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عامرة املساجد يف عرص العوملة بني اهلوية واألصالة واملعارصة
 )دراسة  حالة مسجد األمري عبد القادر بمدينة قسنطينة  واجلامع األعظم بمدينة اجلزائر( 

سخــــري عـادل                                                     بــــالل الطاهـر

bellal56@yahoo.fr                                                                sekhri.adel@yahoo.fr  

قدم للنرش يف 1438/2/15 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1438/5/16 هـ

اهلوية  بني  العوملة  عرص  يف  املساجد  عامرة  موضوع  البحثية  الورقة  هذه  خالل  من  نتناول  البحث.  ملخص 
واألصالة واملعارصة، يف اجلامع األعظم بمدينة اجلزائر ومسجد األمري عبد القادر بمدينة قسنطينة، من خالل 
بني  و االستمرارية  االنسجام  توضيح  إىل  البحثية  الورقة  هذه  وهتدف  للمسجدين،  اإلطار  التشكييل  دراسة 
التنوع  فبعد  العوملة.  املعارصين يف عرص  املسجدين  لعامرة  املستقبلية  والتطلعات  التارخيية؛  والتقاليد  الرتاث 
والتباين يف شكل املسجدين، كانت تساؤالتنا تتعلق أساسًا حول البحث عن األسباب فيام وراء هذا التباين، 
بني  التوفيق  درجة  حسب  وذلك  املسجدين،  عامرة  سياق  يف  تطرح  التي  املعارصة  االجتاهات  عن  والبحث 
عىل  والتأكيد  أخرى،  جهة  من  احلديثة  والتقنيات  اإلنشاء  وطرق  البناء  ومواد  جهة،  من  التشكييل  املوروث 
احلفاظ عىل الطرز التارخيية األصيلة يف بناء املساجد، مع مراعاة اخلصوصيات املحلية والتوفيق مع التقنيات 
احلديثة يف البناء. وقد اخرتنا »املقاربة التيبومرفولوجية - النمطية« أداة للدراسة التحليلية يف الدراسة امليدانية 
متغرية  عوامل  عىل  تركز  التي  النتائج  البحث  هذا  يف  الدراسة  وتناقش  واجلزائر.  قسنطينة  مدينتي  ملسجدي 
بتكنولوجيا  تتعلق  وعوامل  واقتصادية،  وسياسية  دينية  عوامل  من  للمسجدين  الشكلية  الصياغة  يف  أثرت 
البناء وأساليب البناء، وعوامل ثابتة عملت عىل توجيه الصياغة الشكلية للمسجدين من اجتاه القبلة وظروف 
صياغة  يف  الثبات  من  نوع  يف  تكريس  التشكييل  املوروث  دور  بيان  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  املوقع،  هذا 
فكانت  املسجدين،   لنشأة  والباعث  املورد  جسدت  حيث  املعارصين،  املسجدين  لعامرة  الشكلية  املفردات 
أبرز  من  والقبة«؛  واملئذنة  واملنرب  واملحراب  والصحن  الصالة  »قاعة  من  للمسجد  الرتاثية  املعامرية  العنارص 

العنارص التشكيلية املميزة لعامرة املسجدين.
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1. املقدمـة

ــة يف  ــآت العام ــم املنش ــن أه ــجد م ــد املس يع
ــاة  ــاس يف حي ــن دور أس ــه م ــا ل ــة مل ــة التقليدي املدين
ــط  ــواة التخطي ــزة ون ــة املمي ــو  العالم ــا، فه جمتمعه
فيهــا  عمــراين  عنــرص  وأهــم  التقليديــة  للمــدن 
)عبــد العزيــز، 1999(،  أمــا عامرتــه فلــم تــأت 
ــام كانــت نتيجــة تطــور مســتمر وطبيعــي  ــًا وإن تلقائي
ــت  ــد  أصبح ــه، وق ــالمي وحضارت ــع اإلس للمجتم
ــًا  ــالم نموذج ــة يف اإلس ــة والقديم ــاجد التارخيي املس
معامريــًا يعــرب عــن األصالــة والــرتاث واهلويــة  لعــامرة 

ــًا.   ــارصة الحق ــاجد املع املس

بدراســة  نقــوم  البحثيــة  الورقــة  ويف هــذه 
اإلطــار  التشــكييل للجامــع األعظــم بمدينــة اجلزائــر، 
وملســجد األمــري عبــد القــادر بقســنطينة، ومــن 
خــالل هذيــن املســجدين ســنلقي الضــوء عــىل داللــة 
»صــورة  املســجد املعــارص يف عــرص العوملــة«، خاصــة 
ــات  ــى توجه ــذي يتبن ــة ال ــر  العومل ــروز فك ــد ب بع
ربــط العــامل وتوحيــده   ومــن ثــم إلغــاء  فكــرة املــكان 
والزمــان   )أمحــد، 1999(.  وكانــت تســاؤالتنا تتعلــق 
املســاجد  لعــامرة  املعــارصة  باالجتاهــات  أساســًا 
و املعايــري الواجــب توفرهــا يف بنائهــا، ولفــت االنتبــاه 
إىل أن التقــدم التقنــي املتســارع يف عــرص متغــري )عرص 
ــل  ــجد، وجيع ــت املس ــة ثواب ــز قيم ــد هي ــة( ق العومل
اهلــدف األســاس لعــامرة املســتقبل هــو تبنــي  التقنيات 
والنظريــات احلديثــة وإمهــال العــامرة األصيلــة يف بنــاء 
املســاجد إىل حــد يصبــح معــه املســجد بــدون هويــة .

التيبومرفولوجيــة  »املقاربــة  اخرتنــا  وقــد 
دراســة  يف  التحليليــة  للدراســة  أداة  -النمطيــة« 

الورقــة  هــذه  يف  الدراســة  وتناقــش  املســجدين، 
ــي  ــل الت ــىل العوام ــز ع ــي ترك ــج الت ــة النتائ البحثي
أثــرت يف الصياغــة الشــكلية للمســجدين املعارصيــن 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إبــراز دور 
ــات  ــن الثب ــوع م ــس ن ــكييل يف تكري ــوروث التش امل
ــامرة  ــة لع ــردات التعبريي ــكلية للمف ــة الش يف الصياغ

املعــارص. املســجد 

2. تقديم منطقة الدراسة

تــم  البحثيــة  الورقــة  هــذه  خــالل  مــن 
املعــارص  القــادر«  عبــد  األمــري  اختيار»مســجد 
ذي األبعــاد املعامريــة العظيمــة، ويتميــز هبندســته 
املعامريــة، ويعــد مــن املســاجد القليلــة يف القــرن 
العرشيــن التــي حتــرتم الفــن اإلســالمي القديــم، 
فهــو مســجد يمتــاز بالنمــط املرشقــي األندلــي، ومــا 
ــز هــذا النمــط هــو إعطــاء الواجهــات وبوابــات  يمي
ــم  ــث التصمي ــن حي ــامم م ــن االهت ــدًا م ــجد مزي املس
والزخرفــة   )عبــد القــادر، 1990(، واالهتــامم بالقبــة 
ــارف  ــا بالزخ ــا وتغطيته ــادة ارتفاعه ــث زي ــن حي م
مــن داخلهــا وخارجهــا، وكثــرة الفسيفســاء بأنواعهــا 
الرخاميــة واخلزفيــة والزجاجيــة، واتســاع بيــوت 
ــح  ــى يصب ــا حت ــق جوفه ــامم بتعمي ــالة واالهت الص
ــل  ــي حتم ــة الت ــدة الرخامي ــرة األعم ــع كث ــًا، م مربع
ــا  ــب واجتاهه ــات املحاري ــن يف هيئ ــقف، والتفن الس
إىل زيــادة العمــق، كــام أن جــدران املســجد اخلارجيــة 
كلهــا ضخمــة تشــبه األســوار، واملئذنــة شــبيهة 
ــم  ــاعد يف تصمي ــا س ــخ. ومم ــم... إل ــربج الضخ بال
هــذا املســجد عــىل النمــط املرشقــي األندلــي هــو أن 
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بدايــة بنــاء املســجد كان باالعتــامد عــىل  الفــن املرشقي 
 Meriem,( )»ــى ــى موس ــرصي »مصطف ــم امل )املصم
الفــن  عــىل  االعتــامد  فيهــا  كان  والنهايــة   ،)2014

ــني  ــني واحلرفي ــتعانة بالتقني ــي )االس ــاريب األندل املغ
ــة( .  املغارب

ــة  ــم« بمدين ــع األعظ ــار »اجلام ــم اختي ــام ت ك
اجلزائــر، والــذي انطلقــت أعــامل تشــييده يف مــارس 
اهلنــديس  التصميــم  يف  اســتخدم  وقــد   ،2012
اإلنشــائية  والنظــم  احلديثــة  للجامــع  التقنيــات 
وامليكانيكيــة، واإلبــداع التقنــي غــري املحــدود. وقــد 
أعــدت التصاميــم اهلندســية بواســطة املصمــم األملــاين 
»يورغــن إنجــل«، والتــي محلــت حداثــة مســتقبلية يف 

ــجد. ــم املس تصمي

3. تقديم منهجية التحليل

ــالل  ــن خ ــنتبع م ــة س ــة البحثي ــذه الورق يف ه
دراســة املســجدين املنهــج الوصفــي التحليــيل اعتــامدًا 
عــىل »املقاربــة التيبومرفولوجيــة«، وأساســًا عــىل 
ــن  ــتعامهلا م ــوىص باس ــة امل ــيل والطريق ــج التحلي املنه
طــرف »ف. بانــريي« »Panerai.F«، الــذي وضــع 
إطــارًا للدراســة التحليليــة املرفولوجيــة تتضمــن 
ــن  ــيل م ــار التحلي ــذا اإلط ــد ه ــامط، ويع ــل األن حتلي

ــط.  ــًا للنم ــة وضوح ــدات النظري ــر التحدي أكث

واملقاربــة التيبومرفولوجيــة هــي مقاربــة تعرف 
بأهنــا جتمــع بــني »املرفولوجيــة العمرانيــة« و»النمطيــة 
املعامريــة«، كــام عرفهــا الربوفســور »ل. نوبــن« حيــث 
يؤكــد عــىل أهنــا: »عبــارة عــن نمطيــة ومورفولوجيــة 
ــىل  ــا( ع ــري )املورفولوجي ــكل احل ــرأ الش ــا تق ألهن

أســاس تصنيــف املبــاين واملجــاالت املفتوحــة نمطيــًا 
)النمطيــة(«، وكــام عرفهــا »د. بينســن« حيــث يؤكــد 
أيضــًا عــىل أهنــا: »الرتاكــب بــني املورفولوجيــة 

.)Daniel, 1998( »ــة ــة املعامري ــة والنمطي العمراني

ــه  ــج، ألن متبعي ــذا املنه ــار ه ــا باختي ــد قمن وق
هيدفــون إىل وصــف وحتليــل شــكل املبــاين املبنــي عــىل 
التصنيــف الدقيــق للبنايــات حســب )النمــط(، فهــي 
تظهــر كبديــل هدفــه الوحيــد هــو التحكــم يف النتــاج 
املعــامري عــن طريــق منــح االنتبــاه الــالزم للحلــول 
املتبنــاة يف املــايض، وال يــأيت متيــز النتــاج املعــامري مــن 
ــراث،  ــخ وت ــن تاري ــايض م ــن امل ــاع ع ــالل االنقط خ
ــا  ــات م ــني معطي ــة ب ــاد القطيع ــب إجي ــك ال جي لذل
ــة، أي رضورة  ــامرة احلديث ــات الع ــم وتطلع ــو قدي ه

التواصــل بينهــام.

أساســًا عــىل  تقــوم  »النمطيــة«  إن طريقــة 
أن  بحكــم  وذلــك  التحليــيل،  الوصفــي  املنهــج 
ــي  ــي لنمَط ــار الفيزيائ ــة اإلط ــق بدراس ــث متعل البح
اجلامــع األعظــم ومســجد األمــري عبــد القــادر، 
وذلــك مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة وفحــص 
ــور  ــة والص ــومات املعامري ــالل الرس ــن خ ــاء م البن
ــة واللقــاءات مــع املصممــني واملرشفــني  الفوتوغرافي
ــىل  ــد ع ــث يعتم ــأن البح ــاًم ب ــجدين. عل ــىل املس ع
دراســة الصياغــة الشــكلية لنمطــي املســجدين، لذلك 
ــث،  ــاؤالت البح ــن تس ــة ع ــداف واإلجاب ــإن األه ف
ــة بــــ:  ــة اخلاص ــرق إىل الدراس ــق إال بالتط ال تتحق
 Anne( »ــريي ــة »ف. بان ــور طريق ــة«، وتتمح »النمطي
Vernez, 1994( حــول مــرياث نظــري وجتريبــي مهــم، 

ــني: ــني مهمت ــن مرحلت ــون م وتتك
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معرفــة الــيء: هنــاك العمــل املرتبــط بالنمطيــة . 1
املعامريــة والــذي يمــر عــرب عــدة مراحــل 
املــادي  العنــرص  وتعريــف  حتديــد  رئيســة: 
ــف  ــجدين(، التصني ــف املس ــد وتعري ــم حتدي )ت
ووضــع  للمســجدين  الدقيقــة  )املالحظــة 
معايــري التصنيــف(، وضــع األنــامط )نمطــا 

املســجدين(.

ــمح . 2 ــة تس ــذه املرحل ــري(: ه ــل )أو التفس التأوي
املســجدين  نمطــي  تشــكيل  منطــق  بفهــم 

)االســتنتاجات(.

عــىل  املســجدين  دراســة  يف  ونعتمــد 
وحتليــل  دراســة  يتــم  حيــث  امليــداين،  العمــل 
ــة  ــب املقارب ــام حس ــن وتصنيفه ــجدين املعارصي املس
ــة  ــالل مالحظ ــن خ ــة( م ــة )النمطي التيبومرفولوجي
ــقط  ــكل املس ــي )ش ــقط األفق ــة: باملس ــاط اخلاص النق
القبلــة، قاعــة الصــالة  األفقــي وعالقتــه باجتــاه 
وعالقــة شــكل مســقطها األفقــي باجتــاه القبلــة 
وتوزيعهــا الفراغــي، شــكل الصحــن املكشــوف 
ــة  ــل بقاع ــة املداخ ــالة، عالق ــة الص ــه بقاع وعالقت
ــاب واملــآذن )شــكلها  ــة، وبالقب الصــالة واجتــاه القبل
وعددهــا ومواقعهــا وعالقتهــا بقاعــة الصــالة(.

4.  مفاهيم تتعلق بالعوملة واملسجد

4.1   العـــولــمـــة

أوضــح -  ولعــل  العوملــة،  تعاريــف   تباينــت 
 )  1999 تعريــف   )حممــد،  بــه  عرفــت  مــا 

ــد يقــوم عــىل العقــل   بأهنــا: »نظــام عاملــي جدي
ــة، القائمــة عــىل  اإللكــرتوين والثــورة املعلوماتي
ــدود،  ــري املح ــي غ ــداع  التقن ــات واإلب املعلوم
ــات  ــارات والثقاف ــة واحلض ــار لألنظم دون اعتب
والسياســية  اجلغرافيــة  واحلــدود  والقيــم، 

 القائمــة يف العــامل«. 

 ومــن   أقــدم   تعاريــف   العوملــة،   تعريــف - 
ــز، 2009(  ــد العزي ــون «   )عب ــد   روبرتس   » رونال
ــي  ــاه   تارخي ــي: »اجت ــة ه ــد أن العومل ــذي   يؤك ال
ــراد   ــي  األف ــادة   وع ــامل،   وزي ــامش   الع ــو انك نح
 واملجتمعــات   هبــذا   االنكــامش«، و هلــذا التعريف  
الشــديد   تركيــزه  أوهلــام:   شــقان   مهــامن  :   
ــك   ــي  ذل ــام   يعن ــامل   ب ــامش  الع ــرة انك ــىل  فك  ع
 مــن   تقــارب  املســافات  والثقافــات   وترابــط 
ــذا   ــي   هب ــام:   الوع ــات، وثانيه ــدول  واملجتمع ال

ــاًل.  ــدث   فع ــا   ح ــو   م ــامش،   وه  االنك

 - Malcolm,(   ويمكــن تعريــف العوملــة بأهنــا 
ــكان  ــر يف م ــدة تظه ــريات جدي 1995(: »أي متغ

مــا مــن  العــامل وتنتقــل وتنتــرش برسعــة إىل باقــي 
أنحــاء العــامل، ويكــون بينهــا نــوع مــن الرتابــط 

ــادل«.  ــيق املتب والتنس

ونخلــص   مــن   كل   هــذه   التعريفــات   إىل   أن  
 »العوملــة «   تتضمــن   بــروز   عــامل   بــال   حــدود   جغرافيــة،  
 أو   اقتصاديــة،  أو ثقافيــة،   أو   سياســية،   و كــام   رأينــا   فــإن  
ــث   إىل   ــن باح ــف   م ــة   وختتل ــة   متنوع ــات   العومل  تعريف

 آخــر.
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  4.2  اهلوية   املعامرية وفكـر   العوملة

هنــاك آراء عديــدة تتنــاول   عمليــة   التأثــري 
ــة«،   ــة   املعامري ــة« و»اهلوي ــر   العومل ــني »فك ــادل   ب  املتب

متثلهــام وجهتــا   نظــر   رئيســتان:   

تؤكــد   وجهــة   النظــر   األوىل عــىل   أن   العوملــة  . 1
ــة  ــا  عومل ــة   ولكنه ــة   اقتصادي ــت   عومل ــي   ليس  ه
 للهويــات   املحليــة   مــن  خــالل   اخرتاقهــا 
وإشــاعة  النمــط   الغــريب   كســلوك   وثقافــة، 
»اجلابــري«    بأهنــا:   » إرادة   للهيمنــة  ويراهــا 
ــح   إىل   ــي  تطم ــة   فه ــاء  اخلصوصي ــايل   إقص وبالت
ــة«   ــلب   اخلصوصي ــرتاق   وس ــق إرادة   االخ  حتقي
ــة   ــة   كثقاف ــالق   العومل ــني، 1999(. إن   انط )حس
ــارص   ــاور   عن ــادي   لتح ــف   االقتص ــن   التعري  م
»اللغــة،   الديــن،   التاريــخ،   اهلويــة   الثقافيــة 
األعــراف    ...« ،  لتزعــزع   كينونــة   هــذه   العنــارص  
 الثابتــة ، وتعمــد إىل  إعــادة   بنــاء   العــامل مــن  خالل  
 إعــادة   بنــاء  الذاكــرة   اجلمعيــة   للمجتمعــات  
 بصــورة  عامــة   واملجتمعــات  املحليــة   عــىل   وجــه 
ــياق   ــذا  الس ــة   يف   ه ــز  العومل ــوص، وترتك اخلص
 عــىل   متويــه  الطابــع  املحــيل   بطابــع   شــمويل  جامع 
ــمل   ــة األش ــي   الثقاف ــة وه ــة   معين ــب  ثقاف وتغلي

ــد، 1999(  .  ــة   )أمح ــر العومل ــة  نظ ــن   وجه  م

أمــا   وجهــة   النظــر   األخــرى   فــرتى   عــدم  وجــود  . 2
 تعــارض   بــني   العوملــة   واهلويــة   التــي  مــن  املمكن  
 أن   تصبــح أكثــر   فعاليــة   يف زمــن  العوملــة   بســبب  

 خصائصهــا   نفســها )عامــر، 2005(. 

4.3  املسجــد

املســجد رشعــًا هــو املــكان املعــد للصلــوات، 
قــال الزركــي: كل مــكان يتعبــد فيــه فهو مســجد أي 
كل موضــع مــن األرض هــو مســجد، لقولــه )صــىل 
مســجدًا  األرض  يل  »جعلــت  وســلم(:  عليــه  اهلل 
القــايض  وقــال   ،)522 مســلم،  )رواه  وطهــورًا« 
عيــاض: »ألن مــن كان قبلنــا كانــوا ال يصلــون إال يف 
ــا بجــواز  ــه، ونحــن خصصن ــون طهارت موضــع يتيقن
الصــالة يف مجيــع األرض إال مــا تيقنــا نجاســته« )بــدر 

ــن، 1982(.  الدي

ــميته  ــىل تس ــح ع ــا اصطل ــر إىل م ــه بالنظ إال أن
مســجدًا، فــال يبقــى هــذا املفهــوم دقيقــًا، ويمكــن أن 
يعــرف املســجد بأنــه مــكان خمصــص للعبــادة، حيتوي 
ــعائر  ــة ش ــالة( ملامرس ــة الص ــس )قاع ــراغ رئي ــىل ف ع

ــوات. الصل

4.4  الصياغة التشكيلية لعامرة املسجد

اســتمر التنــاول التعبــريي لعــامرة املســجد 
ــاؤه  ــذي كان بن ــوي«، ال ــجد النب ــن »املس ــتمدًا م مس
بســيطًا مــن اللبــن والطــني وســقفه مــن اجلريــد 
Hen�(  واخلــوص وعمــده مــن جــذوع النخيــل    
ــري  ــاًل للتغ ــطًا قاب ــجد وس ــح املس ــم أصب ri, 1979(، ث

والتطــور مــن زمــن آلخــر ومــن مــكان آلخــر، 
ــم  ــالمية ألقالي ــة اإلس ــاع الدول ــبب اتس ــك بس وذل
ممتــدة ومتنوعــة ثقافيــًا، وهــو مــا أدى إىل تطــور صــور 
املســاجد للتــالؤم مــع البيئــات واملجتمعــات املتنوعــة 
فبمجــيء   ،)Hasan�Uddin, 1994( فيهــا  القائمــة 
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ــب  ــاجد باجلان ــامرة املس ــرت ع ــة تأث ــة األموي الدول
ــدة،  ــارص ع ــجد عن ــىل املس ــتحدث ع ــي، فاس الروح
ارتبطــت بالشــأن الدينــي واالجتامعــي والثقــايف، 
ــل  ــغ التعام ــددت صي ــاعًا، وتع ــه اتس ــازداد حجم ف
ــك  ــد ذل ــهم يف تأكي ــكيلية، وأس ــه التش ــع مفردات م
باملســجد  موجــودة  تكــن  مل  عنــارص  اســتحداث 
املجــوف،  كاملحــراب   :)Lucien, 1970( النبــوي 
ظهــور  وكــذا  والقبــاب،  واملــآذن،  واملقصــورة، 
الزخــارف... إىل غــري ذلــك مــن إضافــات أســهمت 
ــامرة  ــة لع ــبه الثابت ــة ش ــن الصياغ ــوع م ــس ن يف تكري
ــخصت  ــدة ش ــود ع ــرب عه ــا، وع ــجد ومفرداهت املس
تلــك الصــورة يف األذهــان، وانتهــت إىل تقريــر صيــغ 

ــررة.   مك

ــراب،  ــجد »املح ــة للمس ــارص املعامري إن العن
ــى  ــرز البن ــدت أب ــة«، وإن غ ــة، والقب ــرب، واملئذن واملن
التشــكيلية املميــزة لعــامرة املســجد، فقــد ظلــت هــي 
املرجــع واألداة لعــامرة املســجد عــرب عهــود شــهدت 

ــري مســبوقة. ــريات غ ــر بتغ ــد مــن العامئ العدي

ــجد ال  ــامرة املس ــكلية لع ــى الش إن إدراك البن
ــاء فحســب، حيــث يتخطــى  يتوقــف عــىل نمــط البن
تأثريهــا »الرمــزي« ودورهــا »الوظيفــي« حــدوده 
ــوة  ــق لق ــا يوث ــو م ــع، وه ــاق أوس ــة إىل نط اجلغرافي
»تعبــريه« عــن البيئــة والثقافــة اخلاصــة بمحيطــه 

 .)Hasan�Uddin, 1994( العمــراين 

وإن مالمــح اإلرث التشــكييل لعــامرة املســجد 
ومفرداتــه التعبرييــة كانــت قــد ارتبطــت، وعــرب 
ــدت  ــا، جس ــة ال تتخطاه ــأطر ثابت ــة بـ ــود متتالي عه

ــر  ــو األم ــجد، وه ــأة أي مس ــث لنش ــورد والباع امل
ــون  ــجد لتك ــة للمس ــة التعبريي ــع بالصياغ ــذي دف ال
حمــددة ســلفًا، ترتبــط يف أذهــان املصمــم واملســتخدم، 

ــد  ، 2007(. ــري )حمم ــل التغي ــرؤى ال حتتم ب

4.5  عامرة املسجد املعارص

العلــم  قــرن  بأنــه  العرشيــن  القــرن  متيــز 
والتكنولوجيــا، وخطــا العلــم يف احلقبــة األخــرية 
منــه خطــوات كبــرية يف اجتــاه مــا يســمى بثــورة 
ــه االســتمرار بشــكل  املعلومــات، وهــو مــا يتوقــع ل
ــم  ــن أه ــن، وم ــادي والعرشي ــرن احل ــم يف الق متعاظ
ــري يف  ــور الكب ــك التط ــور، ذل ــذا التط ــرزه ه ــا أف م
الثــورة املعلوماتيــة التــي متثلــت يف شــبكة املعلومــات 
ــة  ــمعية والبرصي ــائل الس ــور الوس ــت( وتط )اإلنرتن
ــن أن  ــا يمك ــه م ــي يف جممل ــذي يعن ــة، وال التفاعلي
ــه  ــويب، 2000(. إن ــة« )ن ــاة اإللكرتوني ــميه »احلي نس
ويف الوقــت الــذي يتجــه فيــه العــامل نحــو مــا يســمى 
ــة  ــوارق الثقافي ــذوب الف ــث ت ــة« حي ــة الكوني »القري
واالجتامعيــة، فــام يمكــن أن يصبــح عليــه املســجد يف 
الوقــت الــذي بــدأ فيــه العــامل بالتحــول نحــو عــرص 

ــة؟ العومل

بــني  املعــارص  املســجد  صياغــة  تــرددت 
جمموعــة اجتاهــات: »اجتــاه تقليــدي حمــيل، اجتــاه 
حمافــظ، اجتــاه إســالمي حمــدث، اجتــاه تلقيطــي، اجتــاه 
 .)Fethi, 1985( »ــارص ــاه املع ــعبية، واالجت ــامرة الش الع
ــات  ــياق االجتاه ــجد يف س ــن أن املس ــم م ــىل الرغ وع
ــاًم  ــي دائ ــكله اخلارج ــتوحى ش ــد اس ــابقة، كان ق الس
ــة  ــل اجله ــن قب ــه م ــم وضع ــد يت ــراز واح ــن ط م
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القائمــة عــىل عمليــة التصميــم، اســتنادًا إىل مــوروث 
ــًا  ــم غالب ــا، فالتصمي ــام فيه ــي يق ــة الت ــة الدول وثقاف
ــع  ــات املجتم ــة وطموح ــة الذاتي ــس اهلوي ــا يعك م
 ،)Mohammed, 1994( متخــذ املبــادرة بإنشــاء املســجد
ــد  ــكالية التجدي ــف بإش ــل التصني ــرتان جمم إال أن اق
ــن  ــوروث م ــل امل ــتنادًا إىل ثق ــجد، اس ــامرة املس يف ع
جانــب والطروحــات غــري املســبوقة ملعطيــات الواقــع 
ــع  ــر؛ يدف ــب آخ ــن جان ــة م ــرص العومل ــارص يف ع املع
بنــا إىل تصنيــف آخــر )حممــد  ، 2007(، يميــز بــني: ما 
ــو  ــا ه ــكييل«، وكل م ــو »تش ــا ه ــدي«، وم ــو »تقلي ه

ــيل:     ــا ي ــو م ــىل نح ــري، ع ــارص« يف التعب »مع

4.5.1  االجتاه التقليدي

هــذا االجتــاه جيمــع بــني ثالثــة اجتاهــات: 
االجتــاه األول هــو »االجتــاه التقليــدي املحــيل«، الــذي 
يتنــاول معطيــات الواقــع البيئــي املحــيل، تنــاوالً 
ــك  ــد ذل ــجد، ويتأك ــارص املس ــردات وعن ــًا ملف تقليدي
ــة  ــاء املحلي ــواد البن ــة وم ــاء التقليدي ــاليب البن يف أس
باســم  أيضــًا  املســتخدمة ويســمى هــذا االجتــاه 

»األصالــة« )شــكل 1(.

ــظ«،  ــاه املحاف ــو »االجت ــاين فه ــاه الث ــا االجت أم
ــوروث  ــردات امل ــىل مف ــاظ ع ــد إىل احلف ــذي يعم ال
الرتاثــي لعــامرة املســجد، باســتنباط أشــكال مألوفــة، 
ــتحدثة يف  ــة مس ــبل تقني ــتخدام س ــة اس ــع إمكاني م
بنائهــا، بمعنــى أن التحديــث يرتبــط باألســلوب 
ــة. ــة املعامري ــتهدف الصياغ ــاظ يس ــائي واحلف اإلنش

ــور  ــاه التط ــو »اجت ــث فه ــاه الثال ــا االجت وأم

مفــردات  باســتخدام  يرتبــط  الــذي  املحــدود«، 
وبتقنيــات  متطــور  يف ســياق  اإلســالمية  العــامرة 
ــة  ــردات التارخيي ــض املف ــر بع ــى تطوي ــة، بمعن حديث
ــاط  ــد االرتب ــة، ويعتم ــري تقليدي ــكال غ ــاج أش إلنت
ــارص  ــتخدام عن ــىل اس ــيل ع ــرايف املح ــاق اجلغ بالنط

رمزيــة تقليديــة. 

 4.5.2  االجتاه التشكييل

ــة  ــع واملواءم ــىل اجلم ــاه ع ــذا االجت ــد ه يعتم
بــني مفــردات املــوروث لعــامرة املســجد، فيــام عــرف 
بــــ: »االجتــاه التلقيطــي«، والــذي يعتمــد عــىل اجلمع 
ــرز  ــزة لط ــوز املمي ــكال والرم ــردات واألش ــني املف ب
إســالمية موروثــة، وتوظيفهــا دون مراعــاة جلذورهــا 
التارخييــة، ويطلــق عليــه أيضــًا: »اجتــاه العــامرة 
ــة،  ــة العام ــاج لثقاف ــو نت ــاه ه ــذا االجت ــعبية«، فه الش

ــكل 2(.  ــة )ش ــر إىل املرجعي يفتق

شكل 1: مشهد عام للجامع الكبري باجلزائر- املصدر: الباحث
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4.5.3   االجتاه املعارص

وهــذا التوجــه يعــرف أيضــًا باســم »احلداثــة« 
ــتحالة  ــم، واس ــن القدي ــرر م ــو إىل التح ــذي يدع ال
ــوة  ــاه الدع ــذا االجت ــزز ه ــايض، ويع ــودة إىل امل الع
ــن  ــامل م ــادة يف الع ــريات احل ــار املتغ ــور يف إط إىل التط
حولنــا ورسعــة التطــور التقنــي عــىل املســتويات 
خــاص  بشــكل  اإلنشــائية  املجــاالت  ويف  كافــة، 
يف  رسيعــة  قفــزات  قفــزت  والتــي   ،)3 )شــكل 

تطورهــا وتقديمهــا إىل املهنــدس املعــامري أنامطــًا 
القديــم،  املعــامري  يعرفهــا  مل  حديثــة  وتقنيــات 
كاملعامريــة الراحلــة زهــا حديــد )شــكل 4(. ويعتمــد 
هــذا االجتــاه عــىل الرمزيــة - التكعيبيــة، التجريديــة، 

)امليتافيزيقــي(. الالمعقــول 

5. دراسة وحتليل مسجد األمري عبد القادر بمدينة 
قسنطينة واجلامع األعظم بمدينة اجلزائر

 5.1  مسجد األمري عبد القادر

5.1.1  ملحة تارخيية عن املسجد

قــام بتصاميــم املســجد املهنــدس املــرصي 
»مصطفــى موســى« الــذي يعــد مــن كبــار املهندســني 
العــرب، وتــم وضــع األســاس يف ينايــر 1971، 
ــني  ــني التقني ويف ســنة 1989 بعــد نشــوب خــالف ب
املرصيــني و الرشكــة املنجــزة للمــرشوع فســخ العقــد 
وتوقفــت األشــغال . ويف ســنة 1990 تــم االســتعانة 
بالتعاونيــات املغربيــة التــي عملــت بمســجد احلســن 
 الثــاين باملغــرب )Youcef, 2000(، فبــارشوا عملهــم يف 
ــر  ــجد يف 31 أكتوب ــني املس ــم تدش ــنة 1991. وت س

.1994

شكل 2: مشهد عام ملسجدي أيب أيوب األنصاري )اليمني( 
وعمر بن عبد العزيز )اليسار( بمدينة قسنطينة، املصدر: الباحث

شكل 3: مسجد النيلني بالسودان- املصدر: )حممد  ، 2007(

شكل 4: رؤية تصميمية معارصة للمسجد للمعامرية الراحلة 
زها حديد- املصدر:  )حممد  ، 2007(
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5.1.2   دراسة عـامرة املسجـد

يشــكل املســجد مــع معهــد العلــوم اإلســالمية 
ــاه  ــويل اجت ــوره الط ــق حم ــتطيالت يواف ــوازي مس مت
ــع  ــقط مرب ــة ذات مس ــالة الرئيس ــة الص ــة، فقاع القبل
الشــكل، تتخللهــا أعمــدة مــن الرخــام، متتــد حمــاذاة 

جلــدار القبلــة. 

ــات  ــاءة بثري ــجد مض ــالة باملس ــة الص إن قاع
ــني  ــة ب ــود، معلق ــكل عنق ــىل ش ــة ع ــرية متدرج كب
الصفــوف وأعمدهتــا والتــي تفتــح عــىل جانبيهــا 
نوافــذ كبــرية مؤطــرة بصــف مــن األعمــدة الرخامية، 
ولقــد زينــت أســطح هــذه النوافــذ بالفسيفســاء. وأما 

ــان  ــدوة حص ــوس ح ــكل ق ــه ش ــذي ل ــراب ال املح
متــوج بقبــة، وهــو مغطــى برخــام لونــه أبيــض 
ووردي. ويتميــز املســجد بالقبــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 
  64  م، وبمئذنتيــه اللتــني يبلــغ ارتفــاع كل واحــدة 

منهــام 107م.

ــود  ــجد وج ــات املس ــع واجه ــظ يف مجي ونالح
إيقــاع معــامري منتظــم وهــذا مــن خــالل األقــواس 
ــارف  ــات والزخ ــق الفتح ــن طري ــة أو ع يف الواجه
ــوازن. ــة إىل التناظــر املحــوري والت ــة باإلضاف املعامري

ــة  ــد القــادر بمدين 5.1.3   نمــط مســجد األمــري عب
قســنطينة

مل-١ الصالة األمريقاعة القادرسجد عبد
الصالة١-١ التأسيسلقاعة وسنة وعهد املرفولوجي الشكل

التأسيساملرفولوجيالشكل التـأسيـسعهد سنة
الشكل مربع ذاتمسقط الصالة بعدقاعة ما األساسعاماالستقاللعهد عام١٩٧١وضع ودشن ،١٩٩٤.

)الرجالخم الرئيسة الصالة األمري)قاعة مسجد النساء–طط صالة قاعة اليسار(/ اليمني(-عىل عىل
الرئيسة:  الصالة لقاعة املرفولوجي املربعالشكل نوعالشكل مناسب الصالًاوهو لفراغ الشكل،(١٩٩٩)حممود،ةما لكن

إلعطاء. املستطيل للقبلة، مواز األكرب والضلع للمسجد األفضل للصفوفاألوىلهو أطول ذمساحة يف ملا فائدةللمصلني لكمن
الصفاألول يف الصالة

اجلدول رقم )1(: دراسة نمط »مسجد األمري عبد القادر« بمدينة قسنطينة   مصدر األشكال والصور: الباحث
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البناء١-٢ وتقنية الصالة قاعة مداخل موقع
الصالةموقع قاعة البناءمداخل املستعملةمادة اهليكلة

يقع للمسجد الرئيس )اجلهةاملدخل الصالة لقاعة اجلانبي باحلائط
للمسجد الثانوي واملدخل حلائطالشاملية(. املوازي باحلائط يقع

الغربية(. )اجلهة القبلة

املسلحة.- اخلرسانة
م.الرخاوالسرياميك-

عمود- .كمرة/نظام

احلاملة.اجلدران-

ال١-٣ لداخلاملقاسات الصالةية وزخارفها)م(قاعة ومكوناهتا
ضلع
النوافذالثرياتاألعمدةالقاعة

ض=
م٦٠

الصالة منقاعة أعمدة تتخللها
متتد القبلة،حماذاةالرخام، جلدار

نحو وليستومتتد حماذاةالعمق
القبلة. جدار مع

الصالة بثرياتقاعة مضاءة
شكل عىل متدرجة كبرية

الصفوف بني معلقة عنقود،
.وأعمدهتا

الصالة جانبيهاقاعة عىل تفتح
من بصف مؤطرة كبرية نوافذ

زينت ولقد الرخامية، األعمدة
بالفسيفساء النوافذ هذه .أسطح

عام صالةمشهد النساءسجدامللقاعة صالة قاعة العمق(    نحو متتد )األعمدة )الرجال(     الرئيسة
الصحن-2

والزخرفةاملساحةاملرفولوجيالشكلاملوقع املكونات
(Patio)السامءإىلمفتوحفناءوهناك

اجلهةيفالصالةقاعةبمحاذاةيوجد
اجلنوبية.

مستطيل شكل ٧٩٠ذو
٢م

خشبيةأبواببعدةوحماطبنافورةمزود
بنوافذومؤطرةمجيلبأسلوبمزخرفة

األعىل.يفزجاجية

تابع اجلدول رقم )1(: دراسة نمط »مسجد األمري عبد القادر« بمدينة قسنطينة   مصدر األشكال والصور: الباحث
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املحراب-3
املرفولوجياملوقع القبلةالشكل جدار

قاعة- بنهاية الصالة.يوجد
يفوي- جداروسطوجد

.القبلة

نحو- )الكعبةالقبلةموجه
املرشفة(.

قوس شكل حصانوةدحله
كبقية مغطى وهو بقبة، متوج
أبيض لونه برخام اجلدران

ووردي.

القبلة الكوفيةهتتخللجدار باحلروف عقدةابتداءنقوش من
وصوالً املحراب، املحاطةقبة املزخرفة الغصنيات عرب

اخلمسة األركان بتحديد تنتهي والتي العمودية، بشامرخيها
لإلسالم.

املموقع عامسجدحمراب اململمشهد الصالةسجدحراب (  الرئيسة)قاعة

القبـــــة-5املنرب-4

الصنعاملوقع الشكلاملوقعمادة
القطرعددهااملرفولوحي

)م(

االرتفاع
)م(

يمني عىل يقع املسجد منرب
القبلة جدار يف املحراب،

املصلني. نحو متوجه

املنرب
منعوصنم

.اخلشب

قاعة تغطي القبة
يف وتقع الصالة

وسطها.

ذاتالقبة
دائرية قاعدة

الشكل.
١٢٠٦٤

سجداملامئذنت-6
املآذن٦-١ التأسيسهلذه وسنة وعهد املرفولوجي الشكل

املرفولوجي التأسيسالشكل التـأسيـسعهد سنة
مربـعة أضالع ذات الشكل بعدمـربعة ما عاماالستقاللعهد األساس ودشنتعام١٩٧١وضع ،١٩٩٤.

مـئــذنتي عريضألحـــد الشكل(٠٫٠٠)مستوىاملسجدمقطع املربعة )القاعدة املسجد ملئذنتي املرفولوجي الشكل  )
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املآذنموقع٦-٢ بنائهاهذه ومادة وعددها
املئذن املسجدتنيموقع املآذنيف البناءعدد مادة

اجلنوبيةانتقعاالثنتان قوالباخلرسانة٢.الصالةقاعةل(الغربيةوالرشقية)بالزاوية
املسلحة

القادر عبد األمري مسجد املئذنتنييف للمسجدموقع الغربية الواجهة الصالة(  قاعة من اجلنوبية )اجلهة
املآذن٦-٣ هلذه اخلارجية ا٦-٤)م(املقاسات هلذه الداخلية )م(املقاسات ملآذن

االرتفاع
مجايلاإل

ارتفاع
الربج

ارتفاع
الربيج

الربج ضلع
القاعدة يف

الربج ضلع
القمة يف

ضلع
الربيج

ضلع
الربجيف
القاعدة

الربج ضلع
القمة الكهربائييف املصعد ضلع

١٠٧٧٣٫٣
٠

٣٣٫٧
٠

١٫٨٥ض=٦٫٦٠٦٫٦٠٥٫٣٠٣٫٩٥٣٫٩٥

م/ ٩٫٨٠ستوى+مالقاعــدة/٠٫٠٠مستوى
الثالث الرشفات مستوى

م/ ٤٥٫٢٠مستوى+
األربع الرشفات مستوى

/م٧٣٫٣٠مستوى+

العلوية السطحية

تابع اجلدول رقم )1(: دراسة نمط »مسجد األمري عبد القادر« بمدينة قسنطينة   مصدر األشكال والصور: الباحث
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 5.1.4  خالصة دراسة عــمـــارة مـسـجـد األمـيـر 
عـبـد الـقـادر

إن مســجد األمــري عبــد القــادر يعــد مــن - 
الــرصوح القالئــل عــرب  العــامل الــذي تــم 
ــن  ــرتام الف ــن باح ــرن العرشي ــازه يف الق إنج
اإلســالمي القديــم،  وقــد مجــع يف تنســيق 
كامــل كاًل مــن الفــن الرشقــي والفــن  املغــريب. 

إن املســجد املصمــم مــن طــرف جمموعــة مــن - 
املهندســني املرصيــني، اســتمد نمطــه املعــامري 
املرصيــة  اجلوامــع  بعــض  مــن  والزخــريف 
املشــيدة يف زمــن الســالطني املامليــك )مــن 

ــم(.  ــه الضخ ــث جانب حي

ــن -  ــري بالف ــر الكب ــًا التأث ــجد أيض ــربز يف املس ي
)مــن  بإســبانيا  قرطبــة  بمســجد  الزخــريف 

حيــث األبعــاد و الزخرفــة (.

ــج -  ــي نات ــن االنتقائ ــوع م ــظ بن ــجد حياف املس
عــن موازنــة بــني خمتلــف األســاليب واألنــامط 

ــم.  ــالمي القدي ــرشق اإلس ــة لل املعامري

ــية ذات -  ــوعة هندس ــن موس ــارة ع ــجد عب املس

ــبب: ــالمي بس ــامري إس ــع مع طاب

وجــود الزخرفــة والتجميــل اهلنــديس املتعــدد 	 
واملتناســق  يف قاعــة الصــالة ومداخــل املســجد 

املختلفــة. 

قســنطينة 	  مدينــة  مســاجد  مــع  وباملقارنــة 
ــة  ــوىض والتلقائي ــازت بالف ــي امت ــرى الت األخ
يف اســتعامل العنــارص املعامريــة الرتاثيــة  بــدون 
الرتكيــب  ألبجديــات  رعايــة  وال  حكمــة 
للمقاييــس  مراعــاة  أي  وقوانينــه  املعــامري 
الشــكيل  والتناســق  و التناســب  والنســبة 

والبيئــي. 

إطــار -  يف  باجلمــع  قــام  املســجد  مــرشوع 
ــدس  ــم  املهن ــني تصمي ــروري ب ــل ال التكام
واملهــارة اليدويــة لــدى احلــريف، فهــو معــرض 
واملركبــات  الزخرفيــة  للخصائــص  دقيــق 
ــذ  ــا من ــا وإدخاهل ــت إتقاهن ــي ثب ــدة الت العدي

وصــول  اإلســالم إىل املغــرب وإســبانيا.

البنــاء -  بالتقنيــات ومــواد  يذكرنــا املســجد 
واخلصائــص الزخرفيــة املعتمــدة منــذ عصــور 

وزخارفها٦-٥ املآذن هذه مكونات
واهلاللالسطحيةالربيجالرئيسالربج اجلامور وجود

فتحات للمئذنة اخلارجي البدن عىل والتهيتوزع ــاءة ويةلإلض
)درابزين ــط الوس يف مًا خمر نة ئذ امل جدار جد ون حد، وا آن يف

أيضـــ عددهاًاحجري( وتتوزع ــفل األس يف كبرية ٣رشفات
عددها األعىل يف احلجم صغرية .٤رشفات

ية- ــطح الس يف جد يو
ــدة ــم ــةأع ــف ــل ــت خم

بًا جان تغطي األحجام
السطحية. من

املئذنة رأس ينتهي
معدنية كرات بثالث

وهالل.
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ــة  ــواس بيضاوي ــل: األق ــر مث ــة باجلزائ قديم
ــاد . ــي مح ــة بن ــودة بقلع ــكل املوج الش

توجــد باملســجد نقــوش أثريــة، كاآليــات - 
املنقوشــة باخلــط الكــويف ذي الشــكل الزهري، 
ــاة  ــه مراع ــت في ــذي مت ــي ال ــا الذك وتوزيعه

ــاً .  ــًا متقن ــه توزيع ــت في ــذي وزع ــاء ال الفض

يف مســجد األمـيـــر تــم املحافظــة عــىل عنارص - 
املســجد مــن:  قاعــة الصــالة، واملنــرب، و مصــىل 
النســاء، والصحــن، واملئذنــة، واملحــراب، 
ــة  ــًا املحافظ ــم أيض ــارف.  وت ــة، والزخ والقب
ــأة  ــن: امليض ــة م ــجد اخلدمي ــارص املس ــىل عن ع

ــاه.  ودورات املي

ــجد -  ــامرة املس ــي لع ــاه التصميم ــق االجت يواف
اجتــاه االنتــامء واملعــارصة مــع تغليــب االنتــامء، 
فاملســجد مصمــم بأســلوب بنــاء معــارص 
إلــخ(،  والزجــاج...  املســلحة  )اخلرســانة 
ولكــن املصمم جلــأ إىل اســتخدام مفــردات من 
ــر  ــب التأث ــرص إىل جان ــة يف م ــامرة اململوكي الع
بالفــن الزخــريف بمســجد قرطبــة بإســبانيا فهــو 
ــع  ــث م ــم واحلدي ــني القدي ــوازن ب ــك م بذل
ــك  ــم، وبذل ــح القدي ــامت ومالم ــب س تغلي

ــارص«. ــٍم ومع ــو »منت فه

5.2  اجلامع األعظم

5.2.1  ملحة تارخيية عن اجلامع

»اجلامــع  مــرشوع  بنــاء  أعــامل  انطلقــت 
ــد  ــارس 2012، وق ــر يف م ــة اجلزائ ــم« بمدين األعظ
أطلــق مــرشوع »اجلامــع األعظــم« الرئيــس اجلزائــري 

ــول  ــة ح ــابقة دولي ــم مس ــد تنظي ــنة 2004، فبع يف س
تــم   ،2007 عــام  يف  للجامــع  تصميــم  أحســن 
االتفــاق عــىل تصميــم مكتــب أملــاين باعتبــاره جيمــع 
ــريب  ــراين الع ــط العم ــارصة والنم ــامرة املع ــني الع ب
اإلســالمي العريــق. ثــم أعلنــت اجلزائــر عــام 2011 
ــي  ــة الت ــار الرشك ــة الختي ــة دولي ــح مناقص ــن فت ع
ــة  ــة صيني ــازت رشك ــالق، وف ــرشوع العم ــتنجز امل س
ــر  ــع يف أواخ ــغال باجلام ــت األش ــرشوع، وانطلق بامل

مــارس 2012.

5.2.2  دراسة عـامرة اجلامع

ــوازي  ــع وامل ــن املوق ــاميل م ــزء الش ــون اجل يتك
ــىل  ــة ع ــات مرتب ــة مربع ــن أربع ــع م ــق الرسي للطري
حمــور اجتــاه  القبلــة مــن الغــرب إىل الــرشق، وتتــدرج 
هــذه الفضــاءات مــن الفنــاء اخلارجــي إىل قاعــة 

ــع.   ــن  اجلام ــرورًا بصح ــالة م الص

قاعــة صــالة اجلامــع مربعــة الشــكل، ضلعهــا 
ــا  ــتمد  تصميمه ــل، واس ــم هائ ــز بحج 145م، تتمي
مــن أشــكال قاعــات الصــالة املغربيــة املرفوعــة 
ــام  ــات ب ــدث التقني ــتعامل أح ــع اس ــدة، م ــىل أعم ع
ــو  ــع لنح ــزالزل، وستتس ــة لل ــة العازل ــا األنظم  فيه
35000 مصــل.  وتتــوج قاعــة الصــالة بقبــة عظيمــة 
70م.  ارتفــاع  عــىل  وحتلــق  50م،  قطرهــا  يبلــغ 
ــالة  ــة الص ــني قاع ــع ب ــم يق ــع األعظ ــن اجلام وصح
والفنــاء اخلارجــي.  وحتتضــن األجنحــة الشــاملية 
األماكــن  اجلامــع  لصحــن  املحاذيــة  واجلنوبيــة 
اخلاصــة بالوضــوء، و هنــاك قاعــات أخــرى للوضــوء 
ــراب  ــة املح ــم إحاط ــفيل.  وت ــق الس ــد يف الطاب توج
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بإفريــزة مــن اخلــط الفنــي  واحلجــر الشــفاف.  ويقــع 
ــاؤه  ــن إخف ــذي يمك ــرب ال ــراب املن ــني املح ــىل يم ع

ــفيل. ــق الس ــًا يف الطاب ميكانيكي

اجلامــع،  يف  مهمــة  مكانــة  املنــارة  وحتتــل 
ــث يف  ــز بح ــخ ومرك ــف للتاري ــىل متح ــا ع الحتوائه
ــاهق  ــا الش ــة، والرتفاعه ــة والعلمي ــن  التارخيي امليادي

الــذي يبلــغ 265م. 

وتــم اســتخدام املرشبيــة يف قاعــة الصــالة 
وقبــة اجلامــع ومنارتــه وواجهاتــه، فعــىل اجلــزء 
اخلارجــي للقبــة ثبتــت شاشــة املرشبيــة التزيينيــة مــن 
ــة  ــت املرشبي ــوع، وكان ــل الضل ــراري مث ــالف احل الغ
ــواح  ــززت األل ــد ع ــاف ق ــا األلي ــتخدم فيه ــي تس الت

ــزة. ــانية اجلاه اخلرس

5.2.3   نمط اجلامع األعـظم بمدينة اجلزائر:

األعظم-1 للجامع الصالة قاعة
الصالة١-١ لقاعة التأسيس وسنة وعهد املرفولوجي الشكل

املرفولوجي التأسيسالشكل التـأسيـسعهد سنة
الشكل مربع ذاتمسقط الصالة ماقاعة االستقاللعهد مارسباجلامعانطلقتاألشغالبعد أواخر ٢٠١٢يف

املتوقعة الصالة لقاعة عام الشكل(خممشهد مربعة الصالة )قاعة للجامع الكتلة طط

صالة:  لقاعة املرفولوجي نوعالشكل مناسب وهو املربع لفراغًاالشكل هو،(١٩٩٩)حممود،الصالةما املستطيل الشكل لكن
والضلع للمسجد يفاألفضل الصالة فائدة ذلكمن يف ملا للمصلني األوىل للصفوف أطول مساحة إلعطاء للقبلة؛ مواٍز األكرب

الصفاألول

اجلدول رقم )2(: دراسة نمط »اجلامع األعـــظم« بمدينة اجلزائر  مصدر الصور:       www.kuk.de     وبترصف من الباحث،  مصدر 
األشكال: الباحث
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البناء١-٢ وتقنية الصالة قاعة مداخل موقع
الصالةموقع قاعة البناءمداخل املستعملةمادة اهليكلة
عرب القاعة إىل الدخول تتبعيتم التي الرئيسة املركزيالبوابة املحور

ومنالجتاه اخلارجي املمر نحو الشامل من خمارج وللقاعة القبلة،
احلديقة. نحو اجلنوب

اخلرسانة
املسلحة/ شبكة
الفوالذ من

احلاملة واجلدران املعدين البناء
باخلرسانة اجلاهزة واألعمدة

املسلحة.

الصحن(    ناحية ومن اخلارج من للجامع مداخل )عدة األريضللجامع الطابق األشغالمخمطط )تقدم للجامع عام -شهد

م(٢٠١٦عامأواخر
ال١-٣ لداخلاملقاسات الصالةية وزخارفها)م(قاعة ومكوناهتا

القاعة الزخرفةاألعمدةضلع

م١٤٥

من الصالة قاعة تصميم استمد
قاعات املغربيةأشكال الصالة

استعامل مع أعمدة، عىل املرفوعة
التقنيات. أحدث

كبريةمضاءةالقاعة ثريات واحلجراحلجم،بعدة بالرخام ومزينة
تم مربعات بينها فيام الشكل مثمنة األعمدة تيجان وترسم الطبيعي،
العليا النحتية اجلدران اخللف. وتتشكل من مضاءة بمرشبية إبرازها

الصال الفني.لقاعة اخلط إفريزة حزام فوق ة
الصحن-2

املوقع
الشكل

املرفولوج
ي

والزخرفةالضلع املكونات

قاعة بني يقع
والفناء الصالة

اخلارجي.

شكل ذو
م١٤٥مربع.

واألحواضاملائية الشكل مثمنة الزهرية األعمدة عىل الصحن حيتوي
الوضوء أماكن وعىل الشفافة، واملظالت املعمدة )األجنحةوالساحة

للصحن(. املحاذية واجلنوبية الشاملية
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اجلامعموقع صالة لقاعة بالنسبة عامالصحن اجلامعلمشهد صحن
املنرب-4املحراب-3

والتوجيه التكنولوجيااستعاملاملوقعالزخرفةاملوقع
القبلةجداروسطيفيوجد

و الصالة نحوبقاعة موجه
.القبلة

املحراب إحاطة تم
الفني اخلط من بإفريزة

الشفاف. واحلجر

يف املحراب، يمني عىل يقع
نحو متوجهًا القبلة جدار

املصلني.

ًاميكانيكيإخفاؤهيمكن
السفيل. الطابق يف

القبـــــة-5

الشكلاملوقع
الزخرفةاالرتفاعالقطرعددهااملرفولوحي

تغطي القبة
الصالة قاعة
يف وتقع
وسطها.

ذات القبة
قاعدة
دائرية

الشكل.

م٧٠م١٥٠

بفتحات.  مزودة وثنايا طيات من يتكون الداخيل جدارها
اخلارجي اجلزء املرشبيةثبتتوعىل منالتزيينيةشاشة

الضلوع مثل احلراري تنرش،الغالف بأنوار القبة وتضاء
ليًال .ضياءها
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الصالة( قاعة تعلو اجلامع )قبة للقبة عام مشهد

األعظم للجامع الشاملية تضمجمموعات:٥الرمزية: )الواجهة جمموعة التاريخ:٣-٢-١:طوابق٥كل مركز:٥-٤. متحف
األبحاث(

املنارة-6
املنارة٦-١ هلذه التأسيس وسنة وعهد املرفولوجي الشكل

املرفولوجي التأسيسالشكل التـأسيـسعهد سنة
الشكل مامـربعة االستقاللعهد ابعد واملنارةانطلقت باجلامع مارسألشغال أواخر ٢٠١٢يف

مربعةخم اجلامع )منارة للجامع الكتلة الشكل(طط مربعة )القاعدة اجلامع ملئذنة املرفولوجي الشكل الشكل(  
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5.2.4   خالصة دراسة عــمـارة اجلامع

  يعــد مســجد »اجلزائــر األعظــم « ، ثالــث أكــرب - 
ــن  ــني م ــني الرشيف ــد احلرم ــامل بع ــاجد الع مس

ــا. ــرب يف إفريقي ــاحة، واألك ــث املس حي

املناراتوعددها٦-٢ موقع
اجلاملنارةموقع املنارةاملناراتعددامعيف مصاعد عدد

القاعة. من الغربية اجلهة يف عنها، بعيدة الصالة قاعة عن منفصلة تقع ١٢املنارة

توضيحي األعظمرسم للجامع األبعاد اجلامع(  مثالثي صالة قاعة عن منفصلة اجلامع )منارة للجامع عام شهد
اخلارجية٦-٣ املنارةاملقاسات )م(هلذه

القاعدةمجايلاإلاالرتفاع عند الربج القمةضلع عند الربج الربيجالربيجارتفاعالربيجضلعضلع غالف
٢٦٥٢٥٢٥١١٫٦٠٢٩٫٢٥٢٥

املنارةملا٦-٤ وزخارف والوظيفية املعامرية كونات
املنارة(الرئيسالربج )قمة الربيج

يف جممعة املنارة للجامع(،٥طوابق الشاملية )الواجهة جمموعات
تضم بطابقمضاعفاالرتفاعحماططوابقمفصولة٥كلجمموعة

الوظائفبواجهات من للمنارة الرئيس الربج ويتكون زجاجية،
عىل موزع التاريخ األبحاًاطابق١٥التالية: متحف ومركز ث،

الطوابق حيتل العليا.١٠الذي

بقبة ينتهي الشكل مربع الربيج، يوجد املنارة قمة يف
الشكل، مربع بغالف وحماط ومغطى منرية، صغرية

الشفاف والزجاج الفوالذ من منمصنوع ومكون ،٤
)يسمح املنارة وسطح باالستمتاعطوابق للزوار

مداربمناظر عىل °(.٣٦٠للعاصمة
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ــكال -  ــن أش ــالة م ــة الص ــم قاع ــتمد تصمي  اس
عــىل  املرفوعــة  املغربيــة  الصــالة  قاعــات 
ــام  ــات ب ــدث  التقني ــتعامل أح ــع اس ــدة، م أعم

ــزالزل.  ــة لل ــة العازل ــا األنظم فيه
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اســتخدمت يف التصميــم اهلنــديس للجامــع - 
اإلنشــائية  والنظــم  احلديثــة   التقنيــات 
املحــدود.  غــري  واإلبــداع  التقنــي  وامليكانيكيــة، 

ــالل -  ــن خ ــتقبل م ــة املس ــع عالم ــل اجلام  يمث
ــورة.  ــة واملتط ــاء احلديث ــواد البن م

العــامرة -  أفــكار  بعــض  اســتخدام  تــم 
ــج  ــًة يف الدم ــة؛ رغب ــل: املرشبي ــالمية، مث اإلس

واألصالــة. احلداثــة  بــني 

  تعــد مئذنــة »اجلزائــر األعظــم « ، بحســب - 
بارتفــاع  العــامل  يف  األكــرب  التصميــامت 
ــن  ــزوار م ــان ال ــدان  يمكن ــا مصع 265م، وهب

اجلزائــر .  مدينــة  بمناظــر  االســتمتاع 

 حتتــل املئذنــة مكانــة مهمــة يف اجلامــع األعظم، - 
الحتوائهــا عــىل متحــف للتاريــخ ومركــز 

ــة.  ــة والعلمي ــن  التارخيي ــث يف امليادي بح

ــع، -  ــام للجام ــاء الع ــن البن ــتقلة ع ــة مس  املئذن
و هــي هبيــكل مــن الزجــاج احلديــث بــدالً مــن 

ــدي.  ــر التقلي احلج

 تــم يف تصميــم الــربج الرئيــس للمنــارة مراعاة - 
االســتعامل الرمــزي لرقــم 5، نســبة ألركان 
ــة يف  ــارة جممع ــق املن ــة،  فطواب ــالم اخلمس اإلس
ــق  ــم 5 طواب ــة تض ــات، كل جمموع 5 جمموع
ــاط  ــاع  حم ــف االرتف ــق مضاع ــة بطاب مفصول
بواجهــات زجاجيــة، ُيســتعَمل هبــوًا للمتحــف 

ــن.  ــة للزائري ــاء راح وفض

 ســهولة الوصــول للجامــع، حيــث يمكــن - 
الوصــول للجامــع مــن اجلهــة  للمصلــني 
ــني  ــط ب ــع  الراب ــق الرسي ــرب الطري ــاملية ع الش
ومــن  الــدويل،  واملطــار  العاصمــة  وســط 

اجلنــوب عــن طريــق شــارع عــزوز. 

ــاز -  ــة بإنج ــة اجلزائري ــة الدول ــت حكوم  تكفل
هــذا اجلامــع، وســخرت لــه كلفــة كبــرية 
جــدًا، إلظهــار جامــع يــؤرخ  لتاريــخ البــالد، 
ــرن.   ــات الق ــم مرشوع ــد أه ــون أح وأن يك

يف اجلامــع األعظــم تــم املحافظــة عــىل عنــارص - 
املســجد مــن:  قاعــة الصــالة، واملنــرب، ومصــىل 
واملئذنــة،  »الصحــن«،  والفنــاء  النســاء، 
واملحــراب، والقبــة، والزخــارف، واملقصــورة، 
ــجد  ــارص املس ــىل عن ــة ع ــًا املحافظ ــم أيض وت

ــاه.  ــأة ودورات املي ــن: امليض ــة م اخلدمي

يوافــق االجتــاه التصميمــي لعــامرة اجلامــع - 
تغليــب  مــع  واملعــارصة  االنتــامء  اجتــاه 
باســتخدام  ارتبــط  فاجلامــع  املعــارصة، 
مفــردات العــامرة اإلســالمية يف ســياق متطــور 
وبتقنيــات حديثــة، أمــا االرتبــاط بالنطــاق 
اســتخدام  عــىل  فيعتمــد  املحــيل  اجلغــرايف 
ــة...  ــة والقب ــة كاملئذن ــة تقليدي ــارص رمزي عن
باملحافظــة  قــام  األعظــم  فاجلامــع  إلــخ. 
عــىل مفــردات عــامرة اجلامــع مــن قاعــة 
ــة  الصــالة والصحــن واملحــراب واملنــرب والقب
متطــور  بشــكل  واســتخدامها  واملنــارة... 

حديثــة. وبتقنيــات 
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ــادر«  ــد الق ــري عب ــجد األم ــني »مس ــة ب 5.3  مقارن
ــظم« ــع األعـــ و«اجلام

اجلــدول التــايل )جــدول رقــم 3( يوضــح 

ــادر«  ــد الق ــري عب ــجد األم ــني »مس ــات ب ــم املقارن أه
ــظم«: ــع األعـــ و»اجلام

القادر عبد األمري األعـــظممسجد اجلامع
واألصالةالصفة اهلوية يربز امليمعلممعلم والعرصنة(عارصةربز )احلداثة

التصميمياالجتاه
املسجد لعامرة

واملعارصة االنتامء اجتاه
االنتامء. تغليب مع ومعارصة املعارصة.انتامء تغليب مع ومعارصة انتامء

التشكييلاملوروث
املسجد لعامرة

واملحراب، والصحن، الصالة، )قاعة الرتاثية مفرداتوعنارصاملسجد عىل املسجدين يف املحافظة تم
واملئذنة والقبة استعاملواملنرب، األعظم.( مع اجلامع التقنياتيف أحدث

املسجد مصمم
مصطفى"املهندساملرصيهوسجداملصممم

خارج"موسى ختطي-اجلزائر)مهندسمن
اجلغرافية العوملة"احلدود (."مظاهر

هو اجلامع لاملكتبمصمم يورغن"لمصمماألملاين
اجلزائر"إنجل خارج احلدود-)مهندسمن ختطي

العوملة"اجلغرافية (."مظاهر

ببناء التكفل
املسجد

سيايس(. )قرار املسجدين ببناء اجلزائرية الدولة تكفل

املسجد األندليسالنمطنمط حديثاملرشقي وبشكل املغريب النمط

املسجد تصميم

بعضاستمد من والزخريف املعامري نمطه
املرصية الضخممن)اجلوامع (،حيثجانبه
مسجد داألبعاحيثمن)بإسبانياقرطبةومن

.(الزخرفةو

الصالةقاعاتأشكالمنالصالةقاعةتصميماستمد
استعاملمعأعمدة،عىلاملرفوعةاملغربية
.للزالزلالعازلةاألنظمةفيهابامالتقنياتأحدث

البناء تكنولوجيا
التقنياتتصميميفاستخدمت موادواملسجد

صورعمنذاملعتمدةالزخرفيةواخلصائصالبناء
قديمة.

تالتقنياللجامعاهلنديسالتصميميفاستخدمت
التقنيواإلبداعوامليكانيكية،اإلنشائيةوالنظماحلديثة

.املحدودغري

اجلدول رقم )3(: أهم املقارنات بني »مسجد األمري عبد القادر« و»اجلامع األعـــظم«     املصدر: الباحث     
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أن  يوضــح   )4 رقــم  )جــدول  واجلــدول   
الصــالة،  »قاعــة  للمســجد  املعامريــة  العنــارص 
ــة«،  ــة والقب ــرب، واملئذن ــراب، واملن ــن، واملح والصح
غــدت أبــرز العنــارص التشــكيلية املميــزة لعــامرة 
»مســجد األمــري عبــد القــادر« و«اجلامع األعـــــظم«، 

ونقــر بثبوهتــا ضمــن بنــاء املســجدين، وبذلــك نقــول 
إن مالمــح اإلرث التشــكييل لعــامرة املســجد جســدت 
املــورد والباعــث لنشــأة »مســجد األمــري عبــد القادر« 

و«اجلامــع األعـــــظم«:

املسجد )املحراب(.توجيه الكرمة مكة يف القبلة نحو املسجدين توجيه

املسجد جانبها.مداخل ومن الصالة خلفقاعة من

الصالة قاعة
الصالة متتدقاعة الرخام، من أعمدة تتخللها

العمقاذاةحم نحو ومتتد القبلة، .جلدار

قاعة قاعاتتعد أشكال من األعظم للجامع الصالة
أعمدة. عىل املرفوعة الصالة

اجلنوبيةالصحن اجلهة من الصالة قاعة الغربيةبمحاذاة اجلهة من الصالة قاعة بمحاذاة

وسطهاملحراب يف القبلة جدار يف يقع

املحراباملنرب يمني املحرابويمكنعىل يمني يفعىل ميكانيكيًا لطابقاإخفاؤه
التكنولوجيا )استعامل (السفيل

تقليدية(القبة )قبة الصالة قاعة وتتوسط حديثة(تعلو )قبة الصالة قاعة وتتوسط تعلو

معامرينياملئذنة عنرصين تعدان املسجد ووظيفيزينيرممئذنتا رمزي عنرصمعامري

املئذنة مكونات
برجني: الربج من منالرئيسوالربيجيتكون الرئيسيتكون متحبرجني: الربج عىل ف: حيتوي

للبحث. والربيج: حيتويعىل ومركز طوابق٤للتاريخ
وظيفيًا( املنارة للرؤية. )استغالل ومنصة

املئذنة العريب.شكل املغرب بالد يف املنترشة التقليدية املغربية كاملنارات املربع الشكل عىل املحافظة

تابع اجلدول رقم )3(: أهم املقارنات بني »مسجد األمري عبد القادر« و»اجلامع األعـــظم«     املصدر: الباحث     
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املوروث
التشكييل
لعامرة
املسجد

القادر عبد األمري األعـــظممسجد اجلامع
موجودة

أ الونعم
األبعاداملوقعالشكل

موجودة

أ الونعم
األبعاداملوقعالشكل

الصالة Xم٦٠-مربعنعمقاعة

م٦٠
Xم١٤٥-مربعنعم

م١٤٥

مستطيلنعمالصحن
اجلنوبية اجلهة
قاعة من
الصالة

مربعنعم٢م٧٩٠
الغربية اجلهة
قاعة من
الصالة

-

نعماملحراب
جتويفيف
جدار
القبلة

القبلة نعم-جدار
جتويفيف
جدار
القبلة

القبلة -جدار

املحراب-نعماملنرب يمني-نعم-يمني
املحراب

-

منترتفعنعمالقبة
دائرة شكل

قاعة وسط
الصالة

Xم٢٠

م٦٤
مننعم ترتفع

دائرة شكل
قاعة وسط
الصالة

Xم٥٠

م٧٠

مربعنعماملئذنة

بالزاويةانتقع
اجلنوبية
الرشقية

اجلنوبيةو
ل قاعةالغربية
الصالة

م٦٫٦٠
X٦٫٦٠

م

االرتفاع
م١٠٧

مربعنعم

اجلهة يف تقع
من الغربية
الصال ةقاعة
عنها منفصلة

Xم٢٥

م٢٥

االرتفاع
م٢٦٥

اجلدول رقم )4(: أمهية املوروث التشكييل لعامرة املسجد يف »مسجد األمري« و»اجلامع األعـــظم« املصدر: الباحث                                            

6. اخلـــــــالصــــــــة

ــارص  ــا املع ــه يف عرصن ــتنتج أن ــبق نس ــا س مم
ظهــرت مالمــح األســس الرئيســة لتصميــم مســجد 
القــادر بمدينــة قســنطينة واجلامــع  األمــري عبــد 
ــور  ــاءت الص ــث ج ــر، حي ــة اجلزائ ــم بمدين األعظ

تعــرب عــن الفكــر املعــامري اإلســالمي احلديــث، 
ــة  ــامت املســجدين يف عــرص العومل كــام جــاءت تصمي
ــن  ــاجد م ــم املس ــد تصمي ــة بقواع ــني ملم يف املدينت
مكاتــب دراســات دوليــة، فقــد روعــي فيهــام أصــول 
وقواعــد تصميــم املبــاين الدينيــة، فتصميم املســجدين 
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ــي  ــو الطبيع ــورة النم ــاء ص ــق يف إعط ــن ُوفِّ املعارصي
ــجد. ــي للمس ــر التصميم للفك

العنــارص  أن  أيضــًا  نســتنتج  ســبق  وممــا 
والصحــن،  الصــالة،  »قاعــة  للمســجد  املعامريــة 
ــرز  ــدت أب ــة«، غ ــة والقب ــرب، واملئذن ــراب، واملن واملح
العنــارص التشــكيلية املميــزة لعــامرة املســجدين، ونقــر 
ــك  ــكيلية، وبذل ــجدين التش ــاء املس ــن بن ــا ضم بثبوهت
ــجد  ــامرة املس ــكييل لع ــح اإلرث التش ــول إن مالم نق
ــري  ــجد األم ــأة »مس ــث لنش ــورد والباع ــدت امل جس

ــظم«. ــع األعـــ ــادر« و»اجلام ــد الق عب

ــادر بقســنطينة يعــد  ــد الق فمســجد األمــري عب
مــن الــرصوح القالئــل عــرب  العــامل الــذي تــم إنجــازه 
اإلســالمي  الفــن  باحــرتام  العرشيــن  القــرن  يف 
ــن  ــن الف ــل كاًل م ــيق كام ــع يف تنس ــد مج ــم،  وق القدي
ــع  ــجد مج ــي، فاملس ــريب  األندل ــن  املغ ــي والف الرشق
يف إطــار التكامــل الــروري بــني تصميــم  املهنــدس 
واملهــارة اليدويــة لــدى احلــريف، فهــو معــرض دقيــق 
للخصائــص الزخرفيــة واملركبــات العديــدة التــي 
ــالم إىل  ــول  اإلس ــذ وص ــا من ــا وإدخاهل ــت إتقاهن ثب
املغــرب وإســبانيا، فاملســجد راعــى أصــول وقواعــد 
األثريــة  املســاجد  مثــل  الدينيــة  املبــاين  تصميــم 

ــة. القديم

ــد  ــر فيع ــة اجلزائ ــم بمدين ــع األعظ ــا اجلام وأم
ــط  ــارصة والنم ــامرة املع ــني الع ــع ب ــًا جيم ــاًم فني معل
ــم  ــق، فالتصامي ــالمي العري ــريب اإلس ــراين الع العم
ــت  ــان، محل ــان أملانيت ــا رشكت ــي أعدهت ــية الت اهلندس
ــتخدمت  ــجد، اس ــم املس ــتقبلية يف تصمي ــة مس حداث
يف التصميــم اهلنــديس للجامــع التقنيــات احلديثــة 

ــي  ــداع  التقن ــة، واإلب ــائية وامليكانيكي ــم اإلنش والنظ
غــري املحــدود. .. فبالرغــم مــن التوجــه إىل »احلداثــة« 
يف اجلامــع األعظــم فلــم يتحــرر مــن القديــم، وذلــك 
ــة،  ــجد املعامري ــارص املس ــكال عن ــىل أش ــه ع بمحافظت
ومل يتبــع املتغــريات احلــادة يف العــامل مــن حولنــا 
ــة، ويف  ــىل املســتويات كاف ــي ع ورسعــة التطــور التقن
ــزت  ــي قف ــاص، الت ــكل خ ــائية بش ــاالت اإلنش املج
ــدس  ــا إىل املهن ــا وتقديمه ــة يف تطوره ــزات رسيع قف
املعــامري أنامطــًا وتقنيــات حديثــة مل يعرفهــا املعــامري 
ــط  ــم ارتب ــع األعظ ــة(. فاجلام ــرص العومل ــم )ع القدي
ــياق  ــالمية يف س ــامرة اإلس ــردات الع ــتخدام مف باس
ــض  ــر بع ــى تطوي ــة، بمعن ــات حديث ــور وبتقني متط
ــة،  ــري تقليدي ــكال غ ــاج أش ــة إلنت ــردات التارخيي املف
أمــا االرتبــاط بالنطــاق اجلغــرايف املحــيل فيعتمــد عــىل 
ــة  ــة والقب ــة كاملئذن ــة تقليدي ــارص رمزي ــتخدام عن اس
ــم  ــع األعظ ــر اجلام ــري آخ ــخ. وبتعب ــراب... إل واملح
ــن  ــجد م ــامرة املس ــردات ع ــىل مف ــة ع ــام باملحافظ ق
قاعــة الصــالة، والصحــن، واملحــراب، واملنــرب، 
متطــور  بشــكل  واســتخدمها  واملنــارة،  والقبــة 

ــة. ــات حديث وبتقني

ــكييل  ــرح التش ــتنتجه مــن دراســة الط ــا نس وم
لعــامرة مســجد األمــري عبــد القــادر واجلامــع األعظــم 
املعارصيــن؛ أن هنــاك جمموعــة مــن العوامــل متغــرية 
عملــت عــىل توجيــه الصياغــة الشــكلية للمســجدين 

وهــي كالتــايل:

1. العامــل الدينــي: إن تــرصف الســلطات 
وتفكريهــا يف إنجــاز املســجدين هــو ناتــج عــن 
ظهــرت  خاللــه  مــن  والــذي  الدينــي،  العامــل 
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عمليــة اختــاذ قــرارات يف إنشــاء عــامرة املســجدين يف 
املدينتــني، فتكفــل الســلطات بشــكل كبــري يف تشــييد 
يؤرخــان  مســجدين  إظهــار  إىل  أدى  املســجدين، 
ــرن. ــات الق ــم مرشوع ــد أه ــالد، وأح ــخ الب  لتاري

2. العامــل الســيايس: إن القــرارات السياســية 
التشــكيلية  العــامرة  يف  رئيــس  بشــكل  أثــرت 
ــايس  ــرار رئ ــا بق ــاء بناؤمه ــث ج ــجدين، حي للمس
ــة  ــة الدول ــرف حكوم ــن ط ــام م ــل الت ــاء التكف وج
اجلزائريــة بإنجــاز املســجدين، وهــو مــا أدى إىل بــروز 

ــة. ــى الكلم ــم معن ــن بأت ــجدين معارصي مس

3.العامــل االقتصــادي: االزدهــار االقتصــادي 
ــجدين،  ــامرة املس ــامم بع ــم يف االهت ــل امله كان العام
وتكوينــه،  بنائــه  يف  بســيطًا  املســجد  كان  فقديــاًم 
إال أن فــرتة الثامنينيــات وبدايــات القــرن احلــادي 
والعرشيــن، شــهدت وفــرة ماليــة ســامهت يف حتقيــق 
ــجد  ــاجد كمس ــامرة املس ــزة يف ع ــة متمي ــة نوعي نقل
األمــري عبــد القــادر واجلامــع األعظــم، مــع احلفــاظ 
عــىل املكونــات األساســية للمســجد كقاعــة الصــالة 
واملنــرب  واملحــراب  والقبــة  واملئذنــة  والصحــن 

ــا. وغريه

البنــاء:  وأســاليب  تكنولوجيــا  عامــل   .4
بســبب  البنــاء  ومهــارات  أســاليب  يف  التداخــل 
ــة  ــة واجلزائري ــة واملغربي ــربات املرصي ــوء إىل اخل اللج
)التــي ضمــت ثقافــات خمتلفــة(؛ أدى إىل إنتاج شــكل 
ــا  ــور تكنولوجي ــادر. وتط ــد الق ــري عب ــجد األم مس
ــوع  ــدة أدى إىل تن ــاء اجلدي ــواد البن ــور م ــاء وظه البن

ــم. ــع األعظ ــكل اجلام ش

ــهد  ــذي يش ــة ال ــرص العومل ــذا ع ــا ه فعرصن
ــات  ــتخدام  التقني ــن اس ــت م ــة نتج ــريات مهم تغي
ــة  ــائية وامليكانيكي ــم اإلنش ــا يف النظ ــة وتطوره احلديث
والبيئيــة، فقــد أثــر هــذا العــرص والثــورة املعلوماتيــة 
القائمــة عــىل املعلومــات واإلبــداع التقنــي غــري 
ــم  ــع األعظ ــية للجام ــم اهلندس ــدود؛ يف التصامي املح
ــتقبلية،  ــة مس ــت حداث ــي محل ــر الت ــة اجلزائ يف مدين
ــرص  ــري )ع ــرص متغ ــارع يف ع ــي املتس ــدم التقن فالتق
العوملــة( مل يغــري مــن قيمــة الثوابــت يف اجلامــع 
رغــم  والصحــن...،  والقبــة  كاملئذنــة  األعظــم 
اســتعامل أحــدث  التقنيــات يف تصميــم املســجد. 

ــة  ــل ثابت ــن العوام ــرى م ــة أخ ــاك جمموع وهن
عملــت عــىل توجيــه الصياغــة الشــكلية للمســجدين 

ــايل: وهــي كالت

ــو  ــالة نح ــة الص ــه قاع ــة: توجي ــاه القبل 1. اجت
ــىل  ــددًا ع ــًا حم ــرض توجيه ــة( ف ــة املكرم ــة )مك القبل
عــامرة املســجدين، فاجتــاه القبلــة أنتــج املحــراب 
وفــرض عــىل مهنــدس اجلامــع األعظــم تكويــن 
كتلــة اجلامــع مــن أربعــة مربعــات مرتبــة عــىل حمــور 
اجتــاه القبلــة مــن الغــرب إىل الــرشق، وتتــدرج هــذه 
ــالة  ــة الص ــي إىل قاع ــاء اخلارج ــن الفن ــاءات م الفض

ــع. ــن اجلام ــرورًا بصح م

وأيضــًا اجتــاه القبلــة أنتــج املحــراب يف مســجد 
األمــري عبــد القــادر، وفــرض عــىل مهندســه أن 
يكــون شــكل املســجد مــع معهــد العلــوم اإلســالمية 
ــاه  ــويل اجت ــوره الط ــق حم ــتطيالت يواف ــوازي املس مت

ــة. القبل
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ــجد  ــع مس ــروف موق ــع: ظ ــروف املوق 2. ظ
األمــري عبــد القــادر فرضــت عــىل مهندســه تشــكيل 
ــًا، ليتامشــى مــع شــكل  املســجد يف شــكل ممتــد طولي
املوقــع.  اإلدمــاج يف  بقصــد  املســتطيل  األرضيــة 
ــد أدت إىل  ــم فق ــع األعظ ــع اجلام ــروف موق ــا ظ وأم
ــاميل  ــزء الش ــتغالله اجل ــع، واس ــكل اجلام ــه ش توجي
ــق  ــًا للطري ــع موازي ــح اجلام ــي يصب ــع، لك ــن املوق م
ــة  ــات موازي ــة مربع ــإدراج أربع ــك ب ــع، وذل الرسي
للطريــق ومرتبــة عــىل حمــور اجتــاه القبلــة مــن الغــرب 

إىل الــرشق.
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Abstract. We address through this paper the subject of mosque building in the era of globalization between 
identity, authenticity and modernism, the great mosque in Algeria›s capital and Emir Abdelkader mosque in 
Constantine, by studying the plastic frame. This paper aims to ensure consistency and continuity between 
heritage and historical traditions and aspirations for the future architecture of contemporary mosques in the 
era of globalization. After observing the contrast and diversity in the form of both mosques; the questions 
raised were mainly made in the search for reasons beyond this divergence, and search for contemporary 
trends posed on building mosques, depending on the degree of matching visual heritage on the one hand, 
and building materials and construction methods and new technologies on the other hand; the emphasis on 
preserving historical models in building mosques, taking into account local specificities and reconciled 
with modern technologies in construction. The methodology used in this study is the ‹Typo morphology 
approach � Typology›, basic analysis tool in the field study for the cities of Constantine and the great mosque 
in Algiers. The results discussed in this research focus on variable factors influencing the formal wording 
of the mosques religious, political, economic factors, and factors related to construction technology and 
methods. It also shows, constant factors worked to steer the formal wording of the mosques of the Qiblah 
and site conditions on the one hand, and on the other hand the visibility of fine heritage. Thus, perpetuating 
the type of fortitude to meet formal vocabulary of mosques architecture drafting contemporaries, where 
embodied resource and the motivation to build mosques, has become the traditional architectural elements 
of the mosque from the prayer room, dish, mihrab, minbar, Minaret and dome, plastic elements highlighted 
characteristic of building mosques.

Key words: mosque, authenticity, modernity, globalization, contemporary mosque.
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