


  كلمة شكر

  "لئن شكرتم ألزيدنكم : " عمال بقوله تعالى 

و الحمد هللا الذي هدانا إلى نور العلم، ووفقنا إلنجاز هذا المذكرة والتي لم تكن الشكر 

 .لوال توفيقه سبحانه وتعالىلنحققها

نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف غوثي شقرون الذي رافقنا طوال عملنا هذا ولم 

علينا بتوجيهاته ودعمه لنا ، وٕالى جميع أساتذة قسم علوم اإلعالم و اإلتصال خاصة يبخل 

  .أولئك الذين رافقونا طيلة هذه السنوات 

 .وٕالى كل من ساهم من قريب أومن بعيد في إنجاز هذه المذكرة

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



  إهداء

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين

أهدي عملي هذا إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان والتفاني إلى 

  أمي الحبيبةبسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان حنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبابيب 

  ."زهرة " 

إلى من علمني العطاء بدون إنتظار،إلى من أحمل إسمه إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار،

  ".عواد "بكل إفتخار والدي العزيز 

الحبيب، بوعالم ،عبد " إلى من تحلوا باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إخوتي وأخواتي

إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة إلى ينابيع الصدق الصافي ".الرحمان، سمية

و  الحلوة والحزينة سرت إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن الأضيعهم صديقاتي

، لمياء ،محمد ،عبد سميرة ،خديجةفاطيمة الزهراء، حنان، إبتسام ،فتيحة ،عودة ، أصدقائي

 .القادر، مخلوفي، الحاج

  .وٕالى جميع طلبة السمعي البصري" بختة"المذكرة وٕالى رفيقتي العزيزة في 
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  :الدراسات السابقة  -1

بجامعة "  الجامع العتيق دراسة أثرية " مذكرة تخرج  لنيل  شهادة ليسانس تحت عنوان -

شراف األستاذ شبوب محمد تحت إ،عداد الطالبة جلجال فاطيمة،من إمعهد األثار،الجزائر

  . 2009/ 2008السنة الجامعية 

لى الطراز المعماري كما تطرقت إ،ه المذكرة  تاريخ المسجد العتيقتناولت  الطالبة  في هذ

  .الخاص به 

عمارة المساجد في منطقة تيارت " مذكرة تخرج  لنيل  شهادة  الماجستير تحت عنوان -

بجامعة أبي بكر بلقايد ، "وعبد القادر فيغولي  نموذجين ،مسجدا سيدي الناصر

تحت  عداد خنفار الحبيب من إ جتماعية ،اإل نسانية وكلية األداب والعلوم اإل،تلمسان

  . 2007/2008، السنة الجامعية  شعيب الدكتور مقنونيفإشراف 

" " ي الناصرسيد" هذه المذكرة كانت عبارة عن دراسة وصفية معمارية لكال من المسجدين 

ة  دكتوراه  ، دولة في األثار اإلسالمية ، مذكرة تخرج  لنيل  شهاد" .وعبد القادر فيغولي 

، معهد ،  بجامعة الجزائرت الدينية بالجزائر  خالل العهد العثمانيالمنشآ" تحت عنوان 

الجامعية  ، السنة كتور عبد العزيز لعرج دشراف  الخيرة تحت إعداد بن بلة من إ،ثاراآل

2007/2008  .  

ت الدينية بالجزائر في هذه المذكرة تطرقت الطالبة  إلى دراسة مجموعة من المنشآ

خالاللعهد  العثماني  بأنواعها الثالثة  مساجد ، أضرحة ومدارس ، كما  تناولت التراث 

نوع من لى النقص في هذا الالمعماري  العثماني  بالجزائر و اإلشارة إلى السبب الذي أدى إ

 .المباني 
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  :إشكالية  -2

بشواهد تاريخية ومعالم أثرية حضارية ، ذات هندسة " تيارت " تزخر مدينة تيهرت  

  معمارية مميزة من حيث عناصرها الزخرفية التي تنم عن الذوق الفني و الجمالي 

  .لمؤسسيها

تاريخية  وأثرية  تتجلى بوضوح في الطراز   والمسجد العتيق معلم أثري كونه يكتسي  أهمية

المعماري  اإلسالمي و األوروبي ، ويعتبر من النماذج القليلة في الجزائر بالنسبةللعمائر 

  .الدينية 

يعد هذا األخير شاهد فني حضاري آخر تضاربت حوله اآلراء حول المؤسس الحقيقي 

 كتاريخ  يؤسس لميالد هذا األخيررية للمسجد العتيق  والتي تجمع على الفترة اإلستعما

 العتيقمن هو المؤسس الحقيقي للمسجد:وٕانطالقا من هذه اإلشكالية نطرح التساؤل اآلتي .

  ؟

  :التساؤالت الفرعية  -3

هل يعود تاريخ المسجد العتيق إلى الحقبة اإلستعمارية فعال أم إلى فترات سابقة والحقة  �

  ؟

  لماذا إتخذ المسجد عدة تسميات ؟ �

  عالقة األعراش بالمسجد ؟ما  �

ماهي طبيعة الهندسة المعمارية  لهذا المعلم األثري ؟هل هناك تمازج بين الهندسة  �

  الغربية األروبية والهندسة العربية اإلسالمية ؟
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 :دوافع الدراسة  -4

ختيارنا لهذا الموضوع  ليس وليد الصدفة والمجرد عمل أردنا من خالله نيل شهادة إن إ

  :سباب التاليةبع عن قناعة لدينا ، ولهذا يعود إختيارنا  لهذا الموضوع  لألفهو ناماستر ، 

  :األسباب الموضوعية  -5

  .بمثل هذه البحوث ولهذا النوع من المعالم األثرية هتمام قلة اإل �

  .سالمية  في الجزائرالمعمارية  للعمائر الدينية  اإل جمال الهندسة  �

من مكانة ا لهاو م ، وتأدى فيها  رسالته،فيها إسمهالتي أذن أن يرفع اهللا بيوت  �

  .سالمية العربية  اإلفعال في الحفاظ  على مقومات  المجتمعات عظيمة ودور 

  :سباب الذاتية األ -6

الفضول العلمي  لتنمية  قدراتنا المعرفية  و األكاديمية  المتعلقة  بمجال التخصص  �

وتطبيق مار البحث العلمي قصد التدرب عليه لى الميدان وخوض غغبة في النزول إالر 

  .قواعده المنهجية 

براز معالمها  األثرية بحضارة تيهرت العريقة وإ  الرغبة الجامحة المصرة على التعريف  �

 .الخالدة 

  :منهج  الدراسة  -7

ختالف الظواهر والمشكالت المدروسة ،وما العلمي تختلف بإساليب البحث إن مناهج  وأ

نطبيعة صلح لدراسة ظاهرة أخرى ، ولهذا فإلدراسة ظاهرة  معينة  قد الييصلح منها 

الموضوع هي التي تفرض على الباحث المنهج الذي يتبعه  في  دراسته وتنطوي دراستنا 

المنهج هو الطريقة الخاصة بكل باحث في طرح وتناول المشكالت .ضمن المنهج الوصفي 

طار الذي رسمه لبلوغ يتبعه الباحث ، واإل األسلوب الذيالموضوعة قيد البحث أو هو 

  .أهدافه 

وصف طبيعتها ، ونوعية العالقة بين م على أساس تحديد خصائص الظاهرة و والمنهج يقو 

ويعتمد المنهج .تجاهاتها ، والتعرف على حقيقتها  في أرض الواقع متغيراتها  وأسبابها ، وإ 
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الوصفي على تفسير الوضع القائم وتحديد الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات ، 

لى التحليل والربط د جمع بيانات وصفية حول الظاهرة إكما يتعدى المنهج الوصفي  مجر 

 . 1الص النتائج منهاستخوإ والتفسير لهذه البيانات ، وتصنيفها

  :أدوات الدراسة  -8

، ومن أجل ذلك يعتمد على يترتب على الباحث جمع المعلومات والبيانات التي يوظفها 

  : عتمدنا عليها في دراستنا ومن بين األدوات التي إ.عدة أدوات تسهل عليه هذه المهمة 

المعلومات ، وهي عبارة عن لقاء أو تعتبر المقابلة أداة من أدوات جمع البيانات و : المقابلة 

  .ادثة تجمع بين الباحث والمبحوث مح

  يقوم فيها الباحث بطرح مجموعة من األسئلة وجه لوجه ويقوم في نفس الوقت بتسجيل 

  .جابات اإل

  :تباع خطوات أهمها ويكون ذلك بإوللمقابلة هدفواضح ومحدد موجه نحو غرض معين 

 .تحديد األهداف - �

  .المقابلة تصميم دليل - �

  .صياغة أسئلة المقابلة - �

ومن أجل الحصول على المعلومات والبيانات . لي ألجوبة المبحوثين التسجيل اآل- 

على هذه األداة الضرورية التي سمحت لنا بطرح موضوعدراستنا  اعتمدنادراستنا الالزمةل

 2دراستنا بصورة واضحة للمستجوبين ،كما مكنتنا من الحصول على معلومات  قيمة  أثرت

.  

  :تحديد المفاهيم -9

                                                           

	� ����ات 1�� ��
ل، ط أ��� �����، ������، د( ان ا%�'& �
ت 1وأط�و�
ت ا%��� راه "� �! م ا��م وا


�-��، ا%,ا+�،   132، ص 2009ا%
ا�������،  �ط�و��ت، د�وان 1���ر �و�وش، ���د ���ود ا�ذ����ن، ���ھ� ��ث ا����� وطرق ا�داد ا���وث، ط2

  131، ص 2001ا��زا�ر، 
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، ومن هذا  "يسجد " "سجد " سم مشتق من الفعل الثالثي  المجردإ: المسجد لغة  -أ

ويعد المسجد المكان .سم المكان أو موضع السجود أومحل العبادة والصالة إتخذإالفعل 

فهم جميعا صفا أجناسهم ختالف ألوانهم و بغض النظر عن إالذي يجتمع فيه المسلمون 

كل ما أعد  ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس : شرعا .واحد للصالة أمام اهللا  

  .، و قد يطلق على ماهو أعم من هذا جماعة 

المكان المهيأ  للصالة و أول مسجد وضع على : صطالحا كما قال الزركشي إ - ب

  .األرض هو المسجد الحرام بمكة  

  .جمع  أثر : ثار آ

أي القصور واألبنية  القديمة وما في المتاحف من : زار الضيوف األثار التاريخية 

  .وتحف من بقايا التاريخ ومعالمه  لتماثي

  .علم يبحث في بقايا العمران وداللتها  والمخلفاتاألثرية القديمة :ثار علم اآل

ة  أو علم معرفة نسانيسة  القديم من تاريخ الحضارات اإلالعلم  الخاص بدرا:ثار علم اآل

  .بقايا القوم من أبنية  وتماثيل ونقود وفنون وحضارة 

  :هي فن وعلم  تشييد و تصميم  المباني وهي تنقسم الى : مفهوم العمارة 

  .مساجد و مدارس : دينية   

  .قالع و حصون : حربية   

  .القصور والمتاحف : مدنية  

من نجليزي  وتعني نقل الشيئهو كلمة إنجليزية إشتقت من فعل إ: الروبورتاج  لغة

  .لى مكانه  األصليالمكان إلى آخر أو باألحرى إرجاع الشيئ  إ

روبورتاج في اللغة  العربية  باإلستطالع أو من الفعل  يربط  ال وهناك من 

  .ستطالعا ، إيستطلع،ستطلعإ
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  .ستطلعالشيئ  أي  طلب معرفته إ

، ونجد في األدب الفرنسيمانجده ا بالعربية محقق صحفي هذ" reporter  " سم ويقابل إ

من يعرف  الروبورتاج على  أنه مراقبة عمليات  و تطورات  الواقع " أميال زوال " الكاتب  

لى المشاهدين صورة الحاضر وتختلف تطوراتها ،  بحيث تحمل الكاميرا إها و أصلها ومنشأ

  . قوة تأثير الحضور الناجمة عن المشاركة 

معالم مفردها معلم وهوالمكان،  والمعالم هي مايستدل بها وعليها من أثار : معالم تاريخية 

  .ونحوها 

 .1أما المعالم التاريخية هي  أحداث تمثل نقطة تحول في التاريخ

  :التعريف اإلجرائي 

تيارت حضارة قائمة بذاتها، ترتمي بين أحضانها العديد من المعالم األثرية التاريخية 

عمق التاريخ، بما فيها المسجد العتيق الذي يعد عمارة دينية أثرية الضاربة بجذورها في 

  .نادرة خالدة على مر الزمن

  

  

  

  

  : أهداف الدراسة- 10

و التعود على التدرب على البحث العلمي  و تطبيق قواعده المنهجية  في الدراسة  * 

  .معالجة المشكالت  بطريقة علمية وموضوعية 

                                                           

، دار ا��-��ء ��+ر وا�'وز�*، �1 ��م ا)�'��ع ا%!$��، طأ!�د أ��د ���� و��رف أ!�د ����، درا!�ت   1
  140-128ص ص ، 2008
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، ومحاولة ربط العلم النظري في ميدان السمعي البصريث العلمي ثراء مجال البحإ* 

 بالواقعتسليط الضوء على أهم المعالم األثرية الدينية ورموزها التي تحفظ هويتنا 

  .سالمية العربيةاإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الصعوبات - 11

ن أي بحث اليخلوا من الصعوبات والمعيقات التي تقف كعائق أثناء القيام بالبحث على إ

  :وجه ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا  أكمل
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  .صعوبة القيام بعملية التصوير 

  .قلة المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع بحثنا 
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  :تمهيد الفصل

تيـــارت مـــن أقـــدم المـــدن الجزائريـــة، تعاقبـــت عليهـــا عـــدة حضـــارات تاريخيـــة التـــي  مدينـــة تعتبـــر
التــــزال أثارهــــا ماثلــــة للعيــــان لحــــد اليوم،كمنطقــــة األجــــدار األثريــــة، ومغــــارة إبــــن خلــــدون األب 

،وغيرهــا مــن المعــالم التاريخيــة التــي تأكــد علــى تــاريخ وعراقــة المنطقــة، االجتماعالروحــي لعلــم 
رغـــم مـــرور الـــزمن، يحكـــي هـــو اآلخـــر محطـــة مـــن  اوالمســـجد العتيـــق معلـــم تـــاريخي لـــزال قائمـــ

  . المحطات التاريخية الكبرى التي مرت بها تيهرت العريقة
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  :التعريف بمدينة تيهرت 

ـــارت مـــن أ تعـــد ـــة، تي ـــر مـــلكانـــت مهـــدا قـــدم المـــدن الجزائري نســـانية عبـــر اإل الحضـــاراتن لكثي
أطلقــت عليهــا عــدة تســميات و ،يــرت أي اللبــؤة كمــا ســماها البربرعرفــت فــي القــديم بته، التــاريخ
  .تاغزوتتاقدمت

ـــر  ـــارت فـــي الشـــمال الغربـــي مـــن الجزائ الشـــمال واليتـــي تيسمســـيلت  يحـــدها مـــنتقـــع تي
 ،ومـــن الشـــرق الجلفـــةومـــن الغـــرب معســـكر وســـعيدة، والبـــيض، ومن الجنـــوب األغـــواط وغليزانـــ

صــيل التــي المولعــون بالخيــل بجنــة الحصــان األ كمــا ينعتهــا، تســمى بعاصــمة الهضــاب للغــرب
ين قديما والية تيـارت حاليـا يطرافها بحظيرة شاوشاوى العمالقة الواقعة بعاصمة الرستمأتترامى 
ب ماليـة جلـومتر فـي حـين تقـدر مسـاحتها اإلك  280بعـد عـن الجزائـر العاصـمة بحـواليالتـي ت
وائرهـا وطنيIا عـدد د 14تحمل رمز عدد سكانها  بحوالي مليون نسمة ، لومتر ويبلغيك 2674

 درجـات حـرارةطـار وثلـوج وبـردا بـين ممناخها شبه جاف، حيـث تشـهد أ.42 وعدد بلديتها  14
فـي الشـتاء فـي حـين يكـون الجـو حـار بحيـث تصـل درجـة الحـرارة  0°لى تحـت الصـفر تصل إ

  .بالصيف  40° لىإ

ساســية منهــا وجــود تتــوفر تيــارت علــى منشــئات قاعديــة أ مــا مــن الجانــب االقتصــاديأ
الطـرق الوطنيـة رقـم (تصـال رق لإلمنطقة صناعية ومناطق للنشـاط تمـر عبـر الواليـة ثـالث طـ

مــــا المســــتوى لشــــمال و الجنــــوب  والشــــرق والغــــرب ،أالتــــي تضــــمن الــــربط بــــين ا)23،14،40
فنــادق وثــالث وكــاالت ســياحية  خاصــة وخمســة مواقــع ســياحية مــن  9الســياحي فيتــوفر علــى

، فريقيــاإكبــر مركــز لتربيــة الخيــول فــي مركز للخيــول وهــو أ،حظيرة تســلية،بينهــا  حمــام معــدني
  1.ة والبربريةصيلاوج بين تربية الخيول العربية األول مخبر علمي عربي يز وأ

  

  

  :أهم المعالم األثرية لوالية تيارت 
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ثريـــة التـــي تمجـــد تـــاريخ المنطقـــة العريـــق مـــن بينهـــا األخـــر واليـــة تيـــارت بالعديـــد مـــن المعـــالم تز 
فهـي ثريـة بالواليـة ية توسنينة التـي تعتبـر واحـدة مـن أهـم المواقـع األجدار الواقعة ببلدمنطقة األ

مـــازيغ لموتـــاهم التـــي كانـــت البربـــري أقامهـــا الملـــوك األ تمثـــل مجموعـــة قبـــور تعـــود إلـــى العهـــد
 قبرا بنيت حسب المؤرخين مابين القرن الرابع ميالدي وبدايـة السـابع 13تحتوي ، قامةموطن إ

  .همها هرم ضريح كسكاسميالدي أ

ـــــــــرجح أ ـــــــــك ماســـــــــكمـــــــــا ي ـــــــــة مان مشـــــــــيد هـــــــــذا الهـــــــــرم هـــــــــو المل ـــــــــة ز ونة مـــــــــن قبيل ون
بـر معلمـا بـن خلـدون التـي تعتمغـارة إ.مرشـحة لتصـنف كتـراث عـالمي هرماتاألهذه،مازيغيةاأل

وهــي مصــنفة كمعلــم تراثــي وطنــي منــذ  االجتمــاعتاريخيــا وثقافيــا مهمــا إلرتباطهــا بمؤســس علــم 
المغـــارة التـــي شـــهدت  وال تـــزال.االســـتعمارتمديـــدا  لتصـــنيفها كمعلـــم طبيعـــي فـــي عهـــد  1968

ائريـة مدينـة فرنـدة بواليـة تيـارت غـرب العاصـمة الجز بن خلدون الواقعـة فـي والدة بنات  أفكار إ
لعربـي التـي أبهـرت العـالم فـي نسـان ااإلفكـار مـن عصـبية شاهدة على كتابة المقدمة وأولـى األ

دا ليف المقدمــة كــان مطــار فــي تــأبــن خلــدون علــوم السياســة واإلجتمــاع والعمــران  فعنــدما شــرع إ
غــرب العاصـــمة الجزائريـــة كلم 350تبعـــد  لـــى المغــارة التـــيمــن ملـــوك تلمســـان مادفعــه للجـــوء إ

ب الروحـي األ احتضـنتبقيت المغـارة التيللحفاظ على حياته،وكما صمدت نظرياته عدة قرون 
رتفــع يســمى جتمــاع صــامدة تحــت جنبــات قلعــة بنــي ســالمة التــي تنتصــب فــي مكــان ملعلــم اإل

  .1رب تيارتكلم غ 50اليوم بتاغزوت 

ى رئيســية تــرتبط بغــرف صــغيرة داخلهــا إضــافة إلــبــن خلــدون مــن مغــارة تتــألف مغــارة إ
ــــأن الجانــــب الجمــــالي لمحــــيط اويبــــدو أصــــغر بجوارها،مغــــارات أثــــالث  ــــه ت ثير لمغــــارة كــــان ل

  .بن خلدونعلIحياةإكبير 

،فهي تقع فـي مكـان مرتفـع نسـبيا وتحتهـا فـراغ مغارة تطل على منظر بنورامي ساحروال
،وتلك العناصـــر خضـــرار وزرقـــة الســـماءاإلعلـــى مـــد البصـــر تخـــتلط فيـــه ألـــوان أتربـــة األرض ب
ذاتهـــا اد يجتـــذبهم شـــيئ غيـــر قيمـــة المغارةحولـــت قلعـــة بنـــي ســـالمة مـــزارا للبـــاحثين الـــذين اليكـــ

  2.ومحيطها الجذاب 
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  :اإلنجازات المعمارية الفرنسية بالمدينة 

المنطقـة فريـل ،شـرع فـي تهيئـة أ 27بعد ثالثة أيام من دخول اإلسـتعمار الفرنسـي المنطقـة أي 
،وباشــر فــي بنــاء جــدار يحــيط  المختــارة فــي المكــان الــذي كانــت بــه المدينــة الرومانيــة القديمــة

 84بالمدينــة الجديــدة ،وفــي نفــس الســنة بنيــت الثكنــة العســكرية التــي كانــت تتســع حينــذاك الــى 
إلــى مستشــفى باإلضــافة  خيــرة فــي الســنة المواليــة ،ضــباط ، علــى أن توســع هــذه األ 6رجــال و

  .ير ومخزن لتمويل الجيش سر 80

لـى المنطقـة ؤوا إيطـالي الـذين جـاة البناء تمت من طرف جماعـة ذو األصـل اإلن عمليويبدو أ
  .خصيصاللعملفي بناء جدار الحصن 

خــذت نســبتهم تزيــد ســنة بعــد وأ ربعــة مــنهم عملــوا فــي جــدار الحصــن ،وجــد أ 1848ففــي ســنة 
ثنـا عشـر فرنسـيا،وثالث وثالثـون إ،العربد في كل جماعـة خمـس رجـال مـن خرى،بحيث نجاأل

  . إيطاليينوثالث  سبانيين ،وأربع إ يهوديا،

  "clementagula"وقد بنى هؤالء معظم المباني العمومية في المنطقة حيث يقول 

عمـال ثم تواصـلت أ"غلب المباني العمومية في المنطقة وٕاليهم يرجع الفضل في تشييد أ......"
م 1868 جويليــة 9 م حيــث عرفــت مشــروع1868المدينــة خاصــة مــع ســنة البناءوالتشــييد فــي 

حــي الــبالد وســيدي ،وخص بــه كــل مــن ألــف فرنــك فرنســي 185جماليــة الــذي بلغــت تكلفتــه اإل
ودار البلديــة، ودار الســاحات العموميــة وتوزيــع الميــاه ، وبنــاء وتشــمل إنجــاز الطرقــات  ،خالــد

  1.،وكنيسة القضاء

  

ن بنـاء أ" clémentagula"،فحسـب ه لـم يكـن ضـمن هـذه المشاريعوأما عـن المسـجد فيبـدو أنـ
علـــــى المســـــلمين الـــــذين كـــــانوا فـــــي م كـــــان مجـــــرد  وعـــــد قطعتـــــه فرنســـــا 1870المســـــجد قبـــــل 

السنة ،ولكنه لم يذكر في ضريح الولي الصالح سيدي خالد ،اليزالون يؤدون صلواتهمالوقتذلك
  .1870بالضبط وٕاكتفى بقوله قبل 
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  .هم المعالم التي تبرز فيها الهندسة المعمارية الفرنسية  المسجد العتيقومن بين أ

  :تاريخ المسجد العتيق

المســجد العتيــق معلــم تــاريخي يشــهد علــى مرحلــة تاريخيــة مميــزة فــي التــاريخ المعاصــر للــبالد 
  .شرف عمره على القرن ونصف القرن من الزمنبوصفه معلم تاريخي أ

ـــة مـــــن مدينـــــة تيــــارت وذلـــــك علـــــى يقــــع المســـــجد العتيـــــق فــــي الناح يـــــة الشـــــمالية الغربيـ
لى الجنـوب حيـث يشـرف ير عبد القادر الممتد من الشمال إمعموديا مع نهج األيتقاطع منحدر 

،والمعلم ذو شـكل مربـع غربـا فيحـده نهـج المقامـةمـا أ ،الشرقية على ساحة الشـهداءمن الناحية 
  .م248,66قدرها نه يتربع على مساحة أي أم،15,75بلغ طول ضلعه 

نعـــدام ي بنـــي فيهـــا المســـجد  بالضـــبط إلقـــد يكـــون مـــن الصـــعب علينـــا تحديـــد الســـنة التـــ
فتـــراض ذلـــك اعتمـــادا علـــى الـــدالئل والظـــروف التاريخيـــة للمنطقـــة ولكـــن قـــد نســـتطيع إالوثـــائق 

ن المنطقـة لـم يوجـد بهـا مسـجد السابق الذكر أ" clementagula"فحسب الذاكرة وحسب قول 
ن الصــلوات  كانــت  كلهــا تــؤدى فــي ضــريح الــولي الصــالح ســيدي ن الكرمــة وأمســجد عــيقبــل 

دلــى بهــا وكــذا حســب الشــهادة التــي أ ،تــاريخ بنــاء المســجد كمــا يظنــون 1870خالــد قبــل ســنة 
ي يين والمعلقـة اليـوم بالمسـجد قبـل أربـع أو خمـس سـنوات أحـد الصـحفمحمـد النـوارالى أالشيخ 

  1.قبل

مـام بعـد االسـتقالل إلـى مرتبـة إ وارتقـىسـنة  76مـن العمـر حينـذاكوفاة الشيخ الـذي كـان يبلـغ 
نفـة الـذكر وتـم ذلـك عـن طريـق وحسب ذاكرة هذا األخيـر فـإن المسـجد بنـي فـي نفـس السـنة األ

أكثر جمعيــة خيريــة ومنــشــراف قبائــل فــي الــدواوير وكــان ذلــك تحــت إعــراش والالتبرعــات مــن األ
  ".الكرايشأوالد الشريف والد لكراد،بني مديان ،أ ،العويسات" :عراش مساهمة في التبرعات األ

وقـدرت تكـاليف يطـاليين ،نفـس المصـدرفإن البنـاء تـم مـن طـرف جماعـة مـن اإلوحسـب 
لف فرنك فرنسي فضي ، ويضيف الشيخ أن الحجـارة المسـتعملة فـي تشـييد أ  25000 إنشائه
كلــم وعـن عمليــة 35عــن المنطقـة بحـوالي  جـدار األثريـة والتــي تبعـدجلبـت مـن منطقــة األالمعلم
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بل والبغـال بحيـث يقـوم كـل عـرش منهـا بنقـل الحجـارة لمـدة تمت عن طريق اإل نهاأ النقل يقول
  .من العملية  االنتهاءمعينة ثم يليه عرش أخر وهكذا دواليك حتى 

 يـــان رئـــيس جمعيـــةاألســـتاذ أحمـــد بوز ويؤكـــد أقـــوال محمـــد النـــوار الســـابقة الـــذكر أيضـــا تصريح
تيارت ومهتم بتاريخ المنطقة والتأريخ لها تصريحا مفاده أن هذا األخير وأثنـاء مواصـلة أبحاثـه 

خ حــول المنطقــة حــاول أن يكشــف النقــاب عــن هويــة المســجد العتيــق للمدينــة ويتأكــد مــن التــاري
  .تراكذهب الكثير منهم إلى نسبته إلى األالذين  ليه من طرف األهالي والمزعوم إ

بجملة من الشـيوخ أكـدوا لـه أن المسـجد بنـي مـن طـرف قبائـل وأعـراش  التقىوفي طور أبحاثه 
المنطقــة وكــان ذلــك بجمــع التبرعــات هــذا ويضــيف األســتاذ نقــال عــن الشــيوخ أن عمليــة تشــييد 

تزامنا مع بناء الفرنسيين للكنيسـة فيـنفس  1870وبداية  1869المعلم تمت حوالي أواخر سنة 
نما كان كردة فعل عن الفرنسيين لبنـاء معلـم دينـي المنـافس مجرد صدفة وإ ذلك  الفترة ولم يكن

  1.دسة المعمارية ثانيالمعلمهم من حيث الوظيفة أوال والهن

  

  

  

  

  

لـــــى أن المســـــاجد التـــــي بنيـــــت فـــــي فتـــــرة القاســـــم ســـــعد اهللا إأبـــــو األســـــتاذ هـــــذا ويـــــذهب 
دارة الفرنســية وذلــك بشــهادة اإلاألعــراش ولــيس مــن ميزانيــة االســتعمار الفرنســي هــي مــن بنــاء 

أن ثـالث مســاجد بنيــت  1849و 1846لـى ســنة تقريــر يرجــع إالوثـائق الفرنســية كمـا جــاء فـي 
خــر واحــد فـي سـور الغـزالن وأ ،فـي معسـكر واثنـانفـي الشــلف فـي هـذه الفتـرة فــي البليـدة وسـتة 

 وكانــــت الســــلطات عشــــر 16نــــة وبــــذلك أصــــبح المجمــــوع فــــي ســــكيكدة وقالمــــة وســــطيف وبات
ستولت علـى القديمـة وكانـت هـي التـي الجديدة أيضا كما إالفرنسية تستولي على هذه المساجد 
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ن المسـجد دائمـا راقبهم ولـو لـم تكـن هـي التـي تـدفع أجـورهم ألتوظف فيها األئمة والموظفين وت
نشــاء المســجد بنــي فــي العهــد لــذلك فإنــك إن قــرأت عــن إدارة الشــؤون األهليــة إكــان فــي قبضــة 

  1.اعلم أنه بني من أموال المسلمين وليس من أموال الدولة الفرنسيةالفرنسي ف

ليه سابقا سنحاول الخروج بخالصة حول تاريخ المسجد العتيـق خالصـة ومن خالل ماتطرقنا إ
تتماشــــى والظــــروف التاريخيــــة لمدينــــة تيــــارت خاصــــة والجزائــــر عامــــة مــــن جهــــة ونمــــط بنائــــه 

لــى الجزائــر لجنــة تحقيـــق أرســلت الحكومــة الفرنســـية إنيـــة فقــد المعماريــة مــن جهــة ثاوهندســته 
 لـويس فلييـبحـول مسـتقبل الـبالد وقـد وافـق  اقتراحـاتين الوضع وتقـدم تقريراعنـه يتضـمن لتعا

ومــن بــين مــن 1833جويليــة 7بتــاريخعلــى هــذه اللجنــة التــي أصــبحت تعــرف باللجنــة االفريقيــة 
ن القـرى إ: مذكراتـه لخـامس مـن طرح مشاريعه  للنقـاش أحمـد بوضـربةالذي جـاء فـي الفصـل ا

علـى نفقاتهـا التي تبنيقرى لنفسها تستفيد مـن المزايـا التاليـة أوال عنـدما يـتم البنـاء تقـيم الحكومـة 
يالة ثم يعفى من الغرامـة لمـدة خمـس سـنوات كـل مسجدا يوهب للقرية بإسم ملك الفرنسيين واإل

ن المسـاجد أحمـد بوضـربة أقـول  ممن بنوا مسـجدا فـي القريـة المـذكورة ويظهـر جليـا مـن خـالل
كمـا  ،هـاليولـيس مـن ميزانيـة األانيـة الحكومـة الفرنسـية التي بنيت في هذه الفترة كانت من ميز 

لمــاني األ وحتــى الروايــات الشــعبية الســابقة ويؤكــد ذلــك أيضــا الرحالــةذكــر أبوالقاســم ســعد اهللا 
فــي وصــفه لمدينــة الجزائــر حــين يقــول فــي الجهــة الغربيــة مــن الســاحة ســاحة  "هاينريشمالتســان"

تافهــة بنيــت بأســلوب هــو الحكومــة ينفــتح شــارع يفضــي الــى الكنيســة الفرنســية التــي هــي بنايــة 
بنــاء  ســلوب الغربــي لكنــه يبــدوا مبالغــا فيــه ومزخرفــا وقــد كلــف بناؤهــا أكثــر ممــا كلفــهتقليــد لأل

أي كتابـة تـدل ن كـان الجـامع العتيـق لمدينـة الجزائـر قـد خـال مـن مساجد الجزائر كلها هـذا و إ

نشـاء مسـجد حول وعـد فرنسـا بإلى ماذكرناه سابقا على تاريخ تأسيسه وٕاسم مؤسسه وبالرجوع إ
للمسـلمين بمدينــة تيـارت يتأكــد لــدينا حتمـا أن مســاجد هـذه الفتــرة عامــة والمسـجد العتيــق لمدينــة 

هــالي ولــيس مــن تبرعــات األومــن نفقاتهــا  مــة الفرنســيةتيــارت خاصــة قــد أنشــئمن طــرف الحكو 
 2.غير هذا الباب في أطر أخرى  على شكل جبايات  التي قد تكون قد حصلت منهم
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ذلــك ،وأمــا عض قبائــل المنطقــة كمــا قــال الــبعض وهــو مــاال يمنــع مطلقــا المســاهمة المحتملــة لــب
نمـا يـرجح تطع الجـزم بـذلك وإ فلـم نسـ 1870سـنة عن التاريخ الدقيق الذي شيد فيه هذا المعلـم 

عتبـار أن الوعـد الـذي قطعتـه فرنسـا علـى بإ 1880لى غايـة إ 1870متد ما بين فترة العقد الم
لـى المسـجد والمشـيد إ لى ذلك أن الـدرج المـؤديأضف إ ،1870نفسها لم تف به إال بعد عام 

لــذلك يمكننــا القــول أن  1877قــد كــان تشــييده فــي ســنة  علــى منحــدر عبــد القــادر بــن حميســي
عـن ،هذا عن بناء المسجد والفترة التي بني فيهـا أمـا شيد في نفس الفترة أو بقليل منهاالمسجد 

ســطيف يطاليــة علــى غــرار ماحــدث مــع الجــامع العتيــق بمدينــة بانيــه فيــرجح بنــاءه إلــى مقاولــة إ
ولعـل خيـر دليـل علـى ذلـك هـو ذلـك الوقـت،  عبر التراب الوطني في خرىوبعض المساجد األ

سـالمي اإلطراز بنائه وهندسته التي تشبه تماما نمـط بنـاء الكنيسـة والمختلفـة تمامـا عـن الـنمط 
  .1المعهود

  

  

  

  

  

  .من حيث هندسته المعمارية :وصف المسجد

  :الوصف الخارجي

يمتـد مـن الغـرب نحـو الشـرق  ومـا يميـز هـذا  االنحـدارالمسجد العتيق على منحـدر شـديد شيد 
ســبعة  ارتفاعــههق مــن الناحيــة الشــرقية الــذي بلــغ المعلــم مــن الخــارج هــو جــدار التســوية الشــا

،أمــا عــن واجهاتــه األربعــة فقــد تميــزت كــل واحــدة منهــا بشــكلها وبنائهــا الخــاص فالواجهــة أمتار
أوسطها للمـدخل وقـوام الطرفـان  لى ثالثة أقسام جعلحيث يقع مدخل المعلم قسمت إ الشمالية
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طــــــار خــــــارجي مــــــن الحجــــــارة يقــــــة يعلوهــــــا عقــــــد منكســــــر وأحــــــيط بهــــــا إالمتمــــــاثالن حنيــــــة عم
خـر بعقـد منكسـر ة وهي عبارة عـن مربـع ينتهـي هـو األنيتين نافذكما فتح في كال الحالمصقولة

.  

ال وجـود للحنيتـين  ال أنـهالواجهة السابقة مـن حيـث األقسـام الثالثـة إ أما الواجهة الغربية فتشبه
  .والمدخل الذي عوض في هذه الواجهة بنافذة 

ال في وجود المدخل حيـث يكـون تبدوا مشابهة للواجهة الشمالية إ لى الجهة الشرقيةإ وباالنتقال

،أما الواجهة الجنوبية خصصت لبيـت الوضـوء قوامهـا سم األوسط مصمتا يعلوه عقد منكسرالق
يتركــــب أساســــا مــــن بنــــايتين أولهمــــا ذات شــــكل  مبنــــي  بســــقف مــــنخفض عــــن ســــقف المســــجد

علـى فـي األربعـة ر منتظم وتنتهـي واجهـات المسـجد األمستطيل و أخرى ذات شكل رباعي غي
ومـع قطعة وزعت بالتساوي علـى كـل واجهـة  106جمالي بشرفات متتالية ومتراصة عددها اإل

  .ركان األربعةشرفة نصفية في كل ركن من األ

 1الغربــي مــن المســجد تقــع المئذنــة  حيــث ترتكــز علــى فضــاء مربــع بــارزوفــي الــركن الجنــوبي 
م فتعلــوا 9,47لـى علـو شـكل حتـى يصــل إعـن الجـدار ثـم ينطلــق بناؤهـا مـن القاعــدة المربعـة ال

،أما بـدن خل يطل على الجهـة الشـمالية يـؤدي إلـى سـطحهبذلك واجهات المسجد ويفتح بها مد
بمثلـــث ئيســـية أولهـــا مـــثمن يتصـــل بـــالمربع الســـابق المئذنـــة فيتكـــون أساســـا مـــن ثالثـــة أجـــزاء ر 

  لى األعلى بحيث تشكل هذه متساوي الساقين رأسه إلى األسفل وضلع قاعدته إ

متــار بشــرفة خمســة أ ارتفــاعثــم يتغيــر بــدنها إلــى أســطوانة تنتهــي بعــد  ،المــثمناألخيــرة شــكل 
  .محاطة بسياج حديدي 

منـــة الشـــكل تفـــتح فـــي كـــل واجهـــة منهـــا أمـــا ســـقف المســـجد فهـــو مربـــع الشـــكل تتوســـطه قبـــة مث
القبة علـى الجـدران الثمانيـة نافذة ،ثم تنتصب  16زوجمن النوافذ المعقودة ليصبح عدد النوافذ 

  . االرتفاعخيرة ثمان قباب ثانوية قليلة ويليه القسم الكروي من القبة كما يحيط بهذه األ
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 5 والفخامـة فـي أن واحـد يبلـغ اتسـاعهواحـد يتسـم بالضـخامة دخل رئيسـي يتوفر المعلم على م
الواحــدة أمتــارويبرز نحــو الخــارج علــى مســتوى جــدار المعلــم تتقدمــه ثــالث درجــات يقــل طــول 

  .لى األعلى إ ارتفعنامنها عن األخرى كلما 

والمدخل كما يبدو من الخارج يتكون مـن ثـالث عقـود منكسـرة حملـت علـى سـتة أعمـدة وزعـت 
األولــى والثانيــة عمودينمتشــابهين  د فــي كــل مــن الــدرجتيني طــرف حيــث نجــكــل ثــالث منهــا فــ

طــار خــارجي مــن الحجــارة المصــقولة وتــوج فــي أعــاله ذا وأحيطــت عقــود المــدخل الثالثــة بإهــ
الموجـــودة فـــي أعلـــى الواجهـــات ويشـــغل  هـــذا المـــدخل بوابـــة خشـــبية عمالقـــة  بـــنفس الشـــرفات

  .تتكون من مصراعين متساويين 

  :الوصف الداخلي

،يمتد بيــت الصــالة لمســجد عبــد القــادر فيغــولي يعتبــر مــن أهــم أجــزاء المســجد: بيــت الصــالة 
ــــــى فضــــــاء مربــــــع الشــــــكل ــــــداخلي إ عل ــــــى ثــــــالث حيــــــث ينقســــــم فضــــــاءه ال ــــــة  أســــــاليبل موازي

خل واحــــــد رئيســــــي فــــــي الجــــــدار لجدارالقبلــــــةتتقاطع مــــــع ثــــــالث بالطــــــات عموديــــــة ،ولــــــه مــــــد
ث حجــرات مفتوحــة داخــل بيــت الصــالة علــى متــداد مســاحة بيــت الصــالة ثــالإ،وعلى الشــمالي

ـــة تفصـــل فيمـــا بينهـــا جـــدران تن ـــل لحـــائط  القبل عمـــدة  تهـــي فـــي مقـــدمتها بأطـــول الجـــدار المقاب
 . 1تتوسط بيت الصالة أربع أعمدة تحمل القبة المركزيةللسطح، كما حاملة  أسطوانية 

م موضــــع بــــن منظــــور بأنــــه صــــدر البيــــت و أكــــر عــــرف فــــي معجــــم لســــان العــــرب إل:المحــــراب
ومحـراب .مـام فـي المسـجديقيمـه النـاس اليـوم ليكـون مقـام اإلفيهوالمحراب عند العامة هو الذي 

قـــد ينتصـــب علـــى مجـــوف نصـــف دائـــري ينتهـــي بع ،د العتيـــق يتوســـط البالطـــة المركزيـــةالمســـج
  .عمودين جانبيين يعلوا كل واحد منهما تاج مزخرف 

الخاطــب ،ويسـمى منبــرا الرتفاعــه و علــوه وكلمــة اكتفــى ابــن منظــور بتعريفـه بأنــه مرقــاة :المنبـر
هــو عنصــر أساســي ومهــم فــي و .المنبــر مشــتقة مــن فعــل نبــر بمعنــى رفــع الصــوت فــي الكــالم

فــي األعيــاد والمناســبات ليــه الخطيــب فــي أيــام الجمعــة أو المســاجد ألنــه المكــان الــذي يرتقــي إ
  .وسنة رسوله  رمليخطب في المصلين ويحثهم على طاعة اهللا والتمسك  بأوا،الدينية
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، يتكـونمن ت في الجـدار،وهو خشبي مثبلى جانب المحراب عن اليمينيقع منبر هذا المسجد إ
،وتوج فــي تــب عليــه محمــد صــلى اهللا عليــه وســلمخمــس درجــات بــه فتحــة يعلوهــا عقــد حــدوي ك

أمـــا مـــن الناحيـــة .تشـــبه قبـــة المســـجد المركزيـــة كتـــب فـــي أحـــد جوانبهـــا اهللا نهايتـــه بقبـــة مثمنـــة 
لـى ظلـة علويـة  إغربية للمسجد نجد سلما خشبيا صاعدا يتكون مـن ثالثـة عشـر درجـة مـؤدي ال

ثلــث البالطــة تقــع فــوق األســكوب األخيــر وتتكــون مــن ثــالث بالطــات تســاوي كــل واحــدة منها
  .األصلية 

،وقوامها غرفــة ذات شــكل الةمــام فــي الجهــة الجنوبيــة لبيــت الصــتقــع مقصــورة اإل: المقصــورة 
لـى بيـت الصـالة مـن الناحيـة الشـمالية مقصورة مـدخلين يفضـي األول منهمـا إوللغير منتظم ، 

،كمــا جنــوبي مقابــل المــدخل األول ويفضــي إلــى فنــاء خلفيوالمــدخل الثــاني يقــع فــي الجــدار ال
  .يوجد بداخل المقصورة نافذتين في الجدار الجنوبي 

اورة ، مســتطيلة الشــكللها مــام مــن الجهــة الغربيــة غرفــة مجــتلــي مقصــورة اإل: الغــرف الجانبيــة 
يفضــي مــدخل مــن الجهــة الغربيــة ، وهــذه الغرفــة عبــارة عــن ممــر ،لهــا مــدخلين أولهمــا جنــوبي 

لــى يفضـي إنيين وثانيهمــا شـرقي ه عقـد حـدوي يرتكــز علـى عمـودين حلـزو لـى قاعـة الوضـوء لــإ
  . 1الفناء الخلفي

رة والغـــرف الجانبيـــة تقـــع فـــي الجهـــة الجنوبيـــة لبيـــت الصـــالة وخلـــف المقصـــو : قاعـــة الوضـــوء 
  .مدخلها يعلوها عقد حدوي يرتكز على عمودين حلزونيين 

لـــى الشــــرق علـــى الجــــدار فنجـــد األول منهمــــا يمتـــد مـــن الغــــرب إأمـــا حـــوض الوضــــوء 
الجنوبي  وصفت بالموزاة له مقاعد حجريـة ، وأمـا الحـوض الثـاني فيقـع بـين المـدخل الشـمالي 

أولهـــا مـــدخل ثـــاني  ،وحمـــل ســـقفها علـــى ثنائيـــة أعمـــدة صـــفت فـــي شـــكل مثلـــث ،الوضـــوءلقاعة
  .2لى خارج المسجديفضي إ

  : التشكيالت الهندسية الزخرفية 
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المنتشــرة الزخرفــة داخــل المعلــم قليلــة جــدا فيمــا عــدا بعــض األشــكال الزخرفيــة البســيطة 
ارج ، كمــا تتواجــد عبــر فضــاءات مختلفــة فــي المعلــم بدايــة مــن أعلــى واجهــات المعلــم  مــن الخــ

وحتــى األعمــدة ب، ، أعمــدة المحــراأعمــدة بيــت الصــالة:ختلــف أنواعهــاعلــى تيجــان األعمــدة بم
 هـــو بالنســـبة للمـــدخل الرئيســـي حيـــث نجـــدالموجـــودة علـــى طرفـــي مـــدخل قاعـــة الوضـــوء وكـــذا 

، هـــذا ونجـــدها عنـــد مـــداخل الغـــرف الجانبيـــة مجموعـــة مـــن الزخـــارفخـــر قـــد شـــغل ســـطحه األ
زخرفـــة المعلــــم علــــى  اشــــتملتعلــــى بيـــت الصــــالة، والشـــكل الزخرفــــي الـــذي يتوسطها،المطلـــة 

  .عناصر نباتية غير محورة عن الطبيعة وعناصر هندسية وأخرى كتابية 

  .تمثلت في أشكال متعددة  من األزهار المتعددة البتالت : الزخرفة النباتية 

ى بعـــض األشـــكال البســـيطة قوامهـــا خطـــوط منكســـرة ومنحنيـــة اضـــافة الـــ:الزخرفـــة الهندســـية 

  .،النجمة شبه المنحرف، الهاللث،المعين،، الدائرة والمثلكالمربع
علـى لفـظ الجاللـة اهللا  اقتصـرتفي المعلم حيث ٌ  لزخرفة الكتابيةتكاد تنعدم ا:الزخرفة الكتابية 

  .واسم النبي صلى اهللا عليه وسلم محمد 
  :تقنية انجاز الزخرفة 

  .الحجارة جميع الزخارف المنجزة علIألخير في طبق هذا ا :النحت

  

  

  

  1.هذه التقنية في جميع الزخارف المنجزة على الخشب استعملت:لنقش ا

  :أهداف المسجد 

التـــاريخ مؤسســـة تعليميـــة للصـــغار والكبـــار وهـــو مـــن أهـــم  امتـــدادلقـــد ظـــل المســـجدعلى 
التربويــة التــي تحقــق األهــداف العلميــة لتربيــة النــاس عامــة و الشــباب خاصــة ومــن المحاضــن 

  :بين هذه األهداف نجد 
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فالمسـجد ملتقـى للعبـادة  ومـن أعظـم : األخالق الزكية فـي شخصـيات النشـئ غرس الفضائل و 
فيعرفـــون كيـــف يصـــلون وكيـــف يـــذكرون اهللا عـــز وجـــل لـــى المســـجد التوجيـــه لمـــا يـــأتي النشـــئ إ

بـرامج تحفـيظ القـران الكـريم ، ونشـر لهـم مـن  تالوة القران ففي ذلك نفـع عظـيم أيضـاويسمعون 
العلم  فأكثر المكتبات تأثيرا في العالم وهـي المكتبـات التـي تـرتبط بالمسـاجد مـثال فـي فتـرة مـن 

  .ملتقى العلماءوملتقى طلبة العلمتاريخ المسلمين كان المسجد 
التربية الروحية هي أهـم شـيئيجب أن نفهمـه  :الجماعة تحقيق التربية الروحية من خالل صالة 
فالمســـجد منبـــر الخيـــر ومجمـــع األخيـــار كـــل هذايعـــد  مـــن المســـجد فالتربيـــة عبـــارة عـــن قـــدوة ،

  .رسائل من رسائله التي يهدف الى تحقيقها 
خطبة الجمعة من أفضـل عطايـا اهللا :عداد جيل مسلم وتربية النشئ من خالل خطبة الجمعة إ

ألمة فخطبـة الجمعـة تالمـس مشـاعر النـاس لـذا ينبغـي أن تعـالج  مشـاكلهم وترتقـي على هذه ا
  .بأرواحهم  حتى يحبوا العبادة 

 أن يحبـب اهللا إلـى خلقــه ويحبـب الخلـق إلــى إهللان خطيـب المسـجد النــاجح هـو الـذي يســتطيع إ
  .عز وجل فخطبة الجمعة لها دورها و أثرها في حياة الناس و األمة جمعاء 

المسجد تصقل القلوب مثلما يصقل الحديد فيعـود جديـدا المعـا والمسـجد يحقـق مـن أول خطبة 
يوم وجد وبني فيه أهدافا عظيمة نستطيع القول أن في تلـك الفتـرة أي فـي صـدر االسـالم كـان 
يشــغل مكــان العبــادة ومكــان اجتمــاع المســلمين ، فالمســجد وجــد مــن أجــل تحقيــق هــدف نبيــل 

، وخلــق مجتمــع وجيــل مســلم علــى الطريقــة الصــحيحة والســليمة نشــئأال وهــو تربيــة ال وســامي 
  1.سالمي الحنيفطريقة الرسول الكريم والدين اإل

  :أهمية المسجد 

نفسـه لـى يها شرفا ومنزلة أن اهللا أضافها إالمساجد منارات الهدى في األرض لبني البشر ويكف
ن المســاجد أأهميــة المســاجد تكمــن فيــيهم ولعــل علـوذاتـه العليــا ليكتســب بناءهــا عظــيم ثنــاء اهللا 

خضـع بهـا العبـاد دات التـي  يضافة تشريف وتكريم ألن فيها تقام العباأضيفت إلى اهللا تعالى إ
ليهقــال اهللا تعـــالى ا يــذكر النــاس بمـــنهج اهللا و الطــرق الموصـــلة إياتــه وفيهـــآلــه ســبحانه وفيهـــا 

مــن اهللا مــن آنمــا يعمــر مســاجد إ"لى وقــالى تعــا" . د هللا فــال تــدعوا مــع اهللا أحــدا وأن المســاج:"
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ال اهللا فعســى أولئــك أن يكونــوا مــن إ تــى الزكــاة ولــم يخشــى واليــوم االخــر وأقــام الصــالة  وآبــاهللا
  .سورة التوبة". المهتدين 

لــى اهللا مســاجدها و أبغــض أحــب الــبالد إ"صــلى اهللا عليــه وســلم  كمــا جــاء فــي قــول رســول اهللا
  ."البالد الى اهللا أسواقها

  . اسمهاسم اهللا عز وجل وفيه يذكر المسجد منارة الهدى منه يرفع 

  .1المسجد هو منطلق الرسالة والمسجد هو معقل الخير ومأوى أفئدة المؤمنين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملخص الفصل 

، كـــان االســـتعماريةيبقـــى المســـجد العتيـــق كمعلـــم أثـــري دينـــي، يرجـــع تـــاريخ تشـــييده إلـــى الفتـــرة 
Iبين الروايـات الشـعبية فمـنهم مـن يرجـع تأسيسـه إلـى قبائـل منطقـة تيـارت ومـنهم  اختالفمحط

من يرى أنه أسس من طرف مقاولة إيطاليـة والحكومـة الفرنسـية هـي المشـرف علـى بنائـه، أمـا 
  .1872و 1870فيعود إلى فترة مابين تاريخ تشييده 
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 :تمهيد الفصل 

 والتي تعكس المتغيراتصحفية التي لها وقع على الجمهور ، نواع المن أهم األ الربورتاجيعد 

في  استعمالهلذلك يتزايد كولوجية  للمجتمع من خالل الواقع ، الثقافية والسي، االجتماعيةو

في  واالنفرادخفاء التمايز الصحافة المعاصرة ، ويتطور بإستمرارألنه نوع صحفي قادر على إ

عن الواقعة فقط وٕانما الصحفي بتقديم تقرير بحيث اليكتفي فيه ، اإلعالميةمضمون الرسالة 

  .حداث للسرد والمعالجة وأحاسيسه تتدخالن في إختيار األ يتهيترك شخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 : الروبرتاجتعريف 
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خبارية ويسم<أحيانا األنواع اإلواحدة من ،  هوفن من فنون الكتابة الصحفية الربورتاج

 الربورتاجحيث يقوم  للربورتاجالعربية  ستطالع هو التسميةن القول أن اإلبل يمك، االستطالع

بالكلمات صوير ت" سامي خبيان" لى الجمهور وهو كما يقول الدكتوربتصوير الواقع ونقله إ

 .لى كاميراتتحول معه الكلمة أو الجملة إ

نما نوع صحفي إدبية كالقصة والشهرة والرواية ،الكتابة األنواع رتاج ليس نوعا من أو الروبإن 

فهو أسلوب غة ،أي يعتني بجمالية النص لسلوب والمن خصائص األدب األ يأخذ، خالص

  الربورتاجيولد أسلوب االمتزاج دبي واألسلوب الصحفي ومن هذايخلط بين األسلوب األ

  .ق والواقع والغموض في أعماق الناس ئعادة الحقاالخاص والمتميز في إ

سم منها إ اشتقوالتي " روبرت "نجليزيمة الروبورتاج مشتقة من الفعل اإلن كلإ

"reporter"والربورتاج.خر آيئ من مكان إلى شتعني نقل  ال أي المخبر الصحفي وs  هو

وصف حالة إنسانية أو يعمل على ، خرين يعايشون واقعة نوع صحفي يعمل على جعل اآل

نسانية مع ربط كل ذلك بأسلوب يتمتع بقدرمن الجمالية و إلقاء الضوء على العالقات اإل

  1.قادر على التأثير سلوب شفافوأ ،على الصور االعتمادو 

  

  

  

  

  

 : الربورتاجلمحة تاريخية عن 

في العمل  الربورتاجهم من أدخلوا كلمة نجليز ين عن فنيات التحرير أن اإلؤرخيقول بعض الم

و وصف الفيضانات والحرائق أ الصحفي ،وقصدوا بها وصف دورة من دورات البرلمان ،
                                                           

 
.ص 80، 2010، دارھ��  ����� وا���ز��، ا���ا��،  1ط���� ا����ب، ا���
	 ا�����،  1 
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األدب في القرن  بازدهارالصحفي يرتبط  الربورتاجن تاريخ ويرى البعض أ والحروب ،

والكاتب " زواليملإ"الصحفي األديب الفرنسي  التاسع عشر ،ومن بين مؤسسي هذا النوع

في كتابه عشرات أيام هزت العالم " جون ريد "،والكاتب األمريكي "يبتن سنكالر إ" األمريكي 

  يقول نصر الدين الصين  لى إ "كيش" ورحالت الكاتب

 اشتغلالذي " البير ليون "نه كلما ذكر الروبورتاج يرسم الصحفي الفرنسي أ : العياضي

لى سوريا انطلق بعدها إ مراسال حربيا خالل الحرب العالمية األولى في جريدة لوماتان و

العياضي هو أول من حمل لمانيا ويضيف الدكتور فلسطين ، روسيا و أ ولبنان ،السعودية ،

/ 1304وأسيا خالل سنوات فريقيا مثل رحالت إبن بطوطة إلى إ الحديث ، الربورتاجسمات 

1377.1  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : نواع الروبورتاجأ

  : ن نقدم تصنيفا واحدا ألنواع الروبوتاج بل هناك عدة تصنيفات وهياليمكن أ 

  .وبورتاج مباشر وروبورتاج غير مباشر ر : التصنيف األول

                                                           

. �83��� ا����ب ، ا����� '
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تلفزة ذاعة أو ة ، إهو ذلك الروبورتاج الذي يقوم به الصحفي من جريد : الروبوتاج المباشر

التلفزة بنشره أو الجريدة أو وم تلك ويجري روبورتاجه ،وتقلى الميدان حيث يقوم بالنزول إ

  .من إنتاج جريدة أو إذاعة أو التلفزة نفسها الربورتاجإذاعته  أو بثه  أي أن هذا 

  عالمية أخرى الذي تنتجه مؤسسة إهوذلك الروبورتاج : غير المباشرالروبورتاج 

ويجري لى الميدانإلى النزول الصحفي من وكالة األنباء معينة إ يقومحيث. كوكالة األنباء مثال 

وتقوم بنشره ، والتلفزةذاعة اإلروبورتاجا صحفيا حول موضوع معين ثم تشتريه الجريدة أو 

نما أو اإلذاعة أو التلفزة إنتاج تلك الجريدة أوبثه أو إذاعه ، أي أن الروبورتاج هنا ليس من إ

  .نتاج غيرها من إ

  .وروبورتاج يرتبط بالموضوع  روبورتاجيرتبط  بالحدث ،: التصنيف الثاني 

اآلني الربورتاجنعني بالروبورتاج المرتبط بالحدث هو ذلك : روبورتاج يرتبط بالحدث -

ن يقوم بروبورتاج حول مؤتمر صحفي أو ندوة صحفية أو الذي يمكن للصحفي بموجبه أ

ن لرئيسالحكومة  أو وزير معين على أ أو زيارة ميدانية مسيرة سياسية أو مظاهر علمية ،

والظروف أي يصف مثال أجواء الزيارة النقل والوصف يكون موضوعه هذا يرتكز على 

التي يجب .المحيطة بها ويصف األماكن التي زارها رئيس الحكومة وغيرها من المعطيات

عادة ما تشتهر به التلفزة بفضل لى كبيرها وهذا النوع من الروبورتاجات وصفها من صغيرها إ

لى جانب الصوت تعتبر فالصورة إعالم األخرى عن وسائل اإل 1تتمتع بهاميزة الصورة التي 

  .بداع في التعليق وال يبقى أمام الصحفي سوى اإل ناقلة فورية للعواطف والمشاعر ،

  ى تتعلق تجات هي تلك الان أشهر أنواع الروبورتإ: روبورتاج يرتبط بالموضوع 

ترتبط بالحدث مثل الروبورتاجات ال نية أي وهي عادة روبوتاجات غير آ بالموضوعات ،

  . والبيئة ،وغيرها من المواضيع  التي تدور حول مواضيع الطفولة

                                                           

،  1999، د��ان ا���2�34ت ا�����)  ، ا���ا�� ، 3'�� ا���+ ا��)�1	، إ/��.�ت ',��  �+ ا*'�اع ا���
)  ، ط 1
. 46ص  
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لهذا التصنيف عدة أنواع  حسب طبيعة المواضيع ،نجد أن : التصنيف الثالث

  : تبعا لطبيعة الموضوع منها اتالروبورتاجو 

بالسياسة يدور حول قضايا سياسية واألحداث والوقائع التي لها عالقة  :روبورتاج سياسي

  .رهاب وغيرها مثل قضايا األمن واإل

ويدور حول المواضيع الثقافية  كالمطالعة وبيع الكتب ،التردد على : روبورتاج ثقافي

  .القضايا الثقافية ستطالع جمهور المثقفين  حول إ المكتبات ،الملتقيات الفكرية ،

وجمهور الرياضيين  المنشآتويتعلق بالمواضيع الرياضية باستطالع  :روبورتاج رياضي 

  .مور المتعلقة بالرياضة كل األ والمشجعين و

كالطفولة والمرأة والبطالة  االجتماعيةبالمواضيع   ويرتبط مضمونه :جتماعي روبورتاج إ

  1.لى ذلك والتشرد وما إ  المخدراتو 

  

  

  

  

  

  : خصائص الروبورتاج 

 .في الصيرورة اإلجتماعيةيجسد التطلعومعرفة األشياءواألشخاص والشعور بالمشاركة  �

يقوم بالتغلغل في أعماق الحياة الداخلية لألشخاص الذين يصفهم وهو يكشف عن  �

  .ألفعال المخفيةاالتي  تملي عليهم بعض العوامل 

  1.يرتكز على الوصف وهو يثير قضايا شائكة  �
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  :ملخص الفصل 

الكلمة الروبورتاج هو مراقبة عمليات وتطورات الظاهرة ،فهو تصوير بالكلمات ، تتحول فيه 

لى كاميرا بحيث تحمل هذه األخيرة للمشاهد صور الحاضر، وتخلق قوة تأثير الحضور إ

  .الناجمة عن التفاعل مع اللقطات الحركية عن طريق عملية المونتاج 
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يعـــد السينوبســـيس بمثابـــة خطـــة عمـــل توضـــح عمليـــة التركيـــب ،وهـــو بـــذلك :السينوبســـيس  •

 اليختلف عن السيناريو الذي هو عبارة عن ملخص يبين فيه كل الجوانب التي ستدخل في 

عمليــــة التصــــوير ، فهــــو الســــجل الــــذي يحتــــوي علــــى كــــل اللقطــــات التــــي تــــدخل فــــي تركيــــب 

المتمثلــة فــي بصــرية المعية ســمــع مراعــاة الجانــب التقنــي ومــن خــالل هــذه المادةال الروبورتــاج

روبورتـــاج مصـــور تناولنـــا فيـــه المســـجد العتيـــق كمعلـــم أثـــري تـــاريخي اختلفـــت الروايـــات حـــول 

مؤسسه الحقيقي هذا من جهة ومن جهة أخرى ، تطرقنا إلـى الجانـب الهندسـي المعمـاري لهـذا 

ر التشكيالت الزخرفية الهندسية المتواجدة داخل وخارج المسـجد  المعلم ، كما قمنا بوصف وذك

إضـافة إلــى التنويــه عــن دور و أهميــة  المســجد كمؤسسـة دينيــة لهــا مكانتهــا وســط المجتمعــات 

 .العربية اإلسالمية 

ن ال يكــون قــد عــرج عليــه أبــداع هنــا اإلقصــد بنبــداعيا و إموضــوعا  ناموضــوع نريــد أن يكــون 

جتهـــاد و تعـــب صـــاحبه  إكـــون عمـــال مكـــررا بـــل عمـــال يـــدل علـــى تـــى ال يو هـــذا ح نـــا مـــن قبل

  .حسن صورةأنجازه بإل

ــل ــا قب ــة م تعتبــر هــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل إلنجــاز أي عمــل :التصــوير مرحل

عتبارها النظرة المستقبلية للمادة السمعية البصرية المـراد إنجازهـا و إسمعي بصري ب

ن الصــحفي هنــا يقــوم بجمــع  أو هــي مرحلــة  اإلعــداد للعمــل بحيــث  تطبيــق للفكــرة األوليــة ،

، لألشــخاص الــذين لهــم عالقــة بالموضــوع  ســتجواباتامــن وثــائق و معلومــات  و  اســتطاعمــا 

نـــابجمع المعلومـــات عـــن الموضـــوع وذلـــك باإلســـتعانة مـــن خـــالل قيام نـــاهوهــو األمـــر الـــذي حقق

  .بالكتب والموسوعات والمعاجم والمقابالت 

إلــى مقــر مديريــة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف لواليــة تيــارت ، ثــم   2017فيفــري  20توجهنــا فــي

إلـــى مديريـــة الثقافـــة  وذلـــك مـــن أجـــل الحصـــول علـــى موافقـــة التصـــوير ومعاينـــة بقيـــة األمـــاكن 

  المتعلقة بموضوع بحثنا ، تم تحديد مواعيد التصوير إلجراء المقابالت مع عدة شخصيات 

ســتاذ جــامعي بقســم التــاريخ الحــديث خنفــار الحبيــب ، أســتاذة جامعيــة بقســم إمــام بالمســجد ، أ

 . األثار جلجال فاطيمة ، كاتب ورئيس جمعية األمير عبد القادر أحمد بوزيان 
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ي مرحلة تأتي قبل الشروع في عملية التصـوير المعاينة ه: و الشخصيات ماكنمعاينة األ •

المعلومـــات الخاصـــة بالموضـــوع لإلحاطـــة و تكمـــن أهميتهـــا فـــي جمـــع أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 

لـي يـتم التصـوير  كان من بـين األمـاكن التـي عايناهـا  بالموضوع الذي نكون بصدد إنجازه  و

 :فيها 

 :األمــــاكن  �

 توجهنا إلى منطقة األجدار األثرية  بوالية تيارت ، وبعد ذلك إلى مغارة إبن خلدون  من  -

 .و إبراز أهميتهما التاريخية واألثرية  بهماأجل تصوير هذين المعلمين  مع التعريف

توجهنا إلى المكان الذي يقع فيه المسجد العتيق لوالية تيارت من أجل التصـوير، بهـدف إبـراز   -

 .هذا المعلم وتسليط الضوء على أهميته التاريخية واألثرية والدينية

إجــــراء أجــــل شــــخاص مــــن األ العديــــد مــــن صــــل مــــعابالبحــــث و التو  نــــاكمــــا قم :الشخصــــيات  �

مختصين في مجـال التـاريخ واألثاروالـذين مـن شـأنهمأن يثـروا و والتي تمت مع أساتذة مقابالت 

  : نذكر منهم  ه المادة السمعية البصرية هذ

التـــاريخ الحــــديث ، خنفـــار الحبيـــب بجامعــــة العلـــوم االجتماعيــــة فـــي  و أســـتاذ جــــامعي دكتـــور -1

 .واإلنسانية كارمان والية تيارت

  .عية األمير عبد القادر والية تيارت ، أحمد بوزيان كاتب ورئيس جم -2

 .إمام بالمسجد العتيق بوالية تيارت بومعزة عبد الرحمان -3

 .األثار جلجال فاطيمةأستاذة جامعية بقسم  -4

 من لروبورتاجدانية لما سوف يتم عرضه في اهو عبارة عن خطة مي:  سيناريو المعالجة  •

 .في عرض  تينأو الفكرة الرئيسية  معتمدلروبورتاجخالل الشرح الموسع لملخص ا

/ متحركـةحركـة الكـاميرا / لمدينة تيارتلقطة عامة / نهار / خارجي تصوير :  المشهد األول  -

 .أماميةزاوية التصوير 

/ تســتقبل /  لقطــات عامــة للمعلــم األثــري األجــدار /نهــار / خــارجيتصــوير : المشــهد الثــاني  -

 .زاوية التصوير أمامية /  متحركةحركة الكاميرا 

/ لمغــارة إبــن خلــدون بواليــة تيــارتعامــة  اتلقطــ  / نهــار/ خــارجيتصــوير : المشــهد الثالــث  -

 زاوية أمامية بنورامية من اليسار إلى اليمين و زاوية التصوير  /متحركة  حركة الكاميرا
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حركــة /  جللمســجد العتيــق مــن الخــار  عامــة اتلقطــ/ نهــار / خــارجيتصــوير : المشــهد الرابــع  -

 .وبنورامية من اليمين إلى اليسارزاوية التصوير أمامية / متحركة الكاميرا 

حركـــة / للمســـجد العتيـــق مــن الـــداخللقطـــة عامــة / نهـــار / تصـــوير داخلــي : الشــهد الخـــامس  -

 وبنورامية من اليمين إلى اليسار وضد غطسيةزاوية التصوير أمامية / متحركة الكاميرا 

حركــة /لقطــات عامــة لمغــارة إبــن خلــدون مــن الــداخل /نهــار / تصــويرداخلي: المشــهد الســادس

  .زاوية التصوير أمامية وضد غطسية  /الكاميرا متحركة 

  :المقابلة األولى  �

/ صــباحا  11.30التوقيــت/ بــالمجلس الشــعبي الــوالئي لواليــة تيــارت/ نهــار / تصــوير داخلــي 

كاتــب ورئــيس جمعيــة تيــارت أحمـــد طــة مــع لق/ حركــة الكــاميرا ثابتــة/ ميــة زاويــة التصــوير أما

  .بوزيان 

  :المقابلة الثانية  �

بجامعــة العلـــوم اإلجتماعيــة واإلنســانية قســـم التــاريخ الحــديث واليـــة / نهــار / تصــوير داخلـــي 

خنفـار للـدكتور  لقطـة/ حركـة الكـاميرا ثابتـة/ زاوية التصـوير أماميـة/  11.30التوقيت / تيارت

  .الحديث  تاريخالأستاذ في الحبيب 

 :المقابلة الثالثة  �

ـــارت  /نهـــار /تصـــوير داخلـــي  ـــة التصـــوير /  14.00التوقيـــت/ بمديريـــة الثقافـــة لواليـــة تي زاوي

  .لقطة لألستاذة جلجال فاطيمة بقسم علم األثار / حركة الكاميرا ثابتة / أمامية 

  : المقابلة الرابعة  �

ـــي  زاويـــة /  مســـاءا 16.30التوقيـــت / بالمســـجد العتيـــق لواليـــة تيـــارت/ نهـــار / تصـــوير داخل

  .إلمام المسجد العتيقلقطة / حركة الكاميرا ثابتة / التصوير أمامية
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 تحتاج هذه المرحلة إلى وسائل التصوير و التسجيل مثل آلة  :التصويرمرحلة  •

 الهاتف النقال  و ضبط الصوت، فيصور الصحفي ما يهمه و ما يمكن أن  ،الكامير

يساعده مـن صـور، يسـجل كـل اإلسـتجوابات الهامـة مـع الشخصـيات المعنيـة بالموضـوع  فهـو 

  .عبارة عن جمع المادة الخام ، و هو ما سعينا إلى العمل عليه في هذه المرحلة

ات ألة التصوير في التعبيـر ووصـف مـاهو مكتـوب كما يتم كذلك ضبط حجم و زوايا و حرك 

  .على الورق أثناء مرحلة اإلعداد

 :لتقاط الصوت و الصورة إ

فــي هــذه المرحلــة و بعــد جمعنــا  لمــا نســتحقه مــن مــواد و معلومــات نتجــه مباشــرة إلــى مرحلــة 

وير و الخــروج بالكــاميرا إلــى الميــدان إلنتــاج المــادة الســمعية البصــرية  المرتبطــة بعمليــة التصــ

  .هي تصوير ما نستحقه إلنجاز العمل 

و بعد القيام بترتيب جميع المواعيد الخاصة بإجراء المقابالت مع األشـخاص المعنيـين بـاألمر 

هــي مرحلــة مهمــة و و و تحديــد أمــاكن التصــوير ، تــم اإلنتقــال إلــى إلتقــاط الصــورة و الصــوت 

ـــتم  التـــي ـــائيتي الصـــوتي ـــة التصـــوير عبر قـــد تمـــت الصـــورة و و  فيهـــا اإلعتمادعلZثن مراحـــل مرحل

  1.حسب األيام المختارة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

�'ر وا��وز�0 ،ا3ردن، 1را:د ���د -د ر/ و	��9 -*�'/ ، ��دئ ا�6راج ،ط  �55،ص 2009، دار ا�#��در�� �
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الصــــــــحفية تبــــــــدأ هــــــــذه المرحلــــــــة بعــــــــد جمــــــــع المــــــــادة :التصــــــــويررحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد م •

 . عمليتي المونتاج و المكساجوفق ذلك ، فيتم التعليق على الصورة والمعالج ةالروبورتاجهيكلل

يتم  خالل هذه المرحلة بعد التصوير و جمـع المـادة الخـام :  المشاهدة و إختيار اللقطات

مشــاهدة مــا تــم تصــويره مــن أجــل إنتقــاء كــل مــا هــو مهــم و يخــدم الموضــوع المعــالج باإلضــافة 

إلى إختيار اللقطات المناسبة  كما يتم اإلستغناء عن البعض لعـدم حاجتنـا لهـا لتسـهيل عمليـة 

صـور ( وبورتاج باإلضـافة إلـى إختيـار عناصـر خارجيـة  التحكم في المدة الزمنية المختارة للر 

ا وفـق سـيناريو محـدد و مبتكـر يجعـل و يتم هـذ) ثابتة ، نصوص ، عناوين ، مؤثرات صوتية 

 . المشاهد يحس به و هو ما سيجعله يتشوق لمعرفة اللقطات الموالية

تعليــق و تأكيــده خاصــة فــي دورا ضــروريا فــي بلــورة ال تركيــبيلعــب ال : )التركيــب ( مونتــاج ال .1

فـي  مـادة السـمعية البصـريةاللغـة المرئيـة لل هـوفالمونتاج  ،نتقال من مشهد إلى أخرفواصل اإل

و هــو عمليــة فرنســية" Montage" مونتــاج كلمــة صــل ة،أن التعليــق هــو لغتــه المسموعأحــين 

ســـب مـــواد مختلفـــة بن نـــه مخطـــوط مـــنأي فـــن الشـــريط الســـينمائي و خاصـــيته فنيـــة مســـتعملة فـــ

ـــة و ذلـــك ب حـــداث و األالشـــريط الســـينمائي الواحـــد واصـــفا ســـتعمال صـــور مختلفـــة  فـــي إمعين

 : مرحلتين  ويتم عبرياها بالزمن إماكن و رابطا األ

 .و الوصل من جديد أعادة اللصق إمرحلة القطع ثم  :ولى المرحلة األ -

الناتجـــة عـــن عمليـــة القطـــع و  هـــو مضـــامين وســـائل التغييـــر الفنـــي الخاصـــة:المرحلـــة الثانيـــة  -

 .اللصق

 سن اللقطات التي تثري حأنتقاءإلمن التصوير تتم عملية المشاهدة  نتهاءاإلبعد 

 دة المصورة عدة مرات حتى من خالل هذه المرحلة قمنا بمشاهدة الماالموضوع و 

ـــد مـــا  نـــايتســـنى ل ـــم قم ،ســـتغناء عنـــه اإلستطيعنحتاجـــه مـــن مشـــاهدة و مـــا نتحدي بترتيـــب  نـــاث

و هــذا وفــق ســيناريو مســطر مــن أجـــل روبورتـــاج، يخــدم الاللقطــات فــي خليــة التركيــب بشــكل 

  .1لروبورتاجتسهيل عملية التحكم في المدة الزمنية المخصصة

                                                           

�� ، دار ا����ء ����� ا�����
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ذلك فهو عـادة يقوم بتقوية ما تعرضه الصورة لالمادة السمعية البصرية فالتعليق في  :التعليق  -1

حتـى يمكـن تحديـد مـا تحتاجـه لقطاتـه مـن شـرح  لروبورتـاجاتركيب نتهـاء مـنال يكتـب إال بعـد اإل

غلــب األحيــان ال تكتمــل إال بالصــورة أفالصــورة المرئيــة فــي  ،و تحديــد الــزمن المتعلــق بــالتعليق

معــاني الكاملــة لنــه شــرح و تفســير و صــياغة اأكمــا  ،الصــوتية الموازيــة لهــا و المتفاعلــة معهــا

الصـورة هـي  ن، أعلى  الـرغم مـن و ،هة نظر محددة  حداث في إطار وجخبار و األعلى األ

ســــتكمال حيــــان إلن الكلمــــة تكــــون ضــــرورية فــــي الكثيــــر مــــن األأال إروبورتاجــــســــاس فــــي الاأل

التركيــز عليــه فــي  نــاتتضــمنها الصــورة و هــو مــا حول نأالمعلومــات و المعــاني التــي ال يمكــن 

المــادة الســمعية  الفــراغ النــاتج عــنمــن خــالل كتابــة نــص التعليــق ســد  نــاذ حاولإتعليقــتنــا للكتاب

 .البصرية

عرفت الموسيقى منذ أقدم األزمنة ، كما تلعب دورا أساسيا في العديد مـن الفنـون  :الموسيقى  -2

و غيرهــــا، بــــداخلها  ، فكثيــــرا مــــا نــــرى المســــرحيات و المسلســــالت و األفــــالم و الروبورتاجــــات

 .موسيقى ليتمكن هذا النوع من الفنون من الحصول على الجو المالئم و اإليحاء المطلوب 

الــبعض لتــزامن الصــورة  يبعضــهانــاه خلــط األصــوات و مزجهــا مع) : مــزج األصــوات(المكســاج -3

 .يوتمتد هذه العملية إلى مرحلة ما بعد المونتاج و هي المرحلة النهائية لشريط الفيد، فيه

و فـي  خـاص تعليق ناثم سجل ،تصوير جميع ما نحتاجه في الشريط و في هذه المرحلة قمنا ب

  .الروبورتاجعلZنا صور حتى تحصلبمزج التعليق مع ال نااألخير قم
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أو اللبـــؤة كمـــا ســـماها البربـــر واحـــدة مـــن أقـــدم المـــدن الجزائريـــة،  تيهـــرت......................

تقــــع تيــــارت فــــي ...............كانـــت مهــــدا للكثيــــر مـــن الحضــــارات اإلنســــانية عبــــر التـــاريخ 

الشمال الغربي من الجزائر، يحدها من الشرق الجلفة والمديـة ، ومـن الغـرب سـعيدة ومعسـكر، 

  .نوب األغواط والبيضومن الشمال تيسمسيلت وغليزان ، من الج

عاصـمة الرسـتميين التـي ترتقـي بـين ..........عرفت المدينة بعدة تسميات تاقدمت وتـاغزوت 

  أحضانها العديد من المعالم األثرية والدينية التي تحكي كلها تراث وتاريخ 

  هاته المعالم الضاربة في عمق التاريخ منذ قرون التي تبدو كلوحة . المنطقة العريق

  .......................................ائعة نحتتها أنامل من الطراز الرفيع فنية ر 

  عن سطح البحر، وغير بعيد عن توسنينة التي  1200على إرتفاع ألف ومئتين متر

  ال ترمز بالضرورة لحضارة الفراعنة  األهرامات، هذه 13يتواجد بهاثالثة عشر هرما 

  .....................................................بمصر وال للمايا بالمكسيك 

  على هذه الهضبات تقبع أثار األجدارالتي تمثل مجموعة قبور تعود إلى العهد

  قبرا بنيت مابين 13البربري ،أقامها الملوك األمازيغ لموتاهم ، تحتوي ثالثة عشر

  التاريخ نفسه القرن الرابع ميالدي والسابع ميالدي أهمها ضريح  هرم كسكاس ،ليعيد 

  ................................ليذكرنا بحضارة غابرة الزالت أثارها ماثلة للعيان 

  لنواصل الترحال أين تطأ أقدامنا المكان الذي شهد والدة بنات أفكار إبن خلدون األب

غرب ، المغارة أو خلوة إبن خلـدون الواقعـة بـدائرة فرنـدة خمسـين كلـومتر  االجتماعالروحي لعلم 

تعتبـر " ......................اليوم تـاغزوت" تيارت ، وبالضبط بقلعة بني سالمة التي تسمى

  مغارة إبن خلدون معلما تاريخيا ، وثقافيا وطبيعيا تتألف

مــــــن مغــــــارة رئيســــــية تــــــرتبط بغــــــرف صــــــغيرة بــــــداخلها إضــــــافة إلــــــى ثــــــالث مغــــــارات أصــــــغر 

  .................................... ......................................بجوارها

  باالخضراركما تطل المغارة على منظر بانورامي ساحر تختلط ألوان أتربة األرض 

وتلـــك العناصـــر حولـــت قلعـــة بنـــي ســـالمة إلـــى تـــراث طبيعـــي ..................وزرقـــة الســـماء

  .جمال متربعان التاريخ هنا يهمس بلغة الحنين العراقة وال.يزاوج بين اإلبهار والدهشة 

  ومن أبرز وأعرق المعالم األثرية للوالية ،المسجد العتيق أين يتعلق البصر والقلب في
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خيوط الضوء الهابطة على فضاء المسجد بمهابة وخشوع وتشحن الروح في سـالم فـي حضـرة 

  الجمال ، ينتصب المسجد في وسط المدينة كلوحة معمارية خالدة بالناحية 

ن مدينــة تيــارت علــى منحــدر يتقــاطع عموديــا مــع نهــج األميــر عبــد القــادر الشــمالية الغربيــة مــ

الممتــد مــن الشــمال إلــى الجنــوب ويشــرف مــن الناحيــة الشــرقية علــى ســاحة الشــهداء، أماغربــا 

فيحــده نهــج المقاومــة ، وعلــى جانبيــه ســلمي درج  يؤديــان إلــى مــدخل المســجد ، تتربــع قاعــدة 

  .المسجد فوق ينوع عين الكرمة 

وفــي الــركن الجنــوبي الغربــي تقــع المئذنــة حيــث ترتكــز علــى فضــاء مربــع بــارز عــن الجــدار ، 

  طويلة نوعا ما دائرية الشكل ، كما تتوسط المسجد قبة ضريحية متوسطة 

  .الحجم بسيطة الشكل ، تتداخلها ثمانية نوافذ يعلوها شكل هالل موجه لأل على 

  لقادر بن حميسي كما يعرف لدى عامة يعرف هذا المسجد بإسم الشهيد فيغولي عبد ا

النــاس بإســم الجــامع الكبيــر أو جــامع عــين التــرك أو عــين الكرمــة ،نســبة إلــى الينبــوع الموجــود 

  .........................................................أسفل المنحدر 

ف حـول حسب بعـض المصـادر إال أنـه تـم اإلخـتال 1873_1872بني المسجد العتيق مابين 

  .المؤسس الحقيقي للمسجد 

  حسب تصريح الكاتب أحمد بوزيان رئيس جمعية األمير عبد القادر بمدينة تيارت أنه

تــم تشــييد المســجد العتيــق كمعلــم دينــي منــافس للكنيســة التــي تــم بناؤهــا مــن طــرف المســتعمر 

وأعــراش  الفرنســي ، وذلــك مــن حيــث الوظيفــة أوال والهندســة المعماريــة ثانيــا مــن طــرف قبائــل

  .المنطقة أمثال أوالد لكراد ، العويسات ، أوالد شريف 

  .أما الحجارة المرصعة التي بني بها المسجد جلبت من منطقة لجدار األثرية 

  في حين يقول البعض أن تشييد الجامع كان من طرف مقاولة إيطالية على الراجح

وقد كانت الحكومة الفرنسية هي المشرف علـى بنائـه طبقـا لمـا تبنتـه فـي سياسـتها اإلسـتيطانية 

  .في الجزائر 

المسجد العتيق يعد إرث تاريخي وعمراني عظيم ، للمعلم مدخل رئيسي واحد يتسـم بالضـخامة 

والفخامــــة فــــي آن واحــــد يبلــــغ إرتفاعــــه خمســــة أمتــــار ، تتقدمــــه درج ، وعلــــى طرفيــــه عمــــودين 

تشــابهين ، يشــغل هــذا المــدخل بوابــة خشــبية عمالقــة تتكــون مــن مصــراعين متســاويين ، كمــا م

  يتخلل جدران المسجد عدة أقواس غاية في الدقة واإلبداع تتوسطها نوافذ 
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ليفتح فضاء المسجد علـى بيـت للصـالة ، ينقسـم فضـاءه الـداخلي إلـى ثالثـة أسـاكيب متسـاوية 

ركــز محــراب مجــوف نصــف دائــري ينتصــب علــى عمــودين وموازيــة لجــدار القبلــة ، يتوســط الم

جــانبيين ، وٕالــى جانــب المحــراب عــن اليمــين يقــع المنبــر الخشــبي المثبــت فــي الجــدار بــه فتحــة 

يعلوهـا عقـد حـدوي ، كتـب عليــه محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم تــوج فـي نهايتـه بقبـة مثمنـة كتــب 

نجـد سـلما خشـبيا صـاعدا مـؤدي إلـى في إحدى جوانبها اهللا ، أما مـن الناحيـة الغربيـة للمسـجد 

  .ظلة علوية 

أمــا  مقصــورة اإلمــام تقــع فــي الجهــة الجنوبيــة لبيــت الصــالة لهــا مــدخلين يفضــي األول منهمــا 

إلــى بيــت الصــالة ، ويفضــي الثــاني إلــى فنــاء خلفــي ، كمــا يوجــد بــداخلها نافــذتين فــي الجــدار 

  .الجنوبي

ورة مسـتطيلة الشـكل ، لهـا مـدخل يفضـي إلـى تلي مقصورة اإلمام من الجهة الغربية غرفة مجا

  .......غرفة أخرى وهذه الغرفة عبارة عن ممر يؤدي إلى قاعة الوضوء 

الممتــدة مــن الغــرب إلــى الشــرق عــن الجــدار الجنــوبي وصــفت بــالموازاة لهــا مقاعــد حجريــة ، و 

  ...................بقاعة الوضوء مدخل ثاني يفضي إلى خارج المسجد

كــل هــذا الجمــال أو الكشــف عـن جــالء روعتــه مــن دون إحتفــاء العــين باإلضــاءة  اليمكـن رؤيــة

  وال شيئ............صممت النوافذ و الثريات لتضيئ هذا الجمال ......

يمكنــه أن يجــرد الحيــاة مــن ثوبهــا الظــاهر وينقلنــا إلــى مضــمونها الــدفين كالتشــكيالت الهندســية 

تيجـــان األعمـــدة وقوامهـــا عناصـــر نباتيـــة للزخـــارف ، حيـــث نلمـــس تواجـــدها بشـــكل خـــاص فـــي 

تتمثــل فـــي ســـتة عشـــر بتلـــة ، أيضـــا زخـــارف هندســـية أعلـــى مـــدخل الغرفـــة المطلـــة علـــى بيـــت 

الصالة والمقصورة قوامها معينان بداخلها دوائر إضـافة إلـى زخرفـة لزهـرة مـع هـالل يتجـه إلـى 

  .األعلى 

اتيـة رسـم بـين كـل إثنـين منهمـا كما نلمح على األعمدة المتواجدة في مدخل المسجد زخـارف نب

  رسم لهالل يتجه لألعلى ، وتعلوه نجمة خماسية الشكل كما يشغل سطح

  كل من مصراعي البوابة جملة من المربعات الزخرفية تحمل شكل لزهرة ذات ثمان 

  .بتالت وشكل لهالل يتجه نحو األعلى
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نـه يرفـع إسـم اهللا عـز وجـل كان والزال المسجد العتيق منارة للهدى في األرض لبني البشر ، م

وفيــه يــذكر إســمه ، ولقــد ظــل علــى إمتــداد التــاريخ مؤسســة تعليميــة ومحضــنا تربويــا ، ومعقــل 

  للخير ومأوى ألفئدة المؤمنين ، لما يحققه من تربية روحية للنشئ من

خالل خطبـة صـالة الجمعـة ، وبـرامج تحفـيظ القـرآن الكـريم ، لخلـق مجتمـع مسـلم يمشـي علـى 

  .نهج الرسول الكريم والدين اإلسالمي الحنيف  نهج سليم ،

  وهكذا يبقى المسجد العتيق شاهدا من الشواهد الكثيرة على حقبة زمنية لم يمحيها أثر

الزمن وال الطبيعة لتظل هذه اآلثار التاريخية ذاكرة جماعية تستحضرها األذهان والقلـوب عبـر 

  .األجيال ، فخرا بحضارة تيهرت العريقة
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رة ا��دا��  �� :  

 ���  وزارة ا�����م ا����� و ا��ث ا��
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  �ن إ-داد و�(د�م

 ���  'ر�ف 

  'ر�ف ��رة

  ��ت إ'راف ا3$��ذ 

  Bو�� '(رون
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رة ا���� :  

��م �0*  

  روور��ج �	ور 

�وان �  

  ا��$#د ا����ق ���م أ�ري  � ��د ��ز�ن 

  إ-داد و�(د�م

 ���  'ر�ف 

  'ر�ف ��رة 

  إ'راف ا3$��ذ

  Bو�� '(رون 

  �	و�ر

 ��و-زة -  

��ق��  

 ���  'ر�ف 

  �ر*�ب

  زواوي -د ا�(�در

  ��زوز ا���ج

  �و$�()

  ا��ود

��(دم ��'*ر ا����ص إ�) �ن $�ھم �ن 5ر�ب أو�ن ��د  � إ�#�ز ھذا ا���ل   

$2016/2017�� ا6���ج .  
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 اليوم التوقيت الكاميرا المستعملة المنطقة المضمون طاقم العمل

  �و	زة 	��:��و�ر 
زواوي 	�د ا���در و :�ر��ب 

 ��زوز ا���ج

  ��2017رس  KanonHV30 9:00  ����� 5 ���رت �د���  ��ط� 	��� ��د��� ���رت

  بوعزة علي:التصوير

زواوي عبد القادر :تركيب 

 ومعزوز الحاج

 

لقطة عامة للمعلم األثري 

 األجدار

بلدية توسنينة والية 

 .تيارت
Kanon HV 30 11.30 م 2017 مارس 06 صباحا 

  تصوير بوعزة علي

  تركيب زواوي عبد القادر

 و معزوزالحاج

 لقطة عامة لمغارة إبن خلدون
  تيارتدائرة فرندة والية 

 
Kanon HV 30 10:30 2017مارس  09 صباحا 

  بوعزة عليالتصوير 

  تركيب زواوي عبد القادر

 ومعزوز الحاج

 م 2017مارس  10 صباحا KanonHV 30 10:00 والية تيارت للمسجد العتيقعامة  لقطات

  بوعزة علي: تصوير

زواوي عبد القادر و : تركيب

 مقابلة مع األستاذة جلجال

 فاطيمة

بمديرية الثقافة والية 

 تيارت
KanonH V 30 14:002017مارس  13 مساءا 
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  معزوز الحاج

  

 

  بوعزة علي :تصوير 

  زواوي عبد القادر :تركيب 

 و معزوز الحاج 

المجلس الشعبي الوالئي   الكاتب أحمد بوزيانمقابلة مع 

 بوالية تيارت

Kanon HV 30 16:00 2017مارس 13 مساءا 

  بوعزة علي :تصوير 

  زواوي عبد القادر: تركيب

 ومعزوز الحاج

األستاذ الجامعي مقابلة مع 

 خنفار الحبيب

جامعة كارمان والية 

 تيارت

Kanon HV 30 12:302017مارس 15 مساءا 

  بوعزة علي :تصوير

  زواوي عبد القادر:تركيب 

  ومعزوز الحاج

 

المسجد العتيق والية  مقابلة مع اإلمام

  تيارت

Kanon HV 30 16:00 2017أفريل  2  مساءا 
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 ا��ط� 
ر�ط ا��ورة 
ر�ط ا��وت

الحوار  الموسيقى ضجيج  رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير

 01 ثا26  البدايةشارة عامة  / / آذان   /

  عبر ..تيهرت العود 

 التاريخ

مامية أ  02 ثا 28 فديو لمدينة تيارت عامة  متحركة 

البيض..تقع العود  ثا 15 صورة لخريطة عامة  ثابتة  أمامية    03 

.......عرفت العود 

 تاغزوت

بنورامية من 

 اليسار الى اليمين

 04  ثا16 فديو لمدينة تيارت عامة متحركة
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

الحوار  الموسيقى ضجيج  رقم اللقطة مدة اللقطة اللقطةمضمون  نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير

	����  ا��ود 
  ...ا�ر ����ن

 �ر���

#�9 �ور "د��� ��د��� ���رت 	��� ���ر�� أ�����  05 

 /  ا��ود 

 

#�5  �ورة ��� %دا����ق 	��� #���� أ����� /  06 

 /   .........ھذه ا��ود 

 ا�ر*�(

��ورا��� �ن 
 ا����ن إ�+ ا�� �ر

	���   ���ر�� ا.#ري ا.%دار���م ��ورة �   17�#  07 

����� �ر  ���ورا�� / ا��ود /
  ا�+ ا����ن

	���   ���ر��   08  #�38 *د�و ��د��� ���رت 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

الحوار  الموسيقى ضجيج  رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير

	�+  ا��ود  /
 �����ن...

��ورا��� �ن 
 ا�� �ر ا�+ ا����ن

��/%ز ���ر�� %دار*د�و ���ط�� ا.   20�# 09 

#�6  �ورة ��%ر أ �س  	���  #����   %����� / ا��ود /  10 

.......ا����ن ا��ود /
 ���رت

#�4  *د�و ���1رةإ�ن �0دون   %ز/�� ���ر�� أ�����   11 

� �ن ��ورا��  ا��ود /
  �+ ا����ن ا�� �رإ

#�51  *د�و ����� ���  ��2 %ز/�� ���ر��  12 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

#�20  *د�و ���4 دا0ل ا�� %د %ز/�� ���ر�� %����� / ا��ود /  13 

�ن  ا��ود /
 ��و��5...

#�5  *د�و ��� %د ا����ق �ن ا�دا0ل %ز/�� ���ر�� 7د 6ط ��  14 

  ..ا�� %د ا��ود /

���� �. 

#�17 �ورة ��� %د ا����ق  %ز/�� ���ر�� أ�����  15 

��ر���  ا��ود /
 �%�وب

#�13 ا��� ا�ذي ��( *�8 ا�� %د 	��� #���� أ�����  16 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

#�18 �ورة � ��� ا��;داء 	���  ���ر�� أ����� ..��رف ھ�د/� /  17 

��ر�(  ھ�د/� /
 ا��ر��..

 18 #�5 �ورة ����وع 	�ن ا��ر�� 	��� #���� أ�����

#� 04 �ورة ���/ذ�� 	��� ���ر�� 7د 6ط �� �و	� ��..��( ھ�د/� /  19 

#�10  �ورة ����� ا�7ر���� 	��� ���ر�� 6ط �� ا.	�+..أ�� ھ�د/� /  20 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

  ..��رف / 

 ا����در

 21  #�13 *د�و ��� %د 	��� ���ر��  %�����

إ%���..إ%��( / /
�	 

��ر�� إ�+  #���� أ�����
 ا��در

#�40  �ورة ��0ص ���دث  22 

#� 12 *د�و ��� %د 	��� ���ر�� أ�����  / /  23 

 أ����� ��� �..أ�� ھ�د/� /

 

��ر��    #����
  إ�+ ا��در

#� 45 �ورة ��0ص ���دث  24 

 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

  ......��د ا��ود /

 ���رت

��ر�� إ�+  #���� أ�����
 ا��در

#�45 �ورة ?�رأة ���دث  25 

#�24 �ورة ��د0ل %ز/�� ���ر�� 6ط ��  ا��ود /  26 
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  ........���0ل ا��ود /

 ا?�داع

ر����� أ����� #�06 �ورة ."واس ا�� %د %ز/��   27 

  .........��A@ ا��ود /

 �� �و��ن

���ورا���  �ن  أ�����
ا�� �ر إ�+ 

و�ن  ا����ن
ا����ن إ�+ 

 ا�� �ر

#�16 �ورة ��� %د �ن ا�دا0ل 	���  28 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة اللقطةنوع  حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

���د ��+  ا��ود /
 8��	 B

 و �م

#�14 �ورة ����ر %ز/�� ���ر�� أ�����  33 

B..��ب  ا��ود / #�07 �ورة ����� �ن ا�دا0ل %ز/�� ���ر�� 7د 6ط ��   34 

#�24 �ورة � �م 0���  %ز/�� ���ر�� أ����� 	�و��..أ�� ا��ود /  35 

#�17 �ورة ����ورة ا?��م  ���ر�� أ����� %�و���..أ��  ا��ود /  36 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

  ..6ر*� ا��ود /

 �%ر��

��ورا��� �ن 
 ا����ن إ�+ ا�� �ر

#�50 �ورة ���	� ا�و7وء %ز/�� ���ر��  37 

  .......���س  ا��ود /

 ا���راب

#�15 �ورة �ز0ر*� 	�+ ��%�ن ا.	�دة ��ر��    ���ر�� أ�����  38 

 39  #�7  �ورة ��ز�0رف 	��� #���� أ�����  ا��ود /

ا.	�+..���@  / #�10  �ورة �ز�0رف 	�+ ا���ب 	��� ���ر�� أ�����    40 

��ر�� إ�+   ا. ��ذة %�%�ل������ �(   45�#  41
  ا��در

  /                      ا��ود  ا�� %د..��ھو  ��ط 6  #����

    آذان  6ط ��  ���ر��  	���  �ورة ���/ذ��  #� 05  42
  ا��ود
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة  مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

  ..�Aظ� ا��ود /

 ���ف

#�10  �ورة ��Aظ� ا��رآن 	��� ���ر�� أ�����  43 

و�� ..ا�� %د ا��ود /
 أ�#رھم

��ر�� أ�+  #���� أ�����
 ا��در

#� 45  ������ �( إ��م ���� %د  44 

#� 05 �ورة ��د��� ���رت  	��� ���ر�� أ�����  ا��ود /  45 

ا��;��� ��رة 	��� ���ر�� أ�����  ا��ود /  40 �#  46 

  

  

  



 

  ب

  :خاتمة 

لى توثيـق المسـاجد مـع ما أحوجنا اليوم إلى دراسة تراثنا العمراني اإلسالمي العريق و إ

  .التراث والتمسك به والدفاع عنه ستفادة من بصيانتها  لإلالقيام 

الـدور الــذي تلعبـه هــذه المســاجد بشـكل عــام والمسـجد العتيــق بشـكل خــاص فــي  ة وذلـك ألهميــ

األخــــالق الطيبــــة والعــــادات الحميــــدة التــــي حــــث عليهــــا ديننــــا  نســــان وترســــيختنميــــة مــــدارك اإل

ـــات والطبقـــات ـــين مختلـــف الفئ ـــرا فـــي المجتمـــع بإ الحنيـــف مـــن أجـــل خلـــق المـــودة ب ـــاره منب عتب

لزرعاألخالق وقطب لنور الثقافة الوطنية ، ومنتدى لتوعيـة النشـئ بالسـلف الصـالح  فالمسـجد 

والـذي المعـالم األثريـة لواليـة تيـارت  أهـمضـمن  2016صـنف سـنة ، العتيق  يعد معلمـا دينيـا 

لـى قبائـل منطقـة تشـييده إتضاربت الروايـات  حـول مؤسسـه الحقيقـي ، فـبعض الروايـات ترجـع 

ـــارت  ، وبعضـــها  ـــة إبمدينـــة  تي ـــاء المســـجد يرجـــع  إلـــى مقاول ـــأن بن ـــةعلى اآلخـــر يـــرى ب يطالي

سياســتها لمــا تبنتــه فــي الــراجح وقــد كانــت الحكومــة الفرنســية هــي المشــرف علــى بنائــه ، طبقــا 

  .ستيطانية في الجزائر اإل

  .سم الشهيد فيغولي عبد القادر بن حميسي ويعرف اليوم المسجد العتيق بإ

مــــابين العمــــارة العربيـــــة ا المســــجد عــــن بــــاقي المســـــاجد بطــــرازه المعمــــاري الهجــــين هــــذينفــــرد 

و هكــذا  يبقــى " .البــاروك " ســالمية  والعمــارة الغربيــة األوروبيــة  ، وهــذا الفــن يســمى بفــن اإل

المسجد  العتيق  معلم أثري ديني تاريخي أشرف عمـره علـى القـرن ونصـف القـرن  مـن الـزمن 

  .، وشاهد من الشواهد الكثيرة على حقبة زمنية مليئة بالحقائق 

لتبقــى هــذه األثــار التاريخيــة ذاكــرة جماعيــة تستحضــرها األذهــان  والقلــوب عبــر األجيــال فخــرا 

  .ت العريقة تيهر بحضارة 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع

 1أحمد أسعد جمعة وعارف أسعد جمعة ، دراسات في علم اإلجتماع اإلسالمي ، ط )1

  . 340، 2008،دار العصماء للنشر والتوزيع ،

 1البهنسي عفيف ، كتاب فنون العمارة اإلسالمية وخصائصها في مناهج التدريس ،ط )2

  .ص 226، 2008،،دار المعرفة للنشر والتوزيع ،لبنان 

 2010،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،  1محمد العقاب ،الصحفي الناجح ،ط )3

  .ص 300

،ديوان المطبوعات  3طالعياضي نصر الدين ،إقتربات نظرية من األنواع الصحفية ، )4

  .ص  250،  1999الجامعية ،الجزائر ، 

الغرب اإلسالمي للنشر ،دار  1أبو القاسم سعد اهللا  ،تاريخ الجزائر الثقافي ،ط )5

  .ص  480،  1998،  4والتوزيع، الجزائر ،ج 

،الشركة الوطنية  3أبو القاسم سعد اهللا  ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،ط )6

  .ص 450، 1999للنشر والتوزيع، الجزائر،

،دار الوفاء للشر  1أبو سالمة هاني ،جماليات اإلخراج بين المسرح والسينما ،ط )7

  .ص 260، 2008سكندرية ،مصر ،والتوزيع اإل

عظيمي أحمد ، منهجية كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم و  )8

  .ص  223،  2009، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1اإلتصال، ط

الشركة  1الزبيري العربي محمد ،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وأحمد بوضربة ، ط )9

  .ص 500،  1973لتوزيع ،الجزائر،الوطنية للنشر وا

،دار الجنادرية للنشر  1رائد محمد عبد ربه وصالح عكاشه، مبادئ اإلخراج ، ط )10

  .ص225، 2009 1األردن ،طوالتوزيع 

،دار المعرفة للنشر والتوزيع  1سعاد فويال ،المساجد األثرية لمدينة الجزائر،ط )11

  .ص 320، 2010الجزائر،

المعرفة للنشر والتوزيع ،دار 2سعاد فويال ،المعالم األثرية لمدينة الجزائر ،ط )12

  .ص 2005،250الجزائر،
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،ديوان المطبوعات  1عزوق عبد الكريم ،القباب والمآذن في العمارة اإلسالمية ،ط )13

  .ص 430، 1996الجامعية ،الجزائر ،

  :المقابالت 

مارس  13افة ، والية تيارت ، بتاريخ مقابلة مع األستاذة جلجال فاطيمة بمديرية الثق )1

  .14:00،على الساعة 2017

مارس  15مقابلة مع األستاذ خنفار الحبيب ، بجامعة كارمان والية تيارت، بتاريخ  )2

  . 14:00على الساعة2017

 13بتاريخ بوزيان ،بالمجلس الشعبي الوالئي مقابلة مع الكاتب ورئيس جمعية تيارت أحمد )3

  . 16:00 ،على الساعة 2017مارس 
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  إهداء

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين

أهدي عملي هذا إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان والتفاني إلى 

  أمي الحبيبةبسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان حنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبابيب 

  ."زهرة " 

إلى من علمني العطاء بدون إنتظار،إلى من أحمل إسمه إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار،

  ".عواد "بكل إفتخار والدي العزيز 

الحبيب، بوعالم ،عبد " إلى من تحلوا باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إخوتي وأخواتي

إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة إلى ينابيع الصدق الصافي ".الرحمان، سمية

و  الحلوة والحزينة سرت إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن الأضيعهم صديقاتي

، لمياء ،محمد ،عبد سميرة ،خديجةفاطيمة الزهراء، حنان، إبتسام ،فتيحة ،عودة ، أصدقائي

 .القادر، مخلوفي، الحاج

  .وٕالى جميع طلبة السمعي البصري" بختة"المذكرة وٕالى رفيقتي العزيزة في 

 خيرة  



  

  

  



  إهداء

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين

أهدي عملي هذا إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان والتفاني إلى 

  أمي الحبيبةبسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان حنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبابيب 

  ."زهرة " 

إلى من علمني العطاء بدون إنتظار،إلى من أحمل إسمه إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار،

  ".عواد "بكل إفتخار والدي العزيز 

الحبيب، بوعالم ،عبد " إلى من تحلوا باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إخوتي وأخواتي

إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة إلى ينابيع الصدق الصافي ".الرحمان، سمية

و  الحلوة والحزينة سرت إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن الأضيعهم صديقاتي

، لمياء ،محمد ،عبد سميرة ،خديجةفاطيمة الزهراء، حنان، إبتسام ،فتيحة ،عودة ، أصدقائي

 .القادر، مخلوفي، الحاج

  .وٕالى جميع طلبة السمعي البصري" بختة"المذكرة وٕالى رفيقتي العزيزة في 

 خيرة  



  

  

  



  كلمة شكر

  "لئن شكرتم ألزيدنكم : " عمال بقوله تعالى 

و الحمد هللا الذي هدانا إلى نور العلم، ووفقنا إلنجاز هذا المذكرة والتي لم تكن الشكر 

 .لوال توفيقه سبحانه وتعالىلنحققها

نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف غوثي شقرون الذي رافقنا طوال عملنا هذا ولم 

علينا بتوجيهاته ودعمه لنا ، وٕالى جميع أساتذة قسم علوم اإلعالم و اإلتصال خاصة يبخل 

  .أولئك الذين رافقونا طيلة هذه السنوات 

 .وٕالى كل من ساهم من قريب أومن بعيد في إنجاز هذه المذكرة
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  :الدراسات السابقة  -1

بجامعة "  الجامع العتيق دراسة أثرية " مذكرة تخرج  لنيل  شهادة ليسانس تحت عنوان -

شراف األستاذ شبوب محمد تحت إ،عداد الطالبة جلجال فاطيمة،من إمعهد األثار،الجزائر

  . 2009/ 2008السنة الجامعية 

لى الطراز المعماري كما تطرقت إ،ه المذكرة  تاريخ المسجد العتيقتناولت  الطالبة  في هذ

  .الخاص به 

عمارة المساجد في منطقة تيارت " مذكرة تخرج  لنيل  شهادة  الماجستير تحت عنوان -

بجامعة أبي بكر بلقايد ، "وعبد القادر فيغولي  نموذجين ،مسجدا سيدي الناصر

تحت  عداد خنفار الحبيب من إ جتماعية ،اإل نسانية وكلية األداب والعلوم اإل،تلمسان

  . 2007/2008، السنة الجامعية  شعيب الدكتور مقنونيفإشراف 

" " ي الناصرسيد" هذه المذكرة كانت عبارة عن دراسة وصفية معمارية لكال من المسجدين 

ة  دكتوراه  ، دولة في األثار اإلسالمية ، مذكرة تخرج  لنيل  شهاد" .وعبد القادر فيغولي 

، معهد ،  بجامعة الجزائرت الدينية بالجزائر  خالل العهد العثمانيالمنشآ" تحت عنوان 

الجامعية  ، السنة كتور عبد العزيز لعرج دشراف  الخيرة تحت إعداد بن بلة من إ،ثاراآل

2007/2008  .  

ت الدينية بالجزائر في هذه المذكرة تطرقت الطالبة  إلى دراسة مجموعة من المنشآ

خالاللعهد  العثماني  بأنواعها الثالثة  مساجد ، أضرحة ومدارس ، كما  تناولت التراث 

نوع من لى النقص في هذا الالمعماري  العثماني  بالجزائر و اإلشارة إلى السبب الذي أدى إ

 .المباني 

  

  

  



 ا���
	 ا������
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  :إشكالية  -2

بشواهد تاريخية ومعالم أثرية حضارية ، ذات هندسة " تيارت " تزخر مدينة تيهرت  

  معمارية مميزة من حيث عناصرها الزخرفية التي تنم عن الذوق الفني و الجمالي 

  .لمؤسسيها

تاريخية  وأثرية  تتجلى بوضوح في الطراز   والمسجد العتيق معلم أثري كونه يكتسي  أهمية

المعماري  اإلسالمي و األوروبي ، ويعتبر من النماذج القليلة في الجزائر بالنسبةللعمائر 

  .الدينية 

يعد هذا األخير شاهد فني حضاري آخر تضاربت حوله اآلراء حول المؤسس الحقيقي 

 كتاريخ  يؤسس لميالد هذا األخيررية للمسجد العتيق  والتي تجمع على الفترة اإلستعما

 العتيقمن هو المؤسس الحقيقي للمسجد:وٕانطالقا من هذه اإلشكالية نطرح التساؤل اآلتي .

  ؟

  :التساؤالت الفرعية  -3

هل يعود تاريخ المسجد العتيق إلى الحقبة اإلستعمارية فعال أم إلى فترات سابقة والحقة  �

  ؟

  لماذا إتخذ المسجد عدة تسميات ؟ �

  عالقة األعراش بالمسجد ؟ما  �

ماهي طبيعة الهندسة المعمارية  لهذا المعلم األثري ؟هل هناك تمازج بين الهندسة  �

  الغربية األروبية والهندسة العربية اإلسالمية ؟
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 :دوافع الدراسة  -4

ختيارنا لهذا الموضوع  ليس وليد الصدفة والمجرد عمل أردنا من خالله نيل شهادة إن إ

  :سباب التاليةبع عن قناعة لدينا ، ولهذا يعود إختيارنا  لهذا الموضوع  لألفهو ناماستر ، 

  :األسباب الموضوعية  -5

  .بمثل هذه البحوث ولهذا النوع من المعالم األثرية هتمام قلة اإل �

  .سالمية  في الجزائرالمعمارية  للعمائر الدينية  اإل جمال الهندسة  �

من مكانة ا لهاو م ، وتأدى فيها  رسالته،فيها إسمهالتي أذن أن يرفع اهللا بيوت  �

  .سالمية العربية  اإلفعال في الحفاظ  على مقومات  المجتمعات عظيمة ودور 

  :سباب الذاتية األ -6

الفضول العلمي  لتنمية  قدراتنا المعرفية  و األكاديمية  المتعلقة  بمجال التخصص  �

وتطبيق مار البحث العلمي قصد التدرب عليه لى الميدان وخوض غغبة في النزول إالر 

  .قواعده المنهجية 

براز معالمها  األثرية بحضارة تيهرت العريقة وإ  الرغبة الجامحة المصرة على التعريف  �

 .الخالدة 

  :منهج  الدراسة  -7

ختالف الظواهر والمشكالت المدروسة ،وما العلمي تختلف بإساليب البحث إن مناهج  وأ

نطبيعة صلح لدراسة ظاهرة أخرى ، ولهذا فإلدراسة ظاهرة  معينة  قد الييصلح منها 

الموضوع هي التي تفرض على الباحث المنهج الذي يتبعه  في  دراسته وتنطوي دراستنا 

المنهج هو الطريقة الخاصة بكل باحث في طرح وتناول المشكالت .ضمن المنهج الوصفي 

طار الذي رسمه لبلوغ يتبعه الباحث ، واإل األسلوب الذيالموضوعة قيد البحث أو هو 

  .أهدافه 

وصف طبيعتها ، ونوعية العالقة بين م على أساس تحديد خصائص الظاهرة و والمنهج يقو 

ويعتمد المنهج .تجاهاتها ، والتعرف على حقيقتها  في أرض الواقع متغيراتها  وأسبابها ، وإ 
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الوصفي على تفسير الوضع القائم وتحديد الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات ، 

لى التحليل والربط د جمع بيانات وصفية حول الظاهرة إكما يتعدى المنهج الوصفي  مجر 

 . 1الص النتائج منهاستخوإ والتفسير لهذه البيانات ، وتصنيفها

  :أدوات الدراسة  -8

، ومن أجل ذلك يعتمد على يترتب على الباحث جمع المعلومات والبيانات التي يوظفها 

  : عتمدنا عليها في دراستنا ومن بين األدوات التي إ.عدة أدوات تسهل عليه هذه المهمة 

المعلومات ، وهي عبارة عن لقاء أو تعتبر المقابلة أداة من أدوات جمع البيانات و : المقابلة 

  .ادثة تجمع بين الباحث والمبحوث مح

  يقوم فيها الباحث بطرح مجموعة من األسئلة وجه لوجه ويقوم في نفس الوقت بتسجيل 

  .جابات اإل

  :تباع خطوات أهمها ويكون ذلك بإوللمقابلة هدفواضح ومحدد موجه نحو غرض معين 

 .تحديد األهداف - �

  .المقابلة تصميم دليل - �

  .صياغة أسئلة المقابلة - �

ومن أجل الحصول على المعلومات والبيانات . لي ألجوبة المبحوثين التسجيل اآل- 

على هذه األداة الضرورية التي سمحت لنا بطرح موضوعدراستنا  اعتمدنادراستنا الالزمةل

 2دراستنا بصورة واضحة للمستجوبين ،كما مكنتنا من الحصول على معلومات  قيمة  أثرت

.  

  :تحديد المفاهيم -9

                                                           

	� ����ات 1�� ��
ل، ط أ��� �����، ������، د( ان ا%�'& �
ت 1وأط�و�
ت ا%��� راه "� �! م ا��م وا


�-��، ا%,ا+�،   132، ص 2009ا%
ا�������،  �ط�و��ت، د�وان 1���ر �و�وش، ���د ���ود ا�ذ����ن، ���ھ� ��ث ا����� وطرق ا�داد ا���وث، ط2

  131، ص 2001ا��زا�ر، 
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، ومن هذا  "يسجد " "سجد " سم مشتق من الفعل الثالثي  المجردإ: المسجد لغة  -أ

ويعد المسجد المكان .سم المكان أو موضع السجود أومحل العبادة والصالة إتخذإالفعل 

فهم جميعا صفا أجناسهم ختالف ألوانهم و بغض النظر عن إالذي يجتمع فيه المسلمون 

كل ما أعد  ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس : شرعا .واحد للصالة أمام اهللا  

  .، و قد يطلق على ماهو أعم من هذا جماعة 

المكان المهيأ  للصالة و أول مسجد وضع على : صطالحا كما قال الزركشي إ - ب

  .األرض هو المسجد الحرام بمكة  

  .جمع  أثر : ثار آ

أي القصور واألبنية  القديمة وما في المتاحف من : زار الضيوف األثار التاريخية 

  .وتحف من بقايا التاريخ ومعالمه  لتماثي

  .علم يبحث في بقايا العمران وداللتها  والمخلفاتاألثرية القديمة :ثار علم اآل

ة  أو علم معرفة نسانيسة  القديم من تاريخ الحضارات اإلالعلم  الخاص بدرا:ثار علم اآل

  .بقايا القوم من أبنية  وتماثيل ونقود وفنون وحضارة 

  :هي فن وعلم  تشييد و تصميم  المباني وهي تنقسم الى : مفهوم العمارة 

  .مساجد و مدارس : دينية   

  .قالع و حصون : حربية   

  .القصور والمتاحف : مدنية  

من نجليزي  وتعني نقل الشيئهو كلمة إنجليزية إشتقت من فعل إ: الروبورتاج  لغة

  .لى مكانه  األصليالمكان إلى آخر أو باألحرى إرجاع الشيئ  إ

روبورتاج في اللغة  العربية  باإلستطالع أو من الفعل  يربط  ال وهناك من 

  .ستطالعا ، إيستطلع،ستطلعإ
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  .ستطلعالشيئ  أي  طلب معرفته إ

، ونجد في األدب الفرنسيمانجده ا بالعربية محقق صحفي هذ" reporter  " سم ويقابل إ

من يعرف  الروبورتاج على  أنه مراقبة عمليات  و تطورات  الواقع " أميال زوال " الكاتب  

لى المشاهدين صورة الحاضر وتختلف تطوراتها ،  بحيث تحمل الكاميرا إها و أصلها ومنشأ

  . قوة تأثير الحضور الناجمة عن المشاركة 

معالم مفردها معلم وهوالمكان،  والمعالم هي مايستدل بها وعليها من أثار : معالم تاريخية 

  .ونحوها 

 .1أما المعالم التاريخية هي  أحداث تمثل نقطة تحول في التاريخ

  :التعريف اإلجرائي 

تيارت حضارة قائمة بذاتها، ترتمي بين أحضانها العديد من المعالم األثرية التاريخية 

عمق التاريخ، بما فيها المسجد العتيق الذي يعد عمارة دينية أثرية الضاربة بجذورها في 

  .نادرة خالدة على مر الزمن

  

  

  

  

  : أهداف الدراسة- 10

و التعود على التدرب على البحث العلمي  و تطبيق قواعده المنهجية  في الدراسة  * 

  .معالجة المشكالت  بطريقة علمية وموضوعية 

                                                           

، دار ا��-��ء ��+ر وا�'وز�*، �1 ��م ا)�'��ع ا%!$��، طأ!�د أ��د ���� و��رف أ!�د ����، درا!�ت   1
  140-128ص ص ، 2008
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، ومحاولة ربط العلم النظري في ميدان السمعي البصريث العلمي ثراء مجال البحإ* 

 بالواقعتسليط الضوء على أهم المعالم األثرية الدينية ورموزها التي تحفظ هويتنا 

  .سالمية العربيةاإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الصعوبات - 11

ن أي بحث اليخلوا من الصعوبات والمعيقات التي تقف كعائق أثناء القيام بالبحث على إ

  :وجه ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا  أكمل
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  .صعوبة القيام بعملية التصوير 

  .قلة المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع بحثنا 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  أ 

  مقدمة

لى واألساسية في أي مجتمع إسالمي، فهي التي تعطيـه هويتـه العربيـة تعد المساجد اللبنة األو 

واإلســالمية، ولقــد لعبــت المســاجد طــوال تاريخهــا أدوارا هامــة، فهــي تعتبــر المدرســة التــي يأخــذ 

ـــه  ـــه، ويعـــرف حاضـــره وماضـــيه، والمســـاجد بيـــوت اهللا أضـــافها إلي منهـــا المســـلم علومـــه و أداب

إضـــافة تشـــريف بتكريمهـــا وتعظيمهـــا وتقديســـها ألن فيهـــا يتلـــى كتابـــه وتـــأدى رســـالته ، وتنشـــر 

  .تعاليمه، ويبلغ منهجه

إن المســاجد العتيقــة فــي الجزائــر ومــا تكتســيه مــن أهميــة دينيــة وتاريخيــة، وأثريــة ، تــم تصــنيفها 

ســتمر فــإن قلبهــا واإلعتــراف بقيمتهــا عالميــا، وبــالرغم مــن أن الجزائــر اليــوم فــي تطــور بشــكل م

الزال ينــــبض بــــداخل المدينــــة القديمــــة وآثارهــــا العريقــــة، إحتفظــــت بطابعهــــا المعمــــاري الــــديني 

وهـــذا مـــا تجلـــى فـــي المســـجد  الخـــاص وذلـــك الجمـــال الســـاحرالذي تعكســـه مســـاجدها ومناراتهـــا

العتيــق بواليــة تيــارت الــذي صــنف كمعلــم تــاريخي أثــري كونــه يكتســي أهميــة تاريخيــة ودينيــة و 

ـــة معماريـــة ، وعليـــه حاولنـــا مـــن خـــالل دراســـتنا تســـليط الضـــوء أثر  علـــى الجانـــب التـــاريخي  ي

والمعمــاري للمســجد العتيــق بواليــة تيــارت، وذلــك مــن خــالل تقســيم دراســتنا إلــى ثالثــة جوانــب 

الجانــب المنهجــي ، الجانــب النظــري الــذي قســمناه إلــى فصــلين وكــل فصــل إلــى ثالثــة مباحــث 

للمــادة الســمعية البصــرية مــن خــالل مرحلــة ماقبــل جانــب تنظيــري  أمــا الجانــب التطبيقــي فهــو

  . التصوير ، مرحلة التصوير، مرحلة مابعد التصوير
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  :تمهيد الفصل

تيـــارت مـــن أقـــدم المـــدن الجزائريـــة، تعاقبـــت عليهـــا عـــدة حضـــارات تاريخيـــة التـــي  مدينـــة تعتبـــر
التــــزال أثارهــــا ماثلــــة للعيــــان لحــــد اليوم،كمنطقــــة األجــــدار األثريــــة، ومغــــارة إبــــن خلــــدون األب 

،وغيرهــا مــن المعــالم التاريخيــة التــي تأكــد علــى تــاريخ وعراقــة المنطقــة، االجتماعالروحــي لعلــم 
رغـــم مـــرور الـــزمن، يحكـــي هـــو اآلخـــر محطـــة مـــن  اوالمســـجد العتيـــق معلـــم تـــاريخي لـــزال قائمـــ

  . المحطات التاريخية الكبرى التي مرت بها تيهرت العريقة
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  :التعريف بمدينة تيهرت 

ـــارت مـــن أ تعـــد ـــة، تي ـــر مـــلكانـــت مهـــدا قـــدم المـــدن الجزائري نســـانية عبـــر اإل الحضـــاراتن لكثي
أطلقــت عليهــا عــدة تســميات و ،يــرت أي اللبــؤة كمــا ســماها البربرعرفــت فــي القــديم بته، التــاريخ
  .تاغزوتتاقدمت

ـــر  ـــارت فـــي الشـــمال الغربـــي مـــن الجزائ الشـــمال واليتـــي تيسمســـيلت  يحـــدها مـــنتقـــع تي
 ،ومـــن الشـــرق الجلفـــةومـــن الغـــرب معســـكر وســـعيدة، والبـــيض، ومن الجنـــوب األغـــواط وغليزانـــ

صــيل التــي المولعــون بالخيــل بجنــة الحصــان األ كمــا ينعتهــا، تســمى بعاصــمة الهضــاب للغــرب
ين قديما والية تيـارت حاليـا يطرافها بحظيرة شاوشاوى العمالقة الواقعة بعاصمة الرستمأتترامى 
ب ماليـة جلـومتر فـي حـين تقـدر مسـاحتها اإلك  280بعـد عـن الجزائـر العاصـمة بحـواليالتـي ت
وائرهـا وطنيIا عـدد د 14تحمل رمز عدد سكانها  بحوالي مليون نسمة ، لومتر ويبلغيك 2674

 درجـات حـرارةطـار وثلـوج وبـردا بـين ممناخها شبه جاف، حيـث تشـهد أ.42 وعدد بلديتها  14
فـي الشـتاء فـي حـين يكـون الجـو حـار بحيـث تصـل درجـة الحـرارة  0°لى تحـت الصـفر تصل إ

  .بالصيف  40° لىإ

ساســية منهــا وجــود تتــوفر تيــارت علــى منشــئات قاعديــة أ مــا مــن الجانــب االقتصــاديأ
الطـرق الوطنيـة رقـم (تصـال رق لإلمنطقة صناعية ومناطق للنشـاط تمـر عبـر الواليـة ثـالث طـ

مــــا المســــتوى لشــــمال و الجنــــوب  والشــــرق والغــــرب ،أالتــــي تضــــمن الــــربط بــــين ا)23،14،40
فنــادق وثــالث وكــاالت ســياحية  خاصــة وخمســة مواقــع ســياحية مــن  9الســياحي فيتــوفر علــى

، فريقيــاإكبــر مركــز لتربيــة الخيــول فــي مركز للخيــول وهــو أ،حظيرة تســلية،بينهــا  حمــام معــدني
  1.ة والبربريةصيلاوج بين تربية الخيول العربية األول مخبر علمي عربي يز وأ

  

  

  :أهم المعالم األثرية لوالية تيارت 
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ثريـــة التـــي تمجـــد تـــاريخ المنطقـــة العريـــق مـــن بينهـــا األخـــر واليـــة تيـــارت بالعديـــد مـــن المعـــالم تز 
فهـي ثريـة بالواليـة ية توسنينة التـي تعتبـر واحـدة مـن أهـم المواقـع األجدار الواقعة ببلدمنطقة األ

مـــازيغ لموتـــاهم التـــي كانـــت البربـــري أقامهـــا الملـــوك األ تمثـــل مجموعـــة قبـــور تعـــود إلـــى العهـــد
 قبرا بنيت حسب المؤرخين مابين القرن الرابع ميالدي وبدايـة السـابع 13تحتوي ، قامةموطن إ

  .همها هرم ضريح كسكاسميالدي أ

ـــــــــرجح أ ـــــــــك ماســـــــــكمـــــــــا ي ـــــــــة مان مشـــــــــيد هـــــــــذا الهـــــــــرم هـــــــــو المل ـــــــــة ز ونة مـــــــــن قبيل ون
بـر معلمـا بـن خلـدون التـي تعتمغـارة إ.مرشـحة لتصـنف كتـراث عـالمي هرماتاألهذه،مازيغيةاأل

وهــي مصــنفة كمعلــم تراثــي وطنــي منــذ  االجتمــاعتاريخيــا وثقافيــا مهمــا إلرتباطهــا بمؤســس علــم 
المغـــارة التـــي شـــهدت  وال تـــزال.االســـتعمارتمديـــدا  لتصـــنيفها كمعلـــم طبيعـــي فـــي عهـــد  1968

ائريـة مدينـة فرنـدة بواليـة تيـارت غـرب العاصـمة الجز بن خلدون الواقعـة فـي والدة بنات  أفكار إ
لعربـي التـي أبهـرت العـالم فـي نسـان ااإلفكـار مـن عصـبية شاهدة على كتابة المقدمة وأولـى األ

دا ليف المقدمــة كــان مطــار فــي تــأبــن خلــدون علــوم السياســة واإلجتمــاع والعمــران  فعنــدما شــرع إ
غــرب العاصـــمة الجزائريـــة كلم 350تبعـــد  لـــى المغــارة التـــيمــن ملـــوك تلمســـان مادفعــه للجـــوء إ

ب الروحـي األ احتضـنتبقيت المغـارة التيللحفاظ على حياته،وكما صمدت نظرياته عدة قرون 
رتفــع يســمى جتمــاع صــامدة تحــت جنبــات قلعــة بنــي ســالمة التــي تنتصــب فــي مكــان ملعلــم اإل

  .1رب تيارتكلم غ 50اليوم بتاغزوت 

ى رئيســية تــرتبط بغــرف صــغيرة داخلهــا إضــافة إلــبــن خلــدون مــن مغــارة تتــألف مغــارة إ
ــــأن الجانــــب الجمــــالي لمحــــيط اويبــــدو أصــــغر بجوارها،مغــــارات أثــــالث  ــــه ت ثير لمغــــارة كــــان ل

  .بن خلدونعلIحياةإكبير 

،فهي تقع فـي مكـان مرتفـع نسـبيا وتحتهـا فـراغ مغارة تطل على منظر بنورامي ساحروال
،وتلك العناصـــر خضـــرار وزرقـــة الســـماءاإلعلـــى مـــد البصـــر تخـــتلط فيـــه ألـــوان أتربـــة األرض ب
ذاتهـــا اد يجتـــذبهم شـــيئ غيـــر قيمـــة المغارةحولـــت قلعـــة بنـــي ســـالمة مـــزارا للبـــاحثين الـــذين اليكـــ

  2.ومحيطها الجذاب 
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  :اإلنجازات المعمارية الفرنسية بالمدينة 

المنطقـة فريـل ،شـرع فـي تهيئـة أ 27بعد ثالثة أيام من دخول اإلسـتعمار الفرنسـي المنطقـة أي 
،وباشــر فــي بنــاء جــدار يحــيط  المختــارة فــي المكــان الــذي كانــت بــه المدينــة الرومانيــة القديمــة

 84بالمدينــة الجديــدة ،وفــي نفــس الســنة بنيــت الثكنــة العســكرية التــي كانــت تتســع حينــذاك الــى 
إلــى مستشــفى باإلضــافة  خيــرة فــي الســنة المواليــة ،ضــباط ، علــى أن توســع هــذه األ 6رجــال و

  .ير ومخزن لتمويل الجيش سر 80

لـى المنطقـة ؤوا إيطـالي الـذين جـاة البناء تمت من طرف جماعـة ذو األصـل اإلن عمليويبدو أ
  .خصيصاللعملفي بناء جدار الحصن 

خــذت نســبتهم تزيــد ســنة بعــد وأ ربعــة مــنهم عملــوا فــي جــدار الحصــن ،وجــد أ 1848ففــي ســنة 
ثنـا عشـر فرنسـيا،وثالث وثالثـون إ،العربد في كل جماعـة خمـس رجـال مـن خرى،بحيث نجاأل

  . إيطاليينوثالث  سبانيين ،وأربع إ يهوديا،

  "clementagula"وقد بنى هؤالء معظم المباني العمومية في المنطقة حيث يقول 

عمـال ثم تواصـلت أ"غلب المباني العمومية في المنطقة وٕاليهم يرجع الفضل في تشييد أ......"
م 1868 جويليــة 9 م حيــث عرفــت مشــروع1868المدينــة خاصــة مــع ســنة البناءوالتشــييد فــي 

حــي الــبالد وســيدي ،وخص بــه كــل مــن ألــف فرنــك فرنســي 185جماليــة الــذي بلغــت تكلفتــه اإل
ودار البلديــة، ودار الســاحات العموميــة وتوزيــع الميــاه ، وبنــاء وتشــمل إنجــاز الطرقــات  ،خالــد

  1.،وكنيسة القضاء

  

ن بنـاء أ" clémentagula"،فحسـب ه لـم يكـن ضـمن هـذه المشاريعوأما عـن المسـجد فيبـدو أنـ
علـــــى المســـــلمين الـــــذين كـــــانوا فـــــي م كـــــان مجـــــرد  وعـــــد قطعتـــــه فرنســـــا 1870المســـــجد قبـــــل 

السنة ،ولكنه لم يذكر في ضريح الولي الصالح سيدي خالد ،اليزالون يؤدون صلواتهمالوقتذلك
  .1870بالضبط وٕاكتفى بقوله قبل 
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  .هم المعالم التي تبرز فيها الهندسة المعمارية الفرنسية  المسجد العتيقومن بين أ

  :تاريخ المسجد العتيق

المســجد العتيــق معلــم تــاريخي يشــهد علــى مرحلــة تاريخيــة مميــزة فــي التــاريخ المعاصــر للــبالد 
  .شرف عمره على القرن ونصف القرن من الزمنبوصفه معلم تاريخي أ

ـــة مـــــن مدينـــــة تيــــارت وذلـــــك علـــــى يقــــع المســـــجد العتيـــــق فــــي الناح يـــــة الشـــــمالية الغربيـ
لى الجنـوب حيـث يشـرف ير عبد القادر الممتد من الشمال إمعموديا مع نهج األيتقاطع منحدر 

،والمعلم ذو شـكل مربـع غربـا فيحـده نهـج المقامـةمـا أ ،الشرقية على ساحة الشـهداءمن الناحية 
  .م248,66قدرها نه يتربع على مساحة أي أم،15,75بلغ طول ضلعه 

نعـــدام ي بنـــي فيهـــا المســـجد  بالضـــبط إلقـــد يكـــون مـــن الصـــعب علينـــا تحديـــد الســـنة التـــ
فتـــراض ذلـــك اعتمـــادا علـــى الـــدالئل والظـــروف التاريخيـــة للمنطقـــة ولكـــن قـــد نســـتطيع إالوثـــائق 

ن المنطقـة لـم يوجـد بهـا مسـجد السابق الذكر أ" clementagula"فحسب الذاكرة وحسب قول 
ن الصــلوات  كانــت  كلهــا تــؤدى فــي ضــريح الــولي الصــالح ســيدي ن الكرمــة وأمســجد عــيقبــل 

دلــى بهــا وكــذا حســب الشــهادة التــي أ ،تــاريخ بنــاء المســجد كمــا يظنــون 1870خالــد قبــل ســنة 
ي يين والمعلقـة اليـوم بالمسـجد قبـل أربـع أو خمـس سـنوات أحـد الصـحفمحمـد النـوارالى أالشيخ 

  1.قبل

مـام بعـد االسـتقالل إلـى مرتبـة إ وارتقـىسـنة  76مـن العمـر حينـذاكوفاة الشيخ الـذي كـان يبلـغ 
نفـة الـذكر وتـم ذلـك عـن طريـق وحسب ذاكرة هذا األخيـر فـإن المسـجد بنـي فـي نفـس السـنة األ

أكثر جمعيــة خيريــة ومنــشــراف قبائــل فــي الــدواوير وكــان ذلــك تحــت إعــراش والالتبرعــات مــن األ
  ".الكرايشأوالد الشريف والد لكراد،بني مديان ،أ ،العويسات" :عراش مساهمة في التبرعات األ

وقـدرت تكـاليف يطـاليين ،نفـس المصـدرفإن البنـاء تـم مـن طـرف جماعـة مـن اإلوحسـب 
لف فرنك فرنسي فضي ، ويضيف الشيخ أن الحجـارة المسـتعملة فـي تشـييد أ  25000 إنشائه
كلــم وعـن عمليــة 35عــن المنطقـة بحـوالي  جـدار األثريـة والتــي تبعـدجلبـت مـن منطقــة األالمعلم
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بل والبغـال بحيـث يقـوم كـل عـرش منهـا بنقـل الحجـارة لمـدة تمت عن طريق اإل نهاأ النقل يقول
  .من العملية  االنتهاءمعينة ثم يليه عرش أخر وهكذا دواليك حتى 

 يـــان رئـــيس جمعيـــةاألســـتاذ أحمـــد بوز ويؤكـــد أقـــوال محمـــد النـــوار الســـابقة الـــذكر أيضـــا تصريح
تيارت ومهتم بتاريخ المنطقة والتأريخ لها تصريحا مفاده أن هذا األخير وأثنـاء مواصـلة أبحاثـه 

خ حــول المنطقــة حــاول أن يكشــف النقــاب عــن هويــة المســجد العتيــق للمدينــة ويتأكــد مــن التــاري
  .تراكذهب الكثير منهم إلى نسبته إلى األالذين  ليه من طرف األهالي والمزعوم إ

بجملة من الشـيوخ أكـدوا لـه أن المسـجد بنـي مـن طـرف قبائـل وأعـراش  التقىوفي طور أبحاثه 
المنطقــة وكــان ذلــك بجمــع التبرعــات هــذا ويضــيف األســتاذ نقــال عــن الشــيوخ أن عمليــة تشــييد 

تزامنا مع بناء الفرنسيين للكنيسـة فيـنفس  1870وبداية  1869المعلم تمت حوالي أواخر سنة 
نما كان كردة فعل عن الفرنسيين لبنـاء معلـم دينـي المنـافس مجرد صدفة وإ ذلك  الفترة ولم يكن

  1.دسة المعمارية ثانيالمعلمهم من حيث الوظيفة أوال والهن

  

  

  

  

  

لـــــى أن المســـــاجد التـــــي بنيـــــت فـــــي فتـــــرة القاســـــم ســـــعد اهللا إأبـــــو األســـــتاذ هـــــذا ويـــــذهب 
دارة الفرنســية وذلــك بشــهادة اإلاألعــراش ولــيس مــن ميزانيــة االســتعمار الفرنســي هــي مــن بنــاء 

أن ثـالث مســاجد بنيــت  1849و 1846لـى ســنة تقريــر يرجــع إالوثـائق الفرنســية كمـا جــاء فـي 
خــر واحــد فـي سـور الغـزالن وأ ،فـي معسـكر واثنـانفـي الشــلف فـي هـذه الفتـرة فــي البليـدة وسـتة 

 وكانــــت الســــلطات عشــــر 16نــــة وبــــذلك أصــــبح المجمــــوع فــــي ســــكيكدة وقالمــــة وســــطيف وبات
ستولت علـى القديمـة وكانـت هـي التـي الجديدة أيضا كما إالفرنسية تستولي على هذه المساجد 

                                                           

.     15:00،�	� ا�����  ��2017رس  13، ���ر��  �-��	� �# ا��C/> أ��B ��ز��ن �����	A ا�&�=, ا���9, 1 




�ت ا������    ��   ا���� ا�ول                                                                   ��ر�

 

 

29 

ن المسـجد دائمـا راقبهم ولـو لـم تكـن هـي التـي تـدفع أجـورهم ألتوظف فيها األئمة والموظفين وت
نشــاء المســجد بنــي فــي العهــد لــذلك فإنــك إن قــرأت عــن إدارة الشــؤون األهليــة إكــان فــي قبضــة 

  1.اعلم أنه بني من أموال المسلمين وليس من أموال الدولة الفرنسيةالفرنسي ف

ليه سابقا سنحاول الخروج بخالصة حول تاريخ المسجد العتيـق خالصـة ومن خالل ماتطرقنا إ
تتماشــــى والظــــروف التاريخيــــة لمدينــــة تيــــارت خاصــــة والجزائــــر عامــــة مــــن جهــــة ونمــــط بنائــــه 

لــى الجزائــر لجنــة تحقيـــق أرســلت الحكومــة الفرنســـية إنيـــة فقــد المعماريــة مــن جهــة ثاوهندســته 
 لـويس فلييـبحـول مسـتقبل الـبالد وقـد وافـق  اقتراحـاتين الوضع وتقـدم تقريراعنـه يتضـمن لتعا

ومــن بــين مــن 1833جويليــة 7بتــاريخعلــى هــذه اللجنــة التــي أصــبحت تعــرف باللجنــة االفريقيــة 
ن القـرى إ: مذكراتـه لخـامس مـن طرح مشاريعه  للنقـاش أحمـد بوضـربةالذي جـاء فـي الفصـل ا

علـى نفقاتهـا التي تبنيقرى لنفسها تستفيد مـن المزايـا التاليـة أوال عنـدما يـتم البنـاء تقـيم الحكومـة 
يالة ثم يعفى من الغرامـة لمـدة خمـس سـنوات كـل مسجدا يوهب للقرية بإسم ملك الفرنسيين واإل

ن المسـاجد أحمـد بوضـربة أقـول  ممن بنوا مسـجدا فـي القريـة المـذكورة ويظهـر جليـا مـن خـالل
كمـا  ،هـاليولـيس مـن ميزانيـة األانيـة الحكومـة الفرنسـية التي بنيت في هذه الفترة كانت من ميز 

لمــاني األ وحتــى الروايــات الشــعبية الســابقة ويؤكــد ذلــك أيضــا الرحالــةذكــر أبوالقاســم ســعد اهللا 
فــي وصــفه لمدينــة الجزائــر حــين يقــول فــي الجهــة الغربيــة مــن الســاحة ســاحة  "هاينريشمالتســان"

تافهــة بنيــت بأســلوب هــو الحكومــة ينفــتح شــارع يفضــي الــى الكنيســة الفرنســية التــي هــي بنايــة 
بنــاء  ســلوب الغربــي لكنــه يبــدوا مبالغــا فيــه ومزخرفــا وقــد كلــف بناؤهــا أكثــر ممــا كلفــهتقليــد لأل

أي كتابـة تـدل ن كـان الجـامع العتيـق لمدينـة الجزائـر قـد خـال مـن مساجد الجزائر كلها هـذا و إ

نشـاء مسـجد حول وعـد فرنسـا بإلى ماذكرناه سابقا على تاريخ تأسيسه وٕاسم مؤسسه وبالرجوع إ
للمسـلمين بمدينــة تيـارت يتأكــد لــدينا حتمـا أن مســاجد هـذه الفتــرة عامــة والمسـجد العتيــق لمدينــة 

هــالي ولــيس مــن تبرعــات األومــن نفقاتهــا  مــة الفرنســيةتيــارت خاصــة قــد أنشــئمن طــرف الحكو 
 2.غير هذا الباب في أطر أخرى  على شكل جبايات  التي قد تكون قد حصلت منهم
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ذلــك ،وأمــا عض قبائــل المنطقــة كمــا قــال الــبعض وهــو مــاال يمنــع مطلقــا المســاهمة المحتملــة لــب
نمـا يـرجح تطع الجـزم بـذلك وإ فلـم نسـ 1870سـنة عن التاريخ الدقيق الذي شيد فيه هذا المعلـم 

عتبـار أن الوعـد الـذي قطعتـه فرنسـا علـى بإ 1880لى غايـة إ 1870متد ما بين فترة العقد الم
لـى المسـجد والمشـيد إ لى ذلك أن الـدرج المـؤديأضف إ ،1870نفسها لم تف به إال بعد عام 

لــذلك يمكننــا القــول أن  1877قــد كــان تشــييده فــي ســنة  علــى منحــدر عبــد القــادر بــن حميســي
عـن ،هذا عن بناء المسجد والفترة التي بني فيهـا أمـا شيد في نفس الفترة أو بقليل منهاالمسجد 

ســطيف يطاليــة علــى غــرار ماحــدث مــع الجــامع العتيــق بمدينــة بانيــه فيــرجح بنــاءه إلــى مقاولــة إ
ولعـل خيـر دليـل علـى ذلـك هـو ذلـك الوقـت،  عبر التراب الوطني في خرىوبعض المساجد األ

سـالمي اإلطراز بنائه وهندسته التي تشبه تماما نمـط بنـاء الكنيسـة والمختلفـة تمامـا عـن الـنمط 
  .1المعهود

  

  

  

  

  

  .من حيث هندسته المعمارية :وصف المسجد

  :الوصف الخارجي

يمتـد مـن الغـرب نحـو الشـرق  ومـا يميـز هـذا  االنحـدارالمسجد العتيق على منحـدر شـديد شيد 
ســبعة  ارتفاعــههق مــن الناحيــة الشــرقية الــذي بلــغ المعلــم مــن الخــارج هــو جــدار التســوية الشــا

،أمــا عــن واجهاتــه األربعــة فقــد تميــزت كــل واحــدة منهــا بشــكلها وبنائهــا الخــاص فالواجهــة أمتار
أوسطها للمـدخل وقـوام الطرفـان  لى ثالثة أقسام جعلحيث يقع مدخل المعلم قسمت إ الشمالية
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طــــــار خــــــارجي مــــــن الحجــــــارة يقــــــة يعلوهــــــا عقــــــد منكســــــر وأحــــــيط بهــــــا إالمتمــــــاثالن حنيــــــة عم
خـر بعقـد منكسـر ة وهي عبارة عـن مربـع ينتهـي هـو األنيتين نافذكما فتح في كال الحالمصقولة

.  

ال وجـود للحنيتـين  ال أنـهالواجهة السابقة مـن حيـث األقسـام الثالثـة إ أما الواجهة الغربية فتشبه
  .والمدخل الذي عوض في هذه الواجهة بنافذة 

ال في وجود المدخل حيـث يكـون تبدوا مشابهة للواجهة الشمالية إ لى الجهة الشرقيةإ وباالنتقال

،أما الواجهة الجنوبية خصصت لبيـت الوضـوء قوامهـا سم األوسط مصمتا يعلوه عقد منكسرالق
يتركــــب أساســــا مــــن بنــــايتين أولهمــــا ذات شــــكل  مبنــــي  بســــقف مــــنخفض عــــن ســــقف المســــجد

علـى فـي األربعـة ر منتظم وتنتهـي واجهـات المسـجد األمستطيل و أخرى ذات شكل رباعي غي
ومـع قطعة وزعت بالتساوي علـى كـل واجهـة  106جمالي بشرفات متتالية ومتراصة عددها اإل

  .ركان األربعةشرفة نصفية في كل ركن من األ

 1الغربــي مــن المســجد تقــع المئذنــة  حيــث ترتكــز علــى فضــاء مربــع بــارزوفــي الــركن الجنــوبي 
م فتعلــوا 9,47لـى علـو شـكل حتـى يصــل إعـن الجـدار ثـم ينطلــق بناؤهـا مـن القاعــدة المربعـة ال

،أما بـدن خل يطل على الجهـة الشـمالية يـؤدي إلـى سـطحهبذلك واجهات المسجد ويفتح بها مد
بمثلـــث ئيســـية أولهـــا مـــثمن يتصـــل بـــالمربع الســـابق المئذنـــة فيتكـــون أساســـا مـــن ثالثـــة أجـــزاء ر 

  لى األعلى بحيث تشكل هذه متساوي الساقين رأسه إلى األسفل وضلع قاعدته إ

متــار بشــرفة خمســة أ ارتفــاعثــم يتغيــر بــدنها إلــى أســطوانة تنتهــي بعــد  ،المــثمناألخيــرة شــكل 
  .محاطة بسياج حديدي 

منـــة الشـــكل تفـــتح فـــي كـــل واجهـــة منهـــا أمـــا ســـقف المســـجد فهـــو مربـــع الشـــكل تتوســـطه قبـــة مث
القبة علـى الجـدران الثمانيـة نافذة ،ثم تنتصب  16زوجمن النوافذ المعقودة ليصبح عدد النوافذ 

  . االرتفاعخيرة ثمان قباب ثانوية قليلة ويليه القسم الكروي من القبة كما يحيط بهذه األ
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 5 والفخامـة فـي أن واحـد يبلـغ اتسـاعهواحـد يتسـم بالضـخامة دخل رئيسـي يتوفر المعلم على م
الواحــدة أمتــارويبرز نحــو الخــارج علــى مســتوى جــدار المعلــم تتقدمــه ثــالث درجــات يقــل طــول 

  .لى األعلى إ ارتفعنامنها عن األخرى كلما 

والمدخل كما يبدو من الخارج يتكون مـن ثـالث عقـود منكسـرة حملـت علـى سـتة أعمـدة وزعـت 
األولــى والثانيــة عمودينمتشــابهين  د فــي كــل مــن الــدرجتيني طــرف حيــث نجــكــل ثــالث منهــا فــ

طــار خــارجي مــن الحجــارة المصــقولة وتــوج فــي أعــاله ذا وأحيطــت عقــود المــدخل الثالثــة بإهــ
الموجـــودة فـــي أعلـــى الواجهـــات ويشـــغل  هـــذا المـــدخل بوابـــة خشـــبية عمالقـــة  بـــنفس الشـــرفات

  .تتكون من مصراعين متساويين 

  :الوصف الداخلي

،يمتد بيــت الصــالة لمســجد عبــد القــادر فيغــولي يعتبــر مــن أهــم أجــزاء المســجد: بيــت الصــالة 
ــــــى فضــــــاء مربــــــع الشــــــكل ــــــداخلي إ عل ــــــى ثــــــالث حيــــــث ينقســــــم فضــــــاءه ال ــــــة  أســــــاليبل موازي

خل واحــــــد رئيســــــي فــــــي الجــــــدار لجدارالقبلــــــةتتقاطع مــــــع ثــــــالث بالطــــــات عموديــــــة ،ولــــــه مــــــد
ث حجــرات مفتوحــة داخــل بيــت الصــالة علــى متــداد مســاحة بيــت الصــالة ثــالإ،وعلى الشــمالي

ـــة تفصـــل فيمـــا بينهـــا جـــدران تن ـــل لحـــائط  القبل عمـــدة  تهـــي فـــي مقـــدمتها بأطـــول الجـــدار المقاب
 . 1تتوسط بيت الصالة أربع أعمدة تحمل القبة المركزيةللسطح، كما حاملة  أسطوانية 

م موضــــع بــــن منظــــور بأنــــه صــــدر البيــــت و أكــــر عــــرف فــــي معجــــم لســــان العــــرب إل:المحــــراب
ومحـراب .مـام فـي المسـجديقيمـه النـاس اليـوم ليكـون مقـام اإلفيهوالمحراب عند العامة هو الذي 

قـــد ينتصـــب علـــى مجـــوف نصـــف دائـــري ينتهـــي بع ،د العتيـــق يتوســـط البالطـــة المركزيـــةالمســـج
  .عمودين جانبيين يعلوا كل واحد منهما تاج مزخرف 

الخاطــب ،ويسـمى منبــرا الرتفاعــه و علــوه وكلمــة اكتفــى ابــن منظــور بتعريفـه بأنــه مرقــاة :المنبـر
هــو عنصــر أساســي ومهــم فــي و .المنبــر مشــتقة مــن فعــل نبــر بمعنــى رفــع الصــوت فــي الكــالم

فــي األعيــاد والمناســبات ليــه الخطيــب فــي أيــام الجمعــة أو المســاجد ألنــه المكــان الــذي يرتقــي إ
  .وسنة رسوله  رمليخطب في المصلين ويحثهم على طاعة اهللا والتمسك  بأوا،الدينية

                                                           

. G8)�119 ا�=��H, ، ا���+# *(�) ، ص  1 




�ت ا������    ��   ا���� ا�ول                                                                   ��ر�

 

 

33 

، يتكـونمن ت في الجـدار،وهو خشبي مثبلى جانب المحراب عن اليمينيقع منبر هذا المسجد إ
،وتوج فــي تــب عليــه محمــد صــلى اهللا عليــه وســلمخمــس درجــات بــه فتحــة يعلوهــا عقــد حــدوي ك

أمـــا مـــن الناحيـــة .تشـــبه قبـــة المســـجد المركزيـــة كتـــب فـــي أحـــد جوانبهـــا اهللا نهايتـــه بقبـــة مثمنـــة 
لـى ظلـة علويـة  إغربية للمسجد نجد سلما خشبيا صاعدا يتكون مـن ثالثـة عشـر درجـة مـؤدي ال

ثلــث البالطــة تقــع فــوق األســكوب األخيــر وتتكــون مــن ثــالث بالطــات تســاوي كــل واحــدة منها
  .األصلية 

،وقوامها غرفــة ذات شــكل الةمــام فــي الجهــة الجنوبيــة لبيــت الصــتقــع مقصــورة اإل: المقصــورة 
لـى بيـت الصـالة مـن الناحيـة الشـمالية مقصورة مـدخلين يفضـي األول منهمـا إوللغير منتظم ، 

،كمــا جنــوبي مقابــل المــدخل األول ويفضــي إلــى فنــاء خلفيوالمــدخل الثــاني يقــع فــي الجــدار ال
  .يوجد بداخل المقصورة نافذتين في الجدار الجنوبي 

اورة ، مســتطيلة الشــكللها مــام مــن الجهــة الغربيــة غرفــة مجــتلــي مقصــورة اإل: الغــرف الجانبيــة 
يفضــي مــدخل مــن الجهــة الغربيــة ، وهــذه الغرفــة عبــارة عــن ممــر ،لهــا مــدخلين أولهمــا جنــوبي 

لــى يفضـي إنيين وثانيهمــا شـرقي ه عقـد حـدوي يرتكــز علـى عمـودين حلـزو لـى قاعـة الوضـوء لــإ
  . 1الفناء الخلفي

رة والغـــرف الجانبيـــة تقـــع فـــي الجهـــة الجنوبيـــة لبيـــت الصـــالة وخلـــف المقصـــو : قاعـــة الوضـــوء 
  .مدخلها يعلوها عقد حدوي يرتكز على عمودين حلزونيين 

لـــى الشــــرق علـــى الجــــدار فنجـــد األول منهمــــا يمتـــد مـــن الغــــرب إأمـــا حـــوض الوضــــوء 
الجنوبي  وصفت بالموزاة له مقاعد حجريـة ، وأمـا الحـوض الثـاني فيقـع بـين المـدخل الشـمالي 

أولهـــا مـــدخل ثـــاني  ،وحمـــل ســـقفها علـــى ثنائيـــة أعمـــدة صـــفت فـــي شـــكل مثلـــث ،الوضـــوءلقاعة
  .2لى خارج المسجديفضي إ

  : التشكيالت الهندسية الزخرفية 
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المنتشــرة الزخرفــة داخــل المعلــم قليلــة جــدا فيمــا عــدا بعــض األشــكال الزخرفيــة البســيطة 
ارج ، كمــا تتواجــد عبــر فضــاءات مختلفــة فــي المعلــم بدايــة مــن أعلــى واجهــات المعلــم  مــن الخــ

وحتــى األعمــدة ب، ، أعمــدة المحــراأعمــدة بيــت الصــالة:ختلــف أنواعهــاعلــى تيجــان األعمــدة بم
 هـــو بالنســـبة للمـــدخل الرئيســـي حيـــث نجـــدالموجـــودة علـــى طرفـــي مـــدخل قاعـــة الوضـــوء وكـــذا 

، هـــذا ونجـــدها عنـــد مـــداخل الغـــرف الجانبيـــة مجموعـــة مـــن الزخـــارفخـــر قـــد شـــغل ســـطحه األ
زخرفـــة المعلــــم علــــى  اشــــتملتعلــــى بيـــت الصــــالة، والشـــكل الزخرفــــي الـــذي يتوسطها،المطلـــة 

  .عناصر نباتية غير محورة عن الطبيعة وعناصر هندسية وأخرى كتابية 

  .تمثلت في أشكال متعددة  من األزهار المتعددة البتالت : الزخرفة النباتية 

ى بعـــض األشـــكال البســـيطة قوامهـــا خطـــوط منكســـرة ومنحنيـــة اضـــافة الـــ:الزخرفـــة الهندســـية 

  .،النجمة شبه المنحرف، الهاللث،المعين،، الدائرة والمثلكالمربع
علـى لفـظ الجاللـة اهللا  اقتصـرتفي المعلم حيث ٌ  لزخرفة الكتابيةتكاد تنعدم ا:الزخرفة الكتابية 

  .واسم النبي صلى اهللا عليه وسلم محمد 
  :تقنية انجاز الزخرفة 

  .الحجارة جميع الزخارف المنجزة علIألخير في طبق هذا ا :النحت

  

  

  

  1.هذه التقنية في جميع الزخارف المنجزة على الخشب استعملت:لنقش ا

  :أهداف المسجد 

التـــاريخ مؤسســـة تعليميـــة للصـــغار والكبـــار وهـــو مـــن أهـــم  امتـــدادلقـــد ظـــل المســـجدعلى 
التربويــة التــي تحقــق األهــداف العلميــة لتربيــة النــاس عامــة و الشــباب خاصــة ومــن المحاضــن 

  :بين هذه األهداف نجد 
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فالمسـجد ملتقـى للعبـادة  ومـن أعظـم : األخالق الزكية فـي شخصـيات النشـئ غرس الفضائل و 
فيعرفـــون كيـــف يصـــلون وكيـــف يـــذكرون اهللا عـــز وجـــل لـــى المســـجد التوجيـــه لمـــا يـــأتي النشـــئ إ

بـرامج تحفـيظ القـران الكـريم ، ونشـر لهـم مـن  تالوة القران ففي ذلك نفـع عظـيم أيضـاويسمعون 
العلم  فأكثر المكتبات تأثيرا في العالم وهـي المكتبـات التـي تـرتبط بالمسـاجد مـثال فـي فتـرة مـن 

  .ملتقى العلماءوملتقى طلبة العلمتاريخ المسلمين كان المسجد 
التربية الروحية هي أهـم شـيئيجب أن نفهمـه  :الجماعة تحقيق التربية الروحية من خالل صالة 
فالمســـجد منبـــر الخيـــر ومجمـــع األخيـــار كـــل هذايعـــد  مـــن المســـجد فالتربيـــة عبـــارة عـــن قـــدوة ،

  .رسائل من رسائله التي يهدف الى تحقيقها 
خطبة الجمعة من أفضـل عطايـا اهللا :عداد جيل مسلم وتربية النشئ من خالل خطبة الجمعة إ

ألمة فخطبـة الجمعـة تالمـس مشـاعر النـاس لـذا ينبغـي أن تعـالج  مشـاكلهم وترتقـي على هذه ا
  .بأرواحهم  حتى يحبوا العبادة 

 أن يحبـب اهللا إلـى خلقــه ويحبـب الخلـق إلــى إهللان خطيـب المسـجد النــاجح هـو الـذي يســتطيع إ
  .عز وجل فخطبة الجمعة لها دورها و أثرها في حياة الناس و األمة جمعاء 

المسجد تصقل القلوب مثلما يصقل الحديد فيعـود جديـدا المعـا والمسـجد يحقـق مـن أول خطبة 
يوم وجد وبني فيه أهدافا عظيمة نستطيع القول أن في تلـك الفتـرة أي فـي صـدر االسـالم كـان 
يشــغل مكــان العبــادة ومكــان اجتمــاع المســلمين ، فالمســجد وجــد مــن أجــل تحقيــق هــدف نبيــل 

، وخلــق مجتمــع وجيــل مســلم علــى الطريقــة الصــحيحة والســليمة نشــئأال وهــو تربيــة ال وســامي 
  1.سالمي الحنيفطريقة الرسول الكريم والدين اإل

  :أهمية المسجد 

نفسـه لـى يها شرفا ومنزلة أن اهللا أضافها إالمساجد منارات الهدى في األرض لبني البشر ويكف
ن المســاجد أأهميــة المســاجد تكمــن فيــيهم ولعــل علـوذاتـه العليــا ليكتســب بناءهــا عظــيم ثنــاء اهللا 

خضـع بهـا العبـاد دات التـي  يضافة تشريف وتكريم ألن فيها تقام العباأضيفت إلى اهللا تعالى إ
ليهقــال اهللا تعـــالى ا يــذكر النــاس بمـــنهج اهللا و الطــرق الموصـــلة إياتــه وفيهـــآلــه ســبحانه وفيهـــا 

مــن اهللا مــن آنمــا يعمــر مســاجد إ"لى وقــالى تعــا" . د هللا فــال تــدعوا مــع اهللا أحــدا وأن المســاج:"
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ال اهللا فعســى أولئــك أن يكونــوا مــن إ تــى الزكــاة ولــم يخشــى واليــوم االخــر وأقــام الصــالة  وآبــاهللا
  .سورة التوبة". المهتدين 

لــى اهللا مســاجدها و أبغــض أحــب الــبالد إ"صــلى اهللا عليــه وســلم  كمــا جــاء فــي قــول رســول اهللا
  ."البالد الى اهللا أسواقها

  . اسمهاسم اهللا عز وجل وفيه يذكر المسجد منارة الهدى منه يرفع 

  .1المسجد هو منطلق الرسالة والمسجد هو معقل الخير ومأوى أفئدة المؤمنين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملخص الفصل 

، كـــان االســـتعماريةيبقـــى المســـجد العتيـــق كمعلـــم أثـــري دينـــي، يرجـــع تـــاريخ تشـــييده إلـــى الفتـــرة 
Iبين الروايـات الشـعبية فمـنهم مـن يرجـع تأسيسـه إلـى قبائـل منطقـة تيـارت ومـنهم  اختالفمحط

من يرى أنه أسس من طرف مقاولة إيطاليـة والحكومـة الفرنسـية هـي المشـرف علـى بنائـه، أمـا 
  .1872و 1870فيعود إلى فترة مابين تاريخ تشييده 
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 :تمهيد الفصل 

 والتي تعكس المتغيراتصحفية التي لها وقع على الجمهور ، نواع المن أهم األ الربورتاجيعد 

في  استعمالهلذلك يتزايد كولوجية  للمجتمع من خالل الواقع ، الثقافية والسي، االجتماعيةو

في  واالنفرادخفاء التمايز الصحافة المعاصرة ، ويتطور بإستمرارألنه نوع صحفي قادر على إ

عن الواقعة فقط وٕانما الصحفي بتقديم تقرير بحيث اليكتفي فيه ، اإلعالميةمضمون الرسالة 

  .حداث للسرد والمعالجة وأحاسيسه تتدخالن في إختيار األ يتهيترك شخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 : الروبرتاجتعريف 
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خبارية ويسم<أحيانا األنواع اإلواحدة من ،  هوفن من فنون الكتابة الصحفية الربورتاج

 الربورتاجحيث يقوم  للربورتاجالعربية  ستطالع هو التسميةن القول أن اإلبل يمك، االستطالع

بالكلمات صوير ت" سامي خبيان" لى الجمهور وهو كما يقول الدكتوربتصوير الواقع ونقله إ

 .لى كاميراتتحول معه الكلمة أو الجملة إ

نما نوع صحفي إدبية كالقصة والشهرة والرواية ،الكتابة األنواع رتاج ليس نوعا من أو الروبإن 

فهو أسلوب غة ،أي يعتني بجمالية النص لسلوب والمن خصائص األدب األ يأخذ، خالص

  الربورتاجيولد أسلوب االمتزاج دبي واألسلوب الصحفي ومن هذايخلط بين األسلوب األ

  .ق والواقع والغموض في أعماق الناس ئعادة الحقاالخاص والمتميز في إ

سم منها إ اشتقوالتي " روبرت "نجليزيمة الروبورتاج مشتقة من الفعل اإلن كلإ

"reporter"والربورتاج.خر آيئ من مكان إلى شتعني نقل  ال أي المخبر الصحفي وs  هو

وصف حالة إنسانية أو يعمل على ، خرين يعايشون واقعة نوع صحفي يعمل على جعل اآل

نسانية مع ربط كل ذلك بأسلوب يتمتع بقدرمن الجمالية و إلقاء الضوء على العالقات اإل

  1.قادر على التأثير سلوب شفافوأ ،على الصور االعتمادو 

  

  

  

  

  

 : الربورتاجلمحة تاريخية عن 

في العمل  الربورتاجهم من أدخلوا كلمة نجليز ين عن فنيات التحرير أن اإلؤرخيقول بعض الم

و وصف الفيضانات والحرائق أ الصحفي ،وقصدوا بها وصف دورة من دورات البرلمان ،
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األدب في القرن  بازدهارالصحفي يرتبط  الربورتاجن تاريخ ويرى البعض أ والحروب ،

والكاتب " زواليملإ"الصحفي األديب الفرنسي  التاسع عشر ،ومن بين مؤسسي هذا النوع

في كتابه عشرات أيام هزت العالم " جون ريد "،والكاتب األمريكي "يبتن سنكالر إ" األمريكي 

  يقول نصر الدين الصين  لى إ "كيش" ورحالت الكاتب

 اشتغلالذي " البير ليون "نه كلما ذكر الروبورتاج يرسم الصحفي الفرنسي أ : العياضي

لى سوريا انطلق بعدها إ مراسال حربيا خالل الحرب العالمية األولى في جريدة لوماتان و

العياضي هو أول من حمل لمانيا ويضيف الدكتور فلسطين ، روسيا و أ ولبنان ،السعودية ،

/ 1304وأسيا خالل سنوات فريقيا مثل رحالت إبن بطوطة إلى إ الحديث ، الربورتاجسمات 

1377.1  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : نواع الروبورتاجأ

  : ن نقدم تصنيفا واحدا ألنواع الروبوتاج بل هناك عدة تصنيفات وهياليمكن أ 

  .وبورتاج مباشر وروبورتاج غير مباشر ر : التصنيف األول
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تلفزة ذاعة أو ة ، إهو ذلك الروبورتاج الذي يقوم به الصحفي من جريد : الروبوتاج المباشر

التلفزة بنشره أو الجريدة أو وم تلك ويجري روبورتاجه ،وتقلى الميدان حيث يقوم بالنزول إ

  .من إنتاج جريدة أو إذاعة أو التلفزة نفسها الربورتاجإذاعته  أو بثه  أي أن هذا 

  عالمية أخرى الذي تنتجه مؤسسة إهوذلك الروبورتاج : غير المباشرالروبورتاج 

ويجري لى الميدانإلى النزول الصحفي من وكالة األنباء معينة إ يقومحيث. كوكالة األنباء مثال 

وتقوم بنشره ، والتلفزةذاعة اإلروبورتاجا صحفيا حول موضوع معين ثم تشتريه الجريدة أو 

نما أو اإلذاعة أو التلفزة إنتاج تلك الجريدة أوبثه أو إذاعه ، أي أن الروبورتاج هنا ليس من إ

  .نتاج غيرها من إ

  .وروبورتاج يرتبط بالموضوع  روبورتاجيرتبط  بالحدث ،: التصنيف الثاني 

اآلني الربورتاجنعني بالروبورتاج المرتبط بالحدث هو ذلك : روبورتاج يرتبط بالحدث -

ن يقوم بروبورتاج حول مؤتمر صحفي أو ندوة صحفية أو الذي يمكن للصحفي بموجبه أ

ن لرئيسالحكومة  أو وزير معين على أ أو زيارة ميدانية مسيرة سياسية أو مظاهر علمية ،

والظروف أي يصف مثال أجواء الزيارة النقل والوصف يكون موضوعه هذا يرتكز على 

التي يجب .المحيطة بها ويصف األماكن التي زارها رئيس الحكومة وغيرها من المعطيات

عادة ما تشتهر به التلفزة بفضل لى كبيرها وهذا النوع من الروبورتاجات وصفها من صغيرها إ

لى جانب الصوت تعتبر فالصورة إعالم األخرى عن وسائل اإل 1تتمتع بهاميزة الصورة التي 

  .بداع في التعليق وال يبقى أمام الصحفي سوى اإل ناقلة فورية للعواطف والمشاعر ،

  ى تتعلق تجات هي تلك الان أشهر أنواع الروبورتإ: روبورتاج يرتبط بالموضوع 

ترتبط بالحدث مثل الروبورتاجات ال نية أي وهي عادة روبوتاجات غير آ بالموضوعات ،

  . والبيئة ،وغيرها من المواضيع  التي تدور حول مواضيع الطفولة

                                                           

،  1999، د��ان ا���2�34ت ا�����)  ، ا���ا�� ، 3'�� ا���+ ا��)�1	، إ/��.�ت ',��  �+ ا*'�اع ا���
)  ، ط 1
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لهذا التصنيف عدة أنواع  حسب طبيعة المواضيع ،نجد أن : التصنيف الثالث

  : تبعا لطبيعة الموضوع منها اتالروبورتاجو 

بالسياسة يدور حول قضايا سياسية واألحداث والوقائع التي لها عالقة  :روبورتاج سياسي

  .رهاب وغيرها مثل قضايا األمن واإل

ويدور حول المواضيع الثقافية  كالمطالعة وبيع الكتب ،التردد على : روبورتاج ثقافي

  .القضايا الثقافية ستطالع جمهور المثقفين  حول إ المكتبات ،الملتقيات الفكرية ،

وجمهور الرياضيين  المنشآتويتعلق بالمواضيع الرياضية باستطالع  :روبورتاج رياضي 

  .مور المتعلقة بالرياضة كل األ والمشجعين و

كالطفولة والمرأة والبطالة  االجتماعيةبالمواضيع   ويرتبط مضمونه :جتماعي روبورتاج إ

  1.لى ذلك والتشرد وما إ  المخدراتو 

  

  

  

  

  

  : خصائص الروبورتاج 

 .في الصيرورة اإلجتماعيةيجسد التطلعومعرفة األشياءواألشخاص والشعور بالمشاركة  �

يقوم بالتغلغل في أعماق الحياة الداخلية لألشخاص الذين يصفهم وهو يكشف عن  �

  .ألفعال المخفيةاالتي  تملي عليهم بعض العوامل 

  1.يرتكز على الوصف وهو يثير قضايا شائكة  �
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  :ملخص الفصل 

الكلمة الروبورتاج هو مراقبة عمليات وتطورات الظاهرة ،فهو تصوير بالكلمات ، تتحول فيه 

لى كاميرا بحيث تحمل هذه األخيرة للمشاهد صور الحاضر، وتخلق قوة تأثير الحضور إ

  .الناجمة عن التفاعل مع اللقطات الحركية عن طريق عملية المونتاج 
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يعـــد السينوبســـيس بمثابـــة خطـــة عمـــل توضـــح عمليـــة التركيـــب ،وهـــو بـــذلك :السينوبســـيس  •

 اليختلف عن السيناريو الذي هو عبارة عن ملخص يبين فيه كل الجوانب التي ستدخل في 

عمليــــة التصــــوير ، فهــــو الســــجل الــــذي يحتــــوي علــــى كــــل اللقطــــات التــــي تــــدخل فــــي تركيــــب 

المتمثلــة فــي بصــرية المعية ســمــع مراعــاة الجانــب التقنــي ومــن خــالل هــذه المادةال الروبورتــاج

روبورتـــاج مصـــور تناولنـــا فيـــه المســـجد العتيـــق كمعلـــم أثـــري تـــاريخي اختلفـــت الروايـــات حـــول 

مؤسسه الحقيقي هذا من جهة ومن جهة أخرى ، تطرقنا إلـى الجانـب الهندسـي المعمـاري لهـذا 

ر التشكيالت الزخرفية الهندسية المتواجدة داخل وخارج المسـجد  المعلم ، كما قمنا بوصف وذك

إضـافة إلــى التنويــه عــن دور و أهميــة  المســجد كمؤسسـة دينيــة لهــا مكانتهــا وســط المجتمعــات 

 .العربية اإلسالمية 

ن ال يكــون قــد عــرج عليــه أبــداع هنــا اإلقصــد بنبــداعيا و إموضــوعا  ناموضــوع نريــد أن يكــون 

جتهـــاد و تعـــب صـــاحبه  إكـــون عمـــال مكـــررا بـــل عمـــال يـــدل علـــى تـــى ال يو هـــذا ح نـــا مـــن قبل

  .حسن صورةأنجازه بإل

ــل ــا قب ــة م تعتبــر هــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل إلنجــاز أي عمــل :التصــوير مرحل

عتبارها النظرة المستقبلية للمادة السمعية البصرية المـراد إنجازهـا و إسمعي بصري ب

ن الصــحفي هنــا يقــوم بجمــع  أو هــي مرحلــة  اإلعــداد للعمــل بحيــث  تطبيــق للفكــرة األوليــة ،

، لألشــخاص الــذين لهــم عالقــة بالموضــوع  ســتجواباتامــن وثــائق و معلومــات  و  اســتطاعمــا 

نـــابجمع المعلومـــات عـــن الموضـــوع وذلـــك باإلســـتعانة مـــن خـــالل قيام نـــاهوهــو األمـــر الـــذي حقق

  .بالكتب والموسوعات والمعاجم والمقابالت 

إلــى مقــر مديريــة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف لواليــة تيــارت ، ثــم   2017فيفــري  20توجهنــا فــي

إلـــى مديريـــة الثقافـــة  وذلـــك مـــن أجـــل الحصـــول علـــى موافقـــة التصـــوير ومعاينـــة بقيـــة األمـــاكن 

  المتعلقة بموضوع بحثنا ، تم تحديد مواعيد التصوير إلجراء المقابالت مع عدة شخصيات 

ســتاذ جــامعي بقســم التــاريخ الحــديث خنفــار الحبيــب ، أســتاذة جامعيــة بقســم إمــام بالمســجد ، أ

 . األثار جلجال فاطيمة ، كاتب ورئيس جمعية األمير عبد القادر أحمد بوزيان 
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ي مرحلة تأتي قبل الشروع في عملية التصـوير المعاينة ه: و الشخصيات ماكنمعاينة األ •

المعلومـــات الخاصـــة بالموضـــوع لإلحاطـــة و تكمـــن أهميتهـــا فـــي جمـــع أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 

لـي يـتم التصـوير  كان من بـين األمـاكن التـي عايناهـا  بالموضوع الذي نكون بصدد إنجازه  و

 :فيها 

 :األمــــاكن  �

 توجهنا إلى منطقة األجدار األثرية  بوالية تيارت ، وبعد ذلك إلى مغارة إبن خلدون  من  -

 .و إبراز أهميتهما التاريخية واألثرية  بهماأجل تصوير هذين المعلمين  مع التعريف

توجهنا إلى المكان الذي يقع فيه المسجد العتيق لوالية تيارت من أجل التصـوير، بهـدف إبـراز   -

 .هذا المعلم وتسليط الضوء على أهميته التاريخية واألثرية والدينية

إجــــراء أجــــل شــــخاص مــــن األ العديــــد مــــن صــــل مــــعابالبحــــث و التو  نــــاكمــــا قم :الشخصــــيات  �

مختصين في مجـال التـاريخ واألثاروالـذين مـن شـأنهمأن يثـروا و والتي تمت مع أساتذة مقابالت 

  : نذكر منهم  ه المادة السمعية البصرية هذ

التـــاريخ الحــــديث ، خنفـــار الحبيـــب بجامعــــة العلـــوم االجتماعيــــة فـــي  و أســـتاذ جــــامعي دكتـــور -1

 .واإلنسانية كارمان والية تيارت

  .عية األمير عبد القادر والية تيارت ، أحمد بوزيان كاتب ورئيس جم -2

 .إمام بالمسجد العتيق بوالية تيارت بومعزة عبد الرحمان -3

 .األثار جلجال فاطيمةأستاذة جامعية بقسم  -4

 من لروبورتاجدانية لما سوف يتم عرضه في اهو عبارة عن خطة مي:  سيناريو المعالجة  •

 .في عرض  تينأو الفكرة الرئيسية  معتمدلروبورتاجخالل الشرح الموسع لملخص ا

/ متحركـةحركـة الكـاميرا / لمدينة تيارتلقطة عامة / نهار / خارجي تصوير :  المشهد األول  -

 .أماميةزاوية التصوير 

/ تســتقبل /  لقطــات عامــة للمعلــم األثــري األجــدار /نهــار / خــارجيتصــوير : المشــهد الثــاني  -

 .زاوية التصوير أمامية /  متحركةحركة الكاميرا 

/ لمغــارة إبــن خلــدون بواليــة تيــارتعامــة  اتلقطــ  / نهــار/ خــارجيتصــوير : المشــهد الثالــث  -

 زاوية أمامية بنورامية من اليسار إلى اليمين و زاوية التصوير  /متحركة  حركة الكاميرا



 الجانب التطبيقي

 

 

50 

حركــة /  جللمســجد العتيــق مــن الخــار  عامــة اتلقطــ/ نهــار / خــارجيتصــوير : المشــهد الرابــع  -

 .وبنورامية من اليمين إلى اليسارزاوية التصوير أمامية / متحركة الكاميرا 

حركـــة / للمســـجد العتيـــق مــن الـــداخللقطـــة عامــة / نهـــار / تصـــوير داخلــي : الشــهد الخـــامس  -

 وبنورامية من اليمين إلى اليسار وضد غطسيةزاوية التصوير أمامية / متحركة الكاميرا 

حركــة /لقطــات عامــة لمغــارة إبــن خلــدون مــن الــداخل /نهــار / تصــويرداخلي: المشــهد الســادس

  .زاوية التصوير أمامية وضد غطسية  /الكاميرا متحركة 

  :المقابلة األولى  �

/ صــباحا  11.30التوقيــت/ بــالمجلس الشــعبي الــوالئي لواليــة تيــارت/ نهــار / تصــوير داخلــي 

كاتــب ورئــيس جمعيــة تيــارت أحمـــد طــة مــع لق/ حركــة الكــاميرا ثابتــة/ ميــة زاويــة التصــوير أما

  .بوزيان 

  :المقابلة الثانية  �

بجامعــة العلـــوم اإلجتماعيــة واإلنســانية قســـم التــاريخ الحــديث واليـــة / نهــار / تصــوير داخلـــي 

خنفـار للـدكتور  لقطـة/ حركـة الكـاميرا ثابتـة/ زاوية التصـوير أماميـة/  11.30التوقيت / تيارت

  .الحديث  تاريخالأستاذ في الحبيب 

 :المقابلة الثالثة  �

ـــارت  /نهـــار /تصـــوير داخلـــي  ـــة التصـــوير /  14.00التوقيـــت/ بمديريـــة الثقافـــة لواليـــة تي زاوي

  .لقطة لألستاذة جلجال فاطيمة بقسم علم األثار / حركة الكاميرا ثابتة / أمامية 

  : المقابلة الرابعة  �

ـــي  زاويـــة /  مســـاءا 16.30التوقيـــت / بالمســـجد العتيـــق لواليـــة تيـــارت/ نهـــار / تصـــوير داخل

  .إلمام المسجد العتيقلقطة / حركة الكاميرا ثابتة / التصوير أمامية
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 تحتاج هذه المرحلة إلى وسائل التصوير و التسجيل مثل آلة  :التصويرمرحلة  •

 الهاتف النقال  و ضبط الصوت، فيصور الصحفي ما يهمه و ما يمكن أن  ،الكامير

يساعده مـن صـور، يسـجل كـل اإلسـتجوابات الهامـة مـع الشخصـيات المعنيـة بالموضـوع  فهـو 

  .عبارة عن جمع المادة الخام ، و هو ما سعينا إلى العمل عليه في هذه المرحلة

ات ألة التصوير في التعبيـر ووصـف مـاهو مكتـوب كما يتم كذلك ضبط حجم و زوايا و حرك 

  .على الورق أثناء مرحلة اإلعداد

 :لتقاط الصوت و الصورة إ

فــي هــذه المرحلــة و بعــد جمعنــا  لمــا نســتحقه مــن مــواد و معلومــات نتجــه مباشــرة إلــى مرحلــة 

وير و الخــروج بالكــاميرا إلــى الميــدان إلنتــاج المــادة الســمعية البصــرية  المرتبطــة بعمليــة التصــ

  .هي تصوير ما نستحقه إلنجاز العمل 

و بعد القيام بترتيب جميع المواعيد الخاصة بإجراء المقابالت مع األشـخاص المعنيـين بـاألمر 

هــي مرحلــة مهمــة و و و تحديــد أمــاكن التصــوير ، تــم اإلنتقــال إلــى إلتقــاط الصــورة و الصــوت 

ـــتم  التـــي ـــائيتي الصـــوتي ـــة التصـــوير عبر قـــد تمـــت الصـــورة و و  فيهـــا اإلعتمادعلZثن مراحـــل مرحل

  1.حسب األيام المختارة و 
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الصــــــــحفية تبــــــــدأ هــــــــذه المرحلــــــــة بعــــــــد جمــــــــع المــــــــادة :التصــــــــويررحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد م •

 . عمليتي المونتاج و المكساجوفق ذلك ، فيتم التعليق على الصورة والمعالج ةالروبورتاجهيكلل

يتم  خالل هذه المرحلة بعد التصوير و جمـع المـادة الخـام :  المشاهدة و إختيار اللقطات

مشــاهدة مــا تــم تصــويره مــن أجــل إنتقــاء كــل مــا هــو مهــم و يخــدم الموضــوع المعــالج باإلضــافة 

إلى إختيار اللقطات المناسبة  كما يتم اإلستغناء عن البعض لعـدم حاجتنـا لهـا لتسـهيل عمليـة 

صـور ( وبورتاج باإلضـافة إلـى إختيـار عناصـر خارجيـة  التحكم في المدة الزمنية المختارة للر 

ا وفـق سـيناريو محـدد و مبتكـر يجعـل و يتم هـذ) ثابتة ، نصوص ، عناوين ، مؤثرات صوتية 

 . المشاهد يحس به و هو ما سيجعله يتشوق لمعرفة اللقطات الموالية

تعليــق و تأكيــده خاصــة فــي دورا ضــروريا فــي بلــورة ال تركيــبيلعــب ال : )التركيــب ( مونتــاج ال .1

فـي  مـادة السـمعية البصـريةاللغـة المرئيـة لل هـوفالمونتاج  ،نتقال من مشهد إلى أخرفواصل اإل

و هــو عمليــة فرنســية" Montage" مونتــاج كلمــة صــل ة،أن التعليــق هــو لغتــه المسموعأحــين 

ســـب مـــواد مختلفـــة بن نـــه مخطـــوط مـــنأي فـــن الشـــريط الســـينمائي و خاصـــيته فنيـــة مســـتعملة فـــ

ـــة و ذلـــك ب حـــداث و األالشـــريط الســـينمائي الواحـــد واصـــفا ســـتعمال صـــور مختلفـــة  فـــي إمعين

 : مرحلتين  ويتم عبرياها بالزمن إماكن و رابطا األ

 .و الوصل من جديد أعادة اللصق إمرحلة القطع ثم  :ولى المرحلة األ -

الناتجـــة عـــن عمليـــة القطـــع و  هـــو مضـــامين وســـائل التغييـــر الفنـــي الخاصـــة:المرحلـــة الثانيـــة  -

 .اللصق

 سن اللقطات التي تثري حأنتقاءإلمن التصوير تتم عملية المشاهدة  نتهاءاإلبعد 

 دة المصورة عدة مرات حتى من خالل هذه المرحلة قمنا بمشاهدة الماالموضوع و 

ـــد مـــا  نـــايتســـنى ل ـــم قم ،ســـتغناء عنـــه اإلستطيعنحتاجـــه مـــن مشـــاهدة و مـــا نتحدي بترتيـــب  نـــاث

و هــذا وفــق ســيناريو مســطر مــن أجـــل روبورتـــاج، يخــدم الاللقطــات فــي خليــة التركيــب بشــكل 

  .1لروبورتاجتسهيل عملية التحكم في المدة الزمنية المخصصة
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ذلك فهو عـادة يقوم بتقوية ما تعرضه الصورة لالمادة السمعية البصرية فالتعليق في  :التعليق  -1

حتـى يمكـن تحديـد مـا تحتاجـه لقطاتـه مـن شـرح  لروبورتـاجاتركيب نتهـاء مـنال يكتـب إال بعـد اإل

غلــب األحيــان ال تكتمــل إال بالصــورة أفالصــورة المرئيــة فــي  ،و تحديــد الــزمن المتعلــق بــالتعليق

معــاني الكاملــة لنــه شــرح و تفســير و صــياغة اأكمــا  ،الصــوتية الموازيــة لهــا و المتفاعلــة معهــا

الصـورة هـي  ن، أعلى  الـرغم مـن و ،هة نظر محددة  حداث في إطار وجخبار و األعلى األ

ســــتكمال حيــــان إلن الكلمــــة تكــــون ضــــرورية فــــي الكثيــــر مــــن األأال إروبورتاجــــســــاس فــــي الاأل

التركيــز عليــه فــي  نــاتتضــمنها الصــورة و هــو مــا حول نأالمعلومــات و المعــاني التــي ال يمكــن 

المــادة الســمعية  الفــراغ النــاتج عــنمــن خــالل كتابــة نــص التعليــق ســد  نــاذ حاولإتعليقــتنــا للكتاب

 .البصرية

عرفت الموسيقى منذ أقدم األزمنة ، كما تلعب دورا أساسيا في العديد مـن الفنـون  :الموسيقى  -2

و غيرهــــا، بــــداخلها  ، فكثيــــرا مــــا نــــرى المســــرحيات و المسلســــالت و األفــــالم و الروبورتاجــــات

 .موسيقى ليتمكن هذا النوع من الفنون من الحصول على الجو المالئم و اإليحاء المطلوب 

الــبعض لتــزامن الصــورة  يبعضــهانــاه خلــط األصــوات و مزجهــا مع) : مــزج األصــوات(المكســاج -3

 .يوتمتد هذه العملية إلى مرحلة ما بعد المونتاج و هي المرحلة النهائية لشريط الفيد، فيه

و فـي  خـاص تعليق ناثم سجل ،تصوير جميع ما نحتاجه في الشريط و في هذه المرحلة قمنا ب

  .الروبورتاجعلZنا صور حتى تحصلبمزج التعليق مع ال نااألخير قم
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أو اللبـــؤة كمـــا ســـماها البربـــر واحـــدة مـــن أقـــدم المـــدن الجزائريـــة،  تيهـــرت......................

تقــــع تيــــارت فــــي ...............كانـــت مهــــدا للكثيــــر مـــن الحضــــارات اإلنســــانية عبــــر التـــاريخ 

الشمال الغربي من الجزائر، يحدها من الشرق الجلفة والمديـة ، ومـن الغـرب سـعيدة ومعسـكر، 

  .نوب األغواط والبيضومن الشمال تيسمسيلت وغليزان ، من الج

عاصـمة الرسـتميين التـي ترتقـي بـين ..........عرفت المدينة بعدة تسميات تاقدمت وتـاغزوت 

  أحضانها العديد من المعالم األثرية والدينية التي تحكي كلها تراث وتاريخ 

  هاته المعالم الضاربة في عمق التاريخ منذ قرون التي تبدو كلوحة . المنطقة العريق

  .......................................ائعة نحتتها أنامل من الطراز الرفيع فنية ر 

  عن سطح البحر، وغير بعيد عن توسنينة التي  1200على إرتفاع ألف ومئتين متر

  ال ترمز بالضرورة لحضارة الفراعنة  األهرامات، هذه 13يتواجد بهاثالثة عشر هرما 

  .....................................................بمصر وال للمايا بالمكسيك 

  على هذه الهضبات تقبع أثار األجدارالتي تمثل مجموعة قبور تعود إلى العهد

  قبرا بنيت مابين 13البربري ،أقامها الملوك األمازيغ لموتاهم ، تحتوي ثالثة عشر

  التاريخ نفسه القرن الرابع ميالدي والسابع ميالدي أهمها ضريح  هرم كسكاس ،ليعيد 

  ................................ليذكرنا بحضارة غابرة الزالت أثارها ماثلة للعيان 

  لنواصل الترحال أين تطأ أقدامنا المكان الذي شهد والدة بنات أفكار إبن خلدون األب

غرب ، المغارة أو خلوة إبن خلـدون الواقعـة بـدائرة فرنـدة خمسـين كلـومتر  االجتماعالروحي لعلم 

تعتبـر " ......................اليوم تـاغزوت" تيارت ، وبالضبط بقلعة بني سالمة التي تسمى

  مغارة إبن خلدون معلما تاريخيا ، وثقافيا وطبيعيا تتألف

مــــــن مغــــــارة رئيســــــية تــــــرتبط بغــــــرف صــــــغيرة بــــــداخلها إضــــــافة إلــــــى ثــــــالث مغــــــارات أصــــــغر 

  .................................... ......................................بجوارها

  باالخضراركما تطل المغارة على منظر بانورامي ساحر تختلط ألوان أتربة األرض 

وتلـــك العناصـــر حولـــت قلعـــة بنـــي ســـالمة إلـــى تـــراث طبيعـــي ..................وزرقـــة الســـماء

  .جمال متربعان التاريخ هنا يهمس بلغة الحنين العراقة وال.يزاوج بين اإلبهار والدهشة 

  ومن أبرز وأعرق المعالم األثرية للوالية ،المسجد العتيق أين يتعلق البصر والقلب في
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خيوط الضوء الهابطة على فضاء المسجد بمهابة وخشوع وتشحن الروح في سـالم فـي حضـرة 

  الجمال ، ينتصب المسجد في وسط المدينة كلوحة معمارية خالدة بالناحية 

ن مدينــة تيــارت علــى منحــدر يتقــاطع عموديــا مــع نهــج األميــر عبــد القــادر الشــمالية الغربيــة مــ

الممتــد مــن الشــمال إلــى الجنــوب ويشــرف مــن الناحيــة الشــرقية علــى ســاحة الشــهداء، أماغربــا 

فيحــده نهــج المقاومــة ، وعلــى جانبيــه ســلمي درج  يؤديــان إلــى مــدخل المســجد ، تتربــع قاعــدة 

  .المسجد فوق ينوع عين الكرمة 

وفــي الــركن الجنــوبي الغربــي تقــع المئذنــة حيــث ترتكــز علــى فضــاء مربــع بــارز عــن الجــدار ، 

  طويلة نوعا ما دائرية الشكل ، كما تتوسط المسجد قبة ضريحية متوسطة 

  .الحجم بسيطة الشكل ، تتداخلها ثمانية نوافذ يعلوها شكل هالل موجه لأل على 

  لقادر بن حميسي كما يعرف لدى عامة يعرف هذا المسجد بإسم الشهيد فيغولي عبد ا

النــاس بإســم الجــامع الكبيــر أو جــامع عــين التــرك أو عــين الكرمــة ،نســبة إلــى الينبــوع الموجــود 

  .........................................................أسفل المنحدر 

ف حـول حسب بعـض المصـادر إال أنـه تـم اإلخـتال 1873_1872بني المسجد العتيق مابين 

  .المؤسس الحقيقي للمسجد 

  حسب تصريح الكاتب أحمد بوزيان رئيس جمعية األمير عبد القادر بمدينة تيارت أنه

تــم تشــييد المســجد العتيــق كمعلــم دينــي منــافس للكنيســة التــي تــم بناؤهــا مــن طــرف المســتعمر 

وأعــراش  الفرنســي ، وذلــك مــن حيــث الوظيفــة أوال والهندســة المعماريــة ثانيــا مــن طــرف قبائــل

  .المنطقة أمثال أوالد لكراد ، العويسات ، أوالد شريف 

  .أما الحجارة المرصعة التي بني بها المسجد جلبت من منطقة لجدار األثرية 

  في حين يقول البعض أن تشييد الجامع كان من طرف مقاولة إيطالية على الراجح

وقد كانت الحكومة الفرنسية هي المشرف علـى بنائـه طبقـا لمـا تبنتـه فـي سياسـتها اإلسـتيطانية 

  .في الجزائر 

المسجد العتيق يعد إرث تاريخي وعمراني عظيم ، للمعلم مدخل رئيسي واحد يتسـم بالضـخامة 

والفخامــــة فــــي آن واحــــد يبلــــغ إرتفاعــــه خمســــة أمتــــار ، تتقدمــــه درج ، وعلــــى طرفيــــه عمــــودين 

تشــابهين ، يشــغل هــذا المــدخل بوابــة خشــبية عمالقــة تتكــون مــن مصــراعين متســاويين ، كمــا م

  يتخلل جدران المسجد عدة أقواس غاية في الدقة واإلبداع تتوسطها نوافذ 
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ليفتح فضاء المسجد علـى بيـت للصـالة ، ينقسـم فضـاءه الـداخلي إلـى ثالثـة أسـاكيب متسـاوية 

ركــز محــراب مجــوف نصــف دائــري ينتصــب علــى عمــودين وموازيــة لجــدار القبلــة ، يتوســط الم

جــانبيين ، وٕالــى جانــب المحــراب عــن اليمــين يقــع المنبــر الخشــبي المثبــت فــي الجــدار بــه فتحــة 

يعلوهـا عقـد حـدوي ، كتـب عليــه محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم تــوج فـي نهايتـه بقبـة مثمنـة كتــب 

نجـد سـلما خشـبيا صـاعدا مـؤدي إلـى في إحدى جوانبها اهللا ، أما مـن الناحيـة الغربيـة للمسـجد 

  .ظلة علوية 

أمــا  مقصــورة اإلمــام تقــع فــي الجهــة الجنوبيــة لبيــت الصــالة لهــا مــدخلين يفضــي األول منهمــا 

إلــى بيــت الصــالة ، ويفضــي الثــاني إلــى فنــاء خلفــي ، كمــا يوجــد بــداخلها نافــذتين فــي الجــدار 

  .الجنوبي

ورة مسـتطيلة الشـكل ، لهـا مـدخل يفضـي إلـى تلي مقصورة اإلمام من الجهة الغربية غرفة مجا

  .......غرفة أخرى وهذه الغرفة عبارة عن ممر يؤدي إلى قاعة الوضوء 

الممتــدة مــن الغــرب إلــى الشــرق عــن الجــدار الجنــوبي وصــفت بــالموازاة لهــا مقاعــد حجريــة ، و 

  ...................بقاعة الوضوء مدخل ثاني يفضي إلى خارج المسجد

كــل هــذا الجمــال أو الكشــف عـن جــالء روعتــه مــن دون إحتفــاء العــين باإلضــاءة  اليمكـن رؤيــة

  وال شيئ............صممت النوافذ و الثريات لتضيئ هذا الجمال ......

يمكنــه أن يجــرد الحيــاة مــن ثوبهــا الظــاهر وينقلنــا إلــى مضــمونها الــدفين كالتشــكيالت الهندســية 

تيجـــان األعمـــدة وقوامهـــا عناصـــر نباتيـــة للزخـــارف ، حيـــث نلمـــس تواجـــدها بشـــكل خـــاص فـــي 

تتمثــل فـــي ســـتة عشـــر بتلـــة ، أيضـــا زخـــارف هندســـية أعلـــى مـــدخل الغرفـــة المطلـــة علـــى بيـــت 

الصالة والمقصورة قوامها معينان بداخلها دوائر إضـافة إلـى زخرفـة لزهـرة مـع هـالل يتجـه إلـى 

  .األعلى 

اتيـة رسـم بـين كـل إثنـين منهمـا كما نلمح على األعمدة المتواجدة في مدخل المسجد زخـارف نب

  رسم لهالل يتجه لألعلى ، وتعلوه نجمة خماسية الشكل كما يشغل سطح

  كل من مصراعي البوابة جملة من المربعات الزخرفية تحمل شكل لزهرة ذات ثمان 

  .بتالت وشكل لهالل يتجه نحو األعلى
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نـه يرفـع إسـم اهللا عـز وجـل كان والزال المسجد العتيق منارة للهدى في األرض لبني البشر ، م

وفيــه يــذكر إســمه ، ولقــد ظــل علــى إمتــداد التــاريخ مؤسســة تعليميــة ومحضــنا تربويــا ، ومعقــل 

  للخير ومأوى ألفئدة المؤمنين ، لما يحققه من تربية روحية للنشئ من

خالل خطبـة صـالة الجمعـة ، وبـرامج تحفـيظ القـرآن الكـريم ، لخلـق مجتمـع مسـلم يمشـي علـى 

  .نهج الرسول الكريم والدين اإلسالمي الحنيف  نهج سليم ،

  وهكذا يبقى المسجد العتيق شاهدا من الشواهد الكثيرة على حقبة زمنية لم يمحيها أثر

الزمن وال الطبيعة لتظل هذه اآلثار التاريخية ذاكرة جماعية تستحضرها األذهان والقلـوب عبـر 

  .األجيال ، فخرا بحضارة تيهرت العريقة
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رة ا��دا��  �� :  

 ���  وزارة ا�����م ا����� و ا��ث ا��

د ا����د ن �د�س �$�=��م- ����#  

��� ا���وم ا#6���-��*  

 ����$�� ا���وم ا6�'  

  5$م -�وم ا6-?م و ا6�	�ل

 ��	ص $��� 	ري و  ��ء -�و�� 

  �2�$�ر 

  �(دم

  روور��ج �	ور 

�وان �  

  ��د ��ز�ن ا��$#د ا����ق ���م أ�ري  �

  �ن إ-داد و�(د�م

 ���  'ر�ف 

  'ر�ف ��رة

  ��ت إ'راف ا3$��ذ 

  Bو�� '(رون
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�  ��

رة ا���� :  

��م �0*  

  روور��ج �	ور 

�وان �  

  ا��$#د ا����ق ���م أ�ري  � ��د ��ز�ن 

  إ-داد و�(د�م

 ���  'ر�ف 

  'ر�ف ��رة 

  إ'راف ا3$��ذ

  Bو�� '(رون 

  �	و�ر

 ��و-زة -  

��ق��  

 ���  'ر�ف 

  �ر*�ب

  زواوي -د ا�(�در

  ��زوز ا���ج

  �و$�()

  ا��ود

��(دم ��'*ر ا����ص إ�) �ن $�ھم �ن 5ر�ب أو�ن ��د  � إ�#�ز ھذا ا���ل   

$2016/2017�� ا6���ج .  
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 اليوم التوقيت الكاميرا المستعملة المنطقة المضمون طاقم العمل

  �و	زة 	��:��و�ر 
زواوي 	�د ا���در و :�ر��ب 

 ��زوز ا���ج

  ��2017رس  KanonHV30 9:00  ����� 5 ���رت �د���  ��ط� 	��� ��د��� ���رت

  بوعزة علي:التصوير

زواوي عبد القادر :تركيب 

 ومعزوز الحاج

 

لقطة عامة للمعلم األثري 

 األجدار

بلدية توسنينة والية 

 .تيارت
Kanon HV 30 11.30 م 2017 مارس 06 صباحا 

  تصوير بوعزة علي

  تركيب زواوي عبد القادر

 و معزوزالحاج

 لقطة عامة لمغارة إبن خلدون
  تيارتدائرة فرندة والية 

 
Kanon HV 30 10:30 2017مارس  09 صباحا 

  بوعزة عليالتصوير 

  تركيب زواوي عبد القادر

 ومعزوز الحاج

 م 2017مارس  10 صباحا KanonHV 30 10:00 والية تيارت للمسجد العتيقعامة  لقطات

  بوعزة علي: تصوير

زواوي عبد القادر و : تركيب

 مقابلة مع األستاذة جلجال

 فاطيمة

بمديرية الثقافة والية 

 تيارت
KanonH V 30 14:002017مارس  13 مساءا 
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  معزوز الحاج

  

 

  بوعزة علي :تصوير 

  زواوي عبد القادر :تركيب 

 و معزوز الحاج 

المجلس الشعبي الوالئي   الكاتب أحمد بوزيانمقابلة مع 

 بوالية تيارت

Kanon HV 30 16:00 2017مارس 13 مساءا 

  بوعزة علي :تصوير 

  زواوي عبد القادر: تركيب

 ومعزوز الحاج

األستاذ الجامعي مقابلة مع 

 خنفار الحبيب

جامعة كارمان والية 

 تيارت

Kanon HV 30 12:302017مارس 15 مساءا 

  بوعزة علي :تصوير

  زواوي عبد القادر:تركيب 

  ومعزوز الحاج

 

المسجد العتيق والية  مقابلة مع اإلمام

  تيارت

Kanon HV 30 16:00 2017أفريل  2  مساءا 
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 ا��ط� 
ر�ط ا��ورة 
ر�ط ا��وت

الحوار  الموسيقى ضجيج  رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير

 01 ثا26  البدايةشارة عامة  / / آذان   /

  عبر ..تيهرت العود 

 التاريخ

مامية أ  02 ثا 28 فديو لمدينة تيارت عامة  متحركة 

البيض..تقع العود  ثا 15 صورة لخريطة عامة  ثابتة  أمامية    03 

.......عرفت العود 

 تاغزوت

بنورامية من 

 اليسار الى اليمين

 04  ثا16 فديو لمدينة تيارت عامة متحركة
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

الحوار  الموسيقى ضجيج  رقم اللقطة مدة اللقطة اللقطةمضمون  نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير

	����  ا��ود 
  ...ا�ر ����ن

 �ر���

#�9 �ور "د��� ��د��� ���رت 	��� ���ر�� أ�����  05 

 /  ا��ود 

 

#�5  �ورة ��� %دا����ق 	��� #���� أ����� /  06 

 /   .........ھذه ا��ود 

 ا�ر*�(

��ورا��� �ن 
 ا����ن إ�+ ا�� �ر

	���   ���ر�� ا.#ري ا.%دار���م ��ورة �   17�#  07 

����� �ر  ���ورا�� / ا��ود /
  ا�+ ا����ن

	���   ���ر��   08  #�38 *د�و ��د��� ���رت 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

الحوار  الموسيقى ضجيج  رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير

	�+  ا��ود  /
 �����ن...

��ورا��� �ن 
 ا�� �ر ا�+ ا����ن

��/%ز ���ر�� %دار*د�و ���ط�� ا.   20�# 09 

#�6  �ورة ��%ر أ �س  	���  #����   %����� / ا��ود /  10 

.......ا����ن ا��ود /
 ���رت

#�4  *د�و ���1رةإ�ن �0دون   %ز/�� ���ر�� أ�����   11 

� �ن ��ورا��  ا��ود /
  �+ ا����ن ا�� �رإ

#�51  *د�و ����� ���  ��2 %ز/�� ���ر��  12 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

#�20  *د�و ���4 دا0ل ا�� %د %ز/�� ���ر�� %����� / ا��ود /  13 

�ن  ا��ود /
 ��و��5...

#�5  *د�و ��� %د ا����ق �ن ا�دا0ل %ز/�� ���ر�� 7د 6ط ��  14 

  ..ا�� %د ا��ود /

���� �. 

#�17 �ورة ��� %د ا����ق  %ز/�� ���ر�� أ�����  15 

��ر���  ا��ود /
 �%�وب

#�13 ا��� ا�ذي ��( *�8 ا�� %د 	��� #���� أ�����  16 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

#�18 �ورة � ��� ا��;داء 	���  ���ر�� أ����� ..��رف ھ�د/� /  17 

��ر�(  ھ�د/� /
 ا��ر��..

 18 #�5 �ورة ����وع 	�ن ا��ر�� 	��� #���� أ�����

#� 04 �ورة ���/ذ�� 	��� ���ر�� 7د 6ط �� �و	� ��..��( ھ�د/� /  19 

#�10  �ورة ����� ا�7ر���� 	��� ���ر�� 6ط �� ا.	�+..أ�� ھ�د/� /  20 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

  ..��رف / 

 ا����در

 21  #�13 *د�و ��� %د 	��� ���ر��  %�����

إ%���..إ%��( / /
�	 

��ر�� إ�+  #���� أ�����
 ا��در

#�40  �ورة ��0ص ���دث  22 

#� 12 *د�و ��� %د 	��� ���ر�� أ�����  / /  23 

 أ����� ��� �..أ�� ھ�د/� /

 

��ر��    #����
  إ�+ ا��در

#� 45 �ورة ��0ص ���دث  24 

 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

  ......��د ا��ود /

 ���رت

��ر�� إ�+  #���� أ�����
 ا��در

#�45 �ورة ?�رأة ���دث  25 

#�24 �ورة ��د0ل %ز/�� ���ر�� 6ط ��  ا��ود /  26 
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  ........���0ل ا��ود /

 ا?�داع

ر����� أ����� #�06 �ورة ."واس ا�� %د %ز/��   27 

  .........��A@ ا��ود /

 �� �و��ن

���ورا���  �ن  أ�����
ا�� �ر إ�+ 

و�ن  ا����ن
ا����ن إ�+ 

 ا�� �ر

#�16 �ورة ��� %د �ن ا�دا0ل 	���  28 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة اللقطةنوع  حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى 

���د ��+  ا��ود /
 8��	 B

 و �م

#�14 �ورة ����ر %ز/�� ���ر�� أ�����  33 

B..��ب  ا��ود / #�07 �ورة ����� �ن ا�دا0ل %ز/�� ���ر�� 7د 6ط ��   34 

#�24 �ورة � �م 0���  %ز/�� ���ر�� أ����� 	�و��..أ�� ا��ود /  35 

#�17 �ورة ����ورة ا?��م  ���ر�� أ����� %�و���..أ��  ا��ود /  36 
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

  ..6ر*� ا��ود /

 �%ر��

��ورا��� �ن 
 ا����ن إ�+ ا�� �ر

#�50 �ورة ���	� ا�و7وء %ز/�� ���ر��  37 

  .......���س  ا��ود /

 ا���راب

#�15 �ورة �ز0ر*� 	�+ ��%�ن ا.	�دة ��ر��    ���ر�� أ�����  38 

 39  #�7  �ورة ��ز�0رف 	��� #���� أ�����  ا��ود /

ا.	�+..���@  / #�10  �ورة �ز�0رف 	�+ ا���ب 	��� ���ر�� أ�����    40 

��ر�� إ�+   ا. ��ذة %�%�ل������ �(   45�#  41
  ا��در

  /                      ا��ود  ا�� %د..��ھو  ��ط 6  #����

    آذان  6ط ��  ���ر��  	���  �ورة ���/ذ��  #� 05  42
  ا��ود
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 ا���ط� �ر�ط ا��ورة �ر�ط ا��وت

 رقم اللقطة مدة اللقطة  مضمون اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

  ..�Aظ� ا��ود /

 ���ف

#�10  �ورة ��Aظ� ا��رآن 	��� ���ر�� أ�����  43 

و�� ..ا�� %د ا��ود /
 أ�#رھم

��ر�� أ�+  #���� أ�����
 ا��در

#� 45  ������ �( إ��م ���� %د  44 

#� 05 �ورة ��د��� ���رت  	��� ���ر�� أ�����  ا��ود /  45 

ا��;��� ��رة 	��� ���ر�� أ�����  ا��ود /  40 �#  46 

  

  

  



 

  ب

  :خاتمة 

لى توثيـق المسـاجد مـع ما أحوجنا اليوم إلى دراسة تراثنا العمراني اإلسالمي العريق و إ

  .التراث والتمسك به والدفاع عنه ستفادة من بصيانتها  لإلالقيام 

الـدور الــذي تلعبـه هــذه المســاجد بشـكل عــام والمسـجد العتيــق بشـكل خــاص فــي  ة وذلـك ألهميــ

األخــــالق الطيبــــة والعــــادات الحميــــدة التــــي حــــث عليهــــا ديننــــا  نســــان وترســــيختنميــــة مــــدارك اإل

ـــات والطبقـــات ـــين مختلـــف الفئ ـــرا فـــي المجتمـــع بإ الحنيـــف مـــن أجـــل خلـــق المـــودة ب ـــاره منب عتب

لزرعاألخالق وقطب لنور الثقافة الوطنية ، ومنتدى لتوعيـة النشـئ بالسـلف الصـالح  فالمسـجد 

والـذي المعـالم األثريـة لواليـة تيـارت  أهـمضـمن  2016صـنف سـنة ، العتيق  يعد معلمـا دينيـا 

لـى قبائـل منطقـة تشـييده إتضاربت الروايـات  حـول مؤسسـه الحقيقـي ، فـبعض الروايـات ترجـع 

ـــارت  ، وبعضـــها  ـــة إبمدينـــة  تي ـــاء المســـجد يرجـــع  إلـــى مقاول ـــأن بن ـــةعلى اآلخـــر يـــرى ب يطالي

سياســتها لمــا تبنتــه فــي الــراجح وقــد كانــت الحكومــة الفرنســية هــي المشــرف علــى بنائــه ، طبقــا 

  .ستيطانية في الجزائر اإل

  .سم الشهيد فيغولي عبد القادر بن حميسي ويعرف اليوم المسجد العتيق بإ

مــــابين العمــــارة العربيـــــة ا المســــجد عــــن بــــاقي المســـــاجد بطــــرازه المعمــــاري الهجــــين هــــذينفــــرد 

و هكــذا  يبقــى " .البــاروك " ســالمية  والعمــارة الغربيــة األوروبيــة  ، وهــذا الفــن يســمى بفــن اإل

المسجد  العتيق  معلم أثري ديني تاريخي أشرف عمـره علـى القـرن ونصـف القـرن  مـن الـزمن 

  .، وشاهد من الشواهد الكثيرة على حقبة زمنية مليئة بالحقائق 

لتبقــى هــذه األثــار التاريخيــة ذاكــرة جماعيــة تستحضــرها األذهــان  والقلــوب عبــر األجيــال فخــرا 

  .ت العريقة تيهر بحضارة 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع

 1أحمد أسعد جمعة وعارف أسعد جمعة ، دراسات في علم اإلجتماع اإلسالمي ، ط )1

  . 340، 2008،دار العصماء للنشر والتوزيع ،

 1البهنسي عفيف ، كتاب فنون العمارة اإلسالمية وخصائصها في مناهج التدريس ،ط )2

  .ص 226، 2008،،دار المعرفة للنشر والتوزيع ،لبنان 

 2010،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،  1محمد العقاب ،الصحفي الناجح ،ط )3

  .ص 300

،ديوان المطبوعات  3طالعياضي نصر الدين ،إقتربات نظرية من األنواع الصحفية ، )4

  .ص  250،  1999الجامعية ،الجزائر ، 

الغرب اإلسالمي للنشر ،دار  1أبو القاسم سعد اهللا  ،تاريخ الجزائر الثقافي ،ط )5

  .ص  480،  1998،  4والتوزيع، الجزائر ،ج 

،الشركة الوطنية  3أبو القاسم سعد اهللا  ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،ط )6

  .ص 450، 1999للنشر والتوزيع، الجزائر،

،دار الوفاء للشر  1أبو سالمة هاني ،جماليات اإلخراج بين المسرح والسينما ،ط )7

  .ص 260، 2008سكندرية ،مصر ،والتوزيع اإل

عظيمي أحمد ، منهجية كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم و  )8

  .ص  223،  2009، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1اإلتصال، ط

الشركة  1الزبيري العربي محمد ،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وأحمد بوضربة ، ط )9

  .ص 500،  1973لتوزيع ،الجزائر،الوطنية للنشر وا

،دار الجنادرية للنشر  1رائد محمد عبد ربه وصالح عكاشه، مبادئ اإلخراج ، ط )10

  .ص225، 2009 1األردن ،طوالتوزيع 

،دار المعرفة للنشر والتوزيع  1سعاد فويال ،المساجد األثرية لمدينة الجزائر،ط )11

  .ص 320، 2010الجزائر،

المعرفة للنشر والتوزيع ،دار 2سعاد فويال ،المعالم األثرية لمدينة الجزائر ،ط )12

  .ص 2005،250الجزائر،
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،ديوان المطبوعات  1عزوق عبد الكريم ،القباب والمآذن في العمارة اإلسالمية ،ط )13

  .ص 430، 1996الجامعية ،الجزائر ،

  :المقابالت 

مارس  13افة ، والية تيارت ، بتاريخ مقابلة مع األستاذة جلجال فاطيمة بمديرية الثق )1

  .14:00،على الساعة 2017

مارس  15مقابلة مع األستاذ خنفار الحبيب ، بجامعة كارمان والية تيارت، بتاريخ  )2

  . 14:00على الساعة2017

 13بتاريخ بوزيان ،بالمجلس الشعبي الوالئي مقابلة مع الكاتب ورئيس جمعية تيارت أحمد )3

  . 16:00 ،على الساعة 2017مارس 

 


