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  اليوم  نحن  هاو   الصعوبات  من  الكثير  انعانيو   هم  من  أكثر  يد تقـاسمنا  من  بأكثر  بدأنا
  العمل  ذاه  يدفت  بين  مشوارنا  وخالصة  األيام  وتعب  الليالي  سهر  وينط  هلل  والحمد

 المتواضع
              ينيهابع  الحياة  أرى  من  إلى  أقدامها  تحت  الجنة  من  إلى  اجتهادي  ثمرة  هديأ

       أجلي  من  تسهر  تزال  وال  سهرت  التي  إلى  والحنان  الحب  ارضعتني  من  إلى
  طريق  إلى  ادوم  بيدي  تشد  من  إلى  الحياة  هذه  في  أملي  إلى  دربي  انارت  التي  إلى   

    الحبايب    أغلى  إلى  نجاحي  سر  دعاؤها  كان  من  إلى  الحنون  نبع  إلى  الجد
  امي"  ثم أمي،  ثم امي،  " 

  جعل  لذيا  إلى  والكرامة  العيش  لنا  تحقيق  أجل  ومن  لراحتنا  تعب  الذي  إلى
 فخر  بكل  سمهإ  حملأ   الذي  إلى  أحالمنا  من  وحلمه  طموحنا  من  طموحه

 الحبيب  أبي  إلى  
. 

          فسهمن  على  ثرونيأ  من  إلى  هللا  بعد  ومالذي  وقوتي  سندي  إلى  عملي  ثمرة  أهدي
      الحياة    من  أجمل  هو  ما  لي  أظهروا  من  إلى  الحياة  علم  علموني  من  إلى

:رحمة    خوتيا   اللحظات  أجمل  معهم  تذوقت  من  إلى  ملجئي  و  مالذي  كانوا  من  إلى      
 .،سهام هدى ،مصطفى ،رمضان .

 والى كل األهل واألقـارب  
لى  النجاح  امن تميزت بالوفـاء الى من كانت عونا في طريق  ثمرة نجاحي الى    وأهدي

 أم الخير.   خالتي
 



 :مقدمة
 

 أ 

 مقدمة:

 لتارخيية اليتالذاكرة بارة عن اعإن املعامل األثرية واملظاهر املعمارية يف أي قطر ولدى أي شعب هي         
اال كانت مجإإن العمارة  واجلديد، التليدفيتطبع من خالهلا  افرتاءميكن أن حتدد فصول تلك الشعوب دون 

 رات.احلضااألوىل تتميز ابلبساطة واجلمال املدروس مث تطورت بتطور العصور و  إرهاصاهتا

ن م       النوع  هذا ية حظياإلسالموها حنن خنص يف دراستنا هذه احداهم يف عامل برمهن والعمارة         
، قاع املعمورةب مجيعي، سالمالعمارة ابنتشار وتطور كبريين حىت أصبحت السمة االكثر بروزا يف العمران اإل

 نتشارايف ذا املعلم نتشار همث ا فكان املسجد هو نوارة املركزية للمدينة اإلسالمية، بداية من املسجد النبوي
 لروحية والديناألبعاد وافق اوهلذا االخري مميزات واإلحكام يف التصميم جيب أن تت احلنياإلسالم منذ ذلك 

ة الواسعة زاخر  واملدن لضخمةاجد يف العصر األموي فبنو القصور اإلسالمني جتاوزت العمارة اإلسالمية املسا
 التطور فكانت ىل دورةإ   صلها ابلتقليد السابق، كما ساهم العباسيون يف إعطاء العمارة اإلسالمية وساما أو 

م الزخرفية تلك النظبسية  عمائرهم خاضعة للنهج العلمي والر�ضي يف تصميمها، مث أجلأت العمارة األندل
رة اإلسالمية ىل العماإافة  إض الرائعة ، هذه االخرية يف الكثري من العمائر خاصة يف بالد املغرب العريب
نا يان، كما تطرقعض األحبة يف العثمانية، ومن هنا تكونت لدينا عمارة إسالمية  رائعة واسعة متفرعة وممزوج

عمارة يف ريف ابلللتع إىل أهم مميزات هذه العمائر ووسط كل هذا الزخم املعماري خصصنا مساحة شاسعة
ر عدة اجلزائ داولت علىتاإلسالم حيث حىت جميء العصور القدمية منذ  اإلسالميةاجلزائر خاصة العمارة 

، مث أخذ� عثمانيةو  زنطيةوبيمن خالل عمائر ها من رومانية ورستمية  بصمتهاحضارات تركن كل واحدة منها 
يف ئري مميزات اجلزا ر� أهمذا ذكبعض املعامل من العمارة اإلسالمية يف اجلزائر كدراسة حتليلية مبسطة  بعد ه

عها اترخيها وموق قني إىلصمة، متطر اليت ميزت  اجلزائر العا    املعاملالرتاث ومدينة منظمة اليونيسكو حلماية 
عليه نطرح و ق يف العامل. املرمو  ملكانوأهم املعامل اليت حتتويها وأهم املميزات اجلمالية اليت جتعلها أتخذ ذلك ا

 اإلشكالية التالية:

  لعمارة اإلسالمية يف اجلزائر؟ما مدى التطور احلضاري ل -
 قاط.من الن لعديدفيها إىل ا توضيحية نشريومن خالل هذا التساؤل نطرح عدة تساؤالت فرعية  -

 كيف تطورت العمارة اإلسالمية يف اجلزائر؟ -



 :مقدمة
 

 ب 

مية ة عامة واإلسالملعماريها امعامل به احلضارات املتداولة على اجلزائر يف تطوير الذي سامهتما املدى  -
 خاصة؟

 لمة؟ات املسحلضار اماهي أهم املعامل املعمارية اإلسالمية  يف اجلزائر  اليت خافتها تلك  -

 ماهو اتريخ وموقع قبة اجلزائر املعلم املعماري العثماين اإلسالمي؟  -

 ؟وزخارفهاروعها من عمران أهم مكو�هتا وفوما هيب  -

 املوضوع اختيارأسباب 
 ك يف:على ذل منوذج اجلزائر" وأخذ القصبة اإلسالمية يف من دراسة املوضوع" العمارة تكمن الغاية

 لدراسة.لنموذج كزائر  واسعة تستحق التعريف هبا و أخذها  يف اجل اإلسالميةألن العمارة  -

ل اجلمال كانت أصفل، فكما أخذ� القصبة كنموذج أل�ا حتمل داخل أسوارها اتريخ اجلزائر احلا -
 اليوم .املعماري وزخريف  منذ القدم حيت 

 سة:تقوم هذه الدراسات على املنج التحليلي والتارخيي والوصفي كأساس نطاق الدرا

 زاهتا عاجلناهأهم مميو   ميةاإلساليف هذه الدراسة ثالث فصول خصصنا الفصل االول يف اتريخ العمارة  نتناول
لعمارة مميزات هذه ا إىل أهم فيهق يف مطلبني  متثل االول يف اتريخ العمارة اإلسالمية اما املطلب الثاين نتطر 

االول  تتمثل املطلب مله حيثهم معايف اجلزائر وا  اإلسالميةاإلسالمية  اما الفصل الثاين فكان اتريخ العمارة 
صصناه لـ خالفصل الثالث المية و اإلس يف اتريخ العمارة ابجلزائر واملطلب الثاين نتطرق فيه إىل بعض  أهم املعامل

األول  ملطلب يزها، متثل امتة اليت ملعماريامليزات اجلمالية  ا اجلزائر وأهميف  ن العمارة اإلسالمية القصبة  منوذج ع
 نة القصبة.ية ملديعمار يف اتريخ القصيبة  وموقعها  اما املطلب الثاين فتحدثنا عن أهم املميزات امل
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 العمارة اإلسالمية. فن: األولاملبحث 

 : العمارة اإلسالمية:األولاملطلب 

 متهيد:

ال      هلا    حضارةالاليت  مةاآلفإن احلضاري هلا، وابلتايل  االسملكل حضارة مميزات جتسد من خالهلا       
وماهتا  احلضارة ومقت معاملمم رمسأياة هلا يف هذا الوجود، وأن األمم اليت سجلت يف التاريخ البشرية إمنا هي ح

ة جلزيرة العربيانة شبه مديدة عملناطق  أستوطنهمعرب التاريخ، وابعتبار العرب سباقني يف هذا اجملال، وحبكم 
ارتنا يزت حضمتب فقد م عن غريهم من  الشعو ومعاملهم وخصائصهم العربية اليت ميزهت حضارهتمأقاموا 

ة ء السقي املار ون املابعي ةملنجزات احلضارياإلسالمية حبركة عمرانية مزدهرة  جتسدت يف خمتلف مستو�ت ا
وغريها من  ر احلكمتصو  العالقواألسواق واحلصون   ابملساجدوانتهاء ابملدن واملستوطنات البشرية  مرورا 

من الواثئق  جد كذلكنه يو انت اجملزات املادية حاضرة وشاهد على هذه احلركة، فإاملباين العامة وإذا ك
أن العمران  ورغم ركةاحله واملصنفات ما يضاهيها قيمة وكما تبني لنا اجلانب النظري الذي أتسس عليه هذ

وع هذه جمل  ملستقرئا إال أن ملاضياالبشري أو التمدن مل يعرف تقتبا وتشريعا  متكامال ومتميز إال يف ال القرن 
د املسلمني ا منذ قرون عنة قد بدعمارياملنظومة  العمرانية وامل إرساءالواثئق وال مصنفات يف تراثنا يكاد حيزم أن 

د  التشريعات قأن أوىل ستدركوجتسد أكثر يف العهد العثماين، ولعل الباحث يف اتريخ احلضارة اإلسالمية  ي
 ن الصحابة تدلماألول  للجيل دينة املنورة، فهناك أحاديث نبوية وأفعاليف امل اإلسالمولدت مع نشأة دواة 

تلفتم يف خاه "إذا سلم قولو فقد روى عن النيب صلى هللا عليه  العهدبتنظيم املدن منذ ذلك  االنضمامعلى 
ضي  ب األرالى حساع  سبعة أذرع" كما تشدد على حرمة جتاوز املباين اخلاصة حدودها  فجعلوهالطريق 

     ضني"   ع أراالعامة حيث قال :" من أخذ شربا من األرض  بغري حق طوقه يوم القيامة  من سب

"وإذا أرد� الوقوف على بدلية النشاط العريب املعماري والفين يف اجلزيرة العربية فإن هناك من املعلومات       
فيها حضاراهتم ومعامل  فأقاموازيرة العربية مناطق عديدة منها شبه اجل استوطنواالكثرية اليت تدل على أن العرب 

ويبقى فن العمارة بوابة    1خصائص عربية، وهذا ما أشارت وتشري إليه الدالئل األثرية من العصور احلجرية
إمنا ترك هويته من  واإلنسانهامة يف اتريخ العمارات والذي تطور جيال بعد جيل، وأختلف من أمة ألخرى 

يف عصر من العصور ومارس        قد عاش اإلنسانأن  اليت أكدتين والنقوش االرسومات واملب خالل هذه
                                                           

 .48ص ،2007 ،ـه1427، 1طالعمارة العربية اإلسالمية حممد حسني جودي، دار املسرية للنشر والطباعة األردن،  - 1
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حياته ونشاطه حسب طبيعة اليت عاش فيها وحسب طبيعة تفكريه، وال خيفي على املثقف املسلم ما يرمى له 
وعدم االنضباط ، وهذه  العامل العريب  واإلسالمي من افرتاءات يف شىت امليادين  اليت تسمى ابجلهل والفوضى

واملستشرقني لكل ما يربهن  األوربينيمن          النظرة �بعة عن حقد دفني ومتوارث عند املتعصبني اجلاهلني 
ونظام املدن اإلسالمية وتنظيمها من خالل قرون ماضية  األصليةصحة وجود فن العمارة اإلسالمية العربية 

هو الدليل  التاريخعرب  اإلسالميةمي احلنيف، وتطور العمارة حسب األسس املستنبطة منة الدين اإلسال
 يف املساجد والبناءات           من خالل الزخرفة اإلسالميةاألوضح على جتسيد معامل العمارة 

من        يف كل قطر  ملباين ويرسم اليوم لوحة معماريةاإلنسان العريب ترك هويته من خلل تلك ا إن         
 ،1الكبري، مربهنا بذلك أن العرب حقيقة رواد يف البناء والعمارة حيث قبل اإلسالم اإلسالميالعامل  أقطار هذا

يف شبه  سكانية كثيفةبسبب الطبيعة الصحراوية اجلافة واحلارة يف هذه املنطقة أصبحت الواحات مركز جتمعات 
اجلزيرة العربية، ومن هذه الواحات املشهورة" ما يقع على امتداد احلافات الشرقية لسلسلة جبال السراة يف 
منطقة احلجاز مثل يثرب، والعال واحلجر مدائن صاحل وتيماء تبدو األاثر الباقية الشاخصة يف احلجر ذات 

ء اللون نتيجة التكوينات ت اجلبلية  احلمراالواجهات املعمارية الضخمة املنحوتة يف واجهات املنحدرا
إىل العصور احلجرية القدمية               وهناك  العديد من املواقع األثرية يف جند واحلجاز وترجع "،2الصخرية

وال تتناوهلا حبوث املتخصصني الغربيني  ال تزال فيها بقا� آاثر عاد�ت وخرائب وخملفات مل تدرس بعد
دم اطالعهم عليها، وهناك العديد من األودية اليت ورد ذكرها يف كتب اإلغريق والرومان  ودراستهم حبجة ع

يف احلجاز  كوادر احلمض الذي يعبث يف البحر األمحر عند موضع يف جنوب قرية (الوجه) وواد (أصنم) 
ذا الوادي كثري واودي (القرى)، ويقع بني العال ويثرب وكان ه الذي ورد ذكره يف أشعار العرب قبل اإلسالم 

سع قبل اإلسالم وهذا ما ثبت وقد كان النشاط املعماري العريب وا ،3عمران كان سبأ والشام قرى متصلة ال
 سابقا يف شبه اجلزيرة العربية كو�ا املوطن األصلي : ذكره

صنف إىل ذلك اليمن والشام وكذلك األردن من خالل مدينة البرتاء ومدينتا مد�ن ومؤاب ابلعراق        
ودينة تدمر يف الشام، وكلها مدن توحي إىل وجو املسة املعمارية اإلسالمية ، مؤشر حقيقي يبني الطبع املدين 

هنا ظهر الرتميز والتزويق  الذي عاش فيه اإلنسان العريب عرب حقب زمنية متتالية، وشواهد التمدن ،و

                                                           
 48-74ص  ،ينظر املرجع نفسه - 1
 48، ص العمارة العربية اإلسالمية حممد حسني جودي -2
 .84، 47املرجع نفسه  -3
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جاء النشاط العلمي عند املسلمني  والرسم وقديف الزخرفة  منوذجااإلسالمي مبميزاته اليت ال زالت حلد الساعة 
فكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يبصر الناس بشؤون دينهم ودنياهم من مرتبط ابلدين وأصوله و علومه 

جاء اخللفاء الراشدون من بعده ليقوموا بنفس الدور الواجب، وحىت خالل تفسري أحكام القرآن ومعانيه مث 
وعندما نذكر املسجد     1لمية ومقر التدريس ومأوى العلماءالقرن العاشر كان املسجد هو أهم مؤسسة ع

 فإننا نعرج إىل أهم نقطة انطلقت منها العمارة اإلسالمية األصيلة بزخرفتها ورسومها " فانتشر بناء املساجد يف
 .2العلم العريب الذي نوره اإلسالم "

مسجد ابملسلمني وذلك أن أول ما أطلق هذا املفهوم حينما قدم النيب صلى هلل عليه وسلم  اسمويرتبط        
م، وبىن فيها أول مكان لعبادة املسلمني وأصبح 622غلى املدينة مهاجرا يف السنة األوىل للهجرة، عام 

كانت على منطه    أنداكيف ختطيط املساجد كون أن معظم املساجد اليت بنيت  املسجد النبوي الرجع األصيل
كمسجد كمسجد الكوفة والبصرة ومسجد الفسطاط والقريوان وغريها، وهي عبارة عن فضاء خمصص ألداء 

وكانت خمصصة كذلك الجتماع ،3الصلوات حمدد جبدران مسي بيت الصالة يليه فضاء مفتوح وهو الضحى
، وقد حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على 4الناس يف خمتلف املناسبات كصالة االستسقاء وصالة الكسوف 

فقد   5ومبا أن املساجد ارتبطت ابلعبادةبناء املسجد يف وسط املدينة حىت يسهل للمسلمني التحاقهم به، 
�ا تقراب إىل هللا تعاىل، فال يستعمل فيها إال الطيب، كذلك كانت ذات حرمة كبرية عند املسلمني وكان بنيا

وجب االحتياط ملواد بناءها  وال زالت املساجد حتافظ على عناصرها املكونة هلا من بيت صالة والصحن 
ذكره ذن والقباب وامليضآت وهذا ما آكاملواحملراب واملنرب، كما حافظت على عناصر أخرى أحدثت فيها بعد  

وهناك أحكام يف تصميم املساجد واليت هلا أبعاد روحية ومن أمثلتها ، توسيع ،6يف كتابه املعيار الونشريسي
الصف األول بقد املستطاع لإلكثار من األجر وعدم قطع الصفوف بواسطة األسوار ولعل أكرب رمز عمراين 

، وعليه 7ما يهتدي به الزائرونوالذي أصبح عرفا على مر الزمن وعلق املئذنة على ابقي املباين لتكون بذلك معل
فإن الفن املعماري ليس جمرد تشكيل األحجام وتزيني للواجهات بل إنه وقبل كل شيء تغيري جمسد لقيم 

                                                           
 . 10املساجد األثرية ملدينة اجلزائر، سعاد فيال، دار املعرفة،ص-1
 .20ص  جودي،حممد حسني ر  العمارة العربية اإلسالمية، -2
 .15،ص2011ينظر، العمران والعمارة من خالل توازن الونشريسي بن محو حممد، كنوز لإلنتاج، تلمسان -3
 708م،ص1997ه،1458، مكتبة دار اإلسالم دمشق،2،ج1البخاري أمحد بن علي بن حجر العسقالين،طفتح لباري شرح صحيح -4
 .37-36ويسبح له ابلغدو واآلصال سورة النور " يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه -5
 . 21بتطور العمارة والعمران من خالل توازن، الونشريسني بن محو حممد،ص -6
 .45ص ،2006، 1، طو دار قايس للنشر، لبنانالتمدن اإلسالمي، دراسات يف فقه العمران، مصطفى بن مح جوهر -7
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، وهكذا كانت العمارة اإلسالمية يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم والصورة واضحة كما 1اجملتمع وثقافته
 أمنوذج فين انطالقا من املسجد النبوي.حتد� سابقا عن املساجد كمعيار معماري و 

وإذا حتدثنا أكثر عن اتريخ العمارة اإلسالمية فال بد من املرور ابلدولة االموية ابعتبارها حمطة هامة إذ         
يف     ظهر نشاط كبري يف فن العمارة والتصوير والنحت وقد شيد اخللفاء واألمراء االميون القصور الفخمة 

الصخور اجلدارية تزيني جدران قصورهم ومحاماهتم اليت أنشئت يف ابدية الشام املدن والبادية، فاستخدموا 
واألردن وابدية سور�، وهذه إشارة إىل أن العمارة اإلسالمية ختطت املألوف يف املدن البسيطة واملساجد إىل 

تبعهم اخللفاء واألمراء العباسيون، حيث  وغري بعيد عنهم  ،2القصور وبنا�ت كشفت ترف البالط األموي
 إابن العصر العباسي.    كشفت التقنيات األثرية يف بغداد وسامراء جانبا مهما من العمارة اإلسالمية العربية

وعندما رفرفت راية العروبة عاليا وارتفع صوت اإلسالم ، وانضمت حتت لوائه أمم وشعوب هلا يف        
وأخذ النضج يف املفاهيم والتكوينات والتقاليد والسمات الفنية اإلسالمية يزداد احلضارة نصيب كبري يف الفنون، 

ية أن اإلنسان العريب ترك هويته من نضجا و وضوحا متمثال ذلك يف الفن املعماري والفنون الصناعية والزخرف
خالل تلك املباين املعمارية اليت شيدها وزخرفها أب�مله اليت ميزته عن غريه فقد كان للزخرفة فالبناء دور ابرز 
ومهم يف العمارة اإلسالمية، إذ زاد اإلقبال على زخرفة البناء ز�دة كبرية يف العصر األموي، وتقدمت تقدما 

العباسي ولعلنا ال نكون مبالغني إذا قلنا ان أقصى ما بلغته احلضارة العربية اإلسالمية من عظيما يف العصر 
ري هلا، فشيد تقدم كان يف العصر العباسي فشهدت بغداد وسامراء �ضة معمارية وفنية وصناعية ال نظ

اد أراضي الدولة الكثري من املدن واحلصون والقالع والقصور  وانتشرت على امتد هـ)656-132العباسيون (
العباسية، وقد اشتمل بناء القصور على خصائص ختطيطية ومعمارية وزخرفية بعضها متطور وبعضها اآلخر 

وكانت قصور بغداد وسامراء حبق تعد أمجل األمثلة يف البناء ، 3أصيل ومبتكر  جعلت منها أساليب فين �درة
عمارة اإلسالمية عناصر وأساليب زخرفية جديدة مل تكن والزخرفة، ويف هذه الفرتة ابلذات اكتسبت الوالتصميم 

أو دخلت الزخارف ضمن التكوين املعماري يف      معروفة لدى الشعوب األجنبية  املعاصرة للعباسيني 
 .4املساجد،   املباين الدينية والقصور 

                                                           
 .011، صاملرجع نفسه -1
 .50ينظر، العمارة العربية اإلسالمية، حممد حسني جودي، ص -2
 .276ص ،اآلاثر اإلسالمية واملتطور1989- 9140، 14 ، السنة40 ، العددينظر، د. العميد طاهر املظفر (جملة املؤرخ العريب ) -3
 84ص،العمارة إسالمية حممد حسني جودي، -4
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وكشفت لنا اخلصائص اهلامة اليت كانت تتميز هبا القصور والدور اليت يشيدها اخللفاء العباسيون كما         
لنا استخدام النهج العلمي يف تصميمها ،فقد زينت حيطا�ا الداخلية ابألشكال األدمية واحليوانية، كشفت 

د بن املتوكل، وقصر (اجلوسق)وهو ومن أهم هذه القصور قصر(املعشوق )يف سامراء الذي بناه اخلليفة املعتم
من أضخم القصور يف العامل اإلسالمي، وقد اكتشفت فيه جمموعة من الرسوم يف قاعة العرش واحلمام تضم 

أما يف جمال النحت   1رت براعة من رمسهارسوما آدمية وحيوانية رمست أبلوان على اجلبس، وهذه الرسوم أظه
ألميون وال حىت العباسيون بفكرة حترميه بل أدخلوا التماثيل النحتية يف فقد مارسه العرب، ومل يلتزم احلكام ا

تزيني قصورهم، ومن هذا املنطلق وضع املعماري متاثيل صغرية وكبرية حول أحواض تفجرت فيها املياه اجلارية، 
تزيني محاماهتم،  ويشري املؤرخون يف كتبهم التارخيية غلى ان احلكام العباسيون استخدموا التماثيل احليوانية يف

وهكذا وضع املعماري العريب عناصر جديدة من النحت حول الفناء األرضي وحول األحواض داخل القصر، 
ويف احلدائق، وهبذا نرى النحت قد شغل حيزا كبريا ومكا� مميزا وفريدا يف العمارة العربية واإلسالمية يف القرون 

به احلاكم االموي والعباسي يف بناء قصورهم، وإدخال كل براقة مل كان يقوم الوسطى وذلك إلعطاء صورة 
مظاهر الزينة من زخرفة وصور وحنت إلظهار مظهر يضاهي القصور البيزنطية والساسانية دون أن يتقيدوا 

 .2بتعاليم اإلسالم يف استخدام التصوير والنحت

السابق عن حياة الرتف والبذخ  اليت كان يعيشها هؤالء احلكام الذين جعلوا قصورهم  وكل هذا التبني        
لتصبح جسرا رابطا بني  األندلسالعرب إىل نا انتقلت الصناعة العمرانية من مظاهر اهليبة والعظمة، ومن ه

كل جوانبه بناءا وتزيينا   الفين املعماري اإلسالمي يف التمييزاألمتني العريقتني، وهذا التأكيد على اإلبداع او 
من الفنانني والشعراء الذين تغنوا جبمال القصور ومتاثيلها وجعلوها  مصدراالفنون  هدهدةوحنتا، وما جاء كل 

بالد األندلس واليت شاع ، وأفضل العمائر اليت جعلت منوذجا حيتذى به مواضيع تسوق شعرهم، وتبين إبداعهم
م) حيث ميثل أمجل مثال يف 1296-696* مسجد سيدي أيب احلسن ( استعماهلا يف عهد أمراء بين األمحر

األوسط للطراز األندلسي املغريب يف الفن والعمارة حيث يدل هذا احملراب على التأثري املباشر للفنون األندلسية 
ب كمسجد "أيب مدين" ، إذ أصبح الطابع املتبع يف زخرفة حماري  على املغرب وتعدى هذا التأثري إىل مساجد

إىل درجة كبرية يف هيكلها العام      يف تيجان األعمدة اليت تشبه   التأثرياملغرب األوسط، ويتجلى  مساجد

                                                           
 .51-50ص جودي،ينظر العمارة اإلسالمية، حممد حسني  -1
 .53ينظر، املرجع نفسه، ص -2
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وانتقال هذه التأثريات األندلسية وانصهارها يف العمارة املغربية  ال  ،1تيجان أعمدة هبو السباع بقصر احلمراء 
يلتق بعض التأثريات الفنية من جهات أخرى، بل إن  مليعين  أنه مل يكن للمغرب ابتكارات حديثة، أو أنه 

 املغرب األوسط مثل نقطة التقاء التأثريات .

املشرقية واألندلسية وهذا و هذا يوضح االحتكاك بني الفنانني وتبادل اإلبداع واخلربات وابلتايل والدة        
وسط منذ الفتح اإلسالمي إىل تعاقب وهذا راجع إىل تعرض املغرب األ 2الطابع املعماري اإلسالمي املتكامل

وفنونه هتتم ابلسمة املعمارية والفنية اخلاصة بكل دولة من تلك الدول ، الدول على حكمه مما جعل عمارته 
وما تزال العمائر املتبقية تشهد تشد ابلطابع الفين هلا ملا حتمله من بصمات فنية أليدي املهندس والفنان مشرية 

وابلتايل فإن العمارة اإلسالمية ابملغرب ال ختتلف يف طورها 3لرقي يف تلك الفرتةإل ى درجة التحضر وا
احلضاري عن أي فن ينشأ متأثرا مبا سبقه من فنون ومعايش ملا حوله من حضارات م خيرج من مرحلة التأثري 

ومن مث اإلشعاع والتأثري فيمن حوله، و هذا ما ينبغي ذكره على مرحلة النضج والتطوير مث االبتكار واإلبداع 
والتطرق إليه إذ أن األوربيون أتثروا ابللمسة املعمارية اإلسالمية ليظهروا مهاراهتم الفنية يف البناء وفقا للتقاليد 

للميالد  10الفنية العربية يف األندلس، وخنص ابلذكر إسبانيا، إيطاليا وفرنسا، وظهر هذا األثر منذ القرن 
ومازالت عناصر معمارية ظاهرة يف قسم املباين األوروبية  وفنو�ا تبدو يف  افازير املذجل يف كاتدرائية 

عربية كما تظهر يف الواجهة " وقد زوقت هذه بزخارف WEST MINISTER ABBEY"وستمنسرايب" "
رب يف العمارة اإلسالمية ومن كذلك من ابرز ما أتثر به الغ  4س مدينة "شانتونج "دى كنائاجلنوبية إلح

 املداخل املزورة . األساليب اليت أخذوها عنهم،

و هي جعل املدخل املوصل من ابب القلعة غلى داخلها ليس يف خط مستقيم بل يف شكل زاوية قائمة        
ع أي جعله ملتو� حىت ال ميكن العدو من الوصول إىل الباب الثاين للستورسا وينطوي بناء هذه القال

توصل غليها البناء الغريب يف دراسة العالقة القائمة بني العربية  العمارةالعسكرية على خصائص جوهرية يف 
ما جعل املستشرقني يقرون  التأليف الشكلي للبناء، وبني طبيعة املعارك اليت كانت تدور بني العرب وأعدائهم،

 العصور الوسطى وخاصة ما يتعلق األمر ابلقالع بوصول العرب إىل غاية االكتمال واملهارة يف فن البناء يف
                                                           

 م1238ه/635*أسرة حكمت مدينة غر�طة، وقد أسس هذه الدولة األمري حممد بن أمحر واستقر فيها إىل سنة 
 .308،ص2001ن ، كنوز احلكمة جلزائر،ر ائر يف املغرب األوسط ، مبارك بوطينظر، العما -2
 .309نظر فن العمائر الدينية يف املغرب األوسط، مبارك  بوطارن، ص -2
 .311ه، ص ينظر املرجع نفس -3
 .  82، 81،مقالة  د.أمحد فكري، ص 1918)،1جملة سومر، عدد(-4
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العسكرية ، كما يتضح أتثري العمارة العربية اإلسالمية يف بعض مباين إسبانيا كملعب الثريان مبدريد الذي بين 
علي الطراز العريب أبقواسه وأعمدته املتناظرة والدقيقة، وقد نشأ عن متازج فنون العرب و األسبان  طراز خاص 

وهذا ما جيعلنا جنزم القول أبن العمارة اإلسالمية هي موسوعة خاصة ابجلمال الفين 1(املدجن)لطراز يعرف اب
الذي اقرتن ابحلضارات اإلسالمية الراسخة يف الذاكرة احلضارية بكل أبعادها بدية من العصر األموي مث 

األصيل الذي  العباسي وحىت األندلسي ، فقد زخرفت الفنون اإلسالمية يف تلك الفرتة خاصة ابلفن املعماري
محل، يف طياته كل التفاصيل الفنية اإلسالمية من زخرفة وتصوير وحنت وطالء، وبع الفتوحات اإلسالمية اليت 

الذي ال ، 2وخاصة امليدان املعماري مشلت كل امليادين قام هبا العرب نقلو ما أعجبوا به فآتوا حبضارة عظيمة 
اي أنه قد أصبح للفن املعماري اليب جديدة يف تنظيم املدن يزال قائما بذاته إىل اليوم، كما  أوتوا أبس

 سالمي هويته الواضحة .اإل

ن ركة متدحعثماين شهدت وكما ذكر� سابقا فإن العمران قد تطور من عصر إىل آخر ففي العهد ال       
ذا فقد نشرت مئات وهك ا،إدارهتواسعة عرفت فيها تشريعا عمرانيا يناسب املتطلبات التفصيلية إلنشاء املدن و 

ؤكد اهتمام عثمانية، ما يانية الالسلط أغلبها إىل األوامرالواثئق اليت تتعلق ابلتشريع منذ بداية هذا القرن يعود 
 يت:ين ما �لعناو العثمانيني ابملواضيع العمرانية اليت صارت متداولة يف يوما هذان ومن تلك ا

 ألجنحة واملظالت واحملالت .*مميزات املباين: مثل االرتفاعات املسموحة وا

 املستعملة.يري أسلوب البناء ومواد البناء واملعا -

 إجراءات أشغال البناء واملتابعة . -

 تبليط الشوارع واألماكن العامة واألرصفة وتنظيمها.

وابإلضافة إىل هذه الواثئق فقد نشرت يف السنوات األخرية  ،3منع البناء حول املساجد وعلى أسوار املدينة 
" حتفة املعماران " وكالمها يتعلق ابملعماري سنان ابشا  البنيانمذكرات ملشاهري املعماريني العثمانيني مل "تذكرة 

ن نشاط وكذلك دراسات معمارية املتعلقة بسرية املعماري حممد آغا ، وهذا كله ينب ما عرفه العهد العثماين م
تشريعي معمار وعمراين الذي ال يقل قيمة عن املآثر املادية اليت ال تزال قائمة يف شىت البقاع اإلسالمية اليت 

                                                           
 .106-105حممد حسني جودي، ص ينظر، العمارة اإلسالمية،-1
 . 57ص نفسه،نظر، املرجع  -2
 .157، ص.1،2006مصطفى بن محوش، دار قايس ،طينظر، جوهر التمدن اإلسالمي، دراسات يف فقه العمران،  -3
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رمسية كاليت تتداول يف حكمها العثمانيون، ورغم عدم بلوغ هذا التشريع مرحلة إرساء منظومة تشريعية عمرانية 
اين احلضري والريفي، فإن املتطلع على حمتو املخطوطات عصر� واليت تتعلق بتنظيم املدن والنشاط العمر 

العثمانية يف هذا اجملال يكتشف جماال علميا واسعا متثل يف مناقشة مسائل العمران البشري مبختلف مستو�هتا، 
ب  ابتداء إبنشاء املدن وانتهاء  أبدق تفصيالت احلياة الدينية اليومية، إذا كان االهتمام األكادميي احلايل ينص

كثريا، بل يقتصر على اآلاثر العمرانية واملعمارية للعهد العثماين ، فإن توسيع جمال البحث يف موضوع التشريع 
أضواء �صعة على مقومات املدينة اإلسالمية يف العد العثماين و آليات نشأة تلك املآثر العمرانية، سيلقى 

 .1ناء ومراجعة التشريع العمراين املعاصروأبعد من ذلك انه ميكن استغالل نتائج هذه البحوث يف أغ

وللعالقة ابن خلدون حديث يف جمال العمارة والتمدن، إذ ظهر هذا العامل يف القرن الرابع عشر بنظر�ته        
يف التخطيط العمراين الذي يتالءم والعقيد اإلسالمية وقد ساهم بنظر�ته الوجيهة كثريا إبغناء احلضارة املعمارية 

حيحة، واثبتة ، وتعترب اليوم نظر�ته رائدة و سابقة اإلسالمي وإخضاعها لقواعد علمية صوالعمرانية يف العامل 
لعصرها حيث أكد فيها على أن اإلنسان مدن بطبعه وأن البناء واملنازل إمنا هي منازع احلضارة اليت يدعو إليها 
الرتف وهو هبذا يعرب عن مدى اعتناءه هبذا املوضوع احلساس، وإدراكه أبن اجملتمع السليم هو الذي تتوفر فيه 

  2موعات الكنية ذات املرافق احليوية الكاملة حيث ينمو فيها اإلنسان يف رخاء واستقرار وتطور مستمراجمل
وهلذا نعترب لنظر�ت ابن خلدون دورا مهما يف نقل اإلنسان العريب البدوي بعيدا عن ترف القصور إىل إنسان 

حضر على حسب نظر�ته وقد أتثر التخطيط الذي أقرنه ابلتخطيط العمراين فالراحة والتمدين من حيث 
الكثريون من خمططي املدن واملساكن يف العامل اإلسالمي بفكر هذا الرجل ونظرته إىل الفن املعماري ، حيث 
وضع التقاليد والعادات يف مقدمة الشروط اليت البد أن تتميز هبا املدينة العربية اإلسالمية ومنازهلا وقصورها 

دن املكانة املميزة حبجمه وشكله املعماري اخلاص كما يراعى يف بناء املنازل دفع وحيتل املسجد يف كل هذه امل
الضرر ببناء األسوار لغرض احلماية، إىل جانب ذلك مراعاة اجلوانب املالئمة للحياة العربية والطبيعية والبيئية 

 .  3والعادات والتقاليد

مية فحسبه مثال أن تكون الفتحات والشبابيك املطلة ابن خلدون يف مراعاة القيم اإلسالشرتطه  والنظر إىل ما
على الشارع ضيقة وجلستها مرتفعة لتجنب الناظر إليها من اخللف، فظهرت يف مصر املشربيات املتكونة من 
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جانب ذلك مراعاة املعماري ملناخ البيئة عند ختطيطه  الغرض إىلشبكات من اللوح ذي فتحات صغرية هلذا 
ت املباين العربية اإلسالمية  ببناء منظم وختطيط حمكم يوفر الدفء للملمني يف الشتاء للسكان وهلذا انفرد

ابن خلدون بفن العمارة وإعجابه  عبد الرمحان اهتمام العالمة،ومما يدل على 1والربودة يف فصل الصيف
كثريا من القصور"  يقول   فأسسواابلبناء والتشييد،  احلمادينيابملهتمني به حديثه عن احلماديني إذ يقول:"اعتىن 

عن حديثه عن املنصور :"إنه الذي حضر ملك بين محاد وصري جباية دار مملكته، وجدد قصورها، ابن خلدون 
وشيد جامعها وأتنق يف اختطاط املباين وتشييد املصانع واختاذ القصور وإجراء املياه يف الر�ض والبساتني  فبين 

 .2وقصر السالم وقصر اللؤلؤة وقصر أميون" يف القلعة صر النار وامللك والكوكب

 

 

 

 اإلسالمية.املبحث الثاين: مميزات العمارة 

 املطلب الثاين: ميزات العمارة اإلسالمية:

 متهيد:

املعامل االثرية واملظاهر املعمارية يف أي قطر ولدى أي شعب  هي مبنزلة الذاكرة اجلماعية اليت تشعر  إن        
هبا االمة  وتربطها مباضيها، ومبثابة بطاقة التعريف اليت تظهر جوانب التفوق ومواطن اإلبداع اليت تكسبها 

عمارة اإلسالمية  مباضيها  احلافل توافرت على ، وإن الاإلنسايناملكانة املميزة يف العطاء احلضاري واإلسهام  
اليت ميزهتا عن غريها وهذا الثراء  جعل هلا مكانة خاصة يف  ثروة  مثينة من الشواهد األثرية واملظاهر العمرانية 

كتب املؤلفني الذين جعلوا هلا دراسات مستفيضة وحبواث خمصصة، وابعتبار العمارة أهم عنصر تشتمل عليه 
فة اإلنسانية تفنن البناء والفنانون يف بناء املدن وزخرفتها واليت جتلب من خالهلا أصالة العمارة عناصر الثقا

اإلسالمية وارتباطها الوثيق مبا متليه تعاليم ديننا السمحة إىل جانب مراعاة  ما حيتاجه اإلنسان العريب، وهذه 
متطلبات اجملتمع احلياتية، ما ألبس العمارة امليزات كلها وجدت بفضل إدراك املعماري ووعيه من خالل تلبية 
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العربية اإلسالمية  مميزات جعلتها تثبت وجودها، وتبين ذاهتا  بذاهتا يف إطار  عادات وتقاليد وقيم وهوية 
ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث  وهو رسم املميزات احلقيقية اليت ميزهتا العمارة اجملتمع العريب املسامل، وهذا 

 إلسالمية .العربية ا

املتأمل يف العمارة العربية اإلسالمية يشعر بنشوة وهويتا منها ، وابلغيبوبة يف جسدها فيثري فيه حالة إن        
استئناس نظرا لتلك املميزات اليت تتوقف عندها احلسيان، فهذه العمارة توحي عناصرها بفردية و استقاللية 

إذ ال ختضع  لتقليد مألوف، فاجلمالية تبدو  يف طرازها املعماري، وقبب مميزة عن ما سبقها من معماري أجنيب 
القوسي الذي ينحين على نوافذها و أبواهبا يعطينا الشعور مساجدها وأقواسها ورشاقة أعمدهتا فالشكل 

مرضي عن تقوس اخليمة فيما خيص يف الصحراء ومنحنيات الرمال، وقصرها والتتابع فهو بديل  ابالنفتاح
ا فكأ�ا قصيدة شعرية تعيطينا إحساسا براتبة التالحق وحب االستقرار فشكلها العمودي يشري إىل وطوهل

تسامي الزوج واألفقي ميثل اثبات والتساوي، ومبا أن الشكل مهم يف فن العمارة اإلسالمية فهو يهدف إىل  
و املطلق، أما اهلالل الذي كشف اجلوهر، أما فيما خيص املنارة  فتشعر� ابمتدادات واتساعات فضائية حن

يعلوها فهو كوكب انتهاء شكله املنحين كأنه زورق، واحملراب هو من الطموح الدنني ومن يتأمل مجاليات 
إىل قوانني روحانية تتحكم يف أشكاهلا وإدراك أسرارها  فاملعماري العريب العمارة اإلسالمية  يستطيع الوصول 
انني كالسيكية مصطنعة، فتجاوز بذلك كل القيود لينحت إبزميله تلك قد أبدع يف عمارته دون أن يتقيد بقو 
وهذه ميزات كل ما توحي  بنقرة العمارة اإلسالمية عن غريها، كذلك ، 1األعمدة املتجانسة  جبانبها وحاربيها 

لعمارة يف اشكاهلا املختلفة على واجهات ا       من امليزات اليت رمست يف عمارتنا العربية "اخلط العريب" 
لك  ابلنسبة لإلنسان العريب، وهو بذ (تشابك منوذج)، واخلط العريب هو اهلويةاإلسالمية. ابمتدادات والتواءات 

يدخل مع عناصر العمارة اإلسالمية جسدا جبسد فأشكاله املتعددة تبدو يف العمارة كأ�ا قدود حور�ت تلتف 
مع بعضها البعض، هذا فيما خيص اخلط أما الزخرفة اإلسالمية فهي تعويض وختليد ملظاهر الطبيعة، فهي تزين 

يمة اخلط العريب تكمن يف خلق عامل مجايل العمائر فحسب بل زينت هبا الفخار�ت واخلشب والزجاج، وإن ق
والغصون وإن املتأمل  ات والزهور هي أيضا عرض ألمجل أشكال النبعلى سطوح كل هذه األشياء، والزخرفة 

دورا مجاليا الذواق هلا يعجب  هبا  وبطريقة تشكيلها  سواء يف املساجد واألضرحة يري الظل والضوء يلعب 
والتجانس الذين حاكتهما أ�مل الفنانني العرب فهي إشارة إىل أعمق التجربة يف ساحرا فيها، ويدرك التناغم 

 التأمل وأبعاد الوجود يف رمزية تفوق أحيا� شعر العصر وفلسفته، 
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، ويقول أحد 1فهي تعبري بروح جوهرية بعد ان بدل شكل النبات من شكله الطبيعي إىل شكل جمرد          
"اجلامع  العريب �خذ يف الصحراء فضاءه الال �ائي  الذي يؤديه لتعدد األعمدة ية املهتمني ابلعمارة اإلسالم

ستديرة تؤدي معىن الفضاء املطلق" وابلتايل فأن أهم ما ميز العمارة العربية اإلسالمية الرتابط الوثيق والقبة امل
ة تتكامل بتكامل عناصرها الفنية، واالندماج احلاصل بني فنون العمارة والزخرفة واخلط العريب ما اعطاها مجالي

 فكل هذه املضامني اليت حققها املعماري العريب يف أعماله هلا داللتها الروحية.

ة النظرية ، ن الدراسم الغرب حقه ولقد  استوىف فن العمارة اإلسالمية يف مصر والرافدين ويف اهلند ويف        
ن يف ها االختصاصيو ليت درسرية وااليت تناولت هذه الفنون املعماوكانت مراجع اتريخ العمارة زاخرة ابلنظر�ت 

من  مي، وكنت البداإلسال عماريالعامل وانتقلت الني مرتمجة خالية من دراستها تنظريية حتدد خصائص الفن امل
تخلصه من دالل نسو استسد هذا النقص من خالل جمموعة من املعطيات لتكون فن العمارة اإلسالمية بل ه

ن لذي كون الفنو سالمي ا اإلد هذا الفن املعماري ولكن اخلصوصية الدينية اليت جتلت يف الفكر اجلمايلشواه
 اإلسالمية والعمارة.

م الل تعليس عقائدي من خكأساوتتجلى عالقة العمارة ابلدين اإلسالمي من خالل عقيدة التوحيد           
بة واحدة عن قني حتت ملؤمنت  أسس على التقوى جبمع ااملبادئ والتقاليد اإلسالمية، وكان املسجد اول بي

خلطيب ااع إىل الستمابناء املسجد يتحدث الزركشي لكي يساعد املصلي على أداء صالته يف راحة وعلى 
 بيسر ومن شروطه اليت أوردها بذكر.

 الصفوف.شرط االتصال بني املصلني وتراص  -1

 من صفوف املصلني. رط خلو صحن املسجد من األعمدة اليت تقطعش -2

 وتتابع صفوف املسلمني. تالحقمبعدم وجود حائل مينع  االقتداءشروط حتقيق  -3

  .2_ شرط أال يكون الدخول إىل الصحن مباشرا4

 والبيئة الصحية املواتيةأما عن عمارة احلمامات شروط البد منم حتقيقها لضمان النظافة واحلشمة         
يف حدائق التمام يف الكالم عن احلمام وهي النظافة والعالج من بعض األمراض  حتدث عنها الكوكباين

                                                           
 .99ص السابق، ينظر نفس املرجع  - 1
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وضمان اخلدمات عن طريق منرب اإلدارة، واملخلع واخلزن خزائن األما�ت ويتحدث عن قواعد العمارة برفع 
ام إىل مستوى احلمام  وتنظيم جماري املياه واإلكثار من فتوحات اإلضاءة والقباب ويشرتط أن ينقسم احلم

 ثالث أقسام.

 فاجئ.جلو املبات االقسم البارد، مث الرطب، مث الساخن اجملفف، لكي ال يتأثر املستحمون من تقل

 ناء.ميم والبالتص نهجية أما املشايف فلقد حددت شروطها الوقفيات، وأوامر احملتسب، ونصت على م      

ك شروط تتعلق ابلعمران كان اوهلا من وضه اخلليفة عمر إضافة إىل الشروط املفروضة املتعلقة بعمارة املباين هنا
أورده ابن الرامي  يف كتابه حيث حدد استعماالت األراضي وحقوق االرتفاق وحقوق ا  م بن اخلطاب، وأهم

استعمال الطرق، ولقد تناولت املصادر اجلغرافية وكتب الرحالت  شروطا تتعلق ابلتخطيط احلضري ولقد 
ئل عن مقياس بيت، حيث كان يبىن البيت حسب مقياس ساكنه، فقامت هذه حتدث املسلمني األوا

القياسات يف العمارة اإلسالمية ابالرتباط العضوي حباجيات اإلنسان وظروفه املناخية واالجتماعية،  وبعقائده  
 .1كانت

و       واسشاء األقإندوائر عند أداة املعمار ذراعه وكفه وأصبعه وخيطه الذي قاس املسافات وأقطار ال       
ليله يف ده فقط، س عقلالقباب والقبوات، وبه صنع الشاقول لكي حيدد استقامة البناء، وكان حدسه ولي

حاجته صلحة الساكن و ثيقا مبو تباطا ولقد ارتبط املعمار ار  ،وتدعيمهتصميم البناء يف تزيينه وزخرفته ويف بناءه 
زية آن الكرمي مركضح القر قد أو بقدرته على التفاعل مع البيئة، ولالعائلية واالجتماعية وبطبيعته النفسية و 

وابت منسجما مع الثو سالمية ة اإلاإلنسان يف احلياة العامة، ويف بيئته وقد يكون املقياس اإلنساين يف العمار 
ه ضمن اترخي ن صاحبهن موطاملناخية والتقاليد وروح احلضارة اإلسالمية، ولقد صنع ذلك املسكن الكي يكو 
نطق خالية من امل مل تكن أ�ا وعقائده، ويف إطار حضارته وثقافته وعقائده اإلسالمية وعلى الرغم من كل هذا

العمارة و ملنشآت امة االعلمي والبحث الر�ضي، لقد أسهم املسلمون يف وضع األسس الر�ضية أساس إلق
ندسية وعددية �ضية هر اعد م وضعوا قو والعمران فاستطاع أمثال اخلوارزمي، وابن أسلم، واثبت بن قرة، كله

 سامهت يف تطور العمارة اإلسالمية.
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راسة الر�ضية أو ما يسمى وكذلك من أهم العناصر يف املبىن اإلسالمي والفناء الداخلي اخلاضع لتلك الد     
طابقني، وال ابلصحن، هذا الفناء يشكل القسم املنفتح على السماء مباشرة، وعليه تطل االبواب والنوافذ يف 

 1باب اخلارجي واملطل على الشارع.يدخله التيار اخلارجي، إذ يصله ابل

 متعرج، وهكذا فإن اهلواء ال يتسرب إىل داخل الِفناء، وكذلك الر�ح والدخان والغبار، ولقد أثبتت        
ليج والباب  التجارب أن حركة اهلواء العلوية تبقى حمّومة فوق الفناء ال تتمكن من اخرتاقه إال إذا كان الدِّ

أن اهلواء البارد أثقل من اهلواء الدافئ، ويبقى مستقرًا يف قعر الِفناء  ،اخلارجي مفتوحني. وهذا يعىن أن اهلواء
ليت تصده عن دخول الغرف عتبات عالية يف أسفل األبواب، ويبدو هذا النظام أكثر وضوحًا يف القاعات ا

تعلو أرضها على شكل منصة أو منصتني يعلوان عن مستوى أرض القاعة، فتكون حائًال اثنيًا مينع تسرب 
اهلواء البارد إىل مستوى أرض املنصة (الطزر). . لقد راعى املعمار استعمال احلجر واآلجر واخلشب يف عمارته 

. ويف مجيع املباين كانت املياه وسيلة نظافة ،بىنبِسماكاٍت مناسبة حلماية سكان املبىن من الربد واحلر خارج امل
وترطيب ومتعة عندما كانت تتدفق من الفوارات والسلسبيل يف فسقيات وبرك خمتلفة األشكال. ولقد درس 

 ....اخل،اجتاه املبىن؛ لكي يتفق مع احلاجة إىل دفء الشمس ونورها، ومع ضرورة الوقاية من دخان املطابخ
راين احلديث على توزيع احملاضر املستقلة لبناء عمارات مفتوحة اجلوانب على الطرقات لقد قام التنظيم العم

مباشرة، أو على احلدائق احمليطة، وهكذا حتولت املنشآت من النظام اجلََوَ◌ّ◌اين إىل النظام الرباين اخلارجي، 
داخلية، وبعد أن كانت أقسام وازداد اهتمام املعمار ابلواجهات واحلدائق اخلارجية، وضعف اهتمامه ابلعمارة ال

و  اخلارجي  املسكن تنفتح على الِفناء ذي اهلواء النقي املعتدل، أصبحت مفتوحة مباشرة على اهلواء امللوث
 .2ومن خالل هذا أصبحت تالشت حرمة املنزل اإلسالمي إن صح التعبري أصبحت مكشوفة

 العمارة اإلسالمية: يف الزخرفة

أهم خصائص الفن املعماري اإلسالمي. صحيح أن مسجد الرسول صلى هللا عليه  تبقى الزخرفة من       
وسلم، وهو أول منشأة معمارية إسالمية، كان يف بدايته شديد البساطة والتقشف، فهو جمرد سقيفة من سعف 

أبمر الوليد النخيل تقوم على جذوع النخيل، ومل يكن البناء مزيناً أبي عنصر زخريف، إال أن إعادة بناء املسجد 
بن عبد امللك، ويف عهد وايل املدينة عمر بن عبد العزيز، قد مت وفق أسس معمارية جديدة حافلة ابلزخارف 
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والفسيفساء، يقوم فن العمارة اإلسالمية على تكوين التصميم حسب تقاليد اهلندسة املعمارية اإلسالمية، وتبعاً 
النباتية واهلندسية واخلطية اجلميلة. ولقد سارت الزخارف  للشروط الوظيفية، كما يقوم على ابتكار الزخارف

ابلقسم الذي أنشأه أوًال  ”قدمًا حىت طغت على التصميم، ونرى مراحل ذلك واضحة يف جامع قرطبة سواء
زخارف  تتطور وكذالك  ،عبد الرمحن الداخل على غرار املسجد األقصى يف القدس واملسجد األموي بدمشق

 القباب يف العمارة اإلسالمية.التيجان واألقواس و 

الكتاابت اليت زينت سقوف وأفاريز  العريب تبقىإضافة إىل اجلمال الزخريف يف العمارة اإلسالمية اخلط        
العمارة اإلسالمية من أهم عناصر اإلبداع املعماري تبقى واثئق مفيدة يف اتريخ العمارة اإلسالمية. وأقدم 

اخلطوط املوجودة حىت اليوم يف أفاريز قبة الصخرة من  لعمارة اإلسالمية، اليت زينت ا اخلطوط اجلميلة
تؤرخ بناء املسجد مع آ�ت قرآنية كتبت كلها خبط كويف لني مرصوفة أبحجار فكانت تلك اخلطوط  ،1الداخل

وتكاد ال  مثاال على اخلط العريب ودوره يف تزيني العمارة اإلسالمية، القبة. فكانتالفسيفساء اليت تزين هذه 
ختلو عمارة إسالمية من كتاابت نقشت على احلجر أو اخلشب أو نفذت ابلفسيفساء واخلزف وموضوع 
أكثرها آ�ت قرآنية كرمية. واملتأخر منها يتضمن مآثر املنشئ ودوره يف إعمار البناء. وهذه الكتاابت حتدد 

واألسلوب الثلث. ويف املساجد الفارسية تطور اخلط العريب منذ نشأته األوىل إىل ظهوره ابألسلوب الكويف 
 اململوكية والعثمانية روائع اخلط العريب التقليدي املبتكر بشكل شطرجني أو تصويري.

 الوحدة والتنوع يف العمارة اإلسالمية 

املدنية، و لدينية ايف العمارة  الوحدة من أبرز خصائص فن العمارة اإلسالمية، وتتجلى هذه الوحدة لعل       
وين األساس يف تك العامل لوحدةاويف العمارة اخلاصة والعامة على اختالف املناطق وتتايل العصور. وتبقى هذه 

 سالمية،ى ُهويتها اإلافظة علت حمونيخ بقيُهوية العمارة اإلسالمية، اليت أقيمت يف أورواب يف ابريس ولندن ومي
 راً.كان املسلمون أكثرية كانت اهلُوية اإلسالمية يف العمارة أكثر ظهو أي أينما  

ويبقى تنوع أساليب العمارة دليًال على دور اإلبداع يف التصميم املعماري، ودليًال على تطبيع فن العمارة مع 
 .2اليت تنشأ فيها البيئة العمرانية واالجتماعية والثقافية
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مارة وين العتساعد يف تك ويبقى تنوع العمارة اإلسالمية ضمن الوحدة من اخلصائص املميزة واليت       
ن ة  هي عبارة عإلسالميامارة احلديثة ابألصالة وتعرب عن قابلية التطور والتجديد واإلبداع وخصائص فن الع

 :ما يلىحلقات موصولة الواحدة تلو االخرى. نلخلصها يف 

  :اخلارجية احلوائط

 ألفنيةا بتصميم بالعر  اهتم لذلكو  العام؛ الطريق على املطلة الفتحات قليلة عادة اخلارجية احلوائط كانت      
 حلوائطا تـُْبىن توكان الداخل، نم األفنية هذه على تطل الرئيسية اهلامة الفتحات وجعل هبا، والعناية الداخلية

 ليالً ق غاطسة ابنوها إىل عادة الواجهات وتقسم. الطوب قوالب من وعدد احلجر، من منظومة مداميك على
 نوهاتالبا أغلب وكانت ،املقرنصات من بديع تكوين فوق ينشأ مستقيم بعقد تتوج أو عقد، ذات الداخل إىل

 خلف مشسية ضلف تالفتحا هلذه ويثبت مستقيمة، بعقود متوجة السفلية الفتحات من صفني على حتتوى
 ة�فذ عن تنفتح وأ خمموسة عقود شكل على فكانت العلوية الفتحات أما والنحاس، احلديد من مصبعات

  .الزجاج وأ ابجلبس متأل كانت  دائرية فتحة يعلوها الوسط يف عمود على ترتكز فتحتني ذات

  :والفتحات املداخل

 عرضها، نصف من يقرب عمقها األفقى، املسقط يف مستطيلة عميقة فتحات عن عبارة املداخل كانت     
 عمودان جانبه على ابنوه يف الفتحة هذه توضع ما وكثريًا خمصوص، بعقد وتنتهي املبىن ارتفاع معظم وحتتل
 الفتحة يف هامة أمكنة حتتل فيها النجارة أعمال فكانت الفتحات أما. شرفة شكل على زخرفية حلية وأعاله

 وضعت اليت ،1املبىن يف العلوية الفتحات وخاصة. امللون الزجاج على حتتوى مفرغة بديعة هندسية أبشكال
 العناصر أهم من تعترب واليت املشربيات، أبشغال املعروف اجملمع اخلشب من مصنوعة شرفات شكل على

  .اإلسالمية العمارة يف املعمارية

 :املـآذن

 الذي لقدميا املعبد أبراج نم ابلصالة أذن حني دمشق يف مرة ألول اإلسالمية العمارة يف املآذن ظهرت     
 . األموي املسجد أنقاضه على بعد فيما قام
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 وأ مربعة لككذ  تستمر مث ،األوىل الشرفة حىت القطاع مربعة األول اإلسالمي العصر يف املآذن وكانت      
 صغرية بقبة وتنتهي دائري أو مثمَّن شكل ذلك ويلي األضالع، مثاينّ  شكل على

 املسجد، قفس أعلى قليالً  عترتف مربعة قاعدة على تقام فكانت اإلسالم يف الذهيب العصر مآذن أما        
 ضالعاأل هذه من ضلع لك  ُحيَلِّي وكان األوىل، الشرفة إىل األضالع مثاينّ  شكل على تتحول ذلك وبعد

  .الشكل مثلثة �اية هلا أبعمدة مزودة صغرية قبلة الثمانية

 لبكام لقطاعا دائرية وهي ،القلم شكل على املخروطي النوع من فكانت العثمانية، الدولة مآذن أما        
 زحبواج جريةاحل الربامق عن فيها أستعيض واحدة شرفة هلا تكون ما وغالًبا. خمروطي بشكل وتنتهي ارتفاعها،

  .اخلشب من

 

 :العقـود

 البعض لىع العقود هذه عضب يفضل بلد كل  وكان العقود، من خمتلفة أنواعاً  اإلسالمية العمارة عرفت      
  :�يت ما عام بوجه اإلسالمية العمارة يف استعملت اليت العقود ومن. اآلخر

 أكرب دائري قطاع من ويتألف العقد، رجلي عن مركزه يرتفع عقد وهو احلصان، حدوة شكل على ِعقد :أوالً 

  .1دائرة نصف من

  .الشكل مدبب وهو ودائرتني قوس من يتألف وهو املخموس، العقد :اثنياً 

  سلسلة من ويتألف املغرب بالد يف خصوصاً  استعمل الفصوص، ذو العقد :اثلثاً 

  .صغرية عقود

  .باملغر  بالدو  احلمراء قصر سيما وال األندلس يف استعماله شاع ابملقرنصات، ابطنه املزين العقد :رابعاً 

 يف أيًضا واستعمل الشام مسجد يف أمثلة منه وجند إيران يف بكثرة استعمل املرتفع، املدبب العقد :خامساً 

  .مصر مساجد
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 :واملقرنصات والزخارف احلليات

 لزخرفةا يف وتستعمل ومةمرس طبقات يف املساجد يف استعملت النحل، خال� تشبه معمارية حليات هي      
 ليهع تقوم الذي لدائريا السطح إىل املربع السطح من وخصوصاً  آخر إىل شكل من ابلتدريج أو املعمارية
  ىتح عظيماً  استعماالً  عماهلااست على املسلمون أقبل مث عشر، احلادي القرن يف املقرنصات ظهرت وقد. القباب
 ويف دةاألعم تيجان يفو  القباب وحتت واملساكن املساجد واجهات يف اإلسالمية العمارة مميزات من صارت

 .واملكان الزمان ابختالف أشكاهلا اختلفت اخلشبية األسقف

 

 

  :والتيجان األعمدة

 العمارة تاكتسب مث زينة،امل والعمائر والكنائس املعابد من تنقل كانت  أعمدة البداية يف استعملت     
 وذات حلزوين، تضليع املضلع وذات األسطواين البدن ذات أعمدة مسيت مبتكرة وتيجان أعمدة اإلسالمية

     .الشكل املثمن البدن

 القدمية البيزنطية أو القدمية الرومانية األبنية أطالل بعض مباين من تؤخذ األحيان بعض يف األعمدة وكانت  
 1 .جمموعه يف غريباً  األعمدة من األنواع هذه أتثري كان  الطبيعي ومن املساجد، ابكيات يف الستعماهلا

 كالأبش تميزت فكانت سالمية،اإل العمارة يف املهرة والصناع العرب فنانو ابتدعها اليت األعمدة أما      
 مجيلة تيجان هلا طر،للق مرة 12 هاارتفاع نسبة رفيعة، ابلبساطة، متتاز كانت  األصيلة، العربية الشرقية حلياهتا

 لعربيةا العقود فوقها زترك اليت األرابسك أشغال مع ابملقرنصات، مشغولة مربعة وصفحة طويلة رقبة ذات

  :القباب

 يف استعماهلا على وأقبلوا والبيزنطيني، واألقباط الساسانيني عن القباب بناء يف اإلسالمي الفن أخذ       
 اإلسالمي العامل يف انتشرت وقد كله،  للضريح امساً  قبة كلمة  وصارت الكل على جزءاً  أطلقت حىت األضرحة
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 العصر إىل أقدمها ويرجع وسور� مصر يف املوجودة هي اإلسالمية القباب أمجل ولعل القباب، من خمتلفة أنواع
  .الفاطمي

 استعماهلا واقتصر صغرية، امليالدي عشر احلادي القرن �اية حىت األول العهد يف القباب كانت  وقد      
 لتيسري زاوية عقود بعمل هلذا األمر أول يف واستعني لألضرحة، استعماهلا انتشر مث احملراب، أمام األمكنة لتغطية

 الدال�ت نشأت صفوف، يف ونظمت وصغرت العقود هذه مثل تعددت أن وملا املثمن، إىل املربع من االنتقال
 1 .امليالدي عشر الرابع القرن أوائل يف القباب مجيع يف استعماهلا انتشر اليت املقرنصة
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 املبحث األول: العمارة اإلسالمية يف اجلزائر

  اتريخ فن العمارة يف اجلزائر :األولاملطلب 

يعود بنا اتريخ العمارة اإلسالمية يف اجلزائر إىل القرن األول للهجرة أي عندما وصل اإلسالم على         
أيدي الفاحتني األوائل هلا، وكما ذكر� سابقا فإن اجلزائر غنية بطابعها املعماري والفضل يرجع تتايل احلضارات 

مة ، وابعتبار فن العمارة ضاراب يف عمق اترخينا عليها ما ألبسها حتفا معمارية راسخة يف اتريخ هذه األ
اإلسالمي وانتمائنا العريب، كانت وال زالت اجلزائر بوابة معمارية، ومتحفا مفتوحا ومدرسة أساسية لتعليم فن 
العمارة �هيك عن دورها التارخيي واالقتصادي والسياسي الذي أثر وبصفة مباشرة على عمائرها وعلى طريقة 

إىل ذلك اختالف األعراف الذين عمروا، ولكل منهم عاداته وتقاليده وبصمته اليت اختلفت من بناءها، ضف 
الشمال إىل اجلنوب ومن الشرق إىل الغرب ما جعل اجلزائر بلدة غنية يف كل جماالت احلياة وابلتايل أصبح 

ري وذكائه يف بلورة تفكريه مكسبا هلا التصنيف كبلدة سياحية أبرقى املعايري وهذا إمنا ينم عن ثقافة املعما
وملسته وصياغتها يف تلك اللوحة املعمارية اجلميلة اليت تسحر زائريها، ويعترب املسجد كأول نقطة هامة يتفنن 

، 1املعماري يف تصويرها، ابعتبار هذا ملكان النواة األوىل لكل اجملتمعات اليت تسعى إىل ترسيخ القيم ونشرها
ئريون ببناء املساجد كاعتنائهم ابلدين ، ولنا حديث مطول عن هاته النواة يف هذا وقد اعتىن املعماريون اجلزا

الفصل ابعتبار املساجد أول اللوحات املعمارية الراسخة يف اتريخ فن العمارة اإلسالمية اجلزائرية إذا ركز 
 مهندسو بناء املساجد على نقطتني أساسيتني مها قوة البناء ودقتها وأ�قة الزخرفة.

رغم ان البناء يف ابدئ األمر كان يتم دون ختطيط سبق أو دون االرتكاز على مثال معماري اثبت وإذا       
كنا يف اجلزائر نفتقر إىل املساجد اليت تعود غلى الدولة األموية أو العباسية بل وحىت الرستمية ، فإن أاثر 

" ومسجد قلعة بين 1033يب مروان بعنابة"املسجد الزيري واحلمادي مازالت ابرزة املعامل يف كل من مسجد أ
" كأقدم منوذجني معماريني، ورغم تعرضهما للرتميم إال أ�ا مازالت حتمل بعض املميزات 1007محاد "

التارخيية من تيجان األعمدة وقباب وزخارف احملارب و مشسيات...إخل، اما إذا حتدثنا عن الفرتة العثمانية فقد 
أبلوان خمتلفة، وقد مشل فن العمارة التأثريات األندلسية وحىت الرتكية وأخريا  طبع الفن املعماري بصيغة و

، أما 2أتثريات النهضة األوروبية، وتظهر جلية يف املآذن ويف شكل قاعات الصالة واحملارب واملنابر ويف التغطية

                                                           
 "05سعاد فر�ل املساجد األثرية ملدينة اجلزائر، دار املعرفة ، اجلزائر ص،" -1
 .26ينظر، سعاد فر�ل، املساجد األثرية ملدينة اجلزائر، ص -2
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بتعدد اهلجرات من  فن الزخرفة يف اجلزائر فقد اكتمل نضجه وتطور أثناء اخلالفة العثمانية اليت اتصفت
األندلس ودخول العناصر األوربية إىل اجملال الفين بعد انتساهبم إىل اإلسالم والعمل يف جماالت العمارة 
والصناعة واإلدارة، ومتثل العمارة اجلزائرية يف املساجد وحنوها كالزوا�، القباب، القالع، واجلسور و الثكنات و 

ن احلضارات القدمية اليت ساعدت ا�م احلفصيني والز�نيني  كما استمدوها الدور، وقد استمد البناة طريقتهم م
من حضارة األندلس الذين جلبوا معهم إىل اجلزائر الصناعة وفن البناء فكان أتثريهم عظيما وال سيما يف 

واحلرارة  القالع والقصور، وهناك أسباب رعاها املعماري واليت أملت عليه بعض أساليب بناء املنازل كالربودة
 .1وعدم ظهور املرأة، كلها دوافع يف التصميم والبناء

 العمارة يف اجلزائر السابقة للفتوحات اإلسالمية:

حيتفظ التاريخ القدمي بعمارة القصور، حيث كان السكان خيزنون فيها مؤونتهم  وثرواهتم، تبىن يف هيئة         
وهذا ما خنصه ابلذكر البناء يف منطقة األوراس اجلبلية حيث تتواجد العديد من هذه  2بروج مبوقع مرتفع نسبيا

 .القالع وهي تسمى "القلعة" وقد كانت موقعا حيفظ ذخرية سكان  القرية من حبوب وصوف ...إخل

أما يف نواحي جبال األطلس فيطلق عليها اسم "إيغرام" وتستعمل لنفس الغاية ز�دة على دورها        
الدفاعي، وكانت تبىن كذلك الدار أو القصر وهو اكثر اتساعا ويبىن على مواقع صعبة املنال على مقربة �ر أو 

ومل ، 3شفا هوة أو على مرتفع صخري، وحيتوي بيوت وحمالت وساحات وبساتني كلها حماطة أبسوار وبروج
طة ومعلومة ألن هذه األنصاب حتوي يتوصل علماء التاريخ إىل حتديد عهد االنتصاب يف اجلزائر بصورة مضبو 

أحيا� أجساما مدفونة وجواهر من النحاس ترجع إىل عهد قرطاجة أو نوميد� ومنحواتت فخارية وأشياء 
أخرى استطاع العلماء ضبط اترخيها حيث ترجع إىل القرن الثاين أو الثالث قبل امليالد، ولعل الناس الذين 

األقل كنوا يعيشون يف بيوت من حجر أو تربة كثيفة اليت تشكل  خلفوا تلك األنصاب او بعضا منهم على
وقاية كاملة من الربد أو احلرارة أو احليوا�ت الضارية وهبذا الصدد يف حىت من أحياء بسكرة القدمية بيوات من 

 .4اللني* فقد كانت هذه البيوت تتميز ابجلمال البسيط لكن كانت قابلة لالضمحالل طول األمد

                                                           
 .27ينظر، املرجع نفسه، ص-1
 .26ص،2011"، 1ينظر، جناة عروة، من وحي الرتاث املعماري واحلريف للجزائر، دار النشر د حلب تلمسان طبعة" -2
 .27ص  ،ينظر املرجع نفسه -3
 اللني = الطوب  -*
 . ،1918، موقع للنشر ص2011ينظر، الفن اجلزائري، صدر وزارة الثقافة مبناسبة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية  -4
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بناءه،   قة حيالة مسبقة ومعماإلنسان يف تلك الفرتة كان يبين لكي �وي فقط دون لرجوع إىل دراسإن       
ا متشاهبة  ة أغلبهلقدميكان يقوم ببناء منزله بنفسه حيث كل شخص يتحمل مسؤولية بيته فكانت البيوت ا
ر القدمية  العصو يفاء بنتصنع اجلمال بطريقة عشوائية ألنه مل يكن هناك مهندسون  معماريون خمصصون لل

ياس مع ثقل كل ابلقاهلي فكانت حاسة النظر واملراس تضبطان طاقة العمود ومسك العارضة ومداها، ومتانة
 السقف.

وب مثال خشب وط جودة حوله منإن هذه اخلربة يف علوم شعبية كانت راجعة إىل حد ما إىل املواد املو        
  ن ابلنيمبنية ازال من حجر بينما جند هذه املنازل ميف منطقة األوراس كان الناس يسكنون من

بل ح اإلسالمي وقبل الفتائر قيف الصحراء، مث يف العهد الروماين نفسه، وكانت هذه الضرائح موجودة يف اجلز 
لشكل تسمى استديرة لية مالعهد الروماين ابلذات مث يف العهد الروماين نفسه، وكانت هذه الضرائح احمل

رتفاعها مخسة أمتار واثالثة و ني الا تشبه الشاشية وقد كانت هذه اللحود اليت يرتاوح قطرها بني ب"الشيشي" أل�
 الطة سقف مببني مرتين وثالثة أمتار إذ أ�ا كانت تبىن ابحلجارة املنبسطة بغري مالط وت

 .1أو عدة أملطة

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين: العمارة اإلسالمية يف اجلزائر

 اإلسالمية يف اجلزائر. ةاملعمار  اتريخ: الثايناملطلب 

                                                           
 .20ص  ،املرجع نفسه -1
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 متهيد:

ري يف عماري اجلزائبدعه املة اليت أال تكاد تزور شربا من تراب اجلزائر وال تلفتك تلك اللمسة املعماري        
 سالمي احلنيفلدين اإلابادئ صقلها بيده مستلهما فيها كل اجلذور التارخيية االصلية النابعة من قواعد وم

 ان إىل غرهبا إال ن شرقها) وما (الصحراءفاجلزائر غنية مبوروثها املعماري الذي خيتلف من مشاهلا إىل جنوهب
ريد التعرف  ملن يبق فينطاهلدف واحد وهو إبراز غىن هذه احلضارة، وتطويرها يف أحسن حلة وتقدميها يف 

د هلا رافق فاملساجتالف املف ابخعليها واستنباط خصائصها اليت ميزهتا عن غريها، وفن العمارة يف جلزائر خيتل
يف  عامل األثريةامة واملن العىت مرفقها اخلاص هبا، وكذألك القصور والقالع وحىت مساكميزاهتا وخصائصها وح

رح اليد على اجل طلب وضعذا املجتمعها حىت طيات مؤلفات وكتب إال أننا سجلنا يف ه وكثرية الاجلزائر كثرية 
 ما ننطلق منه م، واوللل معللتعرف على أهم هذه املعامل اإلسالمية مالمسني بذلك دراسة خصائص ومميزات ك

 اللبنة االوىل يف تعليم وتربية اجملتمع، فاملسجد  ااملساجد وابعتبارهأوال 

 ه وسلمصلى هللا علي النيبنهتبع سيف اجلزائر هو رمز التمسك ابلدين وابلشريعة السمحاء، والطريقة املثلى يف ت
 ظافرت تميقة فمساجد مدينة اجلزائر وغريها من معامل الرتاث الوطين نتاج عملية اترخيية ع

يف إجنازها مجلة من العالقات والشروط عرب مراحل معينة األمر الذي جيعلها مرجعا حيا للواقع والتاريخ الذي 
 كاعتنائهم ابلدين اإلسالمي.     وقد أعتىن  اجلزائريون ببناء املساجد ،1يستوجب إيصاله  أبمان إىل االجيال"

 

 

 

 

وهذا �بغ من كون احملورية يف بناء اجملتمعات السكانية يف العهد اإلسالمي كلها تدور حول هذه        
املؤسسة الدينية اليت كانت اهلدف منها   غرس القيم واالخالق  قد لعبت املساجد دورا هاما يف توجيه  

نسان وترسيخ العادات احلميدة ،وابإلضافة  إىل  إىل الشعائر  الدينية اليت  سياسة الدولة يف تنمية مدراك اإل

                                                           
 .5ص  ،املساجد األثرية  ملدينة اجلزائر ، سعاد فو�ل -1
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كان يقوم هبا املسجد أعترب أيضا  مبثابة الوعاء  اجلامع يلعب كافة االدوار، فيه تقام الصالة وتقدم الزكاة 
معها حيث جيد وتقدم  مجيع النصائح  واإلرشادات فكان للزائر واملسافر  إذا وصل  إىل بلدة جته إىل جا

االمان  واهلدوء النفسي، وجرت العادة أن تؤسس املدارس العلمية جبوار املساجد، ووظيفتها تعليم خمتلف 
العلوم الدينية وغري الدينية  كتحفيظ القرآن وتفسريه واملنطق واألصول أو علوم  اللغة وآداهبا  كالنحو والصرف 

ة فمنها الزوا� والكتاتيب القرآنية وكلها تنطوي حتت هدف وبقيت هذه املؤسسات الدينية قائم 1والبالغة 
واحد هو احلفاظ على القيم، أما الكتاتيب فظهرت ملدينة املنورة قبل هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم مث 
انتشرت يف سائر البالد اإلسالمية ومنها إىل اجلزائر تثقفت يف عهد االستعمار الفرنسي كأسلوب ووسيلة 

سياسة التشهري او الفرنسة ومحاية لشخصية العربية زمن بني هذه الكتاتيب مسيد احلمامات، ومسيد ملواجهة 
 سيدي بوقدور وضرحيه...إخل.

وابلرغم من الوضع املزرى هلا أحيا� إال أ�ا لعبت الدور املطلوب يف احلفاظ  على الطابع  العريب         
 .2والفرنسة  واإلسالمي شكال وحمتوى  يف مقاومة التشهري

كما ذكر� سابقا فإن اجلزائر تتالت عليها حقبة زمنية عديدة وحضارات حتدثت عنها كتب التاريخ،         
وقد شغل  3وكل حقبة تركت بصمة عمرانية كبرية يف خمتلف مناحي احلياة حتت قيادة " يوسف بن اتشفني

اقضات اليت حدثت بني املؤرخني يف اتريخ اجلزائر" إال مكانة سامية بني املائر واملنشآت املعاصرة هلا، ورغم التن
، 4أنه منة املمكن أن يعود اتريخ إنشاء هذا املسجد إىل عهد يوسف بن اتشفني أي عند دخوله إىل اجلزائر

صحن  مرتا يتوسط يتوسط 38.5مرتا وعرضه 46وختطيط هذا اجلامع أتى على شكل مستطيل طوله 
 بالطة متعامدة على غرار النظام املنبثق من املسجد األقصى. 11مكشوف فأما بيت الصالت يتكون من 

 اجلامع الكبري ابلعاصمة:   -2

هـ. 490سنة  صنهاجي"زيدي ال يقع بشارع البحرية يف العاصمة (بين مزغنة) اليت اسسها "بولوغني بن        
 اسرتجاع  هذا أهم معلم واكب اتريخ املدينة وأكثرم، أ�م املرابطني و 1097املوافق لـ 

                                                           
 .10-9 -8ص  ،ينظر املرجع السابق -1
 15ص  63منة دراسة للدكتور حيي بوعزيز عن الشيخ عبد الرمحان اجلياليل _ جملة الثقافة ع  -2
 .74.ص 1948اإلسكندرية، جامعة اآلداباإلسالمية رسالة ماجيسرت كلية  بطليسالسياسي املدين   سامل التاريخسحر السيد عبد الزيز  3
 .20ص ،العمائر الدينية  يف املغرب األوسط الدكتور مبارك بوطارن - 4
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م بطابع مغريب أندلسي وهذا ما أكده "دوفو" يف جملته اإلفريقية 1322أعيد ترميمه سنة  1يف ذاكرتنا العميقة
 .2، وقد تقل الكتابة األصلية من الرخامة دون احلريف1875 -19عام 

وهلذا املسجد أما واجهته فتظل على شارع البحرية، أعيد ترميمه كذلك من طرف العثمانيني غلى        
م وعرضه  46.30،وأبعاده تبلغ 3مرت مربع2000النحو اآليت: شكله متوازي األضالع  مساحته تقارب 

 طةبال11ن من قاعة صالة تشمل و مرت مربع ويتك1768.66طوال، أي أن املساحة اإلمجالية  38.20
خمتلفني،  تتخلف حمو احملراب  ساحة  ببعدينييبعد بينها  11، وبالطات 4أروقة5معاكسا للقبلة  نقاطها 

عمودا  مباعدة بعصها البعض، تعلوها أقواس مشكلة   72مرت مربغ  كما حيتوي اجلامع على  224مساحتها 
 راز الرتكي  زمنربه سقفا من األجر األمحر، أما حمرابه فهو على الط 11وعطيها من اخلارج 

من أقدم منابر اإلسالم  وأنفس حليه، تتصل ابملسجد  حديقة ومصلى مراحيض وعيون، وله مخسة أبواب 
 . 5(ابب اجلنينة، ابب البواقل، الفوارة ،ابب الصومعة ، واباب غري حقيقي موضوع فقط)

 :ندرومةاملسجد اجلامع  -3
يه إل رأشا ماملراطني، وهذا ، ويرجع اتريخ أتسيس هذا املسجد إىل عهد اتلمسان ةندروميقع يف مدينة      

صحن  يتوسطهم 20ه م، وعرص60/28عامل اآلاثر اإلسالمية ( رينيه ابسيه) للمسجد شكل مستطيل طوله 
 ). 4مكشوف مستطيل (الشكل

 . بثالثة عقودلى جدار القبلة، و يطل عليه الصحن عبالطات متعامدة 9يشتمل على بيت الصالة: -أ

تعرض و رشيقة،  شكل حذوة الفرس يتكئ  على أعمدة يتقدم واجهة احملراب عقدمتجاوزعلىاحملراب:  -ب

 هذا االخري لتميمات أفقدته طابعه املعماري األصلي املرابطي.

.....) ........(طع خشبية  وهذا ما اكتشفه قال يصلنا من منرب جامع ندرومة سوى ثالث  املنرب: -ج

 ).1م (1900ه /1318
بعد الدراسة املبسطة  لبعض مساجد اجلزائر  (اجلامع الكبري ابلعاصمة) ،( املسجد اجلامع  بندرومة )       

نلمس تقاطعا من حيث الصبغة املعمارية  اإلسالمية هلذه املساجد، حيث أ�ا اشرتكت  يف طريقة التصميم 

                                                           
 .20ص  ،العمائر الدينية يف املغرب األوسط الدكتور مبارك بوطارن - 1
 .43 -41ص  ،املساجد األثرية ملدينة اجلزائر ، سعاد فو�ل - 2
 جملة دوفو اإلفريقية.  - 3

4-LES apponte de l’Algériea larlitecture relieuse arabe –islamique- Rachid bourouiba.  
 .50 -46ص ،ينظر املساجد األثرية، سعاد فو�ل- 5
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حتدثنا عن ابواها فهي تفوق الباب الواحد كل مسجد حبكم ما والبناء وحىت العناصر الزخرفية  واجلمالية، فإذا 
حييط  به من احلديقة،  املراحيض ، بيت اإلمام   ..اما األبواب الداخلية الرئيسية للمسجد فهي ال تتعدى 
البابني، وكما الحظنا يف الصور املبثوثة يف الكتب فإن أبواب املساجد جاءت على شكل أقواس مزينة بزخارف 

ة وهندسية وحىت خطية، وهذا ما يربز الطابع اجلمايل اإلسالمي يف مقدمة املسجد أي أن األبواب هي نباتي
 العنصر األول، اجلذاب امللفت يف هذا املعلم املعماري اإلسالمي.

اما الصحون فهي تلك الساحة اليت تتوسط املسجد وتكون غري مغطاة من السقف حيث يرجع أصل       
هد النيب صلى هللا عليه وسلم ، فما من مسجد إال وحيتوي على هذا العنصر نظرا ألغراضه هذا األخري إىل ع

اليت متكن الناس من الصالة فيه غذا ضاق املسجد، فال حرية يف احتواء مساجد اجلزائر على هذا العنصر 
أو دعائم مربعة املعماري اإلسالمي، قاعة الصالة تتميز بكرب حجمها مقسمة إىل بالطات ترتكز على أعمدة 

حتصل بينها اقواسا أو عقودا، واآلن نتحدث عن احملراب إذا الحظنا من خالل دراستنا ملساجد اجلزائر انه 
عنصر مشرتك حيدد اجتاه القبلة، وهو ينقسم إىل قسمني علوي وسفلي ويويل وجه تنظر البيت احلرام وابلتحديد 

ذلك الزخم اهلائل من املعامل األثرية اإلسالمية الدينية (املساجد)  ابجلهة اجلنوبية الشرقية.  إىل هنا ال سيما ذكر
يف اجلزائر، حيث ال ختلو مدينة من مدن اجلزائر إال وجتد فيها مسجدا يرشد ويعلم ويريب، فقد جتاوز عددها 

 .1مسجد ، وهذا حسب إحصائيات وزارة الشؤون الدينية14000أكثر من  2006

مامة ريب من دار اإلوضع القهو املتقع القصور قرب مركز اجلذب احليوي للمدينة، و  قصور مدينة اجلزائر،اثنيا: 
 ع كل ي، يق(ساحة الشهداء حاليا ) وما جاورها وعليه ميكنان حتديد مواقع القصور كما يل

من قصر عزيزة وقصر حسن ابشا يف ساحة ابن ابديس ومها مواجهني لبعضهما البعض حيث أن قصر حسن 
جلامع كتشاوة وقصر دار عزيزة بنت الداي كان جماورا لقصر اجلنينة وإىل الشمال الغريب من قصر ابشا جماور 

حسن ابشا وهو غري بعيد عنه ، وابلضبط النهج الذي يوجد فيه اقدم محام يف مدينة اجلزائر وهو محام "سيد� 
، 2جه ملسجد علي بتشنينبها"إضافة إىل قصر خريج العمياء وقصر مصطفى ابشا، وقصر الدار احلمراء املوا

                                                           
 2006AL/SPORTS-ALBAYAN-http/WWW.موسوعة ويكيبيد�  -1
 
 .33-32ص، 1ينظر، قصور مدينة اجلزائر يف أواخر العهد العثماين، حممد الطيب عقاب، دار احلكمة للطباعة والنشر والرتمجة، ط -2
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شأ�ا يف ذلك شأن التصميمات اليت متتاز هبا  1متتاز تصميمات القصور مبدينة اجلزائر بطابع الرتبيع والتكعيب 
العمارة اإلسالمية املعروفة يف العامل اإلسالمي، وختتلف هذه التصميمات من قصر إىل آخر، ففي قصر 

م ) ونفس التصميم تقريبا 25م يف 35إذ يبلغ طول كل ضلعيه ( "خديوج" جند أنه يقرتب من شكل الرتبيع
م)، فهور مربع املسقط أما قصر "حسن ابشا" فهو مستطيل وهذا إما 24م يف35ميتاز به قصر "عزيزة" (

م)، قصر مصطفى ابشا كذلك يبلغ طول أحد 20م يف33لكونه قد زيد فيه بعد استحداثه وهو يبلغ(
م 17تاز قصر احلمراء ابلصغر لكونه غري مربع إذ يصل طول احد ضلعيه(م)، بينما مي24م يف25ضلعيه(

 .2م) 15يف

 دو لنا ذلك قية ويبارة الشر وإذا حاولنا حتليل هذه التصميمات فإننا جندها أصلية يف اتريخ العم        

ء األاثر واليت بينت لعلما 1927.1926يف االكتشافات األثرية اليت أجريت يف بالد الرافدين بني عامي 
وجود مباين طابقني بسلم داخلي وغرف عول الصحن وزعنت حسب الوظيفة املعيشية لذلك اجملتمع، فهي 
حتتوي على طابق أرضي مشتمل على مرافق صحية، وكذلك غرفة خاصة ابلضيوف بينما الطابق العلوي 

حيث أنه يتالءم مع احلياة وقد أتثر مسقط البيت العريب اإلسالمي بذلك أميا أتثري 3حيتوي على غرف للنوم
، وإذا حتدثنا عن واجهاهتا فإن أهم نقطة 4الدينية واالجتماعية السائدة، ويالحظ فيه االنتماء إىل الداخل

تسرتعي انتباهنا يف قصور مدينة اجلزائر أن واجهاهتا تقع يف األزقة الضيقة بعيدة عن مواجهة الشوارع الكربى 
النشطة تقع يف غري مواجهة نقاط مراكز اجلذب العامة كاألسواق واملرافق العامة  والعامة املتميزة بكثرة احلركة 

كاألسواق واملرافق العامة، كما متيزت هذه الواجهات ابلبساطة وعدم اإلتقان يف جل القصور حبيث ال تضارع 
ين من الرخام أما مثيالهتا يف الدول األخرى كما أ�ا متتاز مبدخل حملى بعقد حذوة الفرس، املرتكز على عمود

سقائف القصور تقوم مقام غرف االستقبال وخيتلف مكا�ا من قصر إىل آخر فأحيا� جندها تتصل مباشرة 

                                                           
، وكذلك ابن الدقماق يف كتابه االنتظار  97م) إىل هذه الفكرة يف كتابه فتوح مصر وأخبارها ص871-ه257اشار ابن احلكم(ت،  -1

، وذلك العتقادها أن املسلمني استوحوا ذلك من شكل الكعبة املكرمة، نقال عن قصور مدينة اجلزائر اواخر 9، ص4لواسطة عقد األمصار، ج
  38ثماين ،ص العهد الع

 38ص ينظر نفس املرجع، -2
 .35ينظر، صاحل ملعي مصطفى، عمارات احلضارات القدمية، ص  -3
 .53ص  نفسه،املرجع  -4
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ابلطابق األرضي للقصر وأحيا� اخرى جندها يف املستوى األرضي وهي أتيت مباشرة بعد البوابة الرئيسية للقصر، 
 .1وتسمى ابلسقيفة الصغرى

، أو العصب احليوي  يف املسكن األصيل وهو يتوسط يناء (وسط الدار) اجملال املركز الصحون أو الف        
أجزاء خمتلفة من القصر، وتتصل به اتصاال وثيقا، والصحن هو واسطة بني الغرف واملرافق األخرى فضال عن 
 وجود األروقة بينه وبني الغرف اليت تقوم بدور املعدل للحرارة على الغرف

يف أو يف فصل الشتاء . ابإلضافة إىل إظهار طابع اجلمال واحليوية على القصور والتوازن سواء يف فصل الص
 . 2الطبيعي على أقسامه وختتلف مقاسات الصحون تبعا حلجم كل قصر

األروقة وهي واسطة العقد بني الصحون والغرف، وأحيا� بني املرافق األخرى ويعد التوزيع املعماري      
قصور موحدا ومتجانسا ومتز� وحيتوي القصر على غرف متتاز ابلبساطة وقلتها وعدم وجود لألروقة يف هذه ال

وحبكم ما تعرضت إليه اجلزائر من هجومات خمتلفة ومتتالية  ،3أي تعقيد للوحات املعمارية يف أي طابق كان
من قبل االحتالل بكل مراحله أنشئت القالع واحلصون واملنشآت العسكرية، فالعمارة العسكرية ابجلزائر صورة 
حلضارة ورمز جلربوت سلطة ومنط فين يستجيب لتطورات األسلحة واالسرتاتيجيات  العسكرية، كما هي عبارة 

ط العمارة والفن وبني األصالة واحلداثة فإذا كان زيت التجارة قد أشعل فتيل احلضارة يف العصر الوسيط عن تراب
فإن دوي املدفع قد أيقض العامل على مستجدات يف مجيع امليادين العسكرية والسياسية إذ عمد املهندس إىل 

الرتكيبة اليت عوضت ابألشكال املنتظمة، قالع  االستعانة ابألمناط القاسية للقوانني الفيز�ئية لتحديد احلرية يف
 النهضة    ،4ذات الشكل املنحرف واألسوار املضلعة لتشكل فهرسا دفاعيا ملل بعد عصر

وإذا حتدثنا أكثر عن العمارة العسكرية يف اجلزائر، فإن  هناك  عوامل ثالث تتحكم يف نشأة املدن        
وهو مرتبط   ياالسرتاتيجي االقتصادوهذه العوامل هي:  العامل ومهما كانت  األغراض يف إقرار وجودها 

والعامل العسكري األمين، والعامل  املعيشةاإلنسان من عناصر  يتطلببوجود املياه، وإشراف املدن على ما 
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 .52-50ينظر، املرجع السابق، ص -2
 .60ينظر، املرجع نفسه، ص  -3
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حيددان نوع املدن وشكلها وحجمها بل   ناللذاوهذين اآلخرين مها  La topographie، الرتاثيالطبيعي 
 .1أيضا اهتاحتصيننوع 

ات  ونظرا دة حضار ي ارتبطت  بعمدينة اجلزائر التارخيية مرآة صادقة  تعكس التسلسل احلضار  وابعتبار       
عاملية و مناط والقيم صالة األأملية، ، وطابعا املعماري التقليدي الذي مجع بني األصالة والعااالسرتاتيجيملوقعا 

 رية وضعهاالعسك تملنشآاالفن، وحبكم هذه األمهية  فقد كانت قبلة للجهاد ضد الصليبيني تعددت أقسام 

ب  الوادي ابلعاصمة  وهي من ثكنة ابب عزوز واليت تقع يف �اية شارع ابب عزوز من اجلهة احملاذية لبا      
أقدم املنشآت العسكرية وأمهيتها على اإلطالق، ومن أهم املالمح املعمارية اليت وصلتنا منها  تلك الفتحة 

، 2املطلة على ابب عزوز، وتلك الغرف املزخرفة اهلامة اليت تشمل يف قطع الزليج واالعمدة بتيجا�ا الفسيحة
نة ابخلط يف قطع السخي اجلميل على لوح من الرخام، بطريقة احلفر صنف إىل ذلك بعض الكتاابت املدو 

مفتح األبواب افتح لنا خري  واحلشو ابلرصاص، وجبانبها كتابني إحدامها ابلغة العربية وهذا نصها" �
 إال هللا  حممد رسول هللا .........صاحب اخلريات". هال إلابب......

 أما الثانية ابلغة الرتكية وهذا نصها

 أغا العرب إبراهيم آغا        أنشأ هذا البناء من ماله احلالل.

 تقبل هللا مراده وأسكنه        أعلى السماوات يف جنة الفردوس.

نصبت هذه الكتابة أعلى مدخل قاعة كانت آية يف اجلمال إذ حتتوي على أعمدة مضاعفة من الرخام         
 ةومنشآهتا العسكري، وهذا ابلنسبة ملدينة اجلزائر العاصمة، واآلن لنا حديث عن مدينة وهران 3وقطع من الزليج

نظرا ملا تعرضت له من محالت اسبانية  ومن الصليبيني املتتالية و منها " دار الصناعة البحرية "  تشيدت 
 القواربة خلدت يف مساحة حفرت يف سطح اجلبل املشرف على البحر حلماي 1786 – 1738عامي 

وانشأت أسوار نظرا ملا هلا من أمهية، فإن كل من ذكر وهران وصفها ابحملروسة ويوضح اإلدريسي هذه األمهية 
من بني  كذلك،  4بقوله " إن أسوار املدينة قد بنيت من الرتاب وبطريقة فنية وزينت أببراج على مسافات معينة
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ي الذي كان مبثابة قلعة مجعت بني اتريخ العصر الوسيط شاملة قصر البا تحظيت بدراسااملباين اهلامة اليت 
مبرحلتيه والتاريخ احلديث بتطوراته وتعاقب أحداثه ، وقد لقي هذا القصر عناية كبرية بسبب االحباث األثرية 
والتارخيية، فقد خص بتصاميم وختطيطات، وكل الرسومات واأليقو�ت  اليت وضعت للمينة كلها ختلد هذا 

وهو اليوم حيمل  مجيع املكو�ت املعمارية واجلمالية والزخرفية، وأستعمل فيه  بأبيليك الغر أصبح  الصرح، الذي
 .1احلصن يف القبة وعلى نوافذه

وما دامت " أم الفنون" فغن تشييد صرح عمارة أو مؤسسة دفاعية  يتطلب عدة  حرف وأعمال فنية         
أنواعها وصقلها وتشكيل املربعات و املكعبات اخلزفية لصناعة األجر والبالط  فمبختلكتقطيع احلجارة 

فقد زينت  العسكريةوالقرميد والقنوات  الفخارية ، ضف إىل ذلك االبواب اليت ميزت هذه احلصون واملباين  
رمزية  زخارفو أطرها بكتاابت تذكارية  وحىت رسوم احليوا�ت مثل األسود واألمساك" كما يف ميناء اجلزائر أ

املعىن، فالنوافذ املطلة  أبمتومركبة كشعارات الشرف، أما النوافذ فقد عرفت  تطورت كبريا فأصبح احلريف فنا� 
الشارع مصنوعة من اخلشب، مسجة  ومغطاة من احلجر االسود، أما الداخلية  فأطرها من الرخام  لىع

على أي سطح ثقيل حيول  أمام  اإلسالمية الزخارف وتطبيق 2والزخرفة والتنميق خيتلف من �فذة إىل اخرى
والسمك الفن اجلمايل  كونه  ةالثقافاملعماري اجلزائري إىل  فال وهلذا أضاإىل  سطح خفيف  ربصر الناظ

 ، فجاد بقرحيته اليت مل تبخل واملتانةيدرك متاما أن الفن لن يطغى على القوة 

ليات العريب يف جت جلزائرينان ايف هذا الفن الرائد وهو اهم ما ميز الفن احلديث، ومن هنا  جتلت عبقرية الف
ن وجدان ذكاء ومب بواب إبداعية  ثالثة هي : اخلط وفن التوريق وفن النقش  وهذا ما طبق على أطر اال

 لة بكحمصننة ت مديقائم واصبحصادق، وبفضل  هذه املنشآت أصبحت اجلزائر دولة وقوية بنظام عسكري 
 املعايري  حتت عنوان مدن معمارية منوذجية من كل اجلوانب .
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 1يوضح اجلدول التايل أهم حمتو�ت الرتاث املعماري  واملواقع االثرية.

 نوع العملية القسم املعماري الفرتة التارخيية

 املرحلة  السابقة  للفتح اإلسالمي
 والرومانية) (ابخلصوص البزنطية

 حفاظ وصيانة وحراسة مواقع أثرية
)conservation( 

 الفرتة اإلسالمية (بتداءا من القرن
 )1830السابع ميالدي إىل غاية 

 ةمناصب اترخيي
 وعمران املدين أو الريفي

 حفاظ وصيانة ترميم
)restauration( 

 الفرتة اإلسعمارية

)1830- 1962( 
 مرافق مدينة عامة 

 ومساكن
 حفاظ وصيانة وإعادة اتهيل

)rehabilitation( 
 

جمال  ود املستعملة املوا ع ذكرميبني اجلدول التايل قائمة احلرف اليدوية املتصلة ابلعمارة التقليدية 

 استخدامها يف العمارة التقليدية

 جمال إستخدامها يف العمارة التقليدية املواد االولية احلرف اليدوية

 الطني والقرميدصناعة األجر 
 �تكاالعناصر احلاملة واجلدران الداخلية وال

 والقباب
 صناعة اخلزف الفين: القطع اخلزفية

 موحدة اللون والزليج
 الطني وامليناء
 واملواد امللونة

كسو اجلدران واألرضيات وقوائم الدرج 
 واالفاريز وأطر األبواب والنوافذ

 النحت والنقش على احلجر الطبيعي
احلجر الطبيعي والفيلساء 

 والرخام

 ليةاخالعناصر البنيوية احلاملة واجلدران الد
 فذوواواألعمدة والتيجان و وأطر األبواب والن

 االفاريز

 النقش على اجلص
اجلصو اجلبس الطبيعي أو 

 امللون
 ريزفاكسو اجلدران، املقرصنات والشبابيك واأل

 النجارة، نقش وخرط وتزويق اخلشب.
خشب االرز  ابخلصوص

 والعصفة.
 األبواب والدرابيز والسقف

 مطرقة الباب ومسامري لتزينها حديد وحناس احلدادة والنحاس
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  قصبة اجلزائر: املبحث األول

 وموقعها اتريخ القصبة املطلب األول:

لشيخوخة  االقيم رغم مظاهر و قصبة اجلزائر أو قصبة بين مزغنة اليوم حصن ثقايف يف متثيل ابلرموز           
تكون  ال نأها شاء در قوكأن واحلكا�ت  األحداث وآالفاليت شوهتها وا�يار اجلسد املثقل مبئات السنني 

لذي قامت به التارخيي لدور اوعسكر� نظرا ل تعين القلعة، كلمة "القصبة"  لالنقلعة، لغو�  أوسوى حصن 
 .لعهد العثمايناسيحي يف متقدمة للعامل اإلسالمي على أبواب الغرب األورويب امليف البحر املتوسط كجبهة 

كما   1هذه هي قصبة اجلزائر يف ماضيها كما يف حاضرها محلت يف طياهتا اترخيا مثقال ابألحداث         
محلت اترخيا حامال للجمال وهذا ما نراه جمسدا يف تلك العمارة اإلسالمية اليت ميزهتا فأعطتها مكا� ابلغا 
يف العامل أمجع، من أفنية الد�ر والقصور واملساجد واألزقة اليت تشعر� وكأننا يف قصص خرافية، فهي مهد 

ون اليت أضافت وزينت ذلك اجلمال املعماري يف العجيبة واحلكا�ت الشعبية ، والغناء، والفن األساطري
 .2البساتني والر�ض، والقصور

كمة اآلغا بيت املال، وحمو تقع قصبة اجلزائر أبقصى جنوب املدينة بني اجلامع الرباين ودار اآلغا         
وم ر وهي اليالبح زلق حنواملالصقتان للجامع الرباين على ربوة أشبه مبصطبة تشرف على منحدر املدينة املن

ئق اليت حتمل ة احلداتشكل جزءا من املدخل الرئيسي للحديث للمسجد املذكور، وحيدها من اجلهة الشمالي
ينة أبسوار املد تصلفترقية حدائق الرائق، ومن اجلهة اجلنوبية حي الثغرين، أما من اجلهة اجلنوبية الش اسم

يت أنشأت بعد لقصبة القلت قصبة سيدي رمضان أو الثغرين، انتوالطريق الرابط بينهما وبني حي االشرقية 
ثة، منذ العصور احلدي زائر يفمتصري مدينة اجلزائر على يد بوكحلني بن زيري إىل املكان الذي بلغته مدينة اجل

اد  األندلس أبعد مهاجري قدومبداية  توسيع املدينة حنو اجلنوب، نتيجة للتزايد املطرد لعدد السكان بفعل 
 ديدة.دان املتكررة للعثمانيني، وهجرة السكان من الداخل إىل العاصمة اجلكبرية والنج

                                                           
 .6ينظر، فوزي يسعد هللا، قصبة اجلزائر... الذاكرة، احلاضرة واخلواطر، دار املعرفة ، اجلزائر، ص  -1
 .7ينظر املرجع نفسه ص  - 2



 قصبة الجزائر                                                                 الفصل الثالث: 
 

 37 

إىل  ةسنة، حيث كانت حدودها عند القصبة القدمي 40وضع املخطط العمراين اجلديد للمدينة حوايل  التزم
ى مرت على مستو  118القمة اليت تنحدر منها الشعبتان اللتان أعطتا للمدينة شكلها املثلث فعلى ارتفاع 

 . 1م1516سطح البحر بنيت القصبة اجلديدة 

ن مقر أللرمسي كقصبة ورغم وجود القصبة يف مكان اسرتاتيجي للمدينة إال أ�ا ملك تلعب الدور ا      
 علي خوجة  م، وهي السنة اليت صعد فيها1817احلاكم كان ابجلزء األسفل من املدينة حىت سنة 

إىل القصبة اجلديدة اليت مل تؤد دورها ووظيفتها السياسية واإلدارية إال ابتداء من هذا التاريخ فقد لعبت دورا 
دفاعيا حمضا يتمثل يف اإلشراف على بروج و حتصينات املدينة الربية والبحرية وتراقبها من بروج ابب الواد 

طورية جنواب، ألن قصر الداي كان ابحلي اإلداري غراب إىل برج ابب عزون شرقا ، وبرج النجم وحصن اإلمربا
ومن تعاقب على منصب والسياسي والذي كان عبارة عن جمموعة متصلة من املباين اإلدارية ومقرا للدا�ت 

وميكن أن نستمد اتريخ بناء القصبة اجلديدة إما من الرسومات القدمية أو  توابشاوااحلاكم من أغوات 
بعض األسرى أو من يهمهم أمرها من رسامني وجواسيس فإذا رجعنا إىل الرسومات  املالحظات اليت تركها لنا

، ابتداء من أوساط القرن السادس عشر وخاصة اليت حررت بعد غزوة دينة اجلزائر و حتصيناهتااليت وضعت مل
م جند أن القصبة تظهر ذات برجني وثالث 1516شارل اخلامس (شارل لكان) ضد مدينة اجلزائر سنة 

ابق، كان األول على مدخل القلعة والثاين على املساحة اليت أنشئ عليها مصنع البارود أما احمليط العام طو 
فهو عبارة عن بطارية تظهر هبا فتحتني للمدفعية تشرف على الفحص من الناحية  الشرقية وهذا اعتبار 

 .2للفتحات النارية اليت واجهت احلملة

فيظهر لنا هذا اجملمع الضخم وبه البطارية الشرقية  17ينة يف بداية القرن أما الرسم الذي وضع للمد        
و البطارية الغربية وجمموعة من املباين املختلفة والرا�ت الثالث اليت تعلوها تعين وجود ثالث حصون، حسب 

داخل القصبة  ما يرمز ملختلف البطار�ت األخرى ابملدينة ويف أواخر القرن السادس عشر ذكر لنا هايدو أن ب
معظمهم  متزوجون يسكنون يف بيوت عربية، ويقومون  كان يوجد ستون جند� من قدماء اإلنكشارية 

حلة األوىل من مراحل بناء حبراسة هذا املكان، وإذا سلمنا هبذا الكالم، جند أن األقسام اليت اعترب�ها تتبع املر 
الطابق األول من قصر البا�ت  وخمزن األسلحة القصبة، فقد غطت اجلزء الغريب من قصر الداي احلايل و 
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والنادي القدمي، مع مالحظة أن هذه املرحلة تنقسم إىل فرتتني ففي الفرتة األوىل كانت ، وجمموعة البطار�ت
القلعة تتكون يف بداية نشأهتا من البطار�ت السبعة مبنية على تراب مركوم ومدعمة بواسطة جدران من 

لية واخلارجية، ومصنع البارود األول و الغرف اليت تعرف ابسم قاعات الديوان، والطابق األجر ابجلهتني الداخ
أما الفرتة الثانية من هذه املرحلة فقد بنيت  األول من جناح احلرمي واملطابخ واملخازن الكربى املالصقة هلا 

( السفلى) من قصر البا�ت والطابق األول        فيها مرافق اثنية اليت هي: قاعة األسلحة واألروقة الغربية 
لقد كان يزين حوايل  و�دي اجليش القدمي و املخبزة ومسجد اجليش والطابق األرضي واألول من قصر الداي

، وهناك حقيقة 1830مدفعا واثنا عشر مهراسا منها ستة منصبة خلف فتحات الرمي وهذا سنة  50
هايدو، وهذه األخرية تعترب كذلك  كأحد اخلصائص اليت متيز مدفع غري ما أصدره   116مها أخرى تقول أ

القصبة عن غريها  معمار�  وحىت التاريخ احلافل القوة واإلبداع يف احلرب والعمارة ومن املؤكد أن القصبة  
اإلشارة األوىل تثبت أن الدولة أول لبنة قد وضعت كانت منذ قدوم بنيت على مراحل  متتالية فقد رأينا 

م،لكن هذا التاريخ مل جند له سندا ، إال أن الدالئل املادية  أكدت 1516إىل اجلزائر أي منذ سنة  عروج 
من البناء قد بدأت منذ النصف األول من القرن السادس عشر، فالرسم الذي وضع  األوىللنا ان املرحلة 

عينها بسور حمصن م يظهر فيه املدينة على شكل شبه منحرف ويوضع القصبة وي1572و1570للجزائرين 
ه القصبة بربجني أطلق عليهما اسم برجي القصبة \وأشري إليها إبسم قصبة اجلزائر احملصنة، تنتهي ه

اجلديدين وورد على لسان "هايضو" أن الفصبة كان يفصلها عن املدينة سور ضعيف ميتد حلوايل مائة قدم 
القصبة القدمية وبعد ختوين الزاوية  11قم على حوايل أربعة مائة قدم من احلصن ر  من الشمال إىل الشرق 

عن املدينة   املنفصلةيعود هذا اجلدار الذي يبعد عن االول حبوايل ستني قدما �يت ليتم غلق الفسحة 
 .1، مما  مسح بتكوين قلعة مهيأة ومنسقة بطريقة جيدةوسورها

شربا أين يتفرع برجان صغريان   وال جند إال ابلسور  الداخلي ترااب مركوما  يتسع حلوايل عشرين       
بفسحات صغرية حيث جند حوايل مثان قطع من املدافع الصغرية ومن ال جند  برتاب  مركوم و ومزودان
هذا جند  لوحا من الرخام  إىلم من اتريخ أثر معماري إضافة إىل 1561كبريا من الناحية الزمنية عن   اختالفا

سجل م 1592 15916هجري املوافق ل  1000اتريخ  مثبت على املدخل الرئيسي للقصبة نقش عليه
م وعلى الباب الرئيسي  لقصر 1592ـ  15916عليه إسم الباين  خضر ابشا  الذي حكم اجلزائرين بني 
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م حيث كرب و أمت  1599ـ 1596الداي جند لوحا آخر نقش عليه أسم مصطفى ابشا الذي حكم بني 
م هي املرحلة األوىل من مراحل بناء القصبة 1600ـ 1516شطرا من البناء وقد اعترب� املرحلة املمتدة بيم 

اليت فسمناها حسب املعطيات التارخيية والنتائج املتحصل عليها أثناء احلفر�ت اليت أجريت على القصبة بني 
 م1982و 1978

 م1600م ـ 1515ني املرحلة األوىل متتد سنت

 م1817إىل م 1600سنيت  الثانية متتداملرحلة 

 م1830م إىل 1817بني  الثالثة متتداملرحلة 

 .1م إىل غاية اليوم1830املرحلة الرابعة متتد بني سنة 

 أقسام القصبة و موقعها.

و   منية ن الناحية األممهيتها السقيفة و قصر الداي. تعترب السقيفة مهزة وصل بني القصبة و املدينة و نظرا أل
بة احلركة ت و يف مراقدورها يف التشريفاقصر الداي ومرافقه وهذا اعتبار فقد أدرجناها مع ، العسكرية 

 املستجدة ابلقضية منذ صعود علي خوجة إىل احلكم.

وعلى أقصى اجلزء األيسر جند املدخل الرئيسي و الوحيد للقصبة. ، يقع عند �اية شارع القصبة ابب السقيفة
وحتتل مساحة تبلغ  ،وتتقدم السقيفة حنو املدينة بكتلة من البناء حمصنة تسد اجلانب األيسر من جيد الشارع

جر الكلسي عليه زخارف مرتا مربعا. يعترب الباب من أكرب املداخل ابلقصبة. زين إبطار من احل 51.45
م عقلت على قائمي هذا اإلطار سلسلة عرفت بسلسلة 3.80م وإرتفاعه 2.12هرمية يبلغ عرض الباب

األمان .كان يلجأ إليها و يتمسك هبا كل مضطهد وفوق املدخل الرئيسي للقصبة جنذ ظله حتمي الطقوس 
تابة عثمانية ختلد اتريخ بناء إطار الباب و ترتكز على اجلدران. حتت هذه الظلة جند لوحا من الرخام عليه ك

م وزعت على ستة أبيات 0.6حروفها ارتفاعاملدخل أو إعادة البناء على األقل. كتب خبط الثلث يبلغ 
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م وارتفاعه 0.61وكل من الصدر موجودان داخل إطار مزخرف حفرت األحرف يبلغ عرض اللوح  ،شعرية
0.64 1  

 قاعات السقيفة

يتصل  لراوق املظلمافلقد وصفها من القادة و اجليوش الفرنسيني فأشار أحدهم إىل أنه دخل حتت       
داخل  قائال و كانت ضيق أخريابلسقيفة اليت تزينها �فورة من الرخام يتفق منها ماء ابرد داخل وعاء كبري و 

ك بعض البهرج ء وهنا اهلواهذه القاعة عدة مصابيح زيتية لفوانيس.مذهبة و جمموعة من املراكب تسبح يف
عريضة  و   املصفح الالمع (الصفر) وضعت كلها حسب ذوق غريب ولقد زخرفت خبطوط هندسية خشنة

يه حرس فن الذي جيتمع و املكااستعملت فيها ألوان زرقاء و محراء وزينت مبرا� صغرية. هذا اجلزء من البناء ه
 ندسية إىل أصلها. ويذكر لكالينالداي. وعند إعادة طالء القبة أعيدت اخلطوط اهل

أن النافورة اليت كانت بداخل السقيفة من الرخام هلا قبيبة ترتكز غلى أربعة أعمدة صغرية حلزونية الشكل و  
و تزين هذه النافورة  1830إن هلذه النافورة ذكرى تتعلق ابملرتجم قارو الذي قطع رأسه على حافتها يف 

 األخريةاجلدران فكانت هبا مقاعد محلت هذه  أمااحة بور سعيد حاليا،ساحة كربى لنادي ضباط اجليش بس
 العثمانينيعلى يد  املسجداملتوالية  احلضاراتمجلة من معامل اجلمال املعماري اإلسالمي املمزوج بثقافات 

 .2واألندلسيني والبزنطيني

وح اإلسالم ر ة النابعة من القصبة  حتمل نفس اللمسة املعمارية  واجلمالي فكل القصور اليت كانت يف       
 وأوجه التجانس مشرتكة يف سقائف هذه القصور عديدة ميكن أن نذكره يف ما يلي :

م وكذلك يف عمقها 1.20يف عرضها اليت تصل إىل م أو 1.60وحدة مقاسات املقاعد سواء اليت تبلغ  -
سقائف أيضا الذي يصل يف كل واحدة منها إىل أربعة أمتار أو دون ذلك م ووحدة علو ال0.40البالغ 

بقليل ما عدا علو قصر خديوج الذي أقل بثالث أمتار ، إضافة إىل البنية املعمارية و التصميم الداخلي فهي 
 .3ختضع إىل نفس مقاييس اجلمال من حيث الزخرفة  وبناء النافورة واألعمدة  والنوافذ
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جند اباب اثنيا متشاهبا لباب املدخل الرئيسي لكنه خال من الصفائح احلديدية  ةالقاعة املقبب: جنوب الدهليز

يقضي ضى للقاعة الشرقية وابب آخر يفضي الدهليز الذي فتح به ابب يفوهذا الباب يربط بني السقيفة و 
، إثنان منها قاعات يتصل ابلبساط حيث جند ثالثللقاعة الشمالية الغربية  بنما فتح جزؤه اجلنويب الذي 

ابجلهة الشمالية وواحد ابجلهة اجلنوبية وخلف اجلدار الغريب جند خزان املاء كان يغذي العني اليت حتاذي  
 .1قصر الداي زمن املالحظ أن هبذا السياط جمموعة من اخليول

 يب الشرقيو واجلزء اجلن كانت يف مراحلها السابقة تتكون من حزام دفاعي قوامه سبع بطار�ت،البطار�ت: 

انتقال مقر  كن بعدول ا والطابق الثاين من جناح احلرميمن قصر البا�ت والطابق األرضي من قصر اآلغ
قتصر اجلانب ايني عسكر إليها، واختاذ األجزاء األخرية مقرا إليواء  العدد الضخم من العمال والاحلكم 

 املعماري الدفاعي على البطار�ت وميكن لنا أن نقدم  تفصيال عن هذا.

من اجلنوب  و ر الداي تقع ابجلزء الشمايل الشرقي من القصبة ، حيدها من الغرب قص البطارية األوىل:

ي يشرف ذا الضلع الذدينة هبحديقة النعام ومصنع البارود ومن الشرق البطارية الثانية، وتشرتك القصبة مع امل
 اين.عليها وعلى امليناء  وهي تتكون من الطابق األرضي والطابق األول مث الطابق الث

وخمزن األسلحة من اجلهة اجلنوبية الغربية وتتصل ابلبطارية األوىل  تقع بني قصر البا�تالبطارية الثانية: 

 امتدادا للبطارية الثانية، هبا أربع فتوحات مقر مقىب وقاعة مستطيلة الشكل كانت يف املرحلة األوىل ةبواسط
القاعة بقبو عقوده متقاطعة  ترتكز العقود على تراقب املدينة والبحر وثالث  فتحات للبنادق، سقف هذه 

أربعة أعمدة أسطوانية الشكل  صنعت من احلجر الكلسي، بينما ترتكز العقود الشمالية  واجلنوبية على 
م جنواب يبتدئ فتحات الرمي ، ويعترب الرتاب املركوم الذي بينت عليه 5.15د اجلدران اجلانبية وعلى بع

 .2م من الشرق إىل الغرب 31.50البطارية من اكرب املساحات عرضا ميتد إىل حوايل 

الرابعة، نصل  ةالشمال مصنع البارود ومن الغرب البطاريدها من تقع غرب قصر البا�ت وحيالبطارية الثالثة: 

إليها عن طريق املنحدر الثاين الواقع شرق مصنع البارود وزودت هذه البطارية بثماين فتحات للمدفعية سبعة 
منها تتجه حنو الضاحية اجلنوبية الشرقية وتراقب املرتفعات اجلنوبية حق حصن اإلمرباطور، بينما جند الفتحة 

                                                           
 .75ينظر على خالصي، القالع واحلصون يف اجلزائر ص   1
 78احلصون والقالع ملدينة اجلزائر ص  ينظر  2
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اقب السور واخلندق الشرقي للباب اجلديد وبني كل فتحة  الثامنة ابملنعطف  الشرقي  ابجلهة اليسرى تر 
 للمدافع جند فتحة للبنادق.

ق إال آاثرها  فق هلا ومل يبهدمت مرا واخلامسة ومصنع البارود ولقدتقع بني البطاريتني الثالثة  البطارية الرابعة:

غرفة  مسندة  تة داخلسوهبا لكننا جند هلا وصفا مفصال نلخصه فيما يلي : كان هبا  تسع فتحات للمدفعية 
 . والثالثة جلدار التحصني على غرار الغرفة الفاصلة بني البطارية األوىل

تقع أفقي اجلنوب الغريب من القصبة  وحيدها قصر آغا من اجلهة الشمالية والنادي اجلديد البطارية اخلامسة:

ة أما من اجلهة الغربية واجلنوبية فقد كان هذا من الناحية الشمالية الشرقية  والبطارية الرابعة من اجلهة الشرقي
 . 1الربج أعلى نقطة  ابملدينة وينتهي جدار التحصني من هذه اجلهة

نة سال زالت بعد  ادسة اليتقصر الداي كانت الس وابلقسم الغريب من مشال جناح احلرميالبطارية السادسة : 

كل مضلع شم تظهر البطارية على 1838م  فحسب تصميم اجلنرال بوترين الذي وضعه يف سنة 1840
لى الضاحية الغربية فتحات للمدفعية وجمموعة من النوافذ تطل ع 10يتكون من ستة قاعات  مستطيلة هبا 
 ر.األسوا من قصر الداي  واجلزء املالصق للقصبة من وتراقبها، كما تراقب الساحة الشمالية

وتعود إىل املرحلة األوىل من  06وهي الطابق العلوي من السقيفة اليت تظهر حتت رقم البطارية السابعة: 

مراحل بناء القصبة لكن التغطية هنا مل تتم إال يف املرحلة املتأخرة، تتكون البطارية السابعة من مخس فتحات 
م عن مستوى البالط الذي يكون األرضية واحلواجز، 1.25يزيد ارتفاع اجلدران األصلية عن للرمي ال 

وبداخل البطارية بين خزان للمياه من اخلرسان املسلحة كانت تزود الثكنة العسكرية اجملاورة وتتكون هذه 
 .2البطارية كما  ذكر� من طابقني

ا وفق عمل اليومين عناء المتناولون وجباهتم ويسرتحيون هو أهم مكان ابلنسبة  للجيش وفيه ي�دي اجليش : 

ها راحل تعود أوالما ثالث منه تتبنيلتطور الذي عرفته القصبة فقد مر �دي اجليش مبراحل خمتلفة استعنا أن 
حيث بين  ن التاسع عشر،ئل القر للمرحلة السكانية من مراحل بناء القصبة ، بينما تعود املرحلة الثالثة إىل أوا

 .دي جديد وهبذا أصبح لنا �دي جديد �

                                                           
 .81ينظر: املرحع السابق ص   1
 83ينظر املرجع السابق ص   2
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 املرافق اخلاصة :

اب وقائدي خوجة والبو فهو القائد العام للقصبة واملسؤول عن عدد من الشواش منهم كاهيتة قصر اآلغا: 

كا�   اهينةفإن اآلغا وك القصبة املدفعية وكبار الطباخني واملقتصد ووكيل اجلرح، واحلامية املكلفة ابلدفاع عنة
موعة من يش وجمستحكامات اجلنوبية و�دي اجليش ومحام اجلينفردان بقصر جممع عسكري يتكون من اال

ية اخلامسة ل البطار للقصر ويقع قصر اآلغا مشا األرضيالغرف بعضها منفرد والبعض اآلخر يكون الطابق 
ين املعماري  التكو  من حيث وشرق حدائق الداي وغرب مسجد الداي ويعترب من القصور النادرة يف اجلزائر

 ويرتكب من طابقني أرضي وطابق علوي.

ام اجلنويب ماء واحلميتكون من  قاعة معتمدة من مخس قاعات جانبية و مطبخ وخزان للالطابق األرضي: 

 لقصر الداي وفر�ن محام قصر اآلغا.

وح ارتفاع   سقفها املقبب مرتا مربعا ويرتا 112.3مستطيلة الشكل حتتل مساحة قدرها القاعة املعتمدة: 

م وهذا السقف به جمموعة من العقود بعضها متقاطع والبعض اآلخر متعرج أو متقابل 2.56م و 2.46بني 
هلا وأهم ما يالحظ على هذه القاعة أ�ا قد بنيت يف املرحلة الثالثة من مراحل بناء القصبة عند بناء الطابق 

 .1العلوي

وارتفاع القبو  2م 28.20للقصر ويتكون من قاعة مستطيلة تبلغ مساحته  من املرافق الضروريةاملطبخ:  -

م و 20.65م وعرضه 226ةابجلهة الشمالية الشرقية يقع املوقد الذي يبلغ طوله  م23.24املهدي الشكل 
 .2م1م وعرض املدخنة 2.84ارتفاع عقده 

ان هذا كة، وقد  لواسعجتمعات سكانية الضيقة وا ضمتكما اهتم اجليش اجلزائري حبماية خلجانه اليت 
من  ملالحة ابلغرباقبة  اهتمام تطبيقا السرتاتيجيات عسكرية هتدف إىل غلق اخلليج من مجيع  جهاته ومر اإل

تدعم نريان خلليج و احميط قوس  ترصداملدينة و جوارها ودعمت حتصينات مدينة اجلزائر أبربعة عشر برجا 
حلمالت اآخر لتمنع تقع بني كل برج و  ببطا�ت أيضاالتحصينات  هذهء كما دعمت بروج املدينة واملينا

 لقلعة.االتحصينات اليت كانت حتمي القصبة او حنو ظهر املدينة إضافة غلى هذه  العسكرية

                                                           
 .86ـ84ينظر املرجع السابق ص   1
 .87ينظر املرجع نفسه ص  - 2
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 قصور ومساكن

قصر مصطفى و قصر حسن ابشاو دار عزيزة القصور الرئيسية املساكن احلالية يف القصبة هي      
دار و ندار السلطاو دار القاضيو قصر خداوج العميةو قصر احلمراءو قصر أمحد بيهو ابشا

ج جدران قصور خار ؛ جيب أضافة إىل هذا الرتاث الدار الصوفو دار الصداقة ،قصر الرايسو األلفية
 لثانوية).املدارس فحص مدينة اجلزائر واملساكن اليت تشمل تبعيات املؤسسات العامة (املستشفيات، ا

قدمي، هو مقر  . هذا القصر هو حصن بربري1844، دمره حريق يف جنينة أقدم القصور هو           
ي . وابلتايل فه التوميوخصوصا األخري، سامل إقامة احلكام احملليني يف مدينة اجلزائر يف العصور الوسطى

وهو  ار سلطان قدميليها دلق عاألمامية إىل رجينسي اجلزائر العاصمة، وخالل تلك الفرتة هو مقر السلطة. يط
اء أمام مسجد  . ويبقى جزء فقط من هذه اجملموعة اليت تقع يف ساحة الشهد1817مركز السلطة حىت 

ية يف لثالث قصص عا كتشاوة دار عزيزة هو منوذجي للمنازل يف القرن السادس عشر يف اجلزائر العاصمة.
قدم متجر األرض يف عام . وي1716زلزال الذي وقع يف البداية، فإنه حيرم من املرحلة األخرية له خالل ال

 امة املطرانالدرج املؤدي إىل الشرفة. يصبح، بعد بعض التعديالت، إق 1832وخسر يف عام  1830
وي نحوت. أنه حيتخام املحتت االستعمار الفرنسي. دار عزيزة غنية جدا يف زخارف اجلدران املصنوعة من الر 

 ونة.جية امللواملشغوالت اخلشبية، والفخار واجلدران الشاشة الزجاعلى فناء مجيل مع �فورة، 

. خصوصية هذا القصر هو أنه حيتوي على نصف مليون 1798 يف عام مصطفى ابشا قصر بناءمت       
وتونس وأيضا من إسبانيا وإيطاليا. رخام النافورة �يت من لوحة زجاجية خزفية قدمية تعود أصوهلا للجزائر 

 يف اجلزائر العاصمة. فن اخلط إيطاليا واألبواب من األرز. وهو حاليا متحف

خالل الفرتة  وأعيد تشكيله 1791غاريب مت بناؤه يف عام هو قصر على الطراز امل قصر حسن ابشا
 االستعمارية مع عناصر من األمناط القوطية اجلديدة واملستشرقة.

من  مار. وهو جزءعيف القصبة السفلى، يف حي سوق اجلمعة، جماور لشارع حاج  قصر أمحد ابي يقع     
ي بذلك النموذج لداي، مع األخذ أبسلوب. وهو مبين يف القرن السادس عشر كمسكن لجنينة مجيع قصور

 الوقت. وهو اآلن يضم مسار املسرح الوطين اجلزائري.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
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 ومن بنيملساجد  ايف معاملها   واملعامل املعمارية اليت تعرب عن الروح اإلسالمية واحلصونر إضافة القصو       
جامع و يتشنيبجامع علي و اجلامع اجلديدو اجلماع الكبريو جامع كتشاوة القصبة مساجد مدينة يف
 .جامع سفريو جامع الرباينو جامع سيدي حممد شريفو سيدي رمضان

 أقدم مسجد يف قصبة اجلزائر هو

النمط  على بن اتشفني يوسف من قبل 1097 املسجد الكبري الذي بين يف عام :الكبرياجلامع  

وقت أتثري الفن األندلسي على املنقطة املغاربية. أكثر ما مييز هذا املسجد هو قاعة الصالة . نيب يف املرابطي
ومئذنتها. وترتكز قاعة األعمدة الصالة وترتبط ركائز قوية من األقواس صدفية كبرية، الفصوص ألولئك 

مع األعمدة والسرياميك. املئذنة، اليت أعاد تركيبها من  احملراب بالطات وموحدة ومهذبة لتلك ميتد. ويزين
زينة ابلسرياميك ، هي ذات شكل رابعي، تعلوها فوانيس، م1324قبل سلطان تلمسان الز�ين يف عام

هي واحدة من مساجد العصور الوسطى يف املدينة، يعود اترخيه  جامع سيدي رمضان والنقوش اجلميلة.
 .11إىل القرن 

، الفرتة ما 1436 هو عمل فريد من نوعه، شاهد على اتريخ القصبة. بين يف عام :جامع كتشاوة

، عندما حكمت السالالت احلاكمة األمازيغية املدينة. بنيته املعمارية جتمع بني األساليب إ�لة اجلزائر قبل
خالل االستعمار الفرنسي  اجلزائر  �لةقع، مت جتديد بنيتها خالل عهد ااملغاربية والرتكية والبيزنطية. يف الوا

 للجزائر  هويتها اإلسالميةكانت مبثابة كاتدرائية قبل العودة إىل

من قبل داي مصطفى ابشا يشبه إىل حد  1660 واحدة من أحدث املساجد. بين يف هو :جامع اجلديد

على  مرتا 27بعيد منط العثمانيني. قببه شبه تلك ال يف اسطنبول. مع ذلك، فمئذنتها اليت يبلغ ارتفاعها 
وهدم  اجلنينة ، من القصر القدمي يف1853 منط مغاريب مع مكون أصيل: فهي على مدار الساعة منذ

مصنوع من الرخام  املنرب خالل الفرتة االستعمارية. مت تزيني الديكور الداخلي ابألشغال اخلشبية، كما أن
 .1اإليطايل

 زجيا ل كان مبة من اصل تركي إال أنه مل يكن يشبه ذلك كثريا البت يف القصبة هو صحيح        

                                                           
 ينضر املوقع نفسه "قصبة اجلزائر" - 1

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/1097
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/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1324
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1436
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1660
https://ar.wikipedia.org/wiki/1853
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A9)
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من النوع القبائلي والروماين وكذلك الرتكي فالبيت القصباجي واجهة تكون عارية متاما فتكون اجلدران 
مقابلة لبعصها البعض  اما الضوء فيتسلل إىل الغرف  من الفناء ومن وسط الدار و صعد إىل طابق  متشاهبة 

القصبة يالحظ وجود نوافذ ضيقة صغرية صممت بطريقة حمكمة حبث ميكن أن نرى من خالهلا النهج 
تلك السطوح والفضاء فهما ميتدان أمام  ءاملينا، أما منظر أحيا�أبكمله وقسم من السماء حىت البحر 

اليت تسكن الدار أن ترتقي  األسردرج هائل يهبط حنو البحر، فكان إبمكان مجيع  وكأ�ااملدرجة واليت نراها 
سابقا النهج والدار  هي إىل تلك السطوح وهكذا تنقسم املدينة إىل ثالث أقسام على غرار ما ذكر�

 .1والسطوح

اإلسالمية يف كل شربا منها، مث أعلقت  ةاملعماريعرب اهلوية  رائعوبنيت القصبة  إببداع معقد  حظيت      
هذه القلعة بباب القصبة والعليا (دار السلطان) الذي يعترب حاجزا قو� منيعا بني القصبة واملدينة، حىت ال 
 ميكن للجنود أن جتد منفذا سهال للدخول إليها ومل يكتفي األتراك هبذه األسوار واألبواب بلال  عمدوا إىل

، منعا من وصول املهامجني، وبفضل هذه اخلنادق بقيت األسوارحفر اخلنادق العتيقة  اململوءة ابملاء خلف 
، حقا 2احلمالت اهلجومية املتكررة عليها رغماملدينة مبنجاة ومنأى عن األعداء  طيلة ثالث قرون كاملة، 

 تستحق القصبة هذه احلماية .
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 اجلمالية واملعمارية اإلسالمية يف قصبة اجلزائر.مميزات  املبحث الثاين:

 املطلب الثاين: العناصر اجلمالية واملعمارية اإلسالمية يف قصبة اجلزائر.

 تتمثل العناصر املعمارية للقصبة يف:

 .األبواب -1
 واألعمدة. الدعائم -2

 العقود. -3

 السالمل. -4

 القباب. -5

 السقوف. -6

 سالمية.ارة اإلأعطتها الطابع املميز يف العم  وكل هذه العناصر خاضعة ملواد بناء وزخارف خاصة
 تتمثل مواد البناء يف:

 األجر واحلجر والقرميد. -1

 الرخام. -2

 اخلشب. -3

 اجلص. -4

 املربعات اخلزفية. -5

 احلديد والنحاس والربونز. -6

ه فتتمثل يف ذكور أعالأما العناصر الزخرفية اليت شكلت وجسدت من خالل هته املواد لتعطي الطابع امل   
 ة بكل أنواعها.الزخرف

 .1زخرفة خطية، زخرفة نباتية وهندسية وجتريدية، بشرية وحيوانية
األبواب  اليت كانت تبىن لتحمي املدينة فيستقبل من من أهم ما كان مييز مدينة القصبة وتلك  -أ

   خالهلا من هوهلا فقط من أهم هذه األبواب ابب عزون، ابب الواد، ابب جديد ابب البحرية  إذا قلنا 
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 ب فليس ابلضرورة أن يكون مشيدا أو مبنيا بل هو حامي يستقبل أهل املدينة   ومن كان هلا زائرا غرياب
 .1عدوا أو مهاجم

 عمارة أبواب القصبة اخلارجية 
مقوسة  مبنية ابحلجر ودجمه يف سور املدينة جبانب احلصن  كانت  تبين عموما على شكل موحد فهي        

خارجي وداخلي، حتمل مصراغيها  الذي حيميها  ومجيع هذه األبواب مزدوجة أي لديها منفذين  ال يتقابالن 
ا أن ملمرها سقفا كم  زة حسب خطوط  هندسية  أو عريسات اخلشبيتني زخرفة  معدنية يف شكل مسامري ابر 

ببنانه  واملعلم احلاكم الذي أمر  اسممقببة  ويوجد أعلى الباب نصب رمزي تذكاري يشري إىل معقودا وزوا� 
. خيتلف شكل األبواب يف القصور وكذا يف املساكن العامة فحسب أمهية املوقع الذي وضع 2الذي أجنزه
 الرئيسية ومتينة وبسيطة وصغريةيف املداخل  مركبة ضخمةفيهن فهي 

العامة واملعيشية وذات مصراعني كبريين  يف الغرف، كما أن التوزيع  املرافقيف املداخل الفرعية ويف املداخل  
األبواب يف جممله موحدة إذ جند الباب اخلارجي وابب للسقيفة  وابب اثلث يقضي إىل الصحن وهذا 

 .3غرفةابلنسبة للطابق األرضي وآخر ابلنسبة للطابق العلوي مث حند ابب لكبل 
نوافذ الشمسيات أهم ما ميز املباين اجلزائرية األصلية قلة احتوائها على النوافذ خاصة يف الطوابق        

توجد على جانيب  مكان النوافذ اليت األرضية، واكتفائها بفتحات مسيجة بشباك من جديد لذلك جند
ية كبرية من الضوء ال يقل عن مصرعي الباب للجدار املوايل للصحن، وهذا من أجل تزويد الغرف بكم

من كمية الضوء اليت ابلصحن، إذ أن الكمية  التيس تدخل من الباب ال تكفي اإل�رة الغرف ، نظرا  30%
املستطيلة جدان  الغرفالستطالتها و لذلك كان تكبري النوافذ هو احلل األمثل  لتنوير و إضاءة جانيب 

صور تكزن  مسيجة بشباك  من احلديد  متقاطعة أفقيا داخل القعكس الغرف الصغرية و كذا النوافذ 
 وعمود� وأحيا� يكون الشباك من الربونز وتتماسك قضبان الشباك واسطة السنابك ويرتاوح قطر القضيبني

مم وكل قضبان هذه السنابك 15مم إىل 12مم بينما طول السبيكة الواحدة بني 9مم إىل  7الواحد بني 
إال يف قصر واحد، واطر النوافذ كلها من رخام موحد النمط وهي متساوية  فيما بينها، غري مزخرفة إطالقا 

م 1.15فقد حازت أطراف األطر بشكل منحرف أو مائل ن وشكل النوافذ  كلها مربعة يرتاوح مقاسها بني 
ع من الشمسيات فلها نفس دور النوافذ  يف إدخال النور إىل البيوت  ويكون ملون مش أمام، 1.32إىل 
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املختلفة  األلوان وهي موزعة  بطريقة منتظمة يف كل املساكن و القصور، وتوجد واحدة خالل قطع الزجاج 
فوق كل �فذة وثالثة فوق كل ابب من الغرف فقط واتبع أيضا غرف املنارة والسطوح وجند كذلك مشسية 

نيب جداري األوان، ومشسيات إيوان الغرفة وجند مشسية واحدة على جاواحدة فوق كل خزانة وثالث فوق 
م يف 0.60م و 0.20م يف 0.40تكون مستطيلة �ايتها معقودة بقوس ونصف دائري يرتاوح حجمها بني 

 .1م ومتتاز بزخارف فنية متنوعه0.25

 الدعائم واألعمدة:

 للقصور وأ�ا وى األرضيمن بني العناصر اليت يقوم املبىن الدعائم وهي موجودة يف املستالدعائم:  -1

الدعائم  قد تكونعلى نوعني، منها املستقلة كاليت توجد يف قصور خديوج وقصر عزيزة ، وحسن ابش، و 
 ملتصالبة ود الطويلة اقرجل العأعليها مربعة أو مستديرة ومنها متصلة  ابجلدار فتبدو ابرزة  عنه قليال الرتكيز 

 يف شكل مرتاص وذلك ةبويتم بناء هذه الدعائم ابألجر والطابق، و�درا ما تتخللها  بعض األحجار املهذ
ا حميط م أم0.85م 0.65موحد النمط وحميطها متقارب فيما بينها إذ يرتاوح يف الدعائم املستديرة بني 

جلزء البارز عن ام بينما يكون  طول 0.25م و0.19الدعامات املربعة فيرتاوح طول أحد أضالعها بني 
 م0.20م إىل 0.15م وعرضه بني 0.23م إىل 0.17اجلدار ما بني 

 األعمدة هي نوعني: -2

عمدة  ت هذه األأسطواين الشكل أملس البدن استعملت يف مداخل القصور واستعمل النوع األول: -

 كذلك يف املطابخ لبعض القصور واملباين.

لألعمدة فهو موزع يف األروقة وهو على منطني حلزوين ويكمله الثاين  نصفه مثمن النوع الثاين:  -

هذه األعمدة يقع عليها عبء مم رواق الطابق العلوي، ورمبا طوابق أخرى مبا األضالع واآلخر حلزوين و 
كان حسب مسافات متساوية ضما� لسالمة املبىن من التضعضع،   2فيها سقف السطح وتوزيع األعمدة

م و 0.15م  قطرها بني 1.35مو 1.20م ،2.10م و 1.88يبلغ طول األعمدة يف األروقة بني 
 م.0.12
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نا بينها فهي الزخرفية في اتاالختالفتتبع األعمدة بوحدة منطها الفين رغم بعض  اثلثومتتاز التيجان        
التيجان ما  ياس تلكقضبط  الصعبذات طابع كورنثي ومنها مت حتمل النمط احمللي للعمارة اجلزائرية من 

 ة الصغرية واملثلثةملزدوجا فأعمدة والسقائ نلتيجام ابلنسبة 0.30م و 0.25عدا ارتفاعها الذي يبلغ 
 م  ابلنسبة لتيجان األعمدة الكبرية.0.40م و 0.33وبني 

كون مود نفسه حيث تينبع يف شكل الع للغايةفهي خمتلفة منها ما هو بسيط  األعمدةأما قواعد       
ا ني بينهمابرزت حافتنيت ذا أ�امطابقة لنمطه الفين، هي مثمنة األضالع ابرزة قليال عن قطر العمود كما 

 يليها مثم 0.04ا نفسهما وهناك قواعد مستديرة وهي عبارة عن قرص مسكه للحافتنينطاق غائر مساوي 
ن مأقيمت  نطاق رفيع غري عميق وهي كذلك ختتلف حسب الطوابق والبيوت والقصور ودورها الذي

 أجله.

املتجاورة  عقود املنكسرةة فمنها الرية أبشكاهلا اجلزائرية املتنوعستعملت العقود يف العمارة اجلزائا :العقود -

 .تاملخرجا بأبوااصة وخ األبواباملفرطة املستطيلة والعقد احلدودي يف  والعقودالنصف دائرية  العقود

 مل.إن أهم ما مييز العمارة احتوائها على نوعني من السال السالمل: -

 اشرة.ويشرتك معها يف اجلدار مب  السقيفة الثالثة للقصر�يت مباشرة بعد السلم الرئيس:  -1

يف  السالملما مييز  أهمم ويف اجململ 3اجلدارية أقل من أوهلاوارتفاع  وضيقو ارتفاعه نسي  السلم الفرعي:

 .1بدايتها و�ايتها القباب

عملت يف ر حيث استيف ترقية أماكن حمددة قد توجد يف قصر دون آخ أساسالقد استعملت القبة القباب:

يضا تعملت القبة أخر واسبداية السلم املؤدي إىل الطوابق العلوية وجندها كذلك يف أركان السلم من قصر آل
 يف كل أركان األروقة وكذلك توجد يف بعض غرف القصور.

من خالهلا كمية   جتمعللحرارة أو الربودة كما كانت تتميز ابستوائها هلا خاصية اكتساب البطيء السقوف: 

والسقوف نوعان  األعراضونشر الغالل لتجفيفها وقضاء ليايل السمر وغريها منة  األمطاركبرية من مياه 
 املاء كاملطابخ والنوع الثاين السقفاليت يستعمل فيها  واألماكناألرضية  فوالسقائسقف مقبب جندها يف 

 اخلشيب املستوي.
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 ب_ مواد الزخرفة: األجر واحلجر والقرميد.

عمل يف ه استأن غرية ملباين العاميف عمارة القصور بل ويف كل املساكن وا الرئيسيةيعترب من املواد : جراأل -1

كذالك لربونز و اعند �اية الطوابق على شكل صفوف متدرجة من  أفاريزت منه جمال الزخرفة إذ تشكل
ن الناحية ية األفاريز مطع األجر يف تنفيذ الق روعيهين البارزة عن جدران املنازل حيث املتدرجة لألواو  األفاريز
 .اجلمالية

تخدمت يف بعض النقوش مل تكن هناك عناية كبرية يف الزخرفة عليه على غرار البناء إال ا�ا اس _ احلجر:2

 .1القليلة جدا

املستوية يف  السطوحاجة السكان إىل حب املباينالعثماين يف  العهدلقد استعمل القرميد خالل القرميد:  -3

 ليت فوق البابالظاة ا استعمل يف تغطية سطحوظائف اجتماعية عدة مع مراعاة الناحية اجلمالية يف وجوده 
 طرات املطر منقمنع  اريزاألفاملتبقية يف القصور وأمهية هذه  األفاريز أسطحالرئيسي للقصر وغطيت به بعض 

 ، اجلزءاألخضر رز ابللونالصحن لون اجلزء البا عبوةأروقة القصور وجعلها تنزل مباشرة االنسياب إىل دار 
 .اخللفي بدون تلوين

رغم و يم املباين، طيدة بتدعو اليت هلا عالقة  ابألماكنارتبط استعمال الرخام يف القصور ابألخص  _ الرخام:4

والنوافذ  األبوابر ، وذلك على اطزخرفيهواجلمال الفين، حبيث طعمت بعدة عناصر  ابهيهذلك فقد حلية 
لطوابق بني ا لفاصلةا ح درجات سالمل وأفاريز جدران األروقةواألعمدة، وقواعدها وتيجا�ا وكذلك ألوا 

 نفراجي.املشكلة أبسلوب التدرج اإل

 األبواب اخلارجية للقصور، تاملظال أعمدهابلقصبة وخاصة  البينةاستعمل بكثرة يف القصور اخلشب: -5

الكربى للغرف  األبواباخلزائن  اجلدارية وجازات سقوف السالمل مع حواملها وحماور  واألبواب والدرابيز، 
 .2الستائر أوقود التعليق واملشكاوات األواتر احللزونية اليت ترتبط بني ابلعإضافة إىل 

حتتل املربعات الزخرفية مكا� واسعا يف عمائر مدينة اجلزائر  ولقد كسبت هبا أسفل  املربعااتلزخرفية: -6

 اليت كسيت هبا  فوالسقائ يفاجلدران بعلو يفوق املرت، ما عدا 
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 املعمارية، لوحداتا خمتلف تطوق أفاريز منها شكلت فقد ذلك ابإلضافة مقاعدها، عقود فوق ما إىل    
 قفي الذي الرخامي، فريزاإل أسفل عند ،وأفقيا التاج سادة من بدءا عمود� األروقة عقود ترابيع تطوق فهي
 يف أحيا� و ئف،والسقا واألروقة الغرف سقوف حتت أفاريز ابملربعات شكلت كما  ،الدرازين خشب عليه
 . الغرف أركان

 :اجلص

 فقد املبىن، وصالبة تقوية يف دورها إىل فباإلضافة هاما عنصرا القصور عمارة يف اجلص مادة تشكل     
 جلوانب لفاصلةا والعقود احملزمة الشمسيات منها استعملت حيث الزخرفة من هامة عناصر منها شكلت
 همن استعملت كما  يةالزخرف العناصر خمتلف فيها حفرت اليت اجلدارية، األلواح شكلت أيضا ومنها الغرف
 .القباب ورقيات ابلغرف أو ابألروقة سواء السقوف أبسفل تتصل وشرائط أفاريز أيضا

 :والربونز النحاس و احلديد

 معينة أماكن يف هعمالاست احنصر حيث املدروسة القصور يف حمدود نطاق يف احلديد استعمل: احلديد       
 فتحات إىل انقضب إبدخال أو التقاطع بطريقة احلديد بقضبان األبواب وفرجات النوافذ تسييج وهي

 عمود�، مث أفقيا ممتدة دةأعم ثالثة اخلارج من للنوافذ املطوق احلديدي السياج إىل ويضاف االجتاه متعاكسة
  أكربها أو مركبا الوسط اهلالل يكون فوقها أهلة لتثبت ، اجلدار عن ابرزة تكون

 :النحاس

 زخرفة يف تدخل اليت رالعناص بعض العثماين العهد يف اجلزائر يف النحاس صناعة مشلته ما بني من       
 و املفتاح ثقب حول بتتث حمزمة حليات الداخل من األبواب لغلق طويلة جمزالي األخص منها واليت األبواب
 من النزول إىل جايل أن دون هبا الطرق من ليتمكن الباب أعلى ويف للراجل الباب وسط من تدىل مطارق

 .الطرق أجل

 

 :الربونز



 قصبة الجزائر                                                                 الفصل الثالث: 
 

 53 

 املستديرة املسامري نزالربو  مواد ومن املعمارية العناصر بعض على االستعمال من حظه الربونز �ل      
 عيمتد يف الربونز يضاأ استعمل و وعمود� أفقيا اخلارجية األبواب أطراف تطوق الظهر، املخروزة الرؤوس
 . قبضان بثالثة ابشا مصطفى قصر قسقية

 .نذكر املواد تلك خالل من صمم الذي اجلمايل للعنصر ابلنسبة أما

 ورهعص خمتلف يف إلسالميا العامل فناين لدى ابلغ ابهتمام الكتابة الزخرفة حظيت :الكتابة الزخرفة -1

 خمتلفة ربعناص وتشبع وازدان إال منها املباين هاته من مبىن خيلو يكاد ال قلنا إذا نبالغ ال فنحن التارخيية،
 خاص وبشكل أنواعه كلب الفن هذا روائع حتمل ولكن قليلة كانت  القصبة  للزخرفة ابلنسبة لكن و ومتشبعة

 .املرحلة تلك يف العثمانيون اعتمده الذي الثلث خط

 الداخلية خيلقوا الن دفعتهم خاصة ةمبص واحلكام عامة بصفة منازهلم بزخرفة السكان اهتمام إن -2
 قد اأ� كما  القصور زاءأج من واسعا حيزا أخذت قد جندها حبيث النباتية، للعناصر الطرز خيتلف الفردوسية

 الزاهية األلوان تلفمبخ اجلدران على رمست وقد واجلص، واخلشب الرخام مبادة حتلن فقد مواد على عوجلت
 .الغرف سطوح وحت والنوافذ األبواب وكذلك

 كسرةاملن احللزونية طواخلطو  املستقيمة اخلطوط أمهها عناصر األخرية هذه مشلت :اهلندسية الزخرفة -3

 . النجمية واألطباق واملعينات  واملربعات والدوائر

 :املعمارية الزخرفة -4

  صغرية أعمدة و تلفةخم أقواسا وتشمل القصور، من أجزاء هبا تزدان اليت العناصر من مجلة هي         

 على أيضا هاوجتد القمر�ت الشمسيات �ا�ت لتشكيل التامة األقواس استعملت وقبيبات شرفات و
 شارع ويف ابشا صطفىم قصر سقيفة يف املوجودة الرخامية العيون ألواح زخرفة وعلى السطوح فوق املداخن
 الطوابق شرفات لىع املوجودة الدرابزين زخرفة يف استعملت فقد املخصصة األقواس أما القناين الشيخ

 .املداخن آبدان هبا تزداد كما  السطوح بعض طوقت فقد الرفات أما ابلقصور،

 سقف بطون من حشوات بعض يف و عزيزة قصر يف الزخرفة هذه وجود اقتصر :التجريدية الزخرفة -3

 داخل التجريدية الزخرفة من عناصر  حفرت العلوية الشرقية الغرفة جدران فعلى – ابشا حسن قصر
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 هذه يف الزخرفة وقوام دائرية نصف أبقواس لتنهي عمود� متتد أعمدة مبثابة هي بفواصل مفرطة حسنوات
 يف الفنان اتبع اتمة غري استدارة ويف ومنحنية ملتوية وسيقان الطبيعي أصلها عن حمورة بسيطة أوراق الغرفة
 .متعاكسني قوسني اجملردة الورقة من كون  ألنه ذلك عمود� أو أفقيا سواء والتوازن التماثل منط رمسها

 :والبشرية احليوانية الزخرفة -7

 على وجودها اقتصر إذا جدا قليلة أ�ا القول فيمكن العناصر هذه خيص فيما : احليوانية الزخرفة-1

 وعجمم أي اثنني إىل فضع مربعة، عشرة ثالث مربعاته جمموع اإلفريز، من كامال  لوحا متثل اليت املربعات
 ههذ وقوائم ابشا، سنح قصر يف كما  والسالم األبواب بدعائم قوائم هبا تزدان مربعة وعشرون ست املربعات
 يف الطاووس أفراخ قفت مباشرة أيضا فوقها بعناقيدها الكرم شجرة وعده الطاووس فرخ زخريف لوح الزخرفة

 مةق أعلى من للطريان يتأهب طائر نشاهد الذي اللوح، �اية إىل العنصران يتناوب وهكذا ووداعة استكانة
 . واهية

 لون ذات الرصاص من يقةرق بقشرة مغطى خزف ،16 القرن �اية يف بدأ الزخرفية املربعات واتريخ          
 املطلية، ملربعاتا تنوعت لطالئه، مالئمة قاعدة يكون الذي القصدير أكسيد إضافة عن نتج كثيف  أبيض
 . (إخل...املاعز األبقار، األحصنة، القطط،( واحليوا�ت والثمار األزهار عليها رمست

 ارو� نم واردة املدروسة القصور أرضيات فيها بلطت اليت احلرفية املربعات ألن نظرا :البشرية الزخرفة-2

 على حتتوي ملربعاتا هذه بعض جند لذلك اإلنسان عنصر املختلفة فنو�ا يف أدخلت قد أرو� ألن ونظرا
 ابشا حسن قصر غرف بعض أرضيات هبا بلطت قد ابلغ حنان يف أطفاال حيمل األمهات أو األطفال رؤوس

 ومناظر اليومية ةواحليا اجلنود مشاهد صورت بشرية زخرفية رسومات وجند ابشا مصطفى قصر سلم مقعد و
 يف نونيتفن جندهم حيث ارحب شعب اهلولنديني كون  السفن هي واملفضلة الغالبة املناظر أن غري إخل...طبيعية
 البحرية داملشاه من    عملةاملست املربعات اجلزائر مدينة القصور يف منها كاملة  لوحات لدينا ومازال تصويره
 املتدرج الوحد للون ألزرقا ابلكمايو منجزة وبورتريهات اإلجنيل قصص من مقتبسة ومواضيع الطبيعية واملناظر

. 

 : الرمزية الزخرفة -7
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 مكانني يف يوجد اللفاهل املشرعة، اليد وكف اهلالل وهي حمدودة عناصر على الزخرفة هذه تشمل         
 جهات وعلى لعقودا مفاتيح بعض وعلى رخامية ألبواب أطراف مثلثات زوا� اجلزائر عمارة يف أساسيني
 اجلدارية العيون تلوحا على وكذلك األروقة تيجان أو السقائف تيجان على سواء استثناء بدون التيجان
 قصرا فنجد للقصور بةوابلنس للمسكن الرئيسي الباب  قرب املباين جدران على حنت قد اهلالل جند وأخريا
 جند ومعه القدمي بهاب قرب مرزوق األستاذ يقول كما  الطلسم أو ألزخريف العنصر هذا على احتوى قد واحدا
 مستطيل إطار داخل املشرعني اليد كفي)  اهلالل جانيب أي( جانبه على

 . م0-19يف م48-0(

 املعامل أهم أخد إىل القصبة حي اجلزائر مدينة نقلت أسطورة عن عبارة كانت  الزخرفية  املعامل هذا إن        
 الثقايف الرتاث ضمن اليونسكو منظمة طرف من 1992 سنة فصنفت أمجع العامل يف اإلسالمية املعمارية
 ماك  ضيقة أزقة عن بارةع شوارعها  جند وهلذا احلديثة النقل وسائل اخرتاع قبل احلي هذا بني فقد العاملي
 مةالق إىل البحر من تدمت حفية على ابلتدرج مبنية مدينة كون  و سالمل و العمارات حتت أنفاق و وذكر� سبق

 و التاريخ بشموخ رىالذك مجالية فيها ختتلط الذي اإلسالمية املدن من فريدا نوعا منها جعل ما هذا و
  بزنطية و أندلسية زخرفية بطرز املشبعة     العثمانية القصور و القدمية املساجد

  نيةالعمرا �حية من يةالعامل املنظمات ذكرته و الشعراء به تغىن الذي اجلمال هذا إىل إضافة أمازيغية و

  جتسد الذي ألهلا حمبة طياهتا يف جتمع كانت  اليت النزاهة أ�م اجلزائر قصبة ذكر جناوز أستطع مل

  الرائع املوسيقي ربالط و البقاالت مدينة كانت  األسواق و احلوانيت و األسطح و البيوت يف جتمعات يف
 1839 رواق اإلخوة و روالك و وآجيند مثل التشكيلني الفنانني من لكثري اإلهلام مدينة منها جعل ما وهذا
  راسم حممد انالفن ابلذكر أخص كما  البياطرة و الدابغني حومة وايلد وليام. التني فندق ل لوحة

 هذه نتكا  حيث منمنماته خالل من شريف حممد سيدي رمضان ليايل لوحته يف اجلمال ذلك جسده
  غريها و ورقةامل ابألغصان األنسجة زخرفة فاختلطت العثماين و الفارسي ابلطابع ممزوجة اللوحة

 معاكس حبط عليها فيعرب البارزة األشكال أما موحد بلون مساحتها تلوين عوض اهلندسية األشكال من
 العامل مشهد حنو االعتناء إىل الواقعية مبدأ على احلرص به بلغ كما  لأللوان خاص بتوزيع أو النور الجتاه
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 املوت، على يوشك الذي التاريخ صورة  القصبة صورة هي هذه  المعة جنوم املشهد ذلك تضئ فمانت
 اليت املدينة هذه ثكنات، أسواق، زوا�، ، قصور،مساجد وفصوهلا، فروعها بكل احلاكمة املدينة هي فهذه

 ......البحر سطح على عائم امسنت كتلة  جمرد الناس أعني يف أصبحت

 الطمس منها انطلق اليت زالكنو  مدينة واملسلمني، للعرب احلامية الساحل جوهرة أ�ا ماضيها يشهد         
 املدينة أزقة يف دينصاع الفرنسيني اجلنود فانطلق1830 جويلية 05 يف الفرنسي االستعمار منذ والتدمري
 عليهم عتوق ما على ستولونوي ابملدينة اليهودية اجلالية من إبعاز والقصور البيوت وحيطمون يصرخون العتيقة
 يف متثلت هتااجنازا حصيلة أن تبني أشهر بضعة وبعد عسكرين15000 يتجاوز عددهم كان  حيث أيديهم
 وابتزاز الثمينة محمتو�هت على االستيالء  بعد مسجدا 120 وحتطيم أخرى، 300 ومصادرة دار 900 هتدمي
  le moniteur   صحيفة حسب املدينة أهل من دفع ما وهذا املدينة أهايل

 جلزائريا اجليش من عسكري 1700 طرد هذا سبق كما  املشرق حنو الرحيل إىل 1830 جانفي 12 يف
 اليوم حىت صامدة بةالقص ظلت هذا كل  ورغم آنذاك، احلصن أو املدينة وخزينة األسلحة، سرقة إىل إضافة

 رغم عمارية،وامل الروحية ماليةاجل والقيم ابلرموز ثقيل ثقايف حصن مزغنة بين مدينة املتأمل، وتبكي العني متتع
 يستحيل شاخمة مارةع القصبة مدينة فتعود خصاهلا هلا يعيد ملن منتظرة شوهتها، اليت الشيخوخة مظاهر

  سقوطها

 



 خاتمة:
 

 
58 

 خاتمة:

وية حضارية  اعطت هئع الفنون اىلمن خالل ما تطرقنا إليه توصلنا اىل ان العمارة االسالمية من روا          
لعامل ااع هذا ب بقحس االسالمية فشملت ا�قة التصميم واتقان التخطيط ومجال املنظر تغددت لألمم

 داية من العامللقدمي بامنذ  فاختلفت واشرتكت يف بعص االحيان يف مميزاهتا ،امتدت هاته الوصلة املعمارية
لدين هذا ا ابنتشار سالميةرة االاالول للهجرة ببناء أول معلم اسالمي اال وهو املسجد ، وبعدها انتشرت العما

 رية االسالميةاملعما لصيغةالعصور انتقاال من املسجد إىل إعطاء ا احلنيف ، تورى تطور هذه العمارة غرب
 وية والعباسية، األم اتضار حوالبناء املدي داخل الكثري من اجملتمعات اإلسالمية وهذا مبجيء عدة  للقصور

 واألندلسية 

وجدت   لىت لعمارة ااا اىل اتريخ كما اخذ� العمارة االسالمية يف اجلزائر كمحل دراسة شاملة فارأتين         
مجل أنية ...فصنعت وعثما هرمستيو ت عدة من رومانية وبزنطية افيه منذ القدمي كبناء بدائي مث تطور مبرور حضار 

لوسطى منذ العصور ا ا كبرياك قسطسالمية يف ذلاملعامل املعمارية يف اجلزائر بكل اشكاهلا واخذت العماروز اال
تضمنت هذه يني ، فلعثماناجلزائر كأمنوذج غلى ذلك ، القصبة الىت بناها ا ةخصصنا قصبحىت اليوم ، مث 

ح لشوارع والسطو د�ر واىل الااالخرية الكثري من التقاسيم املدنية الراقية (قصور ، حصون ، مساجد) اضافة 
زخارف بكل نوافذ و ابوب و هاثه التقاسيم مبميزات زخرفية خاصة من أعمدة وأقواس و واالسواق ، فزينت كل 

 ة العامة السالميامائر اشكاهلا الىت اعطت هلا طابع اندلسي عثماين امازيغي ميزهتا عن غريها من الع

هي ف        يف هبا ر سالمية جمال التعيسعنا القول اال ان نعطي هلويتنا املعمارية اال ويف جممل هذا ال          
د يف جيل جديكحنن   ثقيلة ابلروائع الفنية بشكل عام ، واجلزائرية بشكل خاص ، حيث جيب ان نساعد

ن ع   ان نتخلى  بته ال جي ذرو ترسيخ القيمة املعمارية االسالمية التقليدية فمهما بلغ التصميم املعاصر اىل
 ...املعمارية االسالمية العريقة.زخارفنا او على منابر� او غلى حلياتنا

 واىل هنا توصلنا اىل النتائج التالية :

 

 

 م حىت يومنا هذا 622اىل ان العمارة االسالمية ضاربة يف جذور التاريخ منذ سنة  -
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هم  كنائسرفها يفزخا افجسدو االوربيني  أتثريكذلك عرفنا ان العمارة االسالمية كانت حمل  -
  وهذا ان دل على شيء امنا يدل غلى عظمة هذا الفن املعماري وكتدرئياهتم

ام هلا..كو�ا حمل .قصور و اجلزائر احد اهم املواطن الىت مشلت امجل املعامل االسالمية من مساجد 
 للكثري من الفنانني التشكيليني 

ريخ وهوية عرب عن اتاىل تاملعمارية  كما توصلنا اىل ان ''القصبة '' يف اجلزائر من أهم املعامل            
 هذا البلد منذ العهد العثماين حىت اليوم.

ها يف عمائر ن ان جندا مدى مجال ذلك البناء النازل من االعلى للكثري من املميزات الىت الميكم-
 اخرى    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق:
 

 
61 

 ) سامراء  -البوابة قصر املعصم ( اجلوسق اخلاقاين): 1امللحق (

 

 

  املتوكلية مدينة وأتسيس املتوكل قصور: سامراء مدينة يف العشائر): 2امللحق (
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 ر العاشق صق صالح الدين):3امللحق (

 أاثر العمارة  العباسية اإلسالمية يف العراق):4امللحق (
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 يف دمشق جامع األموي):5امللحق ( 

 يف العهد األموي العمارة):6امللحق (
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   العمارة األموية):7امللحق (

 

 العمارة االسالمية االموية يف القدس مسجد الصخر):8امللحق (
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 االندلسية قصر احلمراء االسالمية العمارة)   9امللحق(

 

  مسجد قرطبة  من رموز احلضارة االسالمية يف األندلس):10امللحق (
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 ية عباسية زخارف إسالمية  يف قبة معمار):11امللحق (

 

 القاهرة يف الرماح قانيباي قلعة تزين نباتية زخارف):12امللحق (
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 جامع إلبن سينا                       مسجد صاحل جنم  الدين أيوب                  السلطان قالون      جدمس

 

 مأذن إسالمية):14امللحق (
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 ةمن بني األعمدة و التيجان و الزخارف يف العمارة اإلسالمي):15امللحق (
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 مسجد كتشاوة يف اجلرائر من اخلارج):15امللحق (

 مسجد كتشاوة يف اجلرائر من الداخل):16امللحق (
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 اجلديد يف اجلزائر قدميا من اخلارج  جامع):17امللحق (  

 مسجد املنصور يف تلمسان):18امللحق (
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 تيمقاد أاثر رومانية  يف اجلزائر): 19امللحق ( 

 

 العمارة األندلسية يف اجلزائر): 20امللحق (
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 قصر حسن ابسا قصبة ابجلزائر): 21امللحق ( 

 دار عزيزة ابلقصبة يف اجلزائر): 19امللحق (
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 القصية يف اجلزائر شواع: ميثل )20امللحق ( 
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 ليايل رمضان حملمد راسم حومة سيدي الشريف: ميثل )21امللحق (
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 اجلزائر: ميثل قصور )23امللحق (
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 : ميثل قصور اجزائر)24امللحق (
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 : ميثل قصور اجزائر)25امللحق (
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 ): ميثل القصور يف اجلزائر26امللحق(
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 : ميثل قصور اجزائر)27امللحق (
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 اجلزائر: ميثل قصور )28امللحق (
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 قائمة املصادر و املراجع 

 القرآن الكرمي -1
 ور.الن سورة "" يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه ويسبح له ابلغدو واآلصال

 الكتب -2
سنة  يها إىلتقر فبن أمحر واس أسرة حكمت مدينة غر�طة، وقد أسس هذه الدولة األمري حممد )1

 .2001زائر،جلحلكمة م ينظر، العمائر يف املغرب األوسط ، مبارك بوطارن ، كنوز ا1238/ـه635
 بتطور العمارة والعمران من خالل توازن، الونشريسني بن محو حممد. )2
 جوهر التمدن اإلسالمي، دراسات يف فقه العمران ، مصطفى بن محوش. )3
 1ن، طر، لبناللنش التمدن اإلسالمي، دراسات يف فقه العمران، مصطفى بن محو دار قايس جوهر )4

2006. 
 .1،2006يس ،طجوهر التمدن اإلسالمي، دراسات يف فقه العمران، مصطفى بن محوش، دار قا )5
 ـه1/1427ردن، طعة األالعمارة العربية اإلسالمية حممد حسني جودي، دار املسرية للنشر والطبا )6

2007. 
 العمارة العربية اإلسالمية، حممد حسني جودي . )7
 .2011سان ، تلمالعمران والعمارة من خالل توازن الونشريسي بن محو حممد، كنوز لإلنتاج )8
بة دار اإلسالم ، مكت2،ج1فتح لباري شرح صحيح البخاري أمحد بن علي بن حجر العسقالين،ط )9

 م.1997هـ،1458دمشق،

 فن العمائر الدينية يف املغرب األوسط، مبارك  بوطارن. )10

 املساجد األثرية ملدينة اجلزائر، سعاد فيال، دار املعرفة. )11

   اآلاثر 1989- 1409، 14، السنة 40العميد طاهر املظفر (جملة املؤرخ العريب )، العدد  )12

 اإلسالمية واملتطور.
 
 
 

 اجملالت -2
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 ،مقالة1918)،1جملة سومر، عدد( )1

 :اإللكرتويناملواقع 
  عفيف البهنسي، فنون العمارة اإلسالمية وخصائصها يف مناهج التدريس، نقال من موقع اإللكرتوين:  )1

http/historicalcitie                                                                              
           

2) http://www.startimes.com -  28/05/2018- 
http://www.startimes.com -  28/05/2018  

3) http://www.startimes.com -  28/05/2018  
4) http://www.startimes.com -  28/05/2018  

 

http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
http://www.startimes.com-/
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 الصفحة و�ترس احملتـــــفه

  شكر وعرفان

  اإلهداء

  مفدمة

  الفصل األول:

  املبحث األول:

  املطلب األول:

  املبحث الثاين:

  األول: مؤسسات صنع القرار يف السياسة اخلارجية األمريكية. املطلب

  املطلب الثاين: العوامل املؤثرة فيها.

  الفصل الثاين: 

  : األول املبحث

  : األول املطلب

  .األوسط الشرق إقليم مميزات: الثاين املطلب

  .األوسط الشرق أمهية: الثالث املطلب

  : الثاين املبحث

  : األول املطلب

  : الثاين املطلب

  الفصل الثالث: 

  : األول املبحث

  :االول املطلب
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  .اإلقتصادي التحدي: الثاين ملطلب  
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