاعة الصالة

الغربية واألخرى تقع في 
 شرقيةال شماليةالزاوية ال

 من قاعة الصالة

واألخرى تقع في  شرقيةال
الشرقية  جنوبيةالزاوية ال

 من قاعة الصالة

 الشكل المربع مئذنةالشكل 
ذات األضالع 
المتعددة على 

 مسدس شكل
 الشكل المربع

ينطلق البرج الرئيسي 
من الشكل المربع ثم 

 ثمنمال شكلينتقل إلى ال
 الشكل المربع

مئذنة مع التجانس 
 الشكل العام للمسجد

مع الشكل نوعا ما متجانسة 
 .العام للمسجد

غير متجانسة مع 
الشكل العام 

 .للمسجد

غير متجانسة 
مع الشكل 
العام 
 .للمسجد

غير متجانسة مع 
غير متجانسة مع  .الشكل العام للمسجد

 .الشكل العام للمسجد

 مكونات المئذنة

الشكل المربع للبرج الذي 
األعلى يتغير شكله في 

ليصبح أسطواني الشكل، أما 
 البريج فهو أسطواني الشكل

 أبراج 5
برج : ينبرج

رئيسي يعلوه 
 بريج

برج رئيسي : برجين
 يعلوه بريج

برج رئيسي : برجين
 يعلوه بريج

الشرفات بمئذنة 
 المسجد

شرفة تتوسط البريج وشرفة 
 أخرى تحيط بالبريج

  إحداهما: تانشرف
ج تحيط بالبر 

واألخرى الرئيسي 
 يجتحيط بالبر 

شرفة تعلو 
البرج الرئيسي 

وتحيط 
 بالبريج

 شرفة تحيط بالبريج شرفة تحيط بالبريج

 بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بدون زخرفة بسيطة زخرفة الزخرفة
بالمقارنة مع شكل 

 المئذنة التاريخية واألثرية من حيث األبعاد والتناسب والتجانس تماما عن ختلفت مئذنة التاريخيةال

 
 

  :بمدينة قسنطينة حــداد بحـي المـنـظـر الـجـمـيـلبـلمـسـجـد مئذنة  طراز (2-3-4-4

أقام مسجد بلحداد و .(26 -9 شكل) شارع بولفار باستور في حي المنظر الجميل  67يقع مسجد بلحداد بـ 
هو أحد الذي لشيخ بلحداد رحمه اهلل، الذكرى وأقيم هذا المسجد ، الحاج محمود حداد وأوالدهة اهلل إبتغاء مرضا

المجاهدين الذين تصدوا للغزو الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر وتم أسره في قسنطينة وبقي في سجنها 
  .هجرية ودفن بقسنطينة 2192إلى أن توفاه اهلل تعالى عام 

 يمتازو ، (11 -9 شكل)  م 24,21م وعرضه  11,91 من الخارج مستطيل يبلغ طولهوالمسجد يتخذ شكل 
سلكت طريقها الصحيح سنقوم بدراستها معماريا ألنها التي  ،الصالة قاعةتقع بالزاوية الشمالية الغربية لبمئذنة 
 المآذن مربعةتبر من ـتع هيو  ،(22 -9 جدول) ستقاللمن بين مآذن عهد ما بعد اال تصميمهاو  هاإنجاز في 

 .ذات األضالع الرباعية القاعدة
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 بمدينة قسنطينة موقع مسجد بلحداد في حي المنظر الجميل: 26 -9شكل 

 الباحث :المصدر
 

04 2

 

 (صالة المسجد قاعةل الشمالية الغربيةبالزاوية تقع المئذنة ) بحي المنظر الجميل بلحدادمسجد : 11 -9شكل 
 الباحث: المصدر
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 :الـوصـف الـمـعـمـاري للـمـئـذنـة -

بعدم وجود درج يمتاز التركيب الداخلي لمئذنة مسجد بلحداد خالفا للعادة  :التركيب الداخلي للمئذنة *
حيث يتم الصعود إلى سطح المسجد عن طريق سلم حديدي ملتصق  والمألوف في مآذننا،الصعود اإلعتيادي 

 . (11 -9 شكل) و (12 -9 شكل) بجدار المئذنة 

في هذه المئذنة إلى وجود مكبرات الصوت التي قامت مقام  اإلعتيادينفسر عدم وجود درج الصعود و 
بذلك ظهرت عدم الحاجة في بناء هذا الدرج بسبب و صعود المؤذن إلى أعلى المئذنة أو إلى شرفة المئذنة 

 .ستغالل المئذنة كالسابقاعدم و عدم صعود المؤذن 

 
 2مشاهد عامة لمئذنة مسجد بلحداد من الداخل: 12 -9شكل 

 .لبداية ظهور السلم الحديدي وجدران المئذنة 2مشهد عام   - :من اليمين إلى اليسار
 .لباب الخروج إلى سطح المسجد عن طريق المئذنة 2عام  مشهد -
 .لشرفة المئذنة مع وجود األعمدة فيها 3مشهد عام  -
 .للسلم الحديدي المؤدي إلى ما فوق شرفة المئذنة 4مشهد عام  -

 الباحث: المصدر
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02 1

 

  لـمـئـذنـة مـسـجــد بـلـحـداد (اليسار) الـواجـهـة الـرئيسيةو  (اليمين) مقاطع عرضية: 11 -9شكل                    

مستوى شرفة 
 المئذنة

 

 

 

مستوى سطح 
 المسجد

 

 

مستوى بداية 
 جدران المئذنة

 

 

االرتفاع 
االجمالي 
 للمئذنة

 
ارتفاع البرج 

 الرئيس  

 

ارتفاع 
 جيالبر 

 

 الباحث: المصدر
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تبتدئ المئذنة على  :يمتاز المظهر الخارجي لمئذنة مسجد بلحداد بما يلي :المظهر الخارجي للمئذنة* 
الذي تتخلله أعمدة مستديرة ( شرفة المئذنة)يسار المدخل الرئيسي للمسجد مربعة إلى غاية أول سطح أفقي 

يغطي المثمن شرفة ذات قاعدة مثمنة و ، بعد ذلك تصبح المئذنة مثمنة الشكل، (15 -9 شكل)  21عددها 
في األخير بعد هذه الشرفة األخيرة نجد الجوسق ذو قاعدة مستديرة يعلوه عنصر معماري مستدير و أيضا، 

درابزين )أما البدن الخارجي للمئذنة فهو مخرم و . (11 -9 شكل)  القاعدة يكلله جامور مكون من كرتين
 .(15 -9 شكل) و (11 -9 شكل) ، كما هو الشأن بالنسبة إلى الشرفة العلوية فهي مخرمة (حجري

 

 مشاهد عامة لمئذنة مسجد بلحداد من الخارج : 15 -9شكل 
 .للمئذنة من ناحية الطريق المجاور للمسجد 1و 2 مشهد عام  - :من اليمين إلى اليسار

 .من ناحية سطح المسجدللمئذنة  5عام  مشهد -
 .الشرفة –يبين السطح األفقي في المئذنة  4مشهد عام  -

 الباحث: المصدر
 قسنطينةمدينة ب مسجد بلحدادستنتاجات الخاصة بدراسة جدول يوضح أهم اال: 22 -9جدول 

 مسجد بلحدادمئذنة 

 الشكل المرفولوجي
وعدد موقع المئذنة و 

المآذن في المسجد 
 ومادة البناء

 مـربعة الشكل ذات األضالع الـمربـعة الشكل المرفولوجي
موقع المئذنة في 

 تقع المئذنة بالزاوية الشمالية الغربية لبيت صالة المسجد المسجد

 2 عدد المآذن في المسجد
 جورآ مادة البناء

المقاسات الخارجية 
 (ترم) ئذنةلهذه الم

 23,80 اإلجمالي رتفاعاال
 21 البرج ارتفاع
 2,80 البريج ارتفاع

 1,96  =ض ضلع البرج عند القمة

 1,14= ق قطر البريج
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المقاسات الداخلية 
 (ترم) ئذنةالملهذه 

 1,36= ض ضلع البرج في القاعدة
 1,36= ض ضلع البرج في القمة

المكونات المعمارية 
لهذه وزخارف 

 ئذنةالم

، بعد ذلك تصبح المئذنة مثمنة الشكل، برج رئيسي  ذو قاعدة مربعة الشكل( 2 البرج الرئيسي
 .(درابزين حجري)البدن الخارجي للمئذنة مخرم أما الزخرفة ف

 .وفي األخير نجد الجوسق ذو قاعدة مستديرة( 1 البريج
 .أما الشرفة العلوية فهي مخرمة ،تخللها إثنتا عشر عمود مستديريالسطحية ( 5 السطحية

 .ويعلو الجوسق عنصر معماري ذو قاعدة مستديرة( 4 العنصر المعماري
 .ويكلل العنصر المعماري جامور مكون من كرتين( 3 الجامور

 :المساجد المعاصرة في مدينتي قسنطينة والجزائرـة بين مقارنــ – 3
  :الجزائرو  المساجد المعاصرة في مدينتي قسنطينةأهم المقارنات بين  يوضح (21 -9 جدول)الجدول التالي 

 الجزائرو  قسنطينةلالمساجد المعاصرة في الموروث التشكيلي جدول يوضح أهم المقارنات وأهمية : 21 -9جدول 
 الباحث: المصدر

المساجد 
 المعاصرة

 الجزائر مدينة         قسنطينة مدينة

 الخالصة

  .بحي المنظر الجميل مسجد بلحداد -
 اإلخوةعمر بن عبد العزيز بحي مسجد  -

  .عباس
 .عباس  اإلخوة بحي الغفاري ذر أبي مسجد -
  .بـحي المنى مسجد عبد الرحمن بن عوف -
يدي الحياة، س مسجد عمرو بن العاص بحي -

 .مبروك

باب ، مصالحةبحي ال سلمان الفارسيمسجد  -
 .الزوار

 .باب الزوار، رابية بحيالفرقان مسجد  -
 .الحراش ،باويالعر  عمر الشيخ مسجد -
 .مسجد النجاح بالمحمدية -
جويلية،  3بحي  مسجد حمزة بن عبد المطلب -

 .باب الزوار

 توافـــــق (عهد ما بعد االستقالل)العهد المعاصر  (عهد ما بعد االستقالل)العهد المعاصر  نشاءاإلتاريخ 

 التكفل ببناء
 المسجد

 المساجد إنشاءب  يتكفلونهم من  الحي سكانكان 
 جمع على بينهم فيما بالتعاون األحياء هذه في

قامو  لبنائها الالزمة األموال وانصراف . تهاا 
 ضعفبسبب  المساجد إنشاءعن  السلطات
 .الدينية الشؤون لوزارة المالي الملف

 المساجد إنشاءب  يتكفلونهم من  الحي سكانكان 
 جمع على بينهم فيما بالتعاون األحياء هذه في

قامو  لبنائها الالزمة األموال وانصراف . تهاا 
 ضعفبسبب  المساجد إنشاءعن  السلطات
 .الدينية الشؤون لوزارة المالي الملف

 توافـــــق

 مصمم المسجد
م معماريين جزائريين محليين ه جدامسال واصممم

 .ومتطوعين
جزائريين محليين م معماريين ه جدامسال واصممم

 توافـــــق .ومتطوعين

 المعلم
البساطة في البناء، بعيد عن العمارة برز تلم امع

 .الجادة
البساطة في البناء، بعيد عن العمارة برز تلم امع

 .الجادة
 توافـــــق

عمارة  اتجاه
 المسجد

 توافـــــق ."العمارة الشعبية اتجاه" ."الشعبيةالعمارة  اتجاه"
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 المسجد تصميم

 ةمدين التاريخي في المسجد شكل لتقليد  محاوالت
 لبعض الصوري النقل خالل من قسنطينة،
 إلى أدت المآذن،و  باكالقب  المعمارية مكوناته
 .قسنطينة في المعاصر المسجد عمارة انحراف

 ةمدين التاريخي في المسجد شكل لتقليد  محاوالت
 لبعض الصوري النقل خالل من ،الجزائر
 إلى أدت المآذن،و  باكالقب  المعمارية مكوناته
 .الجزائر في المعاصر المسجد عمارة انحراف

 توافـــــق

 توافـــــق بالمساجدموجودة   جدابالمسموجودة   قاعة الصالة

شكل قاعة 
 الصالة

أغلب المساجد تمتاز )الشكل المستطيل  -
يعامد حائط القبلة، وذلك الذي  األطولالضلع ب

، وهذا ما ينافي صفوفا طويلة للصالةيوفر ال 
مطلبا شرعيا في أن يكون الضلع األطول 
للمسجد موازي لحائط القبلة، فالصف األول 
أفضل الصفوف، وهذا ليتمكن أكبر عدد من 

 .(المصلين من الصالة في الصف األول
 .هائوببساطة بنا تمتاز بصغر حجمها -

أغلب المساجد تمتاز )الشكل المستطيل  -
يعامد حائط القبلة، وذلك الذي  األطولبالضلع 

، وهذا ما ينافي يوفر صفوفا طويلة للصالةال 
مطلبا شرعيا في أن يكون الضلع األطول 
للمسجد موازي لحائط القبلة، فالصف األول 
أفضل الصفوف، وهذا ليتمكن أكبر عدد من 

 (.لصف األولالمصلين من الصالة في ا
 .هائوببساطة بنا تمتاز بصغر حجمها -

 توافـــــق

قاعة  مكونات
 الصالة

 

بسيطة جدا، ذات تتخللها أعمدة قاعة الصالة 
ال عالقة لها بالبالطات  ،دائريمربع أو شكل 

 .األساكيب كالمسجد التاريخيو 

بسيطة جدا، ذات تتخللها أعمدة قاعة الصالة 
ال عالقة لها بالبالطات  ،دائريمربع أو شكل 

 .األساكيب كالمسجد التاريخيو 
 توافـــــق

مداخل قاعة 
 الصالة

من و ( من الجهة الغربية) من خلف قاعة الصالة
 .(من الجهة الشمالية والجنوبية) هايجانب

من و ( من الجهة الغربية) من خلف قاعة الصالة
 .(من الجهة الشمالية والجنوبية) هايجانب

 توافـــــق

زخرفة قاعة 
 الصالة

 توافـــــق بدون زخرفة بدون زخرفة

بالمقارنة مع 
شكل قاعة 

المساجد صالة 
 التاريخية

قاعة الصالة بالمساجد المعاصرة بمدينة قسنطينة 
تختلف عن قاعة الصالة بالمساجد التاريخية 
واألثرية من ناحية األبعاد والتناسب واألعمدة 

 .ومادة البناء

بالمساجد المعاصرة بمدينة قسنطينة قاعة الصالة 
تختلف عن قاعة الصالة بالمساجد التاريخية 
واألثرية من ناحية األبعاد والتناسب واألعمدة 

 .ومادة البناء

 توافـــــق

 الصحن
X  لضيق المساحة ) بالمسجدموجود غير

 (المخصصة لبناء المساجد
X  لضيق المساحة ) بالمسجدموجود غير

 (المساجدالمخصصة لبناء 
 توافـــــق

 توافـــــق بالمساجدموجود   بالمساجدموجود   المحراب

تجويف ليس في جدار  أو تجويف في جدار القبلة شكل المحراب
(تجويف بسيط جدا) تجويف في جدار القبلة (تجويف مصنوع من الخشب)القبلة   توافـــــقعدم  

وأحيانا ال منتصف جدار القبلة في وأحيانا ال في منتصف جدار القبلة موقع المحراب  توافـــــق 

 توافـــــق غير دقيق اتجاه القبلة غير دقيق اتجاه القبلة توجيه المحراب

 زخرفة المحراب
أغلب المحاريب غير مزخرفة أو تمتاز بزخرفة 

 بسيطة
أغلب المحاريب غير مزخرفة أو تمتاز بزخرفة 

 بسيطة
 توافـــــق
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بالمقارنة مع 
 شكل المحراب
 التاريخي

يختلف عن المحراب التاريخي واألثري من ناحية 
 المكونات المعمارية

يختلف عن المحراب التاريخي واألثري من ناحية 
 المكونات المعمارية

 توافـــــق

 المنبر
  مختلف تماما عن )بالمساجد موجود

وجود مصطبة فقط  –منبر المساجد التاريخية 
 (–مرتفعة عن مستوى األرض 

  مختلف تماما عن )بالمساجد موجود
وجود مصطبة فقط  –منبر المساجد التاريخية 

 (–مرتفعة عن مستوى األرض 
 توافـــــق

 موقع المنبر
المنبر يقع : مسجد بلحداد) على يمين المحراب

(فوق المحراب  
 توافـــــقعدم  على يمين المحراب

 توافـــــق الخشب الخشب مادة الصنع
بالمقارنة مع 

المنبر شكل 
 التاريخي

يختلف تماما عن المنبر التاريخي واألثري من 
 ناحية المكونات المعمارية

يختلف تماما عن المنبر التاريخي واألثري من 
 ناحية المكونات المعمارية

 توافـــــق

 توافـــــق بالمساجدموجودة   بالمساجدموجودة   المئذنة
 توافـــــق وأحيانا اثنتان واحدة نتانثاواحدة وأحيانا  عدد المآذن

 توافـــــق ات بسيطة جداارتفاع ات بسيطة جداارتفاع المئذنة ارتفاع

 شكل المئذنة
وأحيانا تكون  مربعالشكل الغالب هو الشكل ال

 مثمنة الشكل وأحيانا دائرية الشكل
وأحيانا تكون  مربعالشكل الغالب هو الشكل ال

 مثمنة الشكل وأحيانا دائرية الشكل
 توافـــــق

 مكونات المئذنة

 .يتكون من عدة أبراج غير متجانسة
 .مالزمة المئذنة للمساجد المعاصرة في قسنطينة

أما أشكالها فهي غير منسجمة مع المسجد ككل، 
 .على أسس علمية تبن ألنها لم

 .يتكون من عدة أبراج غير متجانسة
 .مالزمة المئذنة للمساجد المعاصرة في الجزائر

جمة مع المسجد ككل، أشكالها فهي غير منس أما
 .على أسس علمية ألنها لم تبن

 توافـــــق

 موقع المئذنة
ال توجد قاعدة )في جميع األماكن بالمسجد تقع 

 (.وأسس علمية لموقعها
ال توجد قاعدة )في جميع األماكن بالمسجد تقع 

 توافـــــق (.وأسس علمية لموقعها

بالمقارنة مع 
 مئذنةالشكل 

 التاريخية

تختلف تماما عن المئذنة التاريخية واألثرية من 
 .حيث األبعاد والتناسب والتجانس

تختلف تماما عن المئذنة التاريخية واألثرية من 
 .حيث األبعاد والتناسب والتجانس

 توافـــــق

 القبة
  بالمساجد وفي بعض األحيان موجودة

 Xغير موجودة 
  األحيان  بالمساجد وفي بعضموجودة

 Xغير موجودة 
 توافـــــق

 توافـــــق 12 12 عدد القباب
 توافـــــق ات بسيطة جداارتفاع ات بسيطة جداارتفاع القبة ارتفاع

 شكل القبة
أشكالها فهي غير منسجمة مع المسجد ككل، 

 .ألنها لم تبنى على أسس علمية
غير منسجمة مع المسجد ككل،  أشكالها فهي

 .ألنها لم تبنى على أسس علمية
 توافـــــق

 توافـــــق .القبة تغطي قاعة الصالة .القبة تغطي قاعة الصالة موقع القبة
بالمقارنة مع شكل 
 القبة التاريخية

تختلف عن القبة التاريخية واألثرية من حيث 
 األبعاد والتناسب والتجانس

تختلف عن القبة التاريخية واألثرية من حيث 
 توافـــــق األبعاد والتناسب والتجانس
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الميضأة ودورات 
 المياه

  بالمساجدموجودة   توافـــــق بالمساجدموجودة 

الموروث 
التشكيلي لعمارة 

 المسجد

عناصر المسجد و  تم المحافظة على مفردات
قاعة الصالة والصحن )اريخية في المدينة الت

ستثناء با (والمئذنةوالمحراب والمنبر والقبة 
 .الصحن

عناصر المسجد و  تم المحافظة على مفردات
قاعة الصالة والصحن )اريخية في المدينة الت

ستثناء با (والمئذنةوالمحراب والمنبر والقبة 
 .الصحن

 توافـــــق

 الوظائف
 -أداء الصالة ) قاعة الصالة :بالمسجد نجد
 .وأحيانا تعليم القرآن، (الوظيفة الدينية

أداء )قاعة الصالة  :نجد" جامع الجزائر"بمجمع 
 .، وأحيانا تعليم القرآن(الوظيفة الدينية -الصالة 

 توافـــــق

 الهيكلة
 المستعملة

 –ل في المسجد هو نظام عمود النظام المستعم
 .، ال عالقة له مع معطيات العصركمرة

 –ل في المسجد هو نظام عمود النظام المستعم
 .، ال عالقة له مع معطيات العصركمرة

 توافـــــق

 مواد البناء
 .اآلجر -
 .الخرسانة المسلحة -

 .الرخام -

 .اآلجر -
 .الخرسانة المسلحة -

 .الرخام -
 توافـــــق

 األعمدة
بسيطة جدا، ذات تتخللها أعمدة قاعة الصالة 

دائرية الشكل ال عالقة لها الشكل المربع أو 
 .بالبالطات واألساكيب كالمسجد التاريخي

بسيطة جدا، ذات تتخللها أعمدة قاعة الصالة 
الشكل المربع أو دائرية الشكل ال عالقة لها 

 .بالبالطات واألساكيب كالمسجد التاريخي
 توافـــــق

 تكنولوجيا البناء
 التقنياتستخدم في المساجد المذكورة أعاله لم ت  

عدم ) المحدود غير التقني  بداعاإلو  الحديثة
 .(ستغالل امكانيات العصر ومظاهر العولمةا

 التقنياتستخدم في المساجد المذكورة أعاله لم ت    
عدم ) المحدود غير التقني  بداعاإلو  الحديثة

 .(ستغالل امكانيات العصر ومظاهر العولمةا
 توافـــــق

أن العناصر استنتاجه من دراسة مقارنة المساجد المعاصرة بمدينتي قسنطينة والجزائر، يمكن  ماو 
باستثناء الصحن، غدت أبرز العناصر " مئذنةقاعة الصالة والمحراب والمنبر والقبة وال"المعمارية للمسجد 

مساجد التشكيلية، وبذلك ونقر بثبوتها ضمن بناء ال التشكيلية المميزة لعمارة المساجد المعاصرة في المدينتين،
مدينتي رث التشكيلي لعمارة المسجد جسدت المورد والباعث لنشأة المساجد المعاصرة في ن مالمح اإلإنقول 

 .الجزائرو  قسنطينة

 على المؤسسةو  الجادة العمارة صفة علىكل البعد  بعيدة المعمارية المشكلة للمسجد ولكن هذه العناصر
 التي العوامل من علمية أسس على مبنيال غير التقليد فكان الفنية، قيمتها حيث  من تذكر علمية قواعد

 في مدينتي قسنطينةالمعاصرة  مساجدفي ال القباب و  مآذنالهندسة المحاريب والمنابر و تدهور  في ساهمت
التاريخية  وهذه العناصر في المسجد المعاصر تختلف عن العناصر المعمارية المشكلة للمساجد. الجزائرو 

 ...من حيث األبعاد والتناسب والتجانسواألثرية 
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 :خـــــــالصــــــــة -
بمدينتي قسنطينة والجزائر، والذي كان منذ الفتح  المساجد إنشاءبداية عهد من خالل التطرق إلى 

أغلب المساجد التي شيدت في بداية هذا العهد كانت ف، (ستعمار الفرنسيعهد ما قبل اال)مي للمدينة سالاإل
يمكن القول و بسيطة البنيان، ليس لها من الفخامة والضخامة ومتانة البنيان ما تثبت به أمام عوامل الزمان، 

التي مرحلة ما قبل اإلستعمار الفرنسي، و  :أن المسجد قد مر فعليا بثالث مراحل مهمة، أولى هذه المراحل
حيث تم تشييد أهم مساجد هذه الفترة في العهد الحمادي  ،ية بناء المساجد سيرورة دائمةعملعرفت فيها 

 .(مدينة الجزائر)والعهد المرابطي والعثماني ( مدينة قسنطينة) العثمانيو 

م وتدمير هديندثار وتابمتازت التي ، واستعمار الفرنسيأما فيما يخص المرحلة الثانية، أال وهي مرحلة اال
المساجد  ستقر في معظماعدة مساجد على أيدي الفرنسيين التي كانت قائمة في مختلف أنحاء المدينة، حيث 

 .حول بعضها إلى مؤسسات ينشر بواسطتها ثقافته وفكرهو في النهاية هدم بعضها و حين دخوله للمدينة، 

، التي إمتازت بتزايد (إلى يومنا هذا -م 2691)ستقالل األخيرة فهي مرحلة ما بعد االو أما المرحلة الثالثة 
تحويل أغلب الكنائس التي أنشأها المستعمر الفرنسي إلى : ذلك لعدة أسباب أهمهاو  تينعدد المساجد بالمدين
لت إلى كنائس مع بداية االحتالل الفرنسي المساجد العثمانية القديمةمساجد، وباسترجاع  سنة  التي حو 

الحاجة ألداء فريضة الصالة من جهة، ولإلستفادة من و اإلتساع العمراني للمدينة إلى  ضافةباإل .م 2151
 .مسجد ألفراد المجتمع من جهة أخرىالدينية المقدمة من طرف الو الخدمات االجتماعية 

تلك  صورأغلب جاءت فقد ، بمدينتي قسنطينة والجزائرالمساجد المعاصرة ومن خالل التطرق إلى دراسة 
ذلك إلى  يرجعو  مي الحديث،سالاإلال تعبر إال عن ضعف الفكر المعماري و  غير محددة المعالم المساجد
ت تراعي في كانالمساجد كما قواعد تصميم و  أصول والم يراعو  بقواعد تصميم المساجد المعماريين لمامإعدم 

اريخي في مدينتي قسنطينة فجاءت محاوالت تقليد شكل المسجد األثري والت .القديمةالتاريخية و طرز المساجد 
كاألقواس والقباب والمآذن، أدت إلى انحراف  والجزائر، من خالل النقل الصوري لبعض مكوناته المعمارية 

 .قسنطينة والجزائر مدينتي عمارة المسجد المعاصر في

نه من الممكن وصف هذا الوضع بالفوضى والتلقائية في استعمال العناصر المعمارية التراثية  بدون  وا 
التناسب والتناسق الشكلي  حكمة وال رعاية ألبجديات التركيب المعماري وقوانينه أي مراعاة للمقاييس والنسبة و

مية ووضعتها سالاإلتلف العصور لمخ والبيئي، حيث أن عمارة المساجد جمعت عناصر معمارية متباينة 
  .بينها متجاورة بدون مراعاة للهوية المعمارية والفنية التي توجد 

، نتيجة تصميمات غير مدروسة ومخططات لم تأخذ ساجد في مدينتي قسنطينة والجزائروكانت عمارة الم
نما كانت نقال وتركيبا لعناصر سالاإلبعين االعتبار مضمون العمارة   للبيئة وللحقبة  تراثية بدون مراعاة مية، وا 

البناء المحلية التي ال تحض بكثرة  التاريخية التي أخذت منها، وكما تعد بيئة المدينتين فقيرة من حيث مواد 
 .التنوع مقارنة بما ينتج في العالم المعاصر
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المؤسسة و لجادة معظم المساجد المعاصرة على صفة العمارة ا ـعـدب  ومن أهم األسباب التي كانت وراء 
التلقائي لمساجد المدينة، و دخول موجة البناء الفوضوي  :على قواعد علمية تذكر من حيث قيمتها الفنية هي

حليين لمضمون ذلك لجهل المهندسين المعماريين المو مدروسة لعمارة المساجد المعاصرة الالتصميمات غير و 
األثرية والتاريخية بدون مراعاة للبيئة وللحقبة التاريخية التي محاولة تقليد أشكال المساجد ، و ميةسالالعمارة اإل
  ...أخذت منها

المساجد في هذه األحياء التي هي بدون  إنشاءبوالجمعيات الدينية تكفل سكان األحياء السكنية قد كان و 
قامو  لبنائها الالزمة األموال جمع على بينهم فيما بالتعاون مساجد، بشكل كبير عن نصراف السلطات ا، و تهاا 

ويعد ، (قتصاديالتدهور اال)تشييد هذه المساجد بسبب ضعف الملف المالي المخصص لوزارة الشؤون الدينية 
همال المسجد من إإلى  ضافةباإلعدم التزام ببناء المساجد من األسباب األساسية في خلق هذه الوضعية، 

كثيرا ما يترك اختيار ف العمرانية المطبقة في الجزائر،مصالح الوزارة في تخطيط المدينة بسبب القوانين طرف 
لة من قبل المتبرعينا موقع األمر الذي أدى إلى ظهور الموقع التلقائي ، لمساجد إلى الجمعيات الدينية الممو 

 .كتمال مشاريع هذه المساجد في وقتها المحدداعدم و ، خاصة في المناطق السكنية الجديدةللمسجد 

 المئذنةو  المنبرو  المحرابقاعة الصالة والصحن و "أن العناصر المعمارية للمسجد ورغم كل ذلك فنالحظ 
، وبذلك نقول أن المعاصرةالمساجد تلك بناء  عناصرأصبحت من عمارة المساجد المعاصرة، و  الزمة، "القبةو 

قسنطينة المساجد المعاصرة في مدينتي أغلب رث التشكيلي لعمارة المسجد جسدت المورد لنشأة مالمح اإل
 تينمعظم األحياء اآلهلة بالسكان في المدينو في جل  عناصرها المعماريةجميع فظهرت المساجد ب .الجزائرو 
في جل الذي اختفى الذي ال يعتبر عنصر أساس في تخطيط أنماط المساجد التاريخية، و  الصحنباستثناء )

 ...(. صغر التحصيصة المخصصة لبناء تلك المساجدمن خالل  المساجد المعاصرة بسبب ظروف الموقع
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  :مــــقــــــدمــــــــــة - 

" الجزائر جامع"و قسنطينة بمدينة" القادر عبد األمير مسجد"لـ الميدانية الدراسة نموذجي اختيار جاء
 معماري  بطراز يتمتعان وألنهما البحث، شكاليةا  و  لموضوع تستجيبان ألنهما للدراسة كعينتين الجزائر، بمدينة 

  . متعاكسان معماريان اتجاهان بحق فهما وبالمعاصرة، بالتراث مختلف رتباطاوب

 هذا امكانيات عن أيضا ويعبران والحداثة، والتطور المعاصرة عـن يعبران المسجدين أن إلى إضافة
 المعلومات  على القائمة المعلوماتية، والثورة االلكتروني العقل على يقوم الذي العولمة عصر وهو أال العصر، 

 األخرى المعاصرة  المساجد عن تماما العكس. المسجدين في نالحظه ما وهذا ،المحدود غير التقني واالبداع
 العمارة عن البعد كل  بعيدة هي والتي والجزائر، قسنطينة مدينتي في السابع الفصل في إليها التطرق تم التي

  .الحالي  للعصر المواكب المعماري الفكر تطور وعلى علمية أسس على المبنية الجادة

  :والجزائر قسنطينة مدينتي مسجدي دراسة في المتبعة المنهجية*  
 البحث في المعتمدة المنهجية بإتباع سنبدأ الجزائر، وجامع القدر عبد األمير مسجد دراسة خالل ومن

 طريقة  وهي ،"بانيري. ف" طرف من باستعمالها والموصى المعروضة والطريقة التحليلي المنهج على ا  اعتماد 
    :مهمتين مرحلتين من وتتكون مهم وتجريبي نظري ميراث حول تتمحور

  .الدراسة عـينة عـلى التعرف: األولى المرحلة  - 

  .التفسير أو التأويل: الثانية المرحلة  - 

 الدراسة عـينة عـلى التعرف" األولى المرحلة:"  

 والعمرانية التاريخية الدراسة)   المسجدين بعمارة الخاصة للدراسة قسم: قسمين إلى المرحلة هذه تقسيم تم
  (:النمطية وعدم والنمطية  التصنيفية الدراسة) المسجدين بنمطي الخاصة للدراسة آخر وقسم( والمعمارية

 المسجدين بعمارة الخاصة الدراسة:  
 عبد  األمير مسجد)" للدراسة المختارة للعينات المكان ومعطيات تاريخ تقديم :المسجدين تاريخ دراسة( 1 

 المساجد  تلك تشكل وفهم الخاصة الميزات الستخراج والجزائر، قسنطينة بمدينتي"( الجزائر جامع"و" القادر
  .تاريخيا

 قسنطينة  بمدينتي للدراسة المختارة للعينات العمراني الموقع تحليل :للمسجـدين العمراني الموقع دراسة( 2 
  .المدروسة للعينات العمراني الشكل لدراسة وذلك والجزائر،

 تخطيطيا) عمارتهما وأنماط بنائهما أسلوب دراسة خالل من :للمسجدين المعمارية الدراسة( 3 
 في المعاصرة المساجد لعمارة الشكلية الصياغة في المؤثرة العوامل عن واضحة برؤية للخروج( وتصميميا  
(         المرفونمطية)   رفولوجيةو التيبوم للمقاربة التحليلي الوصفي المنهج على معتمدا الجزائر،  
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 التالية  الخطوات" للمسجدين المعمارية الدراسة" في سنتبع حيث ،(L’approche typo-morphologique)   
  (:رفولوجيةو الم القراءة مستويات)

 تخطيط  يشكالن اللذان والصحن الصالة  قاعة دراسة سيتم حيث :المسجدين تخطيط نظام دراسة( 3-1 
 وتوزيعها  القبلة باتجاه وعالقتها وموقعها الصالة لقاعة األفقي المسقط شكل دراسة خالل من وذلك المسجد،
  ...القبلة  واتجاه الصالة بقاعة وعالقته المكشوف الصحن  شكل ودراسة القبلة، وجدار ومكوناتها الفراغي

 بدراسة للمسجدين، المعمارية العناصر دراسة خالل من :للمسجدين المعمارية العناصر دراسة( 3-2 
  (.والمئذنة والمنبر المحراب) للمسجدين المشكلة العناصر لتلك والموقع  رفولوجيو الم الشكل 

 أفكار الستخراج للمسجدين الخارجية الواجهات دراسة :المسجدين لواجهات المعمارية الدراسة( 3-3 
   ... يقاعواإل التوازن واألقواس، وأشكالها الفتحات أنماط دراسة خالل من وذلك المهندس، 

 المسجدين، ءإنشا في تدخل  التي واألعمدة القبة دراسة خالل من :للمسجدين ئيةنشاال  الدراسة( 3-4 
  (.المستعملة والهيكلة البناء مواد) البناء تقنية دراسة إلى ضافةباإل
 والصحن الصالة قاعة في المستعملة الزخرفة دراسة خالل من :للمسجدين الزخرفية الدراسة( 3-5 

  ... والقبة والمئذنة 

 المسجدين بنمطي الخاصة الدراسة:  
 المرور خالل من المسجدين نمطي لتصنيف التحضير سيتم المرحلة هذه في :المسجـدين تصنيف( 1 

 ثم(. للمسجدين خوذةأالم الفوتوغرافية الصورو  المنجزة الرسومات على عتمادباال) الدقيقة المالحظة: على 
 الشكل من المعمارية والمميزات الفيزيائي والبعد ءنشااإل فترة في تتمثل التصنيف معايير) المعايير وضع 
 المستعملة  والهيكلة البناء ومواد بناء وتكنولوجيا التصميمي واالتجاه للمسجد، المعمارية للعناصر رفولوجيو الم 

 نقوم فإننا سابقا،  المذكورة التصنيف معايير أساس وعلى) التصنيف وأخيرا(. المسجدين عمارة في والوظائف
  (.المدروسين المسجدين بتصنيف

 معايير أساس على المسجدين نمطي بوضع نقوم المرحلة هذه في :المسجـدين نمـــطي وضع( 2 
  .سابقا المذكورة التصنيف 

 بين  الموجودة العالقات بدراسة نقوم المرحلة هذه في :المسجـدين في( النمطية عدم) النمطيــــة دراسة( 3 
 االختالفات  جميع الستخراج النمطين، بين الموجودة المقارنات أهم باستخالص المدروسين، المسجـدين نمطي

  .البحث أسئلة على لالجابة النمطين، بين الموجودة

 التفسير أو التأويل" الثانية المرحلة:"  
 ومنطق المسجدين نمطي تطور لفهم البحث، تساؤالت على باإلجابة نقوم األخيرة المرحلة هذه في

 المسجد عمارة تشكيل في التشكيلي الموروث دور إبراز: خالل من وذلك التاريخ، إلى بالرجوع تشكيلهما 
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 للمساجد الشكلية الصياغة في أثرت التي والقوى العوامل إبراز أخرى جهة ومن جهة، من هذا المعاصر 
  .والجزائر قسنطينة مدينتي في المعاصرة 

  :جامع الجزائر بعمارة الخاصة الدراسة  *
 التاريخية الدراسة  خالل من وذلك ،الجزائر بمدينة" جامع الجزائر" عمارة لدراسة الفصل هذا خصصنا لقد

  :يلي ما حسب ذلك تبين ويمكن ،جامعلل والمعمارية والعمرانية

 :"جامع الجزائر"دراسة تاريخ  - 1

 : 1الجامعالمراحل التي مر عليها مشروع  (1-1
 عبد"   الجمهورية رئيس ولكن الماضي، القرن لسبعينيات تعود قديمة فكرة الجزائر جامع إنجاز فكرة إن
 المرسوم بموجب  ،"وتسييره الجزائر جامع نجازإل الوطنية الوكالة" بإنشاء 5002 عام جسدها "بوتفليقة العزيز

 المكلفة الحكومية الهيئةالوطنية  الوكالة تعتبرو  ،5002 أفريل 54 بتاريخ الصادر 731-02 رقم التنفيذي
 مع وتسييره الغرض، لهذا المنجز التقني الملف مع بالتوافق الجزائر جامع إنجازب يتعلق ما كل بمتابعة 
 الصرح  هذا مشروع صاحبة هي الوكالة أن باعتبار وذلك...  وعصرنته وتطويره بصيانته التكفل مع ملحقاته 

  .الجزائرية الدولة لفائدة الديني

 المركز إلى المهمة هذه بدورها وأسندت الجزائر، لجامع المناسب الموقع باقتراح الجزائر والية وكلفت
 وتم، الجزائر جامع لتشييد المحمدية ببلدية موقع اختيار تم حيث التطبيقية، واألبحاث للدراسات الوطني 

 بالمنفعة التصريح المتضمن 343-02 رقم التنفيذي  المرسوم اصدار 5002 أكتوبر 2 في ذلك بموجب
 ببلدية اهكتار  50 بــــ تقدر بمساحة األرضية يحدد الذي  الجزائر جامع إنجازب المتعلقة للعملية العمومية
  .المحمدية

مكاتب الدراسات  وكان عدد الجزائر، لجامع والدولية الوطنية الهندسية المسابقة اطالق تم 5001 وفي
 في المشاركة 71 الـ بين من مكاتب 2 باختيار المشروع تقييم لجنة وقامتمكتبا،  71التي قدمت العروض 

 األمر ويتعلق المالية، األظرفة حسب الخمسة العروض بترتيب األظرفة فتح لجنة قامت ثم  التصاميم، تقديم
 أما ،(ستوديو أرشيتكتور -أز) الفرنسي المكتب فهو الثاني المكتب أما( دارسارل جيني) اإليراني  بالمكتب

 أما ،(KUK Krebs Und  Kiefer)و (KSP Jürgen Engel Architekten) األلماني الُمجّمع فهو الثالث المكتب 
  .بريطاني فرنسي مكتب هو دراسات مكتب وآخر تونسي ألماني مكتب فهو الرابع المكتب

 الدراسات  مكتبي من المكون األلماني الُمجّمع باختيار" بوتفليقة العزيز عبد" السيد الجمهورية رئيس قام ثم
 رسمأسندت إليه عملية  الذي (KUK Krebs Und Kiefer)و (KSP Jürgen Engel Architekten) األلمانيين
 جانفي في   األلماني الُمجّمع الجزائر جامع بتصميم فاز وبذلك، الضخم المشروع لهذا المعمارية الهندسة

                                                           
.وتسييره الجزائر جامع نجازإل الوطنية الوكالة 1
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 التقني الدعم على يشرف كان الذي األلماني للُمجّمع الدراسات مكتب عقد تجديد عدم قرار اتخاذ وتم . 5002
  .5072 أواخر( إيجيس) الفرنسي الدراسات مكتب األلماني  المجمع ائتالف وخلف ،نجازاإل مراحل لمختلف 

 التي واألجنبية الوطنية الشركات عدد بلغجامع الجزائر، فقد  مشروع إنجازأما المناقصة الدولية الخاصة ب
 وتسييره،  الجزائر جامع نجازإل الوطنية الوكالة اختارتشركة،  72وقدمت العروض  الشروط دفتر سحبت
 اإلسباني الجزائري والمجمع الصينية المؤسسة وهي النهائي التقييم عملية في للمشاركة مؤسسات ثالث

 المؤسسة بالمحمدية الجزائر جامع إنجاز بشرف وفازت النهائي،  التقييم في اإليطالي اللبناني والمجمع
  .( China State Construction  Engineering Corporation (CSCEC)) الصينية

 والحكومة  ( China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)) الصينية الشركة ووقعت
 45 خالل دينار  مليار 703 بقيمة المحمدية ببلدية الجزائر جامع لبناء عقدا 5075 فيفري 52 يوم الجزائرية

 البناء أساسات إلنجاز األولى العمليات انطلقت، و 5075 ماي 50 يوم رسميا نجازاإل أشغال ودشنت. شهرا
  .األشغال في الشروع حفل تنظيم بعد 5075 أوت 72 بتاريخ باإلسمنت المسجدي 

 : وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة ءإنشا (1-2
 731-02 رقم التنفيذي المرسوم بموجب ،"وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة" إنشاء تم

تمام تعديل تم ثم ،5002 أفريل 54 بتاريخ الصادر  -74   رقم التنفيذي المرسوم بواسطة اإلنشاء مرسوم وا 
 جامع  إلنجاز الوطنية الوكالة" وصاية المرسوم نفس نقل وقد ،5074 نوفمبر 75 بتاريخ الصادر 371

  .والمدينة والعمران السكن وزارة إلى واألوقاف الدينية الشؤون وزارة من" وتسييره الجزائر

 المكلفة الحكومية الهيئة هي( المشروع رئيس) وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة تعتبر
 الصرح  هذا مشروع صاحبة هي الوكالة أن باعتبار وذلك وتسييره، الجزائر جامع إنجازب يتعلق ما كل بمتابعة 

 التقني  الملف مع بالتوافق الجزائر جامع نجازإ في الوكالة أهداف وتتمثل. الجزائرية الدولة لفائدة الديني
 والهيئات المؤسسات  أعمال وتنسيق الوصية، الوزارة في المختصة المصالح مع بالتنسيق الغرض لهذا المنجز

 وعصرنته، وتطويره بصيانته التكفل مع ملحقاته مع الجزائر جامع وتسيير المشروع، هذا إنجاز في المشاركة
 عالقات نسج وأخيرا المشروع، هذا بموضوع المتعلقة والمالية الصناعية التجارية، العمليات  بكل والتكفل
  .للوكالة المشابهة والهيئات المؤسسات كل  مع تعاون

 : الجزائر جامع لمشروع األرضية اختيار (1-3
 المركز إلى المهمة هذه بدورها وأسندت الجزائر، لجامع المناسب الموقع باقتراح الجزائر والية يفلتم تك

: التالية  البلديات في( 70) المواقع من عدد مسح الصدد بهذا تم حيث التطبيقية، واألبحاث للدراسات الوطني 
  . المحمدية بلدية وأخيرا والخروبة داي وحسين والشراقة وسطاولي بوزريعة
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 وعن القديمة العاصمة عن يتميز موقع وهو الجزائر جامع لتشييد المحمدية ببلدية موقع اختيار وتم
 هندسة  خالل من نفسه يفرض جديدا قطبا سيصبح فإنه ذلك ومن البحرية، الوجهة في بوجوده الفتح رياض 

 العاصمة  بخليج الخاصة التهيئة مجموعة مع تام تناسق في الجمالي والجانب الروحي بالبعد مفعمة تكون
 رقم التنفيذي  المرسوم صدارإ 5002 أكتوبر 2 في ذلك بموجب وتم. العام المنظر بهيكلة تسمح وبصورة

 األرضية يحدد الذي  الجزائر جامع نجازإب المتعلقة للعملية العمومية بالمنفعة التصريح المتضمن 02-343
  .المحمدية ببلدية اهكتار  50 بــــ تقدر بمساحة

تقنية للموقع،  –وقام المخبر المركزي لألشغال العمومية والمخبر الوطني للسكن والبناء بالدراسات الجيو 
تقنيات جديدة كل  م باستعمال 30باطن األرض على عمق وصل إلى ( سبر)وذلك من أجل رفع تحدي حفر 

 .في مجال تخصصه

 : الجزائر جامع بمشروع المكلف الدراسات مكتب (1-4
 مكاتب  على طاشتر  وقد ،م 5001 سنة في الجزائر لجامع والدولية الوطنية الهندسية المسابقة اطالق تم

 يعادل ضخم  مشروع األقل على نجازإ شرط بينها من قيود، عدة الشروط دفتر لسحب تقدمت التي الدراسات
الثالثة  ألعواما خالل دج 20.000.000.00 عن يقل ال أعمال رقم تحقيق مع الجزائر، جامع مشروع
 نجازإل الهندسية بالمسابقة الخاص الشروط دفتر سحبل ودولية وطنية دراسات مكتب 43وتقدم  . األخيرة

 العروض  قدمت التي المكاتب أما ،(الجزائريين إلى ضافةباإل مختلفة جنسيات من 71 منهم) الجزائر جامع 
سبانيا وفرنسا يرانإ من الباقي بينما جزائريةمكاتب  4 بينهم من) مكتبا 71 فهي  وكوريا  لمانياأو  وكندا وا 

  (.ومصر والصين ولبنان الجنوبية

 الوطنية الهندسية المسابقة في المشاركة الدراسات مكاتب عروض لدراسة التحكيم لجنة تشكيل وتم
 ولجنة  المالية والقدرة العامة الخبرة ولجنة األظرفة فتح لجنة إلى تفرعت اللجنة وهذه الجزائر، لجامع والدولية 

 43 من  وتتكون والكفاءة االختصاص ذوي من ودوليين جزائريين وخبراء أكفاء من وتتكون المشروع، تقييم
 والهندسة المدنية  الهندسة في ودكاترة معماريا مهندسا 73و المعمارية الهندسة في دكاترة تسعة منهم عضوا
  .قانوني واختصاصي القانون في ودكتور تقنية الجيو

 وتم  التصاميم، تقديم في المشاركة 71 الـ بين من مكاتب خمسة باختيار المشروع تقييم لجنة وقامت
 ذات  أخرى خصوصيات جانب لىإ الزالزل مقاومة معيار منها المعايير، من العديد أساس على اختيارها
 إلى ضافةإ  اليومية، الحياة من وجوانب المعمارية الهندسة االعتبار بعين األخذ مع وجمالي، معماري طابع
 والتكنولوجيات،  التقنيات تطور االعتبار بعين تأخذ جزائرية بخصوصية مغاربي هندسي بطابع المسجد تميز

 التوفيق في المتمثل  األساسي الهدف على يركز نأ يجب المشروع هذا في سيبدع الذي المعماري فالمهندس
  ."واألصالة العصرنة" بين
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 بالمكتب األمر ويتعلق المالية، األظرفة حسب الخمسة العروض بترتيب األظرفة فتح لجنة قامت ثم
 المكتب  أما ،(ستوديو أرشيتكتور -أز) الفرنسي المكتب فهو الثاني المكتب أما( دارسارل جيني) اإليراني 

 المكتب أما ،(KUK Krebs Und  Kiefer)و (KSP Jürgen Engel Architekten) األلماني الُمجّمع فهو الثالث
  .بريطاني فرنسي مكتب هو دراسات مكتب وآخر تونسي ألماني مكتب فهو الرابع

 الدراسات  مكتبي من المكون األلماني الُمجّمع باختيار" بوتفليقة العزيز عبد" السيد الجمهورية رئيس قام ثم
 الهندسة برسم  سيقوم الذي (KUK Krebs Und Kiefer)و (KSP Jürgen Engel Architekten) األلمانيين
 الُمجّمع الجزائر جامع بتصميم فاز وبذلك  .ودينيا تاريخيا معلما يعد الذي الضخم المشروع لهذا المعمارية
 هندسية دراسات مكتب 71من بين  الغرض، لهذا نظمت التي  دوليةال مسابقةالب 5002 جانفي في األلماني

  . التصاميم تقديم في المشاركة العالم أرجاء مختلف من

 المهندسين من مجموعة من والمشّكلة الجمهورية رئيس قبل من المنصبة الوطنية اللجنة قد قامتو 
             األلمانيين الدراسات مكتبي من المكون األلماني الُمجّمع تصاميم وتعديل لمتابعة واألجانب الجزائريين 
 التصميم عن مفصل تقرير باعداد ،(KUK Krebs Und Kiefer)و (KSP Jürgen Engel Architekten)  
 بالبعد  تمس التي والمرافق الجوانب بعض وتغيير لتعديل المقترحات من مجموعة تضمن للجامع الهندسي 

 وكانت  الصالة، قاعة فوق شيدت منارة األول التصميم تضمن حيث للجامع، والديني والحضاري التعبدي
 للمصلين باإلهانة  وصفوه ما وهو ومراحيض للمياه دورات على يشتمل مطعما العلوية طوابقها أحد في تضم
  .الصحي الصرف ومجاري المراحيض تحت الجزائر بجامع سيصلون الذين

 الصالة،  قاعة فوق المنارة بناء حال في الجزائر، لجامع الصالة بقاعة المحدقة المخاطر إلى ضافةباإل
 وقاعات ومتاحف  معارض تضم المنارة وأن خاصة حقيقيا وخطرا القاعة على كبيرا ضغطا سُيشكل حيث

 ميشائيل"و" إنغل يورغن"   األلمانيان المهندسان أقر وقد يوميا، الزوار مئات تستقبل علوية ومنصة مفتوحة
 تكون أن عوض الجامع بساحة  الجامع منارة شيدــُست حيث التغييرات، األلماني الدراسات مكتب من" تسيرمان

  .األول التصميم تضمنه كما الصالة قاعة فوق

 يشرف كان الذي األلماني للُمجّمع الدراسات مكتب عقد تجديد عدم قرار اتخاذ تم 5072 أواخرفي و 
 الدراسات تقديم في وتماطل ،ثغرات عدة تسجيل تم أن بعد وذلك ،نجازاإل مراحل لمختلف  التقني الدعم على

 المجمع ائتالف وخلف ،نجازباإل المكلفة الشركة التصرف هذا عطل حيث عملية، بكل الخاصة  التقنية
  (.إيجيس) الفرنسي الدراسات مكتب األلماني 

 : الجزائر جامع مشروع إنجازب المكلفة الشركة (1-5
 جامع  إنجاز صفقة على الحصول بهدف الشروط دفتر سحبت التي واألجنبية الوطنية الشركات عدد بلغ
 ثالث وتسييره،  الجزائر جامع نجازإل الوطنية الوكالة اختارت وقد عالمية، سمعة ذات شركة 54 الجزائر،
   إطار في عالمية  شركات طرحته عرضا 72 أصل من النهائي التقييم عملية في للمشاركة مؤسسات
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 بواسطة المقدمة  العروض بدراسة الفنية اللجنة وقامت الجزائر، جامع مشروع نجازإل الدولية المناقصة
 بشرف وفازت النهائي،  التقييم في اإليطالي اللبناني والمجمع اإلسباني الجزائري والمجمع الصينية المؤسسة

  .( China State Construction  Engineering Corporation - CSCEC)الصينية المؤسسة الجزائر جامع إنجاز

 الحكومة اشترطت الحجم بهذا مشروع مع لذا دوالر، مليار 7.4 يقارب ما فتبلغ المشروع تكلفة وعن
 أعمال  رقم تحقيق شرط بينها من قيود، عدة المشروع هذا بناء لمناقصة تقدمت التي الشركات على الجزائرية 

 مساهمته نسبة  تقل ال فيها األغلبية صاحب يكون أن يجب المجمعات، حالة وفي أورو، مليار عن يقل ال
 في سنة 50 والخبرة  الكفاءة شرط مع المساهمين، لباقي نسبة كأقل بالمائة 50 جانب إلى بالمائة، 20 على
 نفس من األقل على مشروعين  األخيرة سنوات 70 خالل أنجزت قد تكون وأن الكبيرة، المباني تجسيد مجال

داريين وفنيين وخبراء مهندسين من  المؤهلين، الموظفين من طاقم على تتوفر أن ضرورة جانب إلى الحجم،  وا 
 وعلى طابقا، 30 من بأزيد عمارات تنجز  لم شركات بمشاركة يسمح وال موظف، 5000 عن عددهم يقل ال

  . العاصمة الجزائر أرضية مثل زلزالية أرضية

 والحكومة  ( China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)) الصينية الشركة ووقعت
 مليار) دينار  مليار 703 بقيمة المحمدية ببلدية الجزائر جامع لبناء عقدا 5075 فيفري 52 يوم الجزائرية

 محمد" وتسييره الجزائر  جامع نجازإل الوطنية الوكالة مدير الجزائري الجانب من ووقع شهرا، 45 خالل( يورو
 الشوؤن وزير وبحضور ،(Chen Winjian) للشركة التنفيذي المدير نائب الصيني الجانب من ووقع ،"علوي
  ".بوغازي علي محمد" الجمهورية  رئيس ومستشار" اهلل غالم اهلل بوعبد" واألوقاف الدينية

    واألوقاف  الدينية الشؤون وزير بحضور حفل خالل 5075 ماي 50 يوم رسميا نجازاإل أشغال ودشنت
 جامع نجازإل  الوطنية للوكالة العام والمدير" يوهي ليو" الجزائر لدى الصيني والسفير" اهلل غالم اهلل عبد بو"

 باإلسمنت المسجدي  البناء أساسات إلنجاز األولى العمليات انطلقت وقد". علوي محمد" وتسييره الجزائر
  .األشغال في الشروع حفل تنظيم بعد  5075 أوت 72 بتاريخ

 : العمراني لجامع الجزائرموقع دراسة ال - 2
شرق المدينة القديمة للعاصمة  "المحمدية" ببلديةالجزائر مدينة خليج في قلب  "جامع الجزائر"يقع مجمع 

كلم عن البحر  7بمحاذاة البحر، حيث يبعد بـ  بعيد عن الشاطئغير كلم، وهو  70يبعد عنها بـ  ذيال
يحده من الشمال  (7 - 1شكل ) لتنفيذه هكتارا 50على مساحة كبيرة تصل إلى يتربع ، األبيض المتوسط

  .الطريق السريع الرابط بين وسط العاصمة والمطار الدولي

  :يلي ماجامع الجزائر ل العمراني الموقع من واستنتاجه استخالصه يمكن وما
 .(2 - 1شكل ) المحمديةالجامع يقع وسط نسيج عمراني في حي  -
الشكل العام لمحجمية الجامع غير مدمجة مع المحيط المجاور وكذلك على مستوى الواجهات المعمارية،  -

 .    ه كمشروع ديني يحقق مبدأ الهيمنة على المحيط العمرانيإبراز وهذا لطبيعة الجامع ومحاولة 
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سهولة الوصول إلى المسجد، حيث يتم الوصول لهذا الجامع بالسيارات بسهولة من الجهة الشمالية عبر  -
خطر على الراجلين، سيتم خلق ) (2 - 1شكل )الطريق السريع الرابط بين وسط العاصمة والمطار الدولي 
 -مسافة أكبر عن الجامع بعاد هذا الطريق با  ممر للراجلين فوق الطريق السريع، وهناك امكانية توسيع و 

 .، ومن الجنوب عن طريق شارع عزوز(وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة: المصدر
 .الجامع ذو معلمية قوية جدا، حيث أنه بارز ويمكن رؤيته من أي نقطة من المدينة القديمة للعاصمة -
 .الهيمنةمحجمية الجامع قوية، تعتبر عنصر جذب للجامع وتجسد مفهوم  -
 .، وسهل الوصول إليه من جميع الجهاتالمحمديةفي حي  ااستراتيجي اوبذلك يحتل الجامع موقع -

60 0120

 

 جزائرجامع الالمتوقع ل الكتلة خططم: 7 - 1شكل 
 الباحث:المصدر

 :(5 - 1شكل ) يتكون منجامع الجزائر مجمع  -
    .            المركز الثقافي*                       .قاعة الصالة والصحن والمنارة والفناء الخارجي* 
            .دارة تسيير المجمعإ*              .         دار القرآن*                          .المكتبة* 
       مركز الحماية واألمن     *                .السكنات الوظيفية*       .     مركز الحماية المدنية* 
 .(4 - 1شكل ) خدمات*                           . مرآب*          .مركز التجهيزات التقنية* 
تجاه القبلة إمربعات مرتبة على محور  ع الموازي للطريق السريع من أربعيتكون الجزء الشمالي من الموق -

الفناء الخارجي إلى قاعة الصالة مرورا بصحن من الغرب إلى الشرق، وتتدرج هذه الفضاءات المادية من 
الجزء الجنوبي من الموقع والموازي لشارع عزوز من ثالثة أبنية هي المركز الثقافي،  ويتكون. الجامع

دارة تسيير المجمع ومركز الحماية إوتقع كل من . المكتبة ودار القرآن، ترتبط فيما بينها بمساحات عمومية
شكل ) ية المشروعالمدنية والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية على الجهة المرتفعة من شرق أرض

1 - 5). 

جسر 
موصول 
 مع البحر

الطريق السريع الرابط بين 
 وسط العاصمة والمطار الدولي

 طريق شارع عزوز

ممر فوق 
 الطريق السريع
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60 0120

 

 التركيب الفضائي لجامع الجزائر: 5 - 1شكل 
 الباحث:المصدر

، ومن (3 - 1شكل ) للجامعالمجاالت المهيئة بمساحات خضراء ومائية ونافورات مياه من عناصر الجذب  -
 . أجل تحقيق النزهة والتواصل البصري مع الجامع لتقوية العالقة بين الداخل والخارج

   
 (المتوقعة)ونافورات مياه المحاذية لجامع الجزائر صور للمجاالت المهيئة بمساحات خضراء ومائية : 3 - 1شكل 

 وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة:المصدر
 

   
 مشاهد عامة للمحالت والمقاهي والخدمات الموجودة حول الفناء الخارجي: 4 - 1شكل 

 (5071جويلية )الباحث : المصدر
 

مربعات مرتبة على محور اتجاه القبلة من  أربع
 الغرب إلى الشرق

محور اتجاه 
 القبلة 

 الصحن قاعة الصالة
 الميضأة

 

 مرآب -الفناء الخارجي 
 خدمات

 المكتبة

مساحات 
 مائية

دار 
 القرآن

المركز 
 الثقافي

 سينما

مركز الحماية 
 واألمن

 الدارة

 مركز التجهيزات التقنية

حدود 
أرضية 

مع اج
 الجزائر

متحف : المنارة
 مركز أبحاث/

 سكنات

 مركز الحماية المدنية
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من الجهة الجنوبية المحمدية  مشهد عام لمباني حي: 2 - 1شكل 

 لجامع الجزائر
 (5071جويلية )الباحث : المصدر

مشهد عام للطريق السريع المحاذي لجامع الجزائر : 2 - 1شكل 
 والرابط بين وسط العاصمة والمطار الدولي

 (5071جويلية )الباحث : المصدر

 : عمارية لجامع الجزائرمدراسة الال - 3
  :جامع الجزائردراسة نظام تخطيط  (3-1

: يتكون من "جامع الجزائرل"البرنامج الوظيفي ، فإن ودفتر الشروط وزارة الشؤون الدينية اتبحسب بيان
دار ، و (ومركز لألبحاث متحف)تتكون من  منارة مكونة من عدة طوابقو  (5م 50 000) قاعة واسعة للصالة

 مكتبة) ميإسالمركز ثقافي ، و (مقعد بيداغوجي 300 -ما بعد التدرج  –معهد للتعليم العالي )القرآن 
إلى  4 000مرآب يتسع من و  سكنات وظيفيةدارة و ، واإل(5م 2 000 -...، ميدياتيك، تستوعب مليون عنوان

 .(5م 50 000) المجاالت الخضراء والمائية المهيكلةسيارة و  2 000
 : قاعة الصالة (3-1-1

، (1 - 1شكل ) م x 742م  742 ، ضلع قاعدتهامن الخارج مربعة الشكل" جامع الجزائر"قاعة صالة 
استمد تصميمها من أشكال قاعات ، و (2 - 1شكل ) تحيط بها من جوانبها الثالثة( السدة)تعلوها شرفة داخلية 

، مع استعمال أحدث التقنيات بما فيها (77 - 1شكل )و (70 - 1شكل ) الصالة المغربية المرفوعة على أعمدة
 .مصل ألف 32 لنحو ستتسعو األنظمة العازلة للزالزل، 
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020 10

+0,00

 
 جزائرجامع الالطابق األرضي لقاعة صالة  خططم: 1 - 1شكل 

الباحث :المصدر
 
 

ذات جدارين يحتويان على فتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى القاعة  تتوج القاعة بقبة عظيمة
التي تتبع المحور    الرئيسيةقاعة الصالة عبر البوابة  ويتم الدخول إلى. (3 - 1شكل ) بشكل غير مباشر

تجاه القبلة، وبعد المرور من خالل المدخل المزين باألسقف القوسية وتجاوز النصفية ذات المركزي إل
ولقاعة الصالة مخارج أخرى من الشمال نحو الممر . األسقف المهيكلة يصل المصلي إلى قاعة الصالة

 .الخارجي ومن الجنوب نحو الحديقة الجنوبية

 اعة الصالةق
 

 

 

 

 

 

 

 مقصورة االمام

 القاعة الشرفية
 

 
 
 

 
 

 مخرج من الجنوب
 

 
 
 

 
 

 مخرج من الشمال

 
 
 

 
 

مدخل 
من 
البوابة 
 الرئيسية

 
 

 
 

 مدخل

 
 
 

 
 

 الشخصيات

 
 
 

 
 

 الرسمية
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020 10

+10,85

 
 جامع الجزائر( السدة)الطابق األول لقاعة صالة  خططم: 2 - 1شكل 

الباحث :المصدر
 

قاعة الصالة من مكعبين فوق بعضهما البعض، األول أكبر من الثاني، مع قبة في محجمية تتكون و 
مام مخصص لاللقاعة الصالة الجناح الخلف جدار القبلة ويوجد . (3 - 1شكل ) وسط المكعب العلوي

 .( VIP) والقاعة الشرفية وهي مكان مخصص الستقبال الشخصيات الرسمية  (المقصورة)

 

 اعة الصالةفراغ على ق
 

 

 

 

 

 

 

 السدة
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020 10

 
 جزائرجامع القاعة صالة واجهة : 3 - 1شكل  

 الباحث :المصدر

 
 صور افتراضية – (قاعة الصالة بالطابق األرضي والسدة بالطابق األول)جزائر جامع القاعة الصالة المتوقعة ل: 70 - 1شكل 

 الوكالة الوطنية إلنجاز جامع الجزائر وتسييره :المصدر

 
 صور واقعية –(قاعة الصالة بالطابق األرضي والسدة بالطابق األول)جزائر جامع القاعة الصالة ل: 77 - 1شكل  

 5071الباحث، جويلية  :المصدر
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 : رفولوجي لقاعة الصالةو الم الشكل (3-1-1-1

م وبمساحة تزيد عن  742بطول ضلع من الخارج قاعة الصالة فضاء شيد على أرضية مربعة الشكل 
يحيط به من  داخلية( السدة)شرفة  علوهت، أما المكان المخصص للصالة فهو مستطل الشكل 5م 50 000

 .   (75 - 1شكل ) جوانبه الثالث

يوفر ألن الضلع األطول للمسجد موازي لحائط القبلة، و  ،لفراغ الصالةجدا مناسب  الشكل المستطيل -
في بناء المساجد، منها االهتمام بالصف األول  مراعاة للتوجيهات النبوية) صفوفا متوازية وطويلة للصالة

                                                         .(الناس من الصالة في الصف األول بقاعة الصالة، فالصف األول أفضل الصفوف، ليتمكن أكبر عدد من

  
040 20

           
 (الشكل من الداخل قاعة الصالة مربعة الشكل من الخارج ومستطيلة)خطط قاعة صالة جامع الجزائر م: 75 - 1شكل 

 الباحث :المصدر

  :مداخل قاعة الصالة (3-1-1-2
التجاه التي تتبع المحور المركزي الموجودة بالصحن، و    الرئيسيةقاعة الصالة عبر البوابة  يتم الدخول إلى 
 (74 - 1شكل )مدخل خاص بالشخصيات الرسمية المؤدي إلى القاعة الشرفية ، وللقاعة (72 - 1شكل ) القبلة

 :(73 - 1شكل ) مخارج أخرى من الشمال نحو الممر الخارجي ومن الجنوب نحو الحديقة الجنوبيةمداخل و و 

 .  مداخل بارتفاعات كبيرة وبأبواب بارزة، تعتبر عنصر جذب للمسجد وتجسد االحساس بالعظمة والهيبة -
العطاء المسجد أكثر حيوية وتحقيق النزهة ( الدرجات على مستوى المداخل)االختالف في المستويات  -

 .في المشروع
نارة متوازنة وجيدة وتهوية إن خالل تقابل الفتحات واألبواب يضمن الوظيفة الجيدة لقاعة الصالة م -

 .طبيعية جيدة

  

  

 

          

 

 

الشكل المستطيل 
 لفراغ الصالة

 من الخارج صالةلقاعة ال الشكل المربع

 قاعة
 الصالة

 السدة
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040 20

 

 مخطط قاعة صالة جامع الجزائر :73 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 

  
مشهد عام للمدخل الخاص بالشخصيات الرسمية  :74 - 1شكل 

 الذي يؤدي إلى القاعة الشرفية
 ( 5071 جويلية)الباحث : المصدر

لقاعة الصالة من ناحية    الرئيس  مشهد عام للمدخل  :72 - 1شكل 
 الصحن

 ( 5071 جويلية)الباحث  :المصدر

 :الصحن (3-1-2
، وهو أيضا ذو شكل مربع، (72 - 1شكل )يقع بين قاعة الصالة والفناء الخارجي  "جامع الجزائر"صحن 

يحتوي على األحواض المائية والساحة المعمدة والمظالت الشفافة، كما م،  742من الخارج بطول ضلع 
 (73 - 1شكل )تحتضن األجنحة الشمالية والجنوبية المحاذية لصحن الجامع على األماكن الخاصة بالوضوء 

سقفها مرتفع بـمقدار )، وهناك قاعات أخرى للوضوء تتواجد في الطابق السفلي (57 - 1شكل )و (50 - 1شكل )و
 (.أمتار 1

 - 1شكل )و (71 - 1شكل )و (72 - 1شكل )األعمدة الزهرية المثمنة الشكل ويحتوي الصحن أيضا على 
يتم االنتقال و . ظالل وفيرة على هذه الساحة تحيط بالساحة المركزية لصحن الجامع دورها القيام بنشر ،(72

المدخل 
من    الرئيس  

 ناحية الصحن

مدخل 
الشخصيات 

 الرسمية

 المدخل والمخرج الشمالي

 المدخل والمخرج الجنوبي
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الخارجي إلى صحن الجامع عبر عتبة محورية تحوي في جانبيها على األماكن المخصصة لوضع من الفناء 
 . األحذية

020 10

 
 صحن جامع الجزائر خططم :72 - 1شكل 

 الباحث :المصدر
 
 

 الصحن
 

 

 

 

 

 

 

 الميضأة: األماكن الخاصة بالوضوء: الجناح الشمالي
 

 

 

 

 

 

 

 الميضأة: األماكن الخاصة بالوضوء: الجناح الجنوبي
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 صور افتراضية – (اليسار)الجزائر  جامعوالرواق المحاذي لصحن ( اليمين)الصحن المتوقع  :71 - 1شكل 

 الوكالة الوطنية إلنجاز جامع الجزائر وتسييره :المصدر

 
 صور واقعية –( اليسار)الجزائر  جامعوالرواق المحاذي لصحن ( اليمين)الصحن  :72 - 1شكل 

 5071الباحث، جويلية  :المصدر
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 (الصحن يقع بمحاذاة قاعة الصالة)مخطط قاعة صالة وصحن جامع الجزائر : 73 - 1شكل 

 الباحث: المصدر
 
 

 لصحن ا  قاعة الصالة

 المحاذية للصحن  شماليةاألجنحة التقع باألماكن الخاصة بالوضوء 

 األجنحة الجنوبية المحاذية للصحن تقع باألماكن الخاصة بالوضوء 
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 (صورة افتراضية) بالوضوءصورة للمكان الخاص : 50 - 1شكل 
 وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة: المصدر

 (صورة واقعية)للمكان الخاص بالوضوء مشهد عام : 57 - 1شكل 
 (5071جويلية )الباحث : المصدر

 :دراسة العناصر المعمارية لجامع الجزائر (3-2
  :المحراب( 3-2-1

ترتكز على ، (54 - 1شكل )من مقطع متعدد األضالع تعلوه قبيبة صغيرة " جامع الجزائر"يتشكل محراب 
يعيدنا إلى فن العمارة المرابطية، ويتواجد المحراب على حدوة الفرس قاعدة مربعة الشكل ويتوسطه قوس 

من محراب الجامع الكبير  إستوحى تصميم محراب جامع الجزائروقد  .(55 - 1شكل ) جدار القبلة في منتصفه
 .(53 - 1شكل ) بتلمسان، فهو مستمد من الطابع المعماري لحقبة الدولة المرابطية

 

040 20

 

 

 (موقع المحراب والمنبر)مخطط قاعة صالة جامع الجزائر : 55 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 محراب الجامع الكبير بتلمسان: 53 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 

 

  قاعة الصالة

  المحراب
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02 1

+ 0,00

+ 3,70

+ 5,50

+ 7,14

+10,05

3,00 2,002,00

2,15

 
 الجزائرمحراب جامع مقطع طولي وواجهة ومقطع عرضي ل :54 - 1شكل 

 الباحث :المصدر

  :نبرالم( 3-2-2
مصنوع من الخشب المطعم بمجموعة من المطوقات والنقوش ذات األبعاد الهندسية " جامع الجزائر"منبر 
طول واجهته الجانبية و  م 5 األمامية طول واجهته م، 5ة طول كل درجة منها درج 75يتألف من المختلفة، 

 - 1شكل ) وهو يقع على يمين المحراب، (52 - 1شكل )و (52 - 1شكل ) م 1.2بــــ  فيقدرارتفاعه  أما ،م 1.2
، ألن استعماله يكون فقط أيام صالة الجمعة (51 - 1شكل )ه ميكانيكيا في الطابق السفلي ؤ خفاإويمكن  (55

 .واألعياد

 

 مقطع طولي
 

 
 
 

 
 

 الواجهة
 

 
 
 

 
 

 مقطع عرضي
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02 1

7,50

2,00

7,50

7,50

7,50

 
 منبر جامع الجزائرالواجهة الجانبية واألمامية والمسقط العلوي ل: 52 - 1شكل 

 الباحث :المصدر

+ 0,00

+ 3,17

+ 4,89

+ 7,50

02 1

 

 

 منبر جامع الجزائرالمقطع الطولي ل: 52 - 1شكل 
 الباحث :المصدر

 جامع المقطع طولي لمنبر : 51 - 1شكل 
 وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوكالة الوطنية: المصدر

 الواجهة الجانبية
 

 
 
 

 
 

 الواجهة األمامية
 

 
 
 

 
 

 المسقط العلوي
 

 
 
 

 
 

خفاء المنبر ميكانيكيا إيظهر كيفية مقطع 
 في الطابق السفلي
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  :منارةال( 3-2-3

الحتواءها على متحف للتاريخ ومركز بحث في الميادين ، "جامع الجزائر"تحتل المنارة مكانة هامة في 
وهي  ،مثل أهمية المكانينارة مللالهائل فاع ، واالرتم 522 الشاهق الذي يبلغ هافاعرتالو  التاريخية والعلمية،

لى مزودة بمصعدين زجاجيين، يمكن للزوار من خاللها الوصول مباشرة إلى الطوابق مضاعفة  االرتفاع وا 
 .المنارةأعلى سطح 

3 - 2 -3-1 )نارةملل رفولوجيو الم الشكل:   

، وعلى جسم مربع م x 52م  52الشكل طول ضلعها  مربعة قاعدة على تقوم" جامع الجزائر"منارة 
 .(52 - 1شكل ) الزوايا

 
60 0120

 القاعدة المربعة )رفولوجي للمنارة و الشكل الم    

 "( البرج"جسم مربع الزوايا  - الشكل                                                                                           
 (منارة الجامع ذات مسقط مربع الشكل)خطط الكتلة للجامع م: 52 - 1شكل 

 الباحث: المصدر

3 - 2 -3-2 )نارة الجامعم موقع:  

، في الجهة الشمالية الغربية من القاعةوتقع ، (53 - 1شكل ) المنارة منفصلة عن قاعة الصالة بعيدة عنها
 بين األبعاد التناسبهي نتاج توازن في ، فلقد إعتمد في بناء منارة جامع الجزائر تقنية التصميم التناسبيو 
 : ، مع احترام مقاييس المنارات التقليدية المغربية(53 - 1شكل )

 .المنارة يعادل ثالث مرات علو قاعة الصالة   ارتفاع( 7 
 .مرات طولها إنطالقا من قاعدتها 70يضاعف ( 5 
 .وهي تمثل أيضا ثلث طول الموقع( 3 
 

 منارة الجامع
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 (المنارة منفصلة عن قاعة صالة الجامع)الواجهة الشمالية لجامع الجزائر : 53 - 1شكل 

 الباحث: المصدر

3 - 2 -3-3 )نارةملل والوظيفية المعمارية المكونات:   

له قاعدة مربعة الشكل، أما البرج العلوي    الرئيس  البرج األسفل هو البرج  :تتكون منارة الجامع من برجين
 :فهو أصغر من البرج السفلي، وله أيضا قاعدة مربعة الشكل

  :  الرئيس  البرج  (1

سالم ، نسبة ألركان اإلالرمزي لرقم خمسةللمنارة االستعمال  روعي في تصميم البرج الرئيس   لقد
والصلوات الخمس، فطوابق المنارة مجمعة في خمسة مجموعات، كل مجموعة تضم خمسة طوابق مفصولة 

تكون وي .بطابق مضاعف االرتفاع محاطا بواجهات زجاجية، يستعمل كبهو للمتحف وفضاء راحة للزائرين
  :(37 - 1شكل )و( 30 - 1شكل )للمنارة من الوظائف التالية    الرئيس  البرج 
، وقد صممت طوابق المتحف بالتاريخموزع على خمسة عشر طابق، وهو متحف خاص  :المتحف( أ

دون أي أعمدة داخلية، مما يعطيها مرونة كاملة تتجاوب مع أي فكرة عرض متحفي على مساحة فعلية 
لكل طابق، وهي ترتبط ببعضها البعض بواسطة مصاعد وساللم داخلية تطل على مناظر  5م 300تقارب 

 .خارجية في كل الجهات
دارة المتحف إويحتل مركز األبحاث الطوابق العشر العليا من المنارة، حيث توجد به  :مركز األبحاث( ب

 .أمتار 4ا حوالي ومكاتب وفضاءات البحث للمؤرخين، تحتوي على فتحات كبيرة تبلغ في علوه

  :(قمة المنارة)البريج  (2

  xم 11,60في قمة المنارة يوجد البريج مبني بالخرسانة المسلحة، ذو قاعدة مربعة الشكل مساحتها تبلغ 
بقبة صغيرة منيرة، والبريج أيضا مغطى ومحاط  م، وهذا البريج ينتهي 29,25م، وبارتفاع يبلغ  11,60

مرات  70يضاعف 
طولها إنطالقا من 

 قاعدتها

ثالث مرات ارتفاع المنارة يعادل 
 علو قاعة الصالة

المنارة منفصلة عن قاعة صالة جامع 
 (بعيدة عن القاعة)الجزائر 
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. (30 - 1شكل )ته القوية ليال ءضاإالفوالذ والزجاج الشفاف، والذي يتميز ب بغالف مربع الشكل، مصنوع من
، الذي يسمح للزوار من االستمتاع بمناظر خالبة (منصة)والبريج مكون من أربعة طوابق وسطح المنارة 
 .(30 - 1شكل )° 320وبروعة مشاهد العاصمة وضواحيها على مدار 

       

+ 0,00

+ 220,00

+ 265,00

220
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29,25

11,60

25

45

  

 الواجهة الجنوبية لمنارة جامع الجزائر: 30 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 مشهد عام لمنارة جامع الجزائر: 37 - 1شكل 
 (5071جويلية ) الباحث: المصدر

3 - 2 -3-4 )(:م) نارة الجامعلم الخارجية المقاسات   

  . م 522:   جمالياإل االرتفاع - 
   (.م 52: الخارج من القمة عند - م 52: الخارج من القاعدة عند: )البرج ضلع - 
  (.م 77.20: الخارج من: )البريج ضلع - 
 .م 53.52: ارتفاع البريج - 

 (.م 52: من الخارج: )ضلع غالف البريج -

 منصة للرؤية
 
 




 
 

 
 

 متحف التاريخ
 (طابق 72)
 
 




 
 

 
 

مركز أبحاث 
 (طوابق 70)
 
 




 
 

 
 

 رتفاعا
 البرج 
   الرئيس  

 
 




 
 

 
 

 رتفاعا
 جيالبر 
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  :الدراسة المعمارية لواجهات جامع الجزائر (3-3
من خالل األعمدة الزهرية معماري منتظم وبسيط، وهذا  إيقاعنالحظ في جميع واجهات المسجد وجود 

قاعة )في الواجهة الشمالية للجامع أما  .(33 - 1شكل )و (35 - 1شكل ) الفتحاتفي الواجهة أو عن طريق 
يقاعنالحظ وجود تناظر محوري عن طريق محور القبة المركزية و ف( الصالة من خالل معماري منتظم، وهذا  ا 
ممتدتان أفقيا لكن عنصر أنهما والجنوبية  الشماليةالواجهتان ونالحظ أيضا في  .(35 - 1شكل ) الفتحات

 .(34 - 1شكل )و (33 - 1شكل ) االمتداد األفقي للواجهةهذا المنارة يكسر 

020 10

 
  جامع الجزائر صالةلقاعة لواجهة الشمالية الدراسة المعمارية ل: 35 - 1شكل 

 الباحث: المصدر

080 40

 

 لجامع الجزائرلواجهة الشمالية الدراسة المعمارية ل: 33 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 

 

 

 إيقاع معماري منتظم

 

 

 

 

 

 

 تناظر مطلق

 

 

 

 

 

 

 إيقاع معماري منتظم

 

 

 

 

 

 

 محور التناظر

 

 

 

 

 

 

 صحنلة ليالخارج ةالمشربية في الواجه

 

 

 

 

 إيقاع معماري منتظم

 

 

 

 الواجهة ممتدة أفقيا

 

 

 

 

 

 المنارة: العنصر العمودي
تكسر االمتداد األفقي 

 للواجهة
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080 40

 
 جزائرجامع الواجهة الشمالية لال: 34 - 1شكل 

 الباحث :المصدر

  :جامع الجزائرئية لنشادراسة العناصر اإل  (3-4
 الرخامو  الحديدو  الخرسانة المسلحةببلدية المحمدية مواد عديدة أهمها " جامع الجزائر"ستعملت في بناء أ

ضافة إلى اإلهو البناء المعدني ب قاعة صالة الجامعالنظام المستعمل في أما . والفوالذ والزجاج الشفاف
يتم بناء المنارة بمزيج من الخرسانة المسلحة معدة و  .األعمدة الجاهزة بالخرسانة المسلحةو  الجدران الحاملة

م، أكثر  52 منتية ما يجعل المنارة التي عرضهاواس أنوية حديدية أربعةو  خاصة، اتضافامسبقة و بطريقة 
.قوة الرياحو  لز مقاومة للزال

  :قـــــبــــةال( 3-4-1

هي تتوج وتتوسط قاعة و  م، 10فاع ارتتحلق على م، و  20قبة يبلغ قطرها على " جامع الجزائر"يحتوي 
، التي تمازج فيها الجانب الوظيفي (45 - 1شكل )و (47 - 1شكل )و( 32 - 1شكل )و (32 - 1شكل ) الصالة

 - 1شكل )و (33 - 1شكل )و (32 - 1شكل )و (31 - 1شكل ) والجمالي، فهي مكونة من غالف داخلي وخارجي
، جدارها الداخلي يتكون من طيات وثنايا مزودة بفتحات (45 - 1شكل ) وترتكز القبة على ثمانية أعمدة .(40

الطبيعية  ضاءةلال، وتستعمل هذه الفتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي لقاعة الصالة بشكل غير مباشر
 .التهوية في آن واحدو الجيدة 
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+22,50

+45,00

+70,00

+ 0,00

+10,85

- 8,65 020 10- 5,65
 

 (القبة تغطي وتتوسط قاعة الصالة)مقطع طولي لقاعة صالة جامع الجزائر : 32 - 1شكل 
 الباحث: المصدر
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 جزائرجامع الوصحن ( القبة تغطي وتتوسط قاعة الصالة)لقاعة الصالة  خططم: 32 - 1شكل 

الباحث :المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعة الصالةق
 

 

 

 

 

 

 

 الصحن
 

 

 

 

 

 

 

 القبة
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 الجزائر جامعمتوقعة من الداخل لقبة  صورة :31 - 1شكل 

 الوكالة الوطنية إلنجاز جامع الجزائر وتسييره :المصدر
 صورة واقعية –الجزائر جامعمشهد من الداخل لقبة : 32 - 1شكل 

 5071الباحث، جويلية  :المصدر

  
 الجزائر جامعمتوقعة من الخارج لقبة  صورة: 33 - 1شكل 

  ] www.kuk.de   [  :المصدر
 صورة واقعية –الجزائر جامعمشهد من الخارج لقبة : 40 - 1شكل 

 5071الباحث، جويلية  :المصدر
 

  
 الجزائر جامعمتوقعة ل صورة: 47 - 1شكل 

 الوكالة الوطنية إلنجاز جامع الجزائر وتسييره :المصدر
صورة واقعية أخذت من منارة  –الجزائر  جامعل مشهد عام: 45 - 1شكل 

 جامع الجزائر
 5071الباحث، جويلية  :المصدر

                                 

  :دعائماألعمـدة وال( 3-4-2
 .(43 - 1شكل ) أحدث التقنياتفيها مرفوعة على أعمدة، استعمل جامع الجزائر بقاعة الصالة  -
 .ئية والعطاء المجال الداخلي أكثر قوةنشاللضرورة اإل يعود( األعمدة)الهيكلة الداخلية البارزة  -
م العطاء االحساس بالعظمة والهيبة وكذلك توفير  42ارتفاع السقف في قاعة الصالة يصل إلى  -

 .(43 - 1شكل ) االضاءة والتهوية الطبيعية الجيدة
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 ، أما(42 - 1شكل )و( 43 - 1شكل ) م 43م إلى  57.20األعمدة بقاعة الصالة يتراوح علوها من  -
هذه و ، (42 - 1شكل )و( 44 - 1شكل ) م 57.20م إلى  72يتراوح علوها من الصحن بالمتواجدة األعمدة 
 . (أعمدة مصنوعة من هيكل حديدي وجذع من الخرسانة موزع للثقل)هيكل مختلط : مكونة مناألعمدة 
 الموقع العدد االرتفاع األبعاد الشكل نوع األعمدة الفضاء

 قاعة الصالة
 المجال الداخلي لقاعة الصالة 35 م 43 م x 7.25م  7.25 مثمن (7)العمود الزهري 
 المجال الداخلي لقاعة الصالة 20 م 57.20 م x 0.27م  0.27 مثمن (5)العمود الزهري 

 الصحن

المتواجد بين قاعة  الصحنفي  732 م 57.20 م x 7.70م  7.70 مثمن (7)العمود الزهري 
 الصالة والفناء الخارجي

المتواجد بين قاعة  الصحنفي  32 م 57.20 م x 7.70م  7.70 مثمن (5)العمود الزهري 
 الصالة والفناء الخارجي

المتواجد بين قاعة  الصحنفي  02 م 72 م x 0.20م  0.20 مثمن (3)العمود الزهري 
 الصالة والفناء الخارجي

 

 مشاهد عامة لألعمدة الزهرية المتواجدة بقاعة صالة جامع الجزائر : 43 - 1شكل 
 (5071جويلية )الباحث : المصدر

 

 

 مشاهد عامة لألعمدة الزهرية المثمنة الشكل المتواجدة في صحن الجامع: 44 - 1شكل 
 (5071جويلية )الباحث : المصدر
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 قاعة الصالة في المتواجدة تفاصيل األعمدة الزهرية : 42 - 1شكل 

 الباحث: المصدر

 قاعة الصالةمخطط 

 (:7)العمود الزهري 
 مx 7.25م 7.25: األبعاد
 م 43: االرتفاع

 (:5)العمود الزهري 
 مx 0.27م 0.27: األبعاد
 م 57.20: االرتفاع
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  الصحنفي المتواجدة تفاصيل األعمدة الزهرية : 42 - 1شكل 

 الباحث: المصدر
 

  مخطط صحن الجامع

 (:7)العمود الزهري 
 xم 7.70: األبعاد
 م7.70

 م 57.20: االرتفاع

 (:5)العمود الزهري 
 مx 7.70م 7.70: األبعاد
 م 57.20: االرتفاع

 (:3)العمود الزهري 
 مx 0.20م 0.20: األبعاد
 م 72: االرتفاع

 لصحن ا
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  :جامع الجزائرالزخرفية ل دراسة العناصر (3-5
 افنون بدءسالمية وهي خالصة دقيقة لتزاوج عدة ستمدت زخرفة جامع الجزائر من الهندسة المعمارية اإلا

والتشبيك وصوال إلى النقش على " الزليج"بالخط العربي إلى الزخرفة العربية والخزف المزركش المعروف باسم 
 .الحجارة والخشب والجبس

  :الزخرفة بقاعة الصالة( 3-5-1
، وتيجان األعمدة مثمنة الشكل الموجودة في قاعة الصالة تم استعمال الرخام والحجر الطبيعي في تزيين

مضاءة من الخلف، وتتشكل الجدران ها بمشربية إبراز ، تم (27 - 1شكل ) قاعة الصالة ترسم فيما بينها مربعات
مكونة بذلك سطحا ، (25 - 1شكل ) النحتية العليا لقاعة الصالة فوق حزام افريزة الخط الفني من طيات

لقاعة    الرئيس  أما المدخل . الحجم كبيرةبعدة ثريات  مضاءة ميكيا متموجا من الظالل والضوء، والقاعةدينا
  .الصالة فهو مزين باألسقف القوسية وتجاوز النصفية ذات األسقف المهيكلة

وتم استعمال الزخارف  .فريزة من الخط الفني والحجر الشفافأبحاطته إتم ف" جامع الجزائر"محراب أما 
تصميم محراب وكما ذكرنا سابقا أن  .سالميةظهار خصائص العمارة اإلوالنقوش في الجدران واألعمدة إل

من محراب الجامع الكبير بتلمسان، فهو مستمد من الطابع المعماري لحقبة الدولة  ُأستوحيقد جامع الجزائر 
شكل )جامع الجزائر  المتواجدة على يمين ويسار محراب عمدةاأل، أما (41 - 1شكل )و (53 - 1شكل ) المرابطية

 .(20 - 1شكل )و (43 - 1شكل ) بتلمسان بلحسن سيدي مسجد من أعمدة محرابة مأخوذفهي  (42 - 1

04 2

 + 0,00

+ 3,70

+ 5,50

+ 7,14

+10,05

02 1

 
 الجزائر جامع ومنبر محراب واجهة :41 - 1شكل 

 الباحث: المصدر

أحد أعمدة محراب 
 جامع الجزائر

الفتحات 
المتواجدة 

في محراب 
جامع 

 (7)الجزائر 
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 الجزائر جامع لمحراب طولي مقطع :42 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

00,2 0,1

 

( األعلى)جامع الجزائر محراب في المتواجدة للفتحات تفاصيل :43 - 1شكل 
 (األسفل)بتلمسان بلحسن سيدي محرابأعمدة أحد و 

   وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة: المصدر

 جامع محراب أعمدة ألحد تفاصيل :20 - 1شكل 
 سيدي مسجد محرابمأخوذ من أحد أعمدة ) الجزائر

 ( بتلمسان بلحسن
     الباحث :المصدر

 

 

 

 
مشاهد عامة لسقف قاعة صالة جامع الجزائر : 27 - 1شكل 

 ( نموذج الزخرفة المستعمل في السقف)
 (5071جويلية )الباحث : المصدر

 –( الطابق األول)عامة لجدار السدة مشاهد : 25 - 1شكل 
  المنحوت بحزام افريزة الخط الفني

 (5071جويلية )الباحث : المصدر
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من المنابر المغربية التقليدية المصنوعة من الخشب المطعم  ُأستوحيفقد تصميم منبر جامع الجزائر وأما 
بمجموعة من المطوقات والنقوش ذات األبعاد الهندسية المختلفة، شبيهة تماما بتلك التي أنجز بها منبر 

 (23 - 1شكل ) عهد الدولة المرابطية خالل القرن الحادي عشر الجامع الكبير بمدينة الجزائر الذي شيد في
 .(24 - 1شكل )و

+ 0,00

+ 3,17

+ 4,89

+ 7,50

02 1

 

 مقطع طولي لمنبر جامع الجزائر: 23 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 
 (الجزائر الجامع الكبير بمدينة منبرشبيهة للزخرفة التي أنجز بها )جامع الجزائرمنبر زخرفة لوحة تفاصيل ل: 24 - 1شكل 

 وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة: المصدر

تفاصيل 
لوحة منبر 

جامع 
 (1ت)الجزائر

 (1ت)لوحة منبر جامع الجزائر



  األصالة والعصرنةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة اللعمارة جامع الجزائر      التحليلية  الدراسة: لسابعالفصل ا

237 
 

  :بالصحن الزخرفة( 3-5-2

. تحيط بالساحة المركزية لصحن الجامع التيبصحن الجامع،  األعمدة الزهرية المثمنة الشكلتم استخدام 
 للتقليل من دخول نسبة الضوءبما فيها واجهات الصحن استعمال المشربية في جميع واجهات المسجد وتم 

 .(22 - 1شكل )

01 0,5

+0,00

+7,50

00,4 0,2

0,50

0,50

 

 المشربية في الواجهات الخارجية والداخلية لصحن جامع الجزائرتفاصيل لنموذج : 22 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

  :قــبــةالالزخرفة ب( 3-5-3

ثبتت على الجزء الخارجي من  يالت، (21 - 1شكل ) تزيينيةالبشاشة المشربية  قبة جامع الجزائر تتميز
تساعد و  ،اتتخدام نظام من المرايباسقبة الينعكس الضوء من الشمس في و  ،الغالف الحراري مثل الضلوع

 تفاصيل لنموذج المشربية    
 الباحث: المصدر
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قبة جامع الجزائر المزج بين الجانبين الوظيفي والجمالي فهي  تصميمروعي في و  .المشربية على تبريد المبنى
التقليدية وهذه " المقرنصات"الداخل هي قراءة عصرية لقبة من ف :مكونة من غالف داخلي وآخر خارجي

التقنية تسمح بتعاقب المساحات المسطحة والمساحات الدائرية، ونجد ذلك خاصة في عهد المرابطين وبصفة 
ومن الخارج غلفت قبته بمصفقات مشربية تزيينية  .(22 - 1شكل ) خاصة قبة الجامع الكبير لمدينة تلمسان

 .(22 - 1شكل )و (21 - 1شكل ) داخلي للقبة وفق الهندسة التقليديةتبرز الوجه ال

  

 مشاهد عامة لقبة الجامع الكبير من الداخل بتلمسان: 22 - 1شكل 
 الباحث: المصدر

 

  
 إسقاط المشربية في قبة جامع الجزائر: 21 - 1شكل 
 وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة: المصدر

 (système de pliage)نظام قبة جامع الجزائر  :22 - 1شكل   
 وتسييره الجزائر جامع إلنجاز الوطنية الوكالة: المصدر
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  :نارةمالالزخرفة ب( 3-5-4

الواجهة وأما  .سالميةجامع الجزائر بأشكال وخطوط هندسية مستمدة من العمارة اإل تم تزيين تجويف منارة
 .(22 - 1شكل )و (23 - 1شكل ) (المشربية)مزينة بنقوش هندسية فهي الخارجية لمنارة جامع الجزائر 

  
 الجزائر جامعمتوقعة لمنارة  صور: 23 - 1شكل 

  ] www.kuk.de   [  :المصدر
 صورة واقعية –الجزائر جامعمشهد عام لمنارة : 20 - 1شكل 

 7102الباحث،جويلية :المصدر
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  :خـــــــالصــــــــة -
الُمجّمع  بتصميمه قام الذي جامعأن ال تم استنتاج" جامع الجزائر"لعمارة  تحليليةمن خالل الدراسة ال

 (Krebs Und Kiefer)و (KSP Jürgen Engel Architekten)الدراسات األلمانيين  األلماني المكون من مكتبي 
 أكبر ثالث وأنه االستقالل، عهد وهي أال تاريخنا من هامة مرحلة إلى يؤرخ وعلمي وثقافي ديني طابع ذو
 لكنههكتار،  50 مساحة على يمتد  حيث المساحة، حيث من الشريفين الحرمين بعد العالمفي  مساجدال

    .فريقياإ في األكبر سيكون

تخدام بعض من أفكار العمارة اسبناء متطورة، و  مواد استعمال خالل من المستقبل عالمة الجامع يمثلو  
أعدها التصاميم الهندسية التي التحول للحداثة، وقد حملت  المية، مثل المشربية، نظرا للرغبة فيساإل

قد عمل المكتب األلماني مع العلماء و   .تصميم المسجد حداثة مستقبلية في " يورغن انجل"المصمم األلماني 
ء الشروط الصارمة ستيفاباسالمية بشكل وثيق للتأكد من أن البناء قام اإلالمتخصصين بالعمارة و  المسلمين

 .لتصميم المساجد

 الشمالية الجهة منبالسيارات  للجامع توجهال للمصلين يمكن حيث ،إليه الوصول سهولةويمتاز الجامع ب
 ،عزوز شارع طريق عن الجنوب ومن الدولي، والمطار العاصمة وسط بين الرابط  السريع الطريق عبر

 تتكفل  وقد  .الجزائر مدينة في مكان أي من مشاهدته يمكن حيث ،االستراتيجي موقعه ذلك إلى ويضاف 
 لتاريخ  يؤرخ جامع ظهارإل جدا، كبيرة تكلفة له تسخير وتم الجامع، هذا إنجازب الجزائرية الدولة حكومة
 .القرن اتمشروع أهم أحد يكون أنو  البالد،

 ودار القرآن، الصالة،قاعة واسعة لتأدية : ن عدة وظائف منهامالمعاصر  "جامع الجزائر"مجمع ويتكون 
دارة ا  المكتبة و و والمركز الثقافي،  ،التاريخية والعلمية بمنارة الجامعبحث في الميادين  ومتحف للتاريخ ومركز

موزع على  مرآبو  ،المجمع ومركز الحماية المدنية والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية تسيير
وهذا ما يدل على اتجاه جديد في الجزائر في  ،وعلمي وثقافي ديني طابع ذوفهو بذلك طابقين أرضيين، 

 .ضافة إلى وظيفتها األصليةضافة وظائف مختلفة للمسجد باإلإتصميم المساجد المعاصرة ب

من الخارج، أما المكان المخصص فضاء شيد على أرضية مربعة الشكل صالة جامع الجزائر قاعة   
جدا مناسب الشكل يحيط به من جوانبه الثالث، وهذا ( السدة) شرفة داخلية علوهتللصالة فهو مستطل الشكل 

أما . يوفر صفوفا متوازية وطويلة للصالةألن الضلع األطول للمسجد موازي لحائط القبلة، و  ،لفراغ الصالة
 أحدث تعمالاس مع أعمدة، على المرفوعة المغربية الصالة اتقاع أشكال منفقد استمد  الصالة قاعة تصميم

 النظمو  الحديثة اتالتقني  للجامع الهندسي التصميم في تخدمتساو  ،لز للزال لةاز الع األنظمة فيها بما اتالتقني 
    .والميكانيكية ئيةنشااإل

تلمسان، فهو مستمد من مدينة من محراب الجامع الكبير ب ُأستوحيقد فتصميم محراب جامع الجزائر  أما
فهي  ،جامع الجزائر المتواجدة على يمين ويسار محراب عمدةاأل، أما الطابع المعماري لحقبة الدولة المرابطية
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 ، وهذا ما يدل على هوية الطابع المعماريتلمسانمدينة ب بلحسن سيدي مسجد من أعمدة محرابة مأخوذ
 .جامع الجزائرلمحراب 

من المنابر المغربية التقليدية المصنوعة من الخشب المطعم  ُأستوحيفقد تصميم منبر جامع الجزائر وأما 
األبعاد الهندسية المختلفة، شبيهة تماما بتلك التي أنجز بها منبر  بمجموعة من المطوقات والنقوش ذات

وهذا ما يدل  ،الجامع الكبير بمدينة الجزائر الذي شيد في عهد الدولة المرابطية خالل القرن الحادي عشر
 .أيضاعلى هوية الطابع المعماري لمنبر جامع الجزائر

: ، فهي مكونة من برجينلمنارات التقليدية المغربيةامن  ُأستوحيفقد منارة جامع الجزائر وأما تصميم 
فهو أصغر من  (الجوسق –البريج ) ، أما البرج العلويله قاعدة مربعة الشكل   الرئيس  ج البرج األسفل هو البر 

منارة جامع الجزائر شبيهة تماما بالمآذن الزيانية تعتبر فبذلك . الشكل البرج السفلي، وله أيضا قاعدة مربعة
جامع ، و الجامع الكبير بتلمسان، ومسجد سيدي أبي الحسن بتلمسانفي المكونة من برجين، والتي تم تشييدها 

تقنية  على منارة جامع الجزائر عتمد في بناءأُ وقد  .الخ...مسجد سيدي إبراهيم بتلمسانو ، بتلمسان المشور
  .بين األبعاد التناسبهي نتاج توازن في ، فالتصميم التناسبي

 مكانة المئذنة تحتل و ،م 522 بارتفاع العالم في األكبر التصميمات بحسب ،"الجزائر جامع" مئذنة تعدو 
 مستقلة وهي ،العلميةو  التاريخية  الميادين في بحث مركزو  للتاريخ متحف على حتواءهاال ،الجامع في هامة
   الرئيس   البرج تصميم في تم وقد  .التقليدي الحجر من بدال الحديث الزجاج من بهيكل للجامع العام البناء عن

 في مجمعة المنارة فطوابق  الخمسة، سالماإل ألركان نسبة خمسة، لرقم الرمزي االستعمال مراعاة للمنارة
 بواجهات محاطا  االرتفاع مضاعف بطابق مفصولة طوابق خمسة تضم مجموعة كل مجموعات، خمسة

  .للزائرين راحة وفضاء للمتحف كبهو يستعمل زجاجية،

وأما تصميم قبة جامع الجزائر فقد روعي فيه المزج بين الجانبين الوظيفي والجمالي فهي مكونة من   
، ونجد ذلك خاصة التقليدية" المقرنصات"صرية لقبة فمن الداخل هي قراءة ع: غالف داخلي وآخر خارجي

ومن الخارج غلفت قبته بمصفقات . تلمسانمدينة لفي عهد المرابطين وبصفة خاصة قبة الجامع الكبير 
 .مشربية تزيينية تبرز الوجه الداخلي للقبة وفق الهندسة التقليدية

قاعة  :من جامع الجزائركونة لنظام تخطيط هوية الطابع المعماري للعناصر المعمارية المتم تأكيد وبذلك 
هوية العنصر و ، المئذنةوالمنبر و  محرابال: منالمشكلة للجامع لعناصر المعمارية وهوية اوالصحن، الصالة 

 االنتماء اتجاه الجامع لعمارة التصميمي االتجاه يوافقوبذلك  .لجامع الجزائر االمكون أيضللقبة ئي نشااإل
وحافظ على هوية طابعها  اإلسالمية العمارة مفرداتب ارتبط فالجامع المعاصرة، تغليب مع والمعاصرة

 على فيعتمد المحلي الجغرافي بالنطاق االرتباط أما حديثة، وبتقنيات متطور سياق فيالمعماري، واستخدمها 
 .إلخ... والقبة كالمئذنة تقليدية رمزية عناصر استخدام
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 :دمــــــــــةــــــقــــم -
 وذلك ،قسنطينة ةمدينفي  "مسجد األمير عبد القادر" الخاصة بعمارةدراسة لالفصل لهذا  خصصنا

العوامل المؤثرة في  عناضحة و  برؤية للخروج (تصميمياو  تخطيطيا) عمارته أنماطو  بنائه سلوبأبدراسة 
على  عتمادا  اعلى المنهج الوصفي التحليلي  ، معتمداالجزائر في المعاصرة المساجدالصياغة الشكلية لعمارة 

على المنهج  وأساسا ."(المرفونمطية) – (L’approche typo-morphologique) رفولوجيةو التيبوم المقاربة"
  ."Panerai .F" "بانيري. ف"ستعمالها من طرف اب ىالموصو  الطريقة المعروضةو  التحليلي

مسجدي األمير عبد القادر  ر دراسة ثانية تتعلق بدراسة نمطيوستتبع الدراسة الخاصة بعمارة مسجد األمي
 االختافات  جميع الستخراجو  النمطين، بين الموجودة المقارنات أهم ستخاصال ،معا وجامع الجزائر

 .البحث أسئلة على اإلجابةإلى  لوصول من أجل ا النمطين، بين الموجودة

 :مسجد األمير عبد القادرالدراسة الخاصة بعمارة * 
الدراسة التاريخية من خال في هذه المرحلة ستتم دراسة وتحليل عمارة مسجد األمير عبد القادر 

، ويمكن تبين ذلك حسب نفس الدراسة المطبقة على جامع الجزائرتبع ، حيث سنللمسجد والعمرانية والمعمارية
  :ما يلي

 :"األمير عبد القادر مسجد"دراسة تاريخ  - 1
 : 1المراحل التي مر عليها مشروع المسجد (1-1

 مدينة قسنطينة تعاني من مشكل قلة المساجد، حيث أصبحت ال تكفي للعدد المتزايد للمصلين، كانت
بن "الذين كانوا يصلون في الشوارع أيام الجمعة، هذا ما شغل بال مواطني المدينة خاصة المواطنان الحاج 

مهمتها جمع التبرعات واختيار أرضية  لجنة المسجداللذان بادرا بتكوين  "برارحي مولود"و "عبد الرحمان أحمد
كانت رغبة أصحاب الفكرة في البداية و ، 1968ظهرت فكرة بناء مسجد في قسنطينة سنة المسجد، وبذلك 

قام السيد  1698وفي جوان . (1 - 8شكل ) آالف من المصلين 10لـــ هي تشييد مسجد بسيط فقط يتسع 
في بناء  يدعوه إلى المساهمة" هواري بومدين"ببعث رسالة إلى الرئيس الراحل  "بن عبد الرحمان أحمد"الحاج 

دارة أيضا، خاصة بعد االهتمام ببناء هذا المسجد المواطنين ليشمل اإلت فكرة هذا المسجد، من هنا تعد  
 .محافظ الحزب آنذاك في قسنطينة "دكسي أحمد"الفكرة من طرف السيد  مساندة

حي األمير عبد القادر كأرضية يقام عليها المسجد، ختيار مكان في قامت لجنة المسجد بافي البداية 
البرازيلي " أوسكار نوميار"، أما تصميم المسجد فقام به "عبد القادر مسجد األمير"ومن هنا جاءت تسمية 

رئيس الجمهورية  وبعد الرد والموافقة من طرف. (1 - 8شكل ) ختار لمشروع المسجد الطراز الصحراويإالذي 
                                                           

1
دارة تربص، اإل. ، م "زهاإنجامن فكرة بناء مسجد إلى مشروع : ميةاإلسالجامعة األمير عبد القادر للعلوم "خطاب، محمد،  

 .1689، قسنطينة 16: دارة، الدفعةالمحلية، المدرسة الوطنية لإل
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وتم توكيل مكتب  ،"أوسكار نوميار"على مشروع المسجد تم الغاء النموذج الهندسي للمسجد الذي قدمه 
 1696وفي سنة للمسجد،  (نموذج جديد)الدراسات التابع لشركة المحروقات مهمة وضع تصميم هندسي 

المختص في الهندسة  "مصطفى موسى"باالتصال بالمهندس المصري  قام المكتبالدراسة و  ابتدأت
وضعوا في النهاية  حيث "حسن بكري"و "إسماعيل حسين"سامية، فقام هو اآلخر باستدعاء المهندسين اإل

 .النموذج الهندسي لمسجد األمير عبد القادر

 
 وجامعة إسامية مسجد كبيرمن مسجد بسيط إلى  تطور فكرة بناء مسجد األمير عبد القادر: 1 - 8شكل 

  (جامعة األمير عبد القادرو  المشروع الحالي لمسجد :اليسارالصورة على  -مسجد لالمشروع األول ل :الصورة على اليمين)
 [Sans l’Année d’Edition, 41   Ferhi (Y) ,: ]المصدر

حي األمير عبد القادر، بسبب أن في تقرر تغيير األرضية المختارة  تطوير الفكرة لبناء مسجد كبيروبعد 
المنطقة العسكرية الواقعة  هكتارات من 7باختيار المساحة المخصصة له غير كافية، فقامت لجنة المسجد 

سامية في قسنطينة على غرار جامعة الزيتونة في تونس وجامع إظهرت فكرة بناء جامعة و . في حي فيالي
بمدينة  "بلحاج سعيد شريف"مع األستاذ  "بن عبد الرحمان أحمد"األزهر بالقاهرة، بعدما التقى الحاج 

بن "الحاج ام سامية، فقإخير فكرة تطوير مسجد األمير عبد القادر إلى جامعة الجزائر، حيث طرح هذا األ
 .يعرض عليه الفكرة "هواري بومدين"مباشرة بارسال برقية إلى الرئيس الراحل  "عبد الرحمان أحمد

بوضع الحجر األساسي لبناء مسجد األمير عبد  "هواري بومدين" الراحلقام الرئيس  1671وفي سنة 
مصمم  "مصطفى موسى"مدينة قسنطينة، من خال ذلك اقترح الرئيس على المهندس المصري القادر ب

حيث أكد هذا األخير على امكانية توسيع  ،ساميةإالفكرة وبناء مسجد وجامعة المسجد امكانية تطوير 
  .القادرمسجد األمير عبد و  اميةساإلطاره األولي ليشمل الجامعة إ تجاوز المشروعوبذلك  المشروع،
 "إسماعيل حسين"والمهندسين  "مصطفى موسى"تمام الدراسات من طرف المهندس المصري إبعد 

، والتي كانت (رئيس المشروع)لجنة المسجد  تحت رئاسة 1671بدأت األشغال في سنة  ،"حسن بكري"و
قبل المغتربين  مت من مختلف نواحي الجزائر وهبات أخرى منتمول المسجد باالعتماد على الهبات التي قد  

نجاز إلى أسندت عمليات اإل بينماإلى التمويل من قبل الدولة،  باإلضافة الجزائريين والمساهمات األجنبية
بتنفيذ المشروع  مكتب الدراسات التابع للشركة الوطنية للمحروقات فكل  الجيش، و / المديرية الوطنية للبناء 

 



 األصالة والعصرنةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال     عبد القادر  لعمارة مسجد األمير تحليليةالدراسة ال: لثامنالفصل ا

244 
 

مع بداية األشغال ظهرت بعض المشاكل عرقلت عملية بداية األشغال، بسبب انزالق األرضية  ولكن. بأكمله
المختصة في األشغال الكبيرة وبناء السدود المختارة لمشروع المسجد، فتم استدعاء مؤسسة من سويسرا 

(SONAGTER) مهمتها توقيف حركة االنزالق. 

حيث أصبحت عملية التمويل والرقابة والتسيير تتم  شراف الدولة،إالمشروع تحت  حأصب 1671سنة 
قرار نظام إبعد  1681شرافها مباشرة، فأصبحت وزارة الشؤون الدينية تشرف على المشروع، وفي سنة إتحت 

، 1681وفي نهاية سنة . الامركزية في الجزائر أصبح والي قسنطينة هو المسؤول األول على المشروع
تم التأكيد على  "الشاذلي بن جديد"بتدأ التدريس، بعد زيارة الرئيس ادر أبوابها و فتحت جامعة األمير عبد القا

 . من طرف الدولة إلنهاء األشغال اجديد ضرورة اتمام المشروع وهذا ما تطلب تمويا

 العقد فسخ إلى أدى مما للمشروع المنجزة الشركة و المصريين التقنيين بين خاف نشب 1686 سنة فيو 
أصحاب القرار آنذاك  قام 1661 سنة فيو .  كاملة  سنة لمدة األشغال توقفت بالتاليو  يربطهما كان الذي

 كان 1661 سنة البيضاء، ففي بالدار الثاني  الحسن بمسجد عملت التي المغربية باالستعانة بالتعاونيات
م الموافق  1661أكتوبر  11 في يومو  العمل، في الجزائـر وشرعوا إلى تنقـلوا قد المغاربة الحرفيونو  التقنيون

 .(1 - 8شكل )األمير عبد القادر  تم تدشين مسجد هـ 1111جمادى األولى  17لـ 

 : مكتب الدراسات المكلف بمشروع المسجد (1-2
رئاسة الجمهورية بتوكيل مكتب الدراسات التابع لشركة المحروقات الوطنية بوضع قامت  1696سنة 

 "مصطفى موسى"القادر، الذي قام باالتصال بالمهندس المصري تصميم هندسي لمسجد األمير عبد 
، "حسن بكري"و "إسماعيل حسين"سامية، فقام هو اآلخر باستدعاء المهندسين المختص في الهندسة اإل

 1681وابتداء من سنة  ،1681واستمر مكتب الدراسات لشركة المحروقات الوطنية بتنفيذ المشروع إلى غاية 
 .تم تكليف مكتب الدراسات الذي تشرف عليه مؤسسة البناء لقسنطينة

سامية، وبسبب افتقاد الجزائر وقد تم اللجوء إلى المختصين المصريين ألنهم يتقنون الهندسة المعمارية اإل
ل ألول مرة في القطر سامي الذي استعملمختصين في هذا المجال، وباعتبار أن المسجد يمتاز بالطابع اإل

الرسم وقد قدم مع المهندسين المصريين مجموعة من األيدي العاملة المصرية المختصة في  .الجزائري
 (.األيدي العاملة األجنبية)عاما  11عددهم و  قرآنية على الجدراناليات اآلوالنقش وكتابة 

 : ز مشروع المسجدنجااصعوبة  (1-3
 11) 1661 ز هذا المشروع سنةإنجاواكتمل  1671انطلقت األشغال بمسجد األمير عبد القادر في سنة 

نجاز هذا المشروع بسبب أن كل األعمال الخاصة بالرسم إنجاز تعود أساسا إلى صعوبة ، فطول مدة اإل(سنة
المجال نظرا لما تتطلبه طبيعة  والزخرفة تقام باليد، وذلك رغم مشاركة اليد العاملة المصرية المختصة في هذا

صخرة المحراب الثاني المتواجد بقاعة الصاة الثانية  علىفعلى سبيل المثال النقش . هذه األشغال
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إلى زخرفته المتنوعة وكتابة اآليات القرآنية به كل ذلك قام به  باإلضافةأشهر  7دام ( المخصصة للنساء)
 .هذا األساس فإن جميع األشغال تأخذ حصتها من الوقتالحرفي المصري المختص بهذا المجال، وعلى 

استعمال ونقش الرخام ) التزيينأنواع من األشغال منها  1ونظرا لصعوبة المشروع تم تقسيم المشروع إلى 
صب : مثل األشغال الكبيرةتوجيه العمال إلى الميدان، ثم تأتي هذه العملية وتتطلب ، (والحجرة االصطناعية

مثل الكهرباء،  التجهيزقالب صب االسمنت، حديد البناء المشيد باالسمنت المسلح، وأخيرا يأتي  االسمنت،
 . أدوات التسخين، الترصيص الصحي –تكييف القاعات، التجهيزات الخاصة 

 : المتعاملون المحليون واالجانب (1-4
اصة به عدة مؤسسات نظرا ألهمية المشروع وضخامته وصعوبته، فقد شاركت في عملية األشغال الخ

وء إلى بعض المتعاونين األجانب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، فمن بين جإلى الل باإلضافةمحلية 
الجيش الوطني الشعبي : نجاز نجد في عملية الحفر ووضع األسسالمؤسسات المحلية التي ساهمت في اإل

والتي تغير اسمها فيما بعد لتصبح مؤسسة )الجيش  /الذي قام باألشغال الكبيرة ثم المديرية الوطنية للبناء 
التي أخذت األشغال الثانوية، وبعض المؤسسات التي قامت بعدة أشغال تحت وصاية ( البناء لقسنطينة

مؤسسة خاصة بوضع آالت التسخين والتكييف، ومؤسسة أخرى خاصة بوضع : ديناميكية البناء الوطنية وهي
  .ة الحماية ضد الحريقاآلالت الهاتفية والصوتية وشبك

ومن بين المتعاونون األجانب نجد شركة فرنسية قامت بتجهيز قاعة المحاضرات، وشركة فرنسية أيضا 
"SOCIETE A R L U S " ،قامت بوضع شبابيك من البرونز وراء نوافذ الجامعة ومسجد األمير عبد القادر

 اإلنارةزف والقرميد، والثريات وأدوات اختصت بوضع الخ" ESP: FAIENCE ET TUILES"وشركة اسبانية 
 ".GLASS-EXPORT (TCH) LUSTRERIE"من طرف شركة تشيكوسلوفاكية 

 : في مشروع المسجد ةالمستعمل المواد (1-5
المواد المستعملة في مشروع مسجد األمير عبد القادر، هناك ما هو مستورد وما هو محلي، فمن بين 

االصطناعية التي استعملت ألول مرة في الجزائر تتكون  نجد الحجرة المسجدة في المستعمل ةالمحلي المواد
من مزيج رمل الرخام وغبار الرخام واالسمنت األبيض، والرخام الذي استعمل للزخرفة وتزيين الجامعة، نجد 

، (مزود من غرداية)، مزود من براقي وسكيكدة، والجبس اصنف 11منه عدة أصناف مختلفة يبلغ عددها 
 (.من عين السمارة)، والرخام األصفر (من بن زياد)عض الخزف وب

في مشروع المسجد نجد البرونز الذي استعمل للتزيين، نجده مستعما  ةالمستعملو  ةالمستورد أما المواد
( من تشيكوسلوفاكيا ةمستورد) اإلنارةخاصة على شكل شباك للنوافذ وهو مستورد من فرنسا، والثريات وأدوات 

والخزف ( من ايطاليا)والخزف العادي ( من فرنسا)وتجهيزات قاعة المحاضرات ( من اسبانيا)األزرق  والقرميد
والخشب من ( من تشيكوسلوفاكيا)وزجاج مقطع على شكل هرمي ( من اسبانيا)الذي يوضع على الجدران 

 .من كندا( PITCHPIN)عدة أصناف منقوشة مثل البيتشبان 
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60 0120

 

 مسجد األمير عـبد القــادر في حي قدور بـومـــدوسلمـوقـــع مخطط ال: 1 - 8شكل 
 الباحث: المصدر

 
 

 حي قدور

 بـومـــدوس    
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 : األمير عبد القادر مسجـدالعمراني لموقع دراسة ال - 2
الوصول و  عتبار، إذ كان المكان غير معـتدلاالإن المشروع األولي للمسجد لم يأخذ مسألة المحيط بعين 

هذا المكان يقع بالناحية الغربية من حي و  إليه في غاية من الصعـوبة، هذا المكـان هو حـي قـدور بـومـدوس،
  .(1 - 8شكل )المنظر الجميل 

الميـاه وحيدة من نوعها  اتنـافور و  ،اتهكـتار  11بلغت شاسعة خضراء  اتمساحيوجد بمحاذاة المسجد و 
شرقي المسجد، وهذه النافورات صممت على شكل جدار مفتوح فيه نافذة في وسطه  المتنوعـة ابهندستـه

 .(1 - 8شكل )و (1 - 8شكل )ينسكب الماء من فوقها 
 
 

60 0120

 

 سجد األمير عبد القادررسم توضيحي يبين منافذ ومركبات م: 1 - 8شكل 
 الباحث :المصدر

 :  وما يمكن استخاصه واستنتاجه من الموقع العمراني لمسجد األمير عبد القادر ما يلي
ويحده . جنوب غرب مركز مدينة قسنطينة ،المسجد يقع في حي قدور بن مدوس، وسط نسيج عمراني -

من الشمال حي المحاربين، ومن الجنوب الحي الجامعي نحاس نبيل، ومن الشرق حي فيالي وحي فضيلة 
 .سعدان ومن الغرب ثانوية ابن باديس

سامية والفناء الخارجي والجامعة اإل( الطابق األول)مسجد األمير عبد القادر : المسجد مركب من -
 .وموقف السيارات...( نافورات مياه /  مساحات خضراء)وساحة المسجد الكبيرة 

 .دماج في الموقعالمسجد ممتد طوليا ليتماشى مع شكل األرضية المستطيل قصد اإل -
المسجد مدمج مع شكل األرضية المستطيل، لكن بالنسبة للشكل العام للمحجمية فهو غير مدمج مع  -

ه كمشروع ديني إبراز طبيعة المسجد ومحاولة المحيط المجاور وكذلك على مستوى الواجهات المعمارية وهذا ل
 .    يحقق مبدأ الهيمنة على المحيط العمراني

سهولة الوصول إلى المسجد، حيث يحيط بالمسجد عدة محاور مكانيكية وسكة ترامواي وعدة مواقف  -
، اليمنفذ حي في، منفذ حي قدور بومدوس :منافذ موصلة للمسجدقريبة للحافات وللترامواي، وبه عدة 

 .منفذ حي المنظر الجميل، منفذ حي المحاربين، جويلية 1منفذ حي ، منفذ نهج شيقفارة

حي 
 المحاربين

 ثانوية بن باديس

حي ال
 يالجامع

ضيلة حي ف
 سعدان

حي 
 فياللي

مسجد األمير عبد 
الجامعة  القادر

 ميةاإلسا

 نافورات مياه/مساحات خضراء شاسعة

 المسجد ممتد طوليا تماشيا مع شكل األرضية المستطيل

 موقف السيارات فناء الخارجيال
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 .المسجد ذو معلمية قوية، حيث أنه بارز ويمكن رؤيته من أي نقطة من وسط مدينة قسنطينة -
 .في حي قدور بن مدوس، وسهل الوصول إليه من جميع الجهات ااستراتيجي اوبذلك يحتل المسجد موقع -
/ مجاالت للوضوء في الهواء الطلق / مساحات خضراء )ساحة المسجد الكبيرة وتهيئتها الخاصة  -

من عناصر الجذب للمسجد، ومن أجل تحقيق النزهة والتواصل البصري مع المسجد ...( نافورات مياه 
 . لتقوية العاقة بين الداخل والخارج

 .تجسد مفهوم الهيمنةالمسجد قوية، تعتبر عنصر جذب للمسجد و  محجمية -

 
 سجد األمير عبد القادرلمجاالت الخضراء بمحاذاة مل مشهد عام: 1 - 8شكل 

 الباحث :المصدر

  :األمير عبد القادر مسجدالدراسة المعمارية ل - 3
 : مسجددراسة نظام تخطيط ال (3-1

، (يفة الدينيةالوظ)داء الصاة قاعة الصاة أل :التاليةمسجد األمير عبد القادر يحتوي على الوظائف 
جامعة إلى  باإلضافةيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات، مدرسة الشومكتبة مسجد األمير عبد القادر، و 

 (.الوظيفة التعليمية)سامية اإلالعلوم 

 : قاعة الصالة (3-1-1

، (7 - 8شكل )و (7 - 8شكل )و( 9 - 8شكل )و( 1 - 8شكل ) تتخللها أعمدة من الرخام   الرئيسيةقاعة الصاة 
ن نافع بالقيروان، مع بمدة بيت صاة مسجد عقبة لجدار القبلة، مذكرة في بعض الجوانب، أع   محاذاةتمتد 
دعائم إلى ال باإلضافة، و تمتد نحو العمقو  أعمدة هذه األخيرة أكثر صابة،و  ختاف في كون صفوفاال
، وتوجد قاعة 1م 1119بمسجد األمير عبد القادر    الرئيسيةالصاة  ةقاعوتبلغ مساحة . الرخاممصنوعة من ال

 تقع حول الفناء المركزيو المخصصة للرجال   الرئيسيةثانية للصاة مخصصة للنساء تجاور قاعة الصاة 
 .(8 - 8شكل )و (1 - 8شكل )
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020 10

 
 األمير عبد القادر  لمسجد ولمخطط الطابق األ: 1 - 8شكل 

 الباحث :المصدر

020 10

1

9

4 4 4

4 4 4

7

5

7

6

2 3

8

10

10

8 8

88 811

11

10

10

 

 سامية األمير عبد القادر والجامعة اإل لمسجد ثانيمخطط الطابق ال: 9 - 8شكل 
 الباحث :المصدر

 
 

 فراغ على قاعة الصاة         1
 فراغ على الصحن 1
 كافتيريا 1
 فصل دراسي 1
 (طالب 111)قاعة محاضرات  1
 (طالب 111)قاعة محاضرات  9

 

 

 

 دورة مياه 7
 مكتب 8
 مكتبة 6
 بهو 11
 مكاتب 11

 

 

 

 

قاعة 

 الصالة

 

 

 

 

 

 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

   الرئيس  المدخل 

 جانبيالمدخل ال

 

 

 

 

 

 

 خلفيالمدخل ال

 

 

 

 

 

 

 ثانية مخصصة للنساء صالةقاعة 
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+ 0,00

+ 5,16

+ 8,46

+11,46

+15,96

+19,56

+64,00

+107,00

020 10

 

 ــد الـقـادرمقطع طولي لمـسجـد األمـيـر عــب: 7 - 8شكل 
 الباحث :المصدر

 

   
 مسجد األمير عبد القادرب( اليسار)النساء  قاعة صاةلو ( اليمين) الخاصة بالرجال   الرئيسية صاةالقاعة ل مشهد عام: 8 - 8شكل 

   الباحث :المصدر
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 :رفولوجي لقاعة الصالةو الشكل الم (3-1-1-1 
هو مناسب نوعا ما لفراغ و م،  x 91م  91ذات مسقط مربع الشكل، طول ضلعه قاعة صاة المسجد 

                                                             .(6 - 8شكل ) حيث يحقق صفوفا متوازية ومتساوية الصاة،

020 10

 
 سجد األمير عبد القادرمالشكل المربع لقاعة صاة : 6 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
 

  :مداخل قاعة الصالة (3-1-1-2
، أما المدخل الثانوي (الجانب الشمالي)للمسجد يقع بالحائط الجانبي لقاعة الصاة    الرئيس  المدخل 

       :(11 - 8شكل ) (الجانب الغربي)للمسجد يقع بالحائط الموازي لحائط القبلة 

 األفضلية في ذلك بعد يأتي ثم المداخل الخلفية لقاعة الصاة في الحائط الموازي لحائط القبلة، تفضيل -
 .الجانبيين الحائطين من المتأخر الجزء من المداخل

 .  مداخل بأبواب بارزة، تعتبر عنصر جذب للمسجد وتجسد االحساس بالعظمة والهيبة -
عطاء المسجد أكثر حيوية وتحقيق النزهة إل( على مستوى المداخل الدرجات)االختاف في المستويات  -

 .في المشروع
 .  للمسجد باعتبارها مجاال للتاق والتحاور   الرئيس  غياب التهيئة في الساحة المجاورة للمدخل  -
متوازنة وجيدة وتهوية  نارةإيضمن الوظيفة الجيدة لقاعة الصاة من خال  تقابل الفتحات واألبواب -

 .طبيعية جيدة
 

         

          

 
 



 األصالة والعصرنةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال     عبد القادر  لعمارة مسجد األمير تحليليةالدراسة ال: لثامنالفصل ا

252 
 

020 10

 
 (الجانب الشمالي والغربي) مسجدلا صاةمداخل قاعة موقع : 11 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
 (:الصحن)الفناء  (3-1-2

يوجد  ،(11 - 8شكل ) ذو شكل مستطيل 1م 761مساحته ( Patio)إلى السماء  وهناك صحن مفتوح
 .بمحاذاة قاعة صاة مسجد األمير عبد القادر في الجهة الجنوبية

020 10

 

 األمير عبد القادر  لمسجد ولالطابق األمخطط الصحن وقاعة الصاة المخصصة للنساء ب: 11 - 8شكل 
 الباحث :المصدر

 

 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

المدخل 
 الجانبي

   المدخل الرئيس  
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  :دراسة العناصر المعمارية للمسجد( 3-2
  :المحراب (3-2-1

شكل ) (القبلة) الكعبة المشرفة القبلة، يقع في وسطه وهو موجه نحوتجويف في جدار المسجد هو محراب 
معالج  وهو، (11 - 8شكل ) التي تعلو فراغ المحراب وة حصان متوج بقبةد، وله شكل قوس ح(11 - 8

مكون من قطعة واحدة المخصصة للنساء، وهو قاعة الصاة الثانية ثاني بمحراب ويوجد لنقوش، بالزخارف وا
 .من الرخام من نوعية لونيكس ضمن كتلة

020 10

 

 

02 1

 
 موقع المحراب والمنبر بقاعة الصاة بمسجد األمير: 11 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
  (األسفل)وواجهة المحراب ( األعلى)مقطع عرضي : 11 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
 

 

  :نبرالم (3-2-2

درجات، وهو  8يتكون من  ،نحو المصلين القبلة متوجهافي جدار المنبر يقع على يمين المحراب، 
 .(11 - 8شكل )مصنوع من الخشب 
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01 0,5

 

 األمير عبد القادر مسجدلمنبر ( من اليمين إلى اليسار)واألمامية والمسقط العلوي  الواجهة الجانبية: 11 - 8شكل 
 الباحث :المصدر

  :مئذنتا المسجد (3-2-3

بتناسق هندسي تمتازان بأصالة ال نظير لهما و  لتانوال الفريدتيند القادر بمئذنتيه يتميز مسجد األمير عب
المعماري الحديث في  بداعاإلان أيضا أحد مظاهر كما تعدو  ،تعتبران من نوادر المآذنو  واضح المعالم

  .الجزائر

  :ئذنتا المسجدمل رفولوجيو الشكل الم (3-2-3-1
كل واحدة منها  طول ضلع، (11 - 8شكل )قاعدة مربعة الشكل  اتاألمير عبد القادر ذ مسجد امئذنت

 .م 117حوالي كل واحدة منها  فاعارتيبلغ و  ،م x 9691 م 6,60

 

 الواجهة األمامية

 

 

 

 

 

 

 الواجهة الجانبية

 

 

 

 

 

 

 المسقط العلوي
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  :ئذنتا المسجدم موقع (3-2-3-2
مسجد تقعان في الجانب الجنوبي لبيت صاة المسجد، حيث تقع أحد المئذنتين بالزاوية الجنوبية ال امئذنت

 .(11 - 8شكل ) الشرقية لبيت الصاة، أما األخرى فتقع بالزاوية الجنوبية الغربية لبيت الصاة أيضا

  

020 10

 
 (الجهة الجنوبية من قاعة الصاة) موقع المئذنتين في مسجد األمير عبد القادر: 11 - 8شكل 

 الباحث        : المصدر

  :(التركيب الداخلي)المـسـجـد  االـوصـف الـمـعـمـاري لـمـئـذنـت (3-2-3-3 
المسجد كلتاهما  امئذنت :التركيب الداخلي لمئذنتي مسجد األمير عبد القادر بالخصائص التالية ازيمت

متصاعدة تدور حول هذا  اتالذي له درج عتيادياالالدرج إلى  باإلضافة مصعد كهربائي :ـبمزودتان 
ة طول درج 189من  الدرجيتألف هذا و  .(11 - 8شكل )و (19 - 8شكل ) المئذنةن مع جدراو  المصعد الكهربائي
 .م 3,95مئذنتي المسجد من الداخل فتبلغ حوالي طول ضلع قاعدة م، أما  1,05كل درجة منها 

طول كل شرفة  التي يبلغ، (17 - 8شكل ) الثالثة اتالشرفصل إلى يدرجة  11نسان اإلبعد أن يرتقي و 
على الجدران الثاثة  اتتتواجد هذه الشرفو  م 1,295عرض قسمها الخارج من المئذنة و  م 2,575منها 

درجة  189نسان اإلبعد أن يصعد و  .ساميةاإلستثناء جدار المئذنة الرابع الملتصق بجدار الجامعة باللمئذنة 
  0,77م وعرضها 0,96والتي يبلغ طولها  األولى، اتمن الشرف ةاألصغر مساحاألربعة  اتالشرفيصل إلى 

 118نسان اإلأخيرا يصعد و  .(18 - 8شكل ) وتتواجد هذه الشرفات الصغيرة على الجدران األربعة للمئذنة م،
ولكن  م، ,306يبلغ طول ضلعها من الداخل ، التي (16 - 8شكل ) العلويةالسطحية درجة حتى يصل إلى 

  .(16 - 8شكل )م  0,72قبل الوصول إلى هذه السطحية يتناقص طول درجات صعود المئذنة ليصبح يبلغ 
 

 الشرقية المئذنة

 المئذنة الغربية
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02 1

 
02 1

 
-القاعــدة  -مـئـذنة للمقطع عرضي : 19 - 8شكل 

 (1.11مستوى )
 الباحث: المصدر

  –مستوى الشرفات الثاث  - لمئذنةلمقطع عرضي : 17 - 8شكل 
 (م 9,80+ مستوى )

 الباحث: المصدر

02 1

 
02 1

 
مستوى  -مـئـذنة للمقطع عرضي : 18 - 8شكل 

 (م 45,20+ مستوى ) –ة الشرفات األربع
 الباحث: المصدر

  –السطحية العلوية  -مـئـذنة للمقطع عرضي : 16 - 8شكل 
 (م 73,30 + مستوى)

 الباحث: المصدر
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 (الشرفاتأحد المصعد الكهربائي و )مسجد من الداخل المشاهد عامة ألحد مئذنتي : 11 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
 : ئذنتا المسجدمالمكونات المعمارية ل (3-2-3-4

  :(11 - 8شكل )و (11 - 8شكل ) مربع، كل منهما يمتاز بالشكل المن طابقينكلتاهما تتكون  مئذنتا المسجد
 تينجدران المئذن تحتفظو  ،ذو قاعدة مربعة الشكل   الرئيس  الطابق األول هو البرج  :  الرئيس  البرج  *

 ،التهوية في آن واحدو  ضاءةلإل اتللمئذنة فتحالخارجي يتوزع على البدن و  ،فعناارتعتدالها كلما اا و ستقامتهبا
 .(11 - 8شكل ) (درابزين حجري)نجد جدار المئذنة مخرم في الوسط و 

ذو قاعدة مربعة  ،الذي هو أصغر بكثير من األول ،أما الطابق الثاني فهو الجوسق أو البريج :البريج *
 .(11 - 8شكل ) الشكل
صغيرة  اتشرفو  كبيرة في األسفل عددها ثاثة اتتتوزع على البدن الخارجي للمئذنة شرف :اتالشرف *

  .(11 - 8شكل ) الحجم في األعلى عددها أربعة
 وهال معدنية اتينتهي بثاث كر و  فوق هذا البناء نجد رأس المئذنة الذي يعلو الجوسق :رأس المئذنة *

 .(11 - 8شكل )

 : (م) ئذنتا المسجدمالداخلية والخارجية لمقاسات ال (3-2-3-5

 (. م 11671: ارتفاع البريج –م  71611: ارتفاع البرج)م  117:   جمالياالرتفاع اإل -

  (.م 9691: عند القمة من الخارج -م  9691: عند القاعدة من الخارج: )ضلع البرج -

  (.م 1661: في القمة من الداخل -م  1661: في القاعدة من الداخل: )ضلع البرج -

 (.م 1611: من الخارج: )ضلع البريج -

 .م 1,85=  ضلع المصعد الكهربائي من الخارج: ضلع النواة المركزية -

 .م 1,05: طول الدرجة -. درجة 386: عدد درجات السلم -
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+ 0,00

+107,00

+73,30

+45,20

+20,50

+32,85

+09,80

010 52 04 204 2

33,70

73,30

6,60

3,95

                                                  
 لمئذنة الشرقيةمقاطع عرضية ل/  لمئذنة الشرقيةاواجهة /  الشرقيةلمئذنة مقاطع عرضية ل: 11 - 8شكل          

 الباحث: المصدر

 ريجــــالب   ارتفاع
 (:الجوسق)

 

 

 

 

 :رجــــــــــالب   ارتفاع

 

 

 

 

 

 

رأس المئذنة ينتهي بثاث 
 كرات معدنية وهال

 

 

 

 

 

 

 البرجضلع 
 خارجمن ال

 

 

 

 

 

 

ضلع 
 البرج
من 
 الداخل
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020 10

020 10

 

 لمـسجـد األمـيـر عــبــد الـقـادر( األسفلفي )والغـربية ( األعلىفي )الواجهة الشرقية : 11 - 8شكل 
 الباحث :المصدر
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  :األمير عبد القادرالدراسة المعمارية لواجهات مسجد ( 3-3
سامي الجزائري من خال بعض من خال الواجهات المعمارية ناحظ بروز الطابع المعماري اإل

 . (11 - 8شكل )العناصر كالقبة والمئذنة وكذلك الزخارف والنقوش 
في الواجهة الشمالية  وتوازن معماري ناحظ وجود تناظر محوري عن طريق محور القبة المركزية -

 .(11 - 8شكل )( الرئيسية)للمسجد 
 
 

020 10

 
للمسجد   الرئيس  الواجهة الشمالية من ناحـية المدخل : 11 - 8شكل   

 المصدر: الباحث

الواجهتان الشرقية والغربية ممتدتان أفقيا لكن عنصر المئذنة يحقق التوازن في الواجهة ويكسر االمتداد  -
 . (11 - 8شكل ) األفقي للواجهة

من خال األقواس في يقاع معماري منتظم وبسيط، وهذا إفي جميع واجهات المسجد وجود ناحظ  -
 .(11 - 8شكل )و (11 - 8شكل ) الواجهة أو عن طريق الفتحات والزخارف المعمارية

 - 8شكل )و (11 - 8شكل ) استعمال المشربية في جميع واجهات المسجد للتقليل من دخول نسبة الضوء -
11). 
 

 محور التناظر

 

 

 

 

 

 

 التوازن المعماري

 

 

 

 

 

 

العنصر 
 :العمودي
 المئذنة

 

 

 

 

 

 

العنصر 
 :العمودي
 المئذنة

 

 

 

 

 

 

 إيقاع معماري منتظم
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020 10

 
 الواجهة الغربية من ناحـية المدخل الجانبي للمسجد :11 - 8شكل 

 الباحث: المصدر

  :األمير عبد القادرئية لمسجد نشادراسة العناصر اإل ( 3-4
المادة  والتي تعدالخرسانة المسلحة  :أهمهامواد عدة تعملت في بناء مسجد األمير عبد القادر سا

النظام المستعمل أما  .الخزفو  الزجاجو  شبلخاو  الجبسو  صطنـاعيالحجـر االو  الرخامو  السيراميك، و األساسية
 .إلى الجدران الحاملة باإلضافةكمرة  –هو نظام عمود ففي المسجد 

  :قـــــبــــةال (3-4-1

سكب فيها المصممون عصارة فنهم، سامية تحقق االتزان والجمال، تعتبر قبة المسجد ملتقى الفنون اإل
القبة تغطي قاعة  .ساميةحيث اعتمد مهندس القبة في تحويرها وتجسيدها على جميع أنواع العمارة اإل

 .(11 - 8شكل )م  11م وقطرها  91ويبلغ ارتفاعها وتقع في وسطها،    الرئيسيةالصاة 

 إيقاع معماري منتظم

 

 

 

 

 

 

 الواجهة ممتدة أفقيا

 

 

 

 

 

 

 التناظر النسبي في الواجهة

 

 

 

 

 

 

محور 
 التناظر

 

 

 

 

 

 

 المئذنة: العنصر العمودي
تكسر االمتداد األفقي 

 للواجهة

 

 

 

 

 

 

 المئذنة: العنصر العمودي
 تحقق التوازن في الواجهة

 

 

 

 

 

 

 استعمال المشربية في الواجهات
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010 5

+64,00

+ 0,00

 
 مسجدقبة الطولي ل طعمق: 11 - 8شكل 

  الباحث :المصدر
 

  :دعائماألعمـدة وال (3-4-2

إلى  باإلضافة، و تمتد نحو العمقو  لجدار القبلة   محاذاةتتخللها أعمدة من الرخام، تمتد قاعة الصاة 
 :والماحظ على أعمدة قاعة الصاة ما يلي ،مصنوعة من الرخامالدعائم ال

، وكذلك إلى (نظام عمود كمرة)ئي للقاعة نشايرجع إلى النظام اإل ، وهذافي قاعة الصاةعددها كثير  -
 (.اتخاذ ساتر أثناء الصاة الفردية)البعد الديني لعنصر العمود 

، أما األعمدة الخاصة بقاعة صاة الشكلأسطوانية وهي  مغطاة بالزليج   الرئيسيةأعمدة قاعة الصاة  -
 . (17 - 8شكل ) مربعة الشكلوهي  النساء مغطاة بالرخام

 - 8شكل ) عطاء المجال الداخلي أكثر قوةئية وإلنشايعود للضرورة اإل( الكمرات)الهيكلة الداخلية البارزة  -
حساس بالعظمة والهيبة وكذلك عطاء اإلارتفاع السقف في قاعة الصاة يمتد إلى ما بين الطوابق إلأما  .(19

 .(19 - 8شكل ) ضاءة والتهوية الطبيعية الجيدةتوفير اإل
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 (بروز الكمرات/ ارتفاع السقف  /وكثرتها  العمق نحو تمتد األعمدة( )الرجال) المسجد صاة لقاعة عامة مشاهد: 19 - 8شكل 
 الباحث: المصدر

   
 (مربعة الشكل)النساء  صاة قاعةوب( أسطوانية الشكل)األعمدة بقاعة صاة الرجال : 17 - 8شكل 

 الباحث: المصدر

  :األمير عبد القادردراسة العناصر الزخرفية لمسجد ( 3-5
 - 8شكل ) منها أفاريز المداخل، (18 - 8شكل )لخصائص الزخرفية القادر بدقة ا يتميز مسجد األمير عبد

القوس و  غيرها،و  األقواس التي على شكل نعال الحصان الحديديو  الطنوف المتواجدة على الواجهةو  (11
 .بيضاوية األقواس، و ما إلى ذلكو  كمفصصو  المحدب ممثل في كثير من األحيان بمناظر متنوعة كمعلى

سامية، تشبه خايا النحل تجدها إالتي توجد في أعلى السارية فهي زخارف معمارية  اتصلمقرنأما ا
في هذا المسجد المتناسق و  التجميل الهندسي المتعددو  الزخرفةطبقات بعضها فوق بعض، و  بارزة ومدالت في

 صطنـاعيالحجـر اال :مثلمواد بناء عريقة  ستعمالنحت أو الصورة أو الجمع بينهما باعن طريق التمت 
 .لخا...الخزفو  الزجاجو  شبلخاو  الرخامو  الجبسو 

، المنقوشة بالخط الكوفي ذي شكل زهري اتنقوش أثرية كاآلي في المسجد فهيالزخرفة الخطية  أما
وقد زين . الذكي الذي تمت فيه مراعاة الفضاء الذي وزعت فيه توزيعا متقنا كذلك األمر بالنسبة إلى توزيعهاو 

المسجد بأشرطة من الكتابة الزخرفية أعالي جدران المسجد بآيات الذكر الحكيم، وتم أيضا تغطية مساحات 
 .واسعة من أسطح القباب، وهذه التكوينات الزخرفية دقيقة الصنع ورفيعة الذوق

   ارتفاع
 السقف

 بروز الكمرات

كثرة 
 األعمدة
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  :الزخرفة بقاعة الصالة (3-5-1

متدرجة نحاسية ذات طابع فني أندلسي قديم بفكرة جديدة ومبتكرة، كبيرة  اتمضاءة بثري ة الصاةقاع -
، قامت بتصميمها (16 - 8شكل )المتنوعة والمختلفة بتيجانها  أعمدتهاو  على شكل عنقود، معلقة بين الصفوف

لقد و  التي تفتح على جانبيها نوافذ كبيرة مؤطرة بصف من األعمدة الرخامية،و . شركات اسبانية متخصصة
شكل )في قاعة الصاة  الخشب الرفيع عالي الجودةهناك و . (11 - 8شكل ) سطح هذه النوافذ بالفسيفساءزينت أ

ج فيه از تتخللها أقواس تسمح بدخول ضوء الشمس عبر نوافذ زجاجها تتمو  ، تزينه األحجار النفيسة،(18 - 8
 .ألوان الطيف

 
 (الرجال) المسجد صاة عام لقاعة مشهد: 18 - 8شكل 

 الباحث: المصدر

00,4 0,2

                     

00,4 0,2

 

  (تاج مبني على شكل زخارف نباتية) تاج كورنثي     (تاج به زخرفة حلزونية الشكل من الجانبين)تاج أيوني 
 تفاصيل لتيجان األعمدة بقاعة الصاة بمسجد األمير عبد القادر: 16 - 8شكل 

  الباحث :المصدر
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01 0,5

 

 

04 2

   

تفاصيل لنافذة تحتوي على قوس متموج : 11 - 8شكل 
 (اليسار) المسجدمشهد عام لنافذة بقاعة صاة و ( اليمين)

 الباحث :المصدر

 للمسجد    الرئيس  مشهد جانبي للمدخل : 11 - 8شكل 
 الباحث: المصدر

 
 

المحراب بالفسيفساء والزليج والمقرنصات الجصية  كسي، حيث المحراب معالج بالزخارف والنقوش -
تداء اببالحروف الكوفية  ا  نقوش هتتخللفجدار القبلة أما . (11 - 8شكل )والرخام المزركش بطراز مغربي أصيل 

التي تنتهي بتحديد و  العمودية،المحاطة بشماريخها  المزخرفة اتمن عقدة قبة المحراب، وصوال عبر الغصني
 .امساألركان الخمسة لإل

 كتلة المكون من قطعة واحدة ضمنالمخصصة للنساء، و نحت رأس المحراب بقاعة الصاة الثانية وقد 
، صنعت على شكل أضاع تنتشر انتشار الشعاع من طبق مستدير كتب من الرخام من نوعية لونيكس

 .(11 - 8شكل ) "اهلل أكبر"داخله 
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    الرئيسيةبقاعة الصاة  مسجدمشهد عام لمحراب ال: 11 - 8شكل 
 الباحث :المصدر

مشهد عام للمحراب بقاعة : 11 - 8شكل 
 الصاة المخصصة للنساء

 المصدر: الباحث

المنبر مصنوع من الخشب، استعمل فيه الفنان فن الحفر والتفريغ، كما استخدم فيه التطعيم والظفر مع  -
 .(11 - 8شكل )طاء زيتي 

 
 األمير عبد القادر مسجدمنبر ل مشهد عام: 11 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
  :الزخرفة بالصحن (3-5-2

، (11 - 8شكل )صحن المسجد مزود بحوض الماء به نافورتين يتدفق منهما الماء على جنبات الحوض 
 .(19 - 8شكل )والصحن أيضا محاط بعدة أبواب خشبية مزخرفة ومؤطرة بنوافذ زجاجية في األعلى 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images/mai2004/aek/Constantine158.jpg
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02 1

 
  مسجدصحن اللمشاهد عامة : 11 - 8شكل 

  الباحث :المصدر
صيل لنافذة بصحن المسجد اتف: 19 - 8شكل 
 الباحث :المصدر( المتداخلة األقواس)

 :الزخرفة بالقبة( 3-5-3

. قبة المسجد من الداخل مزخرفة بوحدات هندسية كتب عليها أسماء اهلل الحسنى ممزوجة بالزخرفة النباتية
 - 8شكل )ستطاع مصمم القبة أن يوظف أكثر من سبعة ألوان مختلفة هي غالبا ما تستخدم في نقوش يدوية او 

    . ضاءة الطبيعيةأما الفتحات الموجودة في محيط القبة تستعمل لإل .(17

  
 (مناظر داخلية وخارجية) مسجد األمير عبد القادرقبة ل مشهد عام: 17 - 8شكل 

 الباحث :المصدر
 :          الزخرفة بمئذنتا المسجد (3-5-4

يتوزع على البدن الخارجي للمئذنة فتحات لاضاءة والتهوية في آن واحد، ونجد جدار المئذنة مخرم في 
وتتوزع أيضا شرفات كبيرة في األسفل عددها ثاثة وشرفات صغيرة  (18 - 8شكل )( درابزين حجري)الوسط 

. يوجد في السطحية أعمدة مختلفة األحجام تغطي جانب من السطحية. الحجم في األعلى عددها أربعة
 .ينتهي رأس المئذنة بثاث كرات معدنية وهال
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 (اليسار) ألحد شرفات المئذنة الشرقيةو ( اليمين) - درابزين حجري -عام لزخرفة جدار المئذنة  مشهد: 18 - 8شكل 

 الباحث: المصدر

 :وجامع الجزائر األمير عبد القادرالدراسة الخاصة بنمطي مسجدي * 
 :ي مدينتي قسنطينة والجزائرمسجـد تصنيف – 1

 سيتم، حيث األمير عبد القادر وجامع الجزائرمسجدي الدراسة المرتبطة بنمطي من مراحل هي مرحلة 
 :من خال المرور على ينجدتصنيف نمطي المسالتحضير ل في هذه المرحلة

 : لمسجدي مدينتي قسنطينة والجزائر المالحظــــة الدقــيـــقـــة( 1-1

لى الرسومات المنجزة لتلك المساجد المدروسة من مخططات وواجهات ونعتمد في الماحظة الدقيقة ع
 .خوذة لتلك المساجدأإلى الصور الفوتوغرافية الم باإلضافةومقاطع 

 : ــــع معاييــــــر تصنيف مسجدي مدينتي قسنطينة والجزائرـوض( 1-2

ء وظهور نشافترة اإل: فيمعايير التصنيف ترتبط باشكالية االنطاق في البحث وعن الماحظة، وتتمثل 
رفولوجي للعناصر المعمارية و من الشكل الم ينجديزيائي والمميزات المعمارية للمسالبعد الف، وبتلك المساجد

 تجاهإلى اال باإلضافةو  ...(.من قاعة الصاة، والصحن، والمحراب، والمنبر، والقبة، والمئذنة )للمسجد 
 ...في المسجدين  ومواد البناء المستعملةوالهيكلة التصميمي لعمارة المساجد، وتكنولوجيا بناء المساجد، 

 : تصنيــــــــف المسجدين( 1-3

 :، فإننا نصنفوعلى أساس معايير التصنيف المذكورة سابقا

حيث . المغربي األندلسيالفن المشرقي والفن مزيج بين : نمط مسجد األمير عبد القادر بمدينة قسنطينة -
 ستمدا، وقد (من حيث األبعاد والزخرفة)األندلسي  ربيالمغبالفن الزخرفي  للمسجد لتأثر الكبيرناحظ ا
من )نمطه المعماري والزخرفي من بعض الجوامع المصرية المشيدة في زمن الساطين المماليك  المسجد

مصمم ، فالتقليدي تجا اال  مسجد األمـيـر عـبـد الـقـادرالتصميمي لعمارة  تجاهيوافق االو  (.حيث جانبه الضخم
المسجد لجأ إلى استخدام مفردات من العمارة المملوكية في مصر إلى جانب التأثر بالفن الزخرفي بمسجد 

 .قرطبة بأسبانيا
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المغربي وبأسلوب حديث، حيث من الفن ستمد نمطه المعماري ا: بمدينة الجزائر" جامع الجزائر"نمط  -
 مع أعمدة، على المرفوعة المغربية الصاة قاعات أشكال من الجزائر لجامع الصاة قاعة تصميم ستمدا

منارة الجامع فهي نتاج توازن في التناسب بين األبعاد، مع احترام مقاييس  اأم التقنيات، أحدث استعمال
 مع والمعاصرة االنتماء اتجا  "الجزائر جامع" لعمارة التصميمي تجاهاال يوافقو . المنارات التقليدية المغربية

 أما حديثة، وبتقنيات متطور سياق في اإلسامية العمارة مفردات باستخدام ارتبط فالجامع ،المعاصرة تغليب
 .إلخ...  والقبة كالمئذنة تقليدية رمزية عناصر استخدام على فيعتمد المحلي الجغرافي بالنطاق االرتباط

 :مدينتي قسنطينة والجزائري مسجـد يطـــوضع نم – 2
 :رة سابقاعلى أساس معايير التصنيف المذكو  ينالمسجد يطنموضع سنقوم بفي هذه المرحلة 

 : مسجد األمير عبد القادرنمط ( 2-1

الفن المشرقي والفن بين مزج أنه األمير عبد القادر  مسجدعناصر نستخلص من الدراسة المعمارية ل
ذ و . سامي العريقاإلعبارة عن تمـازج للفـن  المغربي األندلسي، فهو سامية كما بدأت اإلبرز فيها العمارة تا 

سامية إلى غاية العصور األندلسية الذي تجلى فيها الفن اإلسامي مرورا بكل العصور اإلبالمشرق 
قرطبة صوره، حيث أن المسجد بمشروعه العظيم يبرز التأثر الكبير بالفن الزخرفي بمسجد  سامي فياإل
سامي اإلتقانها في المشرق إالمركبات العديدة التي ثبت و  وهو معرض دقيق للخصائص الزخرفية .سبانيااب

 .إلخ ...ات صالمقرنو  األقواسو  الطنوف المتواجدة على الواجهةو  منها أفاريز المداخل( سبانياا) واألندلس

إعطاء الواجهات األمير عبد القادر في  في مسجد ربي األندلسيالمغالفن و الفن المشرقي وناحظ مميزات 
الزخارف المتواجدة على الواجهة  أيوبوابات المسجد مزيدا  من االهتمام من حيث التصميم والزخرفة، 

عطاء بوابات المسجد مزيد ... من االهتمام من حيث التصميم والزخرفة من أفاريز المداخل ا  واألقواس، وا 
االهتمام بالقبة من حيث زيادة ارتفاعها وتغطيتها بالزخارف من داخلها وخارجها، وكثرة الفسيفساء بأنواعها 
الرخامية والخزفية والزجاجية، واتساع بيوت الصاة واالهتمام بتعميق جوفها حتى يصبح مربعا ، مع كثرة 

عمدة الرخامية التي تحمل السقف، والتفنن في هيئات المحاريب واتجاهها إلى زيادة العمق، كما أن جدران األ
، وتمتاز بالشكل المربع مثل مآذن المسجد الخارجية كلها ضخمة تشبه األسوار، والمئذنة شبيهة بالبرج الضخم

 .إلخ...المشرق والمغرب العربي

ربي األندلسي هو أن بداية بناء هذا المغالفن و تصميم هذا المسجد على الفن المشرقي في مما ساعد و 
النهاية و  ،(مصمم المسجد" مصطفى موسى"المهندس المصري )الفن المشرقي  عتماد على االالمسجد كان ب

   (.الحرفيين المغاربةو  ستعانة بالتقنييناال)ربي األندلسي المغتماد على الفن ـعاالكان فيها 

سامية على جملة نوعيات الهندسة المعمارية، وبالخصوص اإل يحتوي األمير عبد القادر مسجدوبالتالي ف
فنسب إلى مسجد قرطبة بالنسبة للتكوينات الهندسية المعمارية، فمن حيث العناصر  المغربية األندلسية،
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ومقننات هذه العناصر، لكنها تختلف سامية تشترك في حدود األساسية نجد أن جميع المساجد في الباد اإل
 .فيما تتجه إليه البيئة من عناصر مكملة ومزينة

ينصب على المباني المعاصرة  قسنطينةوعلى هذا األساس فإن طراز البناء لمسجد األمير عبد القادر ب
هر ولهذا تظ. للحضارات التي تعاقبت وشملت الجزائر وعاصرتها، فكل ما بني يتضح فيه مسحة جزائرية

، وكذلك الصحن قلعة بني حمادحيث أنها من    الرئيسيةالعناصر البيئية لمسجد األمير في عقوب المداخل 
، ثم المآذن التي هي من ناحية التكوين مربعة وتنتهي بشرفة في بالقصبةالذي يشبه المباني القديمة الموجودة 

 .القمة، كلها جزائرية
 :نمط جامع الجزائر( 2-2

المغربي من الفن ستمد نمطه المعماري اأنه  "جامع الجزائر"عناصر راسة المعمارية لنستخلص من الد
 أحدث ستعمالا مع أعمدة، على المرفوعة المغربية الصاة قاعات أشكال من هتصميمو  وبأسلوب حديث،

 .احترام مقاييس المنارات التقليدية المغربية الجامع منارة في تم كما ،التقنيات

 أشكال على بمحافظته وذلك القديم، من تحرري ولم "الحداثة" إلى التوجه تم "جامع الجزائر" تصميم وفي
 كافة على التقني التطور سرعةو  حولنا من العالم في الحادة المتغيرات يتبع ولم المعمارية، المسجد عناصر

 إلى وتقديمها تطورها في سريعة قفزات قفزت التي خاص، بشكل ئيةنشااإل المجاالت فيو  المستويات،
 .(العولمة عصر) القديم المعماري سالمهند يعرفها لم حديثة تقنياتو  أنماطا المعماري المهندس

 قاعات أشكال من استمدت صاته قاعةأن تصميم المغربي في جامع الجزائر الفن وناحظ مميزات  
 مع ،للزالزل العازلة األنظمة فيها بما التقنيات أحدث ستعمالا مع أعمدة، على المرفوعة المغربية الصاة
عطاء بوابات ا  ، و سقفالكثرة األعمدة التي تحمل ، و هتمام بتعميق جوفها حتى يصبح مربعااالو  اتساعها

هي نتاج توازن في التناسب بين األبعاد، ، أما المنارة فالزخرفةو  هتمام من حيث التصميماالمن  ا  المسجد مزيد
، "والبريج   الرئيس   البرج" برجين من تتكونالتقليدية المغربية، تمتاز بشكلها المربع و  مع احترام مقاييس المنارات

، وهي تعلو وتتوسط قاعة الصاة ،خارجهاو  بالزخارف من داخلها وتغطيتها رتفاعهاازيادة أما القبة فاهتموا ب
 .سامية، مثل المشربيةاإلبعض من أفكار العمارة  في المسجد ستخداماتم و 

 :ي مدينتي قسنطينة والجزائرمسجـدفي  (النمطيةعدم ) ةــــالنمطيدراسة  – 3
دراسة العاقات الموجودة بين نمطي المسجـدين المدروسين، باستخاص أهم ب في هذه المرحلة سنقوم

أسئلة  نجابة ع، لإلالمقارنات الموجودة بين النمطين، الستخراج جميع االختافات الموجودة بين النمطين
لتحقيق الهدف من مقارنة مسجدين في و  نمطية المساجد ليست هي هدف البحث،الوصول إلى و  ،البحث

عـدم الجزائر يتمتع كل منهما بطراز معماري وبارتباط مختلف بالتراث وبالمعاصرة إنما يتطلب تحديد معالم 
ألن ، امعماري ايشكل بحد ذاته نمط فالمسجد. وليس البحث عن النمطية النمطية واالستمرارية في المسجد

 .ها ومقارنتهايجادهي ما علينا السعي إلو هناك اختافات ضمن النمط الواحد 
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 : مدينتي قسنطينة والجزائرأهم المقارنات بين مسجدي ( 3-1

والمساجد التاريخية  "مسجد األمير عبد القادر"أهم المقارنات بين  يوضح (1 -8 جدول)الجدول التالي  -
 :والمساجد التاريخية بمدينة قسنطينة والجزائر" جامع الجزائر"بمدينة قسنطينة والجزائر، وبين 

 المساجد التاريخيةو " جامع الجزائر"والمساجد التاريخية وبين  "األمير عبد القادر مسجد"جدول يوضح المقارنات بين : 1 -8جدول 
 الباحث: المصدر

 األمير عبد القادرمسجد  

الخالصة 
مسجد  -

األمير 
والمساجد 
 التاريخية

 بمدينتيالمساجد التاريخية 
 قسنطينة والجزائر 

 (هوية المسجد التاريخي)

الخالصة 
جامع  -

 الجزائر
والمساجد 
 التاريخية

 جامع الجزائر

الحداثة )معلم يبرز المعاصرة    اختاف معالم تبرز الهوية واألصالة توافـــــق معلم يبرز الهوية واألصالة المعلم
 (والعصرنة

عمارة  اتجاه
 ومعاصرة مع تغليب المعاصرة انتماء   اختاف التقليدي المحلي تجاهاال   اختاف التقليدي تجاهاال المسجد

 موجودة بالجامع  توافـــــق موجودة بالمسجد  توافـــــق موجودة بالمسجد  قاعة الصاة
شكل قاعة 
 الشكل المربع   اختاف الشكل المستطيل   اختاف الشكل المربع الصاة

مكونات قاعة 
 الصاة

قاعة الصاة تتخللها أعمدة 
لجدار    محاذاةمن الرخام، تمتد 

 توافـــــق .القبلة، وتمتد نحو العمق

قاعة الصاة تتخللها أعمدة 
أسطوانية، وتمتاز بعدة 
باطات عمودية على جدار 

أساكيب موازية  القبلة، وبعدة
 .لجدار المحراب

   اختاف

 لجامع الجزائرتعتبر قاعة الصاة 
من أشكال قاعات الصاة المرفوعة 

 .على أعمدة

مداخل قاعة 
 الصاة

من خلف قاعة الصاة ومن 
من )من خلف قاعة الصاة  توافـــــق .جانبها

 .جانبهامن خلف قاعة الصاة ومن  توافـــــق (.الجهة الغربية للقاعة

غير متواجد بكثرة في  توافـــــق موجود بالمسجد  الصحن
 موجود بالجامع  توافـــــق .المساجد التاريخية

 مربع   اختاف مستطيل توافـــــق مستطيل شكل الصحن

الجهة الجنوبية لقاعة الصاة  موقع الصحن
   اختاف (بمحاذاة قاعة الصاة)

الصحن يقع خلف قاعة 
الجهة الغربية من )الصاة 

 (لقاعة الصاة
خلف )الجهة الغربية لقاعة الصاة  توافـــــق

 (قاعة الصاة

 موجود بالجامع  توافـــــق موجود بالمسجد  توافـــــق موجود بالمسجد  المحراب

 شكل المحراب
وله )تجويف في جدار القبلة 

وة حصان متوج دشكل قوس ح
 (بقبة التي تعلو فراغ المحراب

مع  تجويف في جدار القبلة توافـــــق
 تجويف في جدار القبلة توافـــــق االهتمام بزخرفته

 في منتصف جدار القبلة توافـــــق في منتصف جدار القبلة توافـــــق في منتصف جدار القبلة موقع المحراب
 القبلة اتجاه توافـــــق القبلة اتجاه توافـــــق القبلة اتجاه توجيه المحراب
 العناية بزخرفة المحراب توافـــــق العناية بزخرفة المحراب توافـــــق العناية بزخرفة المحراب زخرفة المحراب
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 موجود بالجامع  توافـــــق موجود بالمسجد  توافـــــق موجود بالمسجد  المنبر
 على يمين المحراب توافـــــق على يمين المحراب توافـــــق على يمين المحراب موقع المنبر

ه ميكانيكيا في الطابق ؤ خفاإ يمكن   اختاف الخشب توافـــــق الخشب مادة الصنع
 (.استعمال التكنولوجيا)السفلي 

 موجودة بالجامع  توافـــــق موجودة بالمسجد  توافـــــق موجودة بالمسجد  المئذنة

مئذنة واحدة في أغلب  تواجد   اختاف 11 عدد المآذن
 11 توافـــــق المساجد التاريخية

ات متوسطةارتفاع   اختاف م 107 المئذنة   ارتفاع  م 191   اختاف 
 قاعدة مربعة الشكل توافـــــق الشكل المربع الغالب للمئذنة توافـــــق قاعدة مربعة الشكل  شكل المئذنة

 مكونات المئذنة

 : يتكون من برجين
 .  الرئيس  البرج ( 1
 توافـــــق .البريج( 1

 : المئذنة تتكون من برجين
 .  الرئيس  البرج ( 1
   اختاف .البريج( 1

 : يتكون من برجين
 .به وظائف:   الرئيس  البرج ( 1
استغال . )منصة للرؤية :البريج( 1

 (المنارة وظيفيا
 كلتا مئذنتي المسجد مزودتان
بمصعد كهربائي ودرج 

 .الصعود
   اختاف

جل المآذن مزودة بدرج 
   اختاف .الصعود

المنارة مزودة بمصعدين زجاجيين 
 .ودرج الصعود

تقع بالزاوية الجنوبية الشرقية  موقع المئذنة
تقع المئذنة بالزاوية الشمالية    اختاف .والزاوية الغربية لقاعة الصاة

، في تقع منفصلة عن قاعة الصاة   اختاف .لقاعة الصاة أو الجنوبية
 .الجهة الشمالية الغربية من القاعة

 موجودة بالجامع  توافـــــق موجودة بالمسجد  توافـــــق موجودة بالمسجد  القبة

تواجد قبة واحدة أو أكثر من  توافـــــق 11 عدد القباب
 11 توافـــــق قبة في المسجد

 م 71   اختاف ات متوسطةعارتفا   اختاف م 91 القبة   ارتفاع

ثمانية القبة ذات قاعدة  شكل القبة
ثمانية ذات قاعدة القاعدة  توافـــــق .األضاع

 .القبة ذات قاعدة دائرية الشكل   اختاف .األضاع للقبة

القبة تغطي قاعة الصاة وتقع  موقع القبة
وتعلو قاعة القبة تغطي  توافـــــق .في وسطها

القبة تغطي قاعة الصاة وتقع في  توافـــــق .الصاة
 .وسطها

الميضأة 
 موجودة بالجامع  توافـــــق موجودة بالمسجد  توافـــــق موجودة بالمسجد  المياه دوراتو 

الموروث 
التشكيلي لعمارة 

 المسجد

تم المحافظة على مفردات 
وعناصر المسجد التاريخية 

األمير واألصيلة في مسجد 
قاعة الصاة والصحن )

والمحراب والمنبر والقبة 
 (.والمئذنة

 توافـــــق

وجود ومحافظة مفردات 
وعناصر المساجد األثرية 
في المساجد التاريخية 

قاعة )واألصيلة بالمدينتين  
الصاة والصحن والمحراب 

 (.والمنبر والقبة والمئذنة

 توافـــــق

تم المحافظة على مفردات وعناصر 
مسجد التاريخية واألصيلة في ال

قاعة الصاة والصحن )الجامع 
مع ( والمحراب والمنبر والقبة والمنارة

 .استعمال أحدث التقنيات

 الوظائف

 :بالمسجد نجد
أداء الصاة : قاعة الصاة -
 (.الوظيفة الدينية)
  .مكتبة مسجد األمير -

   اختاف

أداء : الوظيفة الدينية -
 ... الصاة، تعليم القرآن، 

إضافة : الوظيفة التجارية -
بعض المحات في المسجد 

   اختاف

 :نجد جامع الجزائربمجمع 
أداء الصاة : قاعة الصاة -
 (.الوظيفة الدينية)
متحف : علىمنارة الجامع تحتوي  -



 األصالة والعصرنةو  مساجد في عصر العولمة بين الهويةعمارة ال     عبد القادر  لعمارة مسجد األمير تحليليةالدراسة ال: لثامنالفصل ا

273 
 

مدرسة الشيخ عبد الحميد  -
 .بن باديس للقراءات

الوظيفة )سامية الجامعة اإل -
 (.التعليمية

 .للتاريخ ومركز للبحث التاريخي
دار القرآن والمكتبة والمركز  -

دارة تسيير المجمع ومركز ا  و  ،الثقافي
الحماية المدنية والسكنات الوظيفية 

 .ومركز التجهيزات التقنية

الهيكلة 
 المستعملة

 المسجد في المستعمل النظام
 كمرة – عمود نظام هو

 الحاملة الجدران إلى باإلضافة
 .المسلحة الخرسانة من

 من الحاملة الجدران   اختاف
   اختاف .الحجارة

 صاة قاعة في المستعمل النظام
 باإلضافة المعدني البناء هو الجامع
 واألعمدة الحاملة الجدران إلى

 .المسلحة بالخرسانة الجاهزة

 المادة) المسلحة الخرسانة - مواد البناء
 تقليدية مادة) الحجارة   اختاف (.األساسية

 .المسلحة الخرسانة -   اختاف (.ومحلية
 .والحديد المعدن -

 األعمدة

قاعة الصاة تتخللها أعمدة 
لجدار    محاذاةمن الرخام، تمتد 

القبلة، وتمتد نحو العمق 
مع جدار    محاذاةوليست 

 .القبلة

أعمدة أسطوانية بقاعة  توافـــــق
   اختاف .الصاة

 .الشكل مثمنةوترسم تيجان األعمدة 
يحتوي الصحن على األعمدة الزهرية 

 .المثمنة الشكل

 تكنولوجيا البناء

 التصميم في استخدمت
 التقنيات للمسجد الهندسي
 والخصائص البناء ومواد

 عصور منذ المعتمدة الزخرفية
 .بالجزائر قديمة

ستخدام أساليب البناء ا   اختاف
   اختاف .المحلية

 الهندسي التصميم في استخدمت 
 والنظم الحديثة التقنيات للجامع

 بداعواإل والميكانيكية، ئيةنشااإل
  .المحدود غير التقني 

 المقارنة
مسجد األمير عبد )الخالصة 

القادر والمساجد التاريخية 
 (بمدينتي قسنطينة والجزائر

والمساجد  جامع الجزائر)الخالصة  16 توافـــــــــــــــــــــــــــــق:  المجموع 11
التاريخية بمدينتي قسنطينة 

 17   افــــــــــــــــــاخت:  المجموع 11 (والجزائر

 : بينما نستنتجه من دراسة مقارنة و 

 "والمساجد التاريخية بمدينة قسنطينة والجزائر" مسجد األمير عبد القادر : 

 تيبمدين والمساجد التاريخية "مسجد األمير عبد القادر"بين  :(37من  24) توافق % 76نسبة * 
 "مسجد األمير عبد القادر"، حسب المعايير المدرجة في الجدول، وهذا ما يدل على أن قسنطينة والجزائر

 .هوية المسجد التاريخيك الهوية واألصالةيعبر عن 
 تيوالمساجد التاريخية بمدين" مسجد األمير عبد القادر"بين  :(37من  12)   اختالف % 33نسبة * 

، حسب المعايير المدرجة في الجدول، أغلبها أمور تتعلق بتكنولوجيا البناء وما منحته من قسنطينة والجزائر
 .إلى الوظائف الجديدة الملحقة بالمسجد باإلضافةامكانات متطورة في بناء وهيكلة المسجد 

 "والمساجد التاريخية بمدينة قسنطينة والجزائر" جامع الجزائر : 
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قسنطينة  تيبمدين والمساجد التاريخية" جامع الجزائر"بين  :(37من  11) توافق % 53نسبة * 
يميل ويغلب عليه المعاصرة، مما جعل " جامع الجزائر"، حسب المعايير المدرجة في الجدول، ألن والجزائر
 .المعاصرة والمعاصرة مع تغليب نتماءهو االالجامع  اتجاه

والمساجد التاريخية " جامع الجزائر"بالنسبة إلى نفسه الشيء  :(37من  16)   اختالف % 46نسبة * 
ستغال تكنولوجيا البناء اكانت أكبر، وهذا يدل على    ختاف، ولكن هنا نسبة االقسنطينة والجزائر تيبمدين
 .التقني بشكل كبير جدا  بداعئية والميكانيكية، واإلنشاالتقنيات الحديثة والنظم اإلمن 
 :"جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر"أهم المقارنات بين  يوضح (2 -8 جدول)التالي  الجدولو  -

 "جامع الجزائر"و "األمير عبد القادر مسجد"جدول يوضح أهم المقارنات بين : 1 -8جدول 
 الباحث: المصدر

 الخالصة جامع الجزائر مسجد األمير عبد القادر 
 توافـــــق (عهد ما بعد االستقال)العهد المعاصر  (عهد ما بعد االستقال)العهد المعاصر  ءنشااإل عهد

التكفل ببناء 
 توافـــــق (.قرار سياسي)تكفل الدولة الجزائرية ببناء المسجد  (.قرار سياسي)تكفل الدولة الجزائرية ببناء المسجد  المسجد

 مصمم المسجد
مصطفى "المهندس المصري مصمم المسجد هو 

تخطي الحدود  -مهندس من خارج الجزائر" )موسى
 "(.مظاهر العولمة"الجغرافية 

مصمم الجامع هو المكتب األلماني للمصمم 
تخطي  -مهندس من خارج الجزائر" )يورغن انجل"

 "(.مظاهر العولمة"الحدود الجغرافية 
 توافـــــق

   اختاف (الحداثة والعصرنة)يبرز المعاصرة  معلم معلم يبرز الهوية واألصالة المعلم
عمارة  اتجاه

   اختاف ومعاصرة مع تغليب المعاصرة انتماء التقليدي تجاهاال المسجد

   اختاف .الفن المغربي وبأسلوب حديث .مزج بين الفن المشرقي والفن المغربي األندلسي نمط المسجد

 تصميم المسجد
والزخرفي من بعض الجوامع ستمد نمطه المعماري ا

ومن  مسجد ( من حيث جانبه الضخم)المصرية 
 (. الزخرفة من حيث األبعاد و)قرطبة باسبانيا 

 قاعات أشكال من الصاة قاعة تصميم ستمدا
 استعمال مع أعمدة، على المرفوعة المغربية الصاة
  .للزالزل العازلة األنظمة فيها بما التقنيات  أحدث

   اختاف

 توافـــــق موجودة بالجامع  موجودة بالمسجد  قاعة الصاة
شكل قاعة 
 توافـــــق الشكل المربع الشكل المربع الصاة

مكونات قاعة 
 الصاة

قاعة الصاة تتخللها أعمدة من الرخام، تمتد 
لجدار القبلة، وتمتد نحو العمق وليست    محاذاة
 .مع جدار القبلة   محاذاة

من أشكال  لجامع الجزائرتعتبر قاعة الصاة 
   اختاف .قاعات الصاة المرفوعة على أعمدة

مداخل قاعة 
 توافـــــق .من خلف قاعة الصاة ومن جانبها .من خلف قاعة الصاة ومن جانبها الصاة

 توافـــــق موجود بالجامع  موجود بالمسجد  الصحن
   اختاف مربع مستطيل شكل الصحن
   اختاف (خلف قاعة الصاة)الجهة الغربية لقاعة الصاة  (بمحاذاة قاعة الصاة) الجهة الجنوبية لقاعة الصاة موقع الصحن

 توافـــــق موجود بالجامع  موجود بالمسجد  المحراب
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 توافـــــق تجويف في جدار القبلة تجويف في جدار القبلة  شكل المحراب
 توافـــــق في منتصف جدار القبلة جدار القبلةفي منتصف  موقع المحراب
 توافـــــق القبلة اتجاه القبلة اتجاه توجيه المحراب

المحراب بالفسيفساء والزليج والمقرنصات  كسي زخرفة المحراب
 .الجصية والرخام المزركش بطراز مغربي أصيل

من الخط الفني والحجر  فريزةإبحاطة المحراب إتم 
   اختاف .الشفاف

 توافـــــق موجود بالجامع  موجود بالمسجد  المنبر
 توافـــــق على يمين المحراب على يمين المحراب موقع المنبر

استعمال )ه ميكانيكيا في الطابق السفلي ؤ خفاإيمكن  الخشب مادة الصنع
(.التكنولوجيا    اختاف 

 توافـــــق موجودة بالجامع  موجودة بالمسجد  المئذنة
   اختاف 11 11 عدد المآذن

   اختاف م 191 م 107 المئذنة   ارتفاع
 توافـــــق قاعدة مربعة الشكل قاعدة مربعة الشكل  شكل المئذنة

مكونات 
 المئذنة

 والبريج   الرئيس  البرج : يتكون من برجين
 .  الرئيس  البرج ( 1
 .البريج( 1
 
 
 
 .كلتا مئذنتي المسجد مزودتان بمصعد كهربائي -

 والبريج   الرئيس  البرج : يتكون من برجين
يحتوي على متحف للتاريخ :   الرئيس  البرج ( 1

 .ومركز للبحث
البريج محاط بغاف مربع الشكل، مصنوع من ( 1

 .طوابق ومنصة للرؤية 1: الفوالذ والزجاج الشفاف
 (استغال المنارة وظيفيا)
 .المنارة مزودة بمصعدين زجاجيين -

   اختاف

تقع بالزاوية الجنوبية الشرقية والزاوية الغربية لقاعة  المئذنة موقع
 .الصاة

تقع منفصلة عن قاعة الصاة بعيدة عنها، في 
   اختاف .الجهة الشمالية الغربية من القاعة

 توافـــــق موجودة بالجامع  موجودة بالمسجد  القبة
 توافـــــق 11 11 عدد القباب

   اختاف م 71 م 91 القبة   ارتفاع
وموقع شكل 

 القبة
 .القبة ذات قاعدة ثمانية األضاع

 .القبة تغطي قاعة الصاة وتقع في وسطها
 .القبة ذات قاعدة دائرية الشكل

 توافـــــق .القبة تغطي قاعة الصاة وتقع في وسطها

الميضأة 
 توافـــــق موجودة بالجامع  موجودة بالمسجد  ودورات المياه

موقع الميضأة 
 .تقع في الطابق السفلي لقاعة الصاة ودورات المياه

تقع في تحتضن األجنحة الشمالية والجنوبية 
المحاذية لصحن الجامع، وهناك قاعات أخرى 

 .للوضوء تتواجد في الطابق السفلي
   اختاف

الموروث 
التشكيلي 
 لعمارة المسجد

تم المحافظة على مفردات وعناصر المسجد 
قاعة الصاة )في المدينة  التاريخية واألصيلة

 (.والصحن والمحراب والمنبر والقبة والمئذنة

تم المحافظة على مفردات وعناصر المسجد 
قاعة الصاة )التاريخية واألصيلة في المدينة  

مع ( والصحن والمحراب والمنبر والقبة والمنارة
 .استعمال أحدث التقنيات

 توافـــــق

 :بالمسجد نجد الوظائف
 (.الوظيفة الدينية)أداء الصاة : قاعة الصاة -

 :نجد جامع الجزائربمجمع 
   اختاف (.الوظيفة الدينية)أداء الصاة : قاعة الصاة -
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 .مكتبة مسجد األمير عبد القادر -
 .مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات -
 (.الوظيفة التعليمية)سامية الجامعة اإل -

: تحتوي على الوظائف التالية منارة الجامع -
 .متحف للتاريخ ومركز للبحث

 . دار القرآن والمكتبة والمركز الثقافي -
دارة تسيير المجمع ومركز الحماية المدنية إ -

 .والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية

الهيكلة 
 المستعملة

 – عمود نظام هو المسجد في المستعمل النظام
 .الحاملة الجدران إلى باإلضافة كمرة
 

 البناء هو الجامع صاة قاعة في المستعمل النظام
 واألعمدة الحاملة الجدران إلى باإلضافة المعدني
 .المسلحة بالخرسانة الجاهزة

   اختاف

 .المسلحة الخرسانة - (.األساسية المادة) المسلحة الخرسانة - مواد البناء
   اختاف .والحديد المعدن -

 األعمدة
قاعة الصاة تتخللها أعمدة من الرخام، تمتد 

لجدار القبلة، وتمتد نحو العمق وليست    محاذاة
 .مع جدار القبلة   محاذاة

 .وترسم تيجان األعمدة مثمنة الشكل
يحتوي الصحن على األعمدة الزهرية المثمنة 

 .الشكل
   اختاف

 تكنولوجيا البناء
 التقنيات للمسجد الهندسي التصميم في استخدمت

 منذ المعتمدة الزخرفية والخصائص البناء ومواد
 .بالجزائر قديمة عصور

 التقنيات للجامع الهندسي التصميم في استخدمت 
 بداعواإل والميكانيكية، ئيةنشااإل والنظم الحديثة

  .المحدود غير التقني 
   اختاف

 المجموع
 11 توافـــــق
 11   اختاف

 : بينما نستنتجه من دراسة مقارنة و 

 "بمدينة الجزائر" جامع الجزائر"بمدينة قسنطينة و" مسجد األمير عبد القادر : 
، حسب المعايير "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"بين  :(45من  25) توافق % 55نسبة * 

ة الجزائرية ببناء المسجدين، مصممي تكفل الدول :المدرجة في الجدول، والتوافق كان في األمور التالية
 ةصر أساسياعنوالمئذنة والقبة المنبر و المحراب و  الصحنو  المسجدين هما من خارج الجزائر، قاعة الصاة

بالمسجدين وكذلك وجود الميضأة ودورات المياه، التوافق في نفس شكل قاعة الصاة ونفس موقع المداخل، 
المئذنة،  موقع المنبر، التوافق في نفس شكل التوافق في نفس التوافق في نفس شكل وموقع وتوجيه المحراب،

 .لعمارة المسجدين الموروث التشكيليتتوافق في  التوافق في نفس شكل وموقع وعدد القباب،
، حسب "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"بين  :(45من  25)   اختالف % 55نسبة * 

االختاف في الهوية واألصالة والمعاصرة،  :كان في األمور التالية   ختافالمعايير المدرجة في الجدول، واال
ونمط وتصميم المسجدين، االختاف في مكونات قاعة الصاة، االختاف في شكل  اتجاهاالختاف في 

مادة صنع المنبر، االختاف في و وموقع الصحن بالنسبة إلى قاعة الصاة، االختاف في زخرفة المحراب 
يضأة االختاف في موقع الم، القبة   ارتفاعاالختاف في  ،موقع المئذنةو مكونات و    ارتفاع ،عدد المآذن

مواد البناء و االختاف في الهيكلة المستعملة  الموجودة في المسجد، االختاف في الوظائف، ودورات المياه
 .تكنولوجيا البناءو األعمدة و 
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 : مدينتي قسنطينة والجزائرمسجدي أهمية الموروث التشكيلي لعمارة ( 3-2

 العناصر أبرز غدت ،للمسجد المشكلة المعمارية العناصر أن يوضح (3 -8 جدول)الجدول التالي و 
 المسجدين بناء ضمن بثبوتها ونقر ،"الجزائر جامع"و "القادر عبد األمير مسجد" لعمارة المميزة التشكيلية
 األمير مسجد" لنشأة والباعث المورد جسدت المسجد لعمارة التشكيلي رثاإل مامح نإ نقول وبذلك التشكيلية،

 : "الجزائر جامع"و "القادر عبد
 "جامع الجزائر"و "األمير عبد القادر مسجد"في  الموروث التشكيلي لعمارة المسجدجدول يوضح أهمية : 1 -8جدول 

 الباحث: المصدر
الموروث 
التشكيلي 

 لعمارة المسجد

 جامع الجزائر مسجد األمير عبد القادر
 موجودة 
 نعم أم ال

 موجودة  األبعاد الموقع الشكل
 نعم أم ال

 األبعاد الموقع الشكل

-  مربع نعم قاعة الصالة
 Xم  91
 م 91

-  مربع نعم
م   111

X 111 م 

 مستطيل نعم الصحن
الجهة 

الجنوبية من 
 قاعة الصاة

 مربع نعم 1م 761
الجهة الغربية 
من قاعة 
 الصاة

 -

تجويف في  نعم المحراب
 جدار القبلة

تجويف في  نعم-  جدار القبلة
 جدار القبلة

-  جدار القبلة

-  يمين المحراب-  نعم-  يمين المحراب-  نعم المنبر

 نعم القبة
تنطلق في 
االرتفاع من 
 شكل دائرة

وسط قاعة 
 الصاة

م  11 
X 91 نعم م 

تنطلق في 
االرتفاع من 
 شكل دائرة

وسط قاعة 
 الصاة

 Xم  11 
 م 71

 مربع نعم المئذنة

تقعان بالزاوية 
الجنوبية 
الشرقية 
والجنوبية 

الغربية لقاعة 
 الصاة

م  9.91
X 
 م117

 مربع نعم

تقع في الجهة 
الغربية من 
قاعة الصاة 
 منفصلة عنها

  Xم  11
 م 191

  :مسجدي مدينتي قسنطينة والجزائرعلى العولمة تأثير ( 3-3

في التصميم، مما كان له عصر العولمة أصبحت العمارة نتاجا لآللة وما تفرضه من أسس حديثة إن في 
 "مسجد األمير عبد القادر"األثر في انتشار التطور التكنولوجي الحديث، حيث كان للعولمة أثر على عمارة 

 نتماءاال اتجاه" ":الجزائر جامع" اتجه فقد. ن نحو المعاصرةان مختلفااتجاه، حيث ظهر "جامع الجزائر"و
 بعين ةآخذ محضة جزائرية وأصالة مغاربية بمسحة معماريا طابعا أخذو  المعاصرة، تغليب مع "والمعاصرة
 التقاليد من المستمدة المفاهيم واستخاص عصرنة مدى عن للتعبير والتكنولوجي التقني التطور االعتبار
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 قاعة" اإلسامية العمارة مفردات باستخدام ارتبط وقد المستقبل، على وشاهدا الحاضر عن والمعبرة العريقة
 بعض تطوير بمعنى حديثة، وبتقنيات متطور سياق في" والمنارة والقبة والمنبر والمحراب والصحن الصاة

 على فيعتمد المحلي الجغرافي بالنطاق االرتباط أما تقليدية، غير أشكال نتاجإل التاريخية المفردات من
 .إلخ... والقبة كالمئذنة تقليدية رمزية عناصر استخدام

م مفردات من العمارة استخدالمسجد مصمم ، ف"تقليديال تجاهاال"" القادر عبد األمير مسجد" اتجه قدو 
مامح سمات و غلب على أسلوبه المملوكية في مصر إلى جانب التأثر بالفن الزخرفي بمسجد قرطبة بأسبانيا ف

 ."للقديم منتميا"القديم، وبذلك فهو 

على عمارة مسجدي مدينتي قسنطينة والجزائر،  وبذلك يمكن التأكيد على أن العولمة لم تقم بالتأثير سلبا
مظاهر العولمة إيجابيا، وذلك من خال إستغال صور التقدم من حيث مواد  حيث أن المسجدين استغا

ء المتطورة والتكنولوجية نشا، واستخدام أساليب اإل...(الخرسانة المسلحة والزجاج والمعدن )البناء الحديثة 
يظهر في استخدام بعض المامح والعناصر واألشكال التاريخية  التاريخي للمسجدين نتماءرة، واالالمعاص

 .سامية، أي المحافظة على عناصر المسجد األثري واستخدامها في المسجد المعاصر بأسلوب حديثاإل

عصر في  المذهل التقني التقدمو  التكنولوجيانجد أنه قام بمواكبة " جامع الجزائر"فعلى سبيل المثال في 
 مع العلماء المسلمينلجامع الجزائر " لانجيورغن "قد عمل المكتب األلماني المصمم العولمة، و 

ستيفاء الشروط الصارمة لتصميم باسامية بشكل وثيق للتأكد من أن البناء قام اإلالمتخصصين بالعمارة و 
العالم للمحافظة  التقنيات فيتم تحضير مواد كثيرة ومتنوعة للمشروع وذلك باستخدام أحدث وقد  .المساجد

 .مستقبا لتأمين أرواح المصلين لز مضادة للزالالتقنية المستعملة والعلى المسجد فهناك 

ز نظام الطاقة إنجاطار ترشيد استعمالها، حيث تم إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك في إوهناك تقنية 
وتقنية . لملتقطة إلى طاقة كهربائية متجددةالشمسية فوق سطوح البناءات الجنوبية، لتحويل هذه الطاقة ا

صمم األول  وقداسترجاع المياه واقتصاد الطاقة حيث تم وضع نظامين السترجاع المياه واقتصاد الطاقة، 
قاعة الصاة والصحن والفناء )قامة قنوات مدمجة داخل األعمدة الرئيسية للمركب إلتجميع مياه األمطار عبر 

، وصمم 1م 9111زان رئيسي أو خزانات أرضية تحت الصحن تصل حجمها إلى وتخزينها في خ( الخارجي
الثاني السترجاع المياه المستعملة في الوضوء انطاقا من مباني قاعة الصاة ودار القرآن حيث يتم معالجتها 

 .ائقوتطهيرها في خزانات منفصلة ليتم استعمالها ثانية في تنظيف دورات المياه وكذا في عملية سقي الحد

عصر العولمة، ، حيث أنه قام بمواكبة متطلبات "مسجد األمير عبد القادر"بالنسبة إلى نفسه والشيء 
والمجتمعات،  وترابط الدول تقارب المسافات والثقافات من ذلك يعني بما العالم فكرة انكماش على الذي يرتكز

فنظرا ألهمية المشروع وضخامته، أدى ذلك بمسؤولي المسجد االتصال وهذا ما ناحظه في مسجد األمير، 
لعدم وجود أخصائيين في هذا الميدان بالقطر الجزائري، ( من دول وثقافات أجنبية مختلفة)بمختصين أجانب 
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من  ،] 11 ،1689 ،(م) خطاب [ 2فقد تم اللجوء إلى عدة مؤسسات أجنبية مختصة شاركت في عملية األشغال
مهمتها توقيف حركة  (SONAGTER)المختصة في األشغال الكبيرة وبناء السدود بينها مؤسسة من سويسرا 

انزالق األرضية المختارة لمشروع المسجد، وشركة فرنسية قامت بتجهيز قاعة المحاضرات بالجامعة، وشركة 
وافذ الجامعة ومسجد األمير قامت بوضع شبابيك من البرونز وراء ن" SOCIETE A R L U S"فرنسية أيضا 

اختصت بوضع الخزف والقرميد، والثريات " ESP : FAIENCE ET TUILES"عبد القادر، وشركة اسبانية 
 ". GLASS-EXPORT (TCH) LUSTRERIE"من طرف شركة تشيكوسلوفاكية  اإلنارةوأدوات 

أهمها البرونز الذي استعمل للتزيين، ونجده مستعما ( العتاد المستورد)إلى استيراد عدة مواد  باإلضافة
التي تم استيرادها من  اإلنارةخاصة على شكل شباك للنوافذ وهو مستورد من فرنسا، والثريات وأدوات 

، والخزف العادي (نسامن فر )، وتجهيزات قاعة المحاضرات (من اسبانيا)تشيكوسلوفاكيا، والقرميد األزرق 
من )وزجاج مقطع على شكل هرمي  ،(من اسبانيا)، والخزف الذي يوضع على الجدران (من ايطاليا)

 .من كندا( PITCHPIN)عدة أصناف منقوشة مثل البيتشبان من  والخشب( تشيكوسلوفاكيا

ا ال يغير من هوية وهذا يدل على مدى التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم في عصر العولمة، وهذ
، أو معناه بل يزيد من فعالية استخداماته ألن العناصر األساسية "جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر"

 .التي ترمز للمسجد مثل المئذنة والقبة وقاعة الصاة موجودة في المسجدين

ولمسجد األمير عبد القادر لم يتأثر بفكر وبذلك نجد أن المهندس المعماري األجنبي لجامع الجزائر 
 المكعب) التجريدية الهندسية األشكالالعولمة الذي يدعو إلى تحرر المسجد من القديم، من خال استخدام 

 استعمال إلى باإلضافة ،لهوية مميزة وال ترمز المسجد هوية عن الغريبة( الخ... والمخروط واألسطوانة
 دون األخذ التقليد غير المدروس والواعي للتيارات العالميةو  الجديدة، الفنية والنظريات االنسيابية الخطوط

 يعكس ال وهذا. التقليديةالمساجد التراثية و تمتاز به عمارة الحضاري، الذي  رثذلك اإل بعين االعتبار
 قحاما إلى وسيؤدي المساجدي، الموروث من المستندة هويته المسجد وسيفقد المحلية، المسجد عمارة شخصية

  .لبيئيةا الناحية من ماءمتها درجة عن النظر بغضمساجدنا  في هزةجا شكالأ
 

 

 

 

                                                           

2
دارة تربص، اإل.  ، م"زهاإنجامن فكرة بناء مسجد إلى مشروع : ميةاإلسالجامعة األمير عبد القادر للعلوم "خطاب، محمد،   

 .11، ص1689، قسنطينة 16: دارة، الدفعةالمحلية، المدرسة الوطنية لإل
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 :خـــــــالصــــــــة -
الذي صممه  مسجدلعمارة مسجد األمير عبد القادر، تم استنتاج أن ال تحليليةال دراسةن خال الم

ومجموعة من  المهندسين المصريين سامية، المختص في الهندسة اإل" مصطفى موسى"المهندس المصري 
ه في القرن العشرين ز إنجاالعالم الذي تم  عبر  ليلةالق المساجديعتبر من  ،"حسن بكري"و" إسماعيل حسين"

ستمد نمطه المغربي، وا الفن و  قد جمع في تنسيق كامل كا من الفن الشرقيو   سامي القديم،اإلالفن  باحترام
جانبه من حيث )المصرية المشيدة في زمن الساطين المماليك المعماري والزخرفي من بعض الجوامع 

 (. الزخرفة من حيث األبعاد و)سبانيا باالكبير بالفن الزخرفي بمسجد قرطبة  هأثر ، وت(الضخم

ناتج عن موازنة بين مختلف األساليب واألنواع واألنماط المعمارية  نوع من االنتقائيعلى حافظ المسجد 
 اتيشتمل على وحدو  اميسإطابع معماري  اتعبارة عن موسوعة هندسية ذ، وهو سامي القديمللشرق اإل
قام بالجمع في ، وقد  مداخل المسجد المختلفةو  عريق على سبيل المثال قاعة الصاة طابع  اتمعمارية ذ

المهارة اليدوية لدى الحرفي، فهو معرض دقيق للخصائص و  المهندس  تصورامل الضروري بين التك إطار
 .بانياواس سام إلى المغرباإل دخالها منذ وصول ا  و  قانهاتإالعديدة التي ثبت  اتالمركبو  الزخرفية

فعلى  يذكرنا المسجد بالتقنيات ومواد البناء والخصائص الزخرفية المعتمدة منذ عصور قديمة بالجزائر و 
واجهة للفن العربي ، فهو  بقلعة بني حمادتشبه األقواس الموجودة سبيل المثال األقواس بيضاوية الشكل 

د هذا األسلوب في هـذا الصـرح تجسي قد تم و  المتناسقو  التجميل الهندسي المتعددو  سامي في الزخرفةاإل
 :بينهما باستعمال مواد بناء عريقة مثل كل ذلك منجز عن طريق النحت أو الصورة أو الجمعو   العظـيم
لنقوش األثرية الموجودة في ، أما ا لخا...الزجـاج والخزفو  الخشبو  الرخـامو  الجبسو  االصطنـاعي الحجـر 

الذي تمت فيه  توزيعهاكذلك األمر بالنسبة إلى و  المنقوشة بالخط الكوفي ذي شكل زهري اتالمسجد، كاآلي
  .مراعاة الفضاء الذي وزعت فيه

 سامية المغربية األندلسية،اإل العمارةعلى جملة نوعيات  يحتوي األمير عبد القادر مسجدوبالتالي ف
فنسب إلى مسجد قرطبة بالنسبة للتكوينات الهندسية المعمارية، وطراز البناء لمسجد األمير عبد القادر 
بالجزائر ينصب على المباني المعاصرة للحضارات التي تعاقبت وشملت الجزائر وعاصرتها، فكل ما بني 

المداخل الرئيسية حيث أنها  ولهذا تظهر العناصر البيئية لمسجد األمير في عقوب. يتضح فيه مسحة جزائرية
، ثم المآذن التي هي من بالقصبة، وكذلك الصحن الذي يشبه المباني القديمة الموجودة قلعة بني حمادمن 

 .ناحية التكوين مربعة وتنتهي بشرفة في القمة، كلها جزائرية

الوظيفة )ة أداء الصا: قاعة الصاةالمعاصر يتكون من عدة وظائف منها  مسجد األمير عبد القادر
، (الوظيفة التعليمية)سامية الجامعة اإليخ عبد الحميد بن باديس للقراءات، و مدرسة الشومكتبة، و  (الدينية

ضافة وظائف مختلفة للمسجد إجديد في الجزائر في تصميم المساجد المعاصرة ب اتجاهوهذا ما يدل على 
 . إلى وظيفتها األصلية باإلضافة
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هوية الطابع المعماري للعناصر المعمارية المكونة لنظام تخطيط مسجد األمير عبد القادر وبذلك تم تأكيد 
، المئذنةوالمنبر و  المحراب: والصحن، وهوية العناصر المعمارية المشكلة للمسجد منقاعة الصاة  :من

 مسجد ال لعمارة يالتصميم تجاهاال يوافقوبذلك . ئي للقبة المكون أيضا لمسجد األميرنشاوهوية العنصر اإل
المصمم إلى استخدام  قد لجأ، و (إلخ... الخرسانة المسلحة والزجاج) بأسلوب بناء معاصرالتقليدي و  تجاهاال

مفردات من العمارة المملوكية في مصر إلى جانب التأثر بالفن الزخرفي بمسجد قرطبة بأسبانيا فهو بذلك 
 . موازنة بين القديم والحديث مع تغليب سمات ومامح القديم

بإدخال معطيات المساجد المدروسة  ناقم "التأويل أو التفسير" من المنهجية المتبعة وفي المرحلة األخيرة
( االستنتاجات) ينالمدروسنمطي المسجدين والمعطيات التاريخية، وذلك من أجل فهم تطور ومنطق تشكيل 

دور الموروث التشكيلي في تشكيل عمارة المسجد المعاصر هذا  إبرازإشكالية البحث، من خال  نلإلجابة ع
لقوى التي أثرت في الصياغة الشكلية للمساجد المعاصرة في العوامل وا إبرازمن جهة، ومن جهة أخرى 

  .الجزائرمدينتي قسنطينة و 

مسجد األمير عبد "لتصميم    الرئيسيةظهرت مامح األسس نستنتج أنه في عصرنا المعاصر مما سبق و 
سامي بمدينة الجزائر، وجاءت الصور تعبر عن الفكر المعماري اإل" جامع الجزائر"بقسنطينة و" القادر

عصر معبرة عن المضمون الديني والدنيوي للمجتمع هذا الجاءت تصميمات المسجدين في  كماالحديث، 
أصول  ماقد روعي فيهفلمام بقواعد تصميم المساجد من مكاتب دراسات دولية، سامي، وهذا يرجع إلى اإلاإل

صورة النمو الطبيعي للفكر  عطاءإوفق في نية، فتصميم المسجدين المعاصرين وقواعد تصميم المباني الدي
 .التصميمي للمسجد

العناصر و  ،والصحن الصاة قاعة: من لمسجدا المكونة لنظام تخطيط العناصر أنأيضا نستنتج و 
ئي للقبة المكون أيضا للمسجد، نشاوالعنصر اإل ،المئذنةوالمنبر و  المحراب: المعمارية المشكلة للمسجد من

 التشكيلية، المساجد بناء ضمن بثبوتها ونقر المعاصرة، المساجد لعمارة المميزة التشكيلية العناصر أبرز غدت
 عبد األمير مسجد" لنشأة والباعث المورد جسدت المسجد لعمارة التشكيلي رثاإل مامح نإ نقول وبذلك
 .والجزائر قسنطينة مدينتي في األخرى المعاصرة والمساجد "الجزائر جامع"و "القادر

جمع الذي  الصروحمن  دبقسنطينة، أنه يع "مسجد األمير عبد القادرل" تحليليةمن الدراسة ال هنستنتجمما و 
هو معرض دقيق للخصائص المهندس والمهارة اليدوية لدى الحرفي، ف التكامل الضروري بين تصور  إطارفي 

المغرب واسبانيا، فالمسجد سام إلى اإل الزخرفية والمركبات العديدة التي ثبت اتقانها وادخالها منذ وصول 
 .المساجد األثرية القديمة راعى أصول وقواعد تصميم المباني الدينية مثل

معماري النمط الو  فيعتبر صرحا حضاريا يجمع بين العمارة المعاصرة مدينة الجزائرب "جامع الجزائر"أما و  
في  نيتان، حملت حداثة مستقبليةألما سامي العريق، فالتصاميم الهندسية التي أعدتها شركتاناإلالعربي 

 الميكانيكية،و  ئيةنشااإلستخدمت في التصميم الهندسي للجامع التقنيات الحديثة والنظم اتصميم المسجد، 
  .. . التقني غير المحدود  بداعواإل
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 عناصر أشكال علىإنه حافظ ف العولمة، عصر في "الجزائر جامع" في "الحداثة" إلى التوجه من فبالرغم
على أن العولمة لم تقم بالتأثير سلبيا على عمارة مسجدي مدينتي وبذلك يمكن التأكيد  المعمارية، المسجد

قسنطينة والجزائر، حيث أن المسجدين استغا مظاهر العولمة إيجابيا، وذلك من خال استغال صور التقدم 
ء المتطورة نشا، واستخدام أساليب اإل.(..الخرسانة المسلحة والزجاج والمعدن )من حيث مواد البناء الحديثة 
التاريخي للمسجدين والذي يظهر في المحافظة على عناصر المسجد  نتماءوالتكنولوجية المعاصرة، واال

 . ألثري واستخدامها في المسجد المعاصر بأسلوب حديثا

" ع الجزائرجام"و" مسجد األمير عبد القادر"دراسة الطرح التشكيلي لعمارة خال ما نستنتجه من و 
لمسجدين المعاصرين ل الصياغة الشكليةعملت على توجيه متغيرة  المعاصرين، أن هناك مجموعة من عوامل

 :هي كاآلتيو 
" مسجد األمير عبد القادر"ز إنجاالسلطات وتفكيرها في إن تصرف  :واالجتماعي العامل الديني( 1

اتخاذ الذي من خاله ظهرت عملية و  ،واالجتماعي الديني العاملناتج عن  المعاصرين" جامع الجزائر"و
إلى ، أدى ينجدفي تشييد المسفي المدينتين، فتكفل السلطات بشكل كبير  ينجدء عمارة المسإنشاقرارات في 

 .القرن مشروعات أهم أحدو  الباد، لتاريخ  انيؤرخ مسجدين ظهارإ
، حيث جاء ينجدفي العمارة التشكيلية للمس رئيس  إن القرارات السياسية أثرت بشكل  :العامل السياسي( 2
وجاء التكفل التام من طرف حكومة الدولة  بقرار رئاسي "جامع الجزائر"و" مسجد األمير عبد القادر"بناء 

 .بأتم معنى الكلمة ينمعاصر  ينجدبروز مسأدى ذلك إلى ز المسجدين إنجاالجزائرية ب
فقديما  ،ينجدالمس هتمام بعمارةاالقتصادي كان العامل المهم فى االزدهار اال :قتصادياالالعامل ( 3

ن، من يالعشر و  الحاديبدايات القرن و  اتيتكوينه، إال أن ما شهدته فترة الثمانينو  هئبنا يف ا  كان المسجد بسيط
وجامع  تحقيق نقلة نوعية متميزة في عمارة المساجد كمسجد األمير عبد القادر يوفرة مالية ساهمت ف

 لمحرابوا القبةو  المئذنةقاعة الصاة والصحن و ، مع الحفاظ على المكونات األساسية للمسجد كجزائرال
 .غيرهاوالمنبر و 

اللجوء مهارات البناء بسبب و  التداخل في أساليب (:تأثير العولمة) أساليب البناءو تكنولوجيا عامل ( 4
نتاج إأدى إلى ( مظاهر العولمة – ثقافات مختلفةالتي ضمت )إلى الخبرات المصرية والمغربية والجزائرية 

ظهور مواد البناء الجديدة أدت إلى تنوع شكل و  تكنولوجيا البناءتطور األمير عبد القادر، و  شكل مسجد
 ."جامع الجزائر"

تطوره و  التقنيات الحديثة م استخدافي عصرنا هذا، عصر العولمة الذي يشهد تغييرات هامة نتجت من ف
 الثورة المعلوماتية، القائمة على المعلوماتو  البيئية، فتأثير هذا العصرو  الميكانيكيةو  ئيةنشااإلفي النظم 

التي  الجزائرفي مدينة  لجامع الجزائرجليا في التصاميم الهندسية  الحظنا ذلكالتقني غير المحدود،  بداعواإل
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قيمة الثوابت من  غيري لم( ر العولمةعص)، فالتقدم التقني المتسارع في عصر متغير ستقبليةحملت حداثة م
 .في تصميم المسجد التقنيات ستعمال أحدث رغم ا، ... كقاعة الصاة والمحراب والمنبرجامع الجزائر في 

 :هي كاآلتيين و للمسجد الصياغة الشكليةعملت على توجيه ثابتة المن العوامل أخرى هناك مجموعة و 

مسجد " عمارة على محددا توجيها فرض( المكرمة مكة) القبلة نحو الصاة قاعة توجيه :القبلة اتجا ( 1
 أنتج القبلة اتجاهف. المدينتين في األخرى المعاصرة والمساجد المعاصرين" جامع الجزائر"و" األمير عبد القادر

 اتجاهمربعات مرتبة على محور  أربع من الجامع كتلة تكوين" الجزائر جامع" مهندس على وفرض المحراب
وتتدرج هذه الفضاءات من الفناء الخارجي إلى قاعة الصاة مرورا بصحن القبلة من الغرب إلى الشرق، 

 يكون أن مهندسه على وفرض ،"القادر عبد األمير مسجد" في المحراب أنتج القبلة اتجاهوأيضا . الجامع
 .القبلة اتجاهب الطولي محوره يوافق مستطيات متوازي ساميةاإل العلوم معهد مع المسجد شكل

 في المسجد تشكيل مهندسه على فرض" القادر عبد األمير مسجد" موقع ظروف :الموقع روفظ( 2
 جامع" موقع ظروف وأما .الموقع في دماجاإل قصد المستطيل األرضية شكل مع ليتماشى ،طوليا   ممتد شكل

 مواز  لجزء الشمالي من الموقع، لكي يصبح الجامع ل واستغاله الجامع، شكل توجيه إلى أدتفقد " الجزائر
القبلة من الغرب  اتجاهمربعات موازية للطريق السريع ومرتبة على محور  دراج أربعأللطريق السريع وذلك ب

 .إلى الشرق
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  :(النتــائــج) الخــالصــة العــامـــــة -

  وكشف النواحي  إبرازالمواضيع الجادة في اختيار المسجد كموضوع للبحث، جاء العتباره من إن
مي سااإللجميع األطوار التي مر عليها الفن  لكونها سجلو  ،برز فيهاالفنية والمذهبية لألماكن التي ظهر و 

 .في شتى أنحاء العالم

فكرية لهذه المتغيرات  لئمساإلى عصر العولمة، جعلنا نتحول قتصادية في االالمتغيرات بسبب و  
المسجد يبقى "القراء حول موضوع  لفت انتباهو  عمارة المساجد المعاصرة،نعكاساتها المعمارية على اخصوصا 

حديثة في المدينة أة منشتحدياتها و  العمل لجعل المسجد في ظل العولمةوهذا ب ،"عامة في المدينة المعاصرة
 .التطور الحالي لعصرنامن خالها يواكب العربية المعاصرة، 

 - عمارة المساجد في عصر العولمة بين الهوية، األصالة والعصرنة": وقد كان موضوع البحث يتناول
رتبط احيث . م إلى يومنا هذا 2691 تقالاالسبعد فترة ما " – الجزائرينتي قسنطينة و مساجد مدحالة 

عليه  تبدو التباين الذيو  ع الكبيرخاصة مع التنو  ،ئلة التي تدور في أذهانناساألبالعديد من  بحثنا ضوعمو 
على أي و  "عالتنو "والجدوى من  باب فيما وراء ذلكساألم معه بحث لمساجد المعاصرة، األمر الذي تحتاصور 
 المحلية بالخصوصيات كتراثاال عدم علىعليه المسجد في عصر العولمة الذي يقوم  مكن أن يكونشاكلة ي

" المسجد التراثي"اقة الموروث عبروز قضية جدلية تتمثل في ، مما أدى إلى الشعوبو  للدول البيئيةو  التراثيةو 
 .في عصر العولمةللمسجد بطروحات الواقع المعاصر 

متنوعة حسب درجة  مساراتعمارة المساجد  في سياقالمعاصرة تطرح  االتجاهاتالتنويه إلى أن و 
 التقنيات الحديثة من جهة أخرى،و  نشاءاإلطرق و  مواد البناءو  التوفيق بين الموروث الحضاري من جهة

 التأكيد على الحفاظ على الطرز التاريخية األصيلة في بناء المساجد، مع مراعاة الخصوصيات المحليةو 
 لها ميزات جدعمارة المسان الصياغة الشكلية لأ إبراز أخيراو  .التوفيق مع التقنيات الحديثة في البناءو 
  .الفترات التاريخيةو  خصائص ثابتة لم تتغير مع مرور العصورو 

 جامع الجزائر"و "بمدينة قسنطينة مسجد األمير عبد القادر"نا لنموذجي الدراسة الميدانية اختيار وجاء 
شكاليلموضوع و تستجيبان  ألنهما عينتين للدراسةك "بمدينة الجزائر ة البحث، وألنهما يتمتعان بطراز معماري ا 

ة إلى أن المسجدين إضاف .نفهما بحق اتجاهان معماريان متعاكسا مختلف بالتراث وبالمعاصرة، ارتباطوب
، أال وهو عصر العولمة مكانيات هذا العصرإيعبران عـن المعاصرة والتطور والحداثة، ويعبران أيضا عن 

    .دينالتقني غير المحدود، وهذا ما ناحظه في المسج بداعالذي يقوم على المعلومات واإل

 حيث ، يتميز بأنه قرن العلم والتكنولوجيا، الجزائرو  مدينتي قسنطينةفي و  العالمالحالي في  العصر إن
كبير في الثورة  تطورمن أفرزه  ومع ما بعصر العولمة،تجاه ما يسمى االعلم خطوات كبيرة في فيه خطى ت
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 بذلكو  ،التفاعليةالسمعية والبصرية تطور الوسائل و  (نترنتاال)التي تمثلت في شبكة المعلومات و  المعلوماتية
 .بدأ العالم التحول نحو العصر الجديد

 وسرعة التجديد فكر علىتعتمد أيضا و  ،هدافهاأ لتحقيق كوسائل العلمو  التكنولوجيا على تعتمدفالعولمة 
 خال من يتمفإنه للمدينة  نيةمراالعو  المعمارية الهوية على هاثير أتأما  ،بالعمارة مرتبط الفكر هذا جعلو  التغير
 من متهاءما درجة عن النظر بغض للمدينة الحضري النسيج في جاهزة مادية تكويناتو  شكالأ إقحام

 .جتماعيةاالو  الثقافية الناحية

 أعدها التي الجزائربمدينة  لجامع الجزائرالتصاميم الهندسية ن ، فإمظاهر العولمةكل  بالرغم منف
 للجامع الهندسي التصميم في ستخدمتاحيث المسجد، ، حملت حداثة مستقبلية في تصميم المجمع األلماني

 بالرغم من التوجه إلىو  .. . المحدود غير التقني  بداعاإلو  الميكانيكية،و  ئيةنشااإل والنظم الحديثة التقنيات
 ،بمحافظته على أشكال عناصر المسجد المعماريةذلك و  تحرر من القديم،فلم ي "جامع الجزائر"في  "الحداثة"
في المجاالت و  سرعة التطور التقني على كافة المستويات،و  المتغيرات الحادة في العالم من حولنا لم يتبعو 
تقنيات و  تقديمها إلى المهندس المعماري أنماطاو  ئية بشكل خاص، التي قفزت قفزات سريعة في تطورهانشااإل

 .س المعماري القديمحديثة لم يعرفها المهند

 صياغة المفردات التعبيريةالذي يعتبر عامل ثابت في كيلي للمسجد الموروث التشونؤكد صحة فرضية 
 الصاة اتقاع أشكال منتصميمها  جامع الجزائرفقد استمدت قاعة صاة . المعاصر "جامع الجزائر"لعمارة 
 تلمسان،مدينة من محراب الجامع الكبير بستوحي أ  فقد محراب التصميم أما و  أعمدة، على المرفوعة المغربية

من منبر الجامع  أ ستوحيفقد منبر التصميم وأما . فهو مستمد من الطابع المعماري لحقبة الدولة المرابطية
ش ذات األبعاد الهندسية من الخشب المطعم بمجموعة من المطوقات والنقو  المصنوعالكبير بمدينة الجزائر 

 . المختلفة

وأما تصميم الشكل،  مربعةال ات التقليدية المغربيةالمنار من  أ ستوحيفقد منارة جامع الجزائر وأما تصميم 
في عهد المرابطين التقليدية، كما كان موجود " المقرنصات"صرية لقبة من الداخل قراءة عفهي جامع القبة 

تبرز الوجه  ومن الخارج غلفت قبته بمصفقات مشربية تزيينية ،مدينة تلمسانلوخاصة قبة الجامع الكبير 
هوية الطابع المعماري للعناصر المعمارية المكونة لنظام وبذلك تم تأكيد  .الداخلي للقبة وفق الهندسة التقليدية

 المحراب: والصحن، وهوية العناصر المعمارية المشكلة للجامع منقاعة الصاة  :جامع الجزائر منتخطيط 
 . المكون أيضا لجامع الجزائر ئي للقبةنشا، وهوية العنصر اإلالمئذنةوالمنبر و 

ارتبط باستخدام مفردات  حيث ،مع تغليب المعاصرة" اتجاه االنتماء والمعاصرة" "جامع الجزائر"وقد اتجه 
يعتبر معلما معماريا حديثا، وفى الجزائر فجامع  مية في سياق متطور وبتقنيات حديثة،سااإلالعمارة 

حيث تم تشييده بأحدث المواد واألساليب المعاصرة، وحافظ على تراث المساجد  بمتطلبات الحياة العصرية،
  .مارة التقليدية للمساجدالقديمة، وذلك باستلهام سمات ومامح الع
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ستغل ا الجامع، حيث أن "جامع الجزائر"على عمارة  أن العولمة لم تقم بالتأثير سلبياويمكن التأكيد على 
ة الخرسان)ستغال صور التقدم من حيث مواد البناء الحديثة وذلك من خال ا يا،إيجابر العولمة مظاه

االنتماء مع المتطورة والتكنولوجية المعاصرة،  نشاءستخدام أساليب اإل، وا...(المسلحة والزجاج والمعدن 
والذي يظهر في استخدام بعض المامح  (المعاصرةمع تغليب  ،اتجاه االنتماء والمعاصرة)التاريخي للجامع 

مية، أي المحافظة على عناصر المسجد األثري واستخدامها في المسجد سااإلوالعناصر واألشكال التاريخية 
 . المعاصر بأسلوب حديث

عمل قد في عصر العولمة، و  المذهل التقني التقدمو  التكنولوجيانجد أنه قام بمواكبة  "جامع الجزائر"في ف
         (KSP Jürgen Engel Architekten) األلمانيين الدراسات  مكتبي من المكون األلماني الم جّمع

مية سااإلالمتخصصين بالعمارة و  مع العلماء المسلمينمصمم جامع الجزائر (KUK Krebs Und Kiefer)و
وهذا ما  .الصارمة لتصميم المساجد بشكل وثيق للتأكد من أن البناء قام باستيفاء الشروط (يالثراء الثقاف)

 المعاصر "جامع الجزائر"يم طرأت على تصم يالتحوالت التي سبب الدول يالثراء الثقافنؤكده حسب فرضية 
 .خاصشكل ب يمسااإلبلدان العالم  يتداخلها فو  عام بشكل "عصر العولمة"في 

العالم للمحافظة على  التقنيات فيتم تحضير مواد كثيرة ومتنوعة للمشروع وذلك باستخدام أحدث وقد 
مدى  ىيدل علوهذا  .مستقبا ة المصلينساملتأمين  لز مضادة للزالالتقنية المستعملة والالمسجد فهناك 

أو  ،"جامع الجزائر"التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم في عصر العولمة، وهذا ال يغير من هوية 
 قاعةالتي ترمز للمسجد مثل المئذنة والقبة و  معناه بل يزيد من فعالية استخداماته ألن العناصر األساسية

 .جامعالصاة موجودة في ال

العلمي والتكنولوجي واستخدام مواد وأساليب تكنولوجية حديثة في مجال العمارة  قدمفرضية التوبذلك نؤكد 
بمدينة الجزائر، ولم يكن له أثره  لجامع الجزائرحيث ساهم في تطور الشكل المعماري  ي،يجابكان له أثره اإل

 "جامع الجزائر"ثير من مامح وسمات المساجد التقليدية في عمارة السلبي، حيث لم يساهم في ضياع الك
 .المعاصر

دعو إلى تحرر المسجد الذي يلم يتأثر بفكر العولمة  لجامع الجزائرونجد أن المهندس المعماري األجنبي 
الغريبة  (الخ...المكعب واألسطوانة والمخروط )األشكال الهندسية التجريدية من القديم، من خال استخدام 

بعين  األخذ دون نسيابية والنظريات الفنية الجديدة،ة إلى استعمال الخطوط اإلضافهوية المسجد، باإل لىع
 .التقليديةالمساجد التراثية و عمارة  تمتاز به، الذي الحضاري رثاإل ذلك االعتبار

العالم الذي تم  عبر  يلةالقل صروحالمن  د، فإنه يعبقسنطينة "مسجد األمير عبد القادر"فيما يخص أما و 
الفن و  الشرقي وقد جمع في تنسيق كامل كا من الفن مي القديم،سااإله في القرن العشرين باحترام الفن إنجاز 

بداعو  التكامل الضروري بين عبقرية   إطارفالمسجد جمع في  ،األندلسيالمغربي  المهارة اليدوية و  المهندس  ا 
 .بما يتناسب مع معطيات العصر لدى الحرفي
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دخالو  تقانهااالمركبات العديدة التي ثبت و  هو معرض دقيق للخصائص الزخرفيةف م سااإل ها منذ وصول ا 
طرأت على  يالتحوالت الت سببي الدول يالثراء الثقافوهذا ما نؤكده حسب فرضية سبانيا، ا  و  إلى المغرب

بلدان العالم  يبشكل عام وتداخلها ف "عصر العولمة"في  المعاصر "القادرمسجد األمير عبد "يم تصم
، قواعد تصميم المباني الدينية مثل المساجد األثرية القديمةو  أصول ىفالمسجد راع. خاصشكل ب يمسااإل

الموروث ونؤكد صحة فرضية . "مسجد األمير عبد القادر"لم تؤثر في هوية  العولمةوبذلك نقول أن 
 "مسجد األمير عبد القادر"لعمارة  صياغة المفردات التعبيريةالذي يعتبر عامل ثابت في التشكيلي للمسجد 

 .المعاصر

لجأ إلى استخدام مفردات من المسجد مصمم ، ف"التقليديتجاه اال " "مسجد األمير عبد القادر"اتجه  وقد
ستغل المسجد اوقد . سبانياإالعمارة المملوكية في مصر إلى جانب التأثر بالفن الزخرفي بمسجد قرطبة ب

الخرسانة )يا، وذلك من خال استغال صور التقدم من حيث مواد البناء الحديثة إيجابمظاهر العولمة 
المتطورة والتكنولوجية المعاصرة، واالنتماء التاريخي للمسجد  نشاءأساليب اإل ، واستخدام...(المسلحة والزجاج 

مية، أي المحافظة على عناصر سااإليظهر في استخدام بعض المامح والعناصر واألشكال التاريخية 
 . المسجد األثري

في عصر العولمة،  المذهل التقني التقدمو  التكنولوجياقام بمواكبة  "مسجد األمير عبد القادر"ونجد أن 
والمجتمعات،  وترابط الدول تقارب المسافات والثقافات من ذلك يعني بما العالم فكرة انكماش على الذي يرتكز

 تصالإللفنظرا ألهمية المشروع وضخامته، أدى ذلك بمسؤولي المسجد وهذا ما ناحظه في مسجد األمير، 
لعدم وجود أخصائيين في هذا الميدان بالقطر الجزائري، ( من دول وثقافات أجنبية مختلفة)بمختصين أجانب 

 .إلخ ... سبانياا  و  من فرنسا( العتاد المستورد)ة إلى استيراد عدة مواد ضافباإل

العمارة كان نؤكد فرضية التطور العلمي والتكنولوجي واستخدام مواد وأساليب تكنولوجية حديثة في مجال و 
، ولم يكن قسنطينةبمدينة  مسجد األمير عبد القادرلي، حيث ساهم في تطور الشكل المعماري يجابله أثره اإل

مسجد "له أثره السلبي، حيث لم يساهم في ضياع الكثير من مامح وسمات المساجد التقليدية في عمارة 
 .المعاصر "األمير عبد القادر
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 رغم مظاهر العولمة التاريخي لمسجدلعناصر ا األمير عبد القادرومسجد  جامع الجزائرلمحافظة مخطط هيكلي  :1 -9شكل 
 الباحث: المصدر

 

في عصر العولمة في ( "مسجد األمير عبد القادر"و "جامع الجزائر")ين جدجاءت تصميمات المس وقد
بقواعد تصميم  لماماإلهذا يرجع إلى و  مي،سااإلالدنيوي للمجتمع و  المدينتين معبرة عن المضمون الديني

 مظاهر العولمة

 جامع الجزائرالتي تدخل في تخطيط " قاعة الصاة والصحن" التاريخي منلمسجد الشكل المعماري لعلى  ةمحافظبال
هما، التي تدخل في تكوين" المحراب والمنبر والقبة والمنارة"ة إلى العناصر المعمارية ضاف، باإلمسجد األمير عبد القادرو

.ستخدمها بشكل متطور وبتقنيات حديثةاو 

 

 ."الحداثة"إلى  جامع الجزائرتوجه 

مسجد األمير عبد و جامع الجزائربالرغم من كل مظاهر العولمة، فإن و 
 . من القديم الم يتحرر القادر 

وتطور ( االنترنت)تطور كبير في الثورة المعلوماتية 
 :الوسائل السمعية والبصرية التفاعلية

 .تطور مواد البناء -
 .تطور تكنولوجيا البناء وأنظمة التحكم -
 .تنقل األموال واألشخاص -
 .أفكار تصميمية -

 

   صر العولمةـع

 نشائيةاإل الحديثة، النظم التقنيات استخدام
 المحدود في غير التقني  بداعاإلو  الميكانيكية،و 

.لجامع الجزائر الهندسي التصميم

مصمم أعدها  لجامع الجزائرالتصاميم الهندسية 
.ألماني أجنبي

 مسجد األمير عبد القادر بمدينة قسنطينة الجزائربمدينة  الجزائرجامع 

 لمسجد األمير عبد القادرالتصاميم الهندسية 
.مصمم مصري أجنبيأعدها 

في تنسيق كامل مسجد االمير عبد القادر  جمع
 .األندلسيالمغربي الفن و  كا من الفن الشرقي

 المعماريالمهندس  بداع ا  و  عبقريةستخدام ا
مير مسجد األفي  المهارة اليدوية لدى الحرفيو 

.بما يتناسب مع معطيات العصر عبد القادر
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 تصميمقواعد تصميم المباني الدينية، فو  لأصو  ماروعي فيه فقدمن مكاتب دراسات دولية، المساجد 
 .صورة النمو الطبيعي للفكر التصميمي للمسجد إعطاءوفق في  معاصرينال المسجدين

 غير تصميمات نتيجةارتها ، فكانت عمالجزائرو  أما المساجد المعاصرة األخرى بمدينتي قسنطينةو 
نماو  مية،سااإل العمارة مضمون عتباراال بعين  تأخذ لم مخططاتو  مدروسة  لعناصر تركيباو  نقا كانت ا 

 بيئة تعد كماو  منها، أخذت التي التاريخية للحقبةو  للبيئة  مراعاة بدونالمآذن و  كالقباب تراثيةمعمارية 
  .المعاصر العالم في ينتج بما مقارنة التنوع بكثرة تحض ال التي المحلية البناء  مواد حيث من فقيرة المدينتين

نو   لبعض الصوري النقل خال من ،الجزائرو  قسنطينة تيمدين في األثري المسجد شكل لتقليد  المحاوالت ا 
 هذه نقلت  وقد، الجزائرو  قسنطينةمدينتي  في المعاصر المسجد عمارة نحرافا إلى أدت المعمارية، مكوناته
 باد منشكلها، من حيث " المئذنةو  القبةو  والمنبر والمحراب والصحن قاعة الصاة" الموروثة العناصر
  ...تركيا و  الشامو  المغرب

، بعيدة كل البعد عن الجزائرو  قسنطينةمدينتي قد كانت العناصر المعمارية للمساجد المعاصرة األخرى بو 
 ،(المعلوماتيةو  عصر العولمة)بما ال يتناسب مع معطيات العصر  العمارة الجادة المبنية على أسس علمية
نسجامها مع عمارة المسجد االقواعد الجمالية الهندسية التي تراعي و  فلم يراعى فيها التناسب في األشكال

 تركيبة األشكال المتواجدة في المسجد من مآذنو  في بعض األحيان ال نجد هناك التوازن الشكليو  .ككل
  .لخإ... قباب و 

قاعة الصاة والصحن " الجزائرو  مدينتي قسنطينةالمعاصر في العناصر المعمارية للمسجد  نقول أنو 
أصبحت المعاصر، و  غدت أبرز العناصر التشكيلية المميزة لعمارة المسجد "والمحراب والمنبر والقبة والمئذنة

األداة لصناعة و  ظلت هي المرجعو المعاصرة، ضمن ثوابت الصياغة التشكيلية لمفردات عمارة المساجد 
 ضمن الصورة المعتادة للمسجد امتكرر و  امثولها دائمغدى و ستقال، االبعد  المدينتينالمعاصر في المسجد 

، األمر الذي دفع متخذا أطرا تشكيلية أقرب إلى التوحدللمسجد المعاصر  كرس فيها لنموذج أوحدو المعاصر، 
لعمارة المسجد المتكررة أصبحت العناصر المعمارية و ، التكرارو  التعبيرية لقاء نوع من التنميطبصيغ المسجد 

 .المستخدمو  عبر عهود متتالية، ترتبط في أذهان المصمم المعماري

، جسدت المورد والباعث أطر ثابتةرتبطت بـاالتشكيلي لعمارة المسجد كانت قد  رثاإلن مامح إنستنتج و 
المساجد و  "الجزائر جامع"و "مسجد األمير عبد القادر") الجزائرو  في مدينتي قسنطينة معاصرلنشأة أي مسجد 

 (.المعاصرة األخرى في المدينتين
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   عاصميةالو  قسنطينةالفي تشكيل المساجد المعاصرة  التشكيلي لعمارة المسجد رثاإلهمية ألمخطط هيكلي  :2 -9شكل 
 الباحث: المصدر

  المعاصرين "جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر"دراسة الطرح التشكيلي لعمارة خال من و، 
عملت على متغيرة أن هناك مجموعة من العوامل  .الجزائرو  المساجد المعاصرة األخرى في مدينتي قسنطينةو 

 :اآلتيهي كو  المعاصرةاجد لمسجميع ال الصياغة الشكليةتوجيه 

  :جتماعياالو  العامل الديني( 1

 "جامع الجزائر"و بمدينة قسنطينة، "مسجد األمير عبد القادر" نجازإب الجزائرية الدولة حكومة تكفل -
في بناء  حكومة الدولةيحرك  ماو  الباد، لتاريخ  انيؤرخ جامعو  مسجد ظهارإلهذا و  ،الجزائربمدينة 

مسجد األمير عبد "نجاز إتفكيرها في و  السلطاتتصرف و  (.العامل الديني)مي سااإل الدافع هو المسجدين
الذي من خاله ظهرت و  ،(العامل الديني)مي سااإل الدافعهو ناتج عن  المعاصرين "جامع الجزائر"و "القادر
  .في المدينتين ينجدعمارة المس إنشاءفي  رئاسية تخاذ قراراتاعملية 

في المدينتين  "جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر"ة مار الدولة الجزائرية في عومة كبعد تكفل حو 
من بقواعد تصميم المساجد  لماماإلهذا يرجع إلى و  المعماري في المسجدين،في الشكل  بداعاإل أدى إلى

 المسجدين قواعد تصميم المباني الدينية، فتصميمو  أصول ماروعي فيه فقدطرف مكاتب دراسات دولية، 
 .النمو الطبيعي للفكر التصميمي للمسجد صورة إعطاءوفق في  معاصرينال

 ثوابت الصياغة التشكيلية لمفردات عمارة المساجد المعاصرة

 المورد والباعث لنشأة أي مسجد معاصر في المدينتين 

العناصر التشكيلية المميزة لعمارة مسجد األمير 
 جامع الجزائرعبد القادر و 

 وبذلك جسد االرث التشكيلي لعمارة المسجد

 العناصر المعمارية للمسجد المعاصر 
 "قاعة الصالة والصحن والمحراب والمنبر والمئذنة والقبة"

   الجزائرالمساجد المعاصرة في مدينتي قسنطينة و 

العناصر التشكيلية المميزة لعمارة المساجد 
 المعاصرة األخرى

والصحن والمحراب قاعة الصالة "المحافظة على 
"والمنبر والمئذنة والقبة

 المحرابو  قاعة الصالة"المحافظة على 
باستثناء الصحن "القبةو  المئذنةو  المنبرو 
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 هذه في المساجد إنشاءب  يتكفلون الحي سكانأما المساجد المعاصرة األخرى في المدينتين فكان  -
قامو  لبنائها الازمة األموال جمع على بينهم فيما بالتعاون (جتماعياالالعامل ) األحياء  موقع ختيارا و تها،ا 
 أفراد مع الوزارة هذه مصالح تقاسمتقد و  .(العامل الديني)ه نفسمي سااإل الدافع ذلك في يحركهمو  المسجد
 للمسجد التلقائي الموقع ظهور إلى أدى الذي األمر عليه، القيامو  بنائهو  بالمسجد التكفل مهمة  المجتمع

 .المعاصر في المدينتين

 المسجد المعاصر في المدينتين أدى إلى تدهور الشكل المعماري ةمار بعد تكفل سكان الحي في عف
 العمارة مضمون عتباراال بعين  تأخذ لم مخططاتو  مدروسةال غير التصميماتذلك بسبب و  للمسجد،

لمام المعماريين بقواعد تصميم إعدم يرجع ذلك أيضا إلى و  .على أسس علمية تبن بسبب أنها لمو  مية،سااإل
 .ت تراعي في طرز المساجد القديمةكانالمساجد كما  قواعد تصميمو  يراعوا أصوللم و  المساجد

  :العامل السياسي( 2

، سياسيبقرار  الجزائربمدينة  "جامع الجزائر"و بمدينة قسنطينة "مسجد األمير عبد القادر"بناء لقد جاء 
لقرارات بذلك كانت لو  المسجدين،نجاز إلزامية التكفل التام من طرف حكومة الدولة الجزائرية بإمما أدى ب

 .بأتم معنى الكلمة ينمعاصر  ينجدبروز مس، أدى إلى ينجدفي العمارة التشكيلية للمسكبير  السياسية أثر

 ذلك العام أنالبلد  حيث راودت قيادة م،2002سنة  الجزائريالرئيس  "جامع الجزائر"مشروع  قد أطلقو 
، م2002دولية حول أحسن تصميم للجامع في المسابقة فبعد ال .مي عظيمإساحضاري  معلملجزائر يكون ل

مي سااإلالنمط العمراني العربي و  المعاصرة العمارةعتباره يجمع بين االتفاق على تصميم مكتب ألماني با تم
 .العريق

 بناءب (الحكومةو  مجلس الثورة)في الجزائر  آنذاكأصحاب القرار فقد تكفل  "عبد القادر مسجد األمير"أما 
قد و  .مسجد األمير عبد القادرو  ميةسااإلطاره األولي ليشمل الجامعة إيتجاوز ل ،مسجد كبير في قسنطينة

مختص في العمارة ال" مصطفى موسى"دس المصري مية المهنسااإلالجامعة و  قام بتصاميم المسجد
التحف التي  إحدى يعدو  المعماريةبهندسته  خراج مسجد، يمتازهذا حرصا من حكومة الدولة إلو  ،ميةسااإل

 . نسان في العصر الحاضراإلأبدعتها يد 

  :يقتصاداالالعامل ( 3

 ،"جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر" هتمام بعمارةاال يقتصادي كان العامل المهم فاالزدهار اال
تحقيق نقلة نوعية  يف مالية ساهمتوفرة ن، من يالعشر و  حاديبدايات القرن الو  اتيما شهدته فترة الثمانينف

 نجازإب الجزائرية الدولة حكومة تكفلفبعد  ."جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر"متميزة في عمارة 
 ئيةنشااإل النظمو  الحديثة التقنيات  امستخدامما سمح ب جدا، كبيرة تكلفة لهت ر سخ ،"جامع الجزائر"
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 لتاريخ  يؤرخ جامع ظهارإلذلك و  ،للجامع الهندسي التصميم المحدود في غير التقني  بداعاإلو  الميكانيكية،و 
 مكانياتاإلكل تم تخصيص  فقد "مسجد األمير عبد القادر"أما   .القرن مشروعات أهم أحد يكون أنو  الباد،

ة إضاف ،مغاربةو  تقنيين من مصريينو  مهندسينب جيءقد ف ،فريقياامن أكبر المساجد في شمال  ليصبح له
 .العمال الجزائريينو  الفنيينو  الكبيرة للمهندسينالمشاركة إلى 

 كان الذي المالي الملف لضعف تطوره موازاة في المدينتين لم تستطع السلطاتزايد عدد المساجد بعد تو 
 بالمساجد التكفل مهمة  المجتمع أفراد مع الوزارة هذه مصالح فتقاسمت الدينية، الشؤون لوزارة يخصص 

 على بينهم فيما يتطوعون بالتعاون الحي سكان جعل الذي األمر ،اعليه القيامو  ابنائهو  المعاصرة األخرى
قامو  لبنائها الازمة األموال جمع  المعاصرة األخرى في تدهور الشكل المعماري للمساجد إلى أدى تها، مماا 

                                   .لخإ   ... المدينتين

  :(تأثير العولمة) البناءأساليب و تكنولوجيا عامل  (4

التي ضمت )الجزائرية و  المغربيةو  اللجوء إلى الخبرات المصريةمهارات البناء بسبب و  التداخل في أساليب
ظهور مواد البناء و  تكنولوجيا البناءتطور و  ،"مسجد األمير عبد القادر"ل شك إنتاجأدى إلى ( ثقافات مختلفة

 ."جامع الجزائر"الجديدة أدت إلى تنوع شكل 

كان ثمرة تعاون بين بعض  ه بهذا التصميمإنجاز إن ف ،األبعاد المعمارية اذ "مسجد األمير عبد القادر" ففي
العمال و  الحرفيينو  الفنيينو  ة إلى المساهمة الكبيرة للمهندسينإضاف ،ومغاربة التقنيين من مصريينو  المهندسين
 KSP) األلمانيين الدراسات  مكتبي من المكون األلماني الم جّمعقام فقد  "جامع الجزائر"أما  .الجزائريين

Jürgen Engel Architektenو ((KUK Krebs Und Kiefer)ستيفاء الشروط امن أن البناء قام ببالتأكد 
 الحديد ،المعدن :متطورة مثلمواد  "الجزائرجامع "ستعملت في بناء اقد و  .الصارمة لتصميم المساجد

 ة إلى الجدران الحاملةضافاإلهو البناء المعدني بفالنظام المستعمل في الجامع أما  ،لخرسانة المسلحةاو 
 الحديثة التقنيات أحدث  للجامع الهندسي التصميم في ستخداما، مع المسلحةاألعمدة الجاهزة بالخرسانة و 
  .المحدود غير التقني  بداعاإلو 

 اتطورهو  التقنيات الحديثة ستخدام امة نتجت من همفي عصرنا هذا، عصر العولمة الذي يشهد تغييرات ف
 التقني غير بداعاإلو  الثورة المعلوماتية، القائمة على المعلوماتو  البيئية،و  الميكانيكيةو  ئيةنشااإلفي النظم 

التي  الجزائرفي مدينة  لجامع الجزائرجليا في التصاميم الهندسية  هالحظنافتأثير هذا العصر  .المحدود
قيمة من  غيري لم( عصر العولمة)، فالتقدم التقني المتسارع في عصر متغير رائعةحملت حداثة مستقبلية 

في  التقنيات  أحدث ستعمالارغم ، ...الصحن و  القبةو  كالمئذنة "جامع الجزائر"في العناصر المعمارية ثوابت 
تقدم تكنولوجي، و  أما المساجد المعاصرة األخرى لم تواكب معطيات العصر من تطورو  .جامعتصميم ال

 .فكانت هذه المساجد بعيدة كل البعد عن عمارة هذا العصر
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 جامع الجزائرو  األمير عبد القادرجد لمس الصياغة الشكليةتوجيه في  العوامل المتغيرة التي أثرت :3 -9شكل 
 الباحث: المصدر

 :هي كاآلتيو  ينللمسجد الصياغة الشكليةعملت على توجيه ثابتة من العوامل أخرى هناك مجموعة و 

     :تجاه القبلةا( 1

 وضع يتمإن التوجه إلى القبلة كثابت أساسي له تأثير مباشر في اختيار شكل التصميم األفقي، حيث 
 لتوجيه يتعداه إنما فقط، بعديه على جيهالتو  أمر يقتصر الو  القبلة، نحو تجاهلا طبقا العام الموقع في المسجد
فرض ( مكة المكرمة)توجيه قاعة الصاة نحو القبلة ن إنقول ، فبذلك القبلة ناحية الثاثة أبعاده في الفضاء

المساجد المعاصرة و  المعاصرين "جامع الجزائر"و "مسجد األمير عبد القادر"توجيها محددا على عمارة 
 .المدينتيناألخرى في 

أربع مربعات  من الجامع كتلة تكوين "جامع الجزائر"فرض على مهندس و  تجاه القبلة أنتج المحراباف
تتدرج هذه الفضاءات من الفناء الخارجي إلى قاعة و  تجاه القبلة من الغرب إلى الشرق،امرتبة على محور 

فرض على و  ،"مسجد األمير عبد القادر"تجاه القبلة أنتج المحراب في ا اأيضو  .الصاة مرورا بصحن الجامع
تجاه امية متوازي المستطيات يوافق محوره الطولي سااإلالمسجد مع معهد العلوم  مهندسه أن يكون شكل

اجد للمس الصياغة الشكليةتوجيه أثرت في 
 المعاصرة

 وامل المتغيرة عال

 بداعإلاأدى إلى 
التنوع في الشكل و 

 المعماري للمسجد

 

 العامل الديني
 جتماعي  االو 

 

 تكنولوجيا البناءعامل   قتصاديالعامل اال العامل السياسي
 البناءأساليب و 

مسجد األمير 
 عبد القادر 

 الدافع
مي سااإل

كان وراء 
تكفل حكومة 

الدولة 
الجزائرية 
ببناء 
  .المسجد
   

جامع 
 الجزائر

 الدافع
مي سااإل

 كان وراء
تكفل حكومة 

الدولة 
الجزائرية 
ببناء 
 . الجامع

 
   

مسجد األمير 
 عبد القادر 

تكفل مجلس 
 الثورة

حكومة و 
الدولة 
الجزائرية 
ببناء 
 . المسجد

جامع 
الجزائر

تكفل 
 الرئاسة

حكومة و 
الدولة 
الجزائرية 
ببناء 
 . الجامع
   

جامع 
الجزائر

حكومة 
الدولة 
الجزائرية 
سخرت 

تكلفة كبيرة 
جدا لبناء 
   .الجامع
   

مسجد األمير 
عبد القادر

حكومة الدولة 
الجزائرية 

سخرت تكلفة 
كبيرة جدا 
لبناء 
 .المسجد
 

جامع الجزائر

ستعمال ا -
مواد جد 
 .متطورة

 ستخداما -
 التقنيات أحدث 

 الحديثة
 التقني  بداعإلاو 

 .المحدود غير

مسجد األمير 
 عبد القادر 

 مواد ستعمالا -
 متطورة بناء
 .عريقةو 
ستخدام ا -

مختلف 
 األساليب

األنماط و 
 .المعمارية
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مما فرض توجيها لتلك  تجاه القبلة المحراب في جميع المساجد المعاصرة في المدينتين،اكما أنتج  .القبلة
 .المساجد المعاصرة

  :روف الموقعظ( 2

، تشكيل المسجد في شكل ممتد طوليا  فرض على مهندسه  "مسجد األمير عبد القادر"ظروف موقع 
ذو معلمية قوية  "مسجد األمير عبد القادر"و .دماج في الموقعاإلليتماشى مع شكل األرضية المستطيل قصد 

يمكن رؤيته من و  بما أنه يقع في وسط مدينة قسنطينة،و  ،بما أنه أعلى نقطة في مدينة قسنطينة في موقعه،
 .رؤيته من أي مكانأيضا مكاننا إبو  وسط المدينة، أي نقطة من

 من الموقع،الجزء الشمالي ستغاله او  أدت إلى توجيه شكل الجامع،فقد  "جامع الجزائر"أما ظروف موقع و 
مرتبة على محور و  مربعات موازية للطريق السريع أربع دراجإذلك بو  للطريق السريع لكي يصبح الجامع مواز  

أما و  .الجهات يتم الوصول له بسهولة من كلفي موقعه  "جامع الجزائر"و .تجاه القبلة من الغرب إلى الشرقا
التحصيصة  ختفاء الصحن بسبب صغراإلى  أدت فقد ظروف موقع المساجد المعاصرة األخرى في المدينتين

 .المخصصة لبناء تلك المساجد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جامع الجزائرو  األمير عبد القادرجد لمس الصياغة الشكليةتوجيه العوامل الثابتة التي أثرت في  :2 -9شكل 
 الباحث :المصدر



اجد للمس الصياغة الشكليةتوجيه أثرت في 
 المعاصرة

 وامل الثابتة عال

التنوع في و  بداعأدى إلى اإل
 الشكل المعماري للمسجد

 

 تجاه القبلة  ا
 

 ظروف الموقع

 مسجد األمير عبد القادر 

توجيه قاعة الصاة نحو القبلة  -
فرض توجيها ( مكةالمكرمة)

 .محددا على عمارة المسجد
تجاه القبلة أنتج المحراب في ا -

فرض على مهندسه أن و  المسجد،
د مع معهد يكون شكل المسج

مية متوازي سااإلالعلوم 
المستطيات يوافق محوره الطولي 

 .تجاه القبلةا

 جامع الجزائر

توجيه قاعة الصاة نحو القبلة  -
فرض توجيها ( المكرمة مكة)

 .محددا على عمارة الجامع
 تجاه القبلة أنتج المحرابا -
فرض على مهندس الجامع و 

 أربع من الجامع كتلة تكوين
تجاه امربعات مرتبة على محور 

 .القبلة من الغرب إلى الشرق
 
   

جامع الجزائر

ظروف موقع الجامع أدت إلى 
ستغاله وا توجيه شكل الجامع،

الجزء الشمالي من الموقع، لكي 
للطريق  مواز  يصبح الجامع 

مربعات  إدراج أربعذلك بو  السريع
مرتبة و  موازية للطريق السريع

تجاه القبلة من اعلى محور 
 .الغرب إلى الشرق

 مسجد األمير عبد القادر 

ظروف موقع المسجد فرض 
تشكيل المسجد على مهندسه 

، ليتماشى ا  في شكل ممتد طولي
مع شكل األرضية المستطيل 

 .دماج في الموقعقصد اإل
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 :توصيــــــاتال -

بهدف  ولعموم الناس القرار صحابمعماريين وألمهندسين التوصيات توجه لل نقترح للدراسات المستقبلية
 :عمارة المساجد المعاصرة مستقبا، وهي كالتالي طويرت

 الجزائرقسنطينة و  تيفتح مجال بحث في تصميم األشكال المعمارية للمساجد المعاصرة في مدين. 

 عمارة المسجد المعاصرفي القرون الماضية لتطوير  مساجد أثريةالمعماريون من  ستغال ما أبدعا 
 .حسب تقنيات العصر ومتطلبات البيئة

  المعاصرةالمساجد مواد البناء الحديثة في في  إبداعتوظيف كل ما توصلت إليه العصرنة من. 

  دراك للقيم المعمارية األثرية، مبني على العلم واإل مساجدالمعاصرة لل المساجديجب أن يكون تقليد
 .وعلى قواعد عـلمية أيضا، حتى ال يفقد المبنى صفته المعمارية وال يتركه مجرد بناية

 بشرط (عصر العولمة) التفاعل مع مؤثرات العصرو  مواكبة الثورة التكنولوجية والتقدم التقني ،
 .مساجد المعاصرةالعمارة عن التقليد الصرف في  المحافظة على طابع التراث المحلي، لابتعاد

 (.ختصاصاك)في المدارس المعمارية الجزائرية  فتح مجال للجانب التكويني 

 عتبار التأثيرات الحسية االاألخذ بعين و  مواد البناء المحليةو  ضرورة البحث على تطوير التقنيات
 .د المستخدمة في المسجد المعماريللموا

  حياء إالتجارب العالمية في سمح لنا ذلك باالستفادة من  المعلوماتية في عصر العولمةتطور مع
وفق تبادل  ةشخصيالو  ، لتعزيز الهويةللمساجدومعطيات المعاصرة المناسبة  ، بما يتناسبالمساجد تراث
 .نفتاح متوازناو  ثقافي

 للمسجد  في تصميمه والمستقبل بين الماضي والحاضر ستمراريةتأمين اال المعماري المعاصر على
  .ستدامةاالبمفاهيم و  هتمام بالبعد البيئياالو  المعاصر،

  تصال بالعلماء االأهمية مع ، ختصاصاالستعانة بأهل االيجب أي مسجد في الحي  ءإنشاعند
 ومراعاة التوجيهات النبوية عند تصميم طلب الفتوى منهم فيما يتعلق بمسائل البناء،و  الشرعيين المعاصرين

 .تخطيط المساجدو 

 ومن التوصيات الشرعية والمعايير الدينية التي تملي تصميم المسجد يجب مراعاة ما يلي : 

 .اختيار مكان نظيف لبناء المسجد -
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 .مكان مناسب للمسجد ليكون له عاقة مباشرة مع النسيج العمرانياختيار  -

 .للمسجد من الحي السكني ليصلون إليه بيسر وسهولةموقع مناسب اختيار  -

االهتمام بالصف األول بقاعة الصاة، فالصف األول أفضل الصفوف، لذلك اتخذ المعماري لقاعة  -
، ليتمكن أكبر عدد من المصلين القبلةموازيا التجاه  ضلعه األطولالصاة الشكل المستطيل، يكون 

 . من الصاة في الصف األول

لكي ال يرى من بداخل المسجد من هو بخارجه، ألن ذلك قد مكان مرتفع  نوافذ المسجد في اتخاذ -
 .يشغل المصلي في عبادته وصاته

جعل أبواب قاعة الصاة تقع في المؤخرة أو على الجانبين لكي ال يسمح بالمرور أمام صفوف  -
 .المصلين

خاذ حجرة خاصة به على يمين ها، ومن المستحب اتإتباعاتخاذ المنبر في المسجد سنة يجب  -
 .المحراب يدخل إليها

 .ويجب أن ال يغالي في المنابرعلى المنابر الطويلة التي تقطع الصف األول للمصلين،  البعد -

 . يمين المحراب علىالمنبر  يجب أن يكون -

 .أن يكون المحراب متجها تماما نحو اتجاه القبلة التوجه نحو القبلة من شروط صحة الصاة، فيجب -

 .النصوص الشرعية ال تتعارض مع بناء المئذنة والقبة في المساجد -

 المعاصرة  للمساجد التصميميةو  شامل يجمع المعايير التخطيطيةو  وضع مرجع تفصيلي خاص
 .لخا...

  التي يجب مراعاتها في تصميم المسجد نجد التصميميةو التوصيات التخطيطية ومن: 

 .السكنيالحي أو  المدينة داخل المسجداالهتمام بتخطيط  -

  .لمسجدمن ا قريبا الموقف ذلك يكون أن ويفضل للسيارات، مناسب بموقف مسجد كلتزوييد  -

بها في حالة زيادة عدد المصلين،  توفير ساحة مفتوحة أمام مدخل المسجد بغرض أداء الصاة -
 .ستغالها بالتوسعة المستقبلية بالمسجدوال

 .األكبر للقبلة للمسقط األفقي للمسجد هالمستطيل الموازي ضلعالشكل  فضيلت -

 .توجيه فضاء المسجد طبقا لمحدد االتجاه نحو القبلة -

 .تفضيل المداخل الخلفية للمسجد في الحائط الموازي لحائط القبلة -

  .تفضيل النوافذ التي ال تقع في مستوى نظر المصلين وتفضيل عدم وجود النوافذ في حائط القبلة -
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 يميزها عن غيرها بما يتناسب مع القوانينوالجزائر يجاد طابع مميز لمساجد مدينتي قسنطينةإ ، 
 .الظروف السائدةو  المناخيةو  بما يراعي المتطلبات البيئيةو  التشريعاتو 

 وتصميمها  هاضبط مواقعو وكذلك اإلشراف  ،جديدةالمساجد ال ءإنشامراحل  لكلالدولة  ضرورة متابعة
 .التصميمية والتخطيطية الازمةالشرعية و حسب المعايير 

 تصميم المساجد المعاصرةي المجتمع ف شراك أفرادإ. 

 يجادو  تقليل األعمدةب ،تصميم المساجدفي  تسخير التكنولوجيا المعاصرة  .ئية مناسبةإنشاحلول  ا 

 المستقبلي، ألن مراعاة التوسع و  علمية،و  ضرورة دراسة المواقع المقترحة لبناء المساجد دراسة شاملة
 .توسعتها بعد بنائها يتطلب تكلفة عالية

  المساجد تصميم على اإلنفاق و   شرافاإل متابعةالرجوع إلى ( حكومة الدولة)على أصحاب القرار
 .صفته المعماريةقدسيته و المبنى المعاصرة لتفادي افقاد 

  العناصر و  الفنيةو  المدينتين تحتوي على المعلومات الهندسية قاعدة بيانات خاصة بمساجدتطوير
 .السلبيات التي يعانون منها، بهدف تسهيل الوصول للمعلومة بأسرع وقت ممكنو  التي يحتاجها المصلون،

 رثو  المجتمع قيمو  روح عن ةالمعبر  جدالمس خصائص على المحافظة ضرورة  بما يتائم الحضاري ها 
 .ميةسااإلو  مبادئنا العربية مع

 التكنولوجيةو  العلمية كافة السبل توفير خال من المتلقيو عماري للم جتماعياالو  الثقافي المستوى رفع 
 .المساجد بهوية قوي رتباطا المصمم ذو جعلو  المعمارية للمساجد، الهوية على تؤكد التي الدراسية المناهجو 

 العلمية ساليباأل طرحو  الندواتو  تمراالمؤت خال من المتلقيو عماري للم المعرفي المستوى فعة إلى ر ضافباإل
 .هدافاأل لتحقيق المتطورة

 تهامتابعمع  ،تطوير نفسها لمواكبة تطور العصر بناء المساجد الحديثةب المعنية المؤسسات على 
 .المؤسسات هذه فاعليةو  كفاءة تقيم مختصة جهات طرف من تقييمهاو 
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 :عـــــة المراجـــــقائم

 :ةــــع العربيــالمراج -1

 والقروية،  البلدية الشئون وزارة األولى، الطبعة ،"للمساجد التخطيطية المعايير"حازم،  براهيم،إ
 .9191السعودية،  العربية المملكة الرياض،

 مية ومؤسسة علوم اإلسالدار القبلة للثقافة ، "ماإلسالعمارة األرض في "جميل عبد القادر،  ،أكبر
  . 1992   ،بيروت القرآن، 

 مجلة ، "تطور عمارة المساجد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية"، البراهيم، محمد حسين
 .9111، 8العلوم الهندسية، م : جامعة الملك عبد العزيز

 ("المماليك عصر الى االموى العصر من)المساجد  عمارة تطور من نماذج "فتحي، ، طاهر بشير ،
 .3192نوفمبر ، الخرطوم، الوطني بجامعة الرباط العمارة كلية

 سلسلة تشييد دولة حديثة  ،"مسجد الحسن الثاني" ،القادري أبو بكر، بانسو ميشال ،البصري إدريس
 .9112إيطاليا،  –تم الطبع بمطابع أنتركراف، ميالنو  منشورات الك أنترناسيونال،

  ،االتحاد ، مجلة"- فنية أثرية دراسة -العثماني  العهد في الجزائر مساجد منابر"بن بلة، خيرة 
 والمجلس العرب لآلثاريين العام عشر، تصدر عن االتحاد الثالث العرب، العدد لآلثاريين العام

-941. ص ص، 3193العربية،  القاهره،  الجامعات إلتحاد العلمى والبحث العليا للدراسات العربى
911. 

  ،آثار،  ، مجلة"نماذج من محاريب المساجد الجامعة بالجزائر في العهد العثماني"بن بلة، خيرة
 .921-939. ص ص ،3192، 3الجزائر  اآلثار، جامعة ، معهد91 :العدد

  ،من خالل  ،مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني"بن حموش، مصطفى
، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "مخطوط ديفولكس والوثائق العثمانية

 .3119الجزائر، 

 تاريخ مدينة قسنطينة أم الحواضر في الماضي والحاضر،"محمد المهدي،  ،بن علي شغيب" ،
 .1980الجزائر،  -لبعث، قسنطينة مطبعة ا

 1983 ،دمشق ،دار الفكر ،"مي في بداية تكونهاإلسالالفن العربي " ،عفيف ،بهنسي. 

  ،1978وزارة االعالم والثقافة، الجزائر  -، سلسلة الفن والثقافة "قـسـنـطـيـنـة"بورويبة رشيد. 
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  ،مجلة اإلنسان والمجال، "معمارية عثمانية تحفة... الجامع الجديد بمدينة الجزائر "بوزرينة، سعيد ،
 ،3192البيض،  –، معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المركز الجامعي نور البشير 19: العدد

 .154-143. ص ص

 تخاذادراسة في دالئل ... طار ومبعث التجديد عمارة المسجد قيود اإل"محمد إبراهيم، ، جبر إبراهيم 
، "(الماضي والحاضر والمستقبل"مية اإلسالالعمارة والفنون )العالمي األول  ، المؤتمر"الموروث
 .3119أكتوبر  31-39القاهرة، 

 الملتقى الدولي الثاني،  ،"مارة المصرية المعاصرة، المعطيات والنتاجالع"إبراهيم،  جبر إبراهيم، محمد
 .3112أكتوبر  94-93أسيوط، مصر،   جامعة

  ،نوفمبر  9مؤرخ في  133 -11مرسوم تنفيذي رقم "الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .3192نوفمبر  98، الجزائر، 28، العدد "، يتضمن القانون األساسي للمسجد3111

  الوضوء فى ألماكن التصميمية المعايير"، (أحمدى على ترجمة أمينة)، أحمد، مختارحنفي 
 .3112المتحدة،  العربية الشارقة، اإلمارات فى األمريكية الجامعة ،"الصالة وقاعات المساجد

  ،من فكرة بناء مسجد إلى مشروع : ميةاإلسالجامعة األمير عبد القادر للعلوم "خطاب، محمد
 .9181، قسنطينة 91: ، الدفعةلإلدارةدارة المحلية، المدرسة الوطنية تربص، اإل. ، م "انجازها

  ،9182، مـكـتـبـة الروس، باريس "فـرنـسـي عـربـي - معجم عـربي فرنسي -السبيل"دانـيـال ريـغ. 

  ،أعمال ندوة حول خصوصيات معمار "اتجاهات معمار المساجد المغربية"الدرويش، عبد العزيز ،
، مطبعة التومي، الرباط، المملكة المغربية، 3119يونيو  98المساجد بالمملكة المغربية بتاريخ 

  .91-41. ص ص، 3118

  ،مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد "العمارة في الحضارة اإلسالمية"الريحاوي، عبد القادر ،
 .9111العزيز، جدة، 

 ،9، مطبعة األداب والموبد، القاهرة، ج"وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" السمهودي، نور الدين، 
9239  /9111. 

  ،مجلة كلية اآلداب "-بسكرة  -دراسة معمارية وأثرية لجامع سيدي موسى الخذري "شلوق، فتيحة ،
 .3111بسكرة،  -والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر 

  ،1988، دار العلم للماليين، بيروت "ماإلسالالمسجد في "الشيخ طه الولي. 
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  ،ندوة أبحاث ،"المسجد كمؤسسة إسالمية بين الثوابت والمتغيرات"الصاوي، علي محمد عبد اهلل 
الخامس، المملكة العربية  الجزء سعود، الملك جامعة والتخطيط، كلية العمارة المساجد، عمارة

 .21-19. ص ص، 9111السعودية، 

 المساجد في الجزائر أو المجال " ،(قروجي، صورية -مولوجي: ترجمة)خياط، دليلة،  -صنهاجي
-99. ص ص ،3199سبتمبر  –، جويلية 22إنسانيات عدد ، "مدينة وهران نموذجا. المسترجع

31.  

  ،9198، بيروت، 8، دار العلم للماليين، ط "روح الصالة في اإلسالم"طبارة، عفيف. 

  ،رؤية جدلية نحو بعد جديد لمستقبل  –العمارة ما بعد الثورة الرقمية "عبير سامي يوسف محمد
 المعماري للتصميم العربية للجمعية الثالث الدولي ، المؤتمر"التصميم المعماري وتكنولوجيا البناء

 .3119مصر،  اإلسكندرية، ،(التخيٌّلية العمارة تجسيد) "أسكاد" الحاسب بمساعدة

  ،الشرق، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، ، مكتبة زهراء "تطور المآذن في الجزائر"عزوق، عبد الكريم
3111. 

 مكتبة زهراء الشرق، "لمحات عن العمارة والفنون اإلسالمية في الجزائر"، الطيب ، محمدعقاب ،
 .3113الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 

 األمثلية الوظيفية في تصميم مخططات أبنية المساجد الحديثة"حفصة، ويوسف فراس،  ،العمري"، 
، تجسيد العمارة (اسكاد)المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للتصميم المعماري بمساعدة الحاسب 

 .3111مصر  ،اإلسكندريةالتخيلية، 

 العدد - إفريقيا شمال اقتصاديات ، مجلة"العربي العالم على وآثارها تحديات العولمة"محمد،  ،غربي 
 .3111السادس، الجزائر، 

 والبيئة التاريخي التطور دراسة - قسنطينة مدينة"لعروق محمد الهادي، و  عبد العزيز فياللي 
 .1984  قسنطينة والنشر، للطباعة البعث دار ،"- الطبيعية 

  ،حالة جامع الحواتين، جامع سيدي عبد : دار السلطان هوية وأصالة"كادي مختارية وعلقمة جمال
بسكرة،  -محمد خيضر  ، جامعة32المعرفة، العدد  ، مجلة"الرحمن الثعالبي وجامع الجيش

 .934-992. ص ص ،3199

 المجلة العراقية للهندسة "العمراني النظام على وأثرها العولمة"الصفار،  موسى ظافر مازن ،
 التكنولوجية، المعمارية، المجلد السادس، العدد التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون، الجامعة

 .3191بغداد، 

 يونيو الرابعة السنة السابع، العدد اإلسالم، منار مجلة  1979.  
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 الهندسة ، مجلة"المعماري التصميم في وأثرها المعلوماتية"أحمد،  حسين هالل ميسون، وأحمد محيي 
 .3191، 91،العدد  38 والتكنولوجيا، المجلد

  والمتعلق ببناء المساجد، وظائفها،  9119مارس  32في  المؤرخ 19-89المرسوم التنفيذي رقم
 .هاتنظيمها وتسيير 

 ،ندوة أبحاث ،"المساجد تصميم في نسانيةاإل  االعتبارات"، بن سعد بن حمد العزيز عبد المقرن 
الخامس، المملكة العربية  الجزء سعود، الملك جامعة والتخطيط، كلية العمارة المساجد، عمارة

 .54-29. ص ص، 9111السعودية، 

  9181لبنان  -المنجد األبجدي، الطبعة الرابعة، دار المشرق ش م م، بيروت. 

  ،للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"المستقبلية العربية والخيارات ...العولمة"المنصور عبد العزيز 
 .3111الثاني، دمشق،  العدد - 32 المجلد –والقانونية  االقتصادية

 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،"المساجد"حسين،  ،مؤنس
 .9189واآلداب، الكويت، يناير 
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 التأثيرات السلبية وااليجابية للعولمة في القضايا االجتماعية والثقافية "صالح، خالد معتز،  ياسين
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  ،في الماجستير درجة ، رسالة مقدمة لنيل"العولمة والترجمة وآثارهما االقتصادية"بوجمعة، عويشة 
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  ،منذ ) -حالة مساجـد مدينة قسنطينة  -دراسـة العـوامل المؤثـرة في تشكيـل المآذن "سخري، عادل
 الدكتورشراف إماجستير،  مذكرة ،("حتى يومنا هذا – م 1111 – القرن الثاني عشر الميالدي

 .3112جامعة فرحات عباس، سطيف، الطاهر بالل، قسم الهندسة المعمارية، كلية علوم المهندس، 

 نظم غزة باستخدام قطاع في المساجد دور تفعيل على العمراني التصميم أثر"محمد،  شحادة، زياد 
 -اإلسالمية الجامعة الهندسة، المعمارية، كلية الهندسة ماجستير، قسم ، رسالة"الجغرافية المعلومات

 .3191غزة، 

  ،بحث لنيل الدكتوراه الحلقة الثالثة "مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ"شهبي، عبد العزيز ،
 .9182معهد اآلثار، جامعة الجزائر،   مية، بإشراف الدكتور رشيد بورويبة،اإلسالفي اآلثار 

  ،دراسة تحليلية للرسالة اإلشهارية في  –الرسالة اإلشهارية في ظل العولمة "فنور، بسمة
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في االتصال والعالقات العامة، جامعة "الفضائيات العربية
 .3119/3118منتوري قسنطينة، 

 من العولمة مظاهر بعض مواجهة في التربوية المؤسسات دور"العمري،  علي صاحب بن ماشي 
اإلسالمية، جامعة أم  التربية في الماجستير درجة لنيل مكمل بحث ،"اإلسالمية التربية منظور
 .3192القرى، 
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 حالة -المعاصرة  المحلية العمارة في التراثية المعمارية القيم إحياء"وحيد،  صيدم، محمود محمود 
 -اإلسالمية المعمارية، الجامعة الهندسة في الماجستير لنيل درجة ، دراسة مقدمة"غزة مدينة :دراسية

 .3192غزة، فلسطين، 

  ،تطور المحراب في عمارة المغرب األوسط خالل العصر العباسي، منذ بداية "مطروح، أم الخير
: ، رسالة ماجستير، إشراف"مي حتى نهاية عصر الزيانيين، دراسة تاريخية وأثريةاإلسالالفتح 

 .9114ة الجزائر، ، جامع-مية اإلسالدائرة اآلثار  –الدكتور بن قربة صالح، معهد اآلثار 

 المشرفة وسبل الصخرة قبة مسجد في العمارة وهندسة الجمالية القيم"خالد، ، عيسى مطلق 
 الهندسة في مذكرة الماجستير ،"(وتحليلية نقدية دراسة)المعاصرة  العمارة في منها االستفادة

 .3199غزة،  - اإلسالمية المعمارية، الجامعة الهندسة المعمارية، قسم
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 :قائمـــــة المالحــــــــق
 شــرح بــعــض الــمــصــطــلــحــات الــفــنــيــة: 1ملحق رقم 

 .قطع الطين المشوية بالفرن المستخدمة في أعمال البناء: آجر -

 .الحفرة المستطيلة :أخاديد -

 قاعة الصالة في وجدار صف وأ األعمدة من صفين بين المحصور لرواقجمع أسكوب، وهو ا :أساكيب -
 .ةقبلال لجدار موازي باتجاه وتكون

 طار مستطيل يلتف حول العقدإبروز أفقي في أعلى الجدار مخصص ألغراض زخرفية، وهو  :فريزإ -
 .يسمى بالطرةو 
 .عميقة تتقدم أبواب المباني الهامة تشبه اإليوان رواق صغير أو قنطرة :(البوابة) إيوان -

 .ورق أو عن زهرو  بتدائية يتفتح عن غصناجسم بحالة  :البراعم -

، وتكون باتجاه قاعة الصالة في وجدار صف وأ األعمدةالمكان المحصور بين صفين من : بالطة -
 .عمودي لجدار القبلة

 .جدار القبلة موازية له البالطة الممتدة أمام :بالطة القبلة -

 .البالطة الممتدة أمام المحراب عمودية عليه :بالطة المحراب -

 .التي تتوسط البالطات الموازية لها وتكون أكثر اتساعا وارتفاعا في الغالب :البالطة الوسطى -

 .يزمرو  مستطيلة، ينفخ فيهاو  آلة موسيقية مجوفة :البوق -

 .قطعة تتوج العمود، غنية بالزخارف ،رأس العمود :التاج -

 .(Parcelle) مجموعة مع أو بمفرده عام، أو خاص لشخص ملكا تكون األرض من مساحة :ةالتحصيص -

" األرابسك"سـم امؤرخو الفن األوربي  قد أطلق عـليهو  زخـرفة نـباتية مـتداخلة في بعضها البعض، :التوريق -
الرقش العربي أو التوشيح  الباحثين العرب أطلقوا عليه أسماء متعددة مـثلبينما نجد من  أي الزخرفة العربية،

 .العربي أو التوريق

 من تندرج الحجم مختلفة ،معدنية كرات ثالث فيه تنتظم عمود من تتكون زخرفية مجموعة وهي :جامور -
 .أصغر تكون التي العليا الثالثة إلى ثم الحجم في تليها التي الثانية إلى الكبرى السفلى األولى الكرة

ما تطلى به البيوت من و  ،(يونانية)تسميه العامة الجـفـصين و  ما يطبخ فيصير كالحجارة فيبنى به :الجص -
 .الكلس

 .السقف المؤلف من سطحين مائلين متالقيين في القمة :جملون -
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 .معربة من الفارسي تطلق على نوع من القصور :جوسق -

 .المخصص لصالة الجماعة في المسجد أو الجوامع الكبرىالقسم المسقوف : حرم -

 .وصلة من الخشب أو الحجارة مزينة بالزخارف :الحشوة -

 .ما كان منحنيا كالقوسو  القوس، :حنايا -

 .تقعيرة في الجدار تشبه المحراب :حنية جدارية -

 .وحدة تقسيم في عنصر عماري كالقطاع المحصور بين قنطرتين من قناطر الرواق أو البالطة :حيز -

 .ويكون على ألوان متعددة الفخار المطلى بالميناء الزجاجية أو ذى البريق المعدني: خزف -

 .ما يجعله المحارب على رأسه ليقيه :خوذة -

 .سياج يستخدم للشرفات والساللم: درابزين -

 .وسيلة الصعود، مكونة من درجات عديدة: درج -

 .عنصر ووسيلة لتحميل السقف في المباني تقوم بوظيفة العمود: دعامة -

 .الدعامة المتصلة بالجدار، الملصقة به أو المنبثقة عنه: جدارية دعامة -

 .قامةهي التي يؤذن منها المؤذن اآلذان األخير أي اال :الدكة -

 .مقاييس الطول صبع األوسـط، مقياس منالمرفق إلى طرف االما بين طرف  :الذراع -

الحـوائط الداخـلية أو الخـارجية، وتحتوي  لكـسـوة" صطـنـاعيالرخـام اال"سـم اهي مادة طـالء تعـرف ب :الرخام -
المصقول من الـرخـام الطبيعي  يكون للسـطح الناتـج مـظـهـرو  الـرخـام أو مسحوق الـرخـام، خـلطتها على كـسر

 .اللونو  حيث الشكل
 .ممر مسقوف مزود بقناطر مفتوحة على الفناء أو الصحن :رواق -

 .زخرفة مقامة في كسوة من الجص :الزخرفة الجصية -

 .جمع سعوف، جريد النخل :السعف -

 .يشوى عليها اللحم يمكن لهذه الحـديدة أنو  جمع سـفافـيـد، هي عبارة عن حـديدة، :سفود -

 .من الجص أو الحجر تتخذ عـادةو  زخرفة هـندسية أو نباتـية متشابكة تكسو النوافذ :الشبابيك المخرمة -

 .مكان غير مسقوف أو سماوي يتوسط المبنى: صحن -

 .واحدة الصدف لغالف اللؤلؤ: صدفة -

 . ما عطف من األبنـية أي جعل كالقـوس من قـنطـرة ونافـذة :طاقات -

 .المصطلح حديثا للتعبير عن األسلوب الفنياستعمل : طراز -
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 .عند البناءالسقيفة تشرع فوق الباب، إفريز الحائط وما أشرف خارجا  :الطنف -

 .على أشكال مختلفة قـوس من الـبناء مـؤلف من قـطع حجـرية ملتصقـة فـيما بينها :العقد -

 .هو العقد الذي يتجاوز محيطه نصف دائرة :عقد حدوة الفرس -

 .عقد يزيد قوسه عن نصف الدائرة :عقد حدوى -

 .عقد حدوى مدبب الرأس :عقد حدوى مدبب -

 .تتألف من فصوص متعددة أو دوائر :عقود مفصصة -

 .فتله خيطاناو  الصوف، مده :الغزل -

بعض على أشكال مختلفة وصور  غـيـره يِـؤلف بـعضها إلىو  قـطع صـغيرة مـلونة من الـرخـام :الفسيفساء -
 .متنوعة

 .دوائر مفصصة على شكـل وريقات الزهـر يتكون منها العـقـد أو القبيبة :فصوص -

 .لها مقطع حدوى يتجاوز نصف الكرة شبيه بالبصلة: قبة بصلية -

 .ذات الشكل المخروطي :قبة مخروطية -

 .القبة الصغيرة :قبيبة -

 .الجدران من المواد السطحية كالرخام والخزف والخشب والجص ما تكسى به :كسوة -

  .البالطة التي تقطع بالطات أخرى في قاعة الصالة، وتكون عمودية على المحراب: مجاز -

 .المفازة ألن الريح تخترقها :المراوح -

 .الملون بعدة ألوان :المزركش -

 .بها النوافذ القديمةستارة من خشب الخرط أو الشيش أو الخص تستر  :مشربية -

 .الـمـصـباح، كـل ما يوضع فيه أو عـليه الـمـصـباح، كـل كـوة غير نافذة :مشكاة -

 .رتفاع عن األرض يجلس عليهمكان ممهد قليل اال :مصطبة -

 .زخرفة تشبه عش النحل بين جوفاتها داليات منشورية الشكل :المقرنصات -

 .طين أو جص يملط به الحائط :مالط -

 .المكان المخصص للطهارة والوضوء :ميضأة -

ستعملوا كلمة الناقوس اربما و  قطعة طويلة من حـديـد أو خشب يضربونها ألوقات الصالة، :الناقوس -
 .للجرس

 .زخارف منقوشة على الجص :نقوش جصية -
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تخـذت صورا مـتعـددة أبـرزها صورتان ورقة األكـنـثـس الخـالـية اهي من العـناصر الـنـبـاتـية،  :ورقة األكنثس -
 .ورقـة األكـنـثـس الـلينة التي تـتـميز بلين أوراقها وهي موحدةو  نـثـنـائها،وا من األشـواك التي تـتـميز بقـصرها

 

 :الهوامـــش -
 .6891لبنان  -، الطبعة الرابعة، دار المشرق ش م م، بيروت المنجد األبجدي

 
 ةالفـني اتالمصـطـلحبعض  ترجمة: 2ملحق رقم 

 Ziggourats..........................األبراج البابلية -

 Archéologique-Ancien.....................أثري -

 Brique.........................................اآلجر -

 ................... ............قامة الفرنسيةأحياء اال -

...........................Résidences Européennes 

 Quartier Spontané .............األحياء التلقائية -

 ZHUN....................األحياء السكنية الجديدة -

 Lotissements................األحياء المخصصة -

 Recasements.........................أحياء حاشدة -

 Appel à La Prière..........................اآلذان -

 Hauteur.....................................رتفاعاال -

 Fleurs.........................................األزهار -

 Fondation-Base...........................األساس -

 Cylindre..................................األسطوانة -

 Nef parallèle au mur du mihrab. ..األسكوب -

 Béton-Ciment............................سمنتاال -

 Eclairage-Allumage......................ضاءةإ -

  Cadre............................................طارإ -

 Colonnes......................................أعمدة -

 Grec..........................................غريقاال -

 Branche.....................................أغصان -

 Frise.............................................فريزإ -

 Arcs..........................................األقواس -

 Imam...........................................ماماال -

 Iwan.............................................إيوان -

 Porte..............................................باب -

 Fut...............................................البدن -

 Bourgeon....................................البراعم -

  Tour.............................................البرج -

 Tour Principale....................البرج الرئيسي -

 Lanternon.....................................البريج -

 Bulbe Allongé.....................بصلة ممطولة -

 Nef perpendiculaire/mur mihrab......البالط -

 Construction..................................البناء -

 Clairon-Corne-trompe.....................البوق -

 Couronne.......................................التاج -

 Creux..............................جوفة -التجويف -

 Parcelle.................................حصيصةالت -

 Restauration.................................الترميم -

 Technicien....................................التقني -

 Feuilletage..................................التوريق -
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 Tronc De Palmeraie...........…النخيلجذوع  -

 Palme............................................جريد -

 Plâtre......................................…الجص -

 Comble...................................…ملونج -

  Pavillon........................................جناح -

 Lanternon..................................الجوسق -

  Vide............................................جوفاء -

 Mur............................................الحائط -

 Console........................................حاملة -

 Pierre..........................................الحجر -

 Pièce............................................حجرة -

 Fer A Cheval.........................حدوة الفرس -

 Salle De Prière...............................الحرم -

 Charge-Farce-Bourre....................الحشوة -

 Bois...........................................الحطب -

 Arc...............................................حنايا -

 Niche...................................ة جداريةيحن -

 Faïence.........................................خزف -

 Epigraphie Andalou ...........الخط األندلسي -

 Epigraphie Coufique..........…الخط الكوفي -

 Califes.............................الخلفاء الراشدين -

  Casque..........................................خوذة -

 Maison ..................................منزل ،دار -

 Balustrade...................................درابزين -

      Escalier.........................................الدرج -

 Banc-Podieum-Socle.......................الدكة -

 Cercles........................................الدوائر -

 Coudée........................................الذراع -

 Or...............................................الذهب -

 Marbre.........................................الرخام -

  Dessins...................................الرسومات -

 Coin.............................................الركن -

 Portique.......................................الرواق -

 Décor Epigraphique..……الزخارف الخطي -

 Décor Végétal..................الزخارف النباتية -

 .Décor Géométrique........الهندسية الزخارف -

 Décor..........................................زخرفة -

 Terrasse......................................السطح -

 Plate Forme...............................السطحية -

 Palme-Rameau............................السعف -

 Djamur........................سفود بارز، جامور -

  Plafond.......................................السقف -

 Habitat-Logement..........................سكنى -

 Clôture..........................................سور -

 Fenêtres....................................الشبابيك -

 Balcon..........................................شرفة -

  Cour..........................................الصحن -

 Coquillage....................................صدفة -

 Prière.........................................الصالة -

  Photos...........................الصور الفتوغرافية -

  Minaret....................................الصومعة -

 Etage..........................................الطابق -
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 Rez-De-Chaussée..............الطابق األرضي -

 Arceau..........................................طاقة -

 Style-Modèle-Type.........................طراز -

 Rampe.............................الطريق الصاعد -

 Corniche.......................................طنف -

 Longueur.....................................الطول -

 Argile-Terre Glaise........................الطين -

  Largeur......................................العرض -

  Voûte............................................العقد -

 Outrepassé..............................عقد حدوى -

 Construction-Edifice.....................العمارة -

  Période Omeyyade............…العهد األموي -

 Période Abbaside.................العهد العباسي -

 Chambres.....................................غرف -

 Filature-Filage...............................الغزل -

   Ouvertures...................................فتحات -

  Section........................................الفروع -

 Mosaïque.................................الفسيفساء -

 Lobe-Segment................................فص -

 Patio-Cour......................................فناء -

 Direction De La Kaaba....................القبلة -

 Coupole.........................................القبة -

 Coupole bulbeuse.....................قبة بصلية -

 Coupole conique..................قبة مخروطية -

 Coupole pyramidal....................قبة هرمية -

 Cave-Caveau...................................قبوة -

 Couplette.......................................قبيبة -

 Tuile...........................................القرميد -

 Palais..........................................القصر -

 Secteurs....................................قطاعات -

 Fond-Profondeur............................القعر -

 Ballon.............................................كرة -

 Revêtement....................................كسوة -

 Chaux..........................................الكلس -

 Eglise........................................الكنيسة -

 Plaque...........................................لوحة -

 Minarets Cylindriques .....المآذن األسطوانية -

 ......................المآذن ذات شكل هرم مقطوع -

................ En Forme de Tronc de Pyramide 

 ................................المآذن المثمنة الشكل -

.......................Minarets à base Octogonale 

  Minarets Quadrangulaires....المآذن المربعة -

 Minaret.......................................المئذنة -

  Triangles...................................المثلثات -

 Transept.......................................مجاز -

 Mihrab......................................المحراب -

 Axe.............................................محور -

 Ajourée........................................مخرم -

 Cône..........................................مخروط -

 Plan............................التصميم -المخطط -

 Entrée........................................المدخل -

 Ville...........................................المدينة -
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 Vieille Ville.......................المدينة القديمة -

  Doctrine-Religion.........................مذهب -

 Eventail-Hélice............................المراوح -

 Carrés......................................المربعات -

 Centre..........................................مركز -

 Palme.........................................مروحة -

 Machiculus..................................مزاغل -

 Surface......................................المساحة -

 Rond.........................................مستديرة -

 Rectangles............................المستطيالت -

 Mosquée................................... المسجد -

 Plan De Masse......................الكتلة مسقط -

 Treillis........................................مشربية -

 Projet.........................................مشروع -

 Niche..........................................مشكاة -

 Banc De Pierre...........................مصطبة -

 Denticule................................مضرسات -

  Temple........................................المعبد -

 Losange....................................المعينات -

 ..............................المقاربة التيبومرفولوجية -

….............Approche Typo Morphologique 
 Dimensions..............................المقاسات -

  Cimetière.......................................مقبرة -

 Alvéole......................................مقرنص -

 Coupe..................................مقطع طولي -

 Enduit..........................................مالط -

  Minaret........................................المنارة -

 Minbar........................................ المنبر -

 Architecte...................المعماري /المهندس -

 Salle D’Ablution.........................ةأالميض -

 Fenêtre..........................................نافذة -

 Cloche-Crécelle..........................الناقوس -

 Etoile............................................النجم -

 Cuivre........................................النحاس -

 Sculpture.........................النقوش -النحت -

 Tissu...........................................النسيج -

 Stuc....................................نقوش جصية -

 Modèle-Paradigme........................نموذج -

 Rue-Voie........................................نهج -

 Noyau Central.....................النواة المركزية -

 Pyramide.......................................الهرم -

 Croissant.....................................الهالل -

 Façade.......................................الواجهة -

 

 :الهوامـــش -

 ،فـرنـسـي عـربـي - معجم عـربي فرنسي -السبيلدانـيـال ريـغ، 
 .6891مـكـتـبـة الروس، باريس 
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 جامع الجزائرللمسابقة الهندسية الوطنية والدولية اشروط دفتر  :3ملحق رقم 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère des Affaires Religieuses et Wakf 

 

Agence Nationale de Réalisation et de Gestion de la Mosquée d’Alger 

E-mail : naam marw@yahoo.fr 

Fax : 021 56 55 01 

 

Avis N°01/2007 

Pour un concours d’architecture national et international relatif au projet : Mosquée d’Alger 

 

L'Agence Nationale de Réalisation et de Gestion de la Mosquée d'Alger lance le présent 

concours d'architecture national et international, en vue de la réalisation de la Mosquée 

d’Alger. 

Il s’agit d'un concours national et international restreint destiné à tous les architectes ou 

bureaux d'architectes, sociétés d’architecture ou entités spécialisées ayant réalisé au moins un 

projet similaire de grande envergure. 

Prévu sur un site aménageable de (20) vingt hectares, le programme est composé de : 

- La mosquée et l'esplanade comprenant : 

- L’accès : espace vert aménagé sur une superficie de l’ordre de 20.000 m
2
 

- L’esplanade de l'ordre 20 000 m
2
 

- La salle de prière couverte de 20 000 m
2
 de plancher. 

- Le Minaret «dit dynamique», composé de plusieurs niveaux et qui devra abriter un musée dont 

les salles s'étageront sur des niveaux représentant des siècles d’histoire et d’art ainsi que des 

centres de recherches. 

- Dar el Corane : une grande école, lieu d'enseignement supérieur « post gradué» d'une capacité 

de 300 places pédagogiques. 

- Le Centre culturel Islamique d’une superficie de l'ordre de 8000m2 avec des bibliothèques, 

médiathèques, amphithéâtres, etc. 

- L’Administration pour la gestion du complexe et des logements de fonction. 

- Le Parking de 4000 à 6000 places. 

- Les Voles d'Accès. 

- Les Espaces verts. 

En effet, cette Mosquée symbolisera une étape importante de l'histoire du Pays et sera la 

mosquée de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale à l'image de la 

Grande Mosquée construite au 11
ème

 siècle par les Mourabitine et la Mosquée Ketchaoua édifiée 

au 17
ème

 siècle durant la période Ottomane. 

Véritable projet structurant dans le nouvel aménagement de la baie d'Alger, d'une ampleur 

exceptionnelle, le projet de la Grande Mosquée d'Alger qui englobera en son sein également des 

activités d'ordre spirituel, culturel et scientifique, pose dans le contexte de la capitale des enjeux 

stratégiques car il s'agit, non seulement de réaliser un ensemble d'équipements publics cohérents 

mais également un véritable monument autant contemporain qu'historique digne d'une capitale 

riche de son histoire glorieuse. 

Ainsi, le maître d'œuvre aura comme principal objectif de concilier entre modernité et 

authenticité, monumentalité et intégration de sorte qu'au travers de la vision de ce futur pôle 

d'attraction, se dégagera une forte impression identitaire. 
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La sélection des dossiers se fera par un jury composé d'experts nationaux et étrangers de 

diverses spécialités. Notamment en architecture urbanisme, techniques de construction, génie 

sismique, travaux publics et gestion de grands projets.  

L’évaluation se fera sur la base des critères techniques et financiers, dont notamment : 

a) - L'Expérience générale et la capacité financière du concurrent : 

- Expérience dans la conception d'œuvres pour des projets à Caractère spirituel et culturel de 

cette envergure. 

- Expérience dans la maîtrise d'œuvre pour des grands projets similaires. 

- Expérience dans la gestion des études et coûts pour des projets similaires 

Capacité financière : justifier d'une moyenne des chiffres d’affaires des trois (03) dernières 

années d’au moins 80.000.000,00 DA. 

b) - la présentation du projet, à savoir : 

- L’Originalité conceptuelle. 

- Le respect des réglementations et directives urbanistiques. 

- La fonctionnalité technique et spatiale. 

- Le Plan de masse l’intégration au site et à la configuration du terrain et son environnement 

- La qualité du rendu 

- La maquette volumétrique 

- Les supports informatiques commentés 

Les concurrents peuvent s'associer pour renforcer leurs capacités, dans ce cas le chef de file doit 

satisfaire à l'ensemble des critères tels que définis dans le cahier des charges, et sera le seul 

habilité à représenter le groupement. 

 

L'Agence Nationale de Réalisation et de Gestion de la Mosquée d'Alger invite les concurrents 

intéressés et répondant aux conditions ci-dessus, à retirer le cahier des charges contre 

présentation d’un reçu de virement d'un montant de 15.000 dinars Algériens. Au compte n°142 

401 0001125//44 banque CPA les Vergers BIRKHADEM ALGER, de : 

L’Agence Nationale de Réalisation et de Gestion de la Mosquée d'Alger 

Coopérative «El Djazair» villa n°33 Birkhadem - Alger 

Les dossiers accompagnés de pièces justificatives doivent parvenir au plus tard (04) quatre mois 

à compter du premier jour de parution du présent avis dans la presse nationale et étrangère ou 

le BOMOP avant 12h00. 

L’ouverture des plis s'effectuera le dernier jour de la date limite à 14h00, en présence des 

concurrents. 

Les dossiers doivent être présentés sous deux (02) enveloppes distinctes, l'une technique l'autre 

financière, chacune de ces enveloppes portant la mention «offre technique» pour la première, 

«offre financière» pour la seconde. 

Les deux enveloppes doivent être mises sous un même pli extérieur anonyme et ne portant que la 

mention suivante : 

Avis N°01/2007 

DOSSIER POUR CONCOURS D'ARCHITECTURE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

PROJET : MOSQUEE D'ALGER 

«A NE PAS OUVRIR » 

Les concurrents resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter de la date limite 

de dépôt. 
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 بمدينة الجزائر" الجزائر جامع" :4رقم  ملحق

 

60 0120

 

 الباحث :المصدر -المتوقع لجامع الجزائر  الكتلة خططم
 

60 0120

 
 الباحث :المصدر -رسم توضيحي لمختلف مركبات جامع الجزائر 

 
 
 
 
 

 اعة الصالةق

 

 

 

 

 

 

 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

 

 الفناء الخارجي
 (مقاهي ومحالت وخدمات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتبة

 

 

 

 

 

 دار القرآن 

 

 

 

 

 

 المركز الثقافي
 مياإلسال

 

 

 

 

 

 مجمع جامع الجزائر

 

 

 

 

 

 

 سينما

 

 

 

 

متحف )منارة ال
 (ثمركز أبحا/
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040 20

 
 الباحث :المصدر -لقاعة الصالة وصحن جامع الجزائر  خططم

 
 
 
 
 
 
 

080 40

 
 الباحث :المصدر -واجهة الشمالية لجامع الجزائر ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعة الصالةق

 

 

 

 

 

 

 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

 

 القبة
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020 10

+0,00

 
 الباحث :المصدر -الطابق األرضي لقاعة صالة جامع الجزائر  خططم

 

 

 

 

 

 

 اعة الصالةق

 

 

 

 

 

 

 

 مقصورة االمام

 القاعة الشرفية
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020 10

+10,85

 
 الباحث :المصدر -جامع الجزائر ( السدة)خطط الطابق األول لقاعة صالة م

 

 

 

 

 

 

 

 اعة الصالةفراغ على ق

 

 

 

 

 

 

 

 السدة
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020 10

 
 الباحث :المصدر -صحن جامع الجزائر  خططم

 

 

 

 

 

 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

 

 الميضأة: األماكن الخاصة بالوضوء: الجناح الشمالي

 

 

 

 

 

 

 

 الميضأة: األماكن الخاصة بالوضوء: الجناح الجنوبي
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020 10

 
 الباحث :المصدر -قاعة صالة جامع الجزائر واجهة  

 

+22,50

+45,00

+70,00

+ 0,00

+10,85

- 8,65 020 10- 5,65
 

 الباحث :المصدر -مقطع طولي لقاعة صالة جامع الجزائر 
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02 1

+ 0,00

+ 3,70

+ 5,50

+ 7,14

+10,05

3,00 2,002,00

2,15

 
 الباحث :المصدر -محراب جامع الجزائر مقطع طولي وواجهة ومقطع عرضي ل

 

 

 

 

 

 

 مقطع طولي

 

 

 

 

 

 

 الواجهة
 

 

 

 

 

 عرضي مقطع 
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04 2

 
 الباحث: المصدر -الجزائر  جامع ومنبر محراب واجهة

 

00,2 0,1

 

     الباحث :المصدر -جامع الجزائر  محراب أعمدة ألحد تفاصيل
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02 1

7,50

2,00

7,50

7,50

7,50

 

+ 0,00

+ 3,17

+ 4,89

+ 7,50

02 1

 
 الباحث :المصدر -منبر جامع الجزائر الجانبية واألمامية والمسقط العلوي والمقطع الطولي ل الواجهة

 

 

 الواجهة الجانبية
 

 

 

 

 

 

 الواجهة األمامية
 

 

 

 

 

 

 المسقط العلوي
 

 

 

 

 

 

 مقطع طولي
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+ 0,00

+ 220,00

+ 265,00

220

040 20

29,25

11,60

25

45

 

 الباحث: المصدر -الواجهة الجنوبية لمنارة جامع الجزائر       

 

 

 

 

 
 

 منصة للرؤية
 
 
 

 

 
 

 
 

متحف 
 التاريخ

 (طابق 51)
 
 
 

 

 
 

 
 

مركز 
أبحاث 

(51 
 (طوابق

 
 
 

 

 
 

 
 

 إرتفاع
 البرج 

 الرئيسي
 
 
 

 

 
 

 
 

 إرتفاع
 جيالبر 
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040 20

+43,00

+43,00

+ 1,50

+ 0,00

+41,00

01 0,5

00,4 0,2

+17,00

+10,85

+21,50

+ 0,00

+15,90

04 204 2

1

1 2

2,00

1,62

0,215

0,86

0,215

1,10

0,81

1,62

0,81

7,425

14,85

0,20

0,40

00,4 0,2

2

00,5 0,25

 

 الباحث: المصدر -في قاعة الصالة المتواجدة تفاصيل األعمدة الزهرية 

 قاعة الصالةمخطط 

 (:5)العمود الزهري 
 مx 56.1م 56.1: األبعاد

 م 34: االرتفاع

 (:1)العمود الزهري 
 مx 16.5م 16.5: األبعاد

 م 15611: االرتفاع
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040 20

+21,50

+ 0,00

04 2

04 2

1
1,10

7,425

00,5 0,25

+ 0,00

04 2

2
1,10

7,425

+21,50

+17,00

+18,32

+17,00

+18,32

3

0,50

7,425

3

1

2

+15,00

+10,99

+ 9,48

+ 0,00

0,75

0,50

 
 الباحث: المصدر - الصحنفي المتواجدة تفاصيل األعمدة الزهرية 

 

  مخطط صحن الجامع

 (:5)العمود الزهري 
 xم 5651: األبعاد
 م5651

 م 15611: االرتفاع

 (:1)العمود الزهري 
 مx 5651م 5651: األبعاد

 م 15611: االرتفاع

 (:4)الزهري العمود 
 مx 1611م 1611: األبعاد

 م 51: االرتفاع

 لصحن ا
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01 0,5

+0,00

+7,50

00,4 0,2

0,50

0,50

 

 الباحث: المصدر -المشربية في الواجهات الخارجية والداخلية لصحن جامع الجزائر تفاصيل لنموذج 

 

 

 

 

 تفاصيل لنموذج المشربية    

 الباحث: المصدر
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 ( 7102 جويلية)الباحث : المصدر -مشهد عام للمدخل الخاص بالشخصيات الرسمية الذي يؤدي إلى القاعة الشرفية 

 

 
 ( 7102 جويلية)الباحث  :المصدر -مشهد عام للمدخل الرئيسي لقاعة الصالة من ناحية الصحن 

 

 
 ( 7102 جويلية)الباحث : المصدر -فناء الخارجي من ناحية الصحن مدخل المشهد عام ل
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 7102الباحث، جويلية  :المصدر -صور واقعية   – جامع بالطابق األرضي والسدة بالطابق األولالقاعة الصالة مشهد عام ل
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 7102الباحث، جويلية  :المصدر -صور واقعية  –الصحن 

 

 

 (7102جويلية )الباحث : المصدر -مشاهد عامة لألعمدة الزهرية المثمنة الشكل المتواجدة في صحن الجامع 
 

 

 ( صورة واقعية)للمكان الخاص بالوضوء مشهد عام (        صور واقعية)الرواق المحاذي لصحن جامع الجزائر
 (7102جويلية )الباحث : المصدر
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 7102الباحث، جويلية  :المصدر -صورة واقعية  –الجزائر جامعمشهد من الداخل لقبة 

 

 
 7102الباحث، جويلية  :المصدر -صورة واقعية  –الجزائر جامعمشهد من الخارج لقبة 
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 7102 الباحث، جويلية :المصدر -صورة واقعية أخذت من منارة جامع الجزائر  –لجامع الجزائر  مشهد عام

 

  
 (7102جويلية ) الباحث: المصدر -مشهد عام لمنارة جامع الجزائر 
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 (7102جويلية ) الباحث: المصدر -مشهد عام لجامع الجزائر 
 

  

 (7102جويلية ) الباحث: المصدر -جامع الجزائر حد أعمدة الصحن بمشهد عام أل
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 (7102جويلية )الباحث : المصدر -( نموذج الزخرفة المستعمل في السقف)مشاهد عامة لسقف قاعة صالة جامع الجزائر 
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 (7102جويلية )الباحث : المصدر - المنحوت بحزام افريزة الخط الفني –( الطابق األول)مشاهد عامة لجدار السدة 
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 (7102جويلية )الباحث : المصدر - الموجودة حول الفناء الخارجيللمحالت والمقاهي والخدمات مشاهد عامة 
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 (7102جويلية )الباحث : المصدر - للمركز الثقافي والمكتبة ودار القرآنمشاهد عامة 
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بين وسط العاصمة منظر على البحر األبيض المتوسط من الجهة الشمالية للجامع ومشهد عام للطريق السريع المحاذي للجامع والرابط 

 (7102جويلية )الباحث : المصدر -(من األعلى إلى األسفل)من الجهة الجنوبية للجامع المحمدية  والمطار الدولي ومشهد عام لمباني حي
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 صور لمجسم جامع الجزائر
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 بمدينة قسنطينة "ألمير عبد القادرمسجد ا" :5رقم  ملحق

60 0120

 

 الباحث: المصدر - مسجد األمير عـبد القــادر في حي قدور بـومـــدوسلمـوقـــع مخطط ال
 

 

 حي قدور

 بـومـــدوس    
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080 40

 

 الباحث :المصدر -لمسجد األمير عبد القادر الكتلة مخطط 
 

 

 

 

 

60 0120

 

 الباحث :المصدر -سجد األمير عبد القادر رسم توضيحي يبين منافذ ومركبات م
 

 

 

 

 

 

 

مية ومسجد اإلسالالجامعة 
 األمير عبد القادر

 

 

 

 

 

 

 المجاالت الخضراء بمحاذاة 

 مسجد األمير عبد القادر

 

 

 

 

 

 

حي 
 المحاربين

 ثانوية بن باديس

حي ال
 يالجامع

ضيلة حي ف
 سعدان

حي 
 فياللي

مسجد األمير 
الجامعة  عبد القادر

 ميةاإلسال

 نافورات مياه/مساحات خضراء شاسعة

 المسجد ممتد طوليا تماشيا مع شكل األرضية المستطيل

 موقف السيارات فناء الخارجيال
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020 10

 
 الباحث :المصدر - مخطط الطابق األول لمسجد األمير عبد القادر

 

020 10

1

9

4 4 4

4 4 4

7

5

7

6

2 3

8

10

10

8 8

88 811

11

10

10

 

 الباحث :المصدر - ميةاإلسالمخطط الطابق الثاني لمسجد األمير عبد القادر والجامعة 
 

قاعة 

 الصالة

 

 

 

 

 

 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

 المدخل الرئيسي

 جانبيالمدخل ال

 

 

 

 

 

 

 خلفيالمدخل ال

 

 

 

 

 

 

 ثانية مخصصة للنساء صالةقاعة 

 

 

 

 

 

 

 فراغ على قاعة الصالة         5

 فراغ على الصحن 1

 كافتيريا 4

 فصل دراسي 3

 (طالب 511)قاعة محاضرات  1

 

 

 

 (طالب 111)قاعة محاضرات  .

 دورة مياه 7

 مكتب .

 مكتبة 9

 بهو 51

 مكاتب 55
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010 5

 
 الباحث :المصدر - المتواجدة بالطابق األول لمسجد األمير عبد القادر مخطط قاعة الصالة

 

 

 

 قاعة الصالة
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010 5

 
 الباحث :المصدر -لمسجد األمير عبد القادر مخطط الصحن وقاعة الصالة المخصصة للنساء بالطابق األول 

 

02 1

 
00,4 0,2

 

00,4 0,2

 

  تاج كورنثي       تاج أيوني                                              
 (تاج مبني على شكل زخارف نباتية)      (تاج به زخرفة حلزونية الشكل من الجانبين) 

تفاصيل لنافذة بصحن المسجد 
 الباحث :لمصدرا -( األقواس)

  الباحث :المصدر -تفاصيل لتيجان األعمدة بقاعة الصالة بمسجد األمير عبد القادر 

 الصحن

 

 

 

 

 

 

 المخصصة للنساء قاعة الصالة
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01 0,5

 

04 2

   

 تفاصيل لنافذة تحتوي على قوس متموج 
  الباحث :المصدر -

 الباحث: المصدر -مشهد جانبي للمدخل الرئيسي للمسجد 

 

020 10

 
  الباحث :المصدر -الواجهة الشمالية من نـاحـيـة المـدخـل الرئيسي لمـسجـد األمــيــر عـــبـد الـقـادر 
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020 10

020 10

 

 الباحث :المصدر -لمـسجـد األمـيـر عــبــد الـقـادر ( في األسفل)والغـربية ( في األعلى)واجهة الشرقية ال
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+ 0,00

+ 5,16

+ 8,46

+11,46

+15,96

+19,56

+64,00

+107,00

020 10

 

 الباحث :المصدر- مقطع طولي لمـسجـد األمـيـر عــبــد الـقـادر 
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+64,00

+ 0,00

 
  الباحث :المصدر - مسجدطولي لقبة ال طعمق

 

01 0,5

 

 الباحث :المصدر -مقطع عرضي لمحراب مسجد األمير عبد القادر 
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01 0,5

 

 الباحث :المصدر -واجهة محراب مسجد األمير عبد القادر 
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01 0,5

 

 الباحث :المصدر -لمنبر مسجد األمير عبد القادر ( من اليمين إلى اليسار)واألمامية والمسقط العلوي  الواجهة الجانبية
 

02 1

 
02 1

 
 (م 9,80+ مستوى ) –مستوى الشرفات الثالث  - لمئذنةمقطع عرضي ل (1011مستوى )-القاعــدة  -مقطع عرضي للمـئـذنة 

 الواجهة األمامية

 

 

 

 

 

 

 الواجهة الجانبية

 

 

 

 

 

 

 المسقط العلوي
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02 1

 
02 1

 
 نوافذ المئذنةمستوى  –مقطع عرضي للمـئـذنة 

 
مية اإلسالمستوى الوصول إلى سطح الجامعة  -مقطع عرضي للمـئـذنة 

 (م 20,50+مستوى ) -
 

02 1

 
02 1

 
 –ة مستوى الشرفات األربع -مقطع عرضي للمـئـذنة 

  (م 45,20+ مستوى )
 (م 73,30+ مستوى ) –السطحية العلوية  -مقطع عرضي للمـئـذنة 

 الباحث: جميع المقاطع مصدر                                                 
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+ 0,00

+107,00

+73,30

+45,20

+20,50

+32,85

+09,80

010 52 04 204 2

33,70

73,30

6,60

3,95

                                                  
 الباحث: المصدر - لمئذنة الشرقيةمقاطع عرضية ل/  لمئذنة الشرقيةاواجهة /  لمئذنة الشرقيةمقاطع عرضية ل                       

 

 ريجــــالبإرتفاع 
 (:الجوسق)

 

 

 

 

 :رجــــــــــالبإرتفاع 

 

 

 

 

 

 

رأس المئذنة ينتهي بثالث 
 معدنية وهاللكرات 

 

 

 

 

 

 

 البرجضلع 
 خارجمن ال

 

 

 

 

 

 

ضلع 
 البرج
من 
 الداخل
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010 5

  
 الباحث :المصدر - الواجهة الشرقية للمئذنة الشرقية لمسجد األمير عبد القادر
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 الباحث :المصدر - مسجد األمير عبد القادر لوحة تبين تاريخ تدشين

  

  
  الباحث :المصدر - الشماليةالجهة من األمير عبد القادر مسجد الرئيسي لمدخل ال
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 الباحث :المصدر - غربيةالالجهة من األمير عبد القادر مدخل مسجد 

 
 الباحث :المصدر - (ميةاإلسالالجامعة من ناحية )جنوبية الالجهة من األمير عبد القادر مدخل مسجد 
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 الباحث :المصدر - الرئيسية المخصصة للرجال بالمسجد الصالةقاعة 

 
 الباحث :المصدر - بالمسجدالمخصصة للنساء  الصالةقاعة 

    
 الباحث :المصدر - المخصصة للنساء بالمسجد الصالةألعمدة بقاعة ا   الباحث :المصدر - باب المقصورة بالمسجد
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 الباحث :المصدر - الرئيسية للمسجد الصالةاألعمدة بقاعة 

                                                
 الباحث :المصدر - منظر أمامي لمنبر المسجد      الباحث :المصدر - منبر المسجدجانبي لنظر م            
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 الباحث :المصدر - (زخرفة الحائط الذي يحيط بالمحراب من األسفل إلى األعلى)محراب المسجد 
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 الباحث :المصدر - (هنافوراتزخرفة جدرانه وأبوابه و )صحن المسجد 
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 الباحث :المصدر - (المصعد الكهرباني ودرج الصعود والشرفة)والداخل ( الزخارف)أحد مئذنتي المسجد من الخارج 

 



 
362 

 

  

 
 الباحث :المصدر - قبة المسجد من الداخل والخارج

 
 الباحث :المصدر - األمير عبد القادرمسجد الرئيسي لمدخل مكان وضع األحذية من ناحية ال
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 الباحث :المصدر - األمير عبد القادر بالطابق الرابعمسجد مكتبة 

 
 الباحث :المصدر - زخارف النافذة وجدار قاعة الصالة الرئيسية بالمسجد

 
 الباحث :المصدر - الجدار الذي يفصل بين قاعة الصالة الرئيسية وقاعة الصالة المخصصة للنساء
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 الباحث :المصدر - السطحية بالمسجد

 

 
 الباحث :المصدر - مختلف جوانب المسجد
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 الباحث :المصدر - بمسجد األمير عبد القادر( والمكان المخصص لوضع األحذية)المدخل الخاص بمائضة الرجال 

  
 الباحث :المصدر - المائضة الخاصة بالرجال بمسجد األمير عبد القادر

 
 

 

 

 

 

  
 الباحث :المصدر - الخاصة بالنساء بمسجد األمير عبد القادر المائضة
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 الباحث :المصدر - بمسجد األمير عبد القادرالخاصة بالرجال دورات المياه 

 
 الباحث :المصدر - دورات المياه الخاصة بالنساء بمسجد األمير عبد القادر

 

 

 



وقد قمنا باختيار جامع األصالة والعصرنة، وموضوع عمارة المساجد في عصر العولمة بين الهوية  ا البحثنتناول من خالل هذ :الـمـلخـص

، بالمدينتينباإلضافة إلى بعض المساجد األخرى  للدراسة الميدانية التفصيلية، كنموذج قسنطينةمسجد األمير عبد القادر بمدينة الجزائر وبمدينة  الجزائر

بين التطلعات  االستمرارية بين التراث والتقاليد التاريخية و االنسجام و توضيحالبحث إلى  اهدف هذللمسجدين، ويالتشكيلي  طار اإلمن خالل دراسة 

علق أساسا حول البحث عن فبعد التنوع والتباين في شكل المسجدين، كانت تساؤالتنا تت ،في عصر العولمة معاصرينال ينالمستقبلية لعمارة المسجد

باين، والبحث عن االتجاهات المعاصرة التي تطرح في سياق عمارة المسجدين، وذلك حسب درجة التوفيق بين الموروث التهذا األسباب فيما وراء 

التأكيد على الحفاظ على الطرز التاريخية األصيلة في بناء المساجد، من جهة، ومواد البناء وطرق االنشاء والتقنيات الحديثة من جهة أخرى، و التشكيلي

في  للدراسة التحليليةأداة " النمطية – المقاربة التيبومرفولوجية"وقد اخترنا . مع مراعاة الخصوصيات المحلية والتوفيق مع التقنيات الحديثة في البناء

إلى وصف وتحليل لشكل المباني ها يهدفون بعوتمت، وقد قمنا باختيار هذه المقاربة، ألن لعاصمةالجزائر اقسنطينة و مدينتي يالدراسة الميدانية لمسجد

علما أن البحث يعتمد على دراسة الصياغة الشكلية لنمطي المسجدين المعاصرين، ويهتمون في ، (النمط)على التصنيف الدقيق للبنايات حسب  المؤسس

حيث ال يأتي تميز النتاج المعماري من خالل االنقطاع عن الماضي من تاريخ وتراث، لذلك ول المتبناة في الماضي، منح االنتباه الالزم للحلهذه المقاربة ب

تحقق إال تقديم وتطلعات العمارة الحديثة، لذلك فإن األهداف والغايات واالجابة على تساؤالت البحث، ال  هو ما القطيعة بين معطيات خلقال يجب 

ين مسجدلأثرت في الصياغة الشكلية لمتغيرة وتناقش الدراسة في هذا البحث النتائج التي تركز على عوامل . "النمطية": الخاصة بــ بالتطرق إلى الدراسة

 من ينللمسجد الصياغة الشكليةعملت على توجيه ثابتة وعوامل  ،تكنولوجيا البناء وأساليب البناءتتعلق بمل واعة، واقتصاديو ةسياسية ول دينيوامعمن 

الشكلية صياغة المفردات  فيتكريس نوع من الثبات  دور الموروث التشكيلي في  بيان، ومن جهة أخرى هذا من جهة اتجاه القبلة وظروف الموقع، 

قاعة الصالة والصحن "فكانت العناصر المعمارية التراثية للمسجد من   ين، حيث جسدت المورد والباعث لنشأة المسجدين،المعاصر ينلعمارة المسجد

أخيرا يجب التنويه إلى أن مسألة التحديث في عمارة و. ، من أبرز العناصر التشكيلية المميزة لعمارة المسجدين"والمحراب والمنبر والمئذنة والقبة

روح و اولة ايجاد مساجد حديثة، تمتاز بطابع اسالمي متميز تجمع بين األصالةيجب أن تكون مرتبطة باألصالة، أي محفي عصر العولمة المساجد 

 .المعاصرة
    .العاصمة قسنطينة، الجزائر، ، العولمةحداثة، األصالة، الالهويةالمسجد،   :الكلمات المفتاحية

Résumé: Cetterecherchetraitedel’architecturedesmosquéesàl’èredelaglobalisationentrel’identité, l’originalitéetla

modernité,lechoixdel’études’estportésurlagrandemosquéed’AlgeretlamosquéeEmirAbdelkaderdeConstantineàtravers 

leurdesignformel,Elleapourbutdes’assurerdel’harmonieetdelacontinuitéentrelestraditionsdupatrimoineetdel’histoire

ainsi que des aspirations futures des deux mosquées contemporaines au siècle de la globalisation. Après différenciation et 

présentation des deux designs des deux mosquées. Nos interrogations ont porté principalement sur les causes sous-tendant cette 

différenciation et sur les tendances contemporaines qui se dégagent de leur construction, en fonction du degré de réussite de 

l’héritageformeld’unepartetlesmatériauxdeconstruction,lesvoiesdeconceptionetlestechniquesmodernesd’autrepart,en

mettant l’accent sur lapréservationdu stylehistorique fondamental lorsde la constructiondesdeuxmosquées, respectant les 

caractéristiques locales et atteignant la réussite dans les techniques modernes de construction. Nousavonsoptépourl’approche

typo-morphologiquecommeprincipaloutild’analysedanslesétudesdeterraindesmosquées.Nousavonschoisicetteapproche

parcequesesadeptesvisentunedescriptionetuneanalysedeconstructionsdotéesd’uneclassification précise, sachant que notre 

étude repose sur un style formel pour les deux mosquées modernes, ils donnent de l’importance aux solutions du passé,

considérantl’absencedehiatusentrelaproductionarchitecturaleetlepassédel’histoireetdupatrimoine. Donc nous ne pouvons 

créer une discontinuité entre les données anciennes et les édifices modernes. C’est pourquoi les objectifs, buts et réponses

correspondant à nos questions de recherche peuvent être uniquement trouvés grâce à une étude particulière faisant appel à la 

“Typologie”. Nous avons discuté dans cette étude des résultats obtenus en centrant sur les facteurs variables influençant le style 

formeldesdeuxmosquées,qu’ilssoientd’ordrereligieux,politique,économiquetechnologique,lesvoies de construction et en 

ciblant les facteurs stables ayant influencé le style formel des deux mosquées dans la direction de la qibla et les conditions du site 

d’uncotéetl’émergencedel’héritageformelimprimantunesortedestabilitédanslacomposition des composants formels des 

deux mosquées modernes, à cause de leur contribution dans leur conception et leur ’érection, nourrissant les parties du

patrimoine de la mosquée dont la salle de prière, la cour intérieure, le mihrab, le minbar, le minaret et la coupole, qui sont les 

partiesformellesproéminentesdel’architecturedesmosquées.     

Mots clés: mosquée, identité, originalité, modernité, globalisation, Constantine, Alger. 

Summary: This research deals with the architecture of the mosque in the era of globalization between identity, originality 

and modernity, the choice of the study is focused on the great mosque of Algiers and the mosque Emir Abdelkader in 

Constantine through their formal design, it aims to ensure harmony and continuity between the traditions of heritage and history 

as well as the future aspirations of the two contemporary mosques in the century of globalization. After differentiation and 

presentation of both designs of the two mosques. Our research questions have focused on the causes underlying this 

differentiation and contemporary trends that emerge from their construction, depending on the degree of success of the formal 

heritage on the one and building materials, the ways of design and modern techniques on the other hand, with emphasis on the 

preservation of the fundamental historical style during the construction of the two mosques respecting local characteristics and 

reaching success in modern construction techniques. We opted for the typo-morphological approach as a main tool of analysis in 

the field study of mosques. We chose this approach because its followers point to a description and accurate analysis of 

constructions with a classification, knowing that our study is based on a formal frame  for two modern mosques style, they give 

importance to the solutions of the past, whereas the absence of hiatus between architectural production and the past history and 

heritage. So we can create a discontinuity between the old and modern buildings. That's why the objectives, goals  corresponding 

to our research questions answers can be found only through a special study using the "typology". We have discussed in this 

study of the results achieved by focusing on the varying factors that influence the formal style of the two mosques, be they 

religious, political, economic technology, railroad construction and by targeting the stable factors that have influenced the formal 

style of two mosques in the direction of the qibla and the conditions of the site on one side and the emergence of formal 

inheritance printing some sort of stability in the composition of the formal frame of the two modern mosques components, 

because of their contribution in their design and their ' erection, feeding parts of the heritage and the architecture of the mosque 

whose prayer room, the courtyard, the mihrab, minbar, minaret and the dome, which are prominent formal parts of the 

architecture of the mosques. 
Keywords: mosque, identity, originality, modernity, globalization, Constantine, Algiers. 


