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 ملخص:ال

اإلتريقن  ومنمإ ىلنو توات ناك وتكوننت ثنالت وثينات  ثمانينة تنو ال نر   تمكنت الدولة العثمانية من  تنتم مع نم اللنما 
 ننرابلس وتننونس بننالم ر  ا دنننو. وانند واكنن  الت يننر السياسنن  تننو تلنن   ااإلسننالم ك هنن ي وثيننة الجاامننر بننالم ر  ا وسنن  ووثيتنن

  نرت  نرا جديندة  تقنددة من  التكنام الجنددك و  رت  را وتأثيرات معمارية وتنية جديدة واتنالبالد ت يرًا ثقاتيًا ومعماريًا وتنيًاك 
للمسنناجد متننأثرة بتا ي ننات المسنناجد العثمانيننة تننو ا نامننو  مثنن ي تا نني  المسنناجد اات القبننة الواتنندةك والمسنناجد اات القبننا  

ينند   ثمانيننة  لننت متتب ننة بتا ي  ننا التقلوجنندت مسنناجد وتنن  الواننت ااتننإ . السننل انية أو اات الوتنندتي  المتعننددةك والمسنناجد
المتوارت متليًا. واد تم  كال ال رااي  العثمان  والمتل  تأثيرات متبادلة. ىمناتة ىلنو الن    نرت بالمسناجد  نامنر معمارينة 

وتننن  هنناا البتننت نلقننن  المننو   لنننو  جدينندة كالمنناا  المثمننننة واثسنن وانيةك والمنننابر الراامينننة الثابتننةك ودكننن  المبل نني  و يرهننا.
 العثمنان و  المتلن ب رااي نا  اال  العمنر العثمنان  التو أنلمت ت  وثيات ال ر  اإلسالم  الثالتالسمات المعمارية للمساجد 

إلبننراا أوجننإ التلننابإ واثاننتال  بين نناك ومننا يميننا كنن  من ننا  نن  ن يرت ننا  تننو ى ننار مقننار  بنني  تا ي ات ننا و نامننرها المعماريننة
 و    يرها م  مساجد.

 :الكلمات الدالة

 الجاامر. ؛تونس ؛ رابلس ؛المساجد العثمانية 
Abstracts: 

The Ottoman Empire was able to conquer most of North Africa and annex it to its 

possession, where three Ottoman states were formed in the Islamic West, which are: Algiers, 

Tripoli and Tunisia. The political change in those countries was accompanied by a cultural, 

architectural and artistic change, and new architectural and artistic styles and influences 

appeared with the new rulers, as new mosque models appeared influenced by the designs of 

Ottoman mosques in Anatolia, such as in planning  mosques with one dome, mosques with 

multiple domes, and Imperial or two-units mosques. At the same time, it was found that 

Ottoman mosques kept their traditional, locally inherited plan. Both Ottoman and the local 

styles bore mutual influences. In addition, a new architectural elements appeared in mosques, 

such as octagonal and cylindrical minarets, marble pulpits, pews (recaller' benches) etc. In this 

paper, we shed light on the architectural features of mosques that were established in the three 

provinces of the Islamic West in the Ottoman era, with their local and Ottoman styles, in a 

comparative framework between their plans and architectural elements to highlight the 
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similarities and differences between them, and what distinguishes each of them from its 

counterpart and from other mosques. 

Key words: Ottoman Mosques, Tripoli, Tunis, Algeria. 

  مقدمة:ال

بعد سقو  ا ندلسك اام اإلسبا  والبرت ناليو  وبمسنا دة ترسنا  القنديس يوتننا بم اجمنة سنوات  ال نر  
ونقا نإ اثسنتراتيجيةك ىلنو أ  تندا  العثمنانيو  إلنقناا  اإلسالم ك وتمكنوا من  اتنتال  كثينر من  مدننإ الم منة

هنناا الننبالد وومننعوا تنندًا للتنندا  المننليب  تي نناك واسننت اي العثمننانيو  تكننوي  ثننالت وثيننات ل ننم تننو اللننما  
 اإلتريق  وه ي وثية الجاامرك وثية  رابسك ووثية تونس.

رة من نا بقندوم ممثلني  لتمنارات ماتلبننةك واند منرت بلندا  اللنما  اإلتريقنن  بعندة تتنراتك امتناات كن  تتنن
وهكاا تنو ت التأثيرات تو الناتية البنية والمعمارية بتنوي منابع ناك واتسنم كن   منر ب ابعنإ النا  يميناا  ن  
العمنننور السنننابقةك ىث أننننإ لنننم يوجننند أ  انق ننناي تنننو سلسنننلة التلقنننات التنننو تنننرب  بننني  ماتلننن  هننناا التقبنننات 

ا  العثمننانيي  ممننتوبًا بتمننور  سننكر  وسياسنن  اوامننإ الجننندك وانند تنناو  التاريايننة. وانند كننا  مجنن  ا تننر 
التكننام الجننندد بنننت المنناه  التنبننن   ننن   رينننو العلننمك تأسسنننوا الجوامننن  والمننندارس ل نناا ال نننر ك كمنننا جنننددوا 
مسنناجد سننابقة ووابوهننا  لننو المنناه  التنبنن . كمننا كننا  لتننأثيرهم البننن  والمعمننار  أهميننة ث تقنن   نن  تننأثيرهم 

  والمنناهب ك ممننا أ  ننو مننب ة جدينندة لبنن  الننبالد ومعمارهنناك وهكنناا أدإ الوجننود العثمننان  ىلننو   ننور الثقننات
ىمنناتة ىلننو اسننتمرار ال ننرا والتننأثيرات المتليننة وا ندلسننية وكننال   ك1امننامو واتجاهننات و ننرا تنيننإ جدينندة

لتنننو تعنننود ىلنننو العمنننر ا وروبينننة. هننناا المنننايث مننن  التنننأثيرات البنينننة التنننو   نننرت تننن   منننامر تلننن  البلننندا  وا
العثمنان  كنا  نتيجننة  بيعينة لمنا كانننت  لينإ أومناي الننبالد والتركيبنة السنكانية ب نناك تالتنأثيرات التركينة جننا ت 
نتيجنننة للبنننتم العثمنننان  للنننبالد ووتنننود وثة أتنننرا  وجينننوب  ثمانينننةك وكنننال  تنننرو بعننن  القنننادة المتليننني  مننن  

لتكومة المركاية با ستانة والتقر  ىلي ا     رينو ىنلنا   منامر الدايات والبايات  لو ى  ار الوث  للدولة وا
. والتننأثيرات البنيننة ا ندلسننية جننا ت نتيجننة هجننرة  ث  المسننلمي  ا ندلسننيي  2تتمنن  ال نناب  التركنن  العثمننان 

ك وكاننننت هننناا الجالينننة ا ندلسنننية الكبينننرة تتتنننو   لنننو ا نننندلسواسنننتقرارهم تنننو تنننونس بعننند  نننردهم ن امينننًا مننن  
مو ة كبيرة من  المعمناريي  والمنناي وأمنتا  التنر  و وامن  البننامي  و ينرهمك واسنت   ا تنرا  مواهن  مج

التننأثيرات ا ندلسنية بلنك  جلنن  تن  كاتننة  منامر تلنن  البتنرة. أمننا  ت  نر ولننال   ؛م المعمارينةهنالث  تن  أ مننال 

                                                           
ك م2000ك 1ن.ك مجننمجلننة اثتتنناد العننام لنثنناريي  العننر ك "جوامنن  مدينننة تننونس تننو الع نند العثمننان "ك البنناج  متمنند مننام ك بن  1

105. 
ك م1986ك دملننوي دار المجنندك  ننوير ااسننم ترجمننةيك العوامننم العربيننة  مارت ننا و مران ننا تننو البتننرة العثمانيننة أندريننإك ريمننو ك 2

148. 
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 ناليي  ممن  كاننت لندي م الابنرة التأثيرات ا وروبية واامة اإلي الية تجا ت نتيجنة  من  بعن  ا سنرإ اإلي
 .3لاي  ا تنقوا اإلسالم تو البالدوكال  استقرار بع  اإلي اليي  ا بالمعمار وتنو  البنا ك

اا كانننت دراسننة التننأثيرات الواتنندة  لننو العمننامر م مننة ك يبسننر بعنندًا  اننر ث يقنن  أهميننةك ىث أ  هنننا  4وا 
 د  ىلننو ىبننراا سننت قننة منناك أث وهننو البعنند المقننار ك الننا  يالتننرات المعمننار  والبننن  لمن  كثيننرًا منن  ال ننواهر تنن

. ومن  هننا تبنرا أهمينة هناا 5أوجإ اللبإ واثانتال ك وجوانن  التمينا واثنبنرادك ومتاولنة تبسنير هناا الجوانن 
الدراسة التو تسل  المو   لو مقارنة السمات المعمارية للجوام  العثمانية تو ك  من  الجاامنر وليبينا وتنونس 

ا بلنندا  ال ننر  اإلسننالم  التننو امننعت للتكننم العثمننان ك ىمنناتة لمننا بين ننا منن  اواسننم ملننتركة تاريايننًا بمننبت 
 وج راتيًا ومناايًاك تماًل    انتمام ا ىلو نبس الثقاتة.

                                                           
ك اهلل  بنند   يننةك؛ 31ك م1963ك تننونسي منلننورات دار الثقاتننةك بنني  اآلثننار اإلسننالمية تننو تننونسك ممنن بو سننليما  ابننيسك 3

 .970-969ك م2000ك 3.ك ي3ن.ك مجدراسات تو  ثار الو   العرب "جام  سيد  مترا ت  تونس"ك 
سنناجد بننالم ربي  ا دنننو وا وسنن ك من نناي الب نسنن ك توجنند كثيننر منن  الدراسننات التننو تناولننت التننأثيرات العثمانيننة  لننو  مننارة الم 4

مننال ك "التننأثيرات  لننو العمننارة والبنننو  اإلسننالمية تننو ليبيننا منننا بدايننة العمننر العثمننان  ا و  وتتننو ن ايننة العمننر العثمننان  
م؛ 1998العلمنن ك تننونسي مالسسننة التميمنن  للبتننت -ك ا ننوا أ مننا  المننالتمر الثننان  لمدونننة اآلثننار العثمانيننة تننو العننالمالثننان "ك 

لعننرجك  بنند العاينناك جامعننة  نني  لننمسك د.ت؛  /ولنننبس الباتننتك  مننارة الم ننر  وا ننندلس تننو العمننر اإلسننالم ك كليننة اآلدا 
 البلولنن ك ؛م2002ك 5.ك ي5ن.ك مجنندراسنات تننو  ثنار الننو   العربن "م ناهر التننأثير العثمنان   لننو المنتجنات البنيننة بننالجاامر"ك 

ك القنناهرةي معننالم التمننارة اإلسننالمية تننو ليبينناعمننارة الدينيننة وت ورهننا تننو ليبيننا"ك بتننت مننم  كتننا ي ك "ن ننرة  لننو المسننعود  لننو
اينرةك "العمنارة الدينينة بنالجاامر انال  الع ند العثمنان  بني  ال نراا المتلن  بن  بلنةك م؛ 2008الدار الدولية لالستثمارات الثقاتينةك 

ك "المسناجد المالرانة بالكتابنات سنعيد بواريننةكم؛ 2012ك 15ك ي.15ك مجنن.لعرب دراسات تو  ثار الو   اوالتأثيرات العثمانية"ك 
جوامن   ثمانينة "ك أتمند كالسنعداو م؛ 2013ك 2ك ي.مجلنة منبنر التنرات ا ثنر التأسيسية بمدينة الجاامر اال  الع د العثمان "ك 

والعمنننارة  السنننبي ي مجلنننة التننناري  واآلثنننار ك"ي دراسنننة تننن  منننلة المركنننا بنننا  را  تننن  مجنننال  العمنننارة والبننننو تننن  بنننالد الم نننار 
مجلنننة ك "تنننأري  المبننننو بالكتابنننات التاكارينننة بمديننننة الجاامنننر انننال  الع ننند العثمنننان "ك سنننعيد بواريننننةكم؛ 2017ك 3.ك يالم اربينننة

 م.2020ك 2ك ي.6ك مجن.اإلنسا  والمجا 
BEN MAMI, M. B.: «La Mosquée M'Hammed Bey un exemple de la présence architecturale et artistique 

Ottomane dans la médina de Tunis », AFRICA 12, Tunis: Institut national du patrimoine, 1998; BUHLFAIA, 

S.A .:« Historical background of Libyan mosque architecture », MasterThesis, Graduate School of Natural 

& Applied Sciences, Middle east technical unive., 2006; AZLITNI, B .:« The Libyan architectural features 

between tradition and modernization », International Journal for Housing Science 33, No. 3, 2009; Dhif, 

Sofien, "L’architecture religieuse de Tripoli à l’époque Kāramānlī (1711-1835). Genèse d’une mosquée 

«hétéroclie», Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines5, 2018; SAADAOUI. A, 

"Les marbres dans l'architecture religieuse de Tunis-XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles", Al-Sabîl: Revue 

d'Histoire, d'Archéologie et d'Architecture Maghrébines 5, 2018; ALATRASH, ALATRASH, S, & GURDALLI, H.: 

«Mosque Architecture in the Islamic Civilization in Libya», JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE1, No.2, 

April 2018. 
مجلنننننة كلينننننة اآلدا  والعلنننننوم انينننننة والمرينينننننة بنننننبالد الم نننننر "ك ك "تمنننننميم العمنننننامر الدينينننننة التبمنننننية والايمتمننننند رتنننننا ك أبنننننو 5

 .262-261ك م2015ك 1.ك ي37مجن.  كجامعة سيد  متمد ب   بد اهلل بباس/اإلنسانية
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ىلنو كثينر من  الدراسنات اآلثارينة  العثمنان تنو العمنر واد امعت الجوامن  تنو الجاامنر وليبينا وتنونس 
. وتأت  هاا الدراسة مكملة للدراسات السابقة لتكتمن  المنورة 6التتلي  معماريًا واارتياً التو تناولت ا بالوم  و 

ىبننراا م نناهر اثتبنناو  نن   ريننو  تننو  سننمات الجوامنن  تننو الم ننربي  ا دنننو وا وسنن  تننو العمننر العثمننان 
 .ةاتال  تو  مارة الجوام  تو ا ا ار الثالثثوا

 إشكالية البحث:

الم ننر  ا دننننو والم ننر  ا وسنن  اننال  العمنننر و المقارننننة بنني  المسنناجد بننبالد تتمثنن  ىلننكالية البتننت تنن
 العثمان .

 هدف البحث:

بنني  كنن  منن  المسنناجد تنن  ليبيننا وتننونس والجاامننر ي نند  البتننت ىلننو ىبننراا م نناهر اثتبنناو واثاننتال  
 .وال      ريو المقارنة بي  تا ي ات ا و نامرها المعمارية ؛اال  العمر العثمان 

 مية البحث:أه

تننو تلنن   ةتومننيم أوجننإ اللننبإ واثاننتال ك وجواننن  التميننا واثنبننراد بنني  المسنناجد تنن  ا ا ننار الثالثنن
يما  السب  تو ال ك البترة  .وا 

 منهج البحث:

الم نربي  بني  المسناجد تن   لرمد م ناهر اثتبناو واثانتال  استادم المن ث المقار  والمن ث التتليل 
 ومتاولة تبسير هاا الجوان . رة ايد الدراسةتو البت ا دنو وا وس 

 إطار البحث:

 الم ربي  ا دنو وا وس  )وثية  رابلسك وثية تونسك وثية الجاامر(. إطار مكاني:

 تو تل  ا ا ار.العمر العثمان  يتمث  تو  إطار زمني:

 

                                                           
ك رسننالة دكتننوراةك ""العمننارة الدينيننة تننو  نرابلس تنن  العمننر العثمننان  ا و  كأتمنند منال  الب نسنن كمن  نمننااج تلنن  الدراسنناتي 6 

ك مع نند رسننالة دكتننوراة"ك الدينيننة بننالجاامر اننال  الع نند العثمننان  ك "المنلنناتايننرة بلننةك بنن ؛ م1994امعننة القنناهرةك كليننة اآلثننار  ج
ك "أنمنننا  التا ننني  المعمنننار  للمسننناجد بنننالجاامر انننال  البتنننرة العثمانينننة"ك القنننادر  بننند دتننندو ك؛ م2008اآلثار جامعنننة الجاامنننرك 

ك مننن  السنننيدك؛ جوامننن  تنننونس تنننو العمنننر العثمنننان ك منننام  بننن ؛ م2011ك 14.ك ي14ن.ك مجننندراسنننات تنننو  ثنننار النننو   العربننن 
ك كليننة اآلدا   جامعننة دمن ننورك رسننالة دكتننوراة"المسنناجد العثمانيننة تننو تننونس دراسننة أثريننة مقارنننة منن  مثيالت ننا بمدينننة القنناهرة"ك 

ك  ننرابلسي منلننورات جمعيننة رمنانلل تناري  معمننار المسننجد تننو ليبينا تننو الع نندي  العثمننان  والقك مسننعود  لنن  البلولن ك؛ م2018
 ؛ و يرها.م2007الد وة اإلسالمية العالميةك 
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 سمات التخطيط العام:.1

تنننو العمنننر  الم نننربي  ا دننننو وا وسننن تنننو دت ي  م المسننناجد التنننو ل نننيقسنننت تنننم تقننندمننن  تينننت التا ننني  
نيننننت وتننننو ال ننننراا مسنننناجد ب   -اا المتلنننن ك والثننننان ر نيننننت وتننننو ال ننننمسنننناجد ب   -ا و العثمننننان  ىلننننو  ننننرااي ي 

سوا  كانت أسق  مس تة  وا تمد هاا التقسيم بلك  رميس  لو وسام  الت  ية تو تل  المساجد .7العثمان 
تنال راا المتلنو   لنو نو ينة التا ني . –بجانن   وامن  أانرإ  –بينرة أو أابية أو ابا  والتو أثرت بمورة ك

 وسيلة ت  يتإ الرميسة ا سق  المس تة وا ابيةك أما ال راا العثمان  تمثلت القبا  وسيلة ت  يتإ الرميسة.

بننبالد الم ننر  اننال  العمننر العثمننان  كانننت  بننارة  نن  مننايث  مننارة المسنناجد ومنن  الجنندير بالنناكر أ  
  العثمنان  والمتلن  معنًا وامتاجنا اا اال نر  تينت تعنايبك 8اا المتل  وال راا العثمان  الواتد م  تركينابي  ال ر 

المعمارينةك لدرجنة أنننا نعثنر  لنو ال نرااي  معنًا تنو مبننو البنينة و وااتل نا تنو ا  منا   تو كثير من  ا تينا 
  تا ي ن  متلن  و نامنر معمارينة ال نرااي  معنًا تقن ك بن  كنا  يجمن  بني  نمنالمعمنار لم يستعم  ت .9واتد

وتننو  اً ملننيد اً مسننجدك كننأ  نجنند متليننةمنن   نامننر معماريننة   ثمننان نمنن  تا ي نن   وأك اات  ننراا  ثمننان 
مسنننجد او تا ننني   ثمنننان  بنننإ مماننننة مربعنننة متلينننة  ثمانينننة ال نننراا أو مثمننننة ال نننراا المتلننن  وبنننإ مماننننة 

 .سة التو تمياا    اآلارمن ما مقوماتإ الرمي  راا ور م ال     لك  ك10ال راا
 نيت وفق الطراز المحلي:مساجد ب   .1.1

نيننت وتننو التا نني  التقلينند  المتننوارت متليننًاك والننا  يتكننو  منن  رواو للمننالة أو وهنن  المسنناجد التننو ب  
ابينننة ا  سنننق  مننن أكثنننرك يرتكنننا سنننقبإ  لنننو بامكنننات مننن  ا  مننندة أو الننند اماتك وي  ينننإ سنننق  مسننن م أو 

ومن  انال  المسناجد متن   .11 لنو منت أو ث يتتنو  واند يتتنو   كاسن وانيةة النمن  المتقا عة أو ا ابين
 المسجد ونم  ك لو جدار القبلة العمودية البامكات او المسجد نم  نست ي  تقسيمإ ىلو ثالثة أنما ي الدراسة

                                                           
 م ناهر التنأثير العثمنان   لنو المنتجنات البنينةك لعنرجم؛ 1107ك الدينية بالجاامر اال  الع ند العثمنان  العمارةك ايرا ككبلة ب  7

جوامننن   ثمانينننة تننن  بنننالد ك السنننعداو ؛ 23ك ننننة الجاامنننرالمسننناجد المالرانننة بالكتابنننات التأسيسنننية بمديك بواريننننة؛ 530ك بنننالجاامر
 .11ك الم ار 

8 MARÇAIS, G., L' Art en Algérie, Alger, Imprimerie Algérienne, 1906, 132. 
 .527ك بالجاامر م اهر التأثير العثمان   لو المنتجات البنيةك لعرج 9
 .م2008 – 2007ك لعثمان العمارة الدينية بالجاامر اال  الع د ا ك ايرا بلةك ب  10
الدينينننة بنننالجاامر انننال  الع ننند  المنلننناتك بلنننة بننن ؛ 530ك بنننالجاامر م ننناهر التنننأثير العثمنننان   لنننو المنتجنننات البنينننةك لعنننرج 11

جوامننن   ثمانينننة تننن  بنننالد ك السنننعداو ؛ 23ك المسننناجد المالرانننة بالكتابنننات التأسيسنننية بمديننننة الجاامنننرك بواريننننة؛ 143ك العثمنننان 
 .11ك الم ار 
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البامكنننات  ونمننن  المسنننجد او .12المتقا عنننة البامكنننات او المسنننجد نمننن و  كلجننندار القبلنننة الموااينننة البامكنننات او
تننو منندر الدولننة  الاد بننناالننا  أ يننجنندار القبلننة ترجنن  أمننولإ ىلننو المسننجد ا امننو بالقنندس   لننوالعموديننة 
ك وانتلنننر هننناا التا ننني  وأمنننبم ال ننناب  "التا ننني  المقدسنن ن "عنننر  بنننك وي  م(706-685هنننن 87-65) ا مويننة
-670هنن  55-50)جام  القينروا ك وأادم نمااجإ ببالد الم ر  13مساجد الم ر  وا ندلسكثير م  المميا ل
 م(.675

مسننجد ر مثنن ي مسننجد الرسننو  ومسنناجد ا ممننا ونمنن  المسننجد او البامكننات المواايننة ترجنن  أمننولإ ىلننو
الجننام  وهنننا  منن  يرجعننإ ىلننو ك 14م(642هننن 21ومسننجد  مننرو بالبسنن ا  ) م(635هننن 14البمننرة بننالعراو )
ك وأاندم أمثلتنإ بنبالد الم نر    نرت تنو 15"دملنق التا ي  الن " ر  بوالا  م(ك 706هن 87ا مو  بدملو )

 م(.859هن 245جامع  القرويي  وا ندلسيي  بباس )

أما نم  البامكات المتقا عنة تكنا  أو    نور لنإ تنو العمنارة اإلسنالمية بلنك   نام تنو من ريث الرملنة 
تنو مسنجد الربنا  تن  ال نر  اإلسنالم  وبالنسبة للمساجد تقد كنا  أو    نور لنإ  م(ك789هن 172ببلس ي  )

ك كمنا 17م(841-838هنن 226-223) بننبس المديننةمسجد بوتتاتنإ ك ثم ت  16م(821ه 206بمدينة سوسة )
)و  م(ك ومسجد السيدة بالمنستير866هن 252  ر تو مسجد اب  ايرو  )مسجد ا بوا  الثالثة( بالقيروا  )

 .18م(9 هن 3

                                                           
 كا نامنو " بنالد تنو السنلجواية المساجد  لو جديدة "أموا  كتتت  ت يم كىبراهيملالستاادة    هاا ال راا وأنما إك راج ي  12

 تنن  ك"اإلسننالمية ب نناة الجامعننة ال ندسننةك كليننة والمت يننراتك الثوابنت بنني  اإلسننالمية التمننارة تنن  المسنناجد  مننارة" يبعنننوا  منالتمر
 .64-59ك م2013ىبري   24-21 م  البترا

ك العايننا  بنند السننيد سننالمك؛ 212ك م 1961ك القنناهرةي دار المعننار  بممننركالمنندا -مسنناجد القنناهرة ومدارسنن ا كأتمنند كتكننر  13
دراسننة  كتتتنن  ت ننيم كىبننراهيم؛ 359ك 1.جننن م1997ك اإلسننكندريةي مالسسننة لننبا  الجامعننةك ار بننة تامننرة الاالتننة تننو ا ننندلس
ك القننناهرةي المكتننن  العربننن  عمنننامر الدينينننة السنننلجواية والممنننرية تتنننو ن اينننة العمنننر المملنننوك مقارننننة  سنننالي  التا ننني  تننن  ال

 .92ك م2014للمعار ك 
 .60ك السلجواية المساجد  لو جديدة أموا  كىبراهيم 14
ك " ننر  مننامر الموتندي  الدينيننة تنو المي العمنارة اإلسننالمية تنو ال ننر  اإلسنالم ك "متمنند الكتنالو ك؛ 218ك المنندا  كتكنر  15

 .387ك م1986 جامعة القاهرةك   ك كلية اآلثاردكتوراةرسالة 
 كمننا  سنناممك؛ 308ك 304ك م1984 ك دملننوي دار اتيبننةك  بلننة ال نناد   بنند ترجمننةياآلثننار اإلسننالمية ا ولننوك  ككرياوينن  16

ك 135ك م1964والنلنننرك  ك القننناهرةي المالسسنننة الممنننرية العامنننة للتنننألي  والترجمنننة وال با نننةالعمنننارة تنننو مننندر اإلسنننالمالننندي ك 
 .104دراسة مقارنة  سالي  التا ي ك  كىبراهيم ؛148

لننبيلية مننارة المسنناجد تننو ا ننندلسي ك بنناتو  باسننيليو مالنندونادوك 17 ك أبننو  بنن ي هيمننة أبننو  بنن  منننوت   لننو ترجمننةيك  لي لننة وا 
 .63 كم2011للثقاتة والترات )كلمة(ك 

ي بتنوت ودراسنات تنو العمنارة بتت منلور مم  كتنا د  للمساجد تو ا ندلس"ك ك "التا ي   ير التقليتماة متمد التدادك 18
 .179 كم2000 كك القاهرةي دار ن مة اللرو1 .ك اإلسالمية
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  ا و  وسيلة الت  ية تيإ  بارة ىتيت  كتعددة"القبا  المنم  "البامكات المتقا عة"    نم  "وياتل  
. أمنا 19ك وهنو نمن  متلن  موجنود تنو  منارة المسناجد مننا ابن  العمنر العثمنان (1)لوتنة  متقا عنة أابية   

ك وهنو نمنن  واتند من  ا تننرا  (4ك 3ك 2 لوتنةالمننتلة ) نمن  القبنا  المتعننددة توسنيلة الت  ينة تيننإ هن  القبنا 
 .راكما سيأتو اك العثمانيي 
 والية الجزائر: مساجد الطراز المحلي ب. 1.1.1

هيئةةةة مسننت يلةك يأانننا بعمننن ا  التا نني  العنننام لتلنن  المسننناجد  بنننارة  نن  بينننت للمننالة يلننن   مسننناتة
أنسنن  وهنناا النو يننة منن  التا ي ننات هنن  . أو  ننر  بيننت المننالة أكبننر منن   مقننإأ  أ  اتسنناي  ؛عرضةةية

يتيم است الة المبو  ا ولو للمملي ك وهنو منا يتواتنو من  منا المساا  لرواو المالة بالجوام ك اامة أنإ 
لنناا ت ننو أنسنن  منن   ؛ورد تننو السنننة النبويننة الم  ننرة منن  أتمننلية المننبو  ا ولننو  نن  التننو تلي ننا تننو الثننوا 

 .20ا لكا  ا ارإ  رواة المالة التو ث تع و است الة لمبو  المملي  كالدامرة والمثم  والمسدس

 هنننن 1160م(ك الجنننام  الكبينننر بمعسنننكر)1730هنننن 1143م  سنننوو ال نننا  بقسننن ينة )ي جننناومنن  أمثلت نننا
(ك جننننام  سننننيد  الكتننننان  بقسننننن ينة 1 )لننننك  22م(1750هننننن 1164ك المسننننجد التنبنننن  بالبلينننندة )21م(1747

 .23(2م()لك 1817 هن 1233)الجاامرم(ك وجام  القمبة الاارج  بمدينة 1776هن 1190)
؛ أ  أ  اتسناي أو  نر  هيئة طوليةبيت المالة تو ك  من ما    تق  يأاامعيت  تي  أ  هنا  جا

ك وجنام  سنيد  24(م16-15هنن 10-9و ) بيت المالة أم ر من   مقنإك وهمناي مسنجد ابن  سنعدو  بالبليندة
. ولعننن   نننرو  المواننن  والمسننناتة (3 )لنننك  25(م1743 هنننن 1156) بقسنننن ينة )الجنننام  ا امنننر( لامنننر

 .ت ما يأااا  هاا التا ي جعل

 

 

                                                           
 وهو ما سيأت  اكرا تبمياًل  ند التديت    ا سق . 19
لنو ن  للثقاتنة والبننو  واآلدا ك ك الكوينتي المجلنس ا304ي.ك سلسنلة  نالم المعرتنةك العمارة اإلسالمية والبيمة يتيوك واير ك 20

المنالتمر المعمنارإ الندول  الرابن ي العمنارة ك "التوجيإ كأساس تمنميم  لعمنارة المسناجد"ك ل ب  لوكت القاموك؛ 137ك م2004
ك  نننامر  جنننال ك؛ 2ك م2000منننارس  30-28جامعنننة أسنننيو ك  /ك كلينننة ال ندسنننة1.ك جننننوالعمنننرا   لنننو ملنننار  ا لبينننة الثالثنننة

 .333ك م2019ك أبري  1.ك جن51.ك يجامعة سوهاج/مجلة كلية اآلدا راة بمدينة الربا "ك "مسجد ا وبي
 م.1111-م1110ك العمارة الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان ك بلة ب  21
 .96ك م2009جامعة الجاامرك كاآلثارك مع د رسالة ماجستيرك "المنلات المعمارية ا ثرية بمدينة البليدة"ك سعاد لامةك ب  22
 .152ك الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان  المنلاتك بلة ب  23
 .84ك المنلات المعمارية ا ثرية بمدينة البليدة لامةك ب  24
 م.1110ك العمارة الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان ك بلة ب  25
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 اتبعت المساجد المتلية بالجاامر نم ي ي واد

يتتنو  بينت المنالة  لنو  ندد من  البامكنات بلن  ثنالت ك تينت ئكات الموازيةنمط المسجد ذو البا 1.1.1.1 
تتتنننو  بامكنننات  ىاالانننارج  بمديننننة الجاامنننرك  بامكنننات تنننو كننن  مننن  المسنننجد التنبننن  بالبليننندةك وجنننام  القمنننبة

تي  اتتوت بامكات المسجد الثان   لو أربعة أ مدة. وتتمن  جميع نا المسجد ا و   لو امسة أ مدةك ت  
كمننا توجنند بيننوت مننالة تتتننو   لننو أربنن  بامكنناتك مثلمننا تنن ي مسننجد ابنن   تسننير مواايننة لجنندار القبلننة. اً  قننود

سعدو  بالبليدةك جام  سيد  لامر بقسن ينةك وجام  سيد  الكتان  بنبس المدينةك وتتتو  بامكات م جميعنًا 
  .26أربعة أ مدة تسير  قودها موااية لجدار القبلة لو 

جننام  سنننوو ال ننا  بقسنننن ينة والجننام  الكبينننر ك مثلمننا تنننو نمةةط المسةةةجد ذو البائكةةةات المتقاطعةةةة .2.1.1.1
 قودها  مودية  لو جدار القبلةك تتقا   م  أربن  بامكنات يتكو  ك  من ما م  ست بامكات  ك تيتبمعسكر

  .27ات تو المسجد الثان   قودها موااية لجدار القبلةتو المسجد ا و  وامس بامك

والنن  يرجنن  ىلننو  بيعننة  ؛مسنناجد تتبنن  النننم  او البامكننات العموديننةبوثيننة الجاامننر تنن  تنني  لننم نرمنند 
كمنا  –لن  المسناجد والتنو اتانات هيمنة  رمنية اتسنا  ا أكبنر من   مق نا  البينة تتا ي  بيوت المنالة تنو 

أ  او البامكنننات ىلنننو نمننن  البامكنننات الموااينننةك تمننناًل  ننن  أ  هننناا الننننم  وهنننو تا ننني  أنسننن   –سنننبو اكنننرا 
تتقنا   من  منبو  الممنلي  التنو تمن    ث الموااية لإ أتمنليتإ تينت يجعن  أ مندة أو د امنات البامكنات

ة من  المعلنوم أننإ مكنروا تق ينًا أ  تق ن  ا  مندت ة وموااية لبامكات النم  المواا كتو هيمة موااية لجدار القبل
 أو الد امات مبو  المملي .

 مساجد الطراز المحلي بوالية طرابلس: .2.1.1

ال ننراا بوثيننة  ننرابلس أو بننالق ر الليبنن  تتا ي  ننا العننام  بننارة  نن  بيننت للمننالة متليننة لجوامنن  أمننا ا
)و مثلمننا تنن ي جننام  اللنني  متمنند بنن   بنند العايننا بممننراتة  هيئةةة عرضةةيةيلنن   مسنناتة مسننت يلةك تأاننا 

وبعمن ا اآلانر اتانات  (.4)لنك  29م(1861هنن 1278ومسجد تمد اللتيو  بمدينة المنرج )ك 28(م19هن 13
ك وجنام  اللني  30م(18هنن 12)و ك مث ي جام  اللي  ىبراهيم المتجنو  بممنراتة هيئة طوليةبيوت مالت ا 

                                                           
المنلنننات المعماريننة ا ثرينننة بمديننننة ك لنننامة بنن  م؛1111-م1110ك العمننارة الدينينننة بنننالجاامر اننال  الع ننند العثمنننان ك بلنننة بنن  26

 .96ك 84ك البليدة
 م1111-م1110ك العمارة الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان ك بلة ب  27

 .301كياتاري  معمار المسجد تو ليبك البلول 28 
 ك3ن.ك مجات تو  ثار الو   العرب دراس"مساجد مدينة المرج الليبية البااية م  العمر العثمان  الثان "ك  اهللك  بد كام ك29 
 .301 كم2000ك 3.ي 

ك م2010ك 13.ك ي13ن.ك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "المنلنات الدينينة اإلسنالمية بمديننة ممنراتة"ك جما  اهللك اير30
1041. 
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سناتة بكن  بامكنة بنااتال  موا  مندة  الد اماتوااتل   دد  (.5)لك  31م(16هن 10)و تتم اهلل بممراتة 
ال نراا  أ  أ  مسناجد .أو متقا عنة ك  مسجد. وجا ت  قود البوام  ىما موااية أو  مودية  لو جندار القبلنة

أنمنننننا ي او البامكنننننات العموديننننةك واو البامكنننننات الموااينننننةك واو البامكنننننات  ةالمتلنننن  بليبينننننا   نننننرت ب ننننا الثالثننننن
 المتقا عة.

 مساجد الطراز المحلي بوالية تونس: .3.1.1

. وجميننن  ال نننراا المتلننن  نننرار نينننت  لنننو تنننو تنننونس ب   العثمنننان التنننو ترجننن  للعمنننر المسننناجد ة  البينننى  
المسنناجد متليننة ال ننراا تتكننو  منن  بيننت للمننالة يلنن   مسنناتة مسننت يلة اتسننا  ا أكبننر منن   مق ننا. واتتننوت 

وامن  جا الوهنا بيوت المالة  لو أ داد ماتلبة م  البامكات وا  مندة التنو تتوي نا وتقنًا لمسناتة كن  مسنجد.
الكبينننننر تنننننو بننننننارت  الجنننننام ك (6)لنننننك  32م(1612 هنننننن 1021) هننننن ي جنننننام  يوسننننن  دا  بمديننننننة تنننننونس

 هنن 1094) ك جام  البا  بالقيروا م(1655هن 1066)تونس مدينة جام  تمودة بالا بك م(1653هن 1063)
ب  بنبس ك وجام  يوس  مات  ال ام(1727هن 1139) ك الجام  الجديد بمدينة تونس(7)لك  33م(1683
 .(8)لك  34م(1814هن 1230) المدينة

الت  ينننة  وتقنننًا لننننوي متقا عنننة موااينننة لنننإ أو وااتلننن  اتجننناا العقنننود منننا بننني   مودينننة  لنننو جننندار القبلنننة أو
أنمنا ي او البامكنات العمودينةك واو البامكنات الموااينةك  ة  نرت ب نا الثالثنأ  أننإ ك المستادم تو بيت المالة
يسننتند سننقبإ  لننو البامكننات مبالننرة بنندو   النناإ باسننتثنا  جننام  البننا  تنن  القيننروا  واو البامكننات المتقا عننة.

   قود.
 نيت وفق الطراز العثماني:مساجد ب   .2.1

وهنن  المسنناجد التنن  تملننت السننمات العثمانيننة تننو التا نني  والننا  يتكننو  منن  بيننت للمننالة ا تمنند تننو 
 وك هن ي التا ني  اي عثمنانيواتندة من  الا ي نات ت ةوجميع ا ملتقة م  ثالثن ت  يتإ  لو القبا  وأنمات ا.

التا ني  السنل ان  أو او الوتندتي ك والننا  ك و (4ك 3ك 2)لوتنة  القبنا  المتعنددة اوالتا ني  و  كالقبنة الواتندة
  .(6ك 5)لوتة  يتكو  بيت المالة تيإ م  ابة مركاية وأنما  ابا  م  ابا  م يرة تو ا ركا 

ا  منندة أو باسننتادام أانن   نندد منن  أكثننر اتسننا ًا  نن  مسنناتة دااليننة وهنناا النو يننة منن  التا ي ننات تع
الننند اماتك ممنننا يايننند مننن  اسنننتيعا  المسنننجد للممنننلي ك ويقلننن  مننن  تنننرو تقنننا   ا  مننندة أو الننند امات مننن  

أكبر لبيت المالة وم  ثم  ًا داالياً كما أ  الت  ية بالقبا  تع   ترا  .مبو  المملي  ا مر المكروا تق ياً 

                                                           
 .301كياتاري  معمار المسجد تو ليبك البلول 31 
 .م116 كجام  يوس  دا ك مام  ب 32 
 .111ك 92ك 77 كد العثمانية تو تونسالمساجك السيد33
 .م114-م113 كجوام  تونس تو العمر العثمان ك مام  ب 34 
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مننا ة أتمنن  دو  التاجننة ىلننو تننتم نواتننا كثيننرةك وهننو مننا يتواتننو منن   بيعننة ال قننس البننارد تننو بلنندا  ت ويننة  وا 
 اللما  اإلتريق  اامة تو تم  اللتا .

لننننم يكونننننا منننن  ا  القبننننا  المتعننننددة  والتا نننني ا  القبننننة الواتنننندة  ومنننن  الجنننندير بالنننناكر أ  التا نننني 
  العمنر اإلسنالم . تنالتا ي  او القبنة الواتندة   نر تننو ك ىنمنا وجندا مننا ابنالتا ي نات العثمانينة ا منيلة

البواينننةك ثنننم انتقلنننت منن  وسننن   سنننيا ىلنننو ىينننرا  ابننن   Stupaنلنننأت ابنننا  ممننمتة سنننميت وسنن   سنننيا تينننت 
أإ او ا ربننن  تتتنننناتك ثنننم دالنننت القبننننة ىلنننو العمننننارة “ ج نننار  نننناو”اإلسنننالم تنننو معابنننند الننننارك مثنننن ي معبننند 

ك ثنم بندأ السنالجقة تنو 35اإلسالمية الجديدة المساجدمسجد أو بمتاكاتإ تو  اإلسالمية بتتوي  ج ار  او ىلو
التنننو ترجننن  ىلنننو العمنننر وأاننندم نمنننااج هننناا التا ننني   ك ومنننن م انتقلنننت ىلنننو العثمنننانيي .36بننننا  هننناا المسننناجد

مسنننننجد تننننناجو أابننننن  بمديننننننة أانينننننو (ك و م1330هنننننن 730) هنننننو مسنننننجد ىليننننناس بننننن  تنننننو منننننيالسالعثمنننننان  
 . 37(م1335هن 736)سجد  ال  الدي  تو بورمة ك وم(م1333هن 734)

و بقبنا  تن  ال الن  ا  نم ابنا  منتلة م   ن اكنا  أم مربًعن أما التا ي  او القبا  المتعددة مسنت يالً 
مقامة  لو مثلثات كرويةك وجد م  اب  ت  الب  البيان ن  المسنيت ك ووجند تن  كثينر من  النمنااج اإلسنالمية 

من  مسناجد  سنيا الوسن و المبكنرة مثن ي مسنجد ننو   كثيرهاا التا ي  تو    راب  العمر العثمان ك تيت 
وم   .(م11هن 5القر  )ك ومسجد ج ار سو و  تو ترما (م9هن 3القر )جنبادإ )مريم نو ( تو مدينة بل  

المسنناجد العثمانيننة التننو اتبعننت هنناا ال ننراا مسننجد أولننو جننام  )المسننجد الكبيننر(ك النناإ أنلننأا السننل ا  باياينند 
" ننننراا ا رواننننة دو   ويعننننر  هنننناا ال ننننراا بننننن .(م1399-1396هننننن 801-798)و  تننننو مدينننننة بورمننننة ا 

  .39" راا بورمة الثان " أو 38المت "

                                                           
ك ألقينننت بكلينننة اآلثنننار المسننناجد العثمانينننة المبكنننرةأسنننتاا العمنننارة العثمانينننةك  ننن   كبننندر العاينننا  بننند تمننناةمتامنننرة ألقاهنننا أ.د.  35

 بسوهاج.
م(ك ومسنجد أردم لناا بننبس المديننة 1216هنن  613ارة بن  بقونينة )م(ك ومسنجد بلن1215هن 612مث ي مسجد  اب بقونية ) 36
 م.118-م117ك دراسة مقارنة  سالي  التا ي  تو العمامر الدينية السلجوايةك ىبراهيم م(ك و يرها.1220هن 617)

و  والثقاتنننة ك ترجمنننةي أتمننند  يسنننوك اسنننتانبو ي مركنننا ا بتنننات للتننناري  والبننننتننننو  التنننر  و منننامرهمك أوا نننا   بننناك  منننال  37
 .166ك م1987اإلسالميةك 

ك "تكينننة ااسنننم بالنننا باإلسنننكندرية )تيمنننا ابننن   نننام أتمننند دامننناوك راجننن يلالسنننتاادة  ننن   نننراا المسننناجد اات القبنننا  المتعنننددة  38
 كوالتلو  المواا  ا ثرية والمجمو ات المتتبية. القيم والملاك  كالمالتمر الدول  ا و هن(ي دراسة أثرية معمارية وثامقية"ك 1029

 .م2015أكتوبر  24–21جامعة القاهرةك  /كلية اآلثار
م  الجدير بالاكر أ  هننا  من  البناتثي  من  ينرإ أ  تسنمية هناا ال نراا بنن " نراا بورمنة" تسنمية  ينر منتيتةك تينت أ   39

 ننا لننم تكنن  المدينننة مدينننة بورمننة لننم تنبننرد وتنندها بتبننن  هنناا التا نني ك تقنند سنناد وانتلننر تننو كثيننر منن  منند  ا نامننو ك كمننا أن
ا ولننو التننو اسننتتدثت هنناا النننوي منن  التا ي ننات أو تتننو اسننتادمتإك بنن   ننر  منن  ابنن  تننو العمننارة السننلجواية ا نامننولية. 

 .108ك دراسة مقارنة  سالي  التا ي  تو العمامر الدينية السلجوايةك ىبراهيم
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  ر منا تترة ت  ية بيت المالة بمجمو ة م  القبا    راا القبا  المتعددة أو أ وث يبوتنا أ  ناكر 
اسننم بيننت مننالتإ ىلننو تسنن  الننا   م(ك999 هننن 390)ب لي لننة مبكننرة تننو ا ننندلس تننو مسننجد البننا  المننردوم 

 .40بتس  ابا  اات ملوي متقا عة ت  يمساتات مربعة 

 مساجد الطراز العثماني بوالية الجزائر: .1.2.1
 تنقسم مساجد هذا الطراز إلى نمطين: 

ربعنة يتكنو  تا ي نإ العنام من  بينت للمنالة يلن   مسناتة مو  ك نمط المساجد ذات القبة الواحدة .1.1.2.1
أو أربعنة اتجاهناتك ت  ينإ ابنا   ةأو مست يلة المسق ك ت  ي ا ابة مركاية كبينرةك ويتني  ب نا رواو من  ثالثن

ك جنام   ني  البيمنا  (9( )لنك م1534هنن 941جنام  منبر بمديننة الجاامنر ) م يرة وأابية متقا عةك مثن ي
 جنام  الندا و ك (م1795هنن 1209) ك جام  كتلناوة بمديننة الجاامنر(10)لك  41م(1780هن 1195) بمعسكر

 .42(م1818هن 1234) بمدينة الجاامر أيماً 
تا ي نإ العنام  بنارة و  .ذات الوحةدتين ز المسةاجد العثمانيةةطةراملنتو من  ت أما النم  الثان . 2.1.2.1

القبننا  ا منن رك وانند أو ابننة مركايننة ومجمو ننة منن   ة ت  يننإ ابننة مركايننة وأنمننا  ابننا ك نن  بيننت للمننال
الجنام  الجديند بمديننة (ك 11م( )لنك 1792 هنن 1206جنام  البنا  بعنابنة )مثن ي  كلمسنجدترم ل يتتو   لو
 .(6)لوتة  43م(1660هن 1070الجاامر )
 مساجد الطراز العثماني بوالية طرابلس: . 2.2.1

واتبعت ثالثة أنما   ليدت أ داد كبيرة جدًا م  المساجد ت  وثية  رابلس  لو  رار ال راا العثمان ك
  ي اتي م  التا

ابننة  ات  ي ننمربعننة ىمننا يلنن   مسنناتة  بننارة  نن  بيننت للمننالة  وتا ي ننإ كنمةةط القبةةة الواحةةدة. 1.2.2.1
 ي تنقسم ىلو اسمي مست يلة  مساتة ك أوواتدة

؛ واند لن لت واسم مست ي  ي  ينإ ابنو نمن  اسن وان  كيمم المترا  والمنبر وت  يإ ابةمرب   اسم
وكانننت مع م ننا مسنناجد تننرو  باسننتثنا  أ ننداد اليلننة من ننا كانننت  كةهنناا النو يننة منن  المسنناجد مسنناتة منن ير 

                                                           
 .173كالتا ي   ير التقليد  للمساجد تو ا ندلسك التداد 40
 .م146مك 144ك المنلات الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان ك بلة  ب 41
ك م2015سنالمية  جامعنة الجاامنرك ك كلينة العلنوم اإلرسالة ماجستيرك "مساجد القمبة تو الع د العثمان "ك متمد سعيدك تاج 42
 .93ك 69
 م1114مك1113ك العمارة الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان  بلةك ب  43
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ك وجنننننام  القراننننننو بدرننننننة )و (12لنننننك ) 44م(19هنننننن 13)و  مسننننناجد جامعنننننة مثننننن ي جنننننام  البالنننننا بنننننالامس
 .45م(1882هن 1310بدرنة ) -ال ار –م(ك وجام  رليد 19 هن13

 قبةاب بةررب تمن ا ما   ن   كبا   يت بيوت مالت ا بعدد م  الق ك تيتنمط القباب المتعددة. 2.2.2.1
سننيد   جننام ك مثنن ي بسةةت قبةةاب. ومن ننا مننا    م(1680هننن 1091اااننندار ب ننرابلس )جننام  متمننود مثن ي 

جننام  الا ا نننة ك مثن ي بتسةة  قبةةاب. ومن ننا منا   نن  (13م( )لنك 1670هننن 1081سنالم الملننا  ب نرابلس )
بركثر من ذلك العةدد . ومن ا ما     (2ك وجام  سيقا  بجناور )لوتة (14م( )لك 19هن 13ت  أوجلة )و
جننننننام  أتمننننند بالننننننا القرمنننننانل  ب ننننننرابلس (ك و 3جنننننام  الينننننن  بالنننننا ب ننننننرابلس )لوتنننننة ك مثنننننن ي مةةةةةن القبةةةةةةاب

 لنننو مسننناتة الجنننام  أو بينننت المنننالةك تكلمنننا كبنننرت ويتواننن   ننندد القبنننا  . (15م()لنننك 1738هنننن 1150)
 .(4)لوتة  46ابة 42 إوالا  ت  ي م(1689 هن 1101) المساتة ااد  دد القبا ك مث ي الجام  الكبير بدرنة

تا ي نإ العنام و . طةراز المسةاجد العثمانيةة ذات الوحةدتينملنتو من  ك وهنو نمط القبةة المركزيةة. 3.2.2.1
جننامع  رلننيد بالننا ومنن  نمااجننإ ومجمو ننة منن  القبننا  المننتلةك   بننارة  نن  بيننت للمننالة ت  يننإ ابننة مركايننة

ك وهمنا الجامعنا  الوتيندا  تن  ليبينا ببنن   ناا  (16)لنك م( 1894هنن 1312م( والعتينو )1885هنن 1303)
 .47المساجد العثمانية اات القبة المركايةاللاا  بنيا وتو نم  

 مساجد الطراز العثماني بوالية تونس: . 3.2.1

نمةط المسةاجد ذات نم ي ي ا و  ملتو من   العثمان  تو تونس ال رااالمساجد اات تا ي ات  تتب 
-1104هنو جنام  متمند بنا  )جنام  سنيد  متنرا( ) النم أل ر النمااج التو ليدت وتو هاا ك و الوحدتين
ت  ينننإ ابنننة مركاينننة  يلننن   مسننناتة مربعنننةك م(. ويتكنننو  المسنننجد مننن  بينننت للمنننالة1699-1692هنننن 1110

كننال  جننام  الكاتنن  بجربننة  .(5)لوتننة  (17)لننك  48ركننا وأربعننة أنمننا  ابننا ك وأربنن  ابننا  أمنن ر تنن  ا 
  .49 يإ ابة مركاية تتي  ب ا ابا  ركنيةوالا  ي 

                                                           
 .124ك 116ك ياتاري  معمار المسجد تو ليبك لبلول ا44 
 .76ك ياتو ليب التأثيرات  لو العمارة والبنو  اإلسالميةك الب نس 45
 .259ك 228ك 198ك 178ك ياتاري  معمار المسجد تو ليبك البلول 46 
ك م2014ك 17.ك ي17ن.ك مجنندراسننات تننو  ثننار الننو   العربنن ك "جامعننا رلننيد بالننا والعتيننو ببننن   نناا "ك ممنن بو لبركنن كا47 

 .77ك ياتو ليب التأثيرات  لو العمارة والبنو  اإلسالميةك الب نس ؛ 658
 48 BEN MAMI, La Mosquée M'Hammed Bey, 6. 

ك كلية العلوم اإلنسانية رسالة دكتوراةك "جوام  ومساجد جايرة جربة تو العمري  التبم  والمراد " كريا  المراب ك 49
 .33ك 3 . كم1996ونس ا ولوك واثجتما ية  جامعة ت
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مثنن  جننام  ك والننا    ننر تنن  بعنن  مسنناجد جايننرة جربننةك نمةةط المسةةاجد ذات القبةةاب المتعةةددةوالثننان  
نمن  كروينة. م( ويتكو  م  مساتة مربعة مسنقوتة بنأرب  ابنا  1377-1613هن 1088-1022الم تل  )

 .50م( الم  و بتس  ابا 1815هن 1230وجام  القلع  )
 سمات الوحدات والعناصر المعمارية: .2

 الصحن:.1.2

اسنننتادم المنننت  أو البننننا  كعنمنننر مننن   نامنننر اثتمنننا  والتركنننةك وكعنمنننر مننن   نامنننر الت وينننة 
وتر  المساتة البااية بعد بنا   لة للمالة  ()    ورا بالمساجد ت    د الرسو واإلما ة أيمًاك وكا  أو 
أو  نند اكت نا   د استادمت المتو  وا تنينة للمنالة تي نا منيباً وا .51رتت بالمت م  المسجد مكلوتة    

الجام  بالمملي ك واد كانت بع  هاا المتو  ت  و بالقماب تتو يق  المملي  ترارة اللمس أو سقو  
رتت هاا ال اهرة تو بالد الم ر  منا تترة مبكنرةك تبن  الاينادة التنو تمنت بجنام  القنرويي  ببناس    و  ا م ارك

وألر ة  لي ة ركب ا تو  ترب القام   بد اهلل ب  داوود مت  الجام ك ومن  بكراً  (م1143هن 538) ام 
االي م  لقاو الكتا   لو ادر المت ك ونمب ا بأ لو المت ك تإاا النتدت تنرارة المني  لندت البكنرات 

–683)ووجننندت أيمنننًا تنننو جنننام  أبننن  متمننند المرجنننان  بتنننونس   .52تنمنننبت القنننالي و للنننت المنننت  كلنننإ
ك تينت انام السنل ا  أبنو التبمنية التجديندات من وجدت تو جام  الايتونة  كما. 53م(1294-1284هن 694

ليقن  النناس من  تنر  ؛ بنمن  القنالي تنوو منت  الجنام  ا   نم (م1464هنن 868) مرو  ثما  تنو  نام 
 .54اللمس

 ال نراا  لنو منتو  وبعمن ا انال من ناك سنوا  أكاننت تتبن مت  الدراسنة اتتوت بع  المساجد واد  
ر الت وينننة واإلمنننا ة ال بيعينننة الالامنننة للجنننام ك يوتتننن تننن لمكلنننو  المنننت  ا واسنننتادم .المتلننن  أو العثمنننان 

وألننعة اللننمس  وتقلينن  تتتننات النواتننا بننالتوام  الاارجيننة وبالتننال  الواايننة منن  التيننارات ال واميننة البنناردة لننتا ً 
  هنوام ك تعنندما يتعنر  المنت   لنعة اللنمس ك تم  اال  المت  أو البنا  تتم  ملية ستالمب رة ميباً 

                                                           
 .32ك تكية ااسم بالاك داماو ؛549-547ك م2002ك تونسك مدونة مساجد جربة كريا  المراب ك 50
ك كلينة العمنارة 8 ن.ك مجنأبتات ندوة  منارة المسناجد" مارة المسجد تو مو  ا تكام البق ية"ك  ك و  كاإلمام متمد  ثما ك 51

 .144ك م1999جامعة المل  سعودك  /والتا ي 
ك م2000ك 3.ك ي3ن.ك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "تنأثيرات معمارينة واتندة  لنو العمنامر المملوكينة"ك ىبنراهيم  نامرك 52

722–723. 
 .188ك المساجد الجامعة بمدينة تونس تو العمر التبم ك  امر  جال ك 53
ك م1988ك بيننروتي دار ال ننر  اإلسننالم ك السنناتل  تمنناد  ترجمننةيك تنناري  ىتريقيننة تنن  العمننر التبمنن  كروبننار برنلننبي ك 54

380. 
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يق  وا  ال وا  الساا  ويرتب  ىلو أ لو م  البنا  المبتو ك وتنو هناا التالنة يسنت  ال نوا  البنارد من  انال  
النواتنننا ليتننن  متننن  ال نننوا  السننناا ك ممنننا يسنننا د  لنننو  مننن  اتننناا  تنننرار  بننني  ال نننرو  المنااينننة الاارجينننة 

مت  يعد بمثابة الوسي  بي  ك  ال رو  المنااية الاارجينة وترا نات أو وتندات والداالية للمبنوك أ  أ  ال
 .55المبنو الدااليةك تيت يتدت م  االلإ  ملية تباد  ترار  بين ما  وا  اليوم

د المعمنننار الم ربننن  المنننتو  بمتاريننن  لتتديننند اتجننناا القبلنننة ي لنننو  لي نننا المتاريننن  المنننيبيةك واننند او  
مننننا ابننن  العمنننر الم ربينننة التنننو كاننننت موجنننودة بالمسننناجد   ال نننواهر المعمارينننة مننن و ننناهرة تعننندد المتاريننن 

 .56العثمان 

متمالنية تننو النن  من  مسنناتات مسنناجدهاك ىمنناتة  م تميننات تلن  المننتو  بمنن ر مسنناتت اوبلنك   ننا
  ك تمناًل  نمساتات مبتوتنة كبينرة للت وينةوجود ىلو برودة ال قس تو بلدا  اللما  اإلتريق  مما ث يستلام 

تبنن   كنو يننة التا ي ننات المتبعننة تننو تلنن  المسنناجد والتننو ا تمنندت بلننك  رمننيس  لننو بيننوت المننالة الم لقننة
 مساجد اات التا ي  المتل الم   ن اتتو  ك  م  الجام  الكبير بمعسكر وجام  سيد  الكتاوثية الجاامر 

ك واتتنوإ جنام  المسنق  ةيل  مسنت و  لو مت مساجد ال راا العثمان  م  جام  البا  بعنابة وجام  مبرو 
  البالا بوهرا   لو مت  مسق إ نم  مستدير.

وثيننة  ننرابلس اتتننوت مع ننم المسنناجد  لننو مننتو  مسننت يلة المسننق  أو مننتو   يننر منت مننة وتنن  
 لنو منت  واتند وهن  ال البينة من  المسناجدك وبعمن ا اتتنوإ  تتبع  المساجد اتتنو تمي  ىلو اثست الةك 

بعنن  المسنناجد منن   ام  العنني ك وجننام  الينن  بالننا ا رننناالو ك تنن  تنني  الننت لننو مننتني ك مثنن ي جننام  لنن
ك وجننام  المننتو  مثنن ي الجننام  الكبيننر بدرنننةك جننام  الجمعننة بممننراتةك وجننام  سننيد   بنند السننالم ا سننمر

أما جام  أتمد بالنا القرمنانل  تنو  نرابلس تقند اتتنوإ  لنو منت  يتني  ببينت المنالة  .العقي  ببن   اا 
 ".Uتجاهات مسق إ  لو هيمة تر  "ا ةم  ثالث

نجنند أ  ل نننا أمننول ا تننو  منننارة و نن   نناهرة تعنندد المنننتو  التننو وجنندت تننو بعننن  المسنناجد الليبيننة 
الناإ اتتنوإ  57م(935هنن 305المساجد ببالد الم ر ك تيت كا  أو    نور ل نا تنو جنام  الم دينة بتنونس )

                                                           
العمنننامر الدينيننننة والجنامايننننة بنننالم ر  تننننو  مننننر ا لننننرا  ك متمنننند رتننننا ك أبننننو؛ 112ك العمننننارة اإلسننننالمية والبيمنننةك واينننرإ 55

 .311ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال  .520ك م2008ك القاهرةي دار القاهرةك السعديي 
 .306ك د الجامعة بمدينة تونسالمساجك  جال  56

57 MARÇAIS, L' Architecture Musulmane d' Occident, Tunisie, Algerie, Maroc, Espage et Sicile, Arts et Métiers 

Graphiques, paris, 1954, 70. 
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 م(1198-1189هن 594-585) مراكب كما اتتوإ جام  المنمور الموتد  بقمبةك 58 لو ثالثة متو 
وجدت هاا ال اهرة بتنونس تنو  كماك 59 لو امسة متو ك واتتوإ جام  تسا  بالربا   لو ثالثة متو 

البنننننرج ك وجنننننام  منننننتني  لنننننو  (م1283هنننننن 682)جنننننام  بنننننا  البتنننننر  اتتنننننوإ العمنننننر التبمننننن ك تينننننت
م(  لننننو 1451 هننننن 855ك واتتننننوإ جننننام  بننننا  ا اننننواس )مننننتو م( اتتننننوإ  لننننو ثالثننننة 1346هننننن 747)

 .60متني 

أما تو وثينة تنونس تقند اتتنوإ كن  من  جنام  يوسن  دا ك جنام  تمنودة بالناك جنام  يوسن  منات  
"ك تينننت تتننني  ببينننت المنننالة مننن  ثنننالت Uال ننناب ك وجنننام  سنننيد  متنننرا  لنننو منننتو  تأانننا هيمنننة تنننر  "

مننرة تننو تننونس تننو جننام  وهنناا النننم  منن  تا نني  المننتو    ننر  و   ج نناتي اللننمالية واللننراية وال ربيننة.
ك ولننيس كمننا اكننرت بعنن  الدراسننات أ  أو    ننور لننإ كننا  تننو جننام  61م(1395هننن 797التلننو التبمنن  )

 أما جام  البا  بالقيروا  تقد اتتوإ  لو منتني ي لنمال  ولنرا ك يلن   كن  من منا مسناتة .62يوس  دا 
  ير منت مة أار  ىلو اثست الة.

 المئذنة:.2.2

ك تيننت كننا  بننال  يننالا  ()لننو للممانننة تنن  المسننجد النبننو   لننو   نند الرسننو بنندأت اإلرهامننات ا و 
اسنتقلت المماننة ثنم  لن  تنوو   نرا"  بنارة  ن  كتلنة بنامينة مربعنة من  اللنب .المسنجد واند رتن  لنإ    نر لو "

 63بننال  يننالا  منن  أ لننو اسنن وا  مربعننة يراننو ىلي ننا بنندرجات يقننا  ل ننا "الم مننار"أمننبم  نن  المسننجد تيننت 

                                                           
 نناهرة وأ  ةك اكننر بعنن  البنناتثي  أ  التا نني  ا مننل  لجننام  الم ديننة كننا   بننارة  نن  مننت  واتنند أوسنن  متننا  با روانن 58

مديننة تنونس تنو ك العاينا  بند الدوثتل كوجدت بإ م  التجديدات التو  رأت  لو المسجد تو العمر العثمان .  تعدد المتو 
 .174-173ك 498 جن.ك م1981ك ك تونسي دار سراس للنلرالدوثتل  العايا و بد اللاب  متمد ترجمةيك الع د التبم 

تننناري  العمنننارة اإلسنننالمية والبننننو  الت بيقينننة ك  ثمنننا  ىسنننما ي ك؛ 398ك ينينننة تنننو الم نننر  منننامر الموتننندي  الدك الكتنننالو  59
 .212ك .3نجك م1993ك الربا ي م بعة المعار  الجديدةك بالم ر  ا امو

 .312ك المساجد الجامعة بمدينة تونس ك جال  60
 .246ك المساجد الجامعة بمدينة تونس ك جال  61
؛ ولننبس 113ك م1998ك المع د الو ن  للتراتك تونسك 16.ك يمجلة ىتريقيةام  يوس  دا "ك ك "جالباج  متمد مام ك ب  62

 .107ك جوام  تونس تو العمر العثمان المالل ك 
 بن   لنو السنم ود ك؛ 420ك 8.ك جننم1996ك بينروتي دار ىتينا  التنرات العربن ك ال بقنات الكبنرإك متمند سنعيدك ابن  راج ي 63

 رسنال ك؛ 530ك 2.ك بينروتي دار الكتن  العلمينةك د.تك جننالتميند  بند متمند تتقينويك ار الممن بووتا  الوتا بأابار دك أتمد

"المديننننة المننننورة ونلنننأة  اهللك  بننند كامننن ك؛ 3ك  2ك 72-71ك  م1985ك 11ك 1.ك يمجلنننة الننندارةك "نلنننأة المماننننة"ك المننننعم  بننند
 .3ك 2ك 310ك م2016أكتوبر  ك1.ك يمجلة الدراسات التارياية والتماريةالممانة رالية جديدة"ك 
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ثم ت ورت الممانة وأمبتت  نمرًا معماريًا متكاماًل تو   د  ثما  ب   با ك تم  ماثرا "بنا   .(18)لك  
  .64المنارات لناا ك وكانت تو امنإ مربعة اللك "

يتقننو ومننو  مننوت المننالا  ىلننو أامننو مسنناتة رتبنناي بالممانننة ارتبا ننًا  لننو اثالمعمننار تننرو  وانند
المننالا  منن  مسنناتات بعينندة ربمننا ث يمننل ا المننوتك كمننا أ  ل ننا ممكنننةك كمننا أ  هنناا اثرتبنناي يتقننو راليننة 

وتتدينند مومننعإ بنني  تكوينننات المدينننة وباامننة  ؛ن ننا العنمننر النندا   لننو الجننام ىو يبننة تعبيريننة منن  تيننت 
تالممانننة يجنن  أ  تكننو   نناهرة ومرميننة و يننر ماتبيننة ورا  المبننان  والمسنناك   .65والقننادمي  منن  بعينند لل ربننا 

ول ناا تنإ  ارتبا  نا من  المبمن  أ   ؛  لتتقنو السنب  من  وجودهنا كعالمنة دالنة  لنو الجنام المتي ة بالجام
كمننا تومننو بننإ الدراسننات البمننرية  1ي 3 بمننا ث يقنن   نن  نسننبةيتناسنن   رديننًا منن  ارتبنناي ا بنيننة المتي ننة 

يرك نجنند أ  ثيتجنناوا ارتبا  ننا ال ننابقي   لننو أامننو تقنند المسنناجدواننت ىنلننا   النندورولمننا كانننت  .66للمدينننة
 .وينات المدينةاد تققت ال ر  م  كون ا العنمر الدا   لو الجام  بي  تك الماا 

كمنا أ  ارتبناي الممانننة يتند من  الراليننة التبمنيلية من  ا بنن  المنالا  للبينوت المجنناورةك تيعمن   لنو مننن   
المنالا  لنناا   الناإ يسنتادمإ المومن ب ريقة أارإ تنو  ا مر الاإ أكد معالجتإ المعمار .67مرر الكل 

بننأ لو مكننا  ممكنن  منن  لننناا  واتنند تقنن   مومنن  ننادة تنن  بننالد الم ننر  الممانننة تيننت جعنن  للممانننة أ لننو 
ومنن  البعنند واثرتبنناي كانننت  ريقننة توجيننإ اآلاا  بالنندورا  تنن  اللننرتة أثنننا   . و اا وهننو أ لننو مسننتواها مبناهنن

 مسنننا دًا  لنننو  ننندم ىمعنننا  الن نننر تننن  اتجننناا اآلاا  و ننندم ثبنننات المنننالا  تننن  نق نننة واتننندة مننن  اللنننرتة  نننامالً 
 .ارتباي الممانة ت  المراابة واثست اليك اامة ت  أواات البت  والترو  يمك  است ال  كال  .68بااتإ

براا الجام  م  اال  ممانتإ وموم   أما    موم  الممانة بالنسبة للجام  تنجد أ  مرر الكل  وا 
  ااتيننار ىتكم تننو مومنن  الممانننة بالنسننبة للجننام . تيننت تاورة لننإ انند تننالمجنن والنندورالجننام  بالنسننبة لللننواري 

لتالتو مرر الكل . و البًا ما كا  ياتار ل نا مواعنًا يتقنو أكبنر  ممانة كا  أتد متاوثت المعمارموم  ال

                                                           
ك القناهرةي دار الكتنا  العربن ك  النور البتنا   بند سنعيد تتقينويك  اية ا مان  تو أابار الق ر اليمنان ك يتيو التسي ك اب  64

 .88ك 1.ك جنم1968
لندنيا ال با نة  الوتنا دار ي ك اإلسنكندريةدراسنة أثرينة معمارينة-اإل ال  بأتكام البنيا  ثب  الرام ك الستار  بد متمد  ثما ك 65

التكنننوي  الجمنننال  للمماننننة تنننو العمنننارة اإلسنننالمية تنننو " ك بننندةك  بننند الل يننن و متمننند  كبنننابكر ؛61 مك2002ك والنلنننر والتوايننن 
   اإليتا ات ؛ 185ك م2019ك يونيو 2ك ي. 20ك مجن.جامعة السودا  للعلوم والتكنولوجيا -مجلة العلوم اإلنسانية "ك السودا 

ك أبتنات نندوة  منارة المسنناجد الممانننة"كعنامنر الجماليننة تنو  منارة الجنام ي ال" ك لن  كالعمنايرة يننة المربعنةك راجنن البمنرية للمما
 .42-40 مك1999 جامعة المل  سعودك /ك كلية العمارة والتا ي 4 ن.مج
جامعننة  /العمننارة والتا نني ك كليننة 5ن.ك مجننأبتننات ننندوة  مننارة المسنناجدك "المعننايير التمننميمية لعمننارة المسننجد" كمتمننود نوتنن ك 66

 .84مك 1999 المل  سعودك
 .62ك اإل ال  ك ثما  67
 .288ك المنلات الدينية بالجاامر كبلة ب  68
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 لي ا و رو  المساتات المتي ة بإ.  ةالم ل واللواريمست اًل تو ال  مساتة الجام   الدوربعد ممك     
ما  ىلو ال  أ  المعمار كا  تريمًا  لو وم  الممانة اارج ساتة الجام  مجاورة لنإك بتينت ث تلن   ي

 .69أإ جا  م  المساتات الماممة للمالة ت بيقًا لألتكام البق ية

واد تعددت أنواي الماا ك وتنو ت ألكال اك و راهنا المعمارينةك ومنواد بنام ناك تن  كن  ا نر من  أا نار 
تنن  تنني  انتلننرت تننو  ك تبنن  بننالد اللننام والم ننر  وا ننندلس   ننرت المنناا  المربعننة اللننك ك العننالم اإلسننالم

ممنننر نمنننااج متعنننددة مننن  أننننواي المننناا ك منننا لبثنننت أ  توتننندت تنننو العمنننر المملنننوك ك واننند لنننا ت المننناا  
   نننرت المماننننة المارو ينننةرالوس مدببنننة )المينننة اللنننك (  نننند العثمنننانيي ك وتننن  ىينننرا  بننناثسننن وانية اللنننك  

 .70اللك 

منن  المنناا ي منناا  مربعننة  أنمننا   نندة   ننرتبوثيننات ال ننر  اإلسننالم   العثمننان  العمننر مسنناجدوتنن  
ك ومناا  تجمن  تتب  ال راا المتل  أو التقليد  لماا  بنالد الم نر  وا نندلسك ومناا  مثمننة وأانرإ اسن وانية

الننا  ينت نن   ا نندة مربعننةك يعلوهننا البنند وتتكننو  المنناا   البننًا منن  ا .والممانننة السننلم كبنني  المننثم  واثسنن وان 
 ك ثم الجوسو الاإ يأاا نبس تا ي  البد .بلرتة

تبنن  مسنناجد وثيننة الجاامننر تبنندأ المنناا  بقا نندة مربعننة يعلوهننا بنند  الممانننة الننا  تنو ننت ألننكالإك تيننت 
الكبيننر م  جنناالممانننة و ك (7)لوتننة  الجننام  الجدينند بمدينننة الجاامننرك مثنن ي ممانننة مةةنذن ذات بةةدن مربةة وجنندت 
ومماننننة جنننام  البنننا  ومماننننة جنننام  كتلننناوةك  م(ك1574 هنننن 981ك ومماننننة الجنننام  الكبينننر بلرلنننا  )بمعسنننكر

ك مثلمنا تنو مماننة جنام  منبرك ومماننة ومةنذن ذات بةدن مةثمن. 71بوهرا ك وممانة جام  سيد   قبنة ببسنكرة
 جنام البالنا بنوهرا ك ومماننة  جام  ا امر بقسن ينةك ومماننة جنام   ني  البيمنا  بمعسنكرك ومماننة جنام 

 ومةنذن ذات بةدن اسةطوانيمديننة الجاامنر. وممانة جام  الجنيب بقمنبة  الدا  جام وممانة القمبة البران ك 
ومةةنذن ذات بةةدن مثنناًث وتينندًا تننو الجاامننر والمتمثلننة تننو ممانننة جننام  مننالم بننا  بعنابننة. التننو نجنند ل ننا  وهنن 
  .72ما تو ممانة مسجد سيد  الكتان ك مثلم  جا  مثم  ثم جا  اس وان  مركب

                                                           
 .147ك  مارة المساجد تو مو  ا تكام البق ية كاإلمام  ثما ك 69
 .12ك م2017أبري  ك 2.ك يمجلة لبدة الكبرإالااام ك متمدك "الماا  و راها المعمارية تو العالم اإلسالم "ك  70
 .ك ي15 ن.ك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "أنمنا  التا ني  المعمنار  للمناا  العثمانينة بنالجاامر"ك القادر  بد دتدو ك 71
ك كليننة رسننالة ماجسننتيرك "العمننرا  تننو الجاامننر اننال  الع نند العثمننان "ك لنن يرة ايتننون ك ك ترينندة تسننان ك؛ 1454ك م2012ك 15

لمتات    العمنارة ك ال ي  متمد  قا ك؛ 44-42ك م2018واثجتما ية  جامعة الجيالل  بونعامةك الجاامرك  العلوم اإلنسانية
 .93ك م2002ك القاهرةي مكتبة اهرا  اللروك والبنو  اإلسالمية تو الجاامر

م نناهر التننأثير ك لعننرج؛ 101-94ك م2006ك القنناهرةي مكتبننة اهننرا  اللننروك ت ننور المنناا  تننو الجاامننرك الكننريم  بنند  نناووك 72
ك الجاامننري دار التمننارة لل بنن  امننبة مدينننة الجاامننر؛ االمنن ك  لنن ك 533-532  لننو المنتجننات البنيننة بننالجاامرك العثمننان 

 .24ك 15ك 2.ك جنم2007والنلر والتواي ك 
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ام  القب نا ك مماننة جنام  ك مث ي ممانة جمنذن مربعةتنو ت الماا ك تيت وجدت  وت  وثية  رابلس
وممانة جام  مراد أ ا بتاجورا . ويالت  أ  الممانة ا ايرة تتكو  م  مسنتويي  وتلنبإ مماننة جنام  ك الكتان 
وانند  رتننت ليبيننا . ممانننة ارجنن و مانننة أتمنند القرمننانل ك مثنن ي مك منةةةمةةنذن مثكمننا وجنندت  .(8)لوتننة  القيننروا 

البكننننر   ننننند تديثننننإ  نننن  مدينننننة  تيننننت اكننننرك 73أو ربمننننا ابنننن  النننن  م(11هننننن 5المنننناا  المثمنننننة تنننن  القننننر  )
 .74"أجدابيةي"وب ا جام  تس  البنا  بناا أبو القاسم ب   بيد اهللك لإ مومعة مثّمنة بديعة العم 

سالم الملا ك در وت بالناك ي متمود اااندارك كثير م  المساجد من اتو  انيةالمنذن االسطو و  رت 
ت  تي  نجد أ  هننا  مناا  . (9)لوتة  75بن   اا ك سيد   بد السالم بالي  بك العتيو ب رابلس المجيدية

ك كمنا تن  "ك و ادة ما يكو  هاا السلم متاايًا  تد جدرا  المسجدالمئذنة السلمعر  بن"تتكو  م  سلم تق ك ت  
 . 76ممانة مسجد اب  موا  بالمدينة القديمة ب رابلس

تن  مسنجد  وكاننت أولنو نمااج نا "الم منار"ك ونم  الممانة السلم مرتلة بدامينة تن  تناري   منارة المناا 
و لو الر م م  ال  تإ  هاا النوي كت  لإ اثستمرار ت  بع  النبالد اإلسنالمية ومن نا  (.18)لك   الرسو 

انتلنننر تي نننا بكثنننرة وأمنننبم مننن  المالمنننم المميننناة لعمنننارة كثينننر مننن  مسننناجدها ابننن  وبعننند العمنننر  ليبيننناك التنننو
 .77العثمان 

تو أتد أركا  المسنجد أ لنو السن مك ألنبإ ببنرج  عبارة عن برج صغيروجد نوي م  الممانة السلم كما 
 ك ومماننة مسنجد  مقي (ك وممانة مسجد اب  موسو )اب(10)لوتة  مانة جام  الدروج ب رابلسك مث  مالمراابة

مثنن ي ممانننة مسننجد مننعيد ممننر أسننوا  بوانند وجنندت مثنن  هنناا المنناا  تننو  .78 بنند الوهننا  القيسنن  ب ننرابلس
وهاا الماا  لنبي ة بنأبراج المراابنة المن يرة  .79وممانة مسجد الا ارةالمالا ةك وممانة مسجد كبر العبال ك 

بمدينننة  "Castillo de Gibralfaro" ا ننندلسك مثلمننا تننو تمنن  جبنن  تننارو وانناليتمننو  بعنن  تننو 
  .80" بالبرت ا Castelo de marvãoمروا  "ك وتو العة مالقة

                                                           
 .1011ك مساجد مدينة المرج الليبيةك كام  73
 .651ك 2مك جن.1992 ك بيروتي دار ال ر  اإلسالم كالمسال  والممال ك البكر  74
الانناام ك متمنندك "المنناا  الليبيننة تننو العمننر العثمننان "ك ؛ 78ك ينناتننو ليب التننأثيرات  لننو العمننارة والبنننو  اإلسننالميةك الب نسنن  75

 .141-76ك م2008ك كلية اآلدا  العلوم بالامس  جامعة المرا ك ليبياك رسالة ماجستير
 .185ك الماا  الليبية تو العمر العثمان ك الااام 76 
 .202-201ك م2020ك ينناير 1.ك ي80ن.ك مججامعة القاهرة/مجلة كلية اآلدا "مسجد الااوية بمدينة درنة"ك  كتواية ك ربا 77 

والممانننة السننلم تنن  هيمت ننا وومننع ا هنناا وجنندت تنن  بعنن  مسنناجد بننالد ا نامننو  تنن  العمننر السننلجوا ك وكننا  ي لننو  لي ننا 
 .72ك دة  لو المساجد السلجوايةأموا  جديك ىبراهيم ."الممانة الكل "

 .157ك الماا  الليبية تو العمر العثمان ك الااام 78 
 .187ك الماا  الليبية تو العمر العثمان ك الااام 79 

80 http://arquitecturaurbanismo-usaz.blogspot.com/2014_10_01_archive.html Accessed 28/01/2021 . 

http://arquitecturaurbanismo-usaz.blogspot.com/2014_10_01_archive.html%20Accessed%2028/01/2021
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تننو جنام  سننيد  متنرا بمدينننة تنن  جنام  البننا  بنالقيروا ك و  المةةنذن المربعةةة  نرت  وتن  وثينة تننونس
المعنرو  ديم ث ترج  ىلو جام  سيد  مترا ب  ه  م  بقايا المسجد الم ير القن ا ايرةالممانة ك و 81تونس

هننا بسننب  مننوت مالسننس الجننام  ال لننم يكتمنن  بناتكانننت مثمنننةك و ك أمننا الممانننة ا مننلية للجننام  الر بمسننجد البنن
      تننو كنن  منن  جننام  يوسنن  دا  المةةنذن المثمنةةةكمننا وجنندت  ؛82بننا  رممننا متمنند بننا  واتنن  البننإ أايننإ 

الجنننام  الكبينننر تنننو و ك ال ننناب ك الجنننام  الجديننندك جنننام  منننات  (12)لوتنننة  ك جنننام  تمنننودة بالنننا(11)لوتنننة 
 .83جايرة جربة تو كثير م  جوام  المئذنة السلمكما   رت  .بنارت

 المنبر:.3.2

كما    ر المنبر كعنمر م م تو المساجد الجامعة وممليات العيدك و البًا ما كا  يمن  م  الال 
ليبننة  ثمننا  تننو ممننلو كننا  التننا  تننو المسننجد النبننو ك أو يبنننو بننال و  أو التجننر كمننا   ننر تننو   نند الا

 العيد بالمدينة المنورةك أو يبنو كلإ م  الراام أو التجر كما ت  بع  منابر العمنري  المملنوك  والعثمنان .
ك وت نور تنو العمنر ا منو  تتنو أمنبم يتكنو  من  تسن  درجنات بندًث واهتم المسلمو  بالمنبر اهتمامنًا بال ناً 

. 85ويق   الم  ا و  للمملي  وهو ا مر المكنروا تق يناً  ؛ مما جع  المنبر يل   مساتة كبيرة84م  ثالت
كانت المساجد تنو ال نر  اإلسنالم  ابن  العمنر العثمنان  تتتنو   لنو لال    رت المنابر المتتركةك تيت 

ولم يجد العثمانيو   مامة منابر البية متتركةك ولم تنتلر المنابر البنامية الثابتة ىث م  ادوم العثمانيي . 
منابر ثابتةك تيت رأإ البق ا  أنإ "يسنتت  جعن  المنبنر تنو الجنام   جن  الا بنة بلنر  أث يمنيو  ت  بنا 

 تو مسناجدهم ةلال  لري العثمانيو  تو بنا  منابر ثابت ؛86 لو المملي "ك ورأوا أ  اتاااا سنة مجم   لي ا
تننو تمنيو  لنو الممننلي ك اامنة وأ  هناا المنننابر لنم تكن  بالمناامة ال كتنو ال ننر  اإلسنالم  التنو لنيدوها

. ولننم يكتنن  العثمننانيو  بننال  بنن  بنندلوا بعنن  المنننابر وتناسنن  تجم ننا منن  تجننم بيننوت المننالة بتلنن  المسنناجد
 المتتركنننة تنننو بعننن  المسننناجد السنننابقة ل نننم بمننننابر ثابتنننة مثلمنننا تنننو جنننام  القمنننر وجنننام  القمنننبة بتنننونس

 .87 لو سبي  المثا  (13)لوتة

                                                           
81 BEN MAMI, La Mosquée M'Hammed Bey, 13. 

ك بينروتي دار ال نر  السناتل  تمندك يتينو الجيالنن  تتقيويك تاري  معالم التوتيد ت  القديم وت  الجديد كمتمد الاوجةك اب 82 
 .188-185 كم1985ك 2اإلسالم ك  .

 .58-55ك جوام  ومساجد جايرة جربةك المراب  يلالستاادةك راج 83 
 .143ك  مارة المسجد تو مو  ا تكام البق يةك اإلمام  ثما ك84 
ك القاهرةي المجلنس ا  لنو لللنمو  اإلسنالميةك المرا و الوتا أبو تتقيويك ى الم الساجد بأتكام المساجدك الدي  بدر الاركلوك85 

 .374ك م1999ك 5.  الترات اإلسالموك  نلجنة ىتيا
 .143ك  مارة المسجد تو مو  ا تكام البق يةك اإلمام  ثما ك86
 .264ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال 87 
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الملتنو الن  جندار  ىلنو ااتبنا  بينت المنبنرو تسنا  المننابر المتتركنة  لوأدإ   ور المنابر الثابتة 
المسناجد بنبالد الم نر  ابن  العمنر سنمات والاإ كنا  من   الاإ كا  ماممًا لتب  المنابر المتتركة القبلة

 العثمان .

وم  ت ير  بيعة المنابر تو المساجد ببالد الم ر  تو العمر العثمان  م  متتركة ىلو ثابتنة تنرو 
اادادت  نندد لمعمننار  لننو  نندم اثرتبنناي بالمنننابر ىث بالقنندر الننا  يسننمم للممننلي  براليننة اإلمننام؛  نننإ كلمننا ا

اامة  –درجات المنبر ااد ارتباي اإلمام الا  يعلوا أثنا  الا بة مما يتسب  تو متا   للمملي  الجالسي  
 نتيجة رت  رالس م  وا  الا بة. –الاي  بالمبو  ا ولو 

تبن  مسناجد وثينة الجاامنر تنو ننت  الالن .و  الرانامو  التجنر منا بني  المننابرتلن  منواد بننا   تتباينناند و 
هنناا ىث أ   الجاامننركمدينننة تنن  الجننام  الجدينند بالننبيةك تيننت نجنند المنننابر الرااميننة المنننابر مننا بنني  رااميننة و 

ك وتنو 89و جنام  كتلناوةوتن .88منبر الراام  لنيس المنبنر ا منل  للجنام  ولكننإ نقن  ىلينإ من  جنام  السنيدةال
الجننام  الجدينند بمدينننة أمننا المنننابر الممنننو ة منن  الالنن  توجنندت تننوي ؛ 90جننام  سننيد  الكتننان  بقسننن ينة

الجاامر أيمًاك جام  سوو ال ا  بقسن ينةك جام  سيد  لامر بقسن ينةك جام  البا  بعنابنةك جنام  البالنا 
  ننرار المنننابر التننو كانننت ابنن  العمننر العثمننان  بننوهرا . ومنبننر جننام  البالننا كننا  منن  النننوي المتتننر   لننو

 .92كما وجد المنبر الالب  المتتر  أيمًا تو الجام  التنب  بالبليدة .91(14)لوتة

تنو ت منابر المساجد ما بني  مننابر النبيةك تجرينةك وراامينة. ولكن  كنا  للالن   وتو وثية  رابلس
نو بين تاليد ال ولو تو المنابرك تجمي  المسناجد التنو   ين وت مننابر ت منالت ا بقبنة واتندة أو بنأرب  ابنا  ت 

ومنن  المنننابر  .93بسنني ة منن  الالنن  باسننتثنا  منبننر مسننجد ااويننة الملننا   بننارة  نن   نندة درجننات منن  التجننر
 ومن  المننابر التجرينة .94و يرهاالالبية أيمًا منبر مسجد   ية البال ك ومنبر مسجد سيد  سالم الملا ك 

                                                           
 كدراسات تو  ثار الو   العرب ك "اآلثار البااية م  جام  السيدة المندثر تو مدينة الجاامر العثمانية"ك ل يبة بورابةك 88
 .568ك م2014ك 17.ك ي17 .نمج 

؛ الااو ك تسي  وبرواوك مليكنةك "البعند الجمنال  للعمنارة العثمانينة بمديننة 70ك مان مساجد القمبة تو الع د العثك سعيد تاج 89
 .238ك م2017ك 6.ك يمجلة العلوم اإلسالمية والتمارةالجاامر )دراسة معمارية أثرية وجمالية لجام  كتلاوة("ك 

 .314ك لات الدينية بالجاامرالمنك بلة ب  90
ك م2012ك 13.ك ي13 ن.ك مجنمجلة اثتتناد العنام لنثناريي  العنر ك "منابر مساجد الجاامر تو الع د العثمان "ك ايرة بلةك ب 91 

156-159. 
 .95 كالمنلات المعمارية ا ثرية بمدينة البليدة لامةك ب  92

 .172ك تاري  معمار المسجد تو ليبياك البلول 93 
 .289ك 195ك تاري  معمار المسجد تو ليبيالبلول ك ا 94
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ك ومنبر جام  متمد لام  العي . أما المنابر الراامية تنجد أمثلت ا تو منبر (15)لوتة  منبر جام  الاروبة
 .95جام  القرمانل ك ومنبر جام  مم بو ارج 

جا ت جمي  منابر مساجدها م  النوي الثابتك وبنيت مننابري جنام  يوسن  دا ك جنام   وت  وثية تونس
  بمدينة تنونس من  التجنر وكسنيت بلوتنات متمد با  المراد ك الجام  الجديدك وجام  يوس  مات  ال اب

 .97بالقيروا  م  الال  البا جام  بينما من  منبر . 96م  الراام
 المحراب:.4.2

تيننننت ورد أ   ك()وجننند المتنننرا  تننننو المسنننجد النبننننو  بالمديننننة منننننا بداينننة ىنلننننامإ تنننو   نننند الرسنننو 
إ م  تجارة"ك وهو ما يعنو معماريًا  ند بنا  مترا  المسجد "مبوا النا  ابلة لإك وجعلوا  مادتي المتابة

(  منننادتي ك أ  كتبننني  مننن  التجنننر. ولمنننا كنننا  أننننإ كنننا  لمتنننرا  المسنننجد النبنننو  تنننو   ننند رسنننو  اهلل )
 .98المترا  مسدودًا م  الج ة الاارجية تإ  ال  يعنو أنإ كا  تنو هيمنة دالنة أو تنينةك أ  أننإ كنا  مجوتناً 

ابة مسجد م(ك ومترا  670هن 50وتة مترا  جام   قبة بالقيروا  )وم  أادم النمااج البااية للمتاري  المج
وانننند أمننننبتت  .99م(706هننننن  87م(ك والمتننننرا  ا وسنننن  بالجننننام  ا مننننو  بدملننننو )691هننننن 72المننننارة )

المتارين  من  العنامنر الرميسنة تنو أرواننة المنالة التنو تتندد اتجناا القبلننة تنو مسناجد العنالم اإلسنالمو لننراًا 
تنو نت  بنال ر  اإلسنالم  العثمنان العمنر مسناجد ب  ت .100 ات اك وألكال اك وااارت ا يو ربًا. وتنو ت تا

 تا ي ات وألكا  المتاري . 

 التنو بنينت  لنو ال نراامتارين  المسناجد تبن  وثينة الجاامنر نجند أ   من حيةث المههةر الخةارجي: .1.4.2
منندإ  مننو تنيننة المتننرا ك ومنندإ  همننا يوالنن  يرجنن  ىلننو  نناملي  ؛بنناراة  نن  جنندار القبلننة تنيننةل ننا العثمننان  

 لننو  ننرار بنناا  مسنناجد  هنناسننم  جنندار القبلننة. ومنن  المالتنن  أ  متارينن  تلنن  المسنناجد امتنناات بعمننو تنايا
سنننا د  منننو تنينننة المتنننرا   لنننو تمنننايم منننوت اإلمنننام ليمننن  ىلنننو أكبنننر اننندر مننن  و  .101ال نننر  اإلسنننالم 

 .102المملي 

                                                           
 .334ك 328ك 297ك تاري  معمار المسجد تو ليبياك البلول  95
 .108ك جوام  تونس تو العمر العثمان ك مام  ب  96
 .171ك م2000ك دملوي دار  كرمةك مساجد القيروا ك نجوإ  ثما ك 97
 .138ك  ية مارة المسجد تو مو  ا تكام البقك اإلمام  ثما ك98

 .270ك م1987ك 48 ن.ك مج53ك 454.ك يمجلة المن  ك "المترا  رتلة أربعة  لر ارنًا"ك أتمد ااسمك99 
ك مجلنة لندتك "اإلمامنة ورمايت نا تنو المتارين  البا مينةي رالينة جديندة تنو ى نار الثقاتنة اللنيعية"ك السنتار  بد متمد  ثما ك100
 .79ك م2014ك يناير 1ي.
تيننت تميننات المسنناجد الجامعننة بننال ر  اإلسننالم  بعمننو تنايننا متاريب نناك  .335اة بمدينننة الربننا ك  جننال ك مسننجد ا وبيننر  101

 =م.  جننال ك المسنناجد الجامعننة بمدينننة1.60تعلننو سننبي  المثننا  ومنن   مننو تنايننا المتارينن  بننالجوام  التبمننية بتننونس ىلننو 
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لإلمام أ  يقن  داان  تنينة المتنرا  وتنو نبنس الوانت  يتيم هاا العمو م  اتساي تتتة المترا  كما  
يكننو  مرميننًا منن  ابنن  الممننلي ك وبالتننال  يننوتر البننإ مننبًا للممننلي ك تيعمنن  بننال   لننو ايننادة اسننتيعا  رواو 
القبلننة للممننلي . وانند اسننت اي المعمننار أ  يتقننو هنناا العمننو تننو المتننرا   نن   ريننو البننروا بتنيننة المتننرا  

 اارج جدار القبلة.

جننام  نيننت  لننو ال ننراا المتلنن  تمتاريب ننا بنناراة أيمننًا  نن  جنندار القبلننة باسننتثنا  المسنناجد التنن  ب   أمننا
والن  يرجنن   ؛القمنبة الانارج  بمديننة الجاامننرك وجنام  سنيد  لامننر بقسنن ينةك وجنام  ابن  سننعدو  بالبليندة

لامر  أما جام  سيد  .ىلوي بالنسبة لجام  القمبة الاارج  تلم تبرا تنية مترابإ بسب  سم  جدار ابلتإ
تنينة متنرا  جنام   تنو تني  لنم تبنرا .وجنود كتلنة المتنرا  بناراة داان  بينت المنالةتلم تبرا تنينة مترابنإ ل

أما مترا  الجام  الجديد بمدينة الجاامر ت نا   ؛103م0.65اب  سعدو   ن ا  ير  ميقةك ىا بل   مق ا تق  
ك وبالرجوي ىلو ما  ات المسجد نجد أ  تنينة 104باراة م  الدراسات ما منبت تنية مترابإ  لو أن ا  ير

مترابنإ بنناراة  نن  جندار القبلننةك ىث أ  هنننا  تجننرات تقن  النن  جنندار القبلننة تتنو  دو  راليننة بننروا المتننرا  
 م  اارج المسجد.

                                                                                                                                                                                           

 لما تو مترا  الجام  الجديد بمدينة الجاامنر.م مث1.95وت  الم ر  ا وس  وم   مو تنايا المتاري  ىلو  ؛251تونسك =
م مثلما تنو متنرا  جنام  3.50. كما وم   مو تنايا المتاري  تو الجوام  الموتدية ىلو 950دتدو ك المتاري  بالجاامرك 

تارين  . كال  تراوتت أ ماو تناينا الم261القمبة الموتد  بمدينة مراكب. الكتالو ك  مامر الموتدي  الدينية تو الم ر ك 
. 446م. أبو رتا ك العمامر الدينينة والجناماينة تنو الم نر ك 3.25م ي 2.50بجوام  الم ر  ا امو تو العمر السعدإ م  

؛ 400ك 1سنننالمك ار بنننة تامنننرة الاالانننة تنننو ا نننندلسك جنننن. م.4 انننار  ا تنننو تننني  أ   منننو متنننرا  جنننام  ار بنننة با نننندلس 
ك 16.ك ي16ن.ك مجننندراسنننات تنننو  ثنننار النننو   العربننن ك ممنننر اإلسنننالمية" لنننو  منننارة  أمننندا  جنننام  ار بنننة ننننان ك كمنننا ك "

مسناتة  رتنة يمكن  أ  تسنتو    نددًا من  ا تنراد". متنرا  جنام  ار بنة "بلن   منو م. تقد اكر مالدونادو أ  1089ك م2013
ك أتمنندك دامنناو م.1.90؛ وبلنن   مننو متننرا  جننام  المريننة 104جد تننو ا ننندلسي ار بننة ومسنناجدهاك  مننارة المسننا كمالنندونادو

ك م2016ك 17.ك ي17ن.ك مجنالعنر  يي ثنار لن مجلنة اثتتناد العنام"ك ا سالي  المعمارية لت  ية المتاري  تو العمارة ا ندلسية"
 . راج ي5

TORRES BALBÁS, L  :.»  La mezquita mayor de Almería, Cronica Arqueologica de la Espana  « , Musulmana 5, 

1981, 255-256. 
ك "المعنايير التا ي ينة وا سنس التمنميمية  لنو م نرا ك؛ 153ك  منارة المسناجد تنو منو  ا تكنام البق ينةك اإلمنام  ثما ك 102

ك م1999جامعنة الملن  سنعودك   /ك كلينة العمنارة والتا ني  5ن.ك مجنأبتنات نندوة  منارة المسناجد ؛للمساجد تو المد  اإلسالمية"
ك كلينة اللنريعة وا ن منة  جامعنة رسنالة ماجسنتيرمنبر وأتكام ما ت  البقنإ اإلسنالم "ك ك "المترا  والالرتم   بد الايرك؛ 170

ا  نوا ك -ك جامعنة  منار ثليجن مجلة دراسناتك "ت ور المترا  ت  العمارة اإلسالمية"ك نعنا ة توامةك ك20ك م2013ال ام ك 
 .38ك م2016ك ديسمبر 49ي.
 .83ك المنلات المعمارية بمدينة البليدةك لامة ب  103
 .م1013ك أنما  التا ي  المعمار  للمساجد بالجاامردتدو ك  104
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  ك مثلمنا تن ي جنامعنصةف دائريةةك تمن نا منا اتانا هيمنة شكل بروز حنية المحراب مةن الخةارجواد تنوي 
تاننا اومن ننا مننا . جننام  ال ننا  بقسننن ينةو  كومسننجد سننيد  ىبننراهيم بالمنمننورةك وة بمدينننة الجاامننركتلنناو مننبر 

هيئة ا ما اتاا  ك مث  متاري  جوام ي  ل  بتلي  بمدينة الجاامرك  ي  البيما  بمعسكر. ومنهيئة مضلعة
 بقسن ينة.مث ي مترا  الجام  الجديد بالجاامر العاممةك ومترا  جام  سيد  الكتان   مستطيلة

وتنن  وثيننة  ننرابلس تننإ  أ لنن  المتارينن   بننارة  نن  كتلننة بناميننة تبننرا  نن  سننمت جنندار القبلننة للننداا ك 
. لننال  تننإ  جنن  تنايننا المتارينن  لننيس ل ننا 105وتجوينن  المتننرا  داانن  هنناا الكتلننةك وهننو لننيس  ميقننًا بننداال ا

رمانل ك وجام  يدرك وجام  متمود بروا اارج جدار القبلة باستثنا  بع  المساجد مث ي جام  أتمد بالا الق
اااننندار بممننراتإ لمتاريب ننا بننروا مسننت ي  اننارج جنندار القبلننة. تننو تنني  أ  مسننجد تمنند اللننتيو  بننالمرج لننإ 

 بروا نم  دامر .

تقنند وجنندت التنايننا البنناراة للمتارينن  تننو كنن  منن ي جننام  تمننودة بالننا والجننام  الجدينند  وتنن  وثيننة تننونسي
والجام  الكبير ببننارت اتانا ي ما لك  نم  دامر . وت  جام  البا  بالقيروا  بمدينة تونسك وأاا بروا كل

 لك  مست ي .مترا  البروا تنية 

من  النداا ك تبن  وثينة الجاامنر  مساقط حنايا المحاريبتقد تنو ت  من حيث المههر الداخلي: .2.4.2
ك مثن ي 106متارين  مسناجد الجاامنرك وهو النم  ا كثر استعماًث تنو حنايا نصف دائريةجدت متاري  اات و 

 .(16)لوتة  ومترا  جام  الكتان  مترا  جام  كتلاوةك ومترا  جام  القمبة الداال  بمدينة الجاامرك

 تنإالم ربينةك ومن  أمثل ا اندم تن  تمنميم المتارين ك سنوا  الملنراية أو هويعد التا ي  النم  دامر  و 
 ومتنننرا  مسنننجد ربنننا  كم(675-670هنننن 55-50) روا نجننند متنننرا  جنننام  القيننن الم نننر بنننالد المتبقينننة تننن  
للتبنننامر التننن   ك وتننن  ا نننندلس و بقننناً (107)م(821هنننن 206ومتنننرا  ربنننا  سوسنننة )م(ك 796هنننن 180المنسنننتير)

 الاينننادة كنننا  نمننن  هننناانجننند أ  متنننرا   ك بننند النننرتم  بننن  التكنننم بجنننام  ار بنننة أجرينننت تننن  أرمنننية اينننادة
 .109أولبةب م  الموناستيرجا ك وكال  مترا 108اً دامري

                                                           
 .169ك تاري  معمار المسجد تو ليبيا؛ البلول ك م1080 كالمنلات الدينية اإلسالمية بمدينة ممراتةاير اهللك  105
 .م1013ك أنما  التا ي  المعمار  للمساجد بالجاامردتدو ك  106
ك م1963منايو  19-18 كك تنونسالمنالتمر الرابن  لنثنار تنو النبالد العربينةاإلسنالم "ك  "المتاري  بالم ر  سليما ك كابيس 107

554-558. 
 .25 ا سالي  المعمارية لت  ية المتاري  تو العمارة ا ندلسيةكك داماو 108

109 SÁNCHEZ, J.  M  :.» La Mezquita de Almonaster  « , Jornades del Patrimonio de la Sierra de Huelva, 1993, 83. 
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الجديد و ك مثلما ت  مساجدي  ي  البيما  بمعسكرك البا  بعنابةك حنايا مضلعةووجدت متاري  اات  
ك مسننتوتو من  متنرا  جنام  ار بننة 110وتمنلي  المتارين  بمسناجد ال ننر  اإلسنالم  تنأثيرًا أندلسنياً  بنالجاامر.

متارين  هيمنة نمن  التناينا اتانات ثينة  نرابلس ووثينة تنونس و مساجد ك  م  وت   .111أمالي السبعةاو 
 دامرية.

تقنند تنو ننت ألننكال اك تبنن  متارينن  مسنناجد وثيننة الجاامننر نجنند أ  أ لنن   اايننات   اايننة المتننرا أمننا 
وت  ية المتاري  بربن  أو نمن  ابنة من  الممارسنات المسنتادمة بكثنرة تنو . رب  قبةلك   تالمتاري  اتاا

ك متنرا  مسنجد ربنا  المنسنتير اا اللك  هو ب         باو    العثمانية بال ر  اإلسالم ك وأادم متراالمساجد 
 .112ومترا  مسجد الربا  بسوسة

ك مثنن ي  اايننة متننرا  الجننام  ا امننرك و اايننة متننرا  جننام  سننيد  هيئةةة محاريةةةومن ننا مننا اتاننا 
 تن  اإلسنالم  نر  تن  الاد استادم اللك  المتار  و . (113)الكتان ك و ااية مترا  جام  سيد   قبة ببسكرة

ا ندلسنية  كعنمر اارت  ت  العمارة والبنو  ر   إنتقا  القبا  ت  جام  القيروا  والايتونةك كما أنا منا و
ار بنننة اات العقنننود  دينننةك وتننن  ابنننا  جنننام  الم ربينننةك كمنننا تننن  متنننرا  جنننام  القينننروا ك ومتنننرا  جنننام  الم

الموتندإ تن  بنا  النروا ك وتن   رالمتقا عةك وت  العمر المراب ن  تن  ابنة البناروديي  بمنراكبك وتن  العمن
 .114المرين  ت  با  لالة

ك مثلمنا تننو  اايننة متننرا  جننام   ني  البيمننا  بمعسننكرك و اايننة متننرا  هيمننة ممننلعةومن نا مننا اتاننا 
ثيت   نرابلس وتنونس و ب وت  متاري  المساجد .115جام  مبر و ااية مترا  الجام  الجديد بمدينة الجاامر

 ابة. اتاات  ااية المترا  لك  رب 

. تبن  مسناجد وثينة الجاامنر يكتنن  مع نم ويكتن  تنايا المتاري   نادة  منود أو أكثنر من  كن  جانن 
تننو كنن  ج ننةك مثلمننا تننو مسنناجد مدينننة الجاامننرك ومسننجد  معسننكر والبالننا بننوهرا . أو  عمةةود واحةةدمتاريب ننا 

                                                           
-3أيننام  كأ مننا  الملتقننو النندول  بتلمسننا بو ننار ك مبننار ك "التننأثيرات البنيننة ا ندلسننية  لننو المبننان  الدينيننة تنن  تلمسننا "ك  110
 .90ك م2011ك منلورات واارة اللمو  الدينية وا واا ك الجاامرك م2011أكتوبر 5

واند تراوتنت أمنالي المتارين  ا ندلسنية والم ربينة من   .104 ك مارة المساجد تو ا نندلسي ار بنة ومسناجدهامالدونادوك  111
 .27-25 ا سالي  المعمارية لت  ية المتاري  تو العمارة ا ندلسيةكك داماوأربعة ىلو ثمانية أمالي. لالستاادة راج ي 

 .555ك المتاري  بالم ر  اإلسالم  ابيسك 112
 .م1014ك أنما  التا ي  المعمار  للمساجد بالجاامردتدو ك  113
 .36-35لالستاادة    اللك  المتار  راج ي داماوك ا سالي  المعمارية لت  ية المتاري ك  114

Balbás, Torres, L., La mezquita de Córdoba y las ruinas de Madinat Al-zahra, Editorial Plus-Ultra, 1952, 51-53; 

Marçais, G., L' Architecture Musulmane d' Occident, 16-17, 20, 44, 56- fig. 30, 109; Balbás, Torres, L., "La 

Mezquita Mayor de Qayrawān", Crónica Arqueológica de la España Musulmana II, 1981, 53-57; CAILLÉ, J., La 

ville de Rabat jusqu'au protectorat français. Histoire et archeology, Casablanca: Publications de l'Institut des 

Hautes-Études marocaines, t. XLIV, 2006, 139. 
 .205ك المنلات الدينية بالجاامرب  بلةك  115



   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

601 | DOI 10.21608/jguaa.2022.49525.1136عامر حسن أحمد عجالن 

 

ا  والجنام  ا امنر كما هو التا  تو متنرا  جنام  سنوو ال ن كم  ك  ج ة ناعمودية المترا  يكتن  تن
تكتننن  تنيننة المتننرا  منن  كنن   ثالثةةة أعمةةدة. تنن  تنني  وجنندت (16)لوتننة  وجننام  سننيد  الكتننان  بقسننن ينة

. وم  الجندير بالناكر أ   ناهرة تعندد ا  مندة التنو تكتنن  تناينا جان  تو مترا  جام  سيد   قبة ببسكرة
ك ولم ت  نر من  ابن  سنوإ تنو متنرا  مسنجد المتاري  لم تنتلر تو مساجد الجاامر ىث تو العمر العثمان 

سيد  أب  مروا  بعنابة والا  يرج  ىلو العمر التماد . وكنال  التنا  بالنسنبة لتنونس التنو لنم تعنر  هناا 
وثينة تنونس يكتنن  تناينا ثينة  نرابلس و و مسناجد وتن   .116ال اهرة ولم تنتلر ب نا تتنو تنو العمنر العثمنان 

 .ستثنا  مترا  مسجد مم بو ارج  تيكتنبإ  مودا  م  ك  ج ةك باالمتاري   مود واتد م  ك  ج ة
ك مثلمنا تنو نصةف دائريةةك تب  وثية الجاامر وجدت  قود متاري  د المحاريبأشكال عقو كما تنو ت 

تننو متننرا  الجننام   العقةةد الحةةدو متننرا  جننام  سننيد  لامننرك ومتننرا  جننام  سننيد  الكتننان . واسننتعم  
  ننر تننو متننرا  جننام  مننبر.  لعقةةد المةةدبب الم صةةصوا. بمعسننكر ا الجدينندك ومتننرا  جننام   نني  البيمنن

ثينننة  نننرابلس كاننننت ال لبنننة تنننو  قنننود وتننن  و  .117تنننو متنننرا  جنننام  البنننا  بعنابنننة العقةةةد الموتةةةورواسنننتادم 
ة تنرس كمنا دو المتاري  للعقد النم  دامر ك ومن  الن  وجندت بعن  المسناجد التنو تنوت متاريب نا  قنود تن

  القرمننانل  وارجنن  درنننةك جننام  سننيد   بنند السننالم ا سننمر بننالي  ك جننامع هننو التننا  تننو متارينن ي جننام 
 بعقود تدوة ترس دامرية.وت  مساجد وثية تونس توجت تنايا متاريب ا . 118ب رابلس

 السقي ة:.5.2

ااتلبنت و يبنة ومومن  و ندد المساجد تو العنالم اإلسنالم ك و م  واج ات  اكثيرً   رت السقام  تتقدم 
 119بمديننة سوسنة ت  مسجد بوتتاتةنجد أادم نمااج ا  من حيث الوهي ة:فك مسجد ىلو  ارهاا السقام  م  

( وجننندت م1235-1231 ه633-629لمنننالة الجننننااة. وتنننو جنننام  القمنننبة بتنننونس ) تسنننتادمكاننننت  تينننت
كمنننا اسنننتادمت السنننقام  تنننو  .120أو  نننند امنننتال  الجنننام  بالممنننلي  للمنننالة ب منننا منننيباً سنننقيبتا  اسنننتادمتا 

لريبيننة بمن قننة بننن  ورتننال  بلننما   ننر  الجاامننر؛ تيننت كانننت تقننام ب ننا المننلوات  ننند المننرورةك المسنناجد ا
كنننال  اسنننتادمت  .121وكنننال  تقنننام تي نننا اجتما نننات   ينننا  القرينننة لبننن  الناا نننات وتننن  القمنننايا بننني  السنننكا 

                                                           
ك 16.ك ي16 ن.ك مجننندراسنننات تنننو  ثنننار النننو   العربننن ك "المتاريننن  بنننالجاامر انننال  الع ننند العثمنننان "  بننند القنننادرك دتننندو ك 116

 .967ك م2013
 .207-206ك امرالمنلات الدينية بالجا ب  بلةك  117
 .289ك 255ك تاري  معمار المسجد تو ليبياالبلول ك  118

119 CRESWELL, K.A.C., A Short account of Early Muslim Architecture, Cairo: The American University in 

Cairo Press, 1989,  351. 
 .253 المساجد الجامعة بمدينة تونسك جال ك  120
ك م2016ك 19.ك ي19ن.ك مجننندراسنننات تنننو  ثنننار النننو   العربننن الريبينننة بمن قنننة بنننن  ورتنننال "ك تنبننن ك  املنننةك "المسننناجد  121

 .م1106
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بن  راين  السقام  كعنمر اتما  وتركة لتس ي  تركة المنرتبقي  بالمسنجد مثلمنا تنو مسنجد المنالم  المن  
 كتو العمر السلجواو تنو ا نامنو  استادمت لمالة الجما ة المتأارةكما  .122(م1160 ه555)بالقاهرة 

كال  تقد ارتب ت و يبة السقام  بالعوام  المنااية مثلما . 123وتو العمر العثمانو كوكال  تو تترة البكوات
 سننننيا ك و 125الننننيم و  بالد اللننننام  المسنننناجد بننننك وبعنننن124تننننو بعنننن  المسنننناجد اات القبننننة الواتنننندة تننننو البن ننننا 

. مثلمنننا تنننو كثينننر مننن  اسنننتادمت السنننقام  للمنننالة ب نننا  نننند اادتنننام المسنننجدكمنننا  .127ك وبانننارإ126الوسننن  
  .مقسيس برليدمسجد دو ك و 129ك وتو مسجد أوثد همام بسوهاج128مساجد اإلسكندرية

                                                           
ك القنناهرةي الدينينة -المدنينة-موسنو ة العمنارة البا مينةك الكتنا  ا و ي العمنارة البا مينة التربينة  ثمنا ك متمند  بند السنتارك 122

 .370ك م2006دار القاهرةك 
 ام(ك ومسننجد أردم لننا1216هننن 613م(ك ومسننجد بلننارة بنن  )1215هننن 612نننة اونيننة )بمدي Taṣمثلمننا تنن ي مسننجد  نناب  123
م(ك ومسننجد 13هننن 7بقونيننة )و  Sirçaliم(ك ومسننجد مننرجالو 1248هننن 646م(ك ومسننجد اننرا  نناإ المنن ير )1220هننن 617)

و مننننيالس م(. وتننننو المسنننناجد العثمانيننننة   ننننرت أانننندم نمااج ننننا تنننن  مسننننجد ىلينننناس بنننن  تنننن13هننننن 7التوكننننة تسنننن  بقونيننننة )و 
 م(.1333هن 734م(ك تلي ا سقيبة مسجد تاجو أواب  بمدينة أانيو )1330هن 730)

KUBAN, D & o, Selçuklu Çağinda Anadolu Sanati, Istanbul, 2002, 152. 
GODFREY, G.,A History of Ottoman Architecture, London: Thames and Hudson Ltd, 1971, 17; SABIT K. , 

Türkiye΄nin Üzerindeki Işik, Ankara: T.C. Kültur Bakanliği, 2002, 233 

؛90 مال   باك تنو  التر  و مامرهمك    
تنناري  و مننارة المسنناجد م(. رجنن ك أتمنندك 1487هننن 892م(ك ومسننجد لنناماكتو )1465هننن 870مسننجد بننارإ اننا  ) مثنن ي 124

 . 280ك م1997ك القاهرةي الدار الممرية اللبنانيةك ا ثرية تو ال ند
م(. ومسنننننننننجد  لتنننننننننة بمننننننننننعا  النننننننننيم  1537-1536هنننننننننن 944-943مثننننننننن ي مسنننننننننجد اسنننننننننرو بالنننننننننا بمديننننننننننة تلننننننننن  ) 125
موسننو ة العمننارة اإلسننالمية تننو ممننر منن  البننتم م(ك ومسننجد البكيريننة بنننبس المدينننة. التنندادك متمنند تمنناةك 1619هننن 1029)

 .111-110ك م1998را  اللروك ك القاهرةي مكتبة اهالعثمانو تتو   د متمد  ل ك الكتا  ا و  )المدا (
 م(.18هن 12ك ومسجند سيند   نا باوارام القنر  )Asnakمث ي مسجد أسناو  126

O'KANE, B  :.» Studies in Persian Art and Architecture , Cairo: The American University in Cairo Press, 

1995,  342; PROCHAZKA, A. B., Architecture of The Islamic Culture  » KHAWĀRIZM  « , OICC & MARP, 1991, 

52. 
م(ك و يرهننا منن  المسنناجد. رجنن ك 1713هننن 1125م(ك ومسننجد ثب ننوا )1712هننن 1124مثنن ي مسننجد سننبت  اننول  اننا  ) 127

ك مركنا البتنوت والدراسنات مجلنة الوانام  التارياينةك "م18ك19هنن 12ك13أتمد متمدك "أنما   منارة مسناجد بانارإ تنو القنرني  
 .4-3اية_جامعة القاهرةك التاري
ك ه"12ك13درية الباايننة تنو القننرني  ك "مسنناجد اإلسنكنأتمند دامنناوكم(. 1685هنن 1097مثن ي مسنجد التنناج ىبنراهيم تربانننة ) 128

مجلننة ك "مسننجد التنناج ىبننراهيم تربانننة باإلسننكندرية"ك  ننو  اإلمننامك؛ 34ك م1994ك كليننة اآلثار جامعننة القنناهرةك رسننالة ماجسننتير
ك "اآلثنار  و  اإلمامكم(. 1758هن 1171. ومسجد  بد الباا  جوربجو )283مك 1994ك يونيو 16.ك يبسوهاجكلية اآلدا  

؛ 16ك 1993ك جامعنننة أسنننيو ك 2سلسنننلة الدراسنننات اإلسنننالمية وا منننال  المعمارينننة لعبننند البننناا  جنننوربجو بمديننننة اإلسنننكندرية"ك 
؛ 2ك 374ك 1994ك يونينو 16.ك يمجلة كلينة اآلدا  بسنوهاجية"ك ولنبس المالل ي "وكالة التاج  بد الباا  جوربجو باإلسكندر 

 .70ك مساجد اإلسكندرية الباايةك أتمد داماوك
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 لمسننجدبننااتال  تا نني  وتنندود ا بالنسننبة للمسننجد مومنن  السننقيبةتقنند ااتلنن   الموضةة : ومةةن حيةةث
سننقيبة منن  اتجنناا واتنندك وبعمنن ا تتنني  بننإ اا المسنناجد هنن يتقنندم بعنن ك تيننت والمبننان  واللننواري المجنناورة لننإ

 ااتلبنت تقد المساحة: ومن حيث السقام  م  اتجاهي ك والبع  اآلار تتي  بإ السقام  م  ثالت ج ات.
تت  ي نا ىمنا ابنا   التغطيةة: ومةن حيةث .وتقًا لو يبت ا ولمساتة المسنجد م  مسجد آلارمساتات السقام  

  .130أو أابية أو كلي ماك أو أسق  البية مس تة أو ماملة

  ر  نمر السقيبة تو مساجد العمر العثمان  مت  الدراسةك تبو وثينة الجاامنر وجندت السنقيبة واد 
لمالة تنو يتي  ببيت اوتو وثية  رابلس  .131تتقدم بيت المالة م  الناتية اللمالية تو جام  البا  بعنابة

تتتقدم بيت مالتإ سقيبة م   و ارج اتجاهاتك أما جام  مم ب ةجام  أتمد بالا القرمانل  سقيبة م  ثالث
در نوت بالناك وابن  مقين ك ولنام  العني ك أيمنًا مسناجدي سنقام  ال كما تقدمت. 132اتجاهي  اللمال  واللرا 

اتتنوت بعن  المسناجد  لنو سنقيبة ونس وتو ت .133والي  بالاك و ثما  بواالاك والجام  العتيو ببنو  اا 
دة بالاك اتجاهات تو جام  تمو  ةتتقدم بيت المالةك وكانت م  اتجاا واتد تو جام  يوس  دا ك وم  ثالث

 .134جام  سيد  متراو  كوجام  يوس  مات  ال اب 

 دكة المبلغ:.6.2

مبو  المملي ك أو ملاهدة بع   التر  البق ا  لمتة مالة الجما ة مرورة رالية المأموم لإلمام
أو أ  يتم ال  بسماي موت اإلمام أو موت المبل   نإ. وكا  هاا التكم سببًا ت    ور دكنة المبلن  كأتند 

م تكن  مسناجد ال نر  اإلسنالم  تتتنو   لنو دكنة لنو  .135 نامر اثنتبناي بالمسنجدك ومنارت من  ا ن  أثاثنإ
 ك أتنندهم يقنن  النن  اإلمننامك والثننانو تيننت ىا جننرت العننادة أنننإ يوجنند تننو الجننام  الواتنند أربعننة مننالانيك للمبلنن 

واكننر  .136ينت نن  ىليننإ مننوت ا و ك والثالننت تيننت ينت نن  مننوت الثننانوك ثننم الرابنن  كننال   لننو هنناا الترتينن 

                                                                                                                                                                                           
ك 2.ك جنننن24.ك يمجلنننة كلينننة اآلدا  بسنننوهاجك "مسنننجد أوثد همنننام بقرينننة أوثد ىسنننما ي  بمتات نننة سنننوهاج"ك  نننو  اإلمنننامك 129

 .283ك م2001أكتوبر 
ك "ت ور لك  السنقيبة التنو تتقندم متمد أتمد اك ك؛ 257-253 الجامعة بمدينة تونسكالمساجد ك  جال لالستاادة راج ي  130

 .84-27ك م2017ك 18.ك ي18ن.ك مجمجلة اثتتاد العام لنثاريي  العر المساجد العثمانية"ك 
 .3ما   ك المنلات الدينية بالجاامرك بلة ب  131
 .159ك 133ك ياا  ما  المعمارية لألسرة القرمانلية تو ليبك البمال  132
 .75ك تو ليبيا التأثيرات  لو العمارة والبنو  اإلسالميةك الب نس  133
 .115-106ك جوام  مدينة تونس تو الع د العثمان ك مام  ب  134
 .154ك  مارة المسجد تو مو  ا تكام البق يةك اإلمام  ثما ك135
العمامر الدينية والجناماية ك رتا  أبو؛ 212-211ك 2مك جن.1981ك القاهرةي مكتبة دار التراتك المدا ك التاج اب  136

 .252ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال ؛ 448ك بالم ر 
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.ىاا جلننس الا ينن  تننوو .مع ننمك .لمراكلنن  أثنننا  تديثننإ  نن  الموتنندي ي "تأمننا مننبة أتننوال م وا بننت م تننو ج  ا
 .137"أا  ثالثة م  المالاني  مبتراي  المنبر

ك ولعن  السننب  138ولنم تعنر  مسناجد ال نر  اإلسنالم  بلنك   ننام دكنة المبلن  ىث تن  العمنر العثمنان 
ك واثستعامة    هو ىب ا  العثمانيي  تو مساجدهم ل اهرة المالاني  الاي  يقبو  ال  بعم م تو   ورها

أو ربمننا  .139الملنروالد بننمنن  مسناجد   يرهنا الن  بنندك  المبل ني  كمننا هن  العننادة تنو المسنناجد العثمانينة وتننو
أ  و يبت ننا لننم تكنن  تقتمننر  لننو التبلينن  بنن  كانننت تسننتادم أيمننًا يرجنن    ورهننا تننو العمننر العثمننان  ىلننو 
تيننت كننا   كك مثلمننا كننا  التننا  تننو المسنناجد العثمانيننة تننو تركيننا140كمقمننورة للتكننام وا مننرا  للمننالة تي ننا

عنننننر  تنننننو تلننننن  التالنننننة بنننننن"المتب  تك و 141السنننننل ا  يتانننننا مننننن  الدكنننننة مقمنننننورة للمنننننالة تي نننننا هنننننو وتالنننننيتإ
وانند اممننت دكننة المبلنن  للمننالاني  ومنلنند  اثبت نناثت وا د يننة الدينيننة؛ ىا يجتمنن  أ الهننا  .142السننل ان "

 .143واثبت ا لاكر واإلنلاد   اوجة( ا ترا  لقرا ة القر   ولالاوجات )جم

مننعت دكن  المبل ني  تنو الجاامنر ب  وثية الجاامنر ث تناا  بعن  المسناجد تتنتب  بدكنة المبلن ك واند ت
ك أو أ مندة (17)لوتنة  م  الالن ك ورتعنت  لنو أ مندة ىمنا من  الالن  مثلمنا تنو دكنة المبلن  بجنام  منبر

رااميننة مثلمننا تننو دكنن  المبل نني  تننو كنن  منن  الجننام  الجدينند بمدينننة الجاامننرك جننام  سننيد  الكتننان  والجننام  
هو  دك  المبل ي  ببع  مساجد الجاامرللسمات الممياة وم  ا .144ا امر بقسن ينةك وجام  البالا بوهرا 

تن  لننك  متنرا ك تقنن  تنو منتمن  مننل  سنياج الدكننة المقابن  لمتننرا  اتتنوا  سنياج الدكننة  لنو تنيننة بناراة 
مثلمننننا تننننو دكنننة جننننام  مننننبرك ودكننننة الجنننام  الجدينننند بمدينننننة الجاامننننر ودكنننة جننننام  سننننيد  الكتننننان   المسنننجد.
 .145بقسن ينة

                                                           
ك القاهرةي دار البرجان  للنلال والتواي ك اين م متمد تتقيويك المعج  تو تلايو أابار الم ر  كالواتد  بد كالمراكل  137

 .279مك 1994
ك 17.ك ي17ن.ك مجدراسات تو  ثار الو   العرب ك "بالجاامر اال  الع د العثمان  دك  المبل ي " كالقادر  بد دتدو ك 138

 .399ك م2014
 .399-397ك دك  المبل ي  بالجاامرك دتدو  راج يلالستاادة    أادم   ور لدكة المبل ك ونمااج ا تو البلدا  الماتلبةك  139

ك كليننة اآلثننار  جامعننة القنناهرةك رسننالة ماجسننتيرالوسنن و"ك  ك "العنامننر المعماريننة والاارتيننة بمسنناجد ممننرجمننا  البيننوم ك140 
 .134ك م2002

ك كليننة رسننالة ماجسننتيرك "الجننام  المدرسننة تننو اسننتانبو  اننال  النمنن  الثننان  منن  القننر  العالننر ال جننر "ك أميننرة السننبا  ك 141
 .321ك م2011اآلثار  جامعة القاهرةك 

ك سنوهاجك كلينة اآلثنار  جامعنة رسنالة ماجسنتير"ك اتية ىسنكودار بإسنتنانبو المساجد العثمانية البااية ت  منك "متمود السيدك 142
 .499ك م2018

 .65ك المساجد العثمانية ت  تونسك م  السيدك 143
 .324ك المنلات الدينية بالجاامرك بلة ب  144
 .409ك دك  المبل ي  بالجاامرك دتدو  145
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ك النبيةملنت  لنو أ مندة وت   منعت دك  المبل ي  بالمساجد العثمانينة من  الالن  وتو وثية  رابلس
ك ووجندت أيمنًا تنو 146مثلما تو دكة المبل ي  بجام  أتمند بالنا القرمنانل ك ون يرت نا بجنام  ممن بو ارجن 

اتتنوت جميع نا  لنو  وثينة تنونسمسناجد وتن  . 147جام  لام  العي ك وسيد  سنالم الملنا ك وجنام  الندروج
 .148لمبل ي  منعت م  الال  وتملت  لو أ مدة رااميةدك  ل

ا مننر النناإ مقابلننة للمتننرا ك و نن  مومنن  دكننة المبلنن  نالتنن  أن ننا تقنن   ننادة تننو ن ايننة بيننت المننالة 
يمك  المبل ي  م  رالية اإلمام وتو الوات ااتإ يم  موت م ىلو جمي  الممنلي  بالمسنجد سنوا  داان  بينت 

 المالة أو اارجإ.
 المح ل(:دة )الس  .7.2

ننن  ث يبنننرو بننني  "دكنننة المبلننن " و"المتبننن  ننن  البننناتثي  م  هننننا  م 
ننندة 149 "ك وأن نننا جميعنننًا مبنننردات 150أو الس 

لعنمر معمارإ واتد وهو دكة المبل ك وأ  ك  اسم من ا الت ر بمن قة أو ىاليم م  ا االيم اإلسالميةك تيت 
نندة" يقينناك و"دكننة المننالا " بممننرك ىلننو جاننن  تننو لننما  ىتر  لنناي ممنن لم "المتبنن " تنن  العننراو وتركينناك و"الس 

 . 151مم لم "المندرة"

هننو بننال  و إ  ممنن لم "المتبنن " تنن  الملننرو يننواا  ممنن لم "السنندة" تننو بننالد الم ننر ك تننوتنن  الواانن  
ندةي بكسنر السني ك هنو ماتل  م  تيت المساتة والو يبة    "دكة المبلن "؛ ت متنا   لنوعسنق  النب  مالس 

ي ي  لو  وسبلوك وبال  يما   المساتة المسنتادمةك  مساتة ىلو جا  ةقسيم أييتم م  االلإ ت كبن"دراباي "
وينننتم المنننعود ىلي نننا  ننن   رينننو سنننلم النننب  أو أكثنننرك واننند اسنننتادمت السننندة تنننو كثينننر مننن  العمنننامر الدينينننة 

                                                           
 .187ك ا  ما  المعمارية لألسرة القرمانلية تو ليبياك البمال  146
 .409ك دك  المبل ي  بالجاامرك دتدو  147
 .169ك 148ك 129ك 114ك 96ك 65ك المساجد العثمانية ت  تونسك السيد 148
 .169ك 148ك 129ك 114ك 65ك المساجد العثمانية ت  تونسالسيدك  149
المبل " اسنم "السندة"ك ومن نا  أ لقت بع  الوثامو  لو "دكة .186ك ا  ما  المعمارية لألسرة القرمانلية تو ليبياك البمال  150

م( المعننرو  بالمسننجد الكبيننر. وجننا  تننو تلنن  1762هننن  1176وثيقننة وانن  مسننجد ا ميننر  لنن  كالنن  جمننا  النندي  بمنبلننو  )
الوثيقةي "...يتوم  م  البا  الماكور ىلو متن  العبنادة الملنتم   لنو منبنر للا ين  ومتنرا  بنإ  منودي  من  التجنر الرانام 

ك "اآلثنار العاينا  بند تمناة بندركمعد للجلنوس  لينإ لقنرا ة القنر   والتنديت النبنو ك و لنو سندة للمنالاني ".  ا بي ك و لو كرس 
. 238مك 1984ك كليننة اآلدا   جامعننة أسننيو ك رسننالة ماجسننتيراإلسننالمية بمنبلننو  منن  البننتم العربنن  تتننو العمننر العثمننان "ك 
تكملننة ك رين ننارت دوا كو هنن  منمننة لمرتلننو القننر   تننو الجننام . بينمننا اكننر دوا  أ  السنندة هنن  منبننر الا ينن  أو الننوا  ك أ

 . 49ك 6مك جن  1980ك العراوي دار الرليد للنلركالنعيم  متمد ترجمةيك المعاجم العربية
 .397ك دك  المبل ي  بالجاامرك دتدو  151
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منن   ؛ تبنن  الجوامنن  تلنن   السنندة بال ننة أو أكثننر منن  البال ننات الالبيننة أو الجانبيننة أو كلي مننا معنناً 152والمدنيننة
بال ات رواو المالةك ويامنو جنا  من نا أتياننًا للنسنا  والجنا  اآلانر للرجنا ك أمنا الجنا  الاناو بالنسنا  

أ لننو والنن  لتجنن  النسننا  التننو تمننلو  ؛تكننا  يننتم ىتا تننإ بسننياج منن  النن  الاننر  أو بسننتامر منن  القمنناب
ومنن   .153يننت المننالةالممننلي  داانن  بد أكبننر منن  ا نندأ نن  أ نني  الرجننا . وتسننتادم السنندة ثسننتيعا   السنندة

الجام  الجديد بالجاامر وجنام  سنيد  الكتنان  بقسنن ينةك وتلن    أو المتب المساجد التو اتتوت  لو السدة 
كمننا وجنندت تننو جننام   لننو بتلنني ك وجننام  بلننيرك  .154تننو كنن  من مننا البال ننة ا ايننرة منن  رواو القبلننةالسنندة 

  .155وجام  السيدةك وجام  مبر

 كوجننام  تمننودة بالنناك 157تننو جننام  سننيد  متننراو  ك156جننام  الجدينندوتننو تننونس وجنندت السنندة تنن  ال
ك تيننت لنن لت السنندة بيننت المننالة تننو كنن  منن  تننونسك وجننام  البننا  بننالقيروا مدينننة مننات  ال نناب  بجننام  و 

جام  البا  بنالقيروا  والجنام  الجديند بتنونسك ولن لت النرك  اللنمال  لبينت المنالة بجنام  منات  ال ناب ك 
  .158ة الجانبية لراًا و ربًا بجام  تمودة بالاكما جا ت تعلو البال 

تنو جنام  متمند بالنا تو أواانر العمنر العثمنان  ا و ك وأاندم أمثلت نا   نرت السدة    رتوت  ليبيا 
جننام  ممنن بو اننورج ك عمننر القرمننانل ك ومنن  أهننم أمثلتننإ سنندة ثننم انتقنن  هنناا العنمننر ىلننو ال .لننام  العنني 

تتي  السدة بالجا  العلنو  من  بينت المنالة تنوو تيجنا  ا  مندة من   تتيالقرمانل .  جام  أتمد بالاسدة و 
العمر العثمنان  الثنان ك ومن  أهنم كما أمتت السدة أكثر انتلارًا تو  .159ثالت ج ات تيما  دا جدار القبلة

 .160أمثلتإ سدة مسجد  ثما  بواالا ببن   اا ك وسدة جام   بد السالم ا سمر بالي  

 

                                                           
ت لتايننند مننن  المسننناتة انيننناسنننتادمت السننندة أيمنننًا تنننو الننندورك اامنننة اات المسننناتات المنننيقةك كنننال  اسنننتادمت تنننو التو  152

 .تالسدة بمثابة توس  رأس  تو المساتة المستادمةك
م  الجدير بالاكر أ  جمي  المساجد الجامعة بمدينة تونس والتو ترجن  ىلنو العمنر التبمن  اتتنوت بينوت منالت ا  لنو  153

 .506-505 كالمساجد الجامعة بمدينة تونس ك جال  السدة.
 .413-412ك 4ك 2ا   م كدك  المبل ي  بالجاامرك دتدو  154
 .130ك  مارة الم ر  وا ندلس تو العمر اإلسالم ك الب نس  155
 ك ي.3ك مجنن. دراسات تو  ثار الو   العرب ك "بال ات ااتية  ثمانية تو الجام  الجديد بمدينة تونس"ك تامد ربي  اليبةك 156
 .846ك 2000ك 3

 .130ك  مارة الم ر  وا ندلس تو العمر اإلسالم ك الب نس  157
 .148ك 113ك 96ك المساجد العثمانية ت  تونسك السيد 158
ن نرة  لننو العمنارة الدينيننة وت ورهنا تننو  كالبلولن ؛ 137ك 130ك  منارة الم ننر  وا نندلس تننو العمنر اإلسننالم ك الب نسن  159
 .270ك 265ك ليبيا
  .73 كالتأثيرات  لو العمارة والبنو  اإلسالمية تو ليبياك الب نس  160
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 الميضرة: .8.2

ر   الكننريم والسنننة النبويننة  لننو مننرورة   ننارة المسننلمي  وتومننم م ابنن  المننالة؛  ولننال  بنيننت ننو القنن
وتتكو   مار ك ومارت م   نامر اثنتباي المرورية ب ا.ورة للمساجد أو مم  تكوين ا المعالميمات مجا

 الميمننننأة  نننننادة منننن  مسننننناتة مسننننت يلة يتوسننننن  ا تننننننا  مكلننننو  بوسننننن إ تسننننقية للومنننننو  تتنننني  ب نننننا  ننننندة
لقد كا  الترو  لو   ارة المساجد وتجنيبإ ما لعلإ ينبعت م  روامم  ير مر و  تي ا أثرا و  .161مراتي 

أ  تكو  الميمأة اارجإ    ساتة المسجد اريبة مننإك ث  لميمأةك تيت را و المعمار الم رب  لو موا  ا
 .162يبم  بين ما سوإ لاري ميو

. تنجند 163أثرهنا  لنو تا ني  ولنك  الميمنأةارة المنا  واد كا  لللرو  البق ية الاامة بالومو  و  
ت  وس  ا  لو تو  بإ ما  يتومأ  تتتو  تو بالد الم ر  وا ندلس تيت الماه  المالك أ  الميمات 

ىا يبنننيم المننناه  المنننالك  الومنننو  مننن  ممننندر مبالنننر واتننند كالبسنننقية وأ  يانننال  مننننإ الممنننلو  مبالنننرةك 
وهنو منا أكندا التسن  النواا   .164تبنو اللناتعية من  المالكينة تنو هناا ا منرالمتوممو  الما  كلنإ النا  ب ناك وي

 ند ومبإ لميمات تاسك ىا اا ي "وتوجد ار  المساجد ميمات  امةك وهن  أبنينة مربعنة اللنك  تتني  ب نا 
كنام  اات أبوا  اميرةك وتن  كن  كنين  م سنلة يانرج المنا  ىلي نا من  الجندار ويسني  تن  سنااية من  رانامك 

 لننر ارا ننًاك وانند  تنناثنىمنن ريث  مقننإ نتننو ثالثننة أاري و رمننإ أربعننة و ولننإ وسنن  بنايننة الميمننأة وتنن   ...
 .165منعت تو  الم ريث مجار تمر  الما  الجار   سب  المراتي "

الننا  رأإ أمننتابإ أنننإ ث يجننوا أ    ت يننر لننك  الميمننات تيننت المنناه  التنبنن  يومن  انندوم العثمنناني
ولننال  تمننلوا أ   ؛مننا  واتنند؛    النن  يننالثر  لننو   ننارة مننا  التننو يتومننأ جمينن  المتومننمي  منن  تننو  

 166تتت ا و لق ا تس  تاجتإيمر الما  م  التو   بر أنابي  ىلو منابير يتتكم ك  متوم  ت  

 بنننبع  المسننناجد بنننبالد الم نننر  ا دننننو نالتننن  أن ننناالميمنننات الملتقنننة   ننندد مننن ومننن  انننال  دراسنننة 
بعن  من ناك تنو  م  معالم ا ا منلية ىث القلين ك الناإ ث يناا  موجنوداً  تعرمت لكثير م  الت ييرك ولم يتبو

ي ك أتننندهما اننناو بنننالمراتي ك واآلانننر اننناو بالومنننو ك والجنننا  الاننناو  تنقسنننم الميمنننأة ىلنننو جنننا تينننت 
بالومو   بارة    تو  م  التجر تارج منإ باابيا م  النتاسك وتتقدم التنو  ممن بة تجرينة يجلنس 

                                                           
 .149ك  مارة المسجد تو مو  ا تكام البق يةك اماإلم  ثما ك161
 .266ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال ؛ 477ك العمامر الدينية والجناماية بالم ر ك رتا  أبو 162
 .353ك ن رية الو يبيةك  ثما 163
 .480 كالعمامر الدينية والجناماية بالم ر  رتا ك أبو164
مك جنن. 1983ك 2ك بينروتي دار ال نر  اإلسنالم ك  .ا امنر ومتمند تجن  متمند ترجمنةي كومن  ىتريقيناك التس  الواا ك165
 .222-221ك 1

 .150ك  مارة المسجد تو مو  ا تكام البق يةك اإلمام  ثما ك166
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  بني  التنو  والممن بة انناة لتمنري  الميناا المسنتادمة تنو الومنو ك واند تمينات  لي ا المتوم ك ويبم
وكا  يتم تاويد الميمأة بالما  م   .الرلابك ا مر المكروا تق ياً     المتومجن  اناة المر  بالعمو تتو ت  

لتنام  تنو اامني  تديندإ مثبنت  كما يوجنداال  ماج  لتااي  المياا لإ تتتة توجد بجوار تو  الومو ك 
واند   رتإ ببكرةك يرت  م  االل ا الما  م  الماج      ريو تب  مربو  بإ دلنو. أ لو تتتة الماج  ينت  
أو تننونس أو ليبيننا  لننو ميمننات تننو الجاامننر سننوا   التننو لننيدت تننو العمننر العثمننان اتتننوت مع ننم الجوامنن  

ىاامنة ميمننأة منبمنلة  نن   ةبننو تنونس الننتر  تمنودة بالنا تنن  وابينة جامعننت .167لنيدت  لنو ال ننراا التنبن 
ترلنننت أرمنننيت ا بنننالتجر الجينننر  الجنننام ك واودت الميمنننأة بابنننار وننننا ورةك وتلننن   الميمنننأة مسننناتة مربعنننة 

واسننمت منن  الننداا   رواننة بواسنن ة ثمننا  أ منندةك واتتننوت الميمننأة  لننو منن ريث لتانناي  المننا  وممنناو 
 .168و يو  لسق  المارة

 األعمدة والدعامات:.9.2

بعننندة مسنننمياتي ت نننو  منننود تنننو الملنننروك وسنننارية تنننو الم نننر ك ولنننمعة تنننو لبننننا ك  رتنننت ا  مننندة   
نننر و"ا  مننندة تنننو تنننونس ممننن لم " . وي لنننو  لنننو169وأسننن وا  أو أسننن وانة  لنننو لسنننا  بعننن  الكتنننا  ك   

ب نناهرة اسننتعما  العنامننر  التبمنن  ابنن  العمننر  مننامر الم ننر  ا دنننوك ولقنند تميننات 170ومبردهننا " رمننإ"
تو المواا  الرومانية والبيان ية كا  مدة والتيجا  والكوابين ك تلنم يكن  أ  أثنر يالنو من نا  المعمارية الموجودة

بسنني ة  و لننتت ننور تث  بننالم ر  ا دنننوالعنامننر المعماريننة لسنن ولة التمننو   لي نناك وهنناا ال نناهرة جعلننت 
ر ابتكنننارات نالتنن  بدايننة   ننو  التبمنن  مننرالع اننال لكنن  و بالمقارنننة منن  أمنناك  أاننرإك اامننة ا ننندلسك 

                                                           
للمناه  المنالكو الناإ يبنيم للممنلي   ا تو ال  الواتتباي ىتريقيار م و  -أ  ميمات الجوام  التبمية  م  الجدير بالاكر167

تنو  تو تتت نا و لق ناك وهنو منا اتبن  أيمناً   يتم الومو  من ا     ريو منابير يتتكم المتوم -م  تو  واتد اأو أ  يتوم
م(. ولع  هاا يرج  ىلو أ  1450-1448هن  854-852"ميمأة السل ا " التو أنلأها السل ا  التبمو أبو  مرو  ثما  )
مناتات تنو الع ك أمنا ميمنأة السنل ا  كتينت المناه  التنبنومنر العثمنانو ميمات الجوام  التبمنية تندت  لي نا تعنديالت وا 

ك تينت كنا  بننا  هناا الميمنأة تنو بالمناه  التنبنو أيمناً  نينت ب ناا اللناكلة تنأثراً والتو لم تدا   لي ا تعديالت تاكرك تلعل نا ب  
المسنناجد  ك جننال  .نبننون ايننات الدولننة التبمننية وداول ننا تننو  ننور المننع  والتراجنن  أمننام اننوة وتقنندم العثمننانيي  ومنناهب م الت

مجلننة  "كت ننور المنناه  التنبننو بننالقيروا  اننال  القننرو  الوسنن  " كالنندي  نجننم ال نتنناتوك راجنن ي .266ك الجامعننة بمدينننة تننونس
منن  الع نند العربننو ) 2ك جنننتننونس  بننر التنناري ك و اننرو  اليبننة لننا رك؛ 326-311مك 2000ك لننتا  13ي. التنناري  العربنن ك 

 وما بعدها. 185مك 2007ادية واثجتما يةك مركا الدراسات والبتوت اثاتمتونسي  (ك اإلسالمو ىلو تركات اإلمال
 .102ك المساجد العثمانية تو تونسك السيد168
العمنننود تنننو العمنننارة "راتننن  م منننة البننننا  ولنننااو  ك لنننو ثنننوينوك راجننن ك؛ لالسنننتاادة 146ك العمنننارة اإلسنننالمية والبيمنننةك واينننرإ169

  available on line atالتكمة تو تيثياتإ"ك 
 http: //www.skfupm.com/vb/showthread.php?t=9964 Accessed 15/05/2009 . 

 .288ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال  170

http://www.skfupm.com/vb/showthread.php?t=9964
http://www.skfupm.com/vb/showthread.php?t=9964
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ك 171أندلسية-متليةك تتمث  تو نتت  نامر معمارية اارتية مت ورة أو متأثرة بأسالي  تنية ملراية وم ربية
 .ا مر الا  ت ور بلك  أكبر تو العمر العثمان 

ونجنند أانندم   ننور للنند امات تننو بننالد ونالتنن  ننندرة اسننتادام النند امات تننو المسنناجد مقارنننة با  منندةك 
 ك وتنننننننو المسنننننننجد الجنننننننام  بسوسنننننننةم(841-838هنننننننن 226-223و مسنننننننجد بوتتاتنننننننة )تننننننن ا دننننننننو الم نننننننر 

دعامات من اآلجر كعناصرر اامةر  اسنتادام وت  الم ربي  ا وس  وا امو وا ندلس بدأ  م(.850هن 236)

م(  لنو 12هنن 6النمن  ا و  من  القنر  )مننا ترتكز عةيها العقردد درد م مرن ادعمردح الاجرير  رد الر امير  
 .172راب ي أيد  الم

ولأل منندة والنند امات تننو المسننجد و ننام  أاننرإ بجاننن  و يبت ننا اإلنلننامية من نناي أ  ابتنندارها والمننالة 
ك وأن نننا مكنننا  ثتكنننا  النننبع ك ويمكننن  ومننن  أرتننن   لي نننا لومننن  ي نننا س ننننةك ت نننو تسنننتادم سنننترة للممنننل ىل

 .173استقامت المبو  المالة و  كما أن ا تسا د  لو الرسم البمر  الممات  والكت  الناتعةك
 مسنناجد الم ننربي  ا دننو وا وسنن  تننو العمننروالند امات تننو تمنن  ا سنق  بتبناي  اسننتادام ا  منندة و 
ك تننبع  المسنناجد اسننتادم ب ننا ا  منندة تقنن ك وبعمنن ا اسننتعم  بننإ النند اماتك وبعمنن ا جمنن  بنني  العثمننان 

نيننت  لننو ال ننراا سنناجد التننو ب  ما  منندة والنند اماتك وبعمنن ا اننال منن  كلي مننا. تبنن  وثيننة الجاامننر نجنند أ  ال
الجنننام  الكبينننر بمعسنننكر اسنننتادمت بعننن  تننن  ك و (18)لوتنننة  174المتلننن  اسنننتادمت تنننو جميع نننا ا  مننندة

 .(19)لوتة  الد امات بجان  ا  مدة

أما المساجد التو تتب  ال راا العثمنان  تمن نا منا اتتنوإ  لنو ا  مندة مثلمنا تنو جنام   ني  البيمنا   
م  كتلناوةك وجنام  القمنبة النداال  بمديننة الجاامنر. وبعمن ا ارتكنات أسنقبإ  لنو بمعسكرك جام  مبرك جنا

جم  بي  ا  مدة والد امات مث ي الد امات كجام   ل  بتلي  والجام  الجديد بالجاامر العاممة. وبعم ا 
 جام  البا  بعنابة وجام  البالا بوهرا .

اات التا ني  تالمسناجد  ؛ا  مندة من   دمنإ وهنا نالتن  تنأثير التا ني  وننوي الت  ينة  لنو اسنتادام
والم  نننناة بأسننننق  مسنننن تة أو أابيننننة تتتننننو   لننننو أ منننندةك أمننننا اسننننتادام النننند امات تننننارتب  ال ننننراا المتلنننن  

                                                           
 Artemisia نننابول  _ ىي اليننايإلسننالم  بإتريقيننةك دراسننة تننو تنناري  البنن  ا"ك الاارتننة المعماريننة التبمننيةك "لميننا  تنندةك 171

Comunicazione 117مك 2004ك. 
 الكتنننالو ك؛ 18-17ك م1971ك القننناهرةي دار المعنننار ك  ننناا  سنننيد ترجمنننةيك البننن  المراب ننن  والموتننند بالبننناسك تنننوريسك  172

 .366ك  مامر الموتدي  الدينية
 /كلية العمارة والتا ي  ك8ك مجن.أبتات ندوة  مارة المساجدك "لمساجدالمواب  اللر ية لعمارة ا" كمالم ب   انمك السدث  173

 .82 كالمعايير التمميمية لعمارة المسجد كنوت  ؛13 مك1999جامعة المل  سعودك 
ك "ا  مدة الراامينة بنالجاامر انال  الع ند العثمنان "ك اهيرة تمدوبكلالستاادة    ا  مدة تو  مامر وثية الجاامرك راج ي  174
 .1092-1062مك 2017ك 20ك ي.20ك مجن.اسات تو  ثار الو   العرب در 
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  ماامة هناا القبنا  وثقل نا ىبالمساجد اات التا ي  العثمان  والتو تتتو   لو ابا  مركاية كبيرةك تيت 
 .لتتتم  ثق  القبا  ي ايت ل  وجود د امات كبيرة ترتكا  ل

استادمت ا  مندة والند امات تنو تمن  ا سنق ك ولكن  كاننت ال لبنة لأل مندة التنو  وتو وثية  رابلس
استادمت بكثرة. كال  هنا  مساجد لم تستادم تي ا ا  مدة أو الد اماتك وهو المساجد اات القبنة الواتندةك 

وهنننا را  بيننت المننالةك مثنن  جننام  البالننا بننالامس. تينت ي  نن  بيننت المننالة تي ننا ابننة كبيننرة ترتكننا  لننو جنند
 تبرا مرة أارإ  الاة التا ي  ونوي الت  ية باستادام ا  مدة أو الد امات.

ك المسناجد التنو  لنو ال نراا المتلن جمين  وت  وثية تنونس اسنتادمت ا  مندة تنو تمن  ا سنق  تنو 
راا العثمننان ك تيننت ارتكننات ابننا  بيننت ولننم تسننتادم النند امات سننوإ تنن  جننام  سننيد  متننرا والننا  تبنن  ال نن

 الاننة التا نني  ونننوي الت  يننة باسننتادام ا  منندة أو  ومنن  جدينند تتمننمالمننالة  لننو أربنن  د امننات مننامة. 
 الد امات.

 العقود:.10.2

ال لبننة لعقنند تنندوة البننرس كانننت ولكنن  ك تنو ننت ألننكا  العقننود المسننتادمة تننو البامكننات لتمنن  ا سننق 
أو المتجناوا  اسمك كالعقند التندو  العقد الاإ  لو هيمة تدوة ترس يعر  بأكثر م و . والعقد النم  مستدير

ك واند  لن  اسنتادامإ بلنك   نام 175لنم  دامرةك وأ لو  لينإ البننا و  المسنلمو  تيمنا ممنو العقند المنبنو 
 .176تو  مامر ال ر  اإلسالم 

ك كقوة يتمت  ب ا  الممياات التو ولع  الدات  لليوي هاا النوي م  العقود تو  مامر ال ر  اإلسالم  تل
  مقاومننة  قننود تنندوة البننرس ثننندتاي القننوة النالننمة منن  انتنام ننا ث تننندت  ىالمقاومننة والتماسنن  الوثيننوك تيننت 

 لنو سنبي   اارج تدود العقد وتسا د  لنو تماسن  أجاامنإك كمنا أ  التنام  الناإ يعلنو العقند نمن  المسنتدير
ل نو  رجلن   قند تندوة  ن نراً  ؛ارتباي التام  الاإ يعلو  قد تدوة البنرسيكاد يما   ارتبا إ مرتي   المثا 

البرس    مثيلت ا تو العقد نم  المستديرك وبالتنال  تنإ  انوة  قند تندوة البنرس تناداد لابنة التمن  أو الثقن  
البنا  وتوتير لقلة ارتباي التام  الاإ يعلواك ويتب  الة ارتباي التام  ااتماد تو الج د ومواد  الاإ تواإ ن راً 

 .177النبقات

                                                           
 .80 ك1952ك مايو 2ي.ك 4مجن.ك المجلة التارياية الممريةك "مسجد الايتونة الجام " كأتمد تكرإك 175
 كم1936بعننة المعننار  ومكتبت ننا بممننرك ك م المسننجد الجننام  بننالقيروا  كأتمنند تكننرإك راجنن يلالسننتاادة  نن  العقنند التنندوإ  176
ومنننا بعننندها؛  21ك م1983ال يمنننة الممنننرية العامنننة للكتنننا ك ي ك القننناهرةالعمنننارة اإلسنننالمية تنننو ممنننر كالننندي  كمنننا  سننناممك؛ 72

ك 2.  كي ال يمنننة الممنننرية العامنننة للكتنننا ك  منننر النننوثةك القننناهرة1ن.ك مجنننالعمنننارة العربينننة تنننو ممنننر اإلسنننالمية كتريننند لننناتع ك
 454ك الدينية مامر الموتدي   الكتالوإك؛ 203 مك1994

JOHNSTON, H. H., The origin of the Horse-Shoe Arch, Man, Vol. 14, 1914, 36 
 .81ك مسجد الايتونةك المالل  ولنبس؛ 76 –74ك المسجد الجام  بالقيروا ك تكرإ 177
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ا  منندة امنن  ن ننرًا لقمننر و ولجننأ المعمننار ىلننو اسننتادام  قنند تنندوة البننرس لتمنن  ا سننق  ببامكننات الج
ك تينننت يبننندأ امنننر العقننند بعننند 178 نننادةك و ننناهرة امنننر ا  مننندة تمينننات ب نننا  منننامر لنننما  ىتريقينننا وا نننندلس

والننن  لتجنننن  انابنننا  ا سنننق ك وهننناا  ؛179الد امنننة مبالنننرة وي نننو  تنننال تبننندأ العقنننود ىث بعننند ارتبننناي متنننري 
تر ىث تنننن   قننند تنننندوة البنننرسك باإلمنننناتة ىلنننو أ  ارتبننناي  قنننند تننندوة البننننرس لنننيس متنننندودًا االاامنننية ث تتنننو 

 180باتسا إ
أما العقد النم  مستدير تعلو الر م م  انتلارا وليو إ تو ماتل  بلدا  العالمك تإنإ يمع  تتديند 

  باو لإ م  العمارة اإلسالمية تيتمث  تنو  قنود اك أما أادم مثإ   ر تيإأو  نمواج لإ أو تتديد العمر الا
م(ك ثننم تتابعننت أمثلتننإ بعنند النن  ب يننر انق نناي منن  مالت ننة أ  اسننتعمالإ أاننا 692–691هننن 72ابننة المننارة )
 .181 م  اادياد اإلابا   لو ا نواي ا ارإ التو انتلرت تو العمارة اإلسالمية تو اللرو وال ر  يق  تدريجياً 

 .182تو الجام  الكبير بالقيروا  منا العمر ا  لب  الم ر  ا دنوأما العقود المبممة تقد   رت تو 
ات م  الق نن  الالنبية ات البية )تورمات أو  بوات( وتتكو  هاا اللد  بنو  لو لد  العقود  ادة ما ت  و 

تتناج بننا  العقند ىلنو أربن  . وي183التو يسمر بعمن ا ىلنو بعن  بتينت يلنك  سن ت ا الانارج  انتننا  العقند
ا ننواتك تبنندأ بتج يننا "البورمننة" وتركيب ننا تننو المكننا  الم لننو ك ثننم البنننا  تننوو البورمننةك ثننم تنن  البورمننةك ثننم 

 .184أ ما  ن امية تبالر  ادة بعد ت  البورمة
لجنننام  الجديننند بمديننننة تنننو جنننام  منننبرك وا العقةةةد النصةةةف دائةةةر تبننن  مسننناجد وثينننة الجاامنننر اسنننتادم 

عقةةود جننام  البننا  بعنابننة. كمنا اسننتادمت جننام  سنيد  الكتننان  بقسننن ينةك و جننام  سننيد  لامننر و و  الجاامنرك
 الكبينرو   ني  البيمنا و ك البالا بوهرا ك (18)لوتة  جوام ي القمبة الاارج  بمدينة الجاامرتو  حدوة ال رس

تننو جننام  البننا  تنن  جننام  سننوو ال ننا  بقسننن ينة. كمننا اسننتادم  العقةةد المةةدبب. و  ننر (19)لوتننة  بمعسننكر
 .185اإلهليجيبعنابة  قود م  النوي 

                                                           
 .م1009ك مساجد مدينة المرج الليبيةك كام  178
ك مننايو 1لكبيننرك مجننن.جامعننة ىبننراهيم بالننا ا /وليننات كليننة اآلدا تك مية تنن  ا ننندلس"ت ننور العمننارة اإلسننال" كتسنني  مننالنسك 179

 .217مك 1958
 .502ك العمامر الدينية والجناماية كرتا  أبو 180
 .203–201ك العمارة العربية تو ممر كلاتع  181

182 MARÇAIS, L' Architecture Musulmane d' Occident, 44. 
 .25 مك1989ك مجلس مدينة تواك ينة و مامرها الدينية والمدنيةتوا مدينة المساجدي دراسة    المد كاالد ك ا  183
تننن  البننننا  تنننو أمنننو  المننننا ة   منننا  البننننا   كتسننني  متمننند و انننرو  كمنننالم راجننن ي كبننننا  العقنننود تقنينننة ننن  لالسنننتاادة  184

 وما بعدها. 106 مك1959ال يمة العامة للمو  الم اب  ا ميريةك ي ك القاهرةوالنتت
 .252-251ك الدينية بالجاامر المنلاتك بلة ب  185
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وت  مساجد وثية  رابلس كانت ال لبة للعقد النم  دامر  الا  استادم بلك  رميس تو بامكات  البينة 
والجنام  العتينو تنو  ك186المساجد كما هو التا   لو سبي  المثا  تو جامع  رليد بالا والعتينو ببنن   ناا 

 .189و جننام  المجيديننةتنن قنند تنندوة البننرس . كمننا اسننتادم 188  والااويننة بننالمرجومسننجد  تمنند اللننتيو  ك187درنننة
واسننتادم العقنند المنندب  تننو جننام  النناروو )الجمعننة(ك وجننام  متمننود اااننندارك وجننام  ينندرك وجننام  اللنني ك 

تنننو بامكنننات بينننوت  سننناد اسنننتادام  قننند تننندوة البنننرس وتننن  مسننناجد وثينننة تنننونس .190وجنننام  تنننتم اهلل بممنننراتة
كما استادم العقد النم  مستدير لتم  القبة الرميسة والقبنا  المن يرة . ام  وا رواة الاارجيةالمالة والسق

 .191( بمدينة تونسسيد  مترامتمد با  )وأنما  القبا  ببيت المالة بجام  
 األسقف:.11.2

 توجنندتك اننال  العمننر العثمننان  تنو ننت ا سننق  المسننتادمة تنن  المسنناجد بننالم ربي  ا دنننو وا وسنن 
. 192ابنننا  منننتلة وأابنننا  مركاينننة كبينننرة  سنننوا ك وا ابينننة بأنوا  ننناك والقبنننا  والجملونينننة مسننن تةالسنننق  ا 

النو ينة من  الت  ينة أثرهنا تنو ل ناا توالقبا  تو التسقي  لمنا ل نا من  مميناات؛  لبة استادام ا ابية ونالت  
ما ة الجام ك  أكبنرك  داالياً  مما يع و ترا اً   لو رت  مستوإ ا سق     أرمية الجام ك تعم  ىات وية وا 

مننا ة أتمنن  للجننام . نلنناميةك كننال  نجنند أ  ل نناا ا سننق  و يبننة أاننرإ  يننر الو يبننة اإل ومنن  ثننم ت ويننة وا 
تمايننة منن  ألننعة اللننمس لجننا  منن  السننق  بعكننس السننق  المسننتوإك تبسننب   تاللننك  المقبنن  للسننق  يع نن 

ممنا  كمواجإ لللمس يكنو  بنارداً الوالجا  اآلار  ير  مواجإ لللمس مما يجعلإ سااناً الوجود جا  م  السق  
 (.19لك  ) 193ي  يسا د  لو تتري  ال وا  لبرو الم   بي  المن قتي  الوااعتي  أسب  هاي  الجا 

 لو استادام ا ابية المتقا عة والنم  اس وانية تنو وا وس  ا دنو  ي الم ربواد ترو المعمار ب 
 ية م  ا سق  تعد ا اوإ وا مت  وا كثر مقاومة ل بو  الريا  المستمر   هاا النو ىت  ية الجوام ك تيت 

من  التقاليند اإلتريقينة  باألقبيةة المتقاطعةةوت  ية رواو المالة . 194وسقو  ا م ار ب اارة مع م أواات العام

                                                           
 .667ك 661ك جامعا رليد بالا والعتيو ببن   اا ك مم بو البرك ك186
 .645ك م1999ك 2.ك ي2ن.ك مجدراسات تو  ثار الو   العرب ك "مساجد درنة ا ثرية"ك متمد الج ين ك 187
 .م1010ك مساجد مدينة المرج الليبيةك كام  188
 .420ك 31ك ليبياتاري  معمار المسجد تو ك البلول  189
 .م1072ك المنلات الدينية بممراتة اهللك اير 190
 .971ك جام  سيد  متراك   ية 191

192 BUHLFAIA, Historical background of Libyan mosque architecture, 53-55 ; ALATRASH, Mosque Architecture in 

the Islamic Civilization in Libya, 96. 
هرةك ك القننامننالتمر ا اهننر ال ندسنن  النندول  التاسنن ك "د البيمنن   لننو تا نني  المنند  والعمننارة اإلسننالميةأثننر البعننك "سننيد  بنناسك 193
 .440مك 2007أبري   14 -12
 .294ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال  194
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اسك منباجنام  لم دينةك كمنا اسنتادمت تنو تينت وجندت تنو ا روانة الجانبينة لجنام  ا ك195المتلية تو البننا 
مسنجد بنو تن   تاسنتادم والتنو لألقبية النصف اسةطوانيةوكال  ا مر بالنسنبة  تو المسجد الجام  بسوسة.و 

 كمنا .196ك والمسجد الجام  بسوسة الاإ جم  تو تسقيبإ بي  ا ابينة المتقا عنة وا ابينة النمن  برميلينةةتتات
تو تديثإ    مديننة   اكر البكر  تقديةك وجدت هاا الت  ية منا تترات ىسالمية مبكرة تو بع  العمامر الليب

ىجدابيننننة الليبيننننةك "ولننننيس لمبننننان  مدينننننة ىجدابيننننة سننننقو  النننن ك ىنمننننا هننننو أابننننا   ننننو  لكثننننرة ريات ننننا ودوام 
 .197هبوب ا"

مبيإ  لو البنا  م  هيبة وماامةك تانتنا  أو تجوي  ا ابينة ولألابية والقبا  اامية تأثيرية لما ت   
كنا  ل ناا النو ينة من  ا سنق   كمنا .198بس أ مو بكثير م  تأثير ا سنق  المسن تةوالقبا  لإ تأثير تو الن

ك تالت  ينة با ابينة والقبنا  يتتناج ىلنو جندرا  اوينة اات  مارة المساجد بالم ربي  ا دنو وا وس أثرها  لو 
  ننور  كننال  أثننرت هنناا النو يننة منن  ا سننق  تننوك أساسننات  ميقننة وسننم  كبيننر لتتتمنن  الثقنن  الواانن   لي ننا

قننوإ المننا  ة  لي ننا منن  هنناا ا سننق ك مثنن  النند امات السنناندة تننو بعنن  الجوامنن  لتتتمنن  جنندران ا ج نند ال
 (.2الد امات الساندة لجدرا  جام  سيقا  بجناور )لوتة 

مسنناجد  يقتمننر  لننو سننتادام اامقارنننة با ابيننة والقبننا ك ونجنند  تأانن  اسننتاداماً  أمننا ا سننق  المسنن تة
بعن  ا روانة الجانبينة وبعن  المراتنو ولت  ية  ايوبع  مساجد ال راا المتل  بليب اامرال راا المتلو بالج

كا ابية والقبا ك ومن   كبيراً  داالياً  ترا اً  ج  ىلو أ  ا سق  المس تة ث تع  هاا ير لع  و  .بباا  المساجد
  المتنرددي   لي نا ىتينت ك ثم ىما ة وت وية أا ك وهو منا يتناسن  من  الوتندات المن يرة والمراتنو بنالجوام  

مقارننننة با ابينننة  اوالنننة تكلبت ننن تركيب ننناسننن ولة ولعننن  اسنننتادام ا سنننق  المسننن تة يرجننن  ىلنننو    النننناس أاننن .مننن
 والقبا .

                                                           
195 BLAIR, S., & BLOOM, J., The Art and Architecture of Islam, Yale university press, 1994, 114. 

 .293ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال  196
المسنننال  ك ولننننبس الماللننن ؛ 5 ك د.تكالم نننر  تنننو اكنننر بنننالد ىتريقينننة والم نننر ك القننناهرةي دار الكتنننا  اإلسنننالم  كالبكنننرإ 197

سننات تننو درا "كالاوايننا تننو العمننارة الدينيننة الليبيننة اننال  العمننر العثمننان  "اهللك  بنند كامنن ك؛ راجنن  كننال ك 651ك 2والممالنن ك جننن.
 .851 مك2003ك 6ك ي.6ك مجن. ثار الو   العرب 

دار  يك لنننند 2جن.نننك 1مجنننن.ك مجلنننة العمننورك "الامننامو المعمارينننة للعقننود والقبنننا  الكالسننيكية" كنننناي   امننم البر ننوثوك 198
ة تمينننات  مامرهنننا باسنننتادام ا ابيننن -اامنننة تنننونس-الم نننر  ا دننننو  بنننالدوالتنننو أ   .144-143مك 1986المنننري  للنلنننرك 

التجريننة واآلجريننة واامننة المتقا عننة من ننا تننو التسننقي ك ولننم نجنند ىث نمننااج نننادرة لألسننق  الالننبية كمننا تننو جننامع  القيننروا  
والايتونننةك وهننو تاتلنن  تننو النن   مننا اسننتادم تننو  مننامر الم ننر  ا امننو وا ننندلس والتننو تميننات بت  يت ننا با سننق  الالننبية 

القننرويي  وا ندلسننيي  ببنناسك ومسنناجد الموتنندي  تننو تينملنن  وتننااة ومننراكب والربننا ك الجملونيننة اللننك  كمسننجد ار بننةك ومسننجد 
ل بيعة الال ك تكانت ث تستمر  لنو تالت نا لمندة  ومساجد المرينيي  ومدارس م. واد كانت هاا ا سق  الالبية معيبة نسبياً 

الكتنالوإك  منامر الموتندي  ؛ 319 ك1لاالتةك جن.نار بة تامرة ا سالمك ويلةك وتتتاج ىلو ترميم وميانة تو تترات متقاربة. 
 .506 الدينية والجناماية بالم ر كالعمامر  ؛ ولنبس المالل ك321ك مدارس بنو مري  كرتا  أبو؛ 453 الدينيةك
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ت  وثية الجاامر نالت  أ  المساجد التو تتب  ال راا العثمان  كانت ت  يت ا الرميسنة  بنارة  ن  ابنة و 
نصةف قبةاب أ  تل  القبا  المركاية تتب  نم ي ي ونالت  .  ابيةوامركاية م  مجمو ة م  القبا  الم يرة 

ك قبةاب ذات ثمانيةة أضةال . والننم  الثنان  (6)لوتنة  مثلما ت  جامع  البا  بعنابة والجديد بنالجاامر ككروية
مثلمننا تنن  ابننا  جننام  مننبر و لننو بتلنني  وكتلنناوة والقمننبة الننداال  بمدينننة الجاامننرك وجننام   نني  البيمننا  

 ةبكثننرة تننو العمننار  –أ  القبننا  اات الثمانيننة أمننالي  –وانند اسننتادمت هنناا النو يننة منن  الت  يننة  كر.بمعسنن
ك الدينينة أو المدنينة أو التربينة تنو العمنامر سنوا ت  الم ر  وا ندلس وت  العمارة المدجننة أيمنًاك اإلسالمية 

والتنن  ترجنن  ىلننو  مننر المننراب ي   كجنننو  مدينننة الربننا  وتعننود أانندم نمااج ننا ىلننو ابننة  بنند اهلل بنن  ياسنني  
-5القننر  وترجنن  أيمننًا ىلننو العمننر المراب نن  ) كك وتننو تمننام المننبا ي  بمدينننة تلمسننا م(1059هننن 451)
بنننا  ا انننواس جنننام  و  (م1395هنننن 797)تنننو تنننونس تنننو جنننام  التلنننو  ك كمنننا اسنننتادمت199م(12-11هنننن 6
 .200م  العمر التبم  (م1451هن 855)

سنتادم تي نا أكثنر من  ننوي من  ا سنق ك ولكن  كاننت ال لبنة تي نا لألسنق  تاأما مساجد ال نراا المتلن  
وجنننام  القمنننبة الانننارج   الكتنننان  بقسنننن ينةكالالنننبية المسننن تة مثلمنننا تنننو جنننامع  سنننيد  لامنننر وسنننيد  

الجننننام  الكبينننننر تننننو ووجننننندت ا سننننق  الجملونيننننة  .202ك والجننننام  التنبنننن  بالبلينننندة 201(18)لوتننننة  بننننالجاامر
بيننت المننالة بجننام    مننا اسننتادمت ا ابيننة المتقا عننة والقبننا  المنن يرة تننو ت  يننةك .203(19)لوتة بمعسننكر

جنام  ابن  سنعدو  بالبليندةك وتن  ت  ينة واسنتادمت ا ابينة النمن  اسن وانية تنو  .204سنوو ال نا  بقسنن ينة
 .205بال ة المترا  بالجام  التنب  بنبس المدينة

)لوتنة  جد ال نراا العثمنان    ينت بالقبنا نجد أ  جمين  مسنا من حيث التخطيطف، وت  وثية  رابلس
  ك بينما مساجد ال راا المتل    يت بأابية نم  اس وانية وأسق  مس تة.(4ك 3ك 2

م(ك وتنن  البتننرة 1711-1551هننن 1123-958تنننالت  أنننإ تننو البتننرة العثمانيننة ا ولننو ) أمةةا تاريخيةةا  
قبنة واتندة أو أكثنر وتقنًا لمسناتة بينت م( كانت المسناجد م  ناة ب1835-1711هن 1251-1123القرمانلية )

م( تنننيمك  ا تبارهنننا تتنننرة تننننوي تنننو 1911-1835هنننن 1329 -1251ثانينننة )المنننالة. أمنننا البتنننرة العثمانينننة ال
اسن وانيةك ومسناجد  تا ي  المسجد الليب  و رو تسقيبإك توجدت مسناجد سنقبت بقبنا  وأانر  بأابينة نمن 

                                                           
 لالستاادة    هاا النو ية م  القبا  ونمااج ا تو الم ر  وا ندلسك راج ي 199

DOKMAK, A.: « La utilización de las partes de la bóveda de arista en la arquitectura islámica y mudéjar en 

Al-Andalua, norte de África y Sicilia », Anales de Historia del Arte19, 2009, 11-17. 
 .297ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال  200
 .م1111ك العمارة الدينية بالجاامرك بلة ب  201
 .97ك ت المعمارية بمدينة البليدةالمنلاك لامة ب  202
 .150ك المنلات الدينية بالجاامرك بلة ب  203
 .149ك المنلات الدينية بالجاامرك بلة ب  204
 .97ك 88 المنلات المعمارية بمدينة البليدةكك لامة ب  205
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منن   االمسنناجد بأسننق  مسنن تة ت ننو تقلينند معمننار   يميننا كثيننرً  سننقبت بالنني  منن  ا ابيننة والقبننا . أمننا ت  يننة
 .206المساجد ت  ك  البترات اب  وأثنا  البترة العثمانية وبدو  انق اي

والمتقا عة ه  وسيلة التسقي  الرميسة م  وجود ابة تتقدم  ال وليةتعد ا ابية  وثية تونسمساجد وت  
واسنننتادمت ا ابينننة بينننر تنننو بننننارت بأابينننة متقا عنننة. والجنننام  الكتينننت سنننق  جنننام  يوسننن  دا  المتنننرا . 
ونالتنن  تننو جننام  جننام  تمننودة بالننا والجننام  الجدينند وجننام  يوسنن  مننات  ال نناب .  تننو تسننقي  ال وليننة

ولننم يسننتث  منن  النن  سننوإ  .207(20)لوتننة  مننات  ال نناب  اسننتادام سننت ابننا  تننو الت  يننة بجاننن  ا ابيننة
 قبة مركاية وأرب  أنما  ابا  وأرب  ابا  م يرة تو ا ركا جام  متمد با  )سيد  مترا( والا  سق  ب

ك والا  يتأل  تو التقيقة م  سقبي  ك وجام  البا  بالقيروا  والا      بسق  الب  مس م208(5)لوتة 
لمينناا ا م ننارك وسننبل  يسننمو بننن "السننمية" أ  هننو سننق   ةو  يسننمو بننن "سننق  المننا "  نننإ  رمننالننبيي ي  لنن

 .209أ واد العر ارواد وم  ل اية جمالية ب د  أ  يتج   كتمو اسم   ير تام  ب  م

وجود القبة أ لو المن قة ت ىبراا المترا ككا  ال ر  من ا واستادام ابة تتقدم المترا  تو التسقي   
التو تتقدم المتنرا  هنو ننوي من  التأكيند المعمنار   لنو ىبنراا هناا المكنا ك والنا  تنرو المعمنار  لنو ىبنرااا 

من  أسنب   لنو المتنرا  والمنبنرك بجانن  كوننإ الموان  المامنو لمنالة  لكونإ يتتنو  ن راً  ؛ام بلتو الوس
تننرو المعمننار  لننو ىدرا  تمننميم للمننوت تننو رواو القبلننة لتتسنني  نتيجننة ل تجننا كمننا  .210اإلمننام والاليبننة

مننايم  لننو توالمجنناا القننا   تقنند سننا دت منن   مننو تنيننة المتننرا    كاتمننا  الا ينن  أو اإلمننام بالممننلي
واسنتادام ابننة تتقندم المتننرا  تن  التسننقي   .كمنا سننبو اكنرا ليمنن  ىلنو أكبننر اندر من  الممننلي  منوت اإلمنام

تنن   بننالم ر  ا دنننو   ننرت أانندم نمااج ننا وجنند منننا العمننور المبكننرة تنن  مسنناجد الم ننر  وا ننندلسك تيننت 
 م  الايتونننننننننةجننننننناوتننننننن  ك  211(م836  هنننننننن221) بننننننن  ا  لننننننن  تجديننننننندات اينننننننادة اهللجنننننننام  القينننننننروا  تننننننن  

                                                           
 .286-285ك تاري  معمار المسجد تو ليبياك البلول  206
 .216ك المساجد العثمانية تو تونسك السيد 207
 .973ك جام  سيد  متراك   ية؛ 110ك جوام  تونس تو العمر العثمان ك مام  ب  208
 .169ك مساجد القيروا ك  ثما  209
ك م1995ك 20ك 4.ك يمجلنة الندارةك "ابة الملوي المتقا عة تو الم ر  وا نندلس تنو  منر المنراب ي "ك متمد الكتالوإك 210
57. 
رسننالة ينن  والقبننة تننوو المتننرا  تنن  العمننارة اإلسننالمية تننو العمننور الوسنن  "ك ك "تنناري  ت ننور بنننا  ا واو ىيمننا  ا   منن ك 211

وا   كننا  ا سننتاا أتمنند تكننر  يعتقنند أ  ابننة المتننرا  التننو . 12مك 2010ك كليننة الدراسننات العليننا  الجامعننة ا ردنيننةك ماجسننتير
ك القناهرةي دار مسنجد القينروا ك أتمند تكنر ك. أتدث ا ايادة اهلل ب  ا  ل  ألنتقت من  أنمنواج كنا  ااممنًا بالمسنجد ابن  اينادة اهلل

 .96ك م2009العالم العرب ك 
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جننام  سوسننةك جننام  ثننم   ننرت بعنند النن  تنن  كنن  المسنناجد الجامعننة بننالم ر  ا دنننو كك 212م(864هننن 250)
ثنننننم انتلنننننرت لتلنننننم  مع نننننم جوامننننن  ال نننننر   ك213الجوامننننن  التبمنننننيةمنننننبااسك جنننننام  الم دينننننةك وتنننننو كننننن  

هو لتايد البراغ  -ة ىماتة لو امب ا السابق – وربما كا  السب  ت  انتلارها بالمساجد الم ربية ك214اإلسالم 
 .215اإلما ة والت وية الجيدةالداال  لرواو القبلة؛ مما يالد  ىلو وترة 

 بعض السمات العامة:.3

 المجمعات المعمارية:.1.3

كننا    ننور تكننرة المجمعننات المعماريننة بننبالد الملننرو اإلسننالم  سننابقًا ل  ورهننا بننبالد الم ننر ك تيننت 
ومننريم ومسنناك  تقند كننا  يلتننو بالجننام  سننبي  وكتننا  وك ك  نناهرة اننال  العمننر المملننهنناا ال رتنت ممننر 

كننا  المبنننو يننالد  مجمو ننة و ننام   ىاملننةك اامننة بننال ال  واللننيو  ومكتبننة ومانناا   دوات الجننام  وما 
ك تن  بنالد ا نامنو  تن  العمنر السنلجوا   نرت المجمعنات كمنا  .216كالمالة والتدريس والتمنو  و يرهنا

تلنييدهاك   ىلنو العثمنانيي  الناي  أكثنروا منتقلنت نا ومنن مك م(1238هنن 636)مجمن  الاوانند بقيمنرية  أادم او 
  و يت  وس  مجم  معمار ليد الا  (ك م1470-1463هن 874-867)مسجد متمد الباتم باستانبو  ي مث 

ومجمنن  السننل ا  باياينند  كوااننناً  للمننياتة وم عمنناً  منندارس ومستلننبو وداراً   باإلمنناتة ىلننو هنناا المسننجد ثمننان
 .217م(ك و يرها1488-1484هن 893-889بأدرنة ) الثان 

بنالم ر  ا وسن   ت  نر المجمعات المعمارية اب  العمر العثمنان ك تقند وتو ال ر  اإلسالم   رتت 
مجمعًا ( م1348-1331هن 749-731)المرين  تيت ليد السل ا  أبو التس  المرين  -تو العمر الايان 

                                                           
"مسجد الايتونة الجنام   أتمدك تكر ك؛ م1024ك م1947ك 4ن.ك مج7.ك جن2ك مجلة الكتا ك "جام  الايتونة"ك اهلل  بد كبيرك 212

ك "جننام  الايتونننة بمدينننة تننونس"ك لعاينناا  بنند النندوثتل ك؛ 69ك م1952ك 2.ك ي4ن.ك مجننالمجلننة التاريايننة الممننريةتننو تننونس"ك 
 .2ك م1999جامعة المل  سعودك   /ك كلية العمارة والتا ي 2ن.ك مجأبتات ندوة  مارة المساجد

 .297-295ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك  جال  213
ا . وتن  الم نر  تيت   رت ت  الم ر  ا وس  ت  جوام  ك  م  سيد  ىبراهيمك سيد  بومدي ك وسنيد  التلنو  بتلمسن 214

ا امننو وجنندت تنن  جوامنن ي القننرويي  وا ننندلس ببنناس البننال ك تينملنن ك تنناااك الكتبيننة ا و  والثننان ك المنمننور بقمننبة مننراكبك 
المسجد الجام  والتمنرا  ببناس الجديندك تاروداننتك المواسني  وبنا  دكالنة بمنراكب. وتنو ا نندلس وجندت بجنام  ار بنةك وجنام  

  يرها.الموتدي  بإلبيليةك و 
 .278ك تمميم العمامر الدينيةك رتا  أبو 215
ك اإلسنننكندريةي دار الوتنننا ك ن رينننة الو يبينننة بالعمنننامر الدينينننة المملوكينننة البااينننة بمديننننة القننناهرة كالسنننتار  بننند متمننند ك ثمنننا  216

 .208ك م2005
 .189ك 84ك تنو  التر  و مامرهمك  با  مال  217
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-1359هننن 791-760) سننل ا  الايننان  أبننو تمننو موسننو الثننان معماريننًا بتنن  العبنناد بتلمسننا ك كمننا بنننو ال
 .218مجمعًا معماريًا التم   لو مسجد سيد  ىبراهيم وابة وااوية ومدرسةبتلمسا   م(1389

المجمعننات المعماريننة تننو الم ننربي  ا دنننو وا وسنن . تبنن  وثيننة  انتلننرت  نناهرةمنن  انندوم العثمننانيي  و 
ر وجنننام  سنننيد  الكتنننان  بقسنننن ينةك وجنننام   ننني  البيمنننا  تتققنننت تنننو كننن  مننن  جنننام  سنننيد  لامننن الجاامننر

بمعسننكرك وجننام  انقننة سننيد  ننناج  ببسننكرة. وانند ألتننو بكنن  جننام  منن  الجوامنن  السننابقة مدرسننة ومننريم أو 
الننا  لننيد  القرمننانل أتمنند بالننا جننام  وتنن  وثيننة  ننرابلس وجنندت  نناهرة المجمعننات المعماريننة تننو  .219مقبننرة

  تنراد ا سنرة ومدرسنة من  مسنتويي ك لو الجام  ومريم للمنلن  ومندت   مم  مجم  معمار  كبير يلتم 
 مجمنن  اللنني  المتجننو  بممننراتةىمنناتة ىلننو  .220ومننريم مدرسننة إبنن ك تيننت ألتننووجننام  ارجنن  ب ننرابلس

وجنام  منراد أ نا تنو تناجورا  كنا   .221مسجدًا جامعًا وااوية كاملة المراتو وابنة منريتية للمنلن والا  يمم 
ويمم جام  در وت بالا ب رابلس مدتنا  يلتم   لو مجمو ة من   كالمسجد مدرسة ومريميمم ىلو جان  

  .222وتجرة مب  المواايتك وتمامالتراكي ك وثالثة أمرتةك وتجرة اللعرة النبوية اللريبةك 

  لنننو يتتنننو وتننن  وثينننة تنننونس وجننندت المجمعنننات المعمارينننة تنننو الجنننام  الجديننند بمديننننة تنننونس والنننا  
ك وجننام  يوسنن  مننات  ال نناب  الننا  ألتننو بننإ مدرسننة وكتننا  223ومننريم للمنلنن )سننبي ( وسننقاية مدرسننة 

مسننجد ومدرسننة وتمننام اتتننوإ  لننو  م(1675-1666هننن  1086-1076) ك وجننام  باجننة224وتمننام ومننريم
 .225وتوانيت

 إلحاق ضريح بالجام :.2.3

ة اللنني  ىسننما ي  ك تبنن  رسننالأو العكننس   ىلننو جننواا ىلتنناو منلننأة دينيننة بالمننريمألننارت أاننوا  البق ننا
ك وكنا  الن  التميم  التونس  ما يلنير ىلنو "جنواا البننا   لنو القبنور ىاا كنا  تول ناك كالقبنة والبينت والمدرسنة

أمنا تيمنا يتعلنو باتاناا  كواه  اب  القمار ىلو الجواا وواتقإ ابن  رلندتو مل  البان "ك واه  اللام  للمن  
تننو بدايننة   نند اإلسننالم تتننو ث يعبنند الننناس الميننتك ثننم بعنند أ   المسنناجد  لننو القبننور تقنند كننا  التتننريم  نناهراً 

                                                           
 .م2006-2005ك د بالجاامرأنما  التا ي  المعمار  للمساجك دتدو  218
 .م2005ك أنما  التا ي  المعمار  للمساجد بالجاامرك دتدو  219
 .157ك 132ك ا  ما  المعمارية لألسرة القرمانلية تو ليبياك البمال  220
 .م1041ك المنلات الدينية بممراتة اهللك اير 221
ك ن ننرة  لننو العمننارة الدينيننة وت ورهننا تننو ليبينناك البلولنن ؛ 127ك  مننارة الم ننر  وا ننندلس تننو العمننر اإلسننالم ك الب نسنن  222

261. 
 .846ك بال ات ااتية  ثمانية تو الجام  الجديد بمدينة تونسك اليبة 223
 .114ك جوام  تونس تو العمر العثمان ك مام  ب  224
 .67ك التأثيرات  لو العمارة والبنو  اإلسالمية تو ليبياك الب نس  225
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تعننند  ننناهرة ىلتننناو ا منننرتة بالمسننناجد والمنلنننات الدينينننة مننن  السنننمات و  .226اسنننتقر اإلسنننالم تقننند االنننت العلنننة
المعمارية الواتدة م  الملرو ىلو بالد ال ر  اإلسالم ك واد   رت تنو بنالد الم نر  ابن  العمنر العثمنان ك 

من  المنعوبة بمكنا  تتديند تناري    نور ا منرتة ىث أننإ  كتت أكثر انتلارًا م  اندوم العثمنانيي ولكن ا أمب
)ابننة سنننيد   سننا  بتننونساالم  نناة بقبننا  تننو بننالد الم ننر ك ولعنن  أانندم منننريم معننرو  هننو مننريم بنننو ار 

-514  )ك يليإ ابة الباروديي  بمراكبك والتو ترج  ىلنو العمنر المراب ن 227م(1093هن 486ا ( )مبواري
-524ك ثنننم منننريم الم ننند  بننن  تنننومرت النننا  لنننيدا  بننند المنننالم  بننن   لننن  ) 228م(1130-1120هنننن 525
ك للعلمننا  وا وليننا  وكننال  للتكننام وا منننرا  . وتوامنن  بعنند النن  بنننا  ا منننرتة229م(1163-1130هننن 558

أبعننادًا متناهيننة لنندإ ا وسننا  اللننعبية تننو   يك وتقننديس واتتننرام أوليننا  اهلل المننالتتيننت أاننا تكننريم ا مننرتة
 ك231انتلرت ا مرتة التو تمم رتات المالتي ك وكلما انتلرت تركة التمو  والاوايا 230اللما  اإلتريق 

كما كا  للعوام  اللامية والر بة الملتة لألمرا  والتكام ت  ىنلا  أمنرتة ل نم تمنم رتنات م وتالند اكنراهم 
تقننند وجننندت ا منننرتة ملتقنننة بنننالجوام  تنننو كننن  المجمعنننات ك 232ا منننرتةأثنننر رمنننيس تنننو ىنلنننا  كثينننر مننن  

المعماريننة سننابقة النناكر سننوا  تننو وثيننة الجاامننر أو  ننرابلس أو تننونس. كمننا ألتقننت بننبع  المسنناجد ا اننرإ 
 .باال  المجمعات المعمارية

 ومنننريم الجنننام  الكبينننرك 233مسنننجد ومنننريم سنننيد   بننند النننرتم  الثعنننالب هننننا   تبننن  وثينننة الجاامنننر
ك كمنا ألتنو منريم 234بمعسكرك ومريم البا  متمد وأاوا أبو كابوسك ومريم سنيد   بند القنادر الجياللن 
وتننو  ننرابلس وجنندت  .235سنيد  المبننار  بالمسننجد المعننرو  بننبس اثسننم بانقننة سننيد  ننناج  بمديننة معسننكر

ابن  سننليما ك  ود ااانندارك سنيد  الكتنان ك ابنن  ال بين ك سنيد  ابن  اإلمنامك سنيد منا منرتة تنو جوامن  مت

                                                           
 .110-109ك ن رية الو يبية ك ثما  226
تنر  ك البناج  مام ك ب ؛ 23ك م1959تونسي المع د القوم  لنثار والبنو ك القبا  التونسية تو ت ورهاك ك سليما  كابيس 227

 .10ك م2004ةك يك تونسي وكالة ىتيا  الترات والتنمية الثقاتمدينة تونس
 .277-267ك وت ور  مارة القبا  اإلسالمية تو الم ر  ا امك مال  العايا  بد سالمكراج ي  228
 .176ك  مامر الموتدي  الدينية تو الم ر ك الكتالو  ؛46ك الب  المراب   والموتد  بالباسك 229
  بنند تنبنن ك؛ 454ك 3ن.ك جننم1994ك 2.ك النندار البيمننا ي دار الرلنناد التديثننةك  الم ننر   بننر التنناري ك ىبننراهيم كتركننات 230

 .526ك م2020ك 22.ك ي22ن.ك مجدراسات تو  ثار الو   العرب نية"ك ك "أمرتة مدينة وثتإ الموريتامتمد والكتالو ك الرتيم
مجلنة ك "ا مرتة والماارات تو الجاامر العثمانينة من  انال  كتن  النرتالت الم ربينة"ك  مر اايدك وب  مالم بوسليمكراج ي  231

 .278-267ك م2015ك ديسمبر 21.ك يالعلوم اإلنسانية واثجتما ية
 .106 كن رية الو يبية ك ثما  232
 .45ك العمرا  تو الجاامرك ايتون  تسان ك؛ 47ك المساجد والعمرا  تو الجاامرترت ك  233
 .128ك المنلات المعمارية بمدينة البليدةك لامة ب  234
ك 19.ك ي19ن.ك مجننندراسنننات تنننو  ثنننار النننو   العربننن ك "ا منننرتة بنننالجاامر انننال  الع ننند العثمنننان "ك القنننادر  بننند كدتننندو  235

 .1161ك م2016
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 .236سيد  الت ا ك اب  موس  )اب  مقي (ك سيد    ية البال ك سيد  جابرك سيد  سالم الملا ك و يرهنا
ك جننام  تمننودة بالنناك جننام  (11)لوتننة  وتنن  وثيننة تننونس أمننيبت ا مننرتة ىلننو كنن  منن  جننام  يوسنن  دا 

 س.تسي  ب   ل  ترك  )الجام  الجديد(ك وجام  يوس  مات  ال اب  بمدينة تون

و   موا  المريم بالنسبة للجام  الملتو بإ تقد تنو ت أماكن اك تيت وجدت مالمقة لبينت المنالة 
 نرو  المسناتة والموان  أو بعيدة  نإ ىلو اليمي  منإ أو ىلو اليسار أو تو الج ة المقابلة لرواو القبلة وتقنًا ل

الن  جندار القبلنة وث تلن   أ  جنا   وكا  يرا و تو مواع ا ا تكنام البق ينة بتينت ث تكنو  كتو ك  جام 
وهنو من  التنأثيرات  كتخطيطةا  مربعةا  تعلةوب قبةة  ا مرتة الملتقة بنالجوام  واد اتاات ج  ك م  رواو المالة

بوثينة الجاامنر  ا منرتةوهننا  بعن   كال راا ا كثر انتلنارًا تن  العنالم اإلسنالم  لنراًا و ربناً  وهاا المتليةك
الملتو بالجام  مريم المث  ك األضرحة الم توحةاتب  تا ي  ا نم  العثمان  تيت نيت  لو ال راا ب  التو 

ويتميننا هنناا النننم  بوجننود أربعننة أ منندة أو  ا امننرك ومننريم سننيد  الكتننان ك والمننريم بانقننة سننيد  ننناج .
د امننات تعلوهنننا ابنننة أو سنننق  هرمننن  أو مسننننم وأتياننننًا سنننق  النننب ك وهننناا ا  مننندة ىمنننا تقنننوم  لنننو ا ر  

هاا ال راا م  ممياات العمارة الجناماية العثمانيةك ويرج  ال  ىلنو يعد و  .237الرة أو  لو مم بة تجريةمب
 .سا تإ وس ولة ىنلامإ والة تكلبتإرلااة هاا اللك  المعمارإ م  ب

 المساجد المعلقة:.3.3

ىلننو  بنننو تننو مسننتوإ  لننو ك بينمننا يامننو مسننتواها ا رمنن  لننو هنناا النننم   لننو المسنناجد التننو ت  ي
أ را  أارإ  ادة ما تكو  ت  لك  توانيت ومراتو تجارية توان   لنو المسنجد نبسنإك واند ث تكنو  تابعنة 

منننن  السننننمات المعماريننننة التننننو انتلننننرت تننننو الم ننننربي  ا دنننننو وا وسنننن  منننن  انننندوم والمسنننناجد المعلقننننة  .238لننننإ
 رتننت تننو مسننجد ربننا  وجنندت تننو تننونس ابنن  العمننر العثمننان ك تيننت وا   كانننت هنناا ال نناهرة . ثمننانيي الع

المنستير ومسجد ربا  سوسة. وا   كانت الو يبة هنا تاتل     المساجد المعلقة التقليدية والتو تبنو أسبل ا 
  ادة توانيت.

وسننا د  لننو وجننود المسنناجد المعلقننة تننو الم ننربي  ا دنننو وا وسنن  بنام ننا وسنن  منننا و تجاريننة اات 
لننال  ؛ 239تننو مدينننة تننونس مثلمننااات المسننتوإ المامنن  ا ر   ىمنناتة ىلننو  بو راتيننةكثاتننة سننكانية كبيننرةك 

                                                           
ك التأثيرات  لو العمنارة والبننو  اإلسنالمية تنو ليبيناك الب نس ؛ 206-200ك 174ك تاري  معمار المسجد تو ليبياك لبلول ا 236
73-74. 
 .م1168-1167ك ا مرتة بالجاامر كدتدو  راج يلالستاادة    هاا النم  وتأميلإ  237
 .140ك العمارة اإلسالمية والبيمةك واير  238
 .54ك ك المساجد العثمانية تو تونسالسيد؛ 109ك ا جام  يوس  دك مام  ب  239
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مننا تإ بعمنن  توانيننت تننو تلنن  الجوامنن   المسننتوإ السننبل  المعمنناراسننت    يمننر  منن  ريع ننا  لننو المسننجد وا 
 .240أربا  الو ام  بإ وترميمإ لو و 

لجاامر انال  من  المسناجد بنا االعثمانية التو ميات  نددً  السمات المعماريةم    اهرة المساجد المعلقةو 
جنام  و جنام  سنيد  الكتنان ك جام   لو بتلي  بمديننة الجاامنرك وجنام  الندا  بالقمنبةك و ك مث ي هاا العمر

الجننام  الكبيننر تننو ام  يوسنن  دا ك جننتنن  تننونس منن  المسنناجد المعلقننة و  .241سننيد  لامننر بمدينننة اسننن ينة
 .242جام  مات  ال اب و سيد  متراك تام  جام  البا  بالقيروا ك  جام  تمودة بالاك بنارتك
 :والنتائج الخاتمة

بعندد أ  الم نربي  ا دننو وا وسن  اند ااداننا انال  العمنر العثمنان  اتمم م  انال  العنر  السنابو 
كبير م  المساجد التو اتبقت تيما بين ا تو كثير من  ال نواهر والعنامنر المعمارينة؛ بتكنم الجنوار والعالانات 

لسننل ة التاكمننةك وكننال  امننو  ا لنننبس العوامنن  البيميننة والمناايننةك ولنننبس ك ووتنندة المنناه  واالمتبادلننة بين ننا
كال  اتمم أنإ ث توجد  انبرد بعم ا ب واهر و نامر معمارية لم تلاهد ت   يرها.والمالثرات. كما  دالروات

ور ننم  .متبادلننة لننو تننأثيرات كنن  من مننا بنن  اتتننوت  ك ثمننان  بتننتمتلنن  بتننت أو  ننراا مسنناجد اات  ننراا 
يدت  لو ال نراا العثمنان  تنو  أ  العمامر التو ل  ثيرات المتبادلة بي  ال رااي  المتل  والعثمان  الواتد ىثالتأ

يدت وتنو ال نراا المتلن ك وتنو الجاامنر تسناو  تقريبنًا  ندد المسناجد التنو تونس اليلة جدًا و البية المسناجد ل ن
 كثرية المساجد ليدت وتو ال راا العثمان ليدت وتو ال رااي  المتل  والعثمان ك أما تو ليبيا تإ  أ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ك دراسنننات تنننو  ثنننار النننو   العربننن ك "الجوامننن  المعلقنننة بمديننننة  نننرابلس اللنننام تنننو العمنننر العثمنننان "ك ىبنننراهيم  ننناتو ك أبنننو 240
 .591ك م2011ك 14.ك ي14ن.مج
 .م1110ك العمارة الدينية بالجاامرك بلة ب ؛ م1006ك أنما  التا ي  المعمار ك دتدو  241
 .172ك 119ك 107ك 86ك 73ك 54ك المساجد العثمانية تو تونسك السيد 242
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  المصادر والمراج :ثبت 

 أوال : المصادر والمراج  العربية:
 التمنننارة تننن  المسننناجد  منننارة يمنننالتمرك "ا نامنننو  بنننالد تنننو السنننلجواية المسننناجد  لنننو جديننندة "أمنننوا  كتتتننن  ت نننيم كىبنننراهيم 

ك م2013ىبرينن   24-21 اإلسنالمية ب نناةك الجامعننة  /ال ندسنة كليننة كوالمت يننرات الثوابنت بنني  اإلسنالمية
57-99. 

 IBRĀHĪM, FAHĪM, «Aḍwāʾ ğadīda ͑alā al-Masāğīd al-Sūlğūqīya fī bilād al-Anāḍūl», 

mūtamar: ͑Imārat al-Msāğīd fī al-Ḥaḍāra al-īslāmīya bayn al- ṯawābīt waʾl-Mūtġīrāt, 

Faculty of Engineering/ The Islamic University of Gaza, 21-24 Avril 2013, 57-

99. 

 .................ك دراسننة مقارنننة  سننالي  التا نني  تنن  العمننامر الدينيننة السننلجواية والممننرية تتننو ن ايننة العمننر المملننوك  ك
 .م2014القاهرةي المكت  العرب  للمعار ك 

 _____,  Dirāsa mūqārna li-asālīb al-taḫṭīṭ fī al- ͑Amāʾīr ͗al-Dīnīya al-Sūlğūqīya waʾl-Miṣrīya ḥattā 

nīhayat al- ͑Aṣr al-mamlūkī, Cairo: al-Maktab  al- ͑Arabī līʾl-Mʿārīf, 2014. 

 الربننا ي م بعننة المعننار  الجدينندةك  ك5جننن. كتنناري  العمننارة اإلسننالمية والبنننو  الت بيقيننة بننالم ر  ا امننوك  ثمننا  ىسننما ي ك
 .م1993

 ISMĀ῾ĪL, ʿUṮMĀN, Tārīḫ  al-ʾImāra  al-ʾIslāmīya waʾl-funūn al-Taṭbīqīya biʾl-Maġrīb al-Aqṣā, Vol.5, 

Rabat: Maṭba῾at  al-Ma῾ārīf, 1993. 

  ك ترجمنننةي أتمنننند  يسننننوك اسنننتانبو ي مركننننا ا بتننننات للتننناري  والبنننننو  والثقاتننننة تننننو  التننننر  و مننننامرهمك أوا ننننا   بنننناك  منننال
 .م1987اإلسالميةك 

 OKTAY, ASLAN ABA, Funūn al-Tūrk wa ͑amāʾīruhūm, Translated by: Aḥmād ʿIsā, Istanbul: 

markaz al-abḥāṯ līʾl-tārīẖ waʾl-funūn waʾl- ṯaqāfa  al-Islāmīya, 1987 .  

 م1971ك القاهرةي دار المعار ك  اا  سيد ترجمةيك الب  المراب   والموتد ك توريس بالباسك. 
 BALBAS, TORIS, al-Fan  al-Mūrābṭī waʾl-Muwaḥidī, Translated by: Sayid Ġāzī, Cairo: Dār  al-

Mʿārīf, 1971     
 م1988ك بيروتي دار ال ر  اإلسالم ك الساتل  تماد  ترجمةيك تاري  ىتريقية ت  العمر التبم ك روبار برنلبي ك. 

 BRUNSCHVIK, ROBAR, Tārīḫ Ifrīqīya fī al- ͑Aṣr al-Ḥafṣī, Translated by: Ḥamādī al-Sāḥīlī, Beīrūt: Dār 

al-Ġarb al-Islāmī,  1988.  
  679-658ك م2014ك 17ن.ك مجدراسات تو  ثار الو   العرب ك "جامعا رليد بالا والعتيو ببن   اا " كمم بو كالبرك. 

4328710.21608/CGUAA.2014. 
 AL-BIRKĪ, MŪSṬAFĀ, «Ǧāmī῾ā Rašīd Bāšā waʾl-῾Atīq bībanā Ġāzī», Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al -

Arabī17, 2014 658-679.  
  1107ك م2012ك 15ن.ك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "العمارة الدينية بالجاامر اال  الع ند العثمنان " كايرة كبلة ب-

   .CGUAA.2012/3440010.21608.م1131
 BIN BĪLA, ḪĪRĪA, «al-῾Imāra al-dīnīya biʾl-Ğazāʾīr ḫīlāl al-῾Ahd al-ʿUṯmānī», Dirāsāt fī aṯār al-

Waṭan al -῾Arabī15, 2012. 

 م2008جامعة الجاامرك   ثارك مع د اآلرسالة دكتوراة "كالمنلات الدينية بالجاامر اال  الع د العثمان ك "..............ن. 
 _____, «al-Mūnšaʾāt al-Dīnīya biʾl-Ğazāʾīr ḫīlāl al-῾Ahd al-ʿUṯmānī», PhD Thesis,  Institute of 

Archeology/ University of Algiers, 2008. 

https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2014.43287
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2014.43287
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2012.34400
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 ............" ك م2012ك 13.ك ي13ن.جننك ممجلنة اثتتناد العننام لنثناريي  العنر ك "مننابر مسناجد الجاامننر تنو الع ند العثمننان ك
146-169.291910.21608/JGUAA.2012.   

 _____,«Manābīr masāğid al-Ğazā͗īr fī al-῾Ahd al-ʿUṯmānī», Mağalat al-Itiḥād al-ʾAm līʾl-Aṯārīyīn 

al-῾Arab13, 2012  

  منلننورات جمعيننة النند وة ي ك  ننرابلس نلننمعمننار المسننجد تننو ليبيننا تننو الع نندي  العثمننان  والقرمتنناري   ك لنن  مسننعودك البلولنن
 .م2007 اإلسالمية العالميةك

 AL-BALŪŠĪ, ῾ALĪ MASʿŪD, Tārīḫ miʿmār al-masağīd fī Lībya fī  al-῾Ahdīn al-ʿUṯmānī waʾl-Qarmānlī, 

Tripoli: Manšūrāt Ǧamʿiyat al- Dʿawa al-Islāmīya al- ͑Alamīya,  2007. 

 ك 17ن.ك مجدراسات تو  ثار الو   العرب ك "اآلثار البااية م  جام  السيدة المندثر تو مدينة الجاامر العثمانية" كل يبة كبورابة
  .CGUAA.2014/582.4326710.21608-568ك م2014ك 17.ي

 BŪRĀBA, LAṬĪFA,«al-Aṯār al-Bāqya min ğāmī῾ al-Sayida al-Mūndaṯīr fī madīnat al-Ǧazāʾīr al-

ʿUṯmānīya», Dirāsāt fī aṯār  al-Waṭan al -῾Arabī17, 2014, 568-582 .  
 ك ديسنننمبر 49ي. ا  نننوا ك-ك جامعنننة  منننار ثليجننن مجلنننة دراسننناتك "ت نننور المتنننرا  تننن  العمنننارة اإلسنننالمية"ك نعنا نننة توامنننةك

 .53-26ك م2016
 TAWĀMA, NIʿNĀʿA, «Taṭawur al-Mīḥrāb fī al-῾īmāra  al-islāmīya», Dirassat revue international49,  

Ammar Telji University - Laghouat,  2016, 26-53.  

  639ك م1999ك 2.ك ي2ن.ك مجننننننننندراسنننننننننات تنننننننننو  ثنننننننننار النننننننننو   العربننننننننن ك "مسننننننننناجد درننننننننننة ا ثرينننننننننة" كمتمننننننننند كالج ينننننننننن-
688. 4084410.21608/CGUAA.1999.  

 AL-ĞŪHAYNĪ, MUḤAMMAD, «Masāğīd Dirna  al-aṯārīya», Dirāsāt fī Aṯār  al-Waṭan al -῾Arabī 2, 

1999 .  
 م2015جامعة الجاامرك   لوم اإلسالميةك كلية العرسالة ماجستيرك "مساجد القمبة تو الع د العثمان " كمتمد كسعيد تاج. 

 ḤĀǦ SA῾ĪD, MUḤAMMAD, «Masāğid  al-Qaṣaba fī al-῾Ahd al-ʿUṯmānī», MasterThesis, Faculty of 

Islamic Sciences/ Algeria University, 2015  .  
 ك ل ك الكتا  ا و  )المدا (موسو ة العمارة اإلسالمية تو ممر م  البتم العثمانو تتو   د متمد  ك تماة متمد التدادك

 .م1998القاهرةي مكتبة اهرا  اللروك 
 AL-ḤADDĀD, MUḤAMMAD ḤAMZA, mawsūʿat al-῾imāra al-islāmīya fī Mīṣr min al-Fatḥ al-ʿUṯmānī 

ḥattā ͑ ahd Muḥammad ʿAlī , the first book (Introduction), Cairo: Maktabīt 

Zahrāʾ al- Šarq, 1998. 

 ..............ك القنناهرةي دار 1ك  .بتنوت ودراسنات تنو العمنارة اإلسنالمية "التا ني   ينر التقليند  للمسناجد تنو ا نندلس"ك ننك
 .195-161 كم2000 كن مة اللرو

 _______,«al-Taḫṭīṭ ġayr al-Taqlīdī liʾl-Msāğīd fī al-Andalūs», Buḥūṯ wa dirāsāt fī al- ͑ imāra al- 

islāmīya, Cairo: Dār nahḍat al-Šarq, 2000, 161-195.  

  ك كلينننة العلنننوم اإلنسنننانية  رسنننالة ماجسنننتير ك"العمنننرا  تنننو الجاامنننر انننال  الع ننند العثمنننان " كلننن يرة كايتنننون  و تريننندة كتسنننان
 .م2018الجيالل  بونعامةك الجاامرك جامعة   واثجتما ية

 ḤASSĀNĪ, FARĪDA & ZAYTŪNĪ, ŠAHĪRA, «al-Umrān fī al-Ǧazāʾīr ḫīlāl al-῾Ahd al-ʿUṯmānī», 

Master Thesies, Faculty of humanity and sociology Sciences/ University of 

Djilali in Bounaama, Algeria, 2018. 

 1089ك م2016ك 19.ك ي19.جنننك مدراسات تو  ثنار النو   العربن "ك المساجد الريبية بمن قة بن  ورتال ك " املة تنب ك-
 .CGUAA.2016/2959810.21608 .م1115

 ḤANFĪ, ʿAʾĪŠA,«al-Msāğīd al-rīfīya bimanṭqīt banī wartilān », dīrāsāt fī aṯār al-Waṭan al -῾Arabī19, 

2016. 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2012.2919
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2014.43267
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.1999.40844
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2016.29598


   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

623 | DOI 10.21608/jguaa.2022.49525.1136عامر حسن أحمد عجالن 

 

  ك 22.ك ي22.نجننك متنو  ثنار النو   العربن  دراسناتتنب ك  بد الرتيم والكتالو ك متمندك "أمنرتة مديننة وثتنإ الموريتانينة"ك
  .CGUAA.2020/548.24416.103210.21608-520ك م2020

 ḤANFĪ, ʿABD AL-RĪHĪM ,& AL- KAḤLĀWĪ, MUḤAMMAD,« Aḍriḥat madīnat walāta  al-

Mūrītānīya», dīrāsāt fī aṯār al-Waṭan al -῾Arabī 22, 2020. 

  جامعنة المران ك ليبيناك   ك كلينة اآلدا  والعلنوم بنالامسرسالة ماجسنتيرك "الماا  الليبية تو العمر العثمان " كمتمد كالااام
 .م2008

 AL-ḪĀZMĪ, MUḤAMMAD, «al-Maʾāḏ īn al-Lībīya fī al-῾Aṣr al- ʿUṯmānī», Master Thesis, Faculty of 

Arts and Sciences of Khamsa / Al-Muraqab University.-Libya, 2018. 

 .................." 40-11 كم2017ك أبري  2.ك يمجلة لبدة الكبرإ"ك اإلسالم  العالم تو المعمارية و راها الماا ك. 
- ………………, «al-Mayāḏ īn wa ṭuruza al-miʿmārīya fī al-῾Alm al-Islāmī», Mağlat labda al-

kūbra2, Abril 2017, 11-40. 

  م2007لنلر والتواي ك ارة لدار التمي ك الجاامرامبة مدينة الجاامر ك ل  كاالم. 
-H̱ULĀṢĪ, ῾ALĪ, Qaṣabat Madīnat al-Ğazāʾīr, al-Ğazāʾīr: Dār al- Ḥaḍāra liʾl-Našr waʾl-tawzīʿ,2007. 

 ك م2010ك 13.ك ي13ن.ك مجننات تننو  ثنار النو   العربن دراسنك "المنلنات الدينينة اإلسننالمية بمديننة ممنراتة" كجمنا  كاهلل اينر
 CGUAA.2010.3710/076.21608 .م1031-1107

 ḪAYR ALLAḤ, ĞAMĀL, «al-Mūnšaʾāt al-Dīnīya al-islāmīya bimadīnat Muṣrāta», Dīrāsāt fī aṯār 

al-Waṭan ’al -῾Arabī 13, 2010.  

  كدراسات تو  ثار الو   العرب ك "أنما  التا ي  المعمار  للمساجد بالجاامر اال  البترة العثمانية" كالقادر  بد كدتدو 
 3475810.21608.م1025-1005ك م2011ك 14.ك ي14.نمج/CGUAA.2011.  

 DAḤDŪḤ, ʿABD AL-QADĪR, «Anmāṭ al-taḫṭīṭ al-miʿmārī liʾl-masāgid biʾl-Ğazā͗ īr ḫīlāl al-Fatra al-

ʿUṯmānīya», Dirāsāt fī aṯār al-waṭan al -῾Arabī14, 2011. 

 …………….ك 15.ك ي 15.نك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "أنما  التا ي  المعمار  للمناا  العثمانينة بنالجاامر" نك
 .CGUAA.2012/3470310.21608 .م1465-0144ك م2012

 ------, «Anmāṭ al-taḫṭī ṭ al-miʿmārī liʾl-ma῾āzin al-uṯmānīya biʾl-Ğazā͗ir», Dirāsāt fī aṯār al-waṭan 

al-῾Arabī 15, 2012. 

 ………..946ك م2013ك 16.ك ي16ن.ك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "العثمنان  المتاري  بالجاامر انال  الع ند" ننك-
978. 3218310.21608/CGUAA.2013.  

 -----------, «al-Maḥārīb biʾl-Ğazā͗ īr ḫīlāl al-῾Ahd ͗al-ʿUṯmānī», Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al-῾Arabī16, 

2013. 

 …………..ك م2014ك 17.ك ي17.نك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "دك  المبل ي  بالجاامر اال  الع د العثمنان " ك
396-417.4267910.21608/CGUAA.2014.  

 ------------, «Dīkak al-mūbalġīn bil-Ğazā͗ īr ḫīlāl al-῾Ahd al-ʿūṯmānī», Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al-

῾Arabī 17, 2014. 

 ……………….كم2016ك 19.ك ي19ن.ك مجندراسات تو  ثار النو   العربن "ك "ا مرتة بالجاامر اال  الع د العثمان  نك 
 /CGUAA.2016.2962510.21608 .م1146-1180

 ------------, «al-Aḍriḥa bʾil-Ğazāʾīr ḫīlāl al-῾Ahd al-ʿUṯmānī», Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al-῾Arabī19, 

2014. 

 م1994ك كلية اآلثار جامعة القاهرةك رسالة ماجستيره"ك 12ك13ك "مساجد اإلسكندرية البااية تو القرني  أتمد داماوك. 
 DŪQMĀQ, AHMĀD, «Masāğid al-iskandarīya al-Bāqīya fī al-Qarnīn 12,13h», Master thesies, 

faculty of archaeology/ Cairo University, 1994. 

https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2020.24416.1032
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2010.37076
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2011.34758
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2012.34703
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2013.32183
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2014.42679
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2016.29625
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 ..............ك17. نك مجالعر  يي ثار لن مجلة اثتتاد العام"ك ا سالي  المعمارية لت  ية المتاري  تو العمارة ا ندلسية" ك 
 333710.21608 .49-1ك م6201ك 71.ي/JGUAA.2000. 

 -------,«al-Asālīb  al-miʿmārīya litaġṭīyat al-maḥārīb fī al-῾īmāra al-Andalūsīya», mağlat ʾal-ʾītḥād 

al-ʾĀm lī’l-ʾAṯārīyīn ῾al-῾Arab, vol.17, 2016. 

 ك تونسي دار سراس الدوثتل  العايا و بد اللاب  متمد ترجمةيك ينة تونس تو الع د التبم مد كالعايا  بد الدوثتل ك
 .م1981ك للنلر

 AL-DŪLĀTLĪ, ʿABD AL-ʿAZĪZ, Madīnat Tūnīs fī ͗al-͑ Ahd al-Ḥafṣī, translated by: Muḥammad  al-

Šabī, & ʿAbd al-ʿAzīz, ͗ al-Dūlātly, Tunisia: Dār sīrās līl- Našr, 1981. 

 مجلنننننة كلينننننة اآلدا  والعلنننننوم ك "تمنننننميم العمنننننامر الدينينننننة التبمنننننية والايانينننننة والمرينينننننة بنننننبالد الم نننننر ك "متمننننند كرتنننننا  أبنننننو
 .318-259 كم2015ك 1.ك ي37ك جامعة سيد  متمد ب   بد اهلل بباس/اإلنسانية

 ABŪ RĪḤĀB, MUḤAMMAD., «Taṣmīm al-῾Amāʾīr al-Dīnīya al-Ḥafṣīya a waʾl-zaīyānīya waʾl-

marīnīya bibilād al-maġrib», Journal of the Faculty of Arts and Humanities / 

University of Sidi Mohamed bin Abdullah in Fez 37, No. 1, 2015.  

 ك لجنام  كتلناوة( البعد الجمال  للعمارة العثمانية بمدينة الجاامر )دراسنة معمارينة أثرينة وجمالينةك "مليكة وبرواوك تسي  الااو ك"
 .242-227 كم2017ك أكتوبر 6.ك يمجلة العلوم اإلسالمية والتمارة

 AL-ZĀWĪ, ḤŪSAYN WA-BRŪĀQ MALĪKA,«al-Bū῾ad al-Ǧmālī liʾl-῾imāra al-ʿUṯmānīya bi-Madīnat 

al-Ǧazāʾīr», Mağlat al-ʿūlūm al-islāmīya waʾl-Ḥaḍāra 6, 2017. 

 م1997ك اإلسكندريةي مالسسة لبا  الجامعةك تامرة الاالتة تو ا ندلسار بة ك العايا  بد السيد سالمك. 
 SALĪM, AL-SAYIDʿABD AL-ʿAZĪZ, Qūrṭūba ḥāḍīrat al-H̱īlāfa fī al-Andalūs, Alexandria: Mūāssat 

šabāb al-Ǧāmīʿa, 1997. 
 جامعنة   ك كلينة اآلدا رسنالة دكتنوراةك "لقناهرةالمساجد العثمانية تو تونس دراسة أثرية مقارنة من  مثيالت نا بمديننة اك"م  كالسيد

 .م2018دمن ورك 
 AL-SAYID, MAY, «al-Masāğid al-ʿUṯmānīya fī Tūnīs dirāsa aṯārīya mūqārna maʿa maṯīlātīhā 

bimadīnat al-Qāhīra», PhDTheseis, Faculty of Arts/ Damnhūr Univirsty., 2018. 

  م2009جامعة الجاامرك   ك مع د اآلثاررسالة ماجستيرك "ة ا ثرية بمدينة البليدةالمنلات المعماري"" كسعاد كلامة ب. 
 BIN ŠĀMA, SŪʿĀD, «al-Munšaʾāt al-Miʿmārīya al-aṯārīya bimadīnat al-Bulayda», Master thesies, 

Institute of Archeology/ University of Algiers, 2009.  

  191 كم2020ك يننناير 1.ك ي80.نك مجننجامعننة القنناهرة  /مجلننة كليننة اآلدا ينننة درنننة"ك "مسننجد الااويننة بمد كتوايننة ك ربننا-
226. 0821608/JARTS.2020.83910. 

 TŪRBĀN, FAWZĪYA, «Masğid  al-zāwīya bi-madīnat Dīrna», Journal of the Faculty of Arts/ Cairo 

University 80, No. 1, 2020. 

  م2000دار  كرمةك  يك دملومساجد القيروا  كنجوإ ك ثما. 
 ʿ UṮMĀN, NAĞWĀ, Masāgid al-Qaīrwān,  Damascus: Dār ʿIkrima, 2000. 

  جامعنننة سنننوهاجك   ك كلينننة اآلدا رسنننالة ماجسنننتيرك "المسننناجد الجامعنننة بمديننننة تنننونس تنننو العمنننر التبمننن  ك" نننامر ك جنننال
 .م2011

 ʿ AǦLĀN, ʿAMER,  «al-Msāğid  al-ğāmi῾a  bi-madīnat Tunīs fī al-῾Aṣr al-Ḥafṣī», MasterTheseis, 

Faculty of Arts/ Sohag University., 2011. 

 " 364-323ك م2019  ك أبري1.جنك 51.يجامعة سوهاجك /مجلة كلية اآلدا ك "مسجد ا وبيراة بمدينة الربا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننك. 
 __________,«Masǧīd al-Ubīrā bimadīnat al-Rībāṭ», Journal of the Faculty of Arts/Sohag University 

51, NO.1, Avril 2009. 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2000.3337
https://dx.doi.org/10.21608/jarts.2020.83908
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 م2006مكتبة اهرا  اللروك  يك القاهرةت ور الماا  تو الجاامر كالكريم  بد ك اوو. 
 ̔ AZŪQ, ῾ABD AL-KARĪM, Taṭawūr al-mʾazīn fī al-Ǧazāʾīr, Cairo: Maktabat Zahrāʾ al-Šarq, 2006. 

 995-965ك م2000ك 3.نك مجنننندراسننننات تننننو  ثننننار الننننو   العربنننن ك "جننننام  سننننيد  متننننرا تنننن  تننننونس" كاهلل  بنننند ك  يننننة. 
4210510.21608/CGUAA.2000. 

 ̔ AṬĪYA, ῾ABDULLĀḤ, «Ǧāmī῾ Sīdī Mīḥrīz fī Tūnīs», Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al-῾Arabī 3, 2000. 

  م2002 اللروك اهرا  تبةمك يالقاهرة الجاامرك تو اإلسالمية والبنو  العمارة    لمتات كال ي  متمد ك قا. 
 ʿ IQĀB, MUḤAMMAD AL-ṬYĪB, Lamaḥāt ῾an al-῾īmāra waʾl-funūn al-islāmīya fī al-Ğazā ͗ īr, Cairo: 

Maktbīt Zahrāʾ al-Šarq, 2002. 

 ك م2013ك 16.ننننك مجدراسننات تننو  ثننار الننو   العربنن ك " لننو  مننارة ممننر اإلسننالمية أمنندا  جننام  ار بننةك "كمننا   نننان ك
 .CGUAA.2013/3236410.21608 .م1077-1117

 ͑ANĀNĪ, KAMĀL, «Aṣdā͗ ğamīʿ Qūrtūba ͑alaʿ īmārat miṣr al-islāmīya», Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al-

῾Arabī16, 2013. 

  ك كليننننة العلننننوم اإلنسننننانية والعلننننوم رسننننالة ماجسننننتيرك "المسنننناجد والعمننننرا  تننننو الجاامننننر اننننال  الع نننند العثمننننان " كتتتيننننة كترتنننن
 .م2017جامعة ايا   الورك الجاامرك   اثجتما ية

 FARḤY, FATḤĪYA, «al-Msāgid waʾl-ʿUmrān fī al-Ğazā͗ īr ḫīlāl al-῾Ahd al-Uṯmānī», Master theseis, 

Faculty of humanity and sociology Sciences/ Ziane Achour University, 

Algeria, 2017. 

  جامعننة اإلسننكندريةك   كليننة اآلدا ك رسننالة ماجسننتيرك "ا  مننا  المعماريننة لألسننرة القرمانليننة تننو ليبيننا" كالعايننا  بنند كالبمننال
 .م2011

 AL-FAḌĀLĪ, ῾ABD AL-῾AZĪZ, «al-Aʿmāl al-Mʿīmārīya liʾl-Usra al-Qaramānlīya fī Lībya», Master 

thesies, Faculty of Arts / Alexandria University, 2011. 

 م2009لقاهرةي دار العالم العرب ك ك ا"مسجد القيروا "ك أتمد تكر ك. 
 FIKRĪ, AḤMĀD, Masǧid al-Qayrwān, Cairo: Dār al- ͑Alam al- ͑Arabī, 2009. 

  ك 3 نك مجنندراسننات تننو  ثننار الننو   العربنن ك "مسنناجد مدينننة المننرج الليبيننة الباايننة منن  العمننر العثمننان  الثننان " كاهلل  بنند ككامنن
 .CGUAA.2000/4210710.21608 .م1034-997ك م2000

 KĀMIL, ῾ABDULLĀH, Masāǧid madīnat al-Marǧ al-lībyīa min al- ͑῾Aṣr al-Uṯmānī al-Ṯānī, Dirāsāt fī aṯār 

al-Waṭan al-῾Arabī 3, 2000. 

 ...............299 كم2016ك أكتنننوبر 1.ك يمجلنننة الدراسننات التارياينننة والتمننارية"المدينننة المننننورة ونلننأة المماننننة راليننة جدينندة"ك  ننننك-
336. 

 -----------,«al-Madīna al-Mūnawra wa našʾat al-miʾḏana rūʾya ǧadīda », Egyption journal of 

historial civil studies 1, 2016, 299-336 

 كليننة اآلثننارك دكتننوراةك " مننامر الموتنندي  الدينيننة تننو الم ننر ي "العمننارة اإلسننالمية تننو ال ننر  اإلسننالم ك "متمنند الكتننالو ك  
 .م1986جامعة القاهرةك 

 KAḤLĀWĪ, MUḤAMMAD., «al-῾īmāra al-islāmīya fī  al-ġarb al-islāmī:  ͑Amā͗ir  al-muwaḥidīn  al-

dinīya fī  al-maġrib», PhD theseis, faculty of archaeology/ Cairo University, 

1986. 

 ................ك 20ي.ك 4.مجننننن كمجلننننة النننندارةلم ننننر  وا ننننندلس تننننو  مننننر المننننراب ي "ك ك "ابننننة المننننلوي المتقا عننننة تننننو ا
 .82-55ك م1995

 -----------,«Qūbat al- ḍūlūʿ al-mūtqāṭiʿa fī al-Maġrīb wal-Andalūs fī ʿAṣr  al-Mūrābṭīn», Mağlat 

al-dara 4, No.20, 1995. 

https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2000.42105
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2000.42105
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2013.32364
https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2000.42107
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 ك 5.ك ي5ن.ك مجندراسنات تنو  ثنار النو   العربن ك "بنالجاامر م اهر التأثير العثمان   لنو المنتجنات البنينة" كالعايا  بد كلعرج
 .CGUAA.2002/4037810.21608 .550-532ك م2002

 LA῾RAĞ, ῾ABD AL-AZĪZ, «Mazāhīr al-taʾaṯīr al-ʿUṯmānī ῾alā al-Mūntaǧāt al-Fanīya biʾl-Ǧazā ͗ir», 

Dirāsāt fī aṯār al-Waṭan al-῾Arabī 5, 2002.  

 ك بن  للثقاتنة والتنراتهيمنة أبنو  ي ك أبنو  بن منوت   لو ترجمةي ك4جن. كمساجد تو ا ندلس مارة ال كباتو  باسيليو كمالدونادو
 .م2011

 MALDONADO, BASILIO PAVÓN, ʿImārat al-Msāğid fī al-Andalus, translated by: ῾Alī Munūfī, Abu 

Dhabi: Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, 2011. 

  140-107ك م1998لمع د الو ن  للتراتك تونسك ك ا16.ك يك مجلة ىتريقية"جام  يوس  دا " كالباج  متمد كمام  ب. 
 BIN MĀMĪ, MUḤAMMAD AL- BĀǦĪ, «ǧāmʿī Yūsīf Day», Mağālat Ifrīqīya16, National Institute of 

Heritage, Tunisia, 1998. 

 ……………105مك 2000ك 1.نك مجننمجلننة اثتتنناد العننام لنثنناريي  العننر ك "جوامنن  مدينننة تننونس تننو الع نند العثمننان " نننك-
117. 238910.21608/JGUAA.2000. 

 ______, «Ğawāmī῾ madīnat Tūnīs fī al-῾Ahd al-Uṯmānī», mağālat al- Itiḥād al-ʿAm līʾl-

Aṯārīyīn al-῾Arab1, 2000. 

 …………… م2004ك تونسي وكالة ىتيا  الترات والتنمية الثقاتةك تر  مدينة تونسك. 
 ……………, Tūrab madīnat Tūnīs, Tunisia: Agency for the Revival of Heritage and Cultural 

Development, 2004.  

 األجنبية: المراج ثانيا : 
 ALATRASH, S.:«Mosque Architecture in the Islamic Civilization in Libya», JOURNAL OF NEAR 

ARCHITECTURE 1- 2, April 2018, 87-100. 

 AZLITNI , B.: «The Libyan architectural features between tradition and modernization», 

International Journal for Housing Science 33, No.3, 2009, 137-148. 

 BEN MAMI, M. B.: « La Mosquée M'Hammed Bey un exemple de la présence architecturale et 

artistique Ottomane dans la médina de Tunis», AFRICA12, serie, Tunis: 

Institut national du patrimoine, 1998, 1-22. 

 BUHLFAIA, S. A.: «Historical background of Libyan mosque architecture », Master Thesis, 

Graduate School of Natural and Applied Sciences, Middle east technical 

University, 2006. 

 CAILLÉ, J., La ville de Rabat jusqu'au protectorat français. Histoire et archeology, Casablanca: 

Publications de l'Institut des Hautes-Études marocaines, t. XLIV, 2006. 

 CRESWELL, K.A.C., A Short account of Early Muslim Architecture, Cairo: The American 

University in Cairo Press, 1989. 

 DHIF, S,  L’architecture religieuse de Tripoli à l’époque Kāramānlī (1711-1835). Genèse d’une 

mosquée «hétéroclie», Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et 

d’Architecture Maghrébines, n°5, 2018. 

 DOKMAK, A.: «La utilización de las partes de la bóveda de arista en la arquitectura islámica y 

mudéjar en Al-Andalua, norte de África y Sicilia», Anales de Historia del Arte 

19, 2009, 7-42. 

 GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, London: Thames & Hudson Ltd, 1971. 

 KALFAGIL, S., Türkiye΄nin Üzerindeki Işik, Ankara: T.C. Kültur Bakanliği, 2002. 

https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2002.40378
https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2000.2389
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 KUBAN, D & O, Selçuklu Çağinda Anadolu Sanati, Istanbul, 2002. 

 MARÇAIS, G., L' Architecture Musulmane d' Occident, Tunisie, Algerie, Maroc, Espage et Sicile, Arts 

et Métiers Graphiques, paris, 1954. 

 O'KANE, B., Studies in Persian Art and Architecture, Cairo: The American University in Cairo 

Press, 1995. 

 PROCHAZKA, A. B, KHAWĀRIZM OICC & MARP, Architecture of The Islamic Culture, 1991. 

 SÁNCHEZ, J., Jornades del Patrimonio de la Sierra de Huelva ,La Mezquita de Almonaster , 1993, 

83-95. 

 TORRES BALBÁS, L., La mezquita de Córdoba y las ruinas de Madinat Al-zahra, Editorial Plus-Ultra, 

Madrid, 1952. 

 ___________, Crónica Arqueológica de la España Musulmana , La mezquita mayor de Qayrawān 

II, 1981, 53-57. 

 ___________ , Cronica Arqueologica de la Espana Musulmana ,La mezquita mayor de Almería, 5, 

1981, 249-276. 
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الجام  التنب  بالبليدة.  ( ما  1لك )
بتمر ك ب  لامةك المنلات المعمارية 

 .102ك 11بالبليدةك لك  

جام  القمبة الاارج   ( ما  2لك )
ب  بلةك المنلات الدينية بالجاامر. 

 .10بالجاامرك ما   

( ما   جام  لامر 3لك )
بقسن ينة.   ي دتدو ك أنما  التا ي  

 .1024ك 7المعمار ك ما   

( ما   جام  تمد اللتيو  4لك )
ك مساجد مدينة المرجبالمرج.   ي كام ك 

 .1017ك 4

( ما   جام  اللي  تتم اهلل 5لك )
بممراتة.   ي البلول ك تاري  معمار 

 .480ك 10المسجدك مسق  
  يوس  دا  ما   جام (6لك )

بتونس.   ي ب  مام ك جام  يوس  
 .122دا ك 
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  بالقيروا .   ي  ثما ك ( ما   جام  البا7لك )
 .168ك 16نجوإك مساجد القيروا ك ما   

 MARÇAIS, Le( ما   مات  ال اب  بتونس.   ي8لك )

Architecture Musulmane de Occident, 267,464. 

( ما   جام  مبر بالجاامر.   ي تاج 9لك )
( ما   جام   ي  البيما  بمعسكر.   ي 10لك ) .58ك 2سعيدك مساجد القمبةك ما   

 .2ب  بلةك المنلات الدينية بالجاامرك ما   

دو ك ( ما   جام  البا  بعنابة.   ي دت11ك )ب
 .1023ك 4أنما  التا ي  المعمار ك ما   

 

( ما   جام  البالا بالامس.   ي 12لك )
 .462ك 10البلول ك تاري  معمار المسجدك مسق  

( ما   جام  سيد  سالم الملا  ب رابلس. 13لك )
 .464ك 29البلول ك تاري  معمار المسجدك مسق     ي

( ما   جام  الا ا نة بأوجلة.   ي 14لك )
 .464ك 32البلول ك تاري  معمار المسجدك مسق  
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( ما   جام  أتمد بالا القرمانل  ب رابلس. 15لك )
 .DHIF, L’architecture religieuse de Tripoli, fig.4  ي 

( ما   الجام  العتيو ببن   اا .   ي 16لك )
 .672ك 4البرك ك جامعا رليد بالا والعتيوك لك  

( ما   جام  سيد  مترا بتونس.   ي 17لك )
 .111السيدك م ك المساجد العثمانية ت  تونسك 

( توميم لنوي التسقي  و الاتإ بتركة ال وا . 19لك )
 .150  ي  جال ك المساجد الجامعة بمدينة تونسك 

مار"ك   يكام ك ( تمور لن"الم 18لك )
 .3المدينة المنورة والممانةك لك  

عة ببيوت ( نمواج لألابية المتقا 1لوتة)
 تموير الباتت.©المالة. 
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( القبا  المتلة والد امات الساندة بجام  2لوتة)
 .2سيقا .   ي البلول ك تاري  معمار المسجدك 

( القبا  المتعددة بجام  الي  بالا.   ي 3لوتة)
 .3البلول ك تاري  معمار المسجدك 

( القبا  المتعددة بجام  درنة الكبير. 4لوتة)
 27تاري  معمار المسجدك    ي البلول ك

( القبة المركاية وأنما  القبا ك جام  5لوتة)
 سيد  مترا بتونسك تموير الباتت.

( القبة المركاية بالجام  الجديد بالجاامر. 6لوتة)
( الممانة المربعة بالجام  الجديد بالجاامر.   ي 7لوتة) .92الدينيةك مورة    ي ب  بلةك المنلات

 .123ب  بلةك المنلات الدينيةك مورة 
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( ممانة جام  مراد أ ا بتاجورا . 8لوتة)
( جام  سيد  ي السالم ا سمر. 9لوتة) .29ك تاري  معمار المسجد  ي البلول ك 

 .51ك تاري  معمار المسجد   ي البلول ك

ج.   ي ( ممانة جام  الدرو 10لوتة)
( الممانة والمريم بجام  11لوتة) .137الااام ك الماا  الليبيةك 

 يوس  دا  بتونس. تموير الباتت.

(ي الممانة المثمنة 12لوتة)
بجام  تمودة بالا بتونس. 

 تموير الباتت.

 

 

 

( منبر جام  القمبة 13لوتة)
بتونسك نمواج للمنابر العثمانية 

 تموير الباتت.©الثابتة. 

( المنبر الالب  بجام  14لوتة)
البالا بوهرا .   ي ب  بلةك 

 .145نيةك مورة المنلات الدي
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( منبر ومترا  جام  الاروبة. 15لوتة)
 .47  ي البلول ك تاري  معمار المسجدك 

مترا  جام  الكتان .   ي ب  بلةك ( 16لوتة)
 .23المنلات الدينيةك مورة 

( دكة المبل  بجام  مبر.   ي 17لوتة)
 .23ب  بلةك المنلات الدينيةك مورة 

( بيت المالة بجام  القمبة البران . 18لوتة)
( بيت المالة بالجام  الكبير بمعسكر. 19لوتة) .23  ي ب  بلةك المنلات الدينيةك مورة 

 .84  ي ب  بلةك المنلات الدينيةك مورة 

( ت  يات بيت المالة بجام  20لوتة)
مات  ال اب .   ي السيدك المساجد العثمانية 

 .304بتونسك 


