
www.manaraa.com

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 ـ أبو القـاسم سعد اهلل 2ـ  الجزائرجامعة  

 ارــــد اآلثــمعه

 
 

 

 

 

 

 ةرسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اآلثار اإلسالمي  

 

 :األستاذة الدكتورة  إشراف                   إعداد الطالبة:                                

 بن بلة  خيرة                        رزقي                                          فهيمة   

 

 :السنة الجامعية

 م2016/2017 

 ابةة بمدينة عنـ  ة اإلسالمي  المعالم األثري  

 ــ  فني ةو معمارية    ةدراسة أثري  ــ 



www.manaraa.com



www.manaraa.com

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  
 

 شكر وعرف ان
 أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى األستاذة المشرفة التي تفضلت

 باإلشراف على هذا البحث األستاذة الدكتورة خيرة بن بلة   

 هذه الرسالة.  ءالسديدة إلثراالتي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها  

 .ف لها أكرر عرف اني بالجميل

 وقدموا لنا المساعداتيد العون في إخراج هذا البحث    وا لناإلى كل من أمد

 وعلى رأسهم    والتسهيالت 

 السّيد مصطفى كمال لرقش بمدينة عنابة

 السّيد عمار نوارة و ناصر بولحية

 األخت نادية قدور

 األخت ياسمين دريدي

 هبةعائلة عباسي من مدينة ق المة أخص بالذكر األخت  

 عائلة بولحية  

 األخت كوثر من مدينة هيليوبوليس

 .من مدينة عنابةوسناء  األخت نصيرة وميساء  
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 إهداء
 إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما، 

 وإلى إخوتي وأخواتي

 إلى من زرعوا التف اؤل في دربنا، 

 باإلخاء وتميزوا بالوف اء والعطاء  اإلى من تحلو 

  .إلى صديق اتي  
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 مقدمة

 التعريف بالموضوع: -

مة التي شيدت تعاقب مختمؼ مدينة عنابة إحدل المدف الساحمية الجزائرية اليا مثؿت
كلعؿ ذلؾ راجع إلى  ،بداية مف فترة ما قبؿ التاريخ إلى الفترات اإلسبلمية ،عمييا العصكر

ميبلدم تطكرا الكلقد شيدت خبلؿ القرف الرابع اليجرم/ العاشر ستراتيجي، االً  يامكقع
كذلؾ بتسكيرىا كبناء رباط زيرم عمى تحصينيا كتعميرىا  يفقد عمؿ حكاـ بنمعماريا، 

كألحقت بو مدرسة، كخبلؿ الفترة  "مركاف الشريؼسيدم أبي "معركؼ بجامع  كجامع
 ،عنابة إحدل الكاليات الكبرل التابعة لممممكة اإلفريقية تكنسمدينة الحفصية أصبحت 

فزادكىا تحصينا ببناء قمعة تشرؼ عمييا مف الجية الشرقية، كأثناء التكاجد العثماني بالجزائر 
خذ مف مدينة قسنطينة عاصمة لو، كتـ تعنابة تابعة لبايميؾ الشرؽ الذم اً مدينة أضحت 

 فثمانية كثبلثيحيث تـ إحصاء حكالي كالمدنية تشييد العديد مف المعالـ بيا منيا الدينية 
المرافؽ العامة كالنفعية مف حمامات كعيكف كأسبمة كانت كذلؾ كر بألفي بيت، ك الدٌ ك  مسجدا،

عينا منيا أربعة كبيرة، أما األسكاؽ فبمغ عددىا  ثبلثيفتزكد المدينة بالمياه كالمقدرة بحكالي 
المخابز، كما تـ تشييد مختمؼ التحصينات باإلضافة إلى المقاىي ك  ،اسكق ةإحدل عشر 

 الدفاعية مف حصكف كثكنات.

سبلمية بمدينة عنابة مف بيف المكاضيع اليامة التي تتطمب تعتبر دراسة المعالـ اإل 
ككنيا تعبر عف عراقة التعمؽ في البحث كالدراسة خاصة مف الجانب المعمارم كالفني، 

مى نمطيا تحافظ ع تزاؿالكمف أبرز المعالـ التي ، لـ تحظ بدراسات سابقةأٌنيا كما  ،المدينة
سيدم أبي "جامع  ػػػػػ محؿ الدراسة ػػػػػػ كالمتبقى منيا العمارة الدينية المعمارم كالفني األصيؿ

سيدم " ضريحكالضريح الممحؽ بيا، ك  "سيدم خميؼ"كجامع البام، كزاكية  "مركاف الشريؼ
نماذج لدراستيا كىي:  ةأربعمنيا خترنا اً  فيي متعددة لكف كر، أما الدٌ "بف التكميإبراىيـ 

 "محمد لرقش"دار ك  ،الرئيسية ذات الطراز األندلسي تبؽ منيا سكل كاجيتيايرايا التي لـ السٌ 
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، كفيما يخص األصيؿ نمطيا، ذلؾ ألٌنيا التزاؿ محافظة عمى "متيجي"كدار  "بنقي"كدار 
) البغدادم( كحماـ القايد كحماـ الساحة كأخيرا  حماـ البركة ىذه الدراسةشممت فقد الحمامات 

ككذلؾ مف بيف المعالـ كالمتمثؿ في عيف األسير،  لمعيكفباإلضافة إلى نمكذج حماـ شقميبة، 
 السكر الحمادم كالقمعة الحفصيةالتي تبقى منيا العمائر العسكرية المكجكدة في المدينة 

 كقد جعمناىا جزءا مف الدراسة. كحصف المعذبيف

 أىمية الموضوع: -

ىذه المنشآت كالعمائر لمتجديد الذم مس بعض أجزائيا إال  عمى الرغـ مف تعرض
ىتماـ الحكاـ بتعمير المدينة عبر مختمؼ الفترات اإلسبلمية عمى مدل اً  اأٌنيا تعتبر شاىد

برز براعة ، ككذلؾ تي يابأثناء التكاجد العثماني الزيرية كالحفصية، ك  في الفترتيفكخاصة 
فمدينة عنابة بحكـ أٌنيا كانت تابعة لممغرب  ؛ارم المسمـ الذم ترؾ بصمتو عمييالمعما

أصبحت خبلؿ التكاجد العثماني إحدل في فترة حكـ بني زيرم كبني حفص، ثـ األدنى 
رز كاألساليب المعمارية كالفنية المحمية السائدة المدف التابعة لبايميؾ الشرؽ، فقد تأثرت بالطي 
ره كالفناف العثماني في مختمؼ عمائ مالمعمار بببلد المغرب، كالعثمانية التي اعتمد عمييا 

 الدينية كالمدنية كالعسكرية. 

 ختيار الموضوع:اأسباب  -

دكافع، ختيارنا لمكضكع المعالـ األثرية اإلسبلمية بمدينة عنابة راجع إلى عٌدة لقد كاف اً 
 أىميا:كلعؿ مف 

 ليدؼ الذم حد ذاتيا االفترة اإلسبلمية مردىا إلى عٌدة دكافع ىي في معالـ ختيار ٌف اً أ
إذ أٌف جؿ المعالـ القائمة تعبر بكضكح عف عراقة المدينة كالدكر الكبير الذم  ؛إليو نصبك

بتشييد مختمؼ ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ اىتماـ الحكاـ لعبتو في العصر الكسيط كالحديث
تحصينا  ، باإلضافة إلى تحصيف المدينةالتي بقيت شاىدا عمى ذلؾ العمائر الدينية كالمدنية

 محكما.
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  الثراء كالتنكع المعمارم كالفني الذم تتميز بو مدينة عنابة، كتعدد كظائفو الذم جمع بيف
  .جعمنا نقؼ أماـ مدينة كاممة ، األمر الذمةكالعسكري ةكالمدني ةالديني العمارة

  يعية المدينة الحظنا أٌف الكثير مف المباني األثرية انيارت بفعؿ العكامؿ الطبأثناء زيارة
 منيا.بعض ما تبقى دراسة ما دفعنا إلى كالبشرية، م

 أىداف البحث: -
 ؽ األىداؼ اآلتية:ينسعى مف خبلؿ ىذا البحث إلى تحق إٌننا   
 دكرىا ك مدينة عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية  تمٌيزت بو إبراز المستكل الحضارم الذم

 التاريخي.
  نطبلقا التجديدات كالتطكرات التي شيدىا اً التعرؼ عمى الفكر العمراني اإلسبلمي، كأىـ

 .عنابةمدينة مف دراسة المعالـ األثرية اإلسبلمية ب
 كالزكايا كاألضرحة كالٌدكر ػػ  لـ تحظ بأبحاث مف قبؿمنشآت معمارية  التطرؽ إلى دراسة

المصادر كالمراجع،  كتجاىمتيا الكثير مف ػػػ كالحمامات كالعيكف كمختمؼ العمائر العسكرية
ر كذلؾ لمنظكالمختصيف اىتماـ الباحثيف كالقراء كباألخص المسؤكليف  أف نجمبا محاكلة منٌ 
 .جكانب أخرلكالباحثيف لدراستيا مف  ، كفتح المجاؿ لمطمبةكترميميا في حالتيا

 إشكالية البحث: -

 كىي كاآلتي: البحث في مجمكعة مف األسئمةىذا تتمخص إشكالية 

  كىؿ خضعت لمشركط المتعارؼ  ؟األسباب التي أدت إلى تغيير مكقع مدينة عنابةما ىي

التي حددىا رجاؿ الفكر العمراني كعمى كجو الخصكص  عمييا في تأسيس المدف اإلسبلمية

 بف خمدكف؟بف أبي زرع،  كاً بف الربيع كاً اً 

 في عمييا مكقع مدينة عنابة كأثرىا  الطبيعية التي يتكفر الخصائصمة ءما مدل مبل

 ؟المدينةخطيط ت
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 ىؿ ىي  ما ىي المميزات كالخصائص المعمارية كالفنية التي تتميز بيا مباني المدينة؟
ف كانت كافدة فيما تكمف ىذه التأثيرات كما مصدرىا؟   ذات تأثيرات محمية أك كافدة؟ كا 

    الدراسات السابقة: -

يحظ بدراسة معمقة مف إٌف مكضكع البحث في صكرتو العامة كبإشكاليتو المطركحة لـ 
تطرقت األبحاث التاريخية إلى بعض  حيثستثناء بعض الدراسات، باً  قبؿ الباحثيف كاألثرييف

سييا مدينة عنابة عمى الرغـ مف األىمية التاريخية التي تكت معالـ المدينة دكف التعمؽ فييا
تتمثؿ في بعض المصادر التاريخية  المؤلفاتسبلمية، كلعؿ أىـ تمؾ اإلخبلؿ الفترة 
 التي أشارت إلى تاريخ المدينة ككصؼ عمرانيا، كنذكر منيا:كالجغرافية 

الُمغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب"، في كتابو " "أبك عبيد اهلل البكرم"الجغرافي األندلسي 
الثاني عشر / اليجرمالذم كانت رحمتو خبلؿ القرف السادس  "اإلدريسي الشريؼ"الرحالة ك 

/ كما زارىا في القرف السابع اليجرم ،"نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق": في كتابو الميبلدم
، "معجم البمدان"في مصنفو الضخـ  "ياقكت الحمكم"الجغرافي الكبير  الثالث عشر الميبلدم

لسادس ا/ كذلؾ خبلؿ القرف العاشر اليجرم "الكزاف حسف"ككتب عنيا أيضا الرحالة الفاسي 
باإلضافة إلى  ،" إفريقيا، الجزء الثاني": في كتابو ، ككصفيا كصفا شامبلعشر الميبلدم

"التعريف ببونة إفريقية بمد سيدي أبي الذم ألؼ كتابا بعنكاف  "أحمد بف القاسـ البكني"
 .مروان الشريف"

ـ( في 1593 -ىػ1003 :) تػ "أبك الحسف التمقركتي"كخبلؿ العصر العثماني مر عمييا 
الكلي الصالح كالفقيو  رحمتو مف مراكش إلى إسطنبكؿ كاكتفى بذكر مرسى عنابة كزيارتو لقبر

، كفي سنة " النفحة المسكية في السفارة التركية"في مؤلفو  "أبي مركاف الشريؼ سيدم"
حكؿ الغزك التكسكاني الفرنسي لمدينة عنابة  " اليدايا الممكية"مجيكؿ كتاب ألؼ  (ـ1607)

زار المدينة  الثامف عشر الميبلدمكخبلؿ القرف قدـ فيو كصفا لمقمعة الحفصية كالمدينة، 
كالرحالة ، "بف التكميبراىيـ إً سيدم "قبة كذكر  Thomas Shaw "تكماس شاك"القس 

 ."سيدم أبي مركاف الشريؼ"الفقيو ـ( الذم أشار إلى قبر 1779ىػ/1193 :) تػ "ييبلنثالكر "
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حتبلليـ مدينة عنابة فقد كتب العديد مف الرحالة أما بعد دخكؿ الفرنسييف الجزائر كاً 
كالعسكرييف األكركبييف عف تاريخ عنابة كعمرانيا كقدمكا لنا كصفا لبعض معالميا، كنذكر 

 منيـ:

الذم ألؼ رسالة حكؿ مكانئ  "Lieussouليكسك "الميندس في الشبكة المائية البحرية 
، حيث خص فييا خميج عنابة كمكانئو بدراسة (ـ1846-1843)الجزائر ككاف ذلؾ فيما بيف 

، كقائد البحرية (ـ1879)الذم زار المدينة سنة  "Paul Bourdeبكؿ بكرد "كافية، يميو 
"Pierre Loti"  ة مدين قدـ تقريرا أشار فيو إلى عادات كتقاليد سكافالذم  (ـ1880)سنة

حدل المقاىي العثمانية المندثرة، النقيب سٌ لمعنابة كقدـ كصفا مقتضبا   ميتركألبير "رايا كا 

Maitrot Albert" ىك اآلخر في كتابو : " Bone militaire"  أبرز فيو المنشآت الدينية
ركني "المترجـ العسكرم باإلضافة إلى ، دكف التطرؽ لعمارتيا كالمدنية كالعسكرية لممدينة

  ." Histoire de Bone ": في كتابو "René Bouyakبكياؾ 

مف األبحاث األثرية المتخصصة في الجانب أما الدراسات الحديثة فيناؾ مجمكعة 
التخطيطي لبعض  المعمارم كالفني ساىمت في إثراء مكضكع بحثنا، كأكضحت لنا النظاـ

 "بكركيبة رشيد"كتتمثؿ في كتابيف بالمغة األجنبية لؤلستاذ  ،المدينةالمعالـ الدينية في 
Bourouiba Rachid: 

L’art religieux musulman en Algérie.                                               ـ
Apports de l’algérie a l’architecture religieuse arabo-islamique.        ـ 

كجامع البام ػػ لكنو لـ يشر إلى منبره ػػ  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"كفييما تناكؿ جامع 
المنشآت " بعنكاف  "بف بمة خيرة"مدكتكرة دكلة ل رسالة دكتكراهكأيضا بدراسة كافية كشاممة، 

، حيث جاءت دراستيا شاممة ـ(2007) سنةنكقشت  "الدينية بالجزائر خالل العيد العثماني
الذم  بمدينة عنابة "صالح بام"لمعديد مف المعالـ الدينية بالجزائر العثمانية، كمنيا جامع 

 . خص بدراسة مفصمة مف الجانب المعمارم كالفني
 .عتمدنا في دراستنا عمى المنيج التاريخي كالكصفي كالتحميمياً  منيج البحث: -
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 المدينة عبر  لتطكر التاريخية كالمراحؿ الفترات خبللو مف نتتبع الذم التاريخي: المنيج
مختمؼ فتراتيا اإلسبلمية، مركزيف في ذلؾ عمى عمراف المدينة كخطتيا كالعكامؿ المتحكمة 

 في تخطيطيا.
 :كصفا معماريا كفنيا لممنشآت المعمارية الدينية كالمدنية  مف خبللو قدمنا المنيج الكصفي

كنماذج لمدراسة، كذلؾ بالتنقؿ إلى الميداف كمعاينتيا عف قرب كأخذ خترناىا كالعسكرية التي اً 
 صكر فتكغرافية تكضيحية، كأخذ القياسات كرسـ المخططات، كالقياـ بالتفريغ الزخرفي.

 :كفيو قمنا بتحميؿ المخططات كالعناصر المعمارية كالزخرفية، كمكاد  المنيج التحميمي
تتبع مظاىر التطكر كالتغير عبر مختمؼ ل، كذلؾ ة، كمكاد كأساليب الزخرفكتقنيات البناء

 .اإلسبلمية الفترات
 خطة البحث: -

 فصكؿ ثمانيةقسمنا البحث إلى مقدمة كدراسة تمييدية ك    
 :شكاليتو، كأىـ التعريؼ بالمكضكع كأىميتو كأسباب كفييا تـ ا المقدمة ختياره كأىدافو كا 

 كخطتو.الدراسات السابقة، كالمنيج المتبع لدراستو 
 :ناتناكلحيث لمدينة عنابة،  عمرانيةلمدراسة الجغرافية كال ىاناخصص الدراسة التمييدية 

مف عنابة الجغرافي لممدينة، باإلضافة إلى عمراف مدينة الفمكي ك فييا أصؿ التسمية كالمكقع 
إلى مظاىر التطكر العمراني  نا فيوتعرض، الذم إلى العصر العثماني العصر الكسيط

 .لممدينة
  :نابالمدينة، حيث تطرقالدينية  المعمارية كالفنية لمعمائر صص لمدراسةخي الفصل األول 

سيدم أبي "جامع  منيا نمكذجيف في المدينة، كيتمثبلف في بقيالجامعة التي  أكال لممساجد

، كفيما يخص "سيدم خميؼ"زاكية  نا، أما الزكايا فتناكل"صالح بام"كجامع  "مركاف الشريؼ

براىيـ بف إسيدم " ضريحالمدينة كيتمثؿ في  في المتبقي  اكاحد اجنمكذ نافقد أخذاألضرحة 

 ."التكمي
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 عة نماذج لمسنا فييا األصالة منيا أرب رناختكالتي اً الدكر فيو إلى  ناتعرض الثاني: الفصل
 ."محمد لرقش"، كأخيرا دار "متيجي"، كدار "بنقي"رايا، كدار سٌ الختبلؼ كىي كاال
  فيبالمدينة كالمتمثمة  لمحمامات كاألسبمةبدراسة معمارية كفنية فيو  ناقم الثالث:الفصل 

 ، كعيف األسير.حماـ البركة، كحماـ القايد، كحماـ الساحة، كحماـ شقميبة
 :فيو إلى العمائر العسكرية، كتتمثؿ في بقايا السكر الحمادم، كالقمعة  ناتطرق الفصل الرابع

بالجية الشرقية مف الكاقع الحفصية بمختمؼ مرافقيا، كحصف المعذبيف ) برج المعدكميف( 
 المدينة.

  :خاص بالدراسة التحميمية لممخططات المعمارية الخاصة بالمساجد الفصل الخامس
بالرجكع كذلؾ ، حصكفالقبلع كالاألسكار ك ك كاألسبمة حمامات كالدكر كال، كالزكايا كاألضرحة

تيا بالمشرؽ كالمغرب انتشارىا في العالـ اإلسبلمي مع إعطاء أمثمة عف شبييإلى أصكليا كاً 
  .العربي

 ارية مف كحدات معمارية كعناصر فيو إلى تحميؿ العناصر المعم ناتطرق :دسالسا الفصل
 .الدعـ كعناصر ،كالتسقيؼ كعناصر التغطيةتصاؿ كاإلضاءة كالتيكية، االً 
 الجدراف كالعقكد األساسات ك البناء كتقنياتيا منيا تقنية بناء فيو مكاد  ناتناكل :سابعالفصل ال

، ثـ تطرقنا إلى مكاد الزخرفة كتبميط األرضية كتكسية الجدرافكالتغطية كاألقبية كالقباب، 
 كاألساليب الزخرفية المنفذة عمييا.

  بتحميؿ المكاضيع الزخرفية كعناصرىا كالتي منيا الزخارؼ النباتيةفيو  ناقم الثامن:الفصل 
 كالرمزية كزخارؼ الكائنات الحية، باإلضافة إلى الزخارؼ العمائرية. ،كالكتابية كاليندسية

مف خبلؿ دراسة معالـ مدينة  إلييا كصؿنتائج المتكأنيينا بحثنا ىذا بمجمكعة مف ال  
بعض طرح محاكليف اإلجابة عمى التساؤالت المطركحة، ككذا عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية، 

 قتراحات لمجيات المعنية.التكصيات كاالً 
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الدراسة التمييدية 

 

 اإلطار الجغرافي والعمراني لمدينة عنابة

 .ـ أصل التسمية1

 عنابة.مدينة الجغرافي لالفمكي و ـ الموقع 2

 في العصر الوسيط.ـ عمران مدينة عنابة 3

 ـ عمران مدينة عنابة في العصر العثماني.4
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 أصل التسمية ـ1

ظركؼ السياسية النتيجة  رفت مدينة عنابة بأسماء عديدة كبتغير أماكنيالقد عي  
، كنظرا لككف كؿ مدينة أك التاريخية قتصادية التي مرت بيا عبر مختمؼ الفتراتكاألحكاؿ االً 

كغيرىا مف  سـ ماء أك شجرأك باً  ىاسـ ليا قبؿ تشييدسمى باً نسب إلى بانييا، أك تي قرية تي 
 "ىيبون"اسـ  طمؽ عمييا قديماحيث كاف يي  ،ت مدينة عنابة عٌدة تسمياتفقد حمم ،1األسماء

مف شتقت حيث اً فينيقي  المفظة أصؿك  الكاقعة بيف نيرم بكجمعة كالسيبكس حاليا،
المكاف الخفي أك المخبأ كما يقصد بيا  أك ،2أك ممجأن  االتي تعني خميج  (Ubbon)كممة

تعني  فينيقية (Ipo) ىيبو""، كىناؾ مف الباحثيف مف يرل أٌف كممة 3المرعى الخصب
ـ مع المدينة الكاقعة عمى ساحؿ ءالحسنة، كىي صفات تتفؽ كتتبل كأالرائعة ك  الجميمة
 .4البحر

عاش خبلؿ القرف األكؿ قبؿ الذم  "سالكستيكس"المؤرخ الركماني  إلييا أشار كقد
قائبل: " كاف بعض الفينيقييف قد ىاجركا إلى الحكض  ، عمى أنيا مستكطنة فينيقيةالميبلد

الغربي لمبحر المتكسط بدافع تقميؿ الضغط السكاني في منطقة الساحؿ الفينيقي، كالبعض 
اآلخر كانت رغبة في السيطرة كالتكسع؛ أما الفئة الثالثة فكاف ىميا الكحيد ىك الربح التجارم 

مو أسسكا عمى شكاطئ البحر كبل مف ىيبكنة كالحصكؿ عمى المكاد الخاـ، كمف أجؿ ذلؾ ك
 .5كحدركمات سكسة حاليا، كلبدة كمدنا أخرل..."

غير أٌف ىذا النص يسكده كثير مف الغمكض نظرا لكجكد مدينتيف تحمبلف نفس  
سميا اً ف مدينة بتكنس كاكىي  بنزرت (Hipo-Acra)التسمية كىما: ىيبك أكرا 

                                                           
 .100الدينية، دت، ص ، مكتبة الثقافة 4المطير بف طاىر المقدسي، كتاب البدء كالتاريخ، ج 1

Papier. (M.A), lettres sur Hippone, typographie Alexandre Carle, Bône, 1887, p.101.     2  
 . 28، ص 1976الجزائر، ، 35، 34، العدد مجمة األصالة، " ىيبكف القديمة"محمد البشير شنيتي،  3

René Bouyak, histoire de Bône, imprimerie du courrier de Bône, Bône, 1891, p.08.       4 
Salluste, Jughurta, XIX, p. 1.                                                                            5  

 .34، ص1991محمد اليادم حارش، منشكرات دحمب، الجزائر، :كايكس سالكستيكس كريسبكس، حرب يكغرطة، ترجمة ػ
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طمقت خيرة أي ، كىذه التسمية األ2عنابة حاليا (Hippo Regius)، كىيبكريجيكس 1سىيبكزكريتك 
ي عنكت ؽ.ـ(118-148) عمى مدينة عنابة خبلؿ الفترة النكميدية كبالتحديد في عيد مسيبسا

 .3نظرا لممكانة التي تتمتع بيا عند ممكؾ نكميديا "ىيبو الممكية"

ىاينريش " الرحالة األلماني  ميبلدم زارالعشر  كفي الخمسينات مف القرف التاسع 
يثة، كالقديمة ىيبكريجيكس، كيرل عنابة الحد يياأطمؽ عمك  مدينة عنابة الحالية "فون مالتسان

 .4فى اسـ بكنة محرؼ عف ىيبكنةأ

ستشيد اً  كقد أٌف أصؿ تسمية عنابة التيني، "عثمان الكعاك"المؤرخ  يذكرفي حيف  
تعني  Hi "" ىي مقاطع، حيث ةبتقسيـ المفظة إلى ثبلثبأمثمة تثبت المعنى البلتيني لييبكنة 

، كمعناه سكؽ الرخاء سكؽيعني   Na " نو" ، ككالرخاء كفرةالبمعنى  Bouك " بك" بقرية، 
 .5نظرا لكفرة البقر الذم تميزت بو المنطقة

بكف عرٌ ب إلى بكنة ككف العرب الفاتحيف كانكا يي عرٌ تي ل مف ىيبكف ت التسميةنتقمـ اً ثي  

، كما (Bona)شتؽ مف البلتينية بكنة سـ اً الكممات المستعجمة في كؿ بمد فتحكه، كقيؿ أٌف االً 

ٌف يقاؿ إسبلمي، ك ستكطنكىا بعد الفتح اإليبكس لما اً طمؽ عمييا العرب أيضا مدينة السأى 

كخبلؿ القرف ، 6سيبكسبال المعركؼ حاليانير السـ قائد غرؽ في الً  نسبة السيبكستسميتيا ب

                                                           
 .29ص  ـ،1899األميرية، مصر، ،المطبعة الكبرل 1مكس الجغرافية القديمة، طأحمد زكي بؾ، قا 1

Gsell (S), histoire ancienne de l’Afrique du nord, T3, édition Hachette, Paris, 1928,   2  
p.207.                                                                                                                 

 .31 ،30محمد البشير شنيتي، المرجع السابؽ، ص  3
 أبك العيد دكدك، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، :، ترجمة2ىاينريش فكف مالتساف، ثبلث سنكات في شماؿ غربي افريقيا، ج4

 .  233، ص 1979الجزائر، 
 .43ـ، ص 1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة، "عنابة قبؿ اإلسبلـ" عثماف الكعاؾ،  5
كث كالٌدراسات، منشكرات بكنة لمبح ،2، ط1محمد جندلي، عنابة في سٌياؽ التاريخ كعمؽ الجغرافية في القديـ كالكسيط، ج 6

 . 64ـ، ص 2008عنابة، الجزائر، 



www.manaraa.com

 انذراصة انتمهيذية......................................... اإلطار انجغرافي وانعمراوي نمذيىة عىابة

4 
 

 تسمية مدينة زاكم نسبة إلى األميرالمدينة  حممت ميبلدمالالحادم عشر / الخامس اليجرم 

 .1بف زيرممكيف بف باديس حفيد بي اً  زاكم

نيت المدينة الجديدة التي بي  م،ميبلدالكفي بداية القرف الخامس اليجرم/ الحادم عشر  
سـ كنة الحديثة، كظؿ ىذا االً ميت ببكسي  عف مدينة ىيبكف القديمة (كمـ 4.8) تبعد بحكالي

أبك عبيد "كصفيا الجغرافي األندلسي  حيث ،مميبلدالعشر  بداية القرف الخامسحتى ال كى متدا
...كمدينة بكنة أكلية، كىي مدينة أغشتيف العالـ بديف قائبل:" ـ(1094ىػ/ 487 ػ:)ت "اهلل البكرم

عمى مدينة سبكس  النصرانية، كىي عمى ساحؿ البحر في نشز مف األرض منيع مطؿ
كلعؿ السبب  ،2كتسمى اليـك مدينة زاكم، كبينيا كبيف المدينة الحديثة نحك ثبلثة أمياؿ..."

نير سيبكس الذم فاض عمى جانب مف  مجرلمدينة الحديثة راجع إلى تغيير في تأسيس ال
 .3مدينة ىيبكف القديمة، مما أٌدل إلى تراكـ األتربة التي أبعدت المدينة عف الساحؿ

اب، نٌ بمدينة العي عنابة  رفتعي  ميبلدمالالخامس عشر  /يجرمالالتاسع  كخبلؿ القرف 
ـ(: " ...كمنيا بكنة كىي المسماة اآلف 1418ىػ/821 ػ:)ت "القمقشندم"كفي ىذا الصدد يقكؿ 

  .4 بمد الٌعناب، كىي مدينة عمى ساحؿ البحر في أكؿ اإلقميـ الرابع..."

قائبل: " بكنة أك عنابة مدينة عتيقة بناىا الركماف عمى ساحؿ  "ليكف اإلفريقي"كيصفيا 
سـ بمد البحر المتكسط...، ككانت تسمى قديما أكربكنة...كىي مشيكرة عند كثير مف الناس باً 

قائبل: "... كبعد  فقد كصفيا "مارمكؿ كربخاؿ"أما  ،5اب لكثرتو في ذلؾ المكاف..."العنٌ 
                                                           

،  دار الكتاب اإلسبلمي، أخكذ مف كتاب المسالؾ كالممالؾأبك عبيد اهلل البكرم، المغرب في ذكر ببلد افريقية كالمغرب، م 1
  .55، 54القاىرة، ص 

 .55، 54ص نفسو،  2
، 1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالةعنابة مف الفتح اإلسبلمي إلى أكاخر العيد المكحدم"، " رشيد بكركيبة، 3

 .67ص 
 .106ـ، ص 1915، المطبعة األميرية، القاىرة، 5نشا، جأبك العباس أحمد القمقشندم، صبح األعشى في صناعة االً  4
محمد حجي كمحمد األخضر، دار الغرب اإلسبلمي،  :ترجمة ،2، ط2بف محمد الكزاف الفاسي، كصؼ إفريقيا، جحسف  5

 .61، ص 1983لبناف،  -بيركت
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حمد ببناء مدينة أخرل شرقي المكقع القديـ عمى بعد مضي مٌدة عمى خرابيا قاـ أتباع م
فرسخ كاحد كسميت عنابة الجديدة، كيسمييا العرب بمد العٌناب...، أما المسيحيكف فيسمكنيا 

 .1 بكف أٌم الجٌيدة..."
المدينة تسميتيا الحالية عنابة أك  حممتميبلدم حتى الرف الخامس عشر الق ينتولـ ك 

لنكعية العنب الرفيعة التي  ةراجع( Des Jujubes) تسميتيا بببلد العهنَّاب كلعؿبمد العهٌناب، 
بمحمة العنابة بالشاـ التي تشتمؿ عمى دكر  ترتبطربما اً  كأ، 2كانت تجمع مف نكاحييا

كاىنا في زمف الرـك أصابو مرض كاد أف  أفٌ  ة ىذه األخيرةلعؿ الدافع إلى تسميكقصكر، ك 
، ككانت دمشؽ معدكمة مف ىذا النكع مف  شترل عنابا مفيفتؾ بو، فاً  أحد تجار الرـك

الفاكية، كلما أصبح كجد في نفسو نشاطا، عندىا قرر زرع األرض التي حكؿ صكمعتو 
ني ما حكليا اب غصف شجرة فبي نٌ عنابا، كخبلؿ فترة الفتكحات اإلسبلمية كجد مف ذلؾ العي 

 .3ابةنٌ طمؽ عمى تمؾ المحمة العي كمف ثـ أي 

أك بكنة  سـ بكنةيبدك أٌف الرحالة كالجغرافييف العرب أكردكا في مؤلفاتيـ اً  كعمى ما 
 بقكلو أٌف: "الدكتور شاو"يعبر عنو  سميا مف فترة إلى أخرل، كىذا مارغـ تغير اً  الحديثة

 "روزي"، أما المؤرخ 4سـ بكنة نسبة إلى مدينة ىيبكف القديمة""األكفياء لمتاريخ يطمقكف عمييا اً 
Rozet" لكف ذكر عند الرحالة القدماء تحت اً أٌف ىذه المدينة تي  فقد أشار إلى ، سـ أفركديزيـك

  سـ بكنةيا اً ػػاب لغناىا بيذه الثركة النباتية، كما يطمقكف عمينٌ األىالي يسمكنيا عنابة أك بمد العي 
مدينة ال إلى اليكـ لدل سكاف سـ متداكى ، كال يزاؿ ىذا االً 5سبة إلى مدينة ىيبكف القديمةن

 . 1عنابة
                                                           

 .7ـ، ص 1989محمد حجي كآخركف، دار النشر المعرفة، الرباط،  :، ترجمة3مارمكؿ كربخاؿ، إفريقيا، ج 1
Shaw (Dr), voyage dans la régence d’Alger,  traduit par J.Mac Carthy, Paris, 1830, p. 337. 2  

، 161، ص 1980، دار الرائد العربي، بيركت، لبناف، 1ناـ في محاسف الشاـ، طالبقاء عبد اهلل البدرم، نزىة األأبك  3
162. 

Shaw (Dr), op. cit, p. 337.                                                                                     4      
Rozet et Carette, L’Algérie, Paris, 1850, p 20.                                                            5 

5 
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 عنابة.مدينة رافي لالجغالفمكي و ـ الموقع 2

 :الموقع الفمكيـ  1ـ2

تقع مدينة عنابة فمكيا عمى خطكط الطكؿ ثماف كعشريف درجة، كدكائر العرض ثبلث 
كالحارة ، فيي بذلؾ تقع في المنطقة المعتدلة الدافئة في الشتاء 2كثبلثيف درجة كخمسيف دقيقة

في فصؿ الصيؼ، كىذا راجع لتعامد الشمس مع مدار السرطاف مما يجعؿ المدينة تتأثر 
 .3بقرب الشمس جنكبا نحك مدار الجدم لتككف عمكدية عميو كبالتالي يصبح الجك باردا بيا

 الموقع الجغرافي: ـ2ـ2

لساحمية تقع مدينة عنابة بأقصى الشماؿ الشرقي الجزائرم، كتعتبر مف أىـ المدف ا 
، (كمـ 156)ػ ، كعف قسنطينة ب(كمـ 650) الجزائرية، تبعد عف الجزائر العاصمة بحكالي

يحدىا مف الشماؿ البحر األبيض المتكسط، كمف الغرب كالية سكيكدة، كشرقا الطارؼ، كمف 
 الجنكب كالية قالمة.

بحكالي  حيث تقع عمى أرضية مسطحة، بمساحة تقدر ،مكضعا متميزاالمدينة  كتشغؿ 
مف جبؿ  ،(Akbet El Anneb)ب امرتفعات عقبة العنٌ  أيضا تحتؿ، ك (2كمـ 20إلى  18)

إلى المحافر، كمف عقبة الحسف إلى مستكطنة القديس  ـ( 105)رتفاعو عابد الذم يبمغ اً 
 .4ليا شكؿ رباعي األضبلع بزيادات أكثر كضكحا نحك الشماؿ كالجنكب الغربي ،غستيفأي 

                                                                                                                                                                                     

H’sen Derdour, Annaba 25 siècles de vie quotidienne et de luttes, T1, SNED, Alger, 1      
1982, p.09.                                                                                                            

ـ، ص 1982، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 2إسماعيؿ العربي، ط :بف سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، تحقيؽاً  2
142، 143. 

 .34محمد جندلي، المرجع السابؽ، ص  3

H’sen Derdour, op.cit, p. 16.                                                                                  4 
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  .الخصائص الطبيعية لمموقع ــ 3ـ2

ؿ مييا جي عتبر تحصيف المدف طبيعيا أحد المعايير األساسية التي أشارت كركزت عيي 
              "بف أبي الربيعاً "سبلمي مف أجؿ تكفير األمف كاألماف، كيعتبر مصادر الفكر العمراني اإل

الضركرم لبناء أم مدينة  ـ( مف أكائؿ العمماء الذيف أشادكا بيذا الشرط885ىػ/272 تػ: )
، الذم كتبو في أكائؿ القرف الثالث "شروط المالك في تدبير الممالك"في مؤلفو  إسبلمية
كضع فيو ستة ، حيث "المعتصـ باهلل"، كأىداه لمخميفة العباسي مميبلدالالتاسع  /اليجرم
الكاتب ىنا تحصيف المنازؿ مف األعداء كالذعار، كيقصد ك  ختيار مكاقع المدفالً  شركط

 صطناعي لممدينة.التحصيف الطبيعي كاالً 

سبلمية تكفرت عمى ىذا المطمب مدينة عنابة كغيرىا مف المدف اإل عميو فإفٌ ك 
محاطة بكتمة جباؿ  ىيالضركرم، حيث يحدىا مف الشماؿ البحر األبيض المتكسط، ك 

أما مف  بجباؿ قسنطينة، أيضا متصمةبالجية الغربية كالجنكبية ك  يدكغ التي زادتيا حصانةاإل
صالحة لمزراعة، كتمتد ىذه  د جباؿ عمى شكؿ تبلؿ تغطييا أراضً تكجفالناحية الشرقية 

التبلؿ مف الشرؽ إلى الغرب عمى طكؿ يقارب ثمانيف ميبل، كعرض ثبلثيف ميبل، كفي ىذه 
كاد بكجمعة، نير سيبكس مف ناحية  الجباؿ عدد مف الينابيع تتكلد عنيا أنيار ككدياف )

 .1تخترؽ السيؿ الكاقع بيف ىذه الكتمة الجبمية كالبحر المتكسطك الشرؽ(، 

بف اً "نستخمصو مف أكصاؼ الرحالة كالجغرافييف العرب كالغرب، كيعتبر  كىذا ما 
مميف الذيف جابكا مختمؼ أقطار ـ( مف أكؿ الرحالة المس999ىػ/ 367ػ:ت )"حكقؿ النصيبي

كمدينة بكنة مدينة مقتدرة، ليست  كصمنا في كصفو لمدينة عنابة قكلو:" ىـ ماأض، ك ر األ
 .2 كىي عمى نحر البحر..."، كمقدارىا في رقعتيا كاألربس بالكبيرة كال بالصغيرة

                                                           
ك، دار الكتاب صنكر الديف قكر  :جاف ليكف، جغرافية كتاريخ تممساف كبجاية كتكنس كنكميديا كالشماؿ اإلفريقي، ترجمة 1

 .477، 476ـ، ص 2011ىػ/1432الحديث، الجزائر، 
 .77، ص 1992لبناف،  -النصيبي، كتاب صكرة األرض، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركتأبي القاسـ  بف حكقؿاً  2
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رفت الجغرافيا الكصفية في عصره تقدما ـ( الذم عى 1011ىػ/378ػ: ت ) "المقدسي"أما 
:" كبكنة قائبل بحصانة المدينة، لكف خصيا بكصؼ مقتضب جداكبيرا، فقد أشاد ىك اآلخر 

 .1 بحرية مستكرة..."

حيث  ـ(،1094ىػ/487ػ: ت ) "أبك عبيد اهلل البكرم"تبله الجغرافي الكبير األندلسي 
مدينة أكلية،  ...يؤكد حصانتيا الطبيعية، فقاؿ بأنيا:" ما كصؼ عنابة كصفا دقيقا شامبل

بديف النصرانية، كىي عمى ساحؿ البحر في نشز مف األرض  كىي مدينة أغشتيف العالـ
طؿ كرت بكنة الحديثة بعد الخمسيف كأربعمائة...كيي منيع مطؿ عمى مدينة سيبكس...كقد سي 

 .2عمى بكنة جبؿ زغكغ، كىك كثير الثمج كالبرد"

شير إلى مناعتيا الطبيعية، عمى الرغـ ـ( الذم يي 1229ىػ/590تػ:  ) "دريسياإل"أما 
ضيؼ قائبل :"... كعمى مدينة بكنة فإنو يي  "ابف حكقؿ النصيبي"مف اقتباسو كنقمو عف الرحالة 

 .3 كبجنبييا جبؿ يدكغ، كىك عالي الذركة سامي القمة..."

عنيا:" بكنة ىي مدينة بإفريقية بيف مرسى الخرز  "ياقكت الحمكم" مف جيتو قاؿ
بني مزغنام، كىي مدينة حصينة مقتدرة...كىي عمى نحر البحر، كيطؿ عمى بكنة كجزيرة 

 .4جبؿ زغكغ"

ستبصار:" كقد أشاد بحصانتيا الطبيعية أيضا أحد الرحالة المجيكليف، في كتاب االً 
كمدينة بكنة مف بناء األكؿ، كفييا آثار كثيرة، كىي عمى ربكة مشرفة عمى فحكصيا ... 
طؿ عمى مدينة بكنة جبؿ زغكغ...كمرسى مدينة بكنة رب في سكرىا...كيي راىا...كالبحر يضكقي 

                                                           
 .226، ص 1906، دار صادر، بيركت، 2، طأحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـشمس الديف أبك عبد اهلل محمد المقدسي،  1
 .55، 54أبك عبيد اهلل البكرم، المصدر السابؽ، ص  2
 :تحقيؽ كترجمة أبك عبد اهلل محمد الشريؼ اإلدريسي، المغرب العربي، مأخكذ مف كتاب نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، 3

 .154ـ، ص 1983، ؽمحمد حاج صاد
 .512ـ، ص 1977، دار صادر، بيركت، 1شياب الديف ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، مج 4
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، كبكنة في جكف مف البحر يسمى األزقاؽ، ألزقاؽ، كىك مف المراسي المشيكرةيسمى مرسى ا
 .1 طب مركب القطاني كمركب فخرم..."كىك صعب كفيو عى 
المعركؼ بميكف  (ـ1573ىػ/ 923ػ: ت ) "حسف الكزاف الفاسي"الرحالة أيضا كما زارىا 

:" بكنة أك عنابة مدينة عتيقة، أنشأىا الركماف عمى ساحؿ البحر األبيض فقاؿ، اإلفريقي
 .2المتكسط، عمى بعد نحك مائة كعشريف ميبل شرقي قسنطينة"

المدينة كأقاـ بيا  Hebenstreit "ىابنسترايت"العالـ األلماني زار  (ـ1732)في سنة ك 
صفو قائبل :"... ك  حيث عمى سيؿ عنابة رٌ دينة قسنطينة مى كأثناء مغادرتو نحك م ،بضعة أياـ

اب كىك الشجر الذم نٌ ؿ كالعي اعبر سيؿ جميؿ مغطى بأشجار البرتقفغادرنا عنابة كسرنا 
سميا... بسبب كثافة ىذه األشجار حكليا، فمـ نر مثؿ ىذا المشيد الرائع أخذت منو المدينة اً 
 .3في مكاف آخر... " لمكريطانيا الخصبة

 مصادر المياه: -
كرت البئر أشار الجغرافيكف كالرحالة إلى كفرة المياه العذبة بمدينة عنابة، حيث ذي 

يدكغ ار كالثمكج، كتعتبر كتمة جباؿ اإلالمكجكدة عمى ضفة البحر باإلضافة إلى مياه األمط
ف المدينة بالمياه مكٌ تي التي تتدفؽ منيا عيكف كجداكؿ كينابيع مف أىـ المصادر التي كانت 

الصالحة لمشرب كالبستنة كالزراعة، كما تتكفر المدينة عمى مياه المستنقعات كالبحيرات مثؿ 
: "...كفي بكنة الحديثة بير عمى "البكرمأبك عبيد اهلل "بحيرة فتزارة؛ كفي ىذا الصدد يقكؿ 

يا، كبغربي ىذه ضفة البحر منقكرة في حجر صمد يسمى بير النثرة منيا يشرب أكثر أىم
في  ،5ستبصار، كيتفؽ معو في ذلؾ صاحب كتاب االً 4المدينة ماء سايح يسقي البساتيف..."

                                                           
سعد زغمكؿ عبد الحميد، مطبعة جامعة اإلسكندرية،  :ستبصار في عجائب األمصار، نشر كتعميؽمؤلؼ مجيكؿ، كتاب االً  1

 .127، ص 1958
 .61بف محمد الكزاف الفاسي، المصدر السابؽ، صحسف  2
ناصر الديف سعيدكني، دار  :تقديــ(، ترجمة ك 1732ىػ/ 1145رحمة العالـ األلماني إلى الجزائر كتكنس كطرابمس )  3

 .82، 81ـ، ص 2007اإلسبلمي، تكنس، الغرب
 .55أبك عبيد اهلل البكرم، المصدر السابؽ، ص  4
 .127، ص ...ستبصارمجيكؿ، االً مؤلؼ  5
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ليس في عنابة عيكف كآبار كأفى و أنٌ  "مارمكؿ كربخاؿ"سباني كاإل "ليكف اإلفريقي"حيف يذكر 
الممكية أٌف ، كىذا ما ذكره صاحب كتاب اليدايا 1خزنكف مياه األمطار في صياريجأىميا يي 

ف كبيراف، يصؿ عرض يادا، كليا ك مميبلدالؿ كثيرة خبلؿ القرف السابع عشر لممدينة مكاج
 .2كؿ منيما في فصؿ الشتاء إلى عرض مجرل نير السيف

 :عمران مدينة عنابة  في العصر الوسيطـ 3

 تمييد:

اإلشارة بنا  جدرقبؿ التحدث عف عمراف مدينة عنابة في العصر الكسيط كالعثماني ت
، كقد تنكعت ي أكد عمييا رجاؿ الفكر العمرانيإلى شركط إنشاء المدف اإلسبلمية الت

المصادر التي تعرضت لمفكر العمراني مف مصادر فقيية ككتب الحسبة كمصادر تاريخية 
 .كجغرافية التي تحدثت عف تاريخ المدف كخططيا

بيذه المعايير، حيث ركز عمى ـ( أكؿ مف أشاد 885ىػ/272 :) تػ "ابف الربيع"يعتبر 
نشاء المدف، ا  ختيار مكضع لتخطيط ك لسمطاف عند اً عيف الحاكـ أك استة شركط أساسية  تي 

 كىي:

 .عة المياه المستعذبةسً  -
 .المستمدة 3يرةإمكاف المً  -
 .عتداؿ المكاف كجكدة اليكاءاً  -
 .حتطابالقرب مف المرعى كاالً  -
 .تحصيف المنازؿ مف األعداء كالذهعار -

                                                           
 .62، المصدر السابؽ، ص بف محمد الكزاف الفاسيحسف ػ 1
 .8ػ مارمكؿ كربخاؿ، المصدر السابؽ، ص  
، ترجمة: سعيد دحماني، منشكرات بكنة لمبحكث كالدراسات، عنابة، 1ط ،الممكية اليدايامجيكؿ، مؤلؼ  2

 .131 ـ، ص2011ق/1432،الجزائر
الفيركز أبادم، القامكس المحيط،  مجد الديف محمد بف يعقكبالميرة: بالكسر جمب الطعاـ، كالمٌيار جالب الميرة. أنظر:  3
 .137، دار العمـ، بيركت، لبناف، دت، ص 2ج
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 .1يحيط بيا سكاد يعيف أىمياأف  -

حكالي سنة  وألف و الذمكتابفي بالفكر العمراني،  أيضاىتـ الذم اً  "بف الفقيواً "يميو 
يقكؿ في ىذا المجاؿ:" كأصح الببلد ما كاف عمى الجباؿ كاألماكف ، حيث ـ(926/ ق290)

الدبكر فيي التي تكاجو ميب الصبا، كما كاف في قعكر كأغكار كمكاجية لرياح الجنكب أك 
كلدة لؤلمراض، كالصكاب أف تتخذ الدكر بيف الماء كالسكؽ كأف تككف الدكر مكاضع ردية مي 

 .2شرقية كالبساتيف غربية"

كا إلى الشركط الكاجب تكفرىا مف بيف ىؤالء الذيف تعرضىك اآلخر  "القزكيني"عتبر كيي  
المدف، أخذكا آراء الحكماء في  : " إٌف الممكؾ الماضية لما أرادكا بناءفيقكؿنشاء المدف إفي 

ذلؾ، فالحكماء اختاركا أفضؿ ناحية في الببلد، كأفضؿ مكاف في الناحية، كأعمى منزؿ في 
المكاف مف السكاحؿ كالجباؿ كميب الشماؿ، ألٌنيا تفيد صحة أبداف أىميا كحسف أمزجتيا، 

كاتخذكا لممدف سكرا  كاحترزكا مف اآلجاـ كالجزائر كأعماؽ األرض، فإنيا تكرث كربا كىرما،
حصينا مانعا، كلمسكر أبكابا عٌدة حتى ال يتزاحـ الناس بالدخكؿ كالخركج، بؿ يدخؿ كيخرج 

ـٌ اً   .3ختبلؼ تربتيا كىكائيا بخاصية عجيبة"ختصت كؿ مدينة الً مف أقرب باب إليو...ث
ـ( 1491ىػ/896 ػ:)ت "بف األزرؽاً "ـ( ك1406ىػ/808 ػ:)ت "بف خمدكفاً "كيتفؽ كؿ مف  

، حيث يركزاف عمى شرطيف ختيار مكاقع المدفتباعيا كالتقيد بيا عند اً اً في األسس البلـز 
 ىما:أساسييف 

: كىي مضار أرضية كسماكية، فأما األرضية فتككف بإدارة األسكار حكؿ دفع المضار -
أك ستدارة بحر المدينة، ككضعيا في مكاف ممتنع، إما عمى ىضبة متكعرة مف الجبؿ، أك باً 
ناليا عمى العدك نير بيا، حتى ال يكصؿ إلييا إال بعد عبكر جسر أك قنطرة، فيصعب م

                                                           
، 1996بف أبي الربيع(، سمكؾ المالؾ في تدبير الممالؾ، دار كناف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، شياب الديف أحمد )اً  1

 .106ص 
، 153، ص 1885بف الفقيو(، مختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ، ليدف المحركسة، أبك بكر أحمد بف محمد اليمذاني ) اً  2

154 . 
 .08، ص 1960، آثار الببلد كأخبار العباد، دار صادر لمطباعة كالنشر، بيركت، )القزكيني(بف محمكد زكريا بف محمد  3
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ختيار المكاضع الطيبة اليكاء، أما دفع المضار السماكية يراعى فييا اً  ،كيتضاعؼ تحصينيا
 كالبعيدة عف المياه الراكدة.

ع، كالشجر : كتتمثؿ في كفرة المياه، كطيب المرعى، كالقرب مف المزار جمب المنافع -
 لمحطب كالخشب، كقربيا مف البحر لتسييؿ كصكؿ الحاجة القصية مف الببلد النائية.

راعى في المدينة المبنية عمى البحر أمراف: أف تككف في جبؿ، كأف تككف في حيف يي  
سكندرية في المشرؽ، كطرابمس كبكنة عدد، ليصعب عمى العدك طرقيا، كاإلبيف أمة مكفكرة ال

 .1ربكسبل في المغ
كلى بببلد المغرب بعيدة سبلمية األالفتكحات اإلفترة ظمت خبلؿ  يبدك أٌف مدينة عنابة 

شممت في بدايتيا لفتكحات ٌف اأعف معارؾ الفتح، كلعؿ ىذا راجع بالدرجة األكلى إلى 
ديج الذم قدـ شير بعض المصادر إلى أٌف جيش معاكية بف حي المناطؽ الداخمية، في حيف تي 
مٌر بمدينة عنابة كحاصرىا حصارا يسيرا كغادرىا  (ـ666ىػ/45)إلى إفريقية في حدكد سنة 

حارب الرـك  (ـ693ىػ/74)لي حساف ابف النعماف الغساني إفريقية سنة إلى حيف آخر، كلما كي 
 ضطركا إلى مغادرتيا حيث التجأ الرـك إلى مدينة باجة، كتحصف البربركالبربر الذيف اً 

تـ تحرير  (ـ734ىػ/116)، كفي سنة 2إلى القيركاف بف الٌنعماف" افحسٌ "بمدينة عنابة، كرحؿ 
 .3لؤلساطيؿ اإلسبلمية ميناء "عبيد اهلل بف الحبحاب"ي ظؿ مدينة عنابة كأصبحت ف

                                                           
بف خمدكف، كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف عبد الرحمف ػ  1

 . 372-370ص  ،1992، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، 1األكبر، ج
عمي سامي النشار، الدار العربية لممكسكعات،  :تحقيؽ ،1، ط2بف األزرؽ، بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، جػ أبك عبد اهلل 
 .279 ،277، 268، ص 2006بيركت ػ لبناف، 

ـ، 1987لبناف،  -بيركتية، محمد يكسؼ الدقاؽ، دار الكتب العمم :مراجعة ،1، ط4بف األثير، الكامؿ في التاريخ، مجاً ػػ  2
 .135ص 
ار حمادم الساحمي، د :تقديـ، 1، طبلمي إلى نياية الدكلة األغمبيةعبد العزيز الثعالبي، تاريخ شماؿ إفريقيا مف الفتح اإلسػػ 

                                                                     .71، ص 1987، لبناف -الغرب اإلسبلمي، بيركت
 .57ص  ، 2010الجزائر،  دار المعرفة،مراجعة تاريخية:  أحسف بكمالي، اب، ػ بكميمة تكاتي، عنابة ببلد العنٌ  
 .59، ص نفسو 3
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 ة:مبياألغالدولة في عيد عنابة  ـ1ـ3

، (ـ909-800ىػ/296-ىػ184)بداية مف عاـ  (سنة112)دامت الدكلة األغمبية حكالي 
كتكنس،  عنابةمتدت حدكدىا غربا حتى قسنطينة كميمة، كشرقا حتى طرابمس بما فييا كاً 

، كأكؿ ماقاـ بو ىك "براىيـ بف األغمب عقاؿ التميميإ" أكؿ مف كالىاك كجنكبا حتى كرقمة، 
 .1بناء عاصمة لو قريبة مف القيركاف سماىا العباسية

ـ( فكر األغالبة 838-817ىػ/223-201) "بف األغمببراىيـ إزيادة اهلل بف "كفي عيد 
كا بتأسيس الصناعات إلنشاء السفف مف ؤ ـ بدالبحرية كخاصة صقمية، كمف ثى  في فتح الجزر

، (ـ828/ ىػ212)إلى طبرقة كبنزرت كتكنس كسكسة إلى طرابمس كتـ فتح صقمية سنة عنابة 
تراتيجي المكاجو سلمكقعيا االً كقد كاف لمدينة عنابة دكر كبير في الجياد البحرم نظرا 

:" مف مرسى بكنة تخرج "البكرم"أبك عبيد اهلل كفي ىذا الصدد يقكؿ  ،لصقمية كسردينيا
 .2الشكاني غازية إلى ببلد الرـك كجزيرة سردينيا كككرسيكا كما كالىا"

 الفاطمية:عنابة في عيد الدولة  ـ2ـ3

ـ( أمكر الدكلة 909-903ىػ/296-ىػ290لما تكلى زيادة اهلل الثالث بف عبد اهلل )
نشغؿ بالميك كالقتؿ، كلـ يستيقظ مف مجكنو إال كعبد اهلل الصنعائي يغزك المدف األغمبية اً 
ستكلى عمى قسنطينة كتكغؿ في ، كاً (ـ907/ق294)بداية مف سطيؼ كطبنة سنة  3األغمبية

إلى  "زيادة اهلل"، كفر (ـ909/ ىػ296)ستكلى عمى رقادة  سنة ، كما اً 4عنابةقميميا حتى إ
 .5نتيت بذلؾ الدكلة األغمبيةمصر كاً 

                                                           
 .126-119، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ص 2مبارؾ بف محمد الميمي، تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث، ج 1
 .55أبك عبيد اهلل البكرم، المصدر السابؽ، ص  2
، تحقيؽ: جماؿ الٌديف الشٌياؿ، 2، ط1ًاتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا، جتقي الديف أحمد بف عمي المقريزم،  3

 .62، ـ1996ق/ 1416القاىرة، 
 .165محمد جندلي، المرجع السابؽ، ص  4
 .63تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم، المصدر السابؽ، ص  5
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كعمى الرغـ مف الحركب كالفتف التي مرت بيا الدكلة الفاطمية إاٌل أٌف عيدىا كاف 
نشئت بذلؾ المصانع الحربية لصناعة السفف جتماعي كثقافي، فأي قتصادم كاً عيد ازدىار اً 

 :كالميدية، كما راجت الميف الحرة مثؿ مدينة عنابةكاألسمحة كاألساطيؿ كمنيا معمؿ 
شر المصادر اإلسبلمية سكاء التاريخية أك ، كلـ تي 1نتشرت األسكاؽالحدادة كالنجارة كالحياكة كاً 

 الجغرافية إلى عمراف مدينة عنابة خبلؿ ىذه الفترة.

البارزة مكانئ الميناء يعتبر مف آنذاؾ   شتيرت بيا مدينة عنابةمف أىـ المعالـ التي اً 
الحكض الغربي لمبحر األبيض المتكسط، كىك غير مستكر مف الرياح الشمالية التي تيب في 

 كيعتبرمف رأس بكفحؿ،  (ـمك 234)عمى المدينة، يبعد عف جزيرة سردينيا جنكبا بمسافة 
 محطة بحرية ىامة لمختمؼ أنكاع السفف العابرة لممضيؽ السرديني الصقمي اإلفريقي.

ف مرفأ في ىذه المدينة ك ابة معركفا منذ آالؼ السنيف فقد أسس الفينيقيككاف ميناء عن
، كجعمكا في المدينة دار صناعة إلنشاء السفف، كيعتبر مف أفضؿ "Ubbo"ػ المسمى ب

تخذه ، كنظرا ألىميتو اً 2المكانئ خبلؿ الفترة النكميدية لتصدير القمح إلى ركما كببلد اإلغريؽ
صبلحيا االفاطميكف مركز  كقد ساعد عمى ذلؾ كفرة المادة األكلية المتمثمة  ،لصناعة السفف كا 
قاعدة لرسك األساطيؿ عؿ كما جي يدكغ، خشاب المجمكبة مف غابات جباؿ اإلفي المعادف كاأل

، كعند قياـ الدكلة الزيرية الحمادية لـ يكف مرسى المدينة 3البحرية الحربية منيا كالتجارية
ركط التي تجعؿ منو ثغرا ميما مما أدل إلى بناء المدينة الحديثة فكؽ يتكفر عمى كامؿ الش

أصبحت المسالؾ  يفالمكحدكفي فترة حكـ ف مف حراستيا كالدفاع عنيا برا كبحرا، مكٌ مرتفع يي 
ية أقؿ أمنا مما جعؿ مف ميناء عنابة أحد المعابر اليامة، كفي العيد الحفصي لعب البرٌ 
 ادالت التجارية.ميناء نشاطا ىاما في التبال

                                                           
 .196محمد جندلي، المرجع السابؽ، ص  1
 .30، المرجع السابؽ، ص د البشير شنيتيمحم 2
 .22ـ ص 1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة، " عنابة عبر التاريخ" يحي بكعزيز،  3
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 الحمادية: عنابة في عيد الدولة ـ3ـ3

ـ( إلى القاىرة سنة 975-952ىػ/365-341) برحيؿ المعز لديف اهلل الفاطمي
ر بربرية حاكمة سى يبدأ عيد جديد في ببلد إفريقية كالمغرب، كيتمثؿ في قياـ أي  (ـ971ىػ/361)

القائد الصنياجي بدال مف األسر الشرقية المستقمة عف الخبلفة العباسية، حيث تـ تعييف 
سما ، كأعطاه الخميفة الفاطمي اً 1بف مناد الحميرم نائبا لممعز في حكـ إفريقيةمكيف بف زيرم بي 

نيا ىك " ناصر عربيا إسبلميا ىك " يكسؼ"، ككنية عسكرية ىي " أبك الفتكح"، كلقبا ممكيا مد
 .2الدكلة"

ـ( 1152-1009ىػ/547-ىػ398كقد شيدت مدينة عنابة خبلؿ فترة الحكـ الحمادم )
السادس إلى منتصؼ القرف  مميبلدالحادم عشر ال/ أكائؿ القرف الرابع اليجرمأكاخر القرف 

تطكرا كتكسعا عمرانيا، فقد لعبت دكرا ىاما في الصراع بيف  ميبلدمالالثاني عشر  /يجرمال
الحمادييف كبني عمكمتيـ الزيرييف، كبيف الحمادييف كالقبائؿ العربية، بتأثير مكقعيا الجغرافي، 

فريقية.   فيي تمثؿ الحد الفاصؿ بيف المغرب األكسط كا 

معاصريف لمفترة كلعؿ ما يعكس ىذا التطكر ما كرد في كتب الرحالة كالجغرافييف ال
ـ( فيقكؿ عنيا: " كمدينة 1095ىػ/487ػ: ت ) "البكرم" أبك عبيد اهلل الحمادية، حيث يصفيا 
ف غستيف العالـ بديف النصرانية، كىي عمى ساحؿ البحر في نشز مبكنة أكلية، كىي مدينة أي 

كتسمى اليـك مدينة زاكم كبينيا كبيف المدينة الحديثة  ،األرض منيع مطؿ عمى مدينة سبكس
نحك ثبلثة أمياؿ، كليا مساجد كأسكاؽ كحماـ، كىي ذات ثمر كزرع كقد سكرت بكنة الحديثة 
بعد الخمسيف كأربعماية، كفي بكنة الحديثة بير عمى ضفة البحر منقكرة في حجر صمد 

ايح يسقي بساتيف، كىك ذه المدينة ماء سسمى بير النثرة منيا يشرب أكثر أىميا، كبغربي ىيي 
طؿ عمى بكنة جبؿ زغكغ كىك كثير الثمج كالبرد، كمف العجايب أٌف فيو كيي  ،مستنزه حسف

                                                           
 .331 ص ،7، المصدر السابؽ، مجبف األثيراً ػ  1
، المعارؼ، اإلسكندرية، 3سعد زغمكؿ، تاريخ المغرب العربي، الفاطميكف كبنك زيرم الصنياجيكف إلى قياـ المرابطكف، ج ػ 

 . 285. ص 1990
 .293، ص ، المرجع السابؽسعد زغمكؿ 2
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ف عـ الجبؿ كمومسجدا ال ينزؿ عميو شي كمدينة بكنة برية بحرية كثيرة  ،ء مف ذلؾ الثمج كا 
ا يصح بيا السكداف كيسقـ المحـ كالمبف كالحكت كالعسؿ، كأكثر لحمانيـ البقر إاٌل أٌني

البيضاف، كحكؿ بكنة قبايؿ كثيرة مف البربر مصمكدة، كأكربة كغيرىما، كأكثر بحارىا 
 .1أندلسيكف، كمستخمص بكنة غير جباية بيت الماؿ عشركف ألؼ دينار"

فيصفيا قائبل: "...كمدينة بكنة كسطة،  ـ(1164ىػ/560 :تػ ) "دريسيالشريؼ اإل"أما 
ال بالصغيرة. كمقدار رقعتيا كاألربس، كىي عمى نحر البحر، ككانت ليا ليست بالكبيرة ك 

أسكاؽ حسنة كتجارة مقصكدة كأرباح مكجكدة، ككاف فييا كثير مف الخشب مكجكد جٌيد 
الصفة، كليا بساتيف قميمة كشجر كبيا أنكاع مف الفكاكو ما يعـٌ أىميا، كأكثر فكاكييا مف 

كقات اإلصابات كما كصفنا كثير جدا، كبيا معادف حديد باديتيا. كالقمح بيا كالشعير في أ
جٌيد، كيزرع بأرضيا الكتاف، كالعسؿ بيا مكجكد ممكف، ككذلؾ السمف، كأكثر سكائميـ البقر، 

تحت بكنة عمى يدم أحد رجاؿ الممؾ كليا أقاليـ كأرض كاسعة، تغمبت العرب عمييا، كافتي 
كىي اآلف في ضعؼ كقمة عمارة، كبيا المعظـ رجار في سنة ثماف كأربعيف كخمسمائة، 

كىك  مى مدينة بكنة كبجنبييا جبؿ يدكغكع ،بؿ الممؾ المعظـ رجار مف آؿ حمادعامؿ مف ق
 .2 عالي الذركة سامي القمة..."

بجكدة ك بحسف أسكاقيا كتجارتيا، خبلؿ فترة حكـ الزيرييف كالحمادييف اشتيرت المدينة 
سكنتيا قبائؿ بربرية كثيرة مثؿ مصمكدة ك  ،تافكالخشب كالحديد كالك مكادىا األكلية

أحيطت سنة أما في الجانب العمراني فقد شيدت تشييد العديد مف العمائر حيث كأكربة...، 
،ئبسكر الزالت بعض أجزا (ـ1058ىػ/ 450) بناء جامع  باإلضافة إلى و قائمة إلى اليـك
 ٌيدت بالمدينة، كقد جاءالجامعة التي شي عتبر أكؿ المساجد الذم يي  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"

، كما كاف لممرافؽ النفعية مكانة خبلؿ ىذه الفترة حيث ممحقا بالرباط المشرؼ عمى مينائيا
 .فرت اآلبارأقيمت الحمامات كحي 

                                                           
 . 55، 54أبك عبيد اهلل البكرم، المصدر السابؽ، ص  1
 .154صدر السابؽ، ص أبك عبد اهلل محمد الشريؼ اإلدريسي، الم 2
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 موحدية:عنابة في عيد الدولة الـ 4ـ3

خضعت كؿ مف بجاية كقسنطينة  (ـ1152ىػ/547)سقكط الدكلة الحمادية سنة  بعد
ـ(، في حيف ظمت أغمب 1269-1130ىػ/668-524كقمعة بني حماد لمدكلة المكحدية )

كمنيا مدينة  تحت سيطرة النكرماندييف، مميبلدالفريقية خبلؿ القرف الثاني عشر السكاحؿ اإل
 يبنالمتمثؿ في قبيمتي  عنابة التي عانت أيضا مف الغزك العربي المتجو إلييا مف الداخؿ )

 .1 ىبلؿ( يسميـ كبن

 مدينة عنابةإلى  "عبد المؤمف بف عمي"سار عسكر  (ـ1156/ىػ551)كفي سنة 
مدينة عنابة عتبر فتح فريقية عف حكـ اإلفرنج عدا الميدية كسكسة، كيي إيا، كخرج جميع مكى فمى 

ستيبلء المكحدم عمى كؿ ما ضمتو الدكلة الحمادية مف كاليات، كفي حكالي بمثابة تحقيؽ االً 
حتبلؿ لـ ىذا االً  ، كلكفٌ 2"بف غانيةيحي "م سقطت مدينة عنابة بيف يد (ـ1203ىػ/600)عاـ 

بف  الدكلة المكحدية بقيادة الناصر يدـ طكيبل كلـ تمبث المدينة أف خضعت مف جديد إلى
 .3 ـ(1213 -1198ىػ/ 610-595المنصكر ) 

مدينة عناية ( زار مميبلدالالثاني عشر  يجرم/الالقرف السادس كخبلؿ ىذه الفترة )
مدينة قديمة مف بناء األكؿ، كفييا آثار كثيرة، ... ستبصار ككصفيا قائبل: "صاحب كتاب االً 

كىي عمى ربكة مشرفة عمى فحكصيا كقراىا، كىي مف أنزه الببلد كأكثرىا لبنا كلحما كعسبل 
ىا ؤ ضفة البحر منقكرة في حجر صمد، ماكحكتا، كالبحر يضرب في سكرىا، كفييا بئر عمى 

، كبغرب ىذه المدينة ماء سائح أعذب ماء كأنفقو، كمنيا يشرب أكثر أىميا لعذكبة مائيا
طؿ عمى مدينة يسقي بساتينيا كأرضيا، كمكضع جناتيا منتزه حسف مشرؼ عمى البحر، كيي 

                                                           
 .147ـ، ص 1881مغرب، مطبعة بريؿ، عبد الكاحد المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار الػ  1
حمادم عمي،  :ترجمة ،1، ط2ـ، ج15إلى نياية القرف  13فريقية في العيد الحفصي، مف القرف إتاريخ ركبار برنشفيؾ، ػػ 

 .319ص ـ، 1988لبناف،  -دار الغرب اإلسبلمي، بيركت
بني عمي مف قبيمة مسكفة، ينسباف إلى أميما غانية، فأما يحي فيك األكبر كاف رجبل كىما يحي كمحمد اً  بنو غانية: 2

صالحا فقييا، كاٌله أمير المسمميف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف مدينة بمنسية، ثـ عزلو ككالة قرطبة، كظؿ عامبل عمييا إلى أف 
 .194 ،193المراكشي، المصدر السابؽ، ص عبد الكاحد ػ : نٌية. أنظرمكافتو ال

 .73، 72رشيد بكركيبة، المرجع السابؽ،   3
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بكنة جبؿ زغكغ كىك كثير الثمج كالبرد، كمف العجائب أٌف فيو مسجدا قديما ال ينزؿ عميو 
شامة، كبغربي شيئ مف ذلؾ الثمج، فإذا عـ الثمج الجبؿ كمو رأيت المسجد في كسطو كأٌنو 

أمياؿ، كمرسى مدينة بكنة يسمى مرسى األزقاؽ، كىك  10مدينة بكنة بركة في دكرىا نحك 
 .1 مف المراسي المشيكرة ، كبكنة في جكف مف البحر يسمى األزقاؽ..."

زدىار الكبير الذم شيدتو ببلد المغرب كاألندلس في عيد كعمى الرغـ مف االً 
العمرانية التي تشيد ليا تمؾ المدف المقامة بالمغرب  المكحديف في جميع النكاحي كخاصة

األقصى مثؿ مدينة مراكش كرباط الفتح، كتكسيع بعضيا كمدينة فاس كسبل بتشييد المساجد 
 كالقصكر كالفنادؽ كمختمؼ المرافؽ النفعية، إال أٌف مدف المغرب األكسط كاألدنى كخاصة

 بف غانية.فصة، عانت مف ثكرات اً كببلد الجريد كق مدينة بجاية كقسنطينة كعنابة،

ىتـ الخمفاء المكحدكف بإنشاء ـ( اً 1269-1130ىػ/668-524كخبلؿ ىذه الفترة )
األسكار ألغراض كثيرة منيا حماية المدف ضد ىجمات األعداء، كلكف في بعض األحياف قد 

ذا ما تخاذ العدك ليا قاعدة يتحصف بيا، كىيضطر الخميفة ليدـ أسكار المدينة منعا مف اً 
ىػ/ 595 -580كقاـ المنصكر) بف غانيةة قفصة بتكنس التي تحصف بيا عمي عرفتو مدين

 .2 (ـ1187ىػ/583)ـ( بيدـ أسكارىا سنة 1198 -1184

أما عف تعمير مدينة عنابة خبلؿ ىذه الفترة فمـ تذكر المصادر التي عاصرت الدكلة 

المكحدية ذلؾ، عدا اإلشارة إلى السكر كالمسجد المذيف يعكداف إلى الفترة الزيرية الحمادية، 

إلى التنازع بيف القبائؿ كالثكرات التي شيدتيا مدينة عنابة خبلؿ الفترة  راجعكلعؿ ذلؾ 

 ىتماـ بعمرانيا كعمارتيا.مما أدل إلى نقص االً المكحدية، 
                                                           

 .127، ص ....ستبصارمجيكؿ، كتاب االً مؤلؼ  1
ـ(، رسالة مقدمة لنيؿ 1198-1184ىػ/595-580ليمى أحمد نجار، المغرب كاألندلس في عيد المنصكر المكحدم ) 2

 .547، ص 1989شيادة دكتكراه في التاريخ االسبلمي، جامعة أـ القرل، 
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 حفصية:عنابة في عيد الدولة ال ـ5ـ3

ىػ/ 647-625) "زكريا الحفصي يأب"األمير  يرجع تأسيس الدكلة الحفصية إلى
مدف المممكة اإلفريقية  ، كخبلؿ ىذه الفترة كانت مدينة عنابة مف أكبر1ـ(1249 -1228

ىذه المدينة مٌدة تزيد عف ثبلثة قركف تحت لكاء  ، حيث خضعت2عمى السكاحؿ الغربية
كانت مدينة عنابة  ييفيا عٌدة كالة، كقبؿ مجيئ الحفصالدكلة الحفصية، كقد تعاقب عمي

-ىػ627) "أبك زكريا الحفصي"فتكيا منيـ يحكميا أكالد شداد مف قبيمة كلياصة، بعدىا اً 
كاليا عمى  "كسىعمي عمر بف م يأب"بف عمو ( حيث قاـ بتعييف اً ـ1249 -1230/ ق647

، كلما خمؼ ـ(1288ىػ/636)كاليا عمى بجاية بداية مف سنة  "بف زكريايحي "بنو عنابة، كاً 
 إلى كالية الميدية. "أبا عمي بف مكسى"ىذا األخير كالده في الحكـ نقؿ كالي عنابة  

أبك "أصبحت مدينة عنابة تابعة لبجاية التي تكالىا  (ـ1235ىػ/ 633)بداية مف سنة ك 
-1202/ق647-598) "أبك زكريا الحفصي"عقد  (ق646ىػ/638)، كفي سنة "يحي زكريا

 .3ـ( البنو كالي قاعدة بجاية بكالية العيد1249

بمدينة عنابة بينما كاف يقـك بجكلة  (ـ1249ىػ/647)سنة  "أبك زكريا الحفصي"تكفي 
قؿ ، كبعد فترة ني "سيدم أبي مركاف الشريؼ"الصالح قرب ضريح الكلي  بجامعيافف تفقدية، كدي 

                                                           
ـ، ثار 1202ىػ/597بف عبد الكاحد بف أبي حفص الينتاتي الحفصي كلد  بمراكش سنة : ىك يحي أبو زكريا الحفصي 1

ىػ ، قاـ 631بف غانية سنة ىػ، تغمب عمى اً 626ستقؿ بالدكلة الحفصية سنة عمى أخيو عبد اهلل، كاستماؿ إليو الجند،  اً 
ـ حيث دامت 1249ىػ/647ستكلى عمى الجزائر كتممساف كسجمماسة كسبتة كطنجة كمكناسة، تكفي سنة بتكسيع ممكو حيث اً 

 :براىيـ بف المؤلؤ الزركشي، تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية، تحقيؽإمحمد بف ػػ أنظر:  فترة حكمو عشريف سنة كنصؼ.
 .32محمد ماضكر، المكتبة العتيقة، تكنس، ص 

 .155، ص2002، دار العمـ لممبلييف، بيركت ، لبناف، 15ط ،8، جخير الديف الزركمي، األعبلـ ػ 
حمزة أحمد عباس،  : تحقيؽ ،1، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، طمأحمد بف يحي بف فضؿ اهلل العمر  شياب الديف 2

 .143، ص 2002المجمع الثقافي، أبك ظبي، 
، دار 6بف خمدكف، ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر، جعبد الرحمف ػػ  3

  .546، ص 2000 ،1421 ،كالنشر كالتكزيع، بيركت ػ لبناف الفكر لمطباعة
 .78، ص 1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة ،"عنابة في عيد الحفصييف" عبد الحميد حاجيات، ػػ 
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خكفا مف عبث الصميبييف  "عبد اهلل محمد يأب"بنو رفاتو إلى مدينة قسنطينة، بطمب مف اً 
زكريا  يأب"كبعد كفاة  عتبر مكطف النزكؿ الصميبي،برفات كالده بعيدا عف الساحؿ الذم يي 

مف  لتكلية أمكر إفريقية 1"أبك عبد اهلل محمد"تـ مبايعة نجمو ككلي عيده السمطاف  "الحفصي
، كبعد عنابةلطكؿ لحيتو، كقد بكيع أكال ب المعركؼ بالمحياني "محمد بف عبد الكاحد"قبؿ عمو 

 .2ف كعشريف سنةيبف اثنتكنس بكيع مرة ثانية كىك اً كصكلو إلى 

نقسمت سنة شمؿ  الدكلة الحفصية التي اً   ـٌ ىك مف لى  "خالد أبك يحي أبك بكر"عتبر كيي 
 "الفضؿ"كاليا عمى بجاية، ك "يحي"ك كالية قسنطينة "محمد"بنو ، كعيد الً ـ(1374/ ق718)

تكفي الفقيو  عامبل عمى عنابة، كجعؿ ليـ الكزراء كالحجاب كالقادة كخبلؿ فترة حكمو
، كتحجب مكانو (ـ1343ىػ/744)سنة  "بف عبد اهلل العزيز الغسانيأبك القاسـ "الحاجب 
 .3بمدينة عنابة "أبك محمد بف تافراجيف"الشيخ 

عنابة تابعة لممممكة الحفصية التي اتخذت مف تكنس عاصمة ليا مدينة ظمت ىكذا ك 
 ستيبلء األتراؾ عمييا كضميا لئليالة الجزائرية.إلى غاية اً 

كقد عرفت المدينة خبلؿ ىذه الفترة زيارة العديد مف الرحالة كالجغرافييف، فقد زارىا 
) بدأ  "العبدرم" يميو، 4ـ(1286ىػ/685 :تػ ) "بف سعيد المغربياً " (ـ13ىػ/7)خبلؿ القرف 

                                                           
بف الشيخ أبي حفص، أمو ركمية األصؿ، ابف الشيخ أبي محمد عبد الكاحد  بف األمير أبي زكريا يحي: اً أبو عبد اهلل محمد 1

ىػ تمقب بأمير المؤمنيف لما قدمت عميو البيعة مف مكة، كتمقب بالمستنصر باهلل لما جاءتو البيعة 650لقب باألمير، كفي سنة 
ـ براىيإحمد بف مػ ىػ حيث داـ حكمو حكالي ثمانية كعشريف عاما كخمسة أشير, أنظر: 675مف الشاـ كاألندلس، تكفي سنة 

 . 40 ،33 ،32 السابؽ، ص  المرجعالزركشي،  بف المؤلؤ
، لبناف -إحساف عٌباس، مطبعة ىيدلبرغ :، تحقيؽ1الحميرم، الركض المعطار في خبر األقطار، طمحمد بف عبد المنعـ ػ  2

  .115ـ، ص1975
الطاىر بف محمد  :عبد اهلل محمد ابف أحمد، األدلة البٌينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصٌية، تحقيؽ يبف الشماع أباً ػ  

 .61، 60ـ، ص 1984المعمكرم، الدار العربية لمكتاب، 
 . 33السابؽ، ص  المرجع، براىيـ بف المؤلؤ الزركشيإمحمد بف ػ 
 .90السابؽ، ص بف أحمد، المصدر عبد اهلل محمد  يبف الشماع أباً  3
 .143 ،142بف سعيد المغربي، المصدر السابؽ، ص أبك الحسف عمي بف مكسى  4



www.manaraa.com

 انذراصة انتمهيذية......................................... اإلطار انجغرافي وانعمراوي نمذيىة عىابة

21 
 

، كفي 1حسد عميو عمى حد قكلوالذم كجد المدينة في كضع ال تي  ـ(1289ىػ/688رحمتو نحك 
) القرف  "الحميرم"، ك2ـ(1332ىػ/732 :) تػ "أبك الفدا"تحدث عنيا  (ـ14ىػ/8)القرف 

 "البكرم"أبك عبيد اهلل ىـ أمثاؿ ك كتفكا بذكر ما أكرده سابقلكنيـ لـ يضيفكا شيئا كاً  ،3ـ(14ىػ/8
   "بف سعيد المغربياً "ـ(، ك1164ىػ/ 560 :تػ ) "دريسياإل"الشريؼ ـ(  ك1095ىػ/487 :) تػ
ـ( نزؿ بالمدينة كأقاـ بيا 1377ىػ/ 779 :تػ ) "بف بطكطةاً "ـ(، أما الرحالة 1286ىػ/685 :تػ )

 .4قدـ كصفا لنسيجيا العمرانيأياما لكنو لـ يي 

ميبلدم( قائبل: اليجرم/ الرابع عشر الالقرف الثامف  :) تػ "البمكم"في حيف يصفيا 
رتفاع، معدكمة الشبيو متناع، بائنة االً "... كبكنة مدينة مكينة، كقمعة حصينة، شييرة االً 

كالنظير في القبلع، تنزىت حصانة أف تراـ أكتستطاع، قاعدة كبيرة كمائدة مف األرض 
عتداؿ مستديرة، سامية األرجاء كاسعة البناء، مكضكعة عمى نسبة حسنة في االً 

تمؾ  رتفاعتساع ظكاىرىا كبكادييا، كالحسف البادم ببحرىا كبكادييا، كاً ستكاء...فيا اهلل اً كاالً 
 .5 "القمعة كالحصف، كما أكتي مف المنعة كالحسف...

ـ( الذم 1418ىػ/821 :)تػ "القمقشندم"بزيارة  (ـ15ىػ/9)ظيت أيضا خبلؿ القرف كحى 
ىػ/ 560 :)تػ "اإلدريسي"ـ( ك1095ىػ/487 :) تػ "البكرم"خاصة عف  هك ينقؿ ما ذكره سابق

  .6 ـ(1332ىػ/ 732 :تػ ) "أبك الفدا"ـ(، ك1286ىػ/685 :)تػ "بف سعيد المغربياً "ـ( ك1164

: " بكنة أك عنابة مدينة عتيقة بناىا الركماف عمى ساحؿ فيذكر "حسف الكزاف"أما 
البحر المتكسط عمى بعد نحك مائة كعشريف ميبل غربا، ككانت تسمى قديما أكربكنة...كقد 

يا أحجار المدينة بنيت بعدىا مدينة أخرل تبعد عف األكلى بنحك ميميف، كاستعممت في بنائ
                                                           

 .65، ص 2007، مطبعة المعارؼ، عنابة، الجزائر سعد بكفبلقة ، :تقديـ، 1ط، بمنسي العبدرم، الرحمة المغربيةمحمد ال 1
 .141، ص 1830بيركت، سماعيؿ بف محمد أبك الفدا، تقكيـ البمداف، دار صادر، إعماد الديف  2
 .115الحميرم، المصدر السابؽ، ص محمد بف عبد المنعـ  3
المسماة تحفة األنظار في غرائب األمصار كعجائب  بف بطكطةبف بطكطة(، رحمة او ي ) اً بف عبد اهلل المكاتي الطنجمحمد  4

 .32، ص 1985األسفار، حققو كعمؽ عميو: عمي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
 دص. أبك البقاء خالد بف عيسى البمكم، تاج المفرؽ في تحمية عمماء المشرؽ،  5
 .106ص  ،المصدر السابؽبف عمي القمقشندم، أبك العباس أحمد  6
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ٌناب لكثرتو في ذلؾ المكاف... كتضـ القديمة، كىي مشيكرة عند كثير مف الناس ببمد العي 
المدينة حكالي ثبلثمائة كانكف، كىي كثيفة السكاف لكف الدكر الجميمة بيا قميمة، كفييا جامع 

كبعضيـ في غاية الحسف مشٌيد عمى شاطئ البحر، كالرجاؿ فييا ظرفاء بعضيـ تجار 
صناع كحاكة، يبيعكف كمية كافرة مف قماش الكتاف في مدف نكميديا... ليس في عنابة عيكف 
ٌنما فييا صياريج ) نطافي( لخزف ماء المطر، كفي الجانب الشرقي مف المدينة تكجد قمعة  كا 
كبيرة حصينة محاطة بأسكار سميكة مف بناء ممكؾ تكنس، كفييا يقيـ الحاكـ، كفي خارج 

حرث البادية عمى مسافة نحك أربعيف ميبل طكال كخمسة كعشريف ميبل عرضا ككميا تي  المدينة
صالحة لمقمح، كتسكنيا قبيمة عربية تدعى مرداس تزرع األرض كتممؾ عددا كبيرا مف البقر 

عطي ىذه الماشية الزبد بكثرة إلى حٌد أٌف األعراب يكادكف ال يحصمكف في كالثيراف كالغنـ، كتي 
اؿ عندما يحممكنو لمبيع في عنابة، ككذلؾ القمح، كتأتي كؿ سنة سفف عديدة مقابمو عمى م

ستقبؿ بحفاكة مف تكنس كجربة كمف سائر السكاحؿ، ككذلؾ مف جنكة لشراء القمح كالزبد، فتي 
عقد السكؽ كؿ يكـ جمعة خارج المدينة قرب األسكار كيستمر إلى المساء، كيكجد كبيرة، كيي 

يكثر فيو المرجاف، إاٌل أٌنو ليس ألحد الحؽ في صيده مف البحر غير بعيد مف عنابة شاطئ 
 .1 أك التقاطو مف الشاطئ..."

فقد خص مدينة عنابة بكصؼ مفصؿ مقارنة  "مارمكؿ كربخاؿ"سباني أما المؤلؼ اإل
كأىـ ما جاء فيو: " ... كبعد مضي مٌدة عمى خرابيا قاـ أتباع محمد ببناء  "حسف الكزافػ "ب

سمييا رقي المكقع القديـ عمى بعد فرسخ كاحد كسميت عنابة الجديدة، كيي مدينة أخرل ش
العرب بمد العٌناب...، أما المسيحيكف فيسمكنيا بكف أٌم الجٌيدة، كىي تسمية أقرب إلى 

يا أسكار الصكاب ألٌف بيا أجكد أراضي ببلد البربر كأكثرىا خصبا كأنقاىا ىكاء، تحيط ب
ضي أحدىما إلى البحر كيفضي الثاني إلى جية الحصف الذم فاف يي حصينة، كليا باباف رئيس

ال يبعد عنو إال بمقدار نصؼ رمية قكس قذافة، كمكقعو فكؽ ربكة مشرفة عمى الباب، كممكؾ 
كدكر ىذه المدينة كجعمكه مسكنا لمعامؿ كالحامية...تكنس ىـ الذيف بنكا ىذا الحصف حديثا 

                                                           
 .62 ،61، ص ، المصدر السابؽالفاسي بف محمد الكزافحسف  1
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تعمـ فييا شرع محمد، كليس بالمدينة كال مدرسة يي متقنة البناء، كبيا مسجد فخـ، كبجانبو 
ٌنما بيا خزانات تجرم إلييا مياه األمطار مف سطكح المنازؿ، كىي  بالحصف بئر كال ساقية كا 

سمنت، كتكجد جنكبي الحصف قريبا مغطاة بطبقة مف الجير كالرمؿ كاإلذات سقكؼ مستكية 
الطٌيب مف الثمار، كلعنابة مرسى صغير  مف جداره بساتيف كمنتزىات كأجٌنة كثيرة بيا المذيذ

غير مستكر مف ريح الشماؿ، كتقصده سفف التجارة لشراء الجمد كالصكؼ كالسمف كالتمر 
أما مف جيتي الجنكب كالشرؽ فتجاكر عنابة بضائع الكفيرة في ىذه الجيات،...كغيرىا مف ال

ر مف المجارم كالجداكؿ جباؿ يطيب فييا المقاـ كيمذ العيش تتصؿ بجباؿ قسنطينة كبيا كثي
كأنكاع الفكاكو كالصيد كالطرائد، أما في جية الشرؽ فتمتد تبلؿ خصبة تجكد بيا الحنطة، 

تمتد ىذه التبلؿ عمى مساحة طكليا كقرل قديمة مف بناء الركماف،... ككانت فيما مضى مدف
تخترؽ  كبيا منابع ماء تجرم منيا جداكؿركف فرسخا كعرضيا عشرة فراسخ،...ثمانية كعش

كلما عجز ممكؾ تكنس عف الدفاع عف ىذه المدينة استكلى تمؾ الجيات كتصب في البحر...
 .1عمييا األتراؾ كعمركىا كقامكا بتحصينيا"

نطبلقا مف ىذيف النصيف يبدك لنا أٌف مدينة عنابة خبلؿ الفترة الحفصية عرفت كاً 

د القمعة بالناحية الشرقية كيتضح ذلؾ مف خبلؿ تشييفي الجانب العمراني، تطكرا ممحكظا 

سكؽ كالمنازؿ، ككانت بالمدينة  ة، باإلضافة إلى العديد مف الدكرتدعيميا بأسكار سميكك 

مما ساعد عمى نمك نشاطيا التجارم كأصبحت ليا عبلقات مع ىا أسبكعية تقاـ خارج أسكار 

كالقمح  تكنس كطرابمس كجنكة...الخ، حيث كانت تصدر الجمكد كاألصكاؼ كالسمف كالتمكر

كالمنسكجات، كبالمدينة مرسى صغير تقصده السفف مف مختمؼ المناطؽ الساحمية، كما 

صياريج كخزانات مما أدل إلى كفرة ال متازت بكثرة مياىيا النابعة مف الجباؿ المحيطة بيااً 

 باإلضافة إلى أراضييا الخصبة. ،المياه
                                                           

 . 9-7مارمكؿ كربخاؿ، المصدر السابؽ، ص  1
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   :في العصر العثمانيعنابة عمران مدينة ـ 4
قاـ السمطاف  (ـ1535ىػ/941)سباف مدينة تكنس كتخريبيا سنة دخكؿ اإلبعد  

عتراؼ الدكلة الحفصية سباف تضمنت اً بعقد معاىدة مع اإل "الحسف بف محمد"الحفصي 
سباف المطمقة لمرسى حمؽ الكادم كقرطاجنة كمدينة سبانية، كممكية اإلبتبعيتيا لمدكلة اإل
 .1بأف ال يدخؿ ببلده أحد مف مياجرم األندلسلتزاـ السمطاف عنابة كالميدية، كاً 
 "خير الديفػ "ب "الحسف"أخك السمطاف الحفصي  "الرشيد"ستنجد األمير عندىا اً 

خير "بقيادة  أسطكال "سميماف خاف"صاحب الجزائر آنذاؾ، حيث بعث السطاف العثماني 
حسف "عمى مدينة عنابة آخذا منيا مددا جاءه مع  (ـ1533ىػ/941)، كمٌر في سنة "الديف
، كقد تحدث 2باإلمبراطكر شارلكاف "الحسف بف محمد"تصؿ السمطاف ، في ىذه األثناء اً "آغا
سبانيا كارلكس إتباكات التي كقعت بينو كبيف ممؾ شفي مذكراتو عف االً  "خير الديف"

اب المطؿ عمى إلى بمد العنٌ كالسمطاف الحفصي بتكنس، كقطعو لخميج تكنس إلى أف كصؿ 
، 3سفينة حربية مف نكع قادرغة ةعشر  زيرة صقمية حيث كانت تنتظره أربعجنكب غرب ج

ف ليـ، بقيت المناطؽ يسباف كخضكع الحفصيكط مدينة تكنس كضكاحييا في يد اإلبعد سقك 
 .4الجنكبية كالسكاحؿ الشرقية خاضعة لمدكلة العثمانية

الحفصي نائبا  "محمد بف الحسف"حتبلؿ تكنس كتعيينو عند رجكع شارؿ الخامس مف اً 
حتميا الضابط سباني األمر بدخكؿ مدينة عنابة، كاً و عمييا، أعطى ىذا اإلمبراطكر اإلل
حاكما عمييا لكي يضمف سيطرتو مع حامية  "الدكف أفارك"الذم عٌيف القائد  "دكلفادك بازاف"

ىػ/ 943)عسكرية مككنة مف ألؼ جندم مع عتاد كأسمحة كخيؿ أقامت بالقمعة الحفصية سنة 
                                                           

، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، 2ـ، ط1792ػ 1492بيف الجزائر كاسبانيا  أحمد تكفبؽ المدني، حرب الثبلثمائة سنة 1

 .234، ص ـ1976الجزائر، 
 .230 ،229ص نفسو،  2
 .177، ص 2010 محمد دراج، شركة األصالة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، :ترجمة 1مذكرات خير الديف بربركس،، ط 3
 .179نفسو، ص  4
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مارمكؿ "المؤلؼ ، كفي ىذا الصدد يقكؿ 1(ـ1540)، بعدىا حررىا العثمانيكف سنة (ـ1535
دينة تكنس كأقاـ حامية في متمؾ مستكلى باربركس عمى عنابة بعد أف اً " ... كقد اً : "كربخاؿ

... كبعد مكتو أصدر اإلمبراطكر أمره بالتخمي عمى رأسيا حاكما مف األتراؾ، الحصف كجعؿ
عف ذلؾ الثغر كبإحداث خركؽ في الجدراف كبيدـ األبراج التي في المدينة كفي الحصف، 

 .2 كلكنيـ مالبثكا أف أصمحكىا بسبب ما في ىذا البمد مف خيرات..."
قائدا عاما لمبحرية العثمانية في حكض البحر األبيض  "خير الديف"بعد تعييف 

إلى غاية  (ـ1540)بداية مف سنة  "ف آغاحس"ابة عنو في الجزائر العثمانية المتكسط ترؾ ني
كالذم  (ـ1552ـ إلى 1544)سنة  "بف خير الديفف باشا حس"، كخمفو (ـ1543)عزلو عاـ 

سباني، بعده صالح حتبلؿ اإلفي تحرير مدينتي بجاية ككىراف مف االً  يالرئيسكاف لو الدكر 
إلى مت مدينة تكنس ( في عيده ضي ـ1587-1568) "عمج عمي"ـ(، ثـ 1568-1552) "رايس

 .3دكلة العثمانيةال

سنة  "خير الديف"سباف بفضؿ جيكد عنابة منذ تحريرىا مف يد اإل كأصبحت مدينة
الة مف طرؼ بايات قسنطينة، كمنيـ ف ليا كي يٌ تابعة لمجزائر العثمانية، كالتي عي  (ـ1540)

 "الحاج عمار بف زغكطة"، ك(ـ1786-1738) "الحاج حسف"، ك(ـ1725) "أحمد شمبي"القائد 
حتبلؿ الفرنسي بمدينة عنابة  منطمقا مف كادم الذىب الذم حارب قكات االً  (ـ1830-1831)

كلكف مقاكمتو فشمت لما احتمت القصبة سنة  "بف عيسىعمي "إلى أف استشيد كخمفو القائد 
 .4 (ـ1832)

ظيت مدينة عنابة خبلؿ الفترة العثمانية بزيارة الرحالة كالجغرافييف العرب كلقد حى 
كالغربييف، حيث كاف منيـ التجار كالقناصمة، كحتى الجكاسيس كاألسرل، الذيف أعطكا لنا 

مر عمييا صاحب كتاب النفحة المسكية في فقد كصفا لنسيجيا العمراني كبعض معالميا، 
                                                           

 .289، 268محمد جندلي، المرجع السابؽ، ص  1
 .09مارمكؿ كربخاؿ، المصدر السابؽ، ص  2
 283محمد جندلي، المرجع السابؽ، ص  3
 .292، 291، ص نفسو 4
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سطنبكؿ كنزؿ إحرا مف مراكش إلى ـ( كىك في طريقو ب1593 -ػى1003 :السفارة التركية ) تػ
صفو قائبل: " كقد أقمنا بمرسى بكنة يكميف، كىك مرسى حصيف في جكف ك بمرسى المدينة ك 

كاسع كبير جدا، كزرنا في جامعيا قبر الكلي الصالح أبي عبد الممؾ مركاف بف عمي بف 
 . 1القطاف..."

شير مف أىـ المصادر التي تي  (ـ1607)عتبر مؤلؼ كتاب اليدايا الممكية سنة كما يي 
القمعة الحفصية عند  حيث يصؼالعثماني،  صرإلى عمراف كعمارة مدينة عنابة خبلؿ الع

ززت اقتحاميا أٌنيا عبارة عف حصف كبير المساحة تحيط بو أسكار جد عالية كسميكة، كقد عي 
قامة اآلغا، كمسجد لو صكمعة، أما جكانبو بأبراج، كتحتكم مف الد اخؿ عمى ساحة الحرب كا 

تحت بو ثبلثة أبكاب كىي باب البر كباب بأبراج، في  اممدعى  اقديم اليا سكر أٌف المدينة فيذكر 
شير إلى كجكد أضرحة بالمقبرة القريبة مف كما يي مف جية الحصف،  تتحفي  لخر أكباب ر البح

ء عمى ىيئة برج يشرؼ عمى المدينة مف جميع الحصف، كأيضا تكمـ عف المسجد الذم جا
مما  سكيافييا ثنيف أف يسيرا ال يمكف الً ك جاءت ضيقة كممتكية،  ىااؤ كأحي ياشكارعالجيات، 

 .2اقتحاميأدل إلى صعكبة اً 

نيت فكؽ ه، كليا كادياف كبيراف بي خصكبة ريفيا ككثرة فكاكيو كخضر  ىشار إلكما أ
منيا تكجد رحبة السكؽ يحيط بيا جدار مف حجارة تستند حدىما قنطرة بيا عقكد، كبالقرب أ

  .3مكاجؿكتميزت أيضا بكثرة ال، إليو حكانيت عديدة

الذم  (Hebenstreit) "ىابنسترايت"العالـ األلماني  (ـ18ىػ/12)كمنيـ خبلؿ القرف 
عمى دينة قسنطينة مر كأقاـ بيا بضعة أياـ كأثناء مغادرتو نحك م (ـ1732)زار المدينة سنة 

صفو قائبل :"... فغادرنا عنابة كسرنا عبر سيؿ جميؿ مغطى بأشجار البرتقاؿ ك سيؿ عنابة ك 

                                                           
عبد المطيؼ الشادلي، المطبعة   :أبك الحسف عمي بف محمد التمقركتي، النفحة المسكية في السفارة التركية، تقديـ كتحقيؽ 1

 .123، 39، 38، ص2002الممكية، الرباط، 
 .129، 127، 125 ،107، 103، 101، 97، 91، 85 ، صالممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  2

 .133، 131نفسو، ص   3
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 Thomas)كالقس تكماس شاك  ،1سميا..."اب كىك الشجر الذم أخذت منو المدينة اً كالعنٌ 

Shaw)2، حيث يذكر القمعة، كمدينة بكنة الحديثة. 
ـ( لمدينة عنابة التي كانت خبلؿ القرف 1779ىػ/1193 :)تػ "يبلنيثالكر "زيارة 

بف الشيخ سيدم ، كأكالد سيدم أحمد ، كذكره لقبر سيدم أبي مركاف الشريؼ(ـ18ىػ/12)
 .3زركؽ

ميبلدم بالعديد مف الرحالة كالعسكرييف الذيف زاركا الكيزخر القرف التاسع عشر 
 "بيار لكتي"، ك(Paule Bourde) "بكؿ بكرد"المدينة، كخاصة منيـ األكركبيكف أمثاؿ: 

(Pierre Loti)،  ركني بكياؾ"كالمترجـ العسكرم" (René Bouyac) باإلضافة إلى النقيب ،
رئيس أكاديمية ك  ،(Louis Arnaud) "لكيس أرنك"ك ،(le capitaine Maitrot) "ميترك"ألبير 
 .(M.A.Papier)  ىيبكف

برحمة قادتو إلى الجزائر مٌر  (Paule Bourde) "بكؿ بكرد"قاـ  (ـ1879)سنة أما 
خبلليا بمدينة عنابة، كأىـ ما كتب عنيا تضاريسيا كسيكليا، كذكر أٌنيا تنقسـ إلى قسميف: 

يدكغ، كالحديثة التي تمتد عمى أرضية ة التي تقع عمى منحدر سفح جبؿ اإلبكنة العتيق
 كمع  بيا في الماضي،نعداـ المعالـ األثرية بيا بفعؿ الظركؼ التي مرت منبسطة، كتتميز باً 

التي حظيت بزيارتو، كالقمعة الحفصية  "بف التكميبراىيـ إسيدم "شير إلى قبة ذلؾ فيك يي 
 .4المشرفة عمى المدينة، باإلضافة إلى مكقع ىيبكف

 (ـ1880)فقد زار مدينة عنابة سنة  (Pierre Loti) "بيار لكتي"أما قائد البحرية ك 
ككتب تقريرا قدـ فيو كصفا لبعض عادات كتقاليد سكاف مدينة عنابة خبلؿ ىذه الفترة، 
باإلضافة إلى كصفو لبعض معالميا التي حظيت بزيارتو، كنذكر منيا دار سرايا، كالمقيى 

                                                           
 .95، 94، ص المصدر السابؽـ(، 1732ىػ/ 1145رحمة العالـ األلماني إلى الجزائر كتكنس كطرابمس )  1

Thomas Shaw,                                                                                                  2 
بلنية، ثياألنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاألخبار، المشيكرة بالرحمة الكر ىة يبلني، نز ثحسف بف محمد السعيد الشريؼ الكر ال 3
 .291ـ، ص 1974لبناف ،  -، دار الكتاب العربي، بيركت2ط

Paul Bourde, à travers l’Algérie, souvenir de l’excursion parlementaire 1879,  G.  4              
 Charpentier, éditeur, Paris, 1880, p 19, 26.                                                                 
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براىيـ إ"، ك"محمد لرقش"، ك"صالح مكسى"اء كىـ ؼ فيو عمى عٌدة أصدقعرٌ المغربي الذم تى 
 .1، كما أشار إلى نقاكة ىكائيا كخصكبة أرضيا"الحاج أحمد بام"ك

ألؼ كتابا عف تاريخ عنابة بداية مف ىك اآلخر  (René Bouyac) "ركني بكياؾ"
 .2ستعمارية، كفيو يذكر بعض معالمياتخاذىا كمستكطنة فينيقية إلى غاية الفترة االً اً 

كتب عف تاريخ عنابة  أيضا (Le capitaine Albert Maitrot) "ميترك"ألبير النقيب 
تـ  (ـ18)كنسيجيا العمراني مركزا فيو عمى الجانب العسكرم، كيذكر أنو خبلؿ نياية القرف 

ة، ستغمَّ ف مسجدا داخؿ المدينة، كلكف الكثير منيا كانت ميجكرة كغير مي يإحصاء ستة كثبلث
ىماؿ القائميف عمييا، كي ثبلثة  ضيؼ أٌف ىناؾكأصبحت أطبلال نظرا لنقص المداخيؿ كا 

، كجامع الرمانات "البام"، كجامع "الشريؼ سيدم أبي مركاف"ة كىي: جامع مساجد رئيس
ندثر ، كأيضا جامع الشبيكا الذم اً (ـ1830)أصبح تقريبا عبارة عف خراب في سنة  الذم

لمرافؽ باإلضافة إلى إشارتو إلى ا، "سيدم عبد الرحمف"كحمت مكانو زاكية تعرؼ بزاكية 
تعرض القمعة الحفصية كما تطرؽ إلى ككشة العصافير، ك حماـ القايد، كالنفعية كالعامة 

الثكنات أىـ أشار إلى ، ك 3(ـ1541)لمترميـ مف قبؿ العثمانييف بعد تحريرىا مف اإلسباف سنة 
ثبلثة حصكف تعرؼ بالطبانات ، كىي نكشارم يتمركز بيا( التي كاف الجيش االً دار السبلح)

مركاف  يسيدم أب"العسكرم، متكئة عمى جامع تقع غرب المستشفى ك  طبانة القصبةكىي 
طبانة القمعة تقع باتجاه باب الخركبة، ك التي  أك حصف القصريف طبانة المقابر، ك "الشريؼ

 .4تقع فكؽ باب البحر
 :ر العثماني في النقاط اآلتيةكعمكما يمكف حصر عمراف مدينة عنابة خبلؿ العص 

                                                           

Pierre Loti, journal intime, la petite illustration, édition de l’illustration, paris, 1924, p32, 53.  1  

René Bouyac,op.cit, pp. 62, 152.                                                                         2 

Albert  Maitrot, Bône militaire, 44 siècles de luttes, imp. Centrale Mariani, Bône, 1934, p,  3   

486, 492, 493.                                                                                                     

Ibid, p. 493, 494.                                                                                            4 
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تـ إحصاء ثمانية كثبلثيف مسجدا بمدينة عنابة نياية القرف الثامف عشر المساجد:  -
ستعمارية، في حيف لميدـ كالتخريب خبلؿ الفترة االً  ياتعرضت أغمب، (1 ) مخططالميبلدم 

ؿ إلى زكايا كٌ شيد البعض منيا تغييرات مست طرازىا المعمارم كالفني األصيؿ، كمنيا ما حي 
زالت محافظة عمى أصالتيا الح العامة، كمف المساجد التي القتطاع جزء منيا لصنظرا الً 

 ماسنتطرؽ إليي مذافال "البام"سيدم أبي مركاف الشريؼ"، كجامع "المعمارية نذكر: جامع 
 بالتفصيؿ في فصكؿ الحقة، كفيما يخص المندثرة منيا نعددىا في:

ني بشارع باب بي  ،(ـ1830)أصبح تقريبا عبارة عف خراب في سنة  الذم مانات:جامع الر  ـــ 
حتكل عمى مئذنة و جاء يشبو مساجد تكنس، اً السكاف ) شارع الفداء(، كمف حيث تخطيطي 

سيدم أبي مركاف "أسطكانية كقبة مركزية، استغمت بيت صبلتو كممحقاتو كممحقات لمدرسة 
 .1، كفيو كاف الطمبة يتمقكف دركسيـ التعميمية"الشريؼ

 (Castiglione) "كستيميكف"ك "القديس أغستيف"متقى الشارعيف يقع إلى م جامع الشبيكا:ــ 
مج نعمارتو فيك عبارة عف مبنى كاسع، ، أما عف "مرابط مسعكد سيدم فريش"حاليا شارع 

إليو عبر مدخؿ مؤطر مف الخارج بأعمدة رخامية بيضاء، نصؿ إلى الصحف عبر درجات 
ـ بيت دٌ برز مركز المدينة، كقد ىي تي  كقد أحيط بعقكد تحمميا أعمدة، مئذنتو الرشيقة كانت

حتبلؿ الفرنسي، كحمت مكانو زاكية تعرؼ صبلتو كأغمب ممحقاتو منذ السنكات األكلى لبلً 
، التي تعرضت مع الكثير مف المعالـ الدينية لمقصؼ األلماني "سيدم عبد الرحمف"بزاكية 

 .(ـ1942)خبلؿ شير نكفمبر 

يقع بشارع أحد القادة خبلؿ التكاجد العثماني بالمدينة،  ينسب إلى جامع سيدي القايد:ـــ 
ؿ إلى كٌ حميطكش عبد الغاني، تعرض لتغييرات مست جانبو المعمارم لمصمحة العامة، كحي 

ف يفصميما جدار زاكية صغيرة، شكمو العاـ عبارة عف قاعة كاسعة مقسمة إلى مساحتي
 . 2حتكل عمى مئذنة كقبةحدل ىذه المساحات لمنساء، كما اً إصصت كسطي صغير، خي 

                                                           
1  H’sen derdour, op. cit, p.348.                                                                              

  Ibid, p. 349, 351.                                                                                           2 
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) بنك  المنحدر مف أكالد بميؿ "العيد يأب"نسب إلى رجؿ الديف يي  العيد: يجامع سيدي أب ـــ
 .تكل عمى عٌدة ببلطات كمئذنة كقبةحكؿ إلى زاكية قرآنية صغيرة، اً ىبلؿ(، حي 

يقع بالقرب مف سكؽ الحياكة، كاف بمثابة مدرسة قرآنية أكثر منو  ــ جامع بير جرادة:
 .ميصمى

يحتكم عمى صحف تتكسطو نافكرة مف  يقع بشارع غريسي لينا، ــ جامع سيدي رفيس:
  الرخاـ، يتـ الدخكؿ إليو عبر مدخؿ يكتنفو عمى الجانبيف عمكديف رخامييف.

عتقد أٌنو استخدـ ، كيي ) حكمة الييكد( عبراسمي بيذا االسـ نسبة إلى شارع  :عبراجامع  ــ 
 كمدرسة قرآنية لتعميـ األطفاؿ المقيميف بيذا الشارع إلى جانب ككنو مكانا لمصبلة.

، يينسب إلى بانيو سيدم (Rue des Pyrénéesيقع بشارع البيريني )ــ جامع المرادية: 
 مراد، يحتكم عمى بيت صبلة بسيط في تخطيطو.

ني عمى قيـ في الجزء األعمى مف القصبة، كىك خاص بجنكد القمعة، بي أي : جامع القصبة ـــ
  .1نمط القمعة حيث يبدك كمعقؿ حصيفنفس 

تحده مف بيني خارج أسكار المدينة، عمى صخرة بالقرب مف باب الربح،  :ــ جامع حرز اهلل
مف المساجد األكثر  ييعتبرالشرؽ قناة كرارا كأسكار المدينة، أما مف الشماؿ جسر باب الربح، 

استقطابا لممصميف ككنو شٌيد عمى حافة سكؽ المكاشي كسكؽ الفخاريف، تمثمت مادة بنائو في 
 بيا أعمدة ضخمة.أسكار عالية، يحتكم عمى بيت صبلة الحجارة المشذبة، تحيط بو 

يقع في الركف الشمالي مف المدينة، قرب باب السكاف،  :ــ جامع سيدي الطاىر الميدي
ؿ لمقمعة، كىك ذك مظير بسيط، يتككف مف بيت صبلة أكثر اتساعا، باإلضافة إلى مقاب
 .2مئذنة

                                                           

1  H’sen Derdour, op. cit, p. 348-353                                                                       

Ibid, p. 349, 351.                                                                                               2  
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 الموقع اسم الجامع  الموقع اسم الجامع 
جامع سيدم 

 / جامع النٌيار بطحة سيدم شريط شريط

 سكؽ الدياؾ جامع الجديد شارع باب السكاف جامع الٌرمانات

شارع مرابط مسعكد  جامع الشبيكا
 فريشسيدم 

شارع اإلخكة  جامع سيدم خيضر
 جعطكط

جامع سيدم 
 القايد

شارع حميطكش عبد 
 الغاني

 باب الربح جامع سيدم حرز اهلل

جامع سيدم أبي 
 درب قاع مىزكد جامع السمطاف / العيد

جامع سيدم 
 شارع عبرا عبرا

جامع سيدم طاىر 
 البحرم

قرب جامع سيدم 
 أبي مركاف

 شارع جكزيؼ الثاني جامع سيدم خميؼ البيرينيبشارع  جامع المرادية

جامع سيدم طاىر  الجزء األعمى مف القمعة جامع القصبة
 الميدم

 قرب باب السكاف

شارع األمير عبد  جامع جاب اهلل ـ1956أكت  19ساحة  جامع حاج عمر
 القادر

جامع سيدم 
 عيسى

 دار الجامع كاد القبة
تقاطع شارع كميبر 
ىيبكف كالشارع 

 الفرنسي
 شارع غريسي زينة جامع سيدم رفيس قرب سكؽ الحياكة جامع بير جرادة

 / جامع باب المقابر ساحة بف باقة رابح جامع الزقاؽ
 / جامع سيدم طمطـ باب الخميس   جامع الحطاب
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جامع سيدم 
 الفضؿ

بيف شارع شياب  أحمد 
 جامع الغفراف كساحة قرطاج

قرف الغفراف         
 ىيبكف() ىضبة 

جامع سيدم 
 عمي بكلكنكز

 قرب كاد الذىب جامع سيدم فضمكف قرب ممعب شابك

 / / حي مداني عبد الشككر جامع الببلرج
 (.H’sen Derdour)عن  م.18قائمة مساجد مدينة عنابة نياية القرن  يوضح جدول

(، Bélisaireك   Danrémontسيدم عبرا أك حكمة الييكد )شارع  شارعيا: كأىمالشكارع  -
حاليا ) نسبة إلى الككشة كمربي الطيكر شارع ككشة العصافرم، ك كيقع شماؿ غرب المدينة

الحي ، باإلضافة إلى القديـ "القديس أغستيف"شارع العقبة كىك حي ك ، (شارع القديس نيككالس
 .1قسنطينةمدينة مف  "جرادةػ "عرؼ بنسب إلى سٌيدة تي يي الذم شارع بئر جرادة و، الممكي

قبؿ دخكؿ  (ـ19)بمدينة عنابة بداية القرف  اسكق ةقد تـ إحصاء إحدل عشر ف سكاؽاأل أما -
 سكؽ الحبكبكتتمثؿ في  ،(1) مخطط  خارج كداخؿ سكر المدينة مكزعةالفرنسييف، كجاءت 

 (Lecoq)مكقع قصر لككؾ  تمتد إلى األماـ مف باب قسنطينة، كقد شغمت بالرحبة ةالمعركف
 .2تمتد حٌتى كادم بكجمعةالتي  سكؽ المكاشي، ك الفرساف التركيةلى جانب إسطببلت إ

)         تتكزع في شكارع المدينة حكؿ الجامع الكبير رك األسكاؽ داخؿ السٌ بينما جاءت 
 الحداديفسكؽ ، ك "لكيس فيميب"تقع أعمى شارع  سكؽ الحياكة جامع البام( نذكر منيا:

القديس "تقع في شارع  ) الحبلقيف( الحجاميفسكؽ ، ك "لكيس فيميب"جاءت أسفؿ شارع 
سكؽ ك  النجاريف ، باإلضافة إلى سكؽتكجد بشارع ىيميكبكليسف سكؽ الجزاريف، أما "لكيس

، (Béarnaise)سكؽ العطاريف تكجد بشارع بيارناز ، ك بشارع األىرامات الكاقعاف الفخاريف
 طينة بالجية الجنكبية مقابؿ باب قسن( Sollier)تقع بشارع سكليي  سكؽ الجياريف ) البنائيف(ك 

، 3تأتي ضمف مجتمع نقابات العماؿ سكؽ الخرازيف )اإلسكافييف(ك  مف المدينة
 كالجدكؿ اآلتي يكضح أسكاؽ مدينة عنابة كمكقعيا:

                                                           

Albert Maitrot, op. cit, p. 493.                                                                                 1  
2 Ibid, p. 492.                                                                                                       

Ibid, p. 492.                                                                                                  3  
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 الموقع اسم السوق
 قرب باب قسنطينة سكؽ الحبكب
 قرب باب قسنطينة  سكؽ المكاشي

 شارع لكيس فيميب سكؽ الحياكة
 شارع لكيس فيميب سكؽ الحٌداديف

 شارع القٌديس لكيس سكؽ الحجاميف ) الحبلقيف(
 شارع ىيميكبكليس سكؽ الجزاريف

 شارع األىرامات سكؽ النجاريف
 شارع األىرامات سكؽ الفخاريف
 (Béarnaise)شارع بيارناز  سكؽ العطاريف

 (Sollier)شارع سكليي  سكؽ الجياريف ) البنائيف(

 مجتمع نقابات العماؿ الخرازيف ) اإلسكافييف(سكؽ 

 (.Albert Maitrot) عن  م19بداية القرن  قائمة األسواق بمدينة عنابة يوضحجدول 

    حماـ القايد الٌدكر، ك بنايات مدنية ككما كانت المدينة تضـ خبلؿ العصر العثماني عٌدة  -
منشآت ، باإلضافة إلى األسير، كعيف مقيى كككشة تيعرؼ بككشة العصافيرك  (،2 ) مخطط
  .1طبانة المقابر، كطبانة القصبة، كطبانة القمعةمنيا  (،3 مخطط)عسكرية 

عتباره المركز كتسب الميناء أىمية كبيرة باً أثناء التكاجد العثماني بمدينة عنابة اً الميناء:  -
الذم تتـ فيو المبادالت التجارية بيف بايميؾ قسنطينة كالمدف األكركبية كمرسيميا  يالرئيس

جاء محميا مف  أٌنو، كمما زاد في تدعيـ مكانة ميناء عنابة خبلؿ الفترة العثمانية 2كجنكة ...

                                                           

Albert  Maitrot, op. cit, p. 493, 494, 497.                                                               1 
 . 53، ص الحاج أحمد بام أحمد بام، مذكراتػ  2
 .455، ص دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 1الديف سعيدكني، كرقات جزائرية، طناصر ػػ  
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يدكغ  الممتدة مف السيؿ مف تيارات مائية بمرتفعات جبؿ اإلالرياح الغربية كما يصاحبيا 
الميناء إلى أسكار  ستناداً ، فضبل عف (كمـ 14)عمى مسافة  شماال ى رأس الحمراءحت جنكبا
 .1المدينة

ة ف خاصك فضؿ التجار األكركبي ،حتميا ميناء عنابةنظرا لممكانة الخاصة التي اً ك   
متو لممبلحة كممارسة النشاط التجارم ءستقرار بالقرب منو لمبلاإليطالييف منيـ كالفرنسييف االً 

المربح، كقد تدعـ ذلؾ بإنشاء غرفة تجارية فرنسية ىدفيا رعاية التجار المارسيمييف كغيرىـ 
مما أدل   مميبلدالمف األكركبييف بالشرؽ الجزائرم، كذلؾ منذ بداية القرف السادس عشر 

 .2قتصاية لممدينة كلبايميؾ الشرؽإلى تنشيط الحياة االً 
 تككف ميناء عنابة مف ثبلثة مراسي أساسية تمتد شماؿ المدينة كىي: كي

عبارة عف كىي  مرسى القصريف: يكجد عمى خميج نير السيبكس، يقع بيف نقطة األسد -
كنقطة طائر المقمؽ، كىك صالح  3 صخكر عمى ىيئة أسد تحمي المدينة مف الجية الشمالية

 لمسفف الصغيرة.
 عنابة عمى بعد حكالي أربع كيمكمترات.مرسى الخركبة: يقع شماؿ  -
يبعد عف مدينة عنابة بسبع كيمكمترات، كمف الصعب  "Fort genois " مرسى الجنكييف: -

ر مف أىـ المراسي بعت، كيي 5، كيعرؼ أيضا بمرسى البربر4نقؿ البضائع منو إلى عنابة برا
عندما كانت التجارة مزدىرة بيف عنابة  (ـ15)تـ بناءه خبلؿ القرف  حيثبمدينة عنابة 

 .6كجنكة
                                                           

 .455، ص ، المرجع السابؽناصر الديف سعيدكني 1
 .456، ص نفسو 2
 .232السابؽ، ص  ىاينريش فكف مالتساف، المصدر 3
  .233ص نفسو،  4

Lieussou. (A), études sur les ports des l’Algérie, édi 2, imprimerie administrative de Paul 
Dupont, Paris, 1857, pp. 157, 160.                                                                            

Shaw (Dr), op. cit, p. 337.                                                                                  5  
 .138محمد العربي الزبيرم، مدخؿ إلى تاريخ المغرب العربي الحديث، ص  6
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 :الدراسة التمييديةممخص 

احتمت مدينة عنابة مكقعا جغرافيا ىاما، جعميا محط أنظار الحكاـ كاألمراء، في  
مختمؼ مراحؿ العصر الكسيط ككذا العصر العثماني، فكانت بذلؾ مستقرا ليؤالء الحكاـ، 

ىك األمر الذم جعؿ منيا تحمؿ عٌدة أسماء، ك الذيف ترككا بصمتيـ في عمرانيا كعمارتيا، 
تنكعا في نسيجيا العمراني،  ، كما قد عرفت المدينة بذلؾكتختمؼ باختبلؼ قاطنييا

 خصكصا كأٌنيا تكفرت عمى جؿ معايير كشركط تأسيس المدف اإلسبلمية.

كفيما يخص الفترة الكسيطة فقد تحدث العديد مف الٌرحالة كالجغرافييف الذيف زاركا  
لصناعة السفف الحربية،  المدينة عمى أٌنيا عيٌمرت خبلؿ الفترة الفاطمية حيث كانت بيا دار

كما كانت في الفترة الزيرية الحمادية عامرة بمختمؼ المنشآت الدينية كالمدنية كالعسكرية، أقاـ 
خبلؿ التكاجد بيا المكحدكف، كالحفصيكف الذيف أكلك أىمية كبيرة لمعمراف في تمؾ الفترة، أما 

لنا ذلؾ مف خبلؿ ما جاء حركة عمرانية أكسع، كيتضح فقد عرفت مدينة عنابة العثماني ب
، ضؼ إلى ، كالعديد ممف زاركا المدينةفي كصؼ الٌرحالة كالجكاسيس كالضباط الفرنسييف

 ذلؾ ما بقي شاىدا إلى يكمنا ىذا.
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 الجامعة المساجد ـ1

 تعريف المسجد: ـ1ـ1

 :سـ لمكاف لمسجكد، كبالفتح جبية الرجؿ حيث يصيبو المسجد بكسر الجيـ اً  المسجد لغة
ركل أٌف الرسكؿ السجكد، كالمسجد بكسر الميـ يعني الخمرة كىي الحصير الصغير، حيث يي 

سجد عميو، صمى اهلل عميو كسمـ كاف يصمي عمى الخمرة، كىي حصيرة صغيرة بقدر ما يي 
 .1كطيا مستكرة بسعفياميت خمرة ألف خينسج مف السعؼ، كسي تي 
  :تعبد فيو، كلما كاف السجكد أشرؼ أفعاؿ الصبلة سجد كيي ىك كؿ مكضع يي المسجد شرعا

سـ المكاف منو فقيؿ مسجد كلـ يقكلكا مركع، كىك المكاف المييأ لقرب العبد مف ربو اشتؽ اً 
ماعة صبلة ، أما الجامع فيك كصؼ لممسجد الكبير الذم تؤدم فيو الجةلمصمكات الخمس

فتتح عمر بف الخطاب البمداف كتب إلى أبي : " لما اً "بف عمارىشاـ "الجمعة، فقد قاؿ 
مكسى كىك عمى البصرة يأمره أف يتخذ مسجدا لمجماعة كيتخذ لمقبائؿ مساجد، فإذا كاف يكـ 

بف أبي كقاص كىك عمى الككفة بمثؿ إلى مسجد الجماعة، ككتب إلى سعد نضمكا الجمعة اً 
ب إلى عمرك بف العاص كىك عمى مصر بمثؿ ذلؾ ككتب إلى أمراء أجناد الشاـ، ذلؾ ككت

 .2فكاف الناس متمسكيف بأمر عمر كعيده "

ستعماؿ كممة كقد كاف المسممكف في العصر اإلسبلمي األكؿ ال يقتصركف عمى اً 
في فلعؿ أىميا الناحية الثقافية، المسجد ألماكف العبادة بؿ كانت لو عٌدة كظائؼ أخرل، 

أركقتو كحكؿ أعمدتو كانت تقاـ حمقات الدركس كالكعظ كاإلرشاد، كما كانت تعقد فيو 

                                                           
، تحقيؽ: أبك الكفا مصطفى المراغي، القاىرة، 4إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد، طالزركشي، ػ محمد بف عبد اهلل  1

  .27، 26صـ، 1996ق/ 1416

 .13ـ، ص 1987محمد، مساجد في السيرة النبكية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ػ سعاد ماىر 
 .28، 27محمد بف عبد اهلل الزركشي، المصدر السابؽ، ص ػػ  2

 .14ػػ سعاد ماىر محمد، المرجع السابؽ، ص   
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حتكائو عمى بيت الماؿ كما كاف الجمسات لفض المنازعات الدينية كالمدنية، باإلضافة إلى اً 
 .1"عمرك بف العاص"الحاؿ في المسجد األمكم بدمشؽ كجامع 

عامؿ مف عماؿ األقاليـ السياسية فقد كاف عمى كؿ أمير أك أما مف الناحية 
اإلسبلمية إقامة مسجد جامع يمثؿ مسجد الدكلة الرسمي ككاف ذلؾ مع بداية تأسيس الدكلة 

ذا عرفنا أٌف ذكر اً  سـ الخميفة في خطبة الجمعة في المسجد الجامع يككف شارة األمكية، كا 
عني خمعو، تبٌيف لنا الدكر السياسي الكبير الذم سمو يمف شارات الخبلفة، كأٌف عدـ ذكر اً 

 .2يمعبو المسجد الجامع

 ـ نماذج المساجد الجامعة المدروسة.2ـ1

دم يجرم/ الحاالشيدت مدينة عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية بداية مف القرف الخامس 
لى غاية القر  مميبلدالعشر  تشييد العديد  مميبلداليجرم/ الثامف عشر الف الثاني عشر كا 

ثمانية ىا بحكالي ؤ ت أساسا في المساجد التي تـ إحصا، تمثمالدينية مف المنشآت المعمارية
حتبلؿ الفرنسي لممدينة، إال أٌف أغمب ىذه المعالـ الدينية تعرض مسجدا قبؿ االً  كثبلثيف

كل التي ، كلـ يتبؽ منيا س3ستعمار الفرنسي كالقصؼ األلمانيلمتخريب كالتدمير مف قبؿ االً 
عؿ مف أىـ النماذج كل ،بعض التغييرات كالتجديدات عمييا لـ تسمـ ىي األخرل مف إدخاؿ

جامع  فني األصيؿ إلى يكمنا ىذا نذكر:تزاؿ قائمة كمحافظة عمى نمطيا المعمارم كالالتي ال
 ـ(.1792ىػ/1206) "صالح بام"كجامع  ـ(،1033ىػ/425) "مركاف الشريؼ يأب"سيدم 

 : سيدي أبي مروان الشريفجامع  ـ1ـ2ــ1

  :الموقع 

المتكسط، األبيض عمى ربكة مطمة عمى البحر  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"جامع يقع 
يحده مف الجية الشمالية شارع اإلخكة جعطكط، كمف ، عتبر أقدـ جامع في مدينة عنابةكيي 

                                                           
 .16سعاد ماىر محمد، المرجع السابؽ، ص  1
 . 14نفسو، ص  2

 H’sen Derdour, op.cit, p.349.                                                                              3  
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عمى  الجنكبيةمف الناحية شرؼ يي ك الجية الشرقية عمارة عالية كادت أف تحجب المئذنة، 
كصؿ إلى الذم يي  "ديرإعيسات "مبلحؽ بالبحر، أما مف الغرب فيتصؿ بشارع  الرباط الذم لو

 كسط المدينة عمى طرفيو بنايات سكنية متداخمة.

 :أصل التسمية 

الذم  "أبي مركاف القرطبي"إلى العالـ كالفقيو  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"نسب جامع يي 
بف أبك عبد الممؾ مركاف "كىك  ،1كأقاـ بيا )ـ1111ىػ/505(سنة  حكالي مدينة عنابةقدـ إلى 

فسكنيا  بمدينة عنابةستقر رحؿ إلى القيركاف طمبا لمعمـ، اً  ،أندلسي األصؿ  "محمد األسدم
رجبل صالحا، لو كتاب كبير شرح فيو المكطأ ك ، كاف فقييا "البكنيػ "قب بسب إلييا فمي كني 
تخذ مف الجامع مكانا لنشر عمـك الديف كالدنيا اً  ، كقد2فف بيا، تكفي بعنابة كدي "لئلماـ مالؾ"

في المنطقة، كذاع صيت الرجؿ في الشرؽ كالغرب عبر مرى السنيف كتعاقب األجياؿ، ككما 
زالت تسمى ساجد كالمدارس كالزكايا كانت كالىك معركؼ أفى بعض المنشآت الدينية كالم
كيعتبر جامع قتداء بيـ، كاإلصبلح، كىذا تبركا كاً بأسماء شخصيات اشتيرت بالجياد كالعمـ 

 إحدل ىذه النماذج. "سيدم أبي مركاف الشريؼ"

 :المؤسس 

ـ( تكجب عمى أىميا بناء جامع لمعبادة، كىنا 11ىػ/5 :) القرف لما اتسعت مدينة عنابة
اليجمات ستراتيجي، اليدؼ منو الصبلة كمراقبة كصد مكقع اً  اجاءت فكرة بناء جامع يككف ذ

ـ ختيار رجؿ العماآلتية مف شماؿ البحر األبيض المتكسط كصقمية، كىك ما تطمب اً 
                                                           

 .69، ص المرجع السابؽرشيد بكركيبة،  1
 . 216ـ، ص 1966الحميدم، جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة،  2
 . 427، ص 1955سطنبكؿ، إ، 2البغدادم، ىدية العارفيف، أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، مجسماعيؿ باشا ػػ إ
 . 173براىيـ بف عمي، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، ص إبف فرحكف اً ػػ 
العثماني، المؤسسة الكطنية عبد الحميد حاجيات كآخركف، الجزائر في التاريخ، العيد اإلسبلمي مف الفتح إلى بداية العيد ػػ 

 .260ـ، ص 1984لمكتاب، الجزائر، 
، دار الخميؿ 1، طمنذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية األكلى أعبلـ التصكؼ في الجزائرعبد المنعـ الحسني القاسمي،  ػػ 

 .397، ص ـ2005ىػ/ 1427القاسمي، الجزائر، 
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جتماعي )مف عائمة معركفة في الكسط االً  "الميث البكني اأب"كالميندس المعمارم األندلسي 
ىػ/ 425(بالبكني إلى يكمنا ىذا( لتخطيط كتجسيد تحفة معمارية مميزة، ككاف ذلؾ سنة 

 .)ـ1033

 أبي مركافسيدم "رفت ىذه المنشأة الدينية بجامع عي القارئ ىنا يتساءؿ لماذا كلعؿ 
، كعميو فإف أصؿ تسمية الجامع جاءت "الميث البكني يأب" كلـ تنسب إلى مؤسسيا "الشريؼ

 المشار إليو آنفا. "أبي مركاف القرطبي"مرتبطة بالعالـ كالفقيو 

  :تاريخ التأسيس 

شير إلى تاريخ بناء الجامع، عدا ما كرد في بعض ليس ىناؾ أم لكحة تأسيسية تي 
أبي سيدم "تمثؿ تاريخ بناء جامع  )ـ1033ىػ/ 425(النصكص التاريخية التي تذكر أٌف سنة 

، كما أٌف التيجاف ذات الطراز الزيرم 1يالميث البكن يأبالميندس عمى يد  "الشريؼمركاف 
 التي جاءت تزٌيف أعمدة بيت الصبلة تؤكد لنا أٌف الجامع بني في الفترة الزيرية. 

  (. 4) مخطط الشريف  سيدي أبي مروانمخطط جامع 
 المقاسات: -

 ـ. 19.60عرض:  ـ. 19.20 :عمؽ بيت الصالة
 ـ. 2.80عرض الببلطة الكسطى:  ـ. 2عرض الببلطات الجانبية:  األروقة

 ـ. 2.50عرض األسككب: 

 الصحن
 

 ـ. 17طكؿ الضمع: 

 الوصف: -
و أكثر ذك شكؿ قريب مف المربع عرض "سيدم أبي مركاف الشريؼ"جامع بصبلة البيت 
كعمى ، مف سبع ببلطات مكازية لجدار القبمة، تقطعيا ببلطة مستعرضة يتشكؿمف عمقو، 
كفيما  ،كؿ جية الببلطة الكسطى تتكزع ستة أساكيب بمقدار ثبلثة فيىذه  يميف كيسار

                                                           
 .68ص  المرجع السابؽ،رشيد بكركيبة،  1
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المحراب،  ردة، كالمزدكجة التي تزٌيف كاجيةيخص أعمدة بيت الصبلة فنجد منيا المنف
باإلضافة إلى األعمدة الثبلثية التي تتقدـ المحراب، كىي في مجمميا ذات أبداف أسطكانية 

ة كالدراسة الميدانية التي صادفت القياـ بأعماؿ الترميـ خالية مف القكاعد، كمف خبلؿ المعاين
مبت مف المعالـ القديمة نظرا لضخامتيا ككنيا جي ػػػ بالجامع الحظنا أٌف أعمدة بيت الصبلة 

قد جاءت قكاعدىا تحت أرضية بيت الصبلة، كقد تنكعت طرزىا كفقا لمتيجاف ػػ لمدينة ىيبكف 
يتألؼ  أعمدة المحراب كالذم كالتي نجدىا بأحدالتي تزينيا، حيث نجد منيا التيجاف الزيرية 

مف صؼ مف األكراؽ المعقكفة الممساء الخالية مف الزخرفة متصمة في األسفؿ ثـ تبدأ 
تيني تنتيي بشكؿ عمى ىيئة عصا، ككذلؾ البل Vحرؼ نفصاؿ في األعمى مشكمة باالً 

أٌف جامع ، كىذا ما يؤكد أعمدة أركقة بيت الصبلةذات الطراز الككرنثي التي تزٌيف التيجاف 
حتكل عمى كثير مف األعمدة المختمفة األشكاؿ كالطرز دخمت اً   "الشريؼ سيدم أبي مركاف"

 ،E. Lessore et w. wyld1حسب  اخاص افي تخطيط بيت صبلة الجامع مما أكسبو مظير 
 كية متجاكزة لنصؼ الدائرة.كتقـك فكؽ ىذه األعمدة عقكد حذ

ف الناحية الجنكبية ، يطؿ عميو م، كجاء يتكسط الجامعمربع الشكؿف صحفأما ال
ية محمكلة عمى أعمدة أغمبيا ك ذاؽ مسقكؼ يتككف مف ثمانية عقكد حة رك الرئيس

عتمادا عمى قبة البيك التي لـ تتكسط الركاؽ الجنكبي اً  عمى محكر المحراب نجدك  ،اتقنٌ مي 
ف بالناحية يثنالصكر المكجكدة في الكثائؽ حيث نجد خمسة عقكد بالجية الجنكبية الشرقية كاً 

نية نمج مف خبلليا عبر سمـ الجنكبية الغربية، كفي الزاكية الجنكبية الشرقية تبرز فكىة أسطكا
خزاف النثرة كقد  "البكرم" اأطمؽ عمييعتقد أٌنو البئر التي كيي درجات إلى خزاف مائي،  مف ست

نحت ىذا الماجؿ في الصخر الصمد مف أجؿ تجميع مياه األمطار، كقد كانت مدينة عنابة 
تتزكد بمياه الشرب كالسقي منو عند الحاجة، أما مف  الحادم عشر لمميبلدخبلؿ القرف 

نكافذ كباب يتكسط الجدار، كقد  فتح بو ثبلثنجد جدار بيت الكضكء لمصحف الناحية الغربية 
                                                           

Lessore. (E) et wyld.(w), voyage pittoresque dans la régence d’Alger, pendant l’année 1  
1833, imprimé par Charles Motte, Paris, 1835, p. 18.                                                   
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التي  حسب الصكرةتقـك عمى أعمدة ذات طراز ككرنثي كاف يتقدمو ركاؽ بعقكد منكسرة 
كفي الجدار الشرقي فتح باب يؤدم إلى  ،(6) صورة  E. Lessore et w. wyldنشرىا  

 االجدار نجد سمم، كفي الركف الجنكبي الشرقي مف ىذا أٌنيا مستحدثة يبدك ثبلث قاعات
 ستعمارية.يؤدم إلى الطابؽ العمكم المستحدث خبلؿ الفترة االً 

  التغييرات والتجديدات: -

بكركيبة "األستاذ ك E. Lessore et w. wyldعتمادا عمى المكحات التي نشرىا اً  
كاضحة  رض إلى تغييرات عديدة كالتي تبدكتع "سيدم أبي مركاف الشريؼ"جامع فإٌف  "رشيد

ستعمارية إلى كؿ خبلؿ الفترة االً مما أفقده أصالتو الزيرية التي مست أجزاء كبيرة منو، فقد حي 
، حيث أضيفت قاعة فكؽ بيت الصبلة مما أدل إلى (ـ1841)مستشفى عسكرم كذلؾ سنة 

، حيث الكسطى لبيت الصبلة ف كانتا تعمكاف الببلطةيالمتالشكؿ  البيضكيتيىدـ القبتيف 
مؤخرة بيت الصبلة  فيكانت إحداىما تتقدـ المحراب، كاألخرل عمى محكر الركاؽ األكسط 

مف الخارج مف قاعدة مربعة يعمكىا حزاـ أسطكاني تتصؿ بالصحف، كتتككف ىذه األخيرة 
الشكؿ تعمكه قبة مزينة بأخاديد عمى ىيئة منعرجات، أما مف الداخؿ فالقبة ترتكز عمى 

ؿ بيت الصبلة عف الصحف مف الناحية الجنكبية، كتقـك مف الجية الشمالية الجدار الذم يفص
عمى مجمكعتيف مف األعمدة تحتكم كؿ مجمكعة عمى أعمدة ثبلثية كقد أزيمت ىذه األعمدة 

 .1مع القبة

، كلـ يتبؽ مف (ـ1833)ىي األخرل لمترميـ بعد سنة الجامع تعرضت مئذنة كما 
المربع الشكؿ كمع ذلؾ فقد لمستو بعض التغييرات  األرضيأصالتيا الزيرية إاٌل الطابؽ 
الطابؽ في حيف كاف  ،كجو شرافاتتى األكسط كانت تي أما البرج ، بإضافة شرافات في نيايتو

                                                           
1 Rachid Bourouiba, apports de l’Algerie à l’architecture religieuse Arabo-islamique, office 

des publications universitaire, Alger. p. 224.                                                             
Rachid Bourouiba, l’art religieux Musulmane en Algérie, S.N.E.D, Alger, 1983, p. 41.          

                                                            E. Lessore et w. wyld, op. cit.                  ػػ
  .70، 69كركيبة، المرجع السابؽ، ص رشيد بػ
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،  اكليس مثمن تكجيا ىبلؿالعمكم مربع الزكايا تعمكه قبيبات بيضكية يي  كما يبدك عميو اليـك
(، الصبلةأعيد الجامع إلى كظيفتو ) (ـ1943)سنة  كغداة الحرب العالمية الثانية كبالتحديد

 .1كلـ يتبؽ مف ىندستو األصمية إال قاعة الصبلة كالصكمعة كالصحف كالركاؽ القبمي

 :العناصر المعمارية 
 (  2 صورة)  :المدخل الرئيسي -
 المقاسات: -

 ـ. 2عرض:  ـ. 3.5رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -

في األصؿ مف طابؽ كاحد، في حيف  "الشريؼسيدم أبي مركاف "يتككف جامع  
كؿ المعمـ الديني إلى مستشفى ستعمارية لما حي يؼ الطابؽ العمكم خبلؿ الفترة االً أض

كىي الجية الشمالية كالغربية كالجنكبية، عدا الجية  عسكرم، يظير مف كاجياتو ثبلث جيات
ؿ الرئيسي لمجامع، الشرقية المبلصقة لمبنايات السكنية، الكاجية الشمالية فتح بيا المدخ

، دائرمعرؼ بباب العمـ، كىك خشبي ذك مصراعيف، يعمكه عقد زخرفي مصمت نصؼ كيي 
بمغ  يؤدم إلى المدرسة القرآنية استحدثم ا، عمى يميف المدخؿ الرئيسي نجد بابيتقدمو عتب

تحت نافذتاف ، يعمكه عقد نصؼ دائرم، كعمى يساره في (ـ 2)كعرضو  (ـ 1.26)رتفاعو اً 
معقكدتاف، في حيف جاءت الكاجية الجنكبية التي تمثؿ حائط القبمة بسيطة، كال يمكف 

 . (ـ 30)مشاىدتيا إال مف ميناء مدينة عنابة المقابؿ لمجامع عمى مسافة تقدر بحكالي 

الٌميث، يكتنفو مف نسب إلى أبي الكاجية الغربية مدخؿ خشبي ذك مصراعيف يي  يتكسط 
مف خمس درجات، يعمك المدخؿ  ف، يتقدمو سمـاف يعمكىما تاجييف أسطكانيالجانبيف عمكد

                                                           

Rachid Bourouiba, l’art religieux,… p. 43.                                                             1  
Rachid Bourouiba, apports de l’Algerie…, p. 269.                                                      

سات، عنابة، ، مؤسسة بكنة لمبحكث كالدرا1بكنة إلى عنابة تاريخ تأسيس قطب حضرم، ط -مف ىيبكفسعيد دحماني، ػػ 
 .290، ص 2007الجزائر، 

 .56ػ عثماف الكعاؾ، المرجع السابؽ، ص  
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بخط الثمث بتقنية الحفر البارز، تفصؿ بينيما  الحجرفذت عمى مادة ف مف الكتابة ني اشريط
نافذة مخرمة، حيث جاء الشريط األكؿ في ثبلث عبارات: البسممة، باب أبي الميث، 

 كالحمدلة. "أدخمكىا بسبلـ آمنيف"  كتبت عبارة الشريط الثانيأما كالتصمية، 

 (. 9و ) صورة   ( 8( و ) صورة   7) صورة  المحراب:  -
 المقاسات: -

 ـ. 4,90عرض:  ـ. 2.60رتفاع:  اً   اإلطار
  

 ـ. 1,12عمؽ:  ـ.  1,67 عرض:   ـ. 2.41رتفاع: اً  فتحة عقد المحراب
 

   ـ. 1,38رتفاع البدف: اً  ـ.    0,38رتفاع القاعدة: اً  ـ. 1.64رتفاع كمي: اً  األعمدة
 سـ. 25قطر:  ـ. 0,28ـ إلى  0,25تفاع التاج: اً 

 الوصف: -

متجاكزة لنصؼ الدائرة حنية شكؿ  "جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ"محراب  تخذاً 
ذات  أعمدة رخامية ةمف الجانبيف أربعو ، يكتنفتتكسط جدار القبمة كة الفرسعمى ىيئة حذ
بأكراؽ األكنتس  مزخرفةتيجاف ككرنثية  ، ثبلثة منيا تزينياكؿ جيةمف ثناف اً  ،أبداف أسطكانية

 تقـك ىذه األعمدة عمى مصطبةك كاآلخر مزداف بتاج ذات طراز زيرم، ذات نيايات معقكفة، 
 ـ(.  0.60كطكؿ ضمعيا )، ـ( 0.20 ) ف األرضية بػترتفع ع مربعة

 .( 10) صورة  المئذنة: -
 المقاسات: -

 .ـ 4.60 :ضمعالطكؿ  .ـ 17.5رتفاع الطابؽ األرضي: اً  ـ. 24رتفاع كمي: اً 
 ـ 2,50طكؿ الضمع:  ـ. 2رتفاع الطابؽ الثاني: اً  ـ 4,50رتفاع الطابؽ األكؿ: اً 

 ـ. 0.70عرض:  ـ.        2.50تفاع: ر اً   المدخؿفتحة 
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 .ـ 0.62عمؽ:     ـ. 0.76عرض:  ـ. 2رتفاع: اً  محراب ال
  الوصف: -

بالزاكية الشمالية الشرقية مف الصحف،  "الشريؼجامع سيدم أبي مركاف "تقع مئذنة  
مربع الشكؿ األكؿ  الطابؽ؛ كسؽ أسطكاني تعمكه قبيبة مخركطيةكج طكابؽتتشكؿ مف ثبلثة 

زينو ، كتي فتحات لئلضاءة كالتيكيةتحت بو كيعتبر الجزء المتبقي الذم يعكد لمفترة الزيرية، في 
عبر سمـ لممئذنة  األرضينمج إلى الطابؽ ، مستحدثة افة منتظمةشرٌ  ةعشر  تااثنفي نيايتو 

، بمقدار ثبلث درجات في كؿ دكرة، (ـ  1.10) يدكر حكؿ محكر مركزم مربع طكؿ ضمعو
مصميف، يتقدـ جدارىا الجنكبي  ةقاعة صغيرة لمصبلة تتسع ألربع كعبر ىذا السمـ نصؿ إلى 

يتكجو قديـ  ضخـي كسط ىذه القاعة يقـك عمكد فك ، راب فتحتو معقكدة بعقد نصؼ دائرممح
، كجاءت مقاسات قاعدتو تستند عمييا أربع قبيباتبشكؿ متعامد  عقكدتاج تعمكه أربعة 

 :كاآلتي

 ـ. 0.38القطر:  .ـ 0.30رتفاع: اً  .ـ 0.50طكؿ الضمع:  
زٌينت كؿ كاجية منو ىك اآلخر  امربع شكبلتخذ اً  لمئذنةا مف الثاني الطابؽأما 

ينتيي  عثماني األضبلفيك الطابؽ العمكم ، أما بدخبلت صماء عمى شكؿ عقد منكسر
 ارتفاعياً  ةمخركطي قبيبةعمكه ت ـ( 1.50)رتفاعو كاً  ـ( 1.20) لشكؿ قطره بجكسؽ أسطكاني ا

 ـ(.  2)

 (.14و ) صورة  ( 13  ) صورةالمنبر:  -
 المقاسات: -
 المدخل: -

 ـ. 0,94عرض:  ـ. 2,73رتفاع: اً  اإلطار
 ـ. 0,62عرض:  ـ. 2,13رتفاع: اً  الفتحة
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 عمدةاأل
  

 ـ 0,68طكؿ الضمع:  القاعدة:
 

                                        ـ 0,22رتفاع: التاج: اً  ـ. 1,08:رتفاعاً  :البدف
 الريشتان 

 
 ـ. 2,97أقصى عرض:  ـ. 2,75رتفاع: أقصى اً 

 الوصف: -

التي صادفت  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"مف خبلؿ المعاينة الميدانية لمنبر جامع   
المدينة، كنعمؿ ذلؾ ني في القياـ بأعماؿ الترميـ الحظنا أٌف المنبر ربما يعكد لمكجكد العثما

، محفكرة حفرا غائرا كبارزا عمى مادة الجصمتمثمة في النجمة كاليبلؿ بكجكد زخارؼ رمزية 
، كجاءت كجكد زخارؼ مجسمة عبارة عف شراشؼ تتدلى عمى جانبي القبيبة باإلضافة إلى

كالمبنية مف مادة الجص، كفيما يخص مادة بناء  تزٌيف القبيبة التي تعمك جمسة الخطيب
جراء أعماؿ  متعريةل الريشتيف فمـ نستطع التعرؼ عمييا عدا في بعض األجزاء التي تعرضت

عتقد أٌنيا معرفة مادة البناء المتمثمة في مادة اآلجر، كلكف يي الترميـ كالتي استطعنا مف خبلليا 
 مف الداخؿ.ستعمارية نظرا لحجمو الصغير المفرغ تعكد لمفترة االً 

يتـ الصعكد إلى ك ، مدخؿ ذك فتحة مستطيمةعمى يميف المحراب يتقدمو  منبرال يقع
) النائمة:  ك ـ.( 0.20: ) القائمة مكحدة جمسة الخطيب عبر عشر درجات ذات مقاسات

كالتي تمثؿ  ـ( 0.94)قدر طكليا بػ ، عدا الدرجة األكلى التي ـ.( 0,67ـ.(، ) الطكؿ:  0.24
رتفاع قائمتيا إلى المدخؿ، كالدرجة األخيرة التي كصؿ اً  شكؿرتكاز األعمدة التي تقاعدة اً 

المدخؿ مف  يكتنؼ، ـ( 1) طكؿ الضمع:  قدميا جمسة اإلماـ بشكميا المربعتت (ـ 0.10)
تعمكىما تيجاف مف النكع الناقكسي، يرتكز عمييا عقد نصؼ دائرم  فاف ممفكفاعمكدالجانبيف 

و كتابات ىامشية قشت عمياألعمى نجمة بخمسة رؤكس، كني  مفتكجو أصـ مف الجص تي 
عجمكا بالتكبة " بطريقة الحفر البارز، مضمكف الكتابة اليامشية:  مغربيفذت بخط كمركزية ني 

، بينما تمثمت الكتابة المركزية في شيادة التكحيد "المكت كعجمكا بالصبلة قبؿ الفكتقبؿ 
 كالرسالة المحمدية تفصؿ بينيما نجمة خماسية.

رتفاعيا: ) اً  عمى ىيئة خكذة عسكريةجصية أما جمسة الخطيب فيي تنتيي بقبة 
كجت في اكح نخيمية، تي مزدانة بزخارؼ بارزة كغائرة قكاميا نجـك خماسية كأىمة كمر ـ.(  1,60
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، كزٌيف أسفؿ الخكذة بستائر ذات طيات تنتيي بشراشؼ أعبلىا بجامكر ينتيي بيبلؿ
 :يبة، كمقاسات األعمدة كاآلتيكتتساقط عمى جانبي العميدات التي تحمؿ القب

 ـ. 0,10طكؿ الضمع:  ـ. 0,77رتفاع: اً 
حيث قسمت كؿ كاحدة  نبي الدرج كجمسة الخطيب تكجد ريشتي المنبر،اعمى جك  

كىك مقسـ إلى قسميف األعمى منو عبارة عف شريط السمـ يف، األكؿ يمي ءمنيما إلى جز 
فصكص  يةزعت بداخمو زخارؼ نباتية تمثمت في زىرة بست بتبلت كثمانمستطيؿ الشكؿ كي 

، أما الجزء السفمي فيك عبارة عف إطار محفكرة حفرا بارزا عمى مادة الجص عشر فصا حدأك 
كؿ مف ترابط خطكط ممتكية كمعقكفة يحتضف زخارؼ نباتية، بينما الجزء الثاني مف ث شي مثم

أىمة  ةالريشتيف فتح فيو باب معقكد بعقد نصؼ دائرم متجاكز، زٌينت إحدل ككشاتو بثبلث
مقاسات الفتحة الجانبية   ، كجاءتزخرفت بيبلؿتحتضف نجمة خماسية، أما الككشة األخرل 

 :كاآلتي

 ـ. 0,62عرض:  ـ. 1,85رتفاع: اً 
 (. 20) صورة  قاعة الضريح: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.20عرض:  ـ. 2.60طكؿ: 
 الوصف: -

فضي عبر مدخؿ يفتح عمى الركاؽ الشرقي لمصحف يي  إلى قاعة الضريحيتـ الكصكؿ 
، ( يمتد طكليا مف الشماؿ نحك الجنكبـ x2.30ـ 6.30)مقاساتو إلى ركاؽ مستطيؿ بدكره 

يتـ الكلكج  ،ذات شكؿ قريب مف المستطيؿ "سيدم أبي مركاف الشريؼ"جاءت قاعة ضريح ك 
 :فتحتو كاآلتي مقاسات مدخؿعبر  إلييا

 ـ. 0.90عرض:  ـ. 1.80 :رتفاعاً 
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 جامع صالح باي: ـ2ـ2ــ1
  :الموقع 

المعركؼ بالجامع الكبير كسط مدينة عنابة، محاذيا لمساحة  "صالح بام"يقع جامع 
طؿ مف الناحية ـ(، كىك يي 1956أكت  19)حاليا ساحة  "سيدم شريط"المعركفة ببطحة 
، أما "زريبي عبد العزيز"، كمف الجية الشمالية عمى شارع "بكركغة محمد"الجنكبية عمى نيج 

غريسي لينة بف "كالسٌيدة  "مبركؾ عمي"مف الناحية الشرقية كالغربية فيك يشرؼ عمى نيجي 
 عمى التكالي. "محمد

 :أصل التسمية 

 "بف مصطفى الزميرليصالح بام "نسبة إلى مؤسسو  "البام"رؼ ىذا الجامع بجامع عي 
ككنو أكبر المساجد  طمؽ عميو تسميات أخرل منيا الجامع الكبير، كما أي ـ(1771-1792)

أقدـ ىك بًاعتبار أٌف جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ  كالجامع الجديدالجامعة بالمدينة، 
 .1اًلتباع العثمانيكف لممذىب الحنفي كالجامع الحنفي جامع،

  :المؤسس 

-1771ىػ/1207-1185) "بف مصطفى الزميرليصالح "يرجع بناء الجامع إلى البام 
، كجاء إلى الجزائر (ـ1725ىػ/ 1138)سنة ر كلد بمدينة إزمي األصؿـ(، كىك تركي 1792

تصؼ كعمره حكالي ست عشرة سنة، كاف رجبل عاقبل ذا سيرة حسنة كسياسة حميدة، اً 
بريات المدف بالذكاء كأصالة الرأم، كمف مآثر ىذا البام تأسيسو لممساجد كالمدارس في كي 

لمدنية كالمرافؽ بتشييد العديد مف المنشآت ا، باإلضافة إلى قيامو 2مثؿ قسنطينة كعنابة
فبمدينة عنابة بنى صالح بام قصر بالقرب مف باب البحر، كبالتحديد في  ؛العامة كالنفعية

قرا تخذه البام م، اً "سنيرا عبد اهلل"ك "فتح الديف أحمد شاكش"الركف الشمالي الغربي لشارعي 
ؿ إلى حانة ليمية كٌ تساع حديقتو حي كنظرا الً زع مف خمفائو، نتي ا لو في شير رمضاف، كبعد مكتو

                                                           
 .56عثماف الكعاؾ، المرجع السابؽ، ص  1
 .383، 376، ص 1980محمد الميدم بف عمي شغيب، أـ الحكاضر في الماضي كالحاضر، مطبعة البعث، قسنطينة،  2
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قيـ في مكانو المباني التي نراىا اليكـ، باإلضافة إلى تزكيد ٌدـ كأي عمى يد الفرنسييف، ثـ ىي 
المدينة بشبكة قنكات مائية، كترميمو لمقناة الرئيسية لكادم فيرشة، كمف أىـ أعمالو أيضا 

لت إلى كٌ حي حيث المتكاجدة بضكاحي المدينة  لصحيةتجفيؼ المستنقعات كالبرؾ المائية غير ا
ستصبلح األراضي، حيث غرس القطف كالكتاف في المكاف مساحات خضراء، كما قاـ باً 

المعركؼ بفج الرسكؿ المتكاجد بيف الحجار كعيف الباردة ) جناف البام(، كأصبحت ىذه 
 .1األراضي الزراعية كقفا عمى المساجد

  :تاريخ التأسيس 

 "بكركغة محمد"مف خبلؿ المكحة التأسيسية الرخامية التي تعمك المدخؿ المحاذم لنيج 
، كذلؾ عف طريؽ (ـ1792ىػ/1206)ني عاـ )شارع القاضي سابقا(، يتبيف لنا أف الجامع بي 

عرؼ بالنظاـ التعدادم القديـ عند العرب المسمميف( في حساب الجممة األخيرة )كىك ما يي 
س" لمخير برؾ جامع" مف القصيدة المكتكبة بخط الثمث كالمنفذة بأسمكب البيت الشعرم الخام

 كتككف النتيجة: الحفر الغائر المممكء بالرصاص، 

ػػ  20ػػ ؾ =  200ػػ ر =  2ػػ ب =  200ػػ ر =  10ػػ م =  600ػػ خ =  30ػػ ؿ =  30ؿ = 
 ـ.1792ق المكافؽ لػعاـ 1206كالمجمكع يساكم  70ػػ ع =  40ػػ ـ =  1ػػ ا =  3ج = 

 (. 21) صورة  :النص

 لعمرؾ بيت اهلل لمسر جامع            مشيد أركاف بو النكر ساطع

 بو بكنة لمسعد منيا مطالع             بدت دكنو زىر الككاكب رفعو

 إلى درج العمياء راؽ كطالع          بو جاد تاج الديف كالمجد صالح           

 مؤيد ديف الحؽ لمشرع تابع           أمير البرايا زاد ظفرا كنصرا              

 1206فمذ أسس البيت الرفيع عمى اليدل    أأرخو لمخير برؾ جامع سنة 

                                                           

H’sen Derdour, op.cit, t2, p.150, 151.                                                                       1 
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 ( 22) صورة  ( 5) مخطط  مخطط جامع الباي. 
 .( 25) صورة  بيت الصالة: -
 المقاسات: -

 ـ. 14.40عرض  ـ. 12.60عمؽ  بيت الصالة
 ـ. 3.43 عرض: ـ. 14.40طكؿ:  الرواق الشمالي:

 ـ. 3.07عرض:  ـ. 12.60طكؿ:  الرواق الشرقي والغربي
 ـ. 6.66طكؿ ضمع المربع:  القبة المركزية

 .( 43) صورة  األعمدة: -
 ـ. 3,20رتفاع كمي: اً  المقاسات: -

 ـ. 0,40عرض:  ـ. 32,80قطر:  ـ. 0,17رتفاع: اً  القاعدة
 سـ. 34,39سـ ك  30,89قطر:  ـ. 2,50رتفاع: اً  البدن
 ـ. 0,40عرض:  سـ. 19,10قطر:  ـ. 0,60رتفاع: اً  التاج:

 .( 42) صورة  الشمسيات: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.40 عرض: ـ.                                        0.70رتفاع: اً 
 الوصف: -

مف ثبلث ببلطات عمكدية عمى  ألؼتكي شكؿ،مستطيؿ البيت الصبلة بجامع البام 
ف فقد بياف الجاناسط تعمكه قبة مركزية، أما الركاقكببلطتيف مكازيتيف، الركاؽ األك  جدار القبمة
أسطكانية الشكؿ، يتسع قطرىا في  رخامية، كتحيط بيذه الببلطات أعمدة تغطيا بقبيبا

ي العمكد بتاج مف ، كينتيقـك عمى قكاعد أسطكانيةاألسفؿ كينقص تدريجيا في األعمى، ت
الطراز التركي، كتعمك ىذه األعمدة عقكد نصؼ دائرية يرتكز عمييا السقؼ المتمثؿ في القبة 

كىي تقـك عمى العقكد كالمثمثات الركنية  ،تخممتيا شمسيات معقكدة كمخرمةالتي المركزية 
 كالقباب الصغيرة.
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ئيسي، تحيط بو أركقة شكؿ، يتـ الدخكؿ إليو مف الباب الر ال منتظـ فغيرأما الصحف 
تتقدميا بكائؾ بعقكد نصؼ دائرية محمكلة عمى أعمدة ذات قكاعد مزدكجة كأبداف أسطكانية 

  :تيمقاساتيا كاآل ( 44) صورة  تعمكىا تيجاف مف الطراز التركي

رتفاع اِ 
كمي:  

 ـ. 1,90

 ـ. 0,38عرض:  سـ 9,67قطر:  ـ. 0,15رتفاع: اً  القاعدة
 سـ. 28سـ ك  8,91قطر:  ـ. 1,35رتفاع: اً  البدن
 ـ. 0,42عرض:  سـ. 26قطر:  ـ. 0,42رتفاع: اً  التاج

  التغييرات والتجديدات: -

بيت الصبلة حيث  تجديد ديد مف التغييرات تمثمت أساسا فيعرؼ جامع البام الع
ػػ أيضا ىذه التغييرات كمست بببلطات خزفية حديثة، مطت أرضيتيا كبي ت جدرانيا سيكي 

المحراب الذم ًاعتمادا عمى الدراسة التي قامت بيا األستاذة بف بمة خيرة حكؿ جامع البام ػػ 
كالعبارات الدينية التي كانت تزيف مف الجانبيف تكتنفو كانت دد تماما بنزع األعمدة التي جي 

   عبقاء عمى شكمو المضميثة عدا اإلحدخزفية بببلطات الخماسية نيتو تغطية حً تـ كاجيتو، ك 
فيما يخص ك  ،( 34) صورة  كتفكيكو ، كما تـ إىماؿ المنبر الخشبي المتنقؿ( 30 ) صورة
دخاؿ عٌدة تغييرات عميو اً تـ تكسيعفقد  الصحف عتمادا عمى المكحة التي نشرىا و كا 

"Delamare"  ًتخذت الشكؿ البصمي تعمكىا فبكائؾ الصحف كانت عبارة عف عقكد مدائنية ا
يا في الركاؽ الشرقي لمصحف، أما الركاؽ الغربي ذلؾ جم كيبدككتدعميا ركابط  خرفيةعقكد زي 

فيك يشرؼ عمى الصحف بعقد مدائني كبير كليس كما يبدك عميو في الكقت الحالي مككف 
مزدانة بكتابة منفذة بتقنية الحفر البارز، كما فكاجية العقد  أمامف ثبلثة عقكد مستحدثة، ك 

ؼ بارزة عمى ىيئة دائرة مشعة بداخميا نجمة سداسية، كأسفؿ ىاتيف ينت ككشتي العقد بزخار زي 
الدائرتيف تتدلى زخرفة نباتية تتمثؿ في شجرة السرك، كيقكـ ىذا العقد عمى أعمدة ذات تيجاف 

    (. 26) صورة  متأثرة بالطراز الدكرم
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 :العناصر المعمارية واألثاث 
 (. 28) صورة  :مدخل بيت الصالة -
 المقاسات: -

 ـ. 2.22عرض:  ـ. 3.14رتفاع: اً  اإلطار
 ـ. 1.38عرض:  ـ. 2.50رتفاع:اً  الفتحة

 ـ. 0.86عرض:  ـ. 2.60رتفاع: اً  المصراع
 الوصف: -

يتـ ك  عف البنايات مف جميع جياتو، منفصؿىك البام مدينة عنابة ك  جامعيتكسط 
العمكم  ف الجزءيٌ ، زي مصراعيف مذ عبر مدخؿ رئيسي خشبي معقكد ى بيت الصبلةالدخكؿ إل

بينما الجزء السفمي فيك مزداف بحشكات  ،عمى ىيئة نجمة ثمانية بزخارؼ محفكرة حفرا غائرا
زيف المدخؿ بإطار مف الرخاـ عمى ىيئة عقد ك خشبية بارزة قكاميا معينات متداخمة كمثمثات، 

 أزىارك  أىمةقكاميا محفكرة حفرا بارزا بزخارؼ  خرؼمتجاكز مدبب، يقكـ عمى عضادتيف كمز 
 .يميةبأربع بتبلت كمراكح نخ

 .( 29 ) صورة المحراب: -
 المقاسات: -

 .ـ 1.28عمؽ:  ـ. 2عرض:  التجويفة
 الوصف: -

الخماسية  تعرض المحراب ىك اآلخر لمعديد مف التجديدات كلـ يحتفظ إاٌل بشكؿ حنيتو
كالببلطات ، حيث أزيمت الكتابات التي كانت تزيف كاجيتو كاألعمدة التي تكتنفو، األضبلع

عتمادا عمى الكصؼ كاً  الخزفية التي كانت تزٌيف تجكيفتو، كتمت كسكتو بببلطات حديثة،
حكؿ ىذا العنصر المعمارم فقد كاف محراب  "بف بمة خيرة"الدكتكرة األستاذة الذم قدمتو 

 لكتابية المنفذة بالخط المغربيالعمكم ذك الزخارؼ ا ؛يفءإلى جز  امقسم "صالح بامجامع "
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مكسك بببلطات خزفية مت الجدار، أما الجزء السفمي فإطار مستطيؿ بارز عف س داخؿ
مربعة مكحدة المقاسات كالشكؿ قكاميا معٌيف بأضبلع منحنية كأكراؽ بسيطة كزىيرات، 

 :رتفاعاً  مقاساتو: قكاعد مزدكجة يقـك عمييا بدف أسطكاني كاذ عمكدافكيكتنؼ المحراب 
 0.24x0.23)، كتعمكه تيجاف قريبة مف الشكؿ المربع مقاساتيا ـ( 0.20) :، قطرـ( 1.86)
زٌينت في زكاياىا بزخارؼ نباتية بارزة قكاميا أكراؽ ثبلثية  ـ(، 0.30)رتفاعيا ، كاً ـ(

  .1الفصكص، كتعمكىا شبو فركع ممفكفة كمتدابرة ذات أنصاؼ مراكح نخيمية

 (. 32( و) صورة  31 ) صورة المئذنة: -
 ـ. 16رتفاع كمي: اً  المقاسات: -

 ـ. 0,73عرض:  ـ. 1,40رتفاع: اً  المدخل
 الوصف: -

، كىي مبنية الركف الشمالي الغربي مف الجامع "صالح بام"تحتؿ مئذنة جامع 
يعمكىا بدف أسطكاني قاعدة مضمعة  ؛تتشكؿ مف ثبلثة أجزاءك ، بمداميؾ حجرية منتظمة

نكافذ مستطيمة كاسعة مف الداخؿ كضيقة مف الخارج لئلضاءة كالتيكية، كفي  تحت بو ثبلثفي 
محية تنتيي رفة دائرية بارزة يتكسطيا جكسؽ أسطكاني تعمكه قبيبة ري أعمى البدف تكجد شي 

كنفس الشكؿ دائرم، تخذت فتحتو شكؿ العقد النصؼ فاً  بجامكر يعمكه ىبلؿ، أما باب المئذنة
 كخمسيف درجة. لى المئذنة عبر سمـ يتككف مف تسعالصعكد إ تخذه باب الجكسؽ، كيتـاً 

 .( 33 ) صورة المنبر: -
 .( 35) صورة  المدخل: -
 المقاسات: -

 .ـ 0.85سمؾ:  ـ. 0.90 عرض      ـ.          2.88 رتفاعاً  الفتحة

                                                           
المنشآت الدينية بالجزائر خبلؿ العيد العثماني، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في اآلثار اإلسبلمية، خيرة بف بمة،  1

  .203، ص 2008ػػ ػ 2007آلثار، جامعة الجزائر، معيد ا
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 (. 36الريشتان: ) صورة  -
 المقاسات: -

 ـ. 0.77أدنى ًارتفاع:  ـ. 2.70أقصى ًارتفاع: 
 ـ. 1أدنى عرض:  ـ. 3.21أقصى عرض: 

 ـ. 0.69 :عرض ـ. 1.64 :ارتفاع الفتحة الجانبية
 ـ. 0.72ـ ك  0.98 جمسة الخطيب

 

 
 األعمدة

 ـ. 0.06رتفاع: اً  القاعدة:
 ـ. 0.08قطر:  ـ. 0.41رتفاع: اً  البدن:
 ـ. 0.05رتفاع: اً  التاج:

 1ـ. 0.50رتفاع: اً  القبيبة
 الوصف: -

سيدم "إلى جامع  (ـ2011)عاـ  صدره نقؿجامع البام ك لخشبي المنبر ال تفكيؾ تـ 
بقاعة الصبلة المخصصة  ةمحفكظكالدرج  ف، في حيف بقيت الريشتا"الشريؼأبي مركاف 

بف "الدكتكرة األستاذة عتمدنا عمى ما قدمتو أما فيما يخص كصفو فقد اً ، بجامع البام لمنساء
باإلضافة إلى في رسالة الماجستير،  "براىيـ خذيركالباحث "إفي رسالة الدكتكراه،  "بمة خيرة

مف خشب الجكز  امعاينة الجزء المتبقي المحتفظ بو بجامع البام، حيث جاء المنبر مصنكع
تمثمت أساسا  معمارية ككتابية كىندسية كنباتيةنت كاجيتو بعناصر زخرفية يٌ ، زي مدخؿيتقدمو 

شيادة التكحيد تابتو بالخط النسخي كنصيا في عقد مفصص يعمكه شريط كتابي نقشت ك
أكراؽ  "ال إلو إاٌل اهلل محمد رسكؿ اهلل"، كيحيط بيذا الشريط الكتابيكمايمي كالرسالة المحمدية

 .قرنفؿ اكعمى ككشتي العقد تكجد أيضا زىرتمفصصة، كتعمكه أزىار قرنفؿ عددىا أربع، 

                                                           
 .316 ،315ػػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   1
ػػ إبراىيـ خذير، المنابر الخشبية بمساجد الجزائر خبلؿ العيد العثماني، دراسة أثرية فنٌية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير   

 .59، 58ـ، ص 2012ػػ  2011، 2في اآلثار العثمانية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر 
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 ـ، كالنائمة: 0.23القائمة:  ) درجات متساكية األبعاد كلممنبر سمـ يتألؼ مف عشر 
 ـ، 0.23ـ، كالنائمة:  0.18 القائمة:) (، عدا الدرجة األكلى مقاساتياـ 0.72ـ، الطكؿ  0.23

ؿ، كالدرجة األخيرة رتكاز األعمدة التي تحمؿ المدخكىي تمثؿ قاعدة اً  ـ( 1.09الطكؿ: 
خطيب ذات مساحة ، تتقدميا جمسة الـ( 0.47كالنائمة  ـ، 0.32القائمة مقاساتيا ) 

تقكـ  ،، في زكاياىا تكجد أربعة أعمدة أسطكانية ذات قكاعد كتيجاف مربعة متدرجةمستطيمة
األخيرة عقكد مفصصة، تزٌيف ككشاتيا دائرة تضـ زىرة القرنفؿ، كيحيط بإطار العقد  عمى ىذه

شريط زخرفي تضمف فركع كأزىار ذات فصكص، كيكتنؼ ىذه العقكد مف الجانبيف زخارؼ 
إطار بارز ثـ  صؼ مف المقرنصاتىا ركع كأزىار ثمانية الفصكص، كيعمك باتية قكاميا فن

( و ) صورة  37 ) صورة تقـك عميو قبة مضمعة كمفمطحة تنتيي في المركز بككز الصنكبر
38 )1. 

 ؛يفءتنقسـ كؿ كاحدة منيما إلى جز ، الريشتاف نجدلسمـ كجمسة الخطيب عمى جانبي ا 
األكؿ يمي المدرج تزٌينو حشكات مختمفة األشكاؿ منيا المستطيمة كالمربعة تتألؼ مف أربعة 
أشرطة أفقية كأخرل عمكدية متفاكتة المقاسات، تنقسـ بدكرىا إلى مربعات زخرفت نقاط 

مف  مكسكة بطبقة مف المينا تبدك بارزة عمى ىيئة زىرة مفصصة خشبية تقاطعيا بمسامير
كؿ مربع أربع مستطيبلت يتكسطيا مربع في ، ٌنيا مصنكعة مف المعدفالكىمة األكلى أ

مركزم، كزٌيف كسط ىذه المربعات كالمستطيبلت بمكاضيع زخرفية قكاميا زىرة القرنفؿ 
 كالكريدات المتعددة الفصكص كالمراكح النخيمية.

طر ىذا الجزء مف الريشتيف بشريط مف ثبلث جيات عبارة عف حشكات مربعة أي  
كب مع أخرل مستطيمة، تتكسط الحشكات المربعة زىرة ثمانية البتبلت تحيط بيا دائرة تتنا

داخؿ مستطيؿ مزدكج بو أقكاس في منتصفات األضبلع، أما المستطيبلت فيي مزدانة بزىرة 

                                                           
 . 316ػػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   1

 . 134، 133ػػ إبراىيـ خذير، المرجع السابؽ، ص   
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 ،بيضكية نفذت بتقنية الحفر المائؿالقرنفؿ مركزية تحيط بيا في األركاف ثبلثة أشكاؿ 
 سرك المكجكدة عمى جانبي الشريط العمكم. باإلضافة إلى شجرة ال

تح بو باب ينتيي بعقد نصؼ دائرم مفصص أما الجزء الثاني مف الريشتيف فقد في  
قشت ينت ككشتاه بمراكح نخيمية كعمى طرفي كؿ ككشة ني يرتكز عمى عمكديف زخرفييف، زي 

( تحصرىا ـ 0.45x0.45) مقاساتيا زىرة متعددة الفصكص، كيعمك ىذا القكس حشكة مربعة
ف اف صغيرتايا زىرة القرنفؿ في المركز كزىرتأربع حشكات جانبية مستطيمة قكاـ زخرفت

مئت الفراغات المتبقية بفركع نباتية كمراكح نخيمية، البتبلت في أركاف الحشكة، كمي  اخماسيت
 .1( 39 ) صورة ؼ مف ثبلث حشكات مربعة ىي األخرلكيعمك الحشكة المربعة ص

 (. 40 صورة) الميضأة:  -

كبالتحديد  عمى يميف المدخؿ الرئيسي لمجامعبالطابؽ تحت أرضي تقع الميضأة 
يتقدميما سمـ  زكراءبالركاؽ الغربي لمصحف، كيتـ الكصكؿ إلييا عبر مدخميف معقكديف بعقد 

، تتكسطيا طكليا بائكة مف نصؼ برميمي قفت بقبكسي ك  ،نازؿ، كىي ذات شكؿ مستطيؿ
القسـ األكؿ  ٌسمت الميضأة إلى قسميف؛قه  ،دعامات ىتقـك عمنصؼ دائرية متجاكزة العقكد ال

أربعة كالجزء اآلخر بو  حكض لمكضكء تتقدمو مقاعد لجمكس المصميف عند الكضكء، بو
 مراحيض مستحدثة.

 الزوايا: ــ2

 تعريف الزاوية: ــ1ــ2

كمأكل المتصكفيف الزاكية ىي ركف البيت، كالمسجد غير الجامع ليس فيو منبر، 
نتشار ىذه الزكايا كاف كراء شيكع التصكؼ كتعدد طكائفو، كقد كالفقراء، كأغمب الظف أٌف اً 

عبد "نتشرت ىذه المنشآت في جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي فكانت ىناؾ مثبل زاكية الشيخ اً 
                                                           

 . 316ػػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   1

  . 131ػػ إبراىيـ خذير، المرجع السابؽ، ص   
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ي الشاـ في مكة، حيث أكقؼ المماليؾ عمييا األكقاؼ، كزكايا الطكائؼ ف "الكبير الحضرمي
كداف، كالزكايا القادرية كآسيا الصغرل، كالزكايا السنكسية في المغرب كالزكايا التيجانية في الس

ما رفت باكؿ ىذه الزكايا إما فردية عي فريقية، ككانت في غرب إ سـ ساكنيا أك منشئيا، كا 
حتفظت بالطابع الديني األكؿ فتشابيت بذلؾ مع المدارس كالخانقاكات في جماعية اً 

 .1ظيفتياك 

قصد بالرباط كالخانقاكات، كيي  بط كالخكانؽمصطمح الزكايا في المشرؽ عمى الري  طمؽيي ك 
في ك يك المكاف المخصص لمعبادة، فحتباس النفس في الجياد كالحراسة، أما عند المتصكفة اً 

طعاـ  قصد بيا المكاضع المخصصةببلد المغرب اإلسبلمي يي  إليكاء المسافريف كا 
أما الخانقاة فيي لفظ فارسي معناه في األصؿ المائدة أك المكاف الذم يأكؿ فيو ، 2المحتاجيف
إنشائيا الممكؾ بطمؽ بعد ذلؾ عمى الخكانؽ أك الخانقاكات أك الدكر التي قاـ الممؾ، ثـ أي 

كاألمراء إليكاء الغرباء مف المسمميف الكافديف إلى ديارىـ كالقياـ بمعيشتيـ كتثقيفيـ، كمع أٌف 
المفركضة كانت تؤدل في إيكاف خاص لمصبلة بيذه الخانقاكات إاٌل أٌف  ةالخمس الصمكات

 .3صبلة الجمعة لـ تكف تقاـ فييا

 نماذج الزوايا المدروسة. ـ2ـ2

 زاوية سيدي خميف: ـ1ــ2ــ2

 :الموقع 

، المشار إلييا الحقا "آؿ بنقي"بالمدينة العتيقة بمحاذاة دار  "سيدم خميؼ"تقع زاكية 
 ."جكزيؼ الثاني"المعركؼ حاليا بنيج  الشارعب

                                                           
ـ(، 1517ػػ 1171 ق/923ػػ 567عاصـ محمد رزؽ، خانقاكات الصكفية في مصر في العصريف األيكبي كالمممككي )   1

 .102ـ، ص 1997ق/ 1417مكتبة مدبكلي، القاىرة، 
 ماريا خيسكس بيغيرا، قيؽ:بف مرزكؽ التممساني، الميسند الصحيح الحسف في مآثر كمحاسف مكالنا أبي الحسف، تحمحمد  2

 .413، 411، ص 1981زيع، الجزائر، الشركة الكطنية لمنشر كالتك 
 .22عاصـ محمد رزؽ، المرجع السابؽ، ص   3
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  :أصل التسمية 

إلى إحدل الشخصيات الفكرية كالدينية بمدينة عنابة  "سيدم خميؼ"نسب زاكية تي 
كىك  ،1ملميبلدالقرف الثامف اليجرم/ الرابع عشر الذم عاش خبلؿ ا "سيدم خميؼ"المدعكة 

يدكغ، كتمتد مف قع عمى جباؿ اإلنسبة لقبيمة ت "سيدم عيسى الكيشاكم"مف أسرة عريقة، أبكه 
 "سيدم القاسـ"مو الزاىدة المتعبدة " الال يمكنة"، كأخكاه ، كأي 2مدينة عنابة إلى رأس الحمراء

 .3"سيدم نكر الديف"ك

كمعمما  كقد كاف فقييا كقاضيا مف أتباع الطريقة القادرية، "سيدم خميؼ"عتبر كيي  
، كيمقب بػ "بكالمدافع" لقيامو بمقاضاة المجرميف 4القرآنية الشريؼ" سيدم أبي مركاف"بمدرسة 

داء القسـ، حتى أٌف آل "سيدم خميؼ"صبله، حيث كاف كؿ مف يرتكب جرما يقاد إلى حـر بمي 
 .5القضاة قبؿ مزاكلتيـ لمياميـ كانكا يؤدكف اليميف في زاكيتو

في  رؼ عند أىؿ مدينة قسنطينة بػ "سيدم أبي معزل"، حيث كرد ىذا المقبكما عي  
 ، في ىذيف البيتيف:"أحمد بف القاسـ البكني"الفصؿ الثالث مف الباب الثالث في ألفية 

 كبخميفو نجؿ عيسى األكبر      دفيف قسطنطينة ذم العبر

 .6كبأبي معزل فييا يعرؼ       كاف في قبرة التصرؼ

  :المؤسس 

 المشار إليو آنفا. "سيدم خميؼ"ىك الفقيو كالقاضي 

                                                           
 .29، ص 2007عنابة، الجزائر،  ،ي عمماء كصمحاء بكنة، مطبعة فنكفمحمد األخضر بكبكر، القكؿ المفيد ف 1
2                                                                                H’sen Derdour, op.cit,t2, p.57. 
سعيد  ك محمد لخضر بكبكر :، تحقيؽ كتعميؽ1طأحمد بف القاسـ البكني، الدرة المصكنة في عمماء كصمحاء بكنة،  3

 .124، 123، ص 2011دحماني، دار الكساـ العربي، عنابة، الجزائر، 
H’sen Derdour, op.cit,t1, p. 351.                                                                            4 

 .30محمد األخضر بكبكر، المرجع السابؽ، ص  5
 .124أحمد بف القاسـ البكني، المصدر السابؽ، ص  6
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 :تاريخ التأسيس 

يا تعكد إلى القرف إنٌ لى تاريخ بناء ىذه الزاكية، كلكف يمكف القكؿ شير إال يكجد ما يي 
 . "سيدم خميؼ"الذم عاش فيو الفقيو  مميبلدالالرابع عشر الثامف اليجرم/ 

  ( 6مخطط زاوية سيدي خميف ) مخطط. 
 (. 52بيت الصالة: ) صورة  -
 المقاسات: -

 ـ. 4.70 عمؽ:
 ـ. 5.58طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ. 4.93طكؿ الضمع الجنكبي: 

 الوصف: -

يتـ الدخكؿ  ،منتظـالمستطيؿ غير ال شكموب "سيدم خميؼ"تميز بيت الصبلة بزاكية 
سيت أرضية بيت الصبلة بببلطات عصرية، كتسقيفيا فتحتو معقكدة، كي  مدخؿعبر  إليو

تح بجدارىا الشمالي عمى يسار المدخؿ نافذة تطؿ عمى مسطح كمستحدث ىك اآلخر، في 
فتح في الركف الشمالي الشرقي باب يؤدم إلى غرفة ك الصحف، كعمى يمينو خزانة جدارية، 

، ببلطتيف مكازيتيفثبلثة أساكيب عمكدية عمى جدار القبمة ك تشكؿ بيت الصبلة مف ، كيالقٌيـ
جتيف في الجدار )أكتاؼ(، كأخرل تفصميما بائكة مككنة مف دعامتيف مستطيمتيف مدم
ذك شكؿ غير ف، أما الصحف عقكد ةمضمعة يعمكىا طنؼ متدرج مربع الشكؿ، تقـك فكقيا ثبلث

 . منتظـ

 :العناصر المعمارية 
 .( 53المدخل الرئيسي: ) صورة  -
 المقاسات: -

 ـ. 0,40سمؾ:  ـ. 1.50عرض:  ـ. 3رتفاع: اً  اإلطار
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 ـ. 1.17عرض:  ـ. 1.87رتفاع: اً  الفتحة
 ـ. 0,05سمؾ:  ـ. 0,60عرض:  ـ. 1,86رتفاع: اً  المصراع

 الوصف: -

تح البنايات مف جميع النكاحي، عدا الجية الشرقية التي في  "سيدم خميؼ"زاكية تتكسط 
ه عقد مفصص أصـ، تزٌيف ، يعمك كىك خشبي ذك مصراعيف بيا المدخؿ الرئيسي

، كنمج مف خبللو عبر ثبلث درجات إلى سقيفة زخارؼ نباتية محفكرة حفرا بارزا توكاجي
 ، تؤدم بدكرىا إلى الصحف.مستحدثةشكميا غير منتظـ مسقفة بأقبية 

 مدخل بيت الصالة: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.50سمؾ:  ـ. 1.22عرض:  ـ. 2.45رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -

 كيبدك أٌنو مستحدث.، تخذ مدخؿ بيت الصبلة الشكؿ المعقكداً 

 (. 54 صورةالمحراب: )  -
 المقاسات: -

 ـ. 1,65عرض:  ـ. 2,70رتفاع كمي: اً  اإلطار
 ـ. 0,95عرض:  ـ. 0,60رتفاع: اً  الجزء األعمى
 ـ. 0,96: عرض ـ. 1,65رتفاع: اً  الجزء األسفل

 ـ. 0.56عمؽ:   ـ. 0.96عرض:  ـ. 2.35ارتفاع:  التجويفة
 الوصف: -

 فاعمكدمف الجانبيف  ويكتنف ة،نصؼ دائري حنية "سيدم خميؼ"زاكية  محرابشكؿ 
عقد نصؼ دائرم تزٌيف يعمكىما ، يبدك أٌنيما مستحدثاف بدف حمزكني كاذ في جداره فمدمجا

 .زخارؼ ىندسية بارزة كاجيتو كككشتيو



www.manaraa.com

 األول:............................................................................... انعمائرانذيىيةانفصم 

61 
 

 الميضأة: -

يبدك أٌنيا تعرضت لكثير مف التغييرات، كىي تقع إلى جانب بيت الصبلة في الجية 
 .ي لمصحفمعقكد ينفتح عمى الركاؽ الجنكبالشمالية، نمج إلييا عبر مدخؿ 

 (. 55 قاعة الضريح: ) صورة -
 المقاسات: -

 ـ. 2.50 الشرقي الضمع ـ. 2.24 الغربي الضمع
 ـ. 2.50 الجنوبي الضمع ـ. 2,50 الشمالي الضمع

 المدخل:  -
 المقاسات: -

 ـ. 2,10عرض:  ـ. 1,92رتفاع: اً  اإلطار
 ـ. 0.90عرض:  ـ. 1,70 رتفاع:اً  الفتحة

 األواوين: -
 المقاسات: -

 طول عمق اإليوان
 ـ. 1.60 ـ. 0.95 الجنوبي
 ـ. 1.40 ـ. 0.66 الشمالي

 .( 57) صورة  الضريح: -
 المقاسات: -

 ـ. 0,70رتفاع: اً  ـ. 0,60عرض:  ـ. 1,70طكؿ: 
 الوصف: -

يتـ الدخكؿ إلى ، ك زاكيةالبالجية الغربية مف صحف  "سيدم خميؼ"ضريح قاعة قع ت
، يتقدمو عتب نمج مف خبللو إلى غرفة الضريح ذات فتحتو مستطيمةعبر مدخؿ ه القاعة ىذ

، نجد في كؿ مف الجيتيف الشمالية "سيدم خميؼ"الشكؿ المربع يتكسطيا قبر الكلي الصالح 
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يا عقد ، أما الثانية يتكجلى معقكدة بعقد زكراءاألك  ؛كبية لمقبة مساحة عمى ىيئة إيكافكالجن
، باإلضافة "سيدم خميؼ"ف لجمكس الزائريف لضريح اف اإليكاناىذتخذ ، كقد انصؼ دائرم

تعمك ىذه ك ترتكز عمى ىذه العقكد، كركية إلى الكظيفة المعمارية لمعقديف ككف القبة نصؼ 
كقد كسيت جدراف ىذه  ،( 56) صورة  الغرفة قبة نصؼ كركية تقـك عمى حنايا ركنية مثمثة

 كبمطت أرضيتيا بببلطات عصرية. القاعة

 األضرحة: ـ3

 تعريف الضريح: ــ1ــ3

  :يعني البعيد، كالقبر، أكالشؽ كسطو، أك ببل لحد، كضارحو: ساٌبو كراماه الضريح لغة
يحا، كقاؿ األزىرم: كنحاه، كقاربو، كضرح الضريح لممٌيت يضرحو ضرحا: حفر لو ضر 

 .1ٌنو يشؽ في األرض شقاسمٌي ضريحا أل
  ِقاـ عمى رفات كلي أك إماـ أك أمير، كيسمى الضريح ىك البناء الذم يي  صطالحا:الضريح ا

قبة سكاء كاف ممحقا بمنشأة دينية أك مستقبل، كالقبة كممة مرادفة أيضا لكممة مدفف أك تربة 
طمؽ عمى سـ يي اً ىذه األخيرة التي استعممت لمداللة عمى المدفف في العصر العثماني، كالقبة 

ىي البيت المدكر المعركؼ عند التركماف البيت الصغير المستدير مف خياـ العرب، ك 
قاؿ قبة صيفية ستمتاع فيي كيسمكنو خرقاىة، كما قد يككف مصطمح القبة دليبل عمى مكاف االً 

،  كالضريح ىك مدفف سمطاف أك ممؾ أك رجؿ صالح أك إنساف آخر لو مكانة 2أك قبة شتكية
قباب األبنٌية الدينية كالمدنية  تدعك إلى تخميد ذكراه، كتعمك بناء الضريح عادة قبة تختمؼ عف

 .3األخرل

                                                           
 .231ػػ مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، المصدر السابؽ، ص  1
 .2572ابف منظكر، المصدر السابؽ، ص  محمد بف مكـر جماؿ الديف أبي الفضؿػػ  
  .25، ص 1981، دار الرائد العربي، بيركت، 3ػػ زكي محمد حسف، فنكف اإلسبلـ، ج 2
 . 123، ص 1970، القاىرة، 2ػ أبك صالح األلفي، الفف اإلسبلمي، أصكلو، فمسفتو، مدارسو، ط 
 .138، ص 2003، دار الكفاء لمنشر، اإلسكندرية، 1ػ سامي محمد نكار، الكامؿ في مصطمحات العمارة اإلسبلمية، ط 

 .256، ص 1988ق/ 1408، جركس، بيركت، 1عبد الرحيـ غالب، مكسكعة العمارة اإلسبلمية ط  3
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كتنكعت األضرحة فكاف منيا البسيط المنفرد البناء، المتكاضع المكاد، المككف مف  
غرفة كاحدة مقببة مربعة تضـ التربة كحدىا، كقد يقاـ الضريح بالقرب مف مدرسة أك مبلصقا 

بالبرؾ  متعدد المآذف محاطجد فخـ المظير ، أك يككف ىك النكاة لمسليا أك ممحقا بجامع
ىتماـ الكبير الذم أكاله سبلطيف اليند في بناء األضرحة ا لبلً كالجناف كاألشجار، كنظر 

مكية طمقت لفظة مشيد بشكؿ خاص عمى األضرحة العى ، كما أي 1كزخرفتيا عرفت بالركضات
األضرحة كالفاطمية لذلؾ نراىا أكثر ركاجا في العراؽ كمصر، كبناؤىا لـ يختمؼ عف بناء 

 .2قيـ منفردازت بالمسقط المربع المقبب، كنادرا ما أي حيث تميٌ 

 نماذج األضرحة المدروسة: ــ2ــ3

كخاصة العثمانية تشييد العديد مف  لقد شيدت مدينة عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية
ضريح  كنذكر منيا: ارج أسكار المدينة عمى المرتفعاتمتد خاألضرحة، كلكف معظميا اً 

جباؿ  ضريحك ، "سيدم الحطاب" ضريحك ، "سيدم بف منصكر"، كضريح "شاكرسيدم "
، أما داخؿ المدينة "مصطفى بف كريـ"ضريح ك ، "سيدم عمي فضمكف"ضريح ك يدكغ، اإل

، كأضرحة السبع رقكد التي "بف التكميبراىيـ إسيدم " ضريحفنجدىا مستقمة كما ىك الحاؿ ب
ما ممحقة بمسجد كما ىك الحاؿ بجامع 3(ـ1954ك 1920)ىدمت فيما بيف سنتي  سيدم "، كا 

، إضافة إلى كجكد ىذا "سيدم خميؼ"، أك بزاكية مثؿ ما كجد بزاكية "أبي مركاف الشريؼ
 النكع مف األضرحة بإحدل البيكت التي تعكد إلى الفترة العثمانية.

                                                           
 .256ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص   1

مجمة ػ محمد عبد الستار عثماف، " التربة اإليكاف مف أنماط المباني فكؽ القبكر في العصريف األيكبي كالمممككي"،   

 .279، ص 1992، دار المريخ لمنشر، الرياض، 7، مج2، جالعصكر
 . 387ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص   2

، دار القاىرة، 1ػ محمد عبد الستار عثماف، عمارة المشاىد كالقباب في العصر الفاطمي، مكسكعة العمارة الفاطمية، ط  

 .32، ص 2006القاىرة،  

H’sen Derdour, op. cit, t2, p. 116-119.                                                                    3              
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 بن التومي:براىيم إسيدي  ضريح ـ1ـ2ـ3

 :الموقع 

عنابة، بالقرب مف جسر بمدينة  "التكمي المرداسيبف براىيـ إسيدم " ضريح قعي
  كباب الخميس.) قنطرة كاد بيجيمة(  ىيبكف

 :أصل التسمية 

متكفي في رمضاف ال "إبراىيـ بف التكمي المرداسيسيدم "إلى  الضريح اىذ نسبيي 
، كىك قطب مف أقطاب مدينة عنابة، كأحد عممائيا كفقيائيا (ـ1676ىػ/1087)سنة 

قب بالمرداسي نسبة إلى قبيمة مرداس العربية أحد فركع بني رباح األعراب المشاىير، كلي 
نتشرت عبر جزء إلى إفريقية، كقد اً  "المستنصر باهلل الفاطمي"اليبللييف الذيف أرسميـ الخميفة 
 .1كبير مف مدينة عنابة كضكاحييا

 :المؤسس 

 مضريحالرئيسي ل التأسيسية التي جاءت تعمك المدخؿكف عمى المكحة الرخامية لقد دي 
أميف  "بف اسطامحمد "، كىك السٌيد ا الضريحيمة تشييد ىذالذم أككمت إليو مى  البانيسـ اً 

راء حيث يذكر المؤرخ ختمفت اآلفقد اً البنائيف بمدينة عنابة، أما المؤسس كاآلمر بالبناء 
أحمد بف "أٌف القبة أقيمت عمى الضريح بأمر مف بام بايميؾ الشرؽ  "محمد األخضر بكبكر"

ىتـ كثيرا بالجانب ، ىذا البام الذم اً 2ـ(1771ػػ 1756ق/ 1185ػػ 1170) "عمي القمي
العمراني حيث بنى العديد مف المنشآت الدينية كالمدنية كالعسكرية، فقد شٌيد جامعا بالقؿ، 

، كبنى داريف بمدينة قسنطينة كثكنة "عبد المؤمف بف عمي"ددت زاكية كفي عيده جي 
شير المصادر التاريخية أٌف الدام ، في حيف تي 3كبرج الفسقية ككسع البساتيفلئلنكشارييف 

                                                           
ػػ أحمد بف قاسـ البكني، التعريؼ ببكنة إفريقية بمد سيدم أبي مركاف الشريؼ، تقديـ: سعيد دحماني، منشكرات مؤسسة بكنة  1

 .45.  ػػ محمد األخضر بكبكر، المرجع السابؽ، ص 85ـ، ص 2007ق/ 1428لمبحكث كالٌدراسات، عٌنابة، الجزائر،
 .46محمد األخضر بكبكر، المرجع السابؽ، ص   2
 .375شغيب، المرجع السابؽ، ص  محمد الميدم بف عمي  3
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، "بف التكمي"سيدم إبراىيـ  ضريحـ( ىك مف أمر ببناء 1636ػػ 1610) دام تكنس  "يكسؼ"
 "بف التكميبراىيـ إسيدم "كلعؿ الدافع لتأسيس ىذا المعمـ ىك زيارة الدام لقبر الشيخ 

ليذه الشخصية المقدسة إذا حصؿ  ضريحالمتكفي منذ سنكات لمتبرؾ، كعاىد نفسو ببناء 
بف محمد "عمى النصر، ككاف فعبل ما أراده عندىا حٌمؿ مسؤكلية التشييد ألميف البنائيف 

 .1منية الدام، الذم كاف لو الفضؿ في تحقيؽ نذر كأي "اسطا

( فالمؤسس ىك البام ـ1823)ف سنة كا الضريح لكف إذا رجحنا أٌف تاريخ بناء ىذاك 
كىك تركي األصؿ نسبة إلى جزيرة كريت مف جزر شرقي البحر األبيض  "براىيـ الكريتمي"إ

ق/ 1237)المتكسط، كاف قائد العكاسي في دكلة البام الذم قبمو، حكـ بداية مف سنة 
، كمف  (ـ1822 كداـ حكمو لبايميؾ الشرؽ عاميف كنصؼ، كقد اتصؼ بالعدؿ كالصدؽ كالكـر

زت مدة حكمو غزكه لمقبائؿ المتمردة كالنمامشة كالعمامرة كبني أكجانة أىـ األحداث التي ميٌ 
 .2"سيدم رغيس"كأكالد سيدم عمي تحمامت بنكاحي باتنة، كقبيمة الحراكتة بجبؿ 

 :تاريخ التأسيس 

 رتفاعياكاً  ـ( 1.70)قشت عمى لكحة رخامية طكليا الكتابة األثرية التي ني مف خبلؿ 
، في أعمى مدخؿ بيت الصبلة كالمنفذة بخط الثمث بأسمكب الحفر الغائر المممكء ـ( 0.45)

، كذلؾ (ـ1823ىػ/1238)بالرصاص، يتبٌيف لنا أٌف تاريخ تأسيس ىذا المعمـ كاف سنة 
معتمديف في يا أميف محمد" ينر  الشعرم الرابع "سعدتمف البيت  ةبحساب الجممة األخير 

عتمدنا عمى الطريقة المشرقية فيككف ذلؾ عمى الطريقة المغربية في حساب الجمؿ، أما إذا اً 
 .(ـ1590ق/ 998)سنة  "بف التكمي"سيدم إبراىيـ  ضريحتاريخ بناء 

                                                           

 Gustave Mercier, corpus des inscriptions Arabes et Turques de l’Algérie, Ernest Leroux, 1 
Paris, 1902, p. 92.                                                                                          1 

، دار قرطبة لمنشر 1: صالح نكر، ط ـ، ترجمة1873ـ/ 1792جيف فايست، تاريخ بايات قسنطينة في العيد التركي ػػ أك 2
 . 231، 224، ص 2010كالتكزيع، الجزائر، 

- Ernest Mercier, histoire de constantine, la société archéologique, constantine, 1903, pp. 
363- 367. 
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ذا رجحنا أٌف عبارة " سعدت ينر" تمثؿ تاريخ تأسيس  فالنتيجة تككف  الضريحكا 
 تباع الطريقة المغربية في حساب الجمؿ.كذلؾ باً  (ـ1625ق/ 1034)

 .( 59) صورة  كنصيا كمايمي:

 ػو ىذا مقامػو         بو بكنة أضحت تحٌمى كتحمدسمػي خميػؿ المػٌ 

 فمرداس الجٌد بذا القطب سٌيػد   تكمػػي أبػػكه فجػػٌده        بللئػف سػ

 كبكنة امف كٌؿ يكـ مجػػػػػػٌدد     كحسبؾ فقطبو  عمى طيف طينة             

 يا أميػػػػػػػف محمد ينرسعدت    ا      رخػك فقمت لبانيو ابف اسطا م            

 الطريقة المغربية:

ػػ  10ػػ م =  200ػػ ر =  50ػػ ف =  10ػػ م =  400ػػ ت =  4ػػ د =  70ػػ ع =  300س = 
. 4ػػ د =  40ػػ ـ =  8ػػ ح =  40ػػ ـ =  50ػػ ف =  10ػػ م =  40ػػ ـ =  1ػػ أ =  1ا = 

 ـ.1823ق/ 1238كالمجمكع = 

 الطريقة المشرقية:

ػػ ا  10ػػ م =  200ػػ ر =  50ػػ ف =  10ػػ م =  400ػػ ت =  4ػػ د =  70ػػ ع =  60س = 
. 4ػػ د =  40ػػ ـ =  8ػػ ح =  40ػػ ـ =  50ػػ ف =  10ػػ م =  40ػػ ـ =  1ػػ أ =  1= 

 ـ.1590ق/ 998كالمجمكع = 

 (. 60و ) صورة  ( 7بن التومي: ) مخطط سيدي إبراىيم  ضريح مخطط 
 (. 62) صورة  قاعة الضريح: -
 المقاسات: -

 .ـ 2,96 قطر:
 الوصف: - 
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أعمدة ذات شكؿ ثمانية كدت في كسطيا بزي تخذت قاعة الضريح الشكؿ الدائرم، اً 
 0,98ـ ك  0,92تتراكح المسافة بيف عمكد كآخر ما بيف ) ـ(، ك  0,10طكؿ ضمعيا )  مربع
متداد كفتحت عمى اً ، "بف التكمي"سيدم إبراىيـ ، كعمى ما يبدك أٌنيا كانت تحيط بتابكت ـ(

غمقت في تشبو المزاغؿ لئلضاءة كالتيكية، كلكٌنيا أي فتحات مستطيمة  ىذه القاعة جدراف
 .كضت بخزانات جداريةالكقت الحالي كعي 

 التغييرات والتجديدات: -

إلى التخريب مف طرؼ المستعمر الفرنسي،  "بف التكميبراىيـ إسيدم "تعرض ضريح  
، باإلضافة إلى بعض التغييرات التي مست بشكؿ 1الرئيسي كلـ يبؽ منو سكل القبة كالمدخؿ

، "التكميبف براىيـ إسيدم "ممفت لؤلنظار قاعة الضريح أيف كاف يتكاجد قبر الكلي الصالح 
كتـ نقمو إلى قاعة أخرل استحدثت خصيصا لو، كىذا حسب ما عممناه مف القٌيـ عمى 

عمت في متداد القبة الضريحية كجي غمقت الفتحات كالمزاغؿ التي فتحت عمى اً كما أي  الضريح،
الصحف كالميضأة كىذا المحراب ك ستحداث باإلضافة إلى اً مكانيا ككات كخزانات جدارية، 

  .( 60) صورة  "Delamare"نشرىا التي  ةعمى الصكر عتمادا اً 

 :العناصر المعمارية 
 .( 64 ) صورةالمدخل الرئيسي:  -
 المقاسات: -

 ـ. 1.71: عرض ـ. 2.20 :رتفاعاً  اإلطار
 ـ. 0.12سمؾ:  ـ. 0.23عرض:   العضادتين

 .ـ1.26عرض:  ـ. 1.88رتفاع: اً  الفتحة
 ـ. 0.12سمؾ:  ـ. 0.96عرض:  ـ. 1.96رتفاع: اً  المصراع

 الوصف: -
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جيات، كىذا مازاد عف البنايات مف جميع ال منفصؿ "بف التكميسيدم إبراىيـ " ضريح 
 ذمعبر باب خشبي  يتـ الدخكؿ إليو، ك التي تتككف مف طابؽ كاحد مف جماؿ عمارتو
، كيعمك إطار عضادتيف رخاميتيفعمى  قكدة بعقد نصؼ دائرم يرتكزمع مصراعيف فتحتو

دائرم يحيط بكامؿ  الضريح شكؿك  ،ز تعمكه المكحة التأسيسية لمضريحبار  عتبالمدخؿ 
ـ(،  0.43) ياكعرض ـ( 0.76)رتفاعيا اً  كمذمعقكدة بعقد حمستحدثة جدارية  اناتخز  جدرانو

 .ضريحمتداد جدراف الفتحت عمى اً  فتحاتكيبدك مف شكميا أٌنيا كانت عبارة عف 

 .( 65 المحراب: ) صورة -
 المقاسات: -

 ـ. 0.50عمؽ:  ـ. 0.87عرض:   ـ. 1.69: رتفاع كمياً  التجويفة
 الوصف: -

ذك حنية نصؼ دائرية يتكجيا عقد نصؼ  "بف التكمي"سيدم إبراىيـ  ضريح محراب
طاره بببلطات خزفية كسيدائرم،   ناتخزا، كعمى جانبي المحراب تكجد مستحدثةت تجكيفتو كا 
 .كمذحذات عقد جدارية 

 .( 66 ) صورة السدة: -
 مدخل السّدة:  -
 المقاسات: -

 ـ. 0.69عرض:          ـ.                                    1.80رتفاع:  اً  الفتحة
 الوصف: -

األكؿ يقع  ؛ـ( 0.85طكليا )  درجة (16)عبر سمميف مف  ى السٌدةإل يتـ الصعكد 
تحت كالسٌدة، في ، كاآلخر يصؿ بيف الميضأة الرئيسيمدخؿ العمى يميف داخؿ قاعة الضريح 

عمى شكؿ مزاغؿ  ائرم غائرة في الجدرافبيذه السٌدة ثبلث نكافذ معقكدة بعقد نصؼ د
 :مقاساتيا كاآلتي



www.manaraa.com

 األول:............................................................................... انعمائرانذيىيةانفصم 

69 
 

 ـ. 0.49 عرض: ـ. 0.76رتفاع: اً  الفتحة
 السبيل: -

 سبيؿ كاف بو "بف التكميسيدم إبراىيـ " ضريحأٌف إلى شير النصكص التاريخية تي 
حيط ىذا السبيؿ بفضاء كاسع بببلطات خزفية مزخرفة، كأي  مكسكبقبة كحكض  مزكد، ممحؽ

عمى غرار دكره في  ، كمما ال شؾ فيو أٌنو استعمؿ كميضأة أيضا1غرست بو أشجار مثمرة
 .تسبيؿ المارة

 ممخص الفصل:

يف جدساحتفظت مدينة عنابة بعٌدة منشآت دينية تعكد لمفترة اإلسبلمية، كتتمثؿ في م 
الذم يعكد لمحكـ الزيرم بالمدينة، كجامع  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"جامع كىما  جامعيف

سيدم "الذم شٌيد خبلؿ الكجكد العثماني بالمدينة، أما الزكايا فتعتبر زاكية  "صالح بام"
، كفيما كمع ذلؾ فقد أدخمت عمييا الكثير مف التجديداتالنمكذج الكحيد المتبقي  "خميؼ

م إبراىيـ بف التكمي" الذم بني مستقبل، كضريح فتتمثؿ في ضريح "سيديخص األضرحة 
  سيدم خميؼ الممحؽ بالزاكية.
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 :المدروسة لمعمائر الدينية ــ بطاقات جرد1

 :المساجد الجامعة 

 1 رقم البطاقة

 
يقع جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ  الوصف:

عمى ىضبة مطمة عمى البحر األبيض المتكسط، 
المحمي القائـ عمى  ينتمي في تخطيطو إلى النمط

نظاـ الببلطات كاألساكيب؛ حيث يتككف بيت 
صبلتو مف ببلطات مكازية لجدار القبمة تقطعيا 
ببلطة مستعرضة، كيزعت عمى جانبييا أساكيب 
عمكدية، كتحدد ىذه الببلطات كاألساكيب عقكد 
مبت مف مكقع  محمكلة عمى أعمدة رخامية جي

كزة ىيبكف، أما المحراب فيك ذك حنية متجا
أربعة  لنصؼ الدائرة، تكتنفو عمى الجانبيف

أعمدة، بمقدار اثناف بكؿ جية، في حيف جاء 
صحف الجامع يتكسط المبنى، أما المئذنة فتقع 
بالزاكية الشمالية الشرقية مف الصحف، كىي 
مربعة الشكؿ، تتككف مف ثبلثة طكابؽ، كقد 

  .تعرض الجامع إلى العديد مف التغييرات

 رقم الجرد
(OGEBC)  

23MNME 002 

 ديني نوعية المبنى

جامع سيدم أبي  اسم المعمم
 مركاف الشريؼ

 
 الموقع

 

 عنابة كالية
 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 أبك الٌميث البكني المؤسس

 ـ1033ق/ 425 تاريخ التأسيس

 .حجارة، آجر، رخاـ مواد البناء

 / تقنيات البناء

الوضعية 
 كزارة الشؤكف الدينية القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف

 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 26رقـ:  الرسمية

 في حالة ترميـ الحفظ حالة
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 2 رقم البطاقة

 
يقع جامع البام كسط مدينة عنابة الوصف: 

محاذيا لمساحة المعركفة ببطحة سيدم شريط، 
صبلتو كىك ذك تخطيط عثماني حيث جاء بيت 

قائـ عمى قبة مركزية تحيط بيا قبيبات، أما 
الصحف فيك يتكسط المبنى، كاتخذ شكبل غير 
منتظـ، تحيط بو بكائؾ مف الجيات األربع، في 
حيف جاءت المئذنة رمحية الشكؿ، كتحتؿ الركف 
الشمالي الغربي مف الجامع، كفيما يخص 
الميضأة فيي تقع بالطابؽ تحت أرضي، كاتخذت 

 العاـ شكبل مستطيبل. في مظيرىا

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23MNME 002 

 ديني نوعية المبنى

 جامع صالح بام سم المعممإ

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 صالح بام المؤسس

 ـ1792ق/ 1206 تاريخ التأسيس

حجارة، آجر، رخاـ،  مواد البناء
 مبلط.

المداميؾ الحجرية  تقنيات البناء
 كاآلجكرية المنتظمة

الوضعية 
 القانونية

 الشؤكف الدينيةكزارة 

 كطني التصنيف

 ـ2007/ 07/ 14 تاريخ التصنيف
رقم الجريدة 

الرسمية وتاريخ 
 الصدور

في  60رقـ: 
 ـ2007/ 26/09

 حسنة الحفظ حالة
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 زاوية سيدي خميف : 

 3 رقم البطاقة

 
سيدم خميؼ بالمدينة تقع زاكية  الوصف:

العتيقة، كىي تشرؼ عمى شارع "جكزيؼ الثاني"، 
تنتمي في تخطيطيا العاـ إلى طراز القبة 
الزاكية؛ حيث اشتممت عمى قاعة لمصبلة شكميا 
مستطيؿ غير منتظـ، باإلضافة ضريح سيدم 
خميؼ المتكاجد بمؤخرة الصحف، كىك ذك شكؿ 

أٌف  مربع تعمكه قبة نصؼ كركية، كعمى ما يبدك
الزاكية تعرضت لكثير مف التغييرات كالتجديدات 

أفقدىا الكثير مف  مست بأغمب أجزاءىا مما
 أصالتيا المعمارية.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 ديني نوعية المبنى

 زاكية سيدم خميؼ اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 سيدم خميؼ المؤسس

 ـ14ق/ 8القرف  تاريخ التأسيس
 / مواد البناء

 / تقنيات البناء
الوضعية 
 كقؼ القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف

 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 الرسمية

 26رقـ: 

 

 حسنة الحفظ حالة
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 ضريح سيدي إبراىيم بن التومي: 

 4 رقم البطاقة

 
 إبراىيـ بف التكميسيدم  يقع ضريح الوصف:

المرداسي بمدينة عنابة بالقرب مف جسر ىيبكف 
كباب الخميس، بيني مستقبل، كتمٌيز بشكمو الدائرم، 
يتـ الدخكؿ إليو عبر مدخؿ ذك مصراعيف، تعمك 

الضريح قبة ضحمة ترتكز عمى الجدراف  قاعة
أما المظير الخارجي لمضريح فقد فيتحت مباشرة، 

 تحات عمى ىيئة مزاغؿ.بو عمى امتداد الجدراف ف

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23MNME003 

 ديني نوعية المبنى

ضريح سيدم  اسم المعمم
 إبراىيـ بف التكمي

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة

 بمدية عنابة

 1المؤسس

ػػ أحمد بف عمي 
 القمي

 ػػ الدام يكسؼ
ػػ الدام إبراىيـ 

 الكريتمي

تاريخ 
 2التأسيس

 ـ1590ق/ 998ػػ 
 ـ1823ق/1238ػػ 
 ـ1625ق/1034ػػ 

 / مواد البناء
 / تقنيات البناء

                                                           

مف الرسالة. 65، 64يينظر الصفحة   1  
مف الرسالة. 66، 65يينظر الصفحة    2  
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الوضعية 
 ةدكلالممؾ  القانونية

 تراث كطني التصنيف

 ـ2007/ 07/ 14 تاريخ التصنيف
رقم الجريدة 

الرسمية وتاريخ 
 الصدور

في  60رقـ: 
 ـ2007/ 26/09

 جٌيدة الحفظ حالة
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   .ـ تعريف الّدار1

الٌدار لفظ مشتؽ مف الفعؿ الثبلثي دار كجمعو ديار كأدكر، كأدؤر في أدنى العدد، 
، 1حركة الٌناس فيياكىي المىًحؿي يجمع البناء كالعرصة، كىك مأخكذ مف الفعؿ دار يدكر لكثرة 

بع كجمعيا أربع كربكع كرباع، كقد تككف مستقمة أك ممحقة بمنشأة كتسمى الدار أيضا الري 
 .3بكسر الكاؼ تعني المنزؿ، كالسٍكف: أىؿ الدار، كالمسكف 2تجارية عادة
تى بفتح أحرفو يَّ طمؽ مصطمح البيت عمى المسكف، كىك مف الفعؿ الثبلثي بى كما يي 

البيت: بنيتو،  كبىيَّتي ، كأباييت كأبياتكبيكتات، الثبلثة، كالبيت ىك المسكف كالجمع بيكت 
، كيقصد بو أيضا المنزؿ الذم يضـ مجمكعة مف األركقة كبيت الرجؿ داره أك قصره

  ، كالبيت ىك الحجرة الرئيسية في الٌدار. 4كالحجرات

 .نماذج الدور المدروسةـ 2

مدينة عنابة مف بيف المدف الجزائرية العريقة التي الزالت تحتفظ بعدد كثير مف تعتبر 
كر التي تعكد إلى الفترة العثمانية، فقد أحصاىا صاحب كتاب اليدايا الممكية بألفي بيت الدٌ 

األسطح مسطحة، ككؿ  كانتجاءت عمى شكؿ مدرج فرضتو طبكغرافية المدينة، في حيف 
بالمدينة كقع  الٌدكرانية لبعض أثناء الزيارة كالمعاينة الميد، ك 5اصغير  ابيت يشبو حصن

المعمارم ختيارنا عمى أربعة نماذج تستحؽ الدراسة ككنيا ال زالت تحافظ عمى طرازىا اً 
حيث بعد حمكؿ العثمانييف بمدينة عنابة  ندلسيرايا ذات الطراز األسٌ الكالفني األصيؿ، كىي 

كاستقرت بأحياء المدينة  (ـ17ىػ/11)قدمت جماعات مف مياجرم األندلس خبلؿ القرف 
                                                           

 .1452، ص 2بف منظكر، المصدر السابؽ، مج جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر 1
، السفر الخامس مف كتاب المخصص، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، دت. سيدة بف سماعيؿإ بف عمي الحسف كأبػػ  2

 .116ص 
 .77ػ سامي محمد نكار، المرجع السابؽ، ص   
 .1206،  1205مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، المصدر السابؽ، ص  3
 .392، ص 1بف منظكر، المصدر السابؽ، مج جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر 4
 .127 ، ص ا الممكية...مجيكؿ، اليدايمؤلؼ  5
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كدار  "بنقي"، باإلضافة إلى دار 1حتكرت األعماؿ التجاريةمتينت العديد مف الصنائع كاً كاً 
 ."لرقشمحمد "دار ك  "متيجي"

كقد كصمنا كصؼ غرؼ الدكر بمدينة عنابة في رسالة بعث بيا األمير األلماني 
... غرفة مستطيمة " قائبل: (ـ1835)فاف ببرليف كذلؾ سنة  "لكيس"إلى الككنت  "مكسكاك"

بيضاء بدكف نافذة كليس ليا ما تفتح عميو سكل باب يظؿ مفتكحا طكؿ النيار لعدـ كجكد 
عف قصب عرياف تمسكو عصي خشنة كعمى الجانبيف لكحتاف الضكء، أما السقؼ فيك عبارة 

ف المطر ينزؿ غالبا عمى كالحيطاف دائما مبتمة أل بيتاف أركبيتاف غير مدىكنتيف،...خش
ففي الكقت الذم أخطك فيو خارج غرفتي إلى السطح أجد نفسي أماـ جك منعش  السطح...

ف أف يرل اإلنساف في كلذيذ، كأمامي سطكح المنازؿ المسطحة تبدك أجمؿ ما يمك
 .2األفؽ..."

 رايا:سّ ال ــ1ـ2

التي تعكد إلى الفترة العثمانية بمدينة عنابة، كنظرا  الٌدكرمف أبرز  3راياسٌ التعتبر 
كلـ يتبؽ منيا سكل الكاجية الجنكبية الرئيسية ذات  يدمتتلمعكامؿ البشرية كالطبيعية 

الزخارؼ كالنقكش األندلسية البديعة، التي يمكننا مف خبلليا التعرؼ عمى نمط ىذه العمارة، 
عند ( Lieutenant Pierre Loti) "بيار لكتي"باإلضافة إلى الكصؼ الذم قدمو قائد البحرية 

لحضكر عقد زكاج، كمف  (ـ1880مام 11)يكـ  "محمد لرقش" الٌسرايادعكتو مف قبؿ صاحب 

                                                           
، 34، العدد صالةمجمة األ، "سبانياا  العبلقات التاريخية بيف عنابة ك  أحداث غير معركفة مف ثبلثة" ميكاؿ دم ايبالزا، ػػ  1

 . 117، ص 1976، الجزائر، 35
 94ص  ، الجزائر،35، 34، العدد مجمة األصالة، "الحياة اإلقتصادية بعنابة أثتاء العيد العثمانيناصر الديف سعيدكني، ػػ 
، 99، ص 1977، الجزائر، 39، العدد مجمة الثقافة، "في رحمة األمير األلماني مكسكاكعنابة " أبك القاسـ سعد اهلل،  2

100. 
 سرايا أك سرام: لفظة فارسية تعني المنزؿ أك القصر، كفي المصطمح العثماني يقصد بيا مجمكعة المباني المشيدة في 3

ستنبكؿ حضارة إالقصر. أنظر: برنارد لكيس،  شؤكفالقصر اإلمبراطكرم مف ببلط كمنازؿ ألعضاء األسرة المالكة كمكظفي 
 .95، ص 1982سٌيد رضكاف عمي، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع ،  :تعريب، 2، طالخبلفة اإلسبلمية
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مف أحد حفدة عائمة  لمٌسراياقديمة صكر حسف حظنا أيضا فقد تحصمنا عمى مخططات ك 
 .الكصفية كالتي ستفيدنا في الدراسة ،قبؿ تعرضيا لميدـ كالتخريب "لرقش"

 :الموقع 

كشارع الكاقع عند تقاطع شارعي القديس نيككالس  "دالي عمي"رايا بنيج سٌ التقع 
بالقرب مف حماـ شقميبة، حيث جاءت تتكسط البنايات ذات الطراز األكركبي، عدا  اسطاكالي

 الجية الجنكبية الرئيسية المطمة عمى الشارع السابؽ الذكر.

 :أصل التسمية 
كيقصد  سـ دار السعادة،رايا خبلؿ العيد المممككي بدمشؽ اً طمؽ عمى مصطمح السٌ أي  

/ السابع عشر الحككمة، كفي أكاخر القرف الحادم عشر اليجرمبيا دار اإلمارة كدار 
رايا، كىي كممة تركية تعني سـ جديد لدار السعادة كأصبحت تعرؼ بالسٌ ظير اً  الميبلدم

ثر عميو يذكر يف، كأقدـ نص عي مقر الكالة العثمانيىي أيضا ك مطاف، قصر أك ببلط السٌ 
في  "سماعيؿ المحاسنيكىك خبر ركاه "إ (ـ1673ق/ 1084)رايا يرجع إلى عاـ مصطمح السٌ 

مذكراتو قاؿ: " كصؿ باشا مصر معزكال إلى دمشؽ، كنزؿ سراية باشا الشاـ ألٌنو لـ يكف بيا 
عادة، كتصبح إاٌل المتسمـ الذم بالشاـ أحمد آغا"، كبعد ىذا التاريخ يختفي مصطمح دار السٌ 

عتقد أٌف ككمة أك قصر الكالة، كيي رايا ىي المصطمح الشائع لمداللة عمى قصر الحكممة السٌ 
طبلؽ عبارة دار ال عادة عمى سٌ السبب في ىذا التغيير ىك شيكع المغة التركية مف ناحية، كا 

عادة في إقامة نائب كتكمف كظيفة دار السٌ سطنبكؿ مف ناحية أخرل، مقر السمطة العثمانية إ
الدكلة كعقد اإلجتماعات اليامة، السمطنة بيا، كسكنو مع أىمو كأسرتو فييا، كتصريفو لشؤكف 

عبلف المراسيـ السمطانيةكاً  نزاليـ فييا، كا   .1ستقباؿ الضيكؼ كا 

                                                           
ػػ عبد القادر الريحاكم، ركائع التراث في دمشؽ، شيرة قاسيكف التاريخية ػ الخانات ػ التكايا ػ قصكر الحكاـ ػ قبكر   1

، 125، 124، 107، ص 2005، التككيف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، 1العظماء ػ المدارس، ) نشأتيا كتطكرىا(، ط

127 ،129. 
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 امقر  ًاتخذترايا بمدينة عنابة سٌ ال فٌ أ رايا نعتقدسٌ النطبلقا مف ىذا التعريؼ لمصطمح كاً 
بػ  كعيرفت أيضا، فر مف تكنس إلى مدينة عنابةالذم  رجؿ السياسي األندلسي األصؿال إلقامة

نسبة إلى مؤسسيا الذم سنشير إليو الحقا، أما في الكسط العنابي يطمقكف  1"ٍسرايا القرمبالي"
كخبلؿ الفترة ااًلستعمارية أصبحت ممكا إلحدل العائبلت العنابية المعركفة بعائمة عمييا " السٌٍرايا"، 

 لرقش.
 المؤسس: 

 Mustapha)"القرضناشبف عبد العزيز مصطفى "تشير الركايات التاريخية أٌف 
Cardenas ) ىك صاحب السٌٍرايا، كىك ًابف أمير أندلسي مكلكد في غرناطة، كليقب بالكارديناس

كاف رجبل سياسيا كديبمكماسيا  اإلسبانية، عرؼ بحنكتو كذكائو، Cardenasنسبة إلى بمدة 
كٍمبالي1654 -1618)  بيف سنتي نس في الفترة الممتدة مابتك  مبالي  ـ(، كعرؼ بالٍغري أك القىرى

نسبة إلى بمدة غركمباليا األندلسية التي أسسيا في تمؾ الناحية، كما ليقب بشيخ األسرة 
األندلسية كىي المسؤكلية التي تكالىا طيمة إقامتو بتكنس، فٌر إلى مدينة عنابة كبلجئ سياسي 

آثره مف تكنس بسبب المؤامرات كاالنقبلب الذم كقع ضٌده بقصر بام تكنس، كمف أىـ م
حداث ثكرة زراعية في أرض  كأعمالو بمدينة عنابة إعادة ىيكمة كتنظيـ التجارة كالصنائع، كا 
العٌناب امتدت حتى رأس الحمراء، كما اىتـ بالفف كالمكسيقى حيث يرجع لو الفضؿ في إنعاش 
غناء المالكؼ في منطقة عنابة، تكفي خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر 

 .2الميبلدم

 :تاريخ التأسيس 

يرجع تأسيس السٌٍرايا بمدينة عنابة إلى منتصؼ القرف السابع عشر الميبلدم اعتمادا 
عمى األحداث التاريخية التي تذكر أٌف "مصطفى بف عبد العزيز القٍرٍضناش" انتقؿ إلى مدينة 

الجزء المتبقى  ، كمف خبلؿ الكاجية الرئيسية لمسٌٍرايا التي تعتبر3عنابة خبلؿ ىذه الفترة الزمنية
منيا فيبدك أٌنيا بنيت خبلؿ الكجكد العثماني بمدينة عنابة كفؽ طراز أندلسي، كنؤكد ذلؾ 

                                                           
 ـ، ص2016ق/ 1437، قرطبة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 2فكزم سعد اهلل، الشتات األندلسي في الجزائر كالعالـ، ج  1

279. 
  .279، 278، 276، 275، 274نفسو، ص  2
 .276، ص ونفس 3
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ـ( 1880سنة ) (Pierre Loti)أيضا مف خبلؿ الكصؼ الذم قدمو قائد البحرية "بيار لكتي" 
عند دعكتو مف قبؿ محمد لرقش صاحب السٌٍرايا لحضكر عقد زكاج، باإلضافة إلى ككف 

كر التي بحكزتنا تثبت ذلؾ سكاء مف خبلؿ مادة كتقنية البناء، كأيضا التيجاف ذات الطراز الص
 التركي التي ليا مثيمتيا بأغمبية معالـ مدينة عنابة العثمانية.

  ( 8المخطط ) مخطط. 
  وسط الدار: -

 7.3طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ.

 ـ. 6.60 طكؿ الضمع الجنكبي:
 7,50 طكؿ الضمع الشرقي:

 ـ.
 ـ. 7.50 طكؿ الضمع الغربي:

 الوصف: -

عتمادا عمى الصكر كالمخطط الذيف تحصمنا عمييـ مف الميندس المدني األستاذ اً 
 "بيار لكتي"، باإلضافة إلى الكصؼ الذم قدمو قائد البحرية "مصطفى كماؿ لرقش"
(Lieutenant Pierre Loti)  شكؿ  ارايا الذم يبدك لنا ذسٌ اللكسط تمكنا مف إعطاء كصؼ

مستطيؿ غير منتظـ األضبلع، كسيت جدرانو بببلطات خزفية بمقدار قامة رجؿ غاية في 
شرؼ ف مف الجية الشرقية، تي ا، كيمتؼ حكلو ركاؽ مف ثبلث جيات كغرفت1الركعة كالجماؿ

الناحيتيف الشرقية كالغربية كثبلثة عقكد مف الجيتيف الشمالية  مف عميو بأربعة عقكد
تقـك عمى أعمدة رخامية ك ينت كاجياتيا بببلطات خزفية، سرة متجاكزة زي كالجنكبية، كىي منك

 .التركيذات أبداف أسطكانية تعمكىا تيجاف مف الطراز 

 :العناصر المعمارية 
 (. 71 ) صورة المدخل الرئيسي: -
 المقاسات: -

 .ـ 2,60عرض:  اإلطار
 ـ. 1.50: عرض ـ. 3.43: رتفاعاً  الفتحة

                                                           

Pierre Loti, journal intime, la petite illustration, édition de l’illustration, paris, 1924.p. 54.       1 
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 الوصف: -

يمة كىك ذك فتحة مستط ،في الركف الجنكبي الشرقي ٌسرايالمالرئيسي يقع المدخؿ  
مربعة عبارة عف مستحدثة بببلطات خزفية  ، زينت كاجيتومعقكدة بعقد نصؼ دائرم

بارزة  حجريةكسكة كتعمك المدخؿ بو أخاديد بارزة،  عقد آخر أصـ، باإلضافة إلى تجميعات
، كجاءت ثماني األضبلع كشكبل انعيٌ مقسمة إلى ثبلث مساحات قكاميا نجمة ثمانية تتكسط مي 

رايا تتكسط البنايات ذات الطراز األكركبي مف جميع الجيات، عدا الكاجية الجنكبية التي سٌ ال
 فكقونجد تح بيا المدخؿ الرئيسي في الركف الجنكبي الشرقي، في  "،دالي عمي"تطؿ عمى نيج 

زٌينت  أصـ كم مفصص ذا كانت نافذة يعمكىا عقد حبالطابؽ األكؿ فتحة مستطيمة يبدك أٌني
زخرفي عبارة يضـ كتابات تذكارية أك تأسيسية، يؤطر العقد شريط  كافه بيبلليف، ربما اككشت
نجد ثبلث دخبلت صماء ذات عقكد  ، بعدىا نجد ككابيؿ كفكقياحجرية بارزة تخريماتعف 
 ، تعمكىا شرافات. أطباؽ نجميةقكاميا  حجريةكية زخرفت تجكيفاتيا بحشكات ذح

 السقيفة: -
 المقاسات: -

السقيفة 
 األولى

 ـ. 2,50طكؿ الضمع الجنكبي:  ـ. 2.60طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ. 1طكؿ الضمع الشرقي كالغربي: 

 
السقيفة 

 الثانية
 ـ. 2.60 طكؿ الضمع الجنكبي: ـ. 2.70 طكؿ الضمع الشمالي:
 ـ. 1.80 طكؿ الضمع الغربي: ـ. 2 طكؿ الضمع الشرقي:

 
السقيفة 

 الثالثة
 ـ. 2.90 طكؿ الضمع الجنكبي: ـ. 2.20 طكؿ الضمع الشمالي:
 ـ. 2.20 طكؿ الضمع الغربي: ـ. 2.30 طكؿ الضمع الشرقي:

 الوصف: -
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شكميا قريب مف مباشرة األكلى تمي المدخؿ  ؛رايا مف ثبلث سقيفاتسٌ ال تتككف 
يتـ الكصكؿ إلييا  أيضا تؤدم إلى سقيفة أخرل ذات شكؿ قريب مف المستطيؿالمستطيؿ 
بالزاكية تقريبا، الشكؿ  مربعةتفضي بدكرىا عبر مدخؿ معقكد إلى سقيفة أخرل  ،عبر درجتيف

 .سٌٍرايايطؿ مباشرة عمى كسط ال عقكدم مدخؿتح في  الشمالية الغربية

 الغرف والحجرات: -
 الوصف: -

فإٌف غرؼ  "لرقش"مف خبلؿ المخطط الذم حصمنا عميو مف أحد حفدة عائمة  
 كممحقات الدار تتكزع عمى ثبلثة طكابؽ.

 .(8) مخطط الطابق األرضي:  -

ة الثالثة في الجية األكلى تمي السقيف ؛رايا مف أربع غرؼسٌ مؽ األرضي ليتشكؿ الطاب 
يؤدم إلى  امقكس شكميا غير منتظـ، مدخميا معقكد، في ضمعيا الغربي نجد مدخبل الجنكبية

مقصكرة ذات شكؿ شبو منحرؼ، كخمؼ الركاؽ الغربي تكجد حجرة أخرل مستطيمة الشكؿ 
عند ( Lieutenant Pierre Loti) "بيار لكتي"قائد البحرية  يبدك أٌنيا الغرفة التي  أشار إلييا

إلى قاعة  "محمد لرقش"قائبل: " أدخمنا  (ـ1880)سنة  الٌسراياب ستضافتو مف قبؿ صاحاً 
إلييا عبر مدخؿ معقكد فتحت عمى جانبيو  كيتـ الدخكؿ، 1كبيرة ذات شكؿ مستطيؿ..."

جدارية  كاتكي مك كاجيتو عقد، كعمى جانبيو يع اإيكاننجد نكافذ، في الجدار المقابؿ لمباب 
 ف.ايحدىما عقدف اكانتدي  معقكدة أيضا، ىذه القاعة بكؿ مف ضمعييا الجنكبي كالشمالي

 ؛ف تشغبلف ىذه الناحيةيدمج الركاؽ إلى الغرفتيف المتالجية الشرقية فقد أي في أما  
بمدخميا المعقكد بالركف الشمالي الغربي، شكميا شبو  كسط الٌدارإحداىما تشرؼ عمى 

حجرة ثانية ذات شكؿ قريب مف المستطيؿ، في ضمعيا الشرقي نجد دخمتيف منحرؼ، تمييا 
 معقكدتيف.

                                                           

Pierre Loti, op. cit, p. 54.                                                                                       1 
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 .(9) مخطط  الطابق األول: -

يتـ الصعكد إلى الطابؽ األكؿ عبر سمـ يقع في الركف الشمالي الشرقي يكصؿ إلى  
بعقكد منكسرة متجاكزة ترتكز  ٌسراياكسط الأركقة تشرؼ عمى  ةمكزعة عمى ثبلث أربع غرؼ

دمج إلى حجرتيف تشغبلف ىذه الناحية، الركاؽ الشرقي أي  ؛مى أعمدة رخامية أسطكانيةع
شكميما مستطيؿ غير منتظـ، يتـ الدخكؿ إلييما عبر مدخؿ معقكد، فتحت في الجدار 

ف يتقدميما اطرفي ىذه الحجرة دكانت كعمى، جدارية ككاتالشرقي لمغرفة التي تمي السبللـ 
 عقد.

مستطيمة الشكؿ، فتح في منتصؼ جدارىا الشمالي مدخؿ فيي بية الغرفة الجنك أما  
فتحت معقكد، كعمى جانبيو نكافذ تطؿ عمى الركاؽ، كفي الجدار الجنكبي المقابؿ لممدخؿ 

 جدارية، كدكانتاف  بكؿ مف الجية الشرقية كالغربية. اناتدخبلت معقكدة استعممت كخز 

مدخؿ  دخؿ إلييا عبربيذا الطابؽ، يي تعتبر الغرفة الغربية أكبر الغرؼ في حيف  
سمت الحجرة مف الداخؿ إلى إيكاف معقكد يقابؿ الباب، ، قي فتامعقكد، كعمى جانبيو نافذ

مبلصقة لئليكاف بالركف الجنكبي الغربي لمغرفة، شكميا قريب مف المربع، كليا  كمقصكرة
 مدخؿ معقكد ىك اآلخر.

 (. 72) صورة و (10المنزه: )مخطط  -

بالركف الشمالي الشرقي، كمف خبلؿ يتـ الصعكد إلى المنزه عبر سبللـ حمزكنية 
المخطط يبدك لنا أٌنو يحتكم عمى ثبلث حجرات ) بيتكنات(، الجنكبية كالغربية مستطيمتا 

 شكميا غير منتظـ قريب مف المستطيؿ.فالشكؿ، أما الحجرة الجنكبية الشرقية 

 دار بنقي: ـ2ـ2

 :الموقع 

عمى  ، تشرؼ مف الجية الجنكبية كالشرقية"سيدم خميؼ"بجكار زاكية  "بنقي"تقع دار 
 ."جكزيؼ الثاني"شارع 
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 :أصل التسمية 

حدل الشخصيات إ، ربما ىي "بنقي" سـشخصية تعرؼ بػاً  نسب ىذه الدار إلىتي 
 المعركفة كالمشيكرة بمدينة عنابة خبلؿ الفترة العثمانية.

 :المؤسس 

، عدا النقيشة التي تعمك المدخؿ شيئه عنيما عرؼ يي ال باني ىذه الدار كتاريخ تأسيسيا 
، كذلؾ "بف الحاج عمار بنقيرجـ سميماف "ار كىك بف صاحب الدٌ الرئيسي التي تشير إلى اً 
 .(ـ1884ىػ/1302)عند قيامو بترميميا سنة 

 (. 78) صورة  نص النقيشة:

 ذك الجبلؿ كاإلكراـكؿ مف عمييا فاف كيبقى كجو ربؾ 

 كمف يجاكر األكليف كالصالحيف يككف غدا إف شاء اهلل مف السالميف

 ىذم دار االرتحاؿ كاالعتماد عمى دار القرار

 1302في شكاؿ سنة 

 كتب رجـ سميماف بف الحاج عمار بنقي

 :تاريخ التأسيس 

ٌف إالمعمارية يمكننا القكؿ  اكعناصرى "بنقي"النظاـ التخطيطي لدار عتمادا عمى اً 
 . تعكد إلى الكجكد العثماني بالمدينة الدار

  (. 11المخطط ) مخطط 
 : وسط الدار -
 ـ. 7.85 طكؿ الضمع الجنكبي: ـ. 6.66 طكؿ الضمع الشمالي: 

 ـ. 8 طكؿ الضمع الغربي: ـ. 8.50 طكؿ الضمع الشرقي:
 األعمدة: -
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 المقاسات: -

 ـ. 0.40رتفاع التاج: اً  .     ـ 1.33رتفاع البدف: اً  ـ.     0.15رتفاع القاعدة: اً 
 الوصف: -

مطت أرضيتو بببلطات رخامية مربعة شكؿ قريب مف المستطيؿ، بي  ككسط الدار ذ
مف كؿ جية بثبلثة عقكد اؽ مف جميع الجيات يشرؼ عميو رك  وبيضاء المكف، يمتؼ حكل

نصؼ دائرية عدا الناحية الجنكبية يطؿ عمييا بثبلثة عقكد منكسرة، كدعمت ىذه العقكد 
بحكامؿ خشبية، كىي تقـك عمى أعمدة رخامية ذات أبداف أسطكانية تعمكىا تيجاف ذات طراز 

فيي  قدالع قكاميا زخارؼ نباتية، أما كاجياتتركي، كزينت ككشتي العقكد بببلطات خزفية 
أفاريز آجكرية تفصؿ الطابؽ مزدانة بنجـك عمى ىيئة عقد أصـ، كتعمك ىذه األقكاس 

 الطابؽ العمكم. األرضي عف

 :العناصر المعمارية 
 .( 80المدخل الرئيسي: ) صورة  -
 المقاسات:  -

 ـ. 1,95عرض:  ـ. 2,40رتفاع: اً  اإلطار
 ـ. 1.46عرض:  ـ. 2.38رتفاع: اً  الفتحة

 ـ. 0,74عرض:  ـ. 2,55رتفاع: اً  المصراع
 ن: العضادتا -
 المقاسات: -

 ـ. 0,28ـ ك  0,18طكؿ الضمع:  ـ. 0,20رتفاع: اً  القاعدة
 ـ. 0,28ـ ك  0,15طكؿ الضمع:  ـ. 1,20رتفاع: اً  البدن
 ـ. 0,20ـ ك  0,35طكؿ الضمع:  ـ. 0,22رتفاع: اً  التاج

 النافذة:  -
 المقاسات: -
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 ـ. 2.04رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.60عرض:  ـ. 1رتفاع:اً 
 الوصف: -

مبلصقة لمبنايات المجاكرة مف جميع الجيات، عدا الكاجية الجنكبية  "بنقي"دار  
يتكاجد بيا مدخؿ رئيسي  الكاجية الجنكبية "؛جكزيؼ الثاني"كالشرقية فيما تطبلف عمى نيج 

كسكة ب هاككشتك  كاجية العقدينت زي ك ، معقكدة بعقد نصؼ دائرم ةخشبي ذك مصراعيف بفتح
مزخرفة بأشكاؿ ة حفرا بارزا، أما حافة العقد فمحفكر  قكاميا أزىار متعددة البتبلت حجرية
أبداف ك  مف الحجر الكمسي مربع متدرجذات طنؼ عمى عضادتيف  ، كيرتكز ىذا العقدبيضية

 تعمك المدخؿ نقيشة رخامية، مدخؿ نجد نافذة مستطيمة، كعمى يميف الرخامية مربعة الشكؿ
يبدك أٌف ىذه ك مثمثة الشكؿ،  أفاريز آجكريةتبت بخط نسخي مغربي، تعمكىا مستطيمة الشكؿ كي 

، كذلؾ "بف الحاج عمار بنقيرجـ سميماف "بف صاحب الدار كىك المكحة التذكارية كضعيا اً 
 .(ـ1884ىػ/1302)عند قيامو بترميميا سنة 

بالطابؽ  هكعمى يسار لمعقد،  ةمكازيالرئيسي المدخؿ  عمى يميفتحت نافذة صغيرة في  
أما الطابؽ ، مستحدثة األكؿ نجد ركشف يرتكز عمى ككابيؿ، فتحت بو نافذة مستطيمة الشكؿ

كاحدة تعمك المدخؿ الرئيسي كاألخرل جاءت مباشرة  ؛فافتحت بو ىك اآلخر نافذت العمكم
 فكؽ الركشف.

  وسط الدار:المدخل المؤدي إلى  -
 المقاسات: -

 ـ. 1.45عرض:  ـ. 2.20رتفاع: اً  الفتحة
 السقيفة: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.16 الضمع الشرقي: ـ. 6الضمع الشمالي: 
 ـ. 2.03 الضمع الغربي: ـ. 7.40 الضمع الجنكبي:

 الوصف: -
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األكؿ يمي المدخؿ مباشرة شكمو الجزء  ؛مقسمة إلى ثبلثة أجزاء "بنقي"سقيفة دار 
الجية الشرقية منو نمج عبر مدخؿ آخر ، عمى مف المستطيؿ غير منتظـ األضبلع قريب

كبالجية الغربية مف الجزء ، شكؿ قريب مف المربع ككىك ذمف السقيفة  الثاني إلى الجزء
 يفضي إلى كسط الدار. ؿفتح بو مدخقسـ ثالث يؤدم إلى  مدخبلنجد  األكؿ

 الغرف والحجرات:  -

 عمى طابقيف: "بنقي"تحتكم دار 

ف اكاف بالركف الجنكبي الغربي كغرفتعمى النحك اآلتي: إيتتكزع حجراتو  الطابق األول: -
 .أخرل حجرةنجد كبالضمع الغربي  ،بالجية الشرقية

 اإليوان: -
 المقاسات: -

 ـ. 3.20طكؿ الضمع الجنكبي:  ـ. 3.25طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ. 1.93طكؿ الضمع الغربي:  ـ. 2.11طكؿ الضمع الشرقي: 

 الوصف: -

،  غير منتظـالسقيفة في الزاكية الجنكبية الغربية كىك ذك شكؿ مستطيؿ  اإليكاف يمي
 يستقبؿ بو ضيكفو. "حسف بربركس"كحسب صاحب الدار فقد كاف 

 :الغرفة الشرقية -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.48سمؾ:  ـ. 2.18رتفاع: اً  .ـ 1عرض: 
 الخزانة الجدارية: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.76 :عرض ـ. 1.47 :رتفاعاً 
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 الوصف: -

تنقسـ إلى ك ، فتحتو مستطيمة الشرقي نمج إلييا عبر مدخؿ بالركف الشماليالغرفة تقع 
األكؿ عبارة عف إيكاف يتقدمو عقد نصؼ دائرم كبو خزانة جدارية بالضمع الغربي،  ؛يفءجز 
 ـ( 1.12)رتفاعو كاً  ـ( 0.85)بالضمع الجنكبي عرضو  مدخبل القسـ الثاني مف الغرفةبنجد ك 

 2.12)فتحتو رتفاع يؤدم إلى حجرة شكميا قريب مف المربع فتح بيا باب يؤدم إلى الخارج اً 
مربعة الشكؿ ترتفع عف صغيرة كعمى يميف المدخؿ فتحت نافذة  ـ(، 1)كعرضيا  ـ(

يزٌيف  ، كزٌيف الجدار المقابؿ لممدخؿ بعقد نصؼ دائرم غائر في الجدار(ـ2.10)األرضية بػ 
 . ك أٌف ىذه الغرفة استعممت كدكانةكعمى مايبدف. عيٌ مي  باطنو

 : الغرفة الغربية -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 1.10عرض:  ـ. 2.18رتفاع: اً  الفتحة
 ن: النافذتا -
 المقاسات:  -

 ـ. 0.40المسافة بيف النافذتيف:  ـ. 0.74عرض:  ـ. 1.10رتفاع: اً 
 الوصف: -

تعمكه فتحتو مستطيمة، عبر باب خشبي ذك مصراعيف  ى الغرفة الغربيةندخؿ إل 
بمادة بنيت ك  ،مستطيؿال تخذت ىذه الغرفة الشكؿاً  ،كمبعقد حذ فاف معقكدتاجداريت فككتا

عمى يميف المدخؿ نجد نافذتيف يحتضنيما عقد نصؼ ك ، المداميؾ المزدكجةبتقنية اآلجر 
 دائرم.

 الطابق العموي: -
 (. 81) صورة  المدخل المؤدي إلى السمم: -
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 المقاسات: -
 ـ. 0.80عرض:  ـ. 1.89رتفاع: اً 

 الخزانة الجدارية:  -
 المقاسات: -

 .ـ 0.21رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.29عمؽ:   .ـ 0.67 عرض: .ـ 1.18رتفاع: اً 
 الوصف: -

معقكد بعقد يتقدمو مدخؿ مف الرخاـ يتـ الصعكد إلى الطابؽ العمكم عبر درج صاعد  
الغربي مف الركاؽ خزانة جدارية معقكدة بعقد عمى ىيئة مقبض سعفة اليد، ، بالجدار زكراء

 .رؼ كالحجراتزعت الغكخمؼ ىذا الركاؽ كي 

 الغرف والحجرات: -
 : الغرفة الغربية -
 المقاسات: -

 ـ. 8.93 :الضمع الغربيطكؿ  ـ. 8.93 :الضمع الشرقيطكؿ 
 ـ. 2.14 :الجنكبيطكؿ الضمع  ـ. 2.22 :الشماليطكؿ الضمع 

 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.30سمؾ:  ـ. 2.17 :عرض الفتحة
 الوصف: -

، ذك مصراعيف مستحدثفتح بيا باب  ،قريب مف المستطيؿ شكؿالغرفة الغربية ذات  
 ـ( 0.26بػ )سمكيما  ردٌ قي  عمى جانبيو نجد نافذتيفك كم، ذف بعقد حاف معقكدتاتعمكه دخمت

اليمنى منيما زينت بببلطات خزفية مربعة قكاميا زخارؼ نباتية  ؛جداريتيفأسفميما دخمتيف 
كم أغمقت بمكاد ذمعقكدة بعقد حعمى يمينيا خزانة جدارية نجد فأما الدخمة األخرل  كىندسية،
تقدميما عقد نصؼ دائرم زيف ف يدكانتاالجداريف الشمالي كالجنكبي لمحجرة  يكمحديثة، كبً 
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. كما فتح بالجدار الشمالي نافذة ـ( 1.15الدكانتيف )، عمؽ بكسكة مخرمة عمى شكؿ نجكـ
 صغيرة مستطيمة الشكؿ.

 ـ 1.18ـ إلى  0.73 عرض: ـ 0.94ـ إلى  0.70ارتفاع:  ـ 0.30 عمؽ:
كتمثمت مادة البناء أساسا في اآلجر الذم كضع بتقنية منتظمة أحيانا، كمزدكجة  

 أحيانا أخرل، باإلضافة إلى المبلط كالجص كالرخاـ.

 متيجي: دار ـ3ـ2

 :الموقع 

كسيرات  8، بنيج "الشريؼ أبي مركافسيدم "بالقرب مف مسجد متيجي دار تقع 
 )دار بمكصيؼ حاليا(. "محمد عرعار"مة لدار الميندس حسيف، مقابً 

 :المؤسس وتاريخ التأسيس 

فيي تعكد إلى كرثة  "متيجي"ار، كلكف حسب عائمة مؤسس الدٌ عف  ئاشي ال نعرؼ
ؿ العناصر تاريخ تشييد ىذه المنشأة المدنية فمف خبلعف حماـ القايد العثماني، أما 

ي خبلؿ الفترة العثمانية، فالببلطات الخزفية نً تبٌيف لنا أٌف ىذا المعمـ بي المعمارية كالزخرفية 
لطابؽ األكؿ ليا مطت بيا أرضية الغرفة الشرقية باالتي تزٌيف ككشتي العقكد كتمؾ التي بي 

  األيكني.الطراز المتأثرة بمثيمتيا بالمباني المدنية خبلؿ نفس الفترة، باإلضافة إلى التيجاف 

  (12المخطط: )مخطط. 
 .( 92) صورة  وسط الدار: -
 المقاسات:  -

 ـ. 3.97ـ  ك  5.36طكؿ الضمع: 
 الوصف: -

كسكداء المكف ة بيضاء شكؿ، بمطت أرضيتو بببلطات رخاميلؿ امستطي اركسط الدٌ 
يشرؼ عميو بثبلثة عقكد مف الجية  ةركاؽ مف الجيات األربعو يمتؼ حكل، شكميا مربع
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الشرقية كالغربية، كعقديف مف الناحية الشمالية كالجنكبية، كىي نصؼ دائرية تقكـ عمى أعمدة 
ف ، كأخرل ثمانية ممانية األضبلع مف األسفؿ كمفتكلة في األعمىذات أبداف مركبة ثي حجرية 

 .ذات طراز أيكنيتعمكىا تيجاف  األسفؿ كعمى ىيئة ضفيرة في األعمى

كية يؤطرىا إطار ذسبع دخبلت معقكدة بعقكد ح لكسط الدار فتح بالجدار الغربي 
 جدارية، تزٌيف أرضيتيا ناتستعممت كخزاأٌنيا اً  يبدك ،(93صورة )  مستطيؿ الشكؿ

 :مقاساتيا كاآلتي ببلطات خزفية قكاميا زخارؼ نباتية كحيكانية )مصطبة الخزانات(

 .ـ 1.06رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.54عرض:  ـ. 0.90رتفاع: اً  .ـ 0.30عمؽ: 
 التغييرات والتجديدات: -

ار إلى بعض التغييرات، تمثمت في تجديد السمـ الصاعد مف الطابؽ تعرضت ىذه الدٌ 
األرضي إلى الطابؽ األكؿ، كتبميط أرضية الغرؼ بببلطات عصرية عدا الحجرة الشرقية 

، باإلضافة إلى بعض التجديدات التي مست كؿ مف الغرفة الشرقية بالطابؽ بالطابؽ األكؿ
ًاستبداؿ الدرابزيف الخشبية  كما تـ، األكؿؽ األرضي، كالحجرة الجنكبية الشرقية بالطاب

 مٌدكرعد نمكذجا لكمع ذلؾ فإٌف ىذه الدار تي المحيطة بأركقة الطابؽ العمكم بأخرل معدنية، 
 ذات الطراز العثماني بمدينة عنابة.

 :العناصر المعمارية 
 .( 91 ) صورةالمدخل الرئيسي:  -
 المقاسات: -

 .ـ 1.20عرض:  .ـ 2.10رتفاع: اً  الفتحة
 ـ. 1,20عرض:  ـ. 2,10: رتفاعاً  المصراع

  الوصف: -
رضي، كىك ذك في الجية الشرقية مف الطابؽ األالرئيسي لدار متيجي يقع المدخؿ 
يرتكز عمى طنؼ متدرج الكمسي  الحجر ، يعمكىا عقد نصؼ دائرم مففتحة مستطيمة الشكؿ

 بحشكات مستطيمة أفقية كعمكدية.مربع، كتزٌيف كاجية العقد أخاديد بارزة، زخرؼ ىذا الباب 
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 السقيفة: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.38طكؿ الضمع الجنكبي: ـ. 2.29طكؿ الضمع الشمالي:
 
 
 
 
 

 : المدخل المؤدي إلى وسط الدار -

 ـ. 0.48سمؾ:  ـ. 0.98عرض:  .ـ 2.13رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -

الشمالي باب  مف المستطيؿ، فتح في جدارىا اقريب  شكبلتخذت سقيفة دار متيجي ا
، كسيت جدرانيا بببلطات الشكؿ ف، فتحتو مستطيمةاتتقدمو عتبتكسط الدار يفضي إلى 

 عصرية.

 .ار عمى ثبلثة طكابؽتتكزع الغرؼ كممحقات الدٌ  الغرف والحجرات: -
 الطابق األرضي: -
 الغرفة الجنوبية الشرقية: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.33: الضمع الشمالي كالجنكبيطكؿ 
 ـ. 4.83طكؿ الضمع الغربي:  ـ. 4.55طكؿ الضمع الشرقي:  

 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.55سمؾ:  ـ. 1.06: عرض ـ. 2.27رتفاع:اً  الفتحة
 الغرفة الجنوبية: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.90ـ  ك  9.51طكؿ الضمع: 
 المدخل:  -
 المقاسات:  -
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 ـ. 0.55 :سمؾ ـ. 1.17 :عرض ـ. 2.62 :ارتفاع الفتحة
 .( 95 ) صورة المطبخ: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.90 :طكؿ الضمع الجنكبي ـ. 5.44طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ. 2.64طكؿ الضمع الغربي:  ـ. 2.55طكؿ الضمع الشرقي: 

 المدخل: -
 المقاسات:  -

 ـ. 1.03 :عرض ـ. 2.27 :رتفاعاً  الفتحة
 ـ. 1طكؿ الضمع:الكنيف:  -
 الوصف: -

األكلى تمي السقيفة في الركف  ؛ثبلث حجراتمف الطابؽ األرضي لدار متيجي يتككف 
، شكميا قريب مف بالجية الغربية عمى جانبيو نافذتيف دخؿ إلييا عبر بابالجنكبي الشرقي، يي 

، فتح بجدارىا الشرقي نافذة مطمة عمى شارع كسيرات حسيف، كأسفؿ ىذه النافذة يؿالمستط
نجد لمغرفة نكبي الغربي أما بالركف الج ،ـ( 1.80)تفاعو يقدر بػ ر آثار باب يبدك أٌنو أغمؽ، اً 

ار، حيث كانت عبارة ة الدٌ كقد عرفت ىذه الحجرة تغييرات كبيرة حسب صاحب ،جداريةدخمة 
كمقاسات الدخمة الجدارية  بمطت أرضيتيا بببلطات آجكرية. ككانت بيا سٌدة، عف مخزف

 :كاآلتي

 ـ. 0.35عمؽ:  ـ. 0.90 :عرض ـ. 1.20 رتفاع:اً 

يتـ ، فتح بو ىك اآلخر غرفة مستطيمة الشكؿ كسط الدارأما الركاؽ الجنكبي مف 
فتحتاف جداريتاف مف الداخؿ ، تعمكه مصراعيف مذ مستحدثالدخكؿ إلييا عبر باب 

ا بببلطات خزفية قكاميا رسـك مييزينت أرضيت كم، كعمى جانبيو نافذتيفذمعقكدتاف بعقد ح
ذات مستحدثة كنجد بالضمع الغربي سٌدة خشبية، كبالضمع المقابؿ لو نافذة  نباتية كحيكانية،
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، الشمالي الغربي خزانة جداريةشبابيؾ معدنية تطؿ عمى شارع كسيرات حسيف، كفي الركف 
 بمطت أرضية ىذه الحجرة بببلطات آجكرية.

تطؿ  خمؼ الركاؽ الشمالي تكجد غرفة مستطيمة استعممت كمطبخ في الكقت الحالي،ك  
، فتحت عمى يمينو نافذة مستطيمة، كيقابميا في الجدار بباب مف مصراعيف كسط الدارعمى 

الجنكبي خزانة جدارية قاعدتيا عمى مستكل أرضية الحجرة، تحتكم عمى أربعة رفكؼ، 
، بالجدار الغربي نجد سدة يتـ كمذتعمكىا نافذة مستطيمة، كعمى يسارىا دخمة معقكدة بعقد ح

 دكانة يتقدميا عقدعف طريؽ سمـ خشبي، أما الضمع الشرقي مف الغرفة نجد الصعكد إلييا 
  تمتد عمى طكؿ الجدار الشرقي.نصؼ دائرم 

 مقاسات الدخمة الجدارية:

 ـ. 0,38إلى  0,30عمؽ:  ـ. 1إلى  0,90عرض:  ـ. 2إلى  1,07رتفاع: اً 
 (. 96( و ) صورة  13 ) مخطط الطابق األول: -
 بسطة الوصول: -
 المقاسات: -

 ـ. 1.50عرض:  .ـ 2.44طكؿ: 
 المدخل  المؤدي إلى األروقة:  -
 المقاسات: -

 ـ. 1.22عرض:  ـ. 2.05 :رتفاعاً  الفتحة
  األعمدة: -
 المقاسات:  -

رتفاع كمي: اِ 
 ـ. 1,92

 سـ. 20,38: قطر سـ. 28عرض:  سـ. 25رتفاع:  اً  التاج
 سـ. 30,25قطر:  ـ. 1,55رتفاع: اً  البدن

 سـ. 26قطر:  سـ. 26عرض:  سـ. 14رتفاع: اً  القاعدة
 الوصف:          -
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يتـ الصعكد إلى الطابؽ األكؿ عبر سمـ يقع في الركف الشمالي الشرقي جدد بأكممو 
، بمطت أرضيتيا بببلطات رخامية بيضاء مستطيؿ شكميا بسطةبمكاد بناء حديثة يفضي إلى 

زفية عصرية، كمف خبلؿ بببلطات خ كسكداء المكف معينة الشكؿ، في حيف كسيت جدرانيا
بثبلثة عقكد نصؼ  اركسط الدٌ عمى  اشرفم اركاقنجد  مستحدثمصراعيف  مباب خشبي ذ

دائرية في كؿ مف الجية الشرقية كالغربية، كعقديف متجاكزيف بكؿ مف الناحية الشمالية 
ثمانية األضبلع ذات أبداف  مف الحجر الكمسيكالجنكبية، ترتكز ىذه األقكاس عمى أعمدة 
، كفكقيا كسائد متدرجة مربعة، حمزكنية حجريةكأخرل أسطكانية الشكؿ، تعمكىا تيجاف 
بزيف فيي مستحدثة أما الدرا، التي تربط بيف العقكد باإلضافة إلى الحكامؿ كالركابط الخشبية

انو ككسيت جدر مستحدثة، برميمية نصؼ سقؼ ىذا الركاؽ بأقبية ستعمارية، خبلؿ الفترة االً 
 بببلطات عصرية.

 الغرف والحجرات:  -
 المداخل: -
 المقاسات: -

 .ـ 1.17ـ ك  1.14عرض:  .ـ 2.05ـ ك  2.03رتفاع: اً  الفتحة
 النوافذ:  -
 : النوافذ المطمة عمى وسط الدار -
 المقاسات: -

 ـ. 0.36ـ ك 0.22: عمؽ ـ 0.82ك  ـ 1.78 :عرض ـ. 1.43ـ ك  1.39 :رتفاعاً 
 النوافذ المطمة عمى الخارج:  -
 المقاسات: -

 ـ. 0.33 :عمؽ ـ. 0.94 ـ ك 0.90: عرض .ـ 1.67ك  ـ 1.45 :رتفاعاً 
 الخزانات الجدارية:  -
 المقاسات: -
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 .ـ 0.72ـ ك  0.60عرض:  ـ. 1.43ك  ـ 1.15رتفاع: اً 
 ـ. 0.60 رتفاع عف األرضية:اً  ـ. 0.30 ـ ك 0.21عمؽ: 

 الغرفة الشرقية: -
 المقاسات: -

 ـ. 1.83طكؿ الضمع الشمالي كالجنكبي:  ـ. 2.48طكؿ الضمع الشرقي كالغربي: 
 الغرفة الجنوبية الشرقية: -
 الخزانة الجدارية: -
 المقاسات: -

 .ـ 0.40عمؽ:  ـ. 0.80  عرض: ـ. 1.04 رتفاع:اً 
 الوصف: -

تتكزع خمؼ الركاؽ ثبلث غرؼ أكبرىا الغرفة الجنكبية الشرقية ذات الشكؿ المستطيؿ،  
، نافذةفتحت عمى يمينو  مستحدثبو باب خشبي ذك مصراعيف  الدخكؿ إلييا عبر مدخؿيتـ 

 ماألكلى التي نمج إلييا عبر باب ذقسمت ىذه الغرفة إلى حجرتيف حيث نجد الحجرة 
طؿ عمى نيج كسيرات حسيف، كبجدارىا ت تطيمة الشكؿ، فتحت بيا نافذة مسمصراعيف

جدراف ىذه  كسيتالشمالي خزانة جدارية مستطيمة مف دفتيف زخرفتا بحشكات معٌينة كأىٌمة، 
 الحجرة بببلطات أصمية كأخرل عصرية.

شكميا قريب مف فتحتو مستطيمة، أما الحجرة الثانية يتـ الدخكؿ إلييا عبر مدخؿ 
بمطت أرضيتيا  (ـ 0.30)المقابؿ لممدخؿ فتحة مربعة طكؿ ضمعيا المربع، فتح بجدارىا 

 بببلطات أصمية.

 مقاسات المدخل:

 ـ. 1.20عرض:  ـ.                                 2.18رتفاع: اً 
 مصراعيف فتحت عمى يساره نافذة مذأما الغرفة الشرقية يتـ الدخكؿ إلييا عبر باب  

نافذة أخرل ذات درابزيف معدنية بالجدار الشمالي تطؿ باإلضافة إلى ، ارتطؿ عمى كسط الدٌ 
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تزيف أرضيتيا ببلطات مف الخزؼ عبارة  خزانة جدارية نجد المدخؿ كعمى يميف، إلى الخارج
عف أشكاؿ ىندسية كرسكمات حيكانية كنباتية، بمطت ىذه الحجرة بببلطات خزفية مربعة 

 كىندسية.الشكؿ قكاميا زخارؼ نباتية كحيكانية 

سمح لنا بدخكليا كأخذ أبعادىا، كمع ذلؾ فشكميا الشمالية فمـ يي الغرفة كفيما يخص  
كسيت جدرانيا مف الداخؿ كقد  ،نافذةمدخميا  مستطيؿ، فتحت عمى أحد جانبيالخارجي 

بببلطات خزفية قكاميا زخارؼ نباتية كحيكانية كىندسية أصمية، أما أرضيتيا فيي مبمطة 
باإلضافة إلى كجكد ة، بيا نافذة تطؿ عمى الشارع مف الناحية الشمالية، بببلطات حديث

 .كمذمعقكدتيف بعقد ح تيفجداري انتيفخز 

 .( 98 ( و )صورة14) مخطط   :المنزه -
 .( 99 صورة السمم: ) -
 المقاسات: -

 ـ. 0.29النائمة:  ـ. 0.15 القائمة: ـ. 0.90 الدرجة: طكؿ
 الوصف: -

، ذات درابزيف معدنيةة درج ةعشر  سمـ خشبي مف سبععبر المنزه  ىإل كصكؿيتـ ال
كفي نياية بسطة السمـ نجد غرفة شكميا مربع خصصت لكضع األفرشة كمختمؼ األغراض 

 في فصؿ الصيؼ.

 دار محمد لرقش:  ــ4ـ2

 :الموقع 

بنيج مرابط مسعكد، كجاءت تتكسط البنايات مف جميع  "لرقشمحمد "تقع دار   
 laالجيات عدا الجية الشرقية المطمة عمى الشارع السابؽ الذكر، باإلضافة إلى شارعي

Française   كRovigo. 

 :المؤسس وتاريخ التأسيس 
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عتمادا عمى ، كاً "لرقش محمد" شير إلى مؤسس كتاريخ بناء دارليس ىناؾ ما يي 
تبيىف لنا أنىيا ذات عنابة مدينة المعمارية كالزخرفية التي ليا مثيمتيا ب تخطيطيا كعناصرىا
 نمط معمارم عثماني.

  (15المخطط: ) مخطط. 
 (. 106) صورة  وسط الدار: -
 المقاسات: -

 ـ. 5.80 :الشمالي كالجنكبي طكؿ الضمع
 ـ. 5.15طكؿ الضمع الغربي: ـ. 5.85طكؿ الضمع الشرقي: 

 األروقة: -
 المقاسات: -

 ـ. 1.18عرض:  ـ. 9.25ـ ك  8.20طكؿ: 
 مقاسات األعمدة: -

 ـ. 0.22طكؿ الضمع:  ـ. 0.12رتفاع:اً  القاعدة
 ـ. 0.50قطر:  ـ. 1.50رتفاع: اً  البدن
 ـ. 0.22رتفاع: اً  التاج

 الوصف: -

كالنائمة  (ـ 1.18)مف السقيفة عبر أربع درجات طكليا  ى كسط الدارليتـ الدخكؿ إ
، بمطت أرضيتو ؿ قريب مف المستطيؿ، كىك ذك شكـ( 0.17مقاساتيا )كالقائمة  (ـ 0.30)

ركاؽ مف جياتو  اركسط الدٌ بببلطات رخامية مربعة الشكؿ بيضاء كسكداء المكف، يدكر حكؿ 
رتكز ىذه العقكد عمى أعمدة كيشرؼ عميو بثبلثة عقكد نصؼ دائرية مف كؿ ناحية، ت ةاألربع
 ،السفمي منو مربع الشكؿ كالعمكم ثماني األضبلع ؛ذات قكاعد مركبة مف جزءيف حجرية

 . نييك مف الطراز األكأبداف مركبة ىي األخرل تعمكىا تيجاف 

 التغييرات والتجديدات: -
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ؼ بعض التغييرات كالتجديدات التي مست أرضية الغر  "لرقشمحمد "عرفت دار 
) صورة  بمادة الحجارة كسط الداربالجية الشمالية مف  كمداخميا، كما تـ غمؽ اإليكاف

بأركقة الطابؽ العمكم حيث كانت مف الخشب  ةكأيضا استبدلت الدرابزيف المحيط، (108
عتمادا عمى المعمكمات التي قدميا الحديد مع الحفاظ عمى شكمو األصمي كىذا اً بكاستبدلت 

ار س ىذا التغيير بعض أعمدة كسط الدٌ ، كما م"لرقشكماؿ مصطفى "لنا مالؾ الدار السٌيد 
 مف الشكؿ المركب إلى األسطكاني.

 :العناصر المعمارية 
 .( 105 المدخل الرئيسي: ) صورة -
 المقاسات:   -

 .ـ 1.46عرض: ـ. 2.36رتفاع:اً  الفتحة
 ـ. 0.73عرض:  ـ. 2.36رتفاع: اً  المصراع الواحد

 المدخل الثانوي: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.23رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.80عرض:  ـ. 1.92رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -

ي، كىك بالناحية الشرقية مف الطابؽ األرض "محمد لرقش"المدخؿ الرئيسي لدار يقع 
، بيا باب خشبي زخرؼ بحشكات مستطيمة، باإلضافة إلى ذك مصراعيف فتحتو مستطيمة
تشبو حراشؼ السمكة نات المعيٌ شبكة مف ٌيف بشريط عبارة عف أنؼ المصراع األيسر الذم زي 

مف حديد مقكس  منكر( ( اؾبٌ ، كيعمك ىذا الباب شى منفذة بتقنية الحفر البارز كنجمة سداسية
نصؼ دائرم يتكج المدخؿ بأكممو، كتزٌيف كاجية ىذا العقد أخاديد بارزة، جاء عمى ىيئة عقد 

 الرئيسي نجد مدخبلكيرتكز عمى عضادتيف يعمكىما طنؼ مربع متدرج، كعمى يسار المدخؿ 
 .آخر يعمكه عتب

  السقيفة: -
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 المقاسات: -

 ـ. 2.65عرض:  ـ. 5.33طكؿ: 
 المدخل المؤدي إلى وسط الدار: -
 المقاسات: -

 ـ. 1.20عرض:  ـ. 1.97رتفاع: اً  الفتحة
 الساللم:درجات  -
 المقاسات: -

 ـ. 0.30النائمة:  ـ. 0.14القائمة:  ـ. 1.24طكؿ: 
 الوصف: -

يؤدم  بابفتح في ركنيا الشمالي الغربي ، الشكؿمستطيمة  "لرقشمحمد "سقيفة دار 
إلى كسط الدار عبر أربع درجات، بمطت أرضيتيا بببلطات رخامية مربعة سكداء كبيضاء 

 المكف متساكية المقاسات.

 الغرف والحجرات: -
 .(15الطابق األرضي: ) مخطط  -
 مداخل الغرف: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.47 سمؾ: ـ. 1.25عرض:   ـ. 2.40رتفاع:  اً  الفتحة
 النوافذ: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.75 :عف األرضية رتفاعاً  ـ. 0.82 :عرض ـ. 1.68رتفاع: اً 
 (. 109) صورة  الغرفة الغربية: -
 المقاسات: -
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 ـ. 1.80ك  ـ 1.77عرض:  ـ. 5.61ك ـ 5.42طكؿ: 
 (. 110) صورة  الغرفة الجنوبية: -
 المقاسات: -

 ـ. 9.32 الضمع الجنكبي:طكؿ  ـ. 7.60طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ. 2.18 طكؿ الضمع الغربي: ـ. 1.23 طكؿ الضمع الشرقي:

 :ناجداريتالن اخزانتال -
 المقاسات: -

 ـ. 1.34 :عف األرضيةرتفاع اً  ـ. 0.74 :عرض ـ. 1.35 :رتفاعاو 
 (. 111 المطبخ: ) صورة -
 المقاسات: -

 ـ. 4.80عرض:  ـ. 5.21طكؿ: 
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.10عف األرضية بػ رتفاع اً  ـ. 1.22 :عرض ـ. 2.13 رتفاع:اً  الفتحة
 السّدة الخشبية:  -
 المقاسات: -

 ـ. 3رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 4طكؿ: 
 الكنيف: -
 ـ. 1طكؿ الضمع: المقاسات:  -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.67عرض:  ـ. 2رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -
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 :عمى طابقيف "لرقش محمد" تتكزع غرؼ دار

عدا الركاؽ  كسط الدارالطابؽ األرضي يتككف مف ثبلث غرؼ تتكزع حكؿ أركقة 
الشرقي المكالي لمسقيفة، أكلى ىذه الحجرات تقع خمؼ الركاؽ الغربي المقابؿ لمدخؿ السقيفة، 

ف، ا، كعمى جانبيو فتحت نافذتمصراعيف مخكؿ إلييا عبر باب خشبي مستحدث ذيتـ الد
ف، كفي الضمع اف جداريتاح في جدارىا الشرقي خزانتيؿ، فتكىي ذات شكؿ قريب مف المستط

، كفيما صغيرة، فتحت بيا نافذة مدخؿشكميا مستطيؿ نمج إلييا عبر مقصكرة الجنكبي نجد 
 فنجد بو سٌدة خشبية. يخص جدار الغرفة المقابؿ لممقصكرة

 مقاسات المقصورة: -
 ـ. 0.82عرض:  ـ. 2.20 :رتفاعاً  المدخل
 ـ. 0.23عرض:  ـ. 0.30رتفاع: اً  النافذة

 ـ. 1.80ـ ك  1.51طكؿ الضمع: 
دخؿ إلييا عبر باب قريب مف المستطيؿ يي  ياشكمفالغرفة الجنكبية ليذا الطابؽ  أما
، كالجدار الشمالي المقابؿ فعمى جانبيو نافذتا، فتحت مصراعيف مذمستحدث خشبي 

الضمعيف الشرقي كالغربي لمغرفة نجد  يم، كفي كً فاف جداريتالمدخؿ الحجرة فتح بو خزانت
السٌدة الغربية ب ؛خصصتا لمنـك أك لكضع األفرشة كالبضائع فاف خشبيتاسٌدتدكانتيف بيما 
 1.35، كترتفع السدتاف عف األرضية بػ: ) السمـ المؤدم إلى الطابؽ العمكم فتحة تطؿ عمى

 ـ(. 1.40ك ـ 

ذات شكؿ قريب مف ف ػػػ ت كمطبخاستغمالتي يبدك أٌنيا ػػػ أما الحجرة الشمالية 
يرتكزاف  يف بكاسطة عقديف نصؼ دائرييفء، قسمت إلى جز مستطيمة يامدخمفتحتة  المستطيؿ

 آجكريةكبمطت أرضيتيا بببلطات  ،في الكسط عمى دعامة كفي الجانبيف عمى جدراف الحجرة
 .مربعة

 .(16) مخطط  الطابق العموي: -
 مداخل الغرف:  -



www.manaraa.com

 انفصم انثاوي......................................................................................... انّذور

103 
 

 المقاسات: -
 ـ. 0.41سمؾ:  ـ. 1.10 عرض: ـ. 2.37 رتفاع:اً  الفتحة

 النوافذ:  -
 المقاسات: -

 ـ. 1.52عرض:  ـ. 0.70 :رتفاعاً 
 .( 114 الغرفة الجنوبية: ) صورة -
 المقاسات: -

 ـ. 8.15طكؿ الضمع الجنكبي:  ـ. 8.15طكؿ الضمع الشمالي: 
 ـ. 2.32طكؿ الضمع الغربي:  ـ. 2.45طكؿ الضمع الشرقي: 

 .( 115 صورة الشرقية: )الغرفة  -
 المقاسات: -

 ـ. 2.46ـ ك  2.26عرض:  ـ 7.60طكؿ: 
 .( 116 صورة الغرفة الغربية: ) -
 المقاسات: -

 ـ. 2.02عرض:  ـ. 7.60طكؿ: 
 الوصف: -

مف ثبلثة غرؼ مكزعة خمؼ الركاؽ عدا الجدار الشمالي، تعد الطابؽ العمكم يتككف 
لييا عبر شكؿ قريب مف المستطيؿ، يتـ الدخكؿ إالغرفة الجنكبية مف أجمؿ الغرؼ كىي ذات 

، قسمت ىذه فاف مستطيمتاجانبيو نافذت، فتحت عمى فتحتو مستطيمة مصراعيف مباب ذ
 سداسية الشكؿ. آجكريةالغرفة إلى قسميف إيكاف كمقصكرة، بمطت أرضيتيا بببلطات 

صمية غاية في بببلطات خزفية أ ، كسيت جدرانويقع بالجدار الجنكبي لمغرفة اإليوان: 
 .كمذجدارية معقكدة بعقد ح ناتخزا عمى جانبيو أربع ،( 117) صورة  الركعة
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كىي مستطيمة تقع بالجدار الغربي مف الحجرة يتقدميا عقد نصؼ دائرم مسنف،  المقصورة:
 :، كجاءت مقاساتيا كاآلتيباب تعمكه نافذة ، يتـ الدخكؿ إلييا عبرالشكؿ

 ـ. 1.20ـ  ك  1.48 طول الضمع
 ـ. 0.45 :عرض ـ. 1.60رتفاع: اً  فتحة المدخل

 .ـ 0.55 :عرض ـ. 0.95 :رتفاعاً  النافذة
ف مستطيمتا بر باب خشبي مستحدث تكتنفو نافذتاالغرفة الشرقية يتـ الدخكؿ إلييا ع 

ككشتيو دائرتاف  دائرم تزٌينو نصؼ افة نجد عقدالشكؿ، بالجدار الغربي المقابؿ لمدخؿ الغر 
ف بداخميما مثمثات، عمى يميف العقد نجد خزانة جدارية زينت دفتييا بحشكات مستطيمة مشعتا

 ف.دكانتاف يتقدميما عقداف ميسىنناالشكؿ، كبالركنيف الشمالي كالجنكبي 

 مقاسات الخزانة الجدارية:
 ـ. 0.40رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.35عرض الدفة:  ـ. 1.35رتفاع: اً 
تطيمة تكتنفو عمى ذك فتحة مس ياشكميا قريب مف المستطيؿ، مدخمفأما الغرفة الغربية  

في الجدار  النصؼ الدائرة غائر  امتجاكز  اف، كبالجدار المقابؿ لممدخؿ نجد عقدالجانبيف نافذتا
تكجو في سي باطنو مف األسفؿ بببلطات خزفية قكاميا زخارؼ متنكعة، يي عمى ىيئة إيكاف كي 

مف  ف بداخميما مثمثات، يكتنؼ ىذا العقددائرتاف مشعتا عمى ىبلؿ مقمكب عمى جانبيواأل
، كبالركف كسيت أرضيتيا بببلطات خزفية أصمية كمد حذعقف بتاف معقكدتاالجانبيف كك 

الجنكبي لمغرفة نجد سٌدة خشبية استعممت لكضع األفرشة كالمبلبس، كبمطت أرضية الغرفة 
 بببلطات آجكرية سداسية الشكؿ.

 صطبل:الِ  -
 :المدخل -
 لمقاسات:ا -

 ـ. 1.74عرض:  ـ. 2.24رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -
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، مستحدث يتـ الكلكج إليو عبر بابار، عمى يميف المدخؿ الرئيسي لمدٌ صطبؿ االً يقع 
فتح بجداره الجنكبي كنيؼ مستحدث،  والقسـ األكؿ متصؿ بمدخم ؛مقسـ إلى ثبلثة أقساـ

 ،كبضمعو الغربي مدخؿ معقكد بعقد نصؼ دائرم يؤدم إلى حجرة شكميا قريب مف المربع
 مجبمطت أرضيتيا بببلطات آجكرية أصمية مستطيمة الشكؿ، بجدارىا الشمالي مدخؿ معقكد ن

 مف خبللو إلى حجرة مستطيمة مسقفة بقبك برميمي كمبمطة بببلطات آجكرية.

 (. 118و ) صورة  (17المنزه: ) مخطط  -
 الرواق: -
 المقاسات: -

 ـ. 2.20عرض:  ـ. 9.20طكؿ: 
 الوصف: -

، كىك ذك كسط الٌدارأك سطح الدار المطؿ عمى  نصعد مف خبلؿ السبللـ إلى المنزه
 جكرية، كما زكد بمقعد حجرم.بمطت أرضيتو بببلطات عصرية آ شكؿ مربع

 ممخص الفصل:

التي تعكد لمكجكد العثماني بالمدينة، كمف خبلؿ كر مدٌ بنماذج لًاحتفظت مدينة عنابة 
ف أيدخمت عمييا بعض التغييرات  معاينتنا الميدانية ألربعة نماذج لمسنا فييا األصالة كا 

جاءت تتككف مف طابقيف، قد يمكف القكؿ أٌنيا ذات تخطيط معمارم كاحد ف، كالتجديدات
افة الغرؼ المحيطة بو مف جميع الجكانب، باإلضاألركقة ك كسط الدار ك ًاشتممت عمى حيث 

  إلى المنزه ككف أسقفيا مسطحة.
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 :المدروسة ّدوربطاقات جرد لمــ 1

 5 رقم البطاقة

 
تقع الٌسرايا بنيج دالي  الوصف:

عمي عند تقاطع شارعي 
القديس نيككالس كشارع 
اسطاكالي، كلـ يتبؽ منيا سكل 
الكاجية الرئيسية ذات زخارؼ 
متأثرة بالطراز  األندلسي، 
كاعتمادا عمى الصكر التي 
تحصمنا عمييا فقد جاءت 
السرايا تتألؼ مف طابقيف، 
كاتخذ فييا كسط الٌدار شكؿ 

، تحيط بو ظـمستطيؿ غير منت
أربعة أركقة تتكزع خمفيا الغرؼ 

تمي المدخؿ سقيفة  كالحجرات،
مقسمة إلى ثبلثة أجزاء، أما 
السطح فيك يتككف مف ثبلث 

 حجرات ممتدة بشكؿ طكلي.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى
 الٌسرايا اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة

 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 القرضناشبف عبد العزيز مصطفى  المؤسس

 ـ.17منتصؼ القرف  تاريخ التأسيس

 حجارة رممية، آجر، مبلط مواد البناء

 المداميؾ الحجرية كاآلجكرية المنتظمة تقنيات البناء

الوضعية 
 قطاع خاص القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف

 ـ2013 تاريخ التصنيف

الجريدة رقم 
 الرسمية

 26رقـ: 

 سيئة الحفظ حالة
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 6 رقم البطاقة

 
تقع دار بنقي بجكار زاكية سيدم  الوصف:

خميؼ، كىي تشرؼ مف الجية الجنكبية كالشرقية 
تتككف مف طابقيف عمى نيج جكزيؼ الثاني، 

يتـ الدخكؿ إلييا عبر مدخؿ ذك كسطح، 
مصراعيف، يؤدم إلى سقيفة مككنة مف ثبلثة 
أقساـ، نمج منيا إلى كسط الٌدار شكمو قريب  مف 
المستطيؿ، يمتؼ حكلو ركاؽ مف جميع الجيات، 

ضافة إلى اإليكاف كخمفو تتكزع حجرات الٌدار باإل
، تحتكم دار بنقي عمى زخارؼ كباقي المرافؽ

نباتية كرمزية ككتابية منفذة عمى مادة الرخاـ 
 كالحجارة الرممية.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 دار بنقي اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 الحاج عمار بنقي المؤسس

 العصر العثماني تاريخ التأسيس

 
 مواد البناء

حجارة رممية 
 ككمسية، آجر، رخاـ، 

 تقنيات البناء
ة المداميؾ ػ تقني

، اآلجكرية المنتظمة
 .المزدكجةك 

الوضعية 
 القانونية

 قطاع خاص

 القطاع المحفكظ التصنيف 

 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 26رقـ:  الرسمية

 متكسطة  الحفظحالة
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 7 رقم البطاقة

 
كسيرات  8نيج تقع دار متيجي ب الوصف:
بيـ ، تتككف مف طابقيف كسطح، تتكزع حسيف

مستطيبل، يحيط بو حجرات الٌدار، اتخذ شكبل 
ركاؽ مف الجيات األربع تتكزع خمفو حجرات 

كيتـ الدخكؿ إلييا عبر مدخؿ ، عدا الركاؽ الٌدار
    رئيسي تميو سقيفة شكميا غير منتظـ. 

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 دار متيجي اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة

 دائرة عنابة
 عنابة بمدية

 / المؤسس
 الفترة العثمانية تاريخ التأسيس

 مواد البناء
حجارة كمسية، آجر، 

 رخاـ.

تقنية المداميؾ  تقنيات البناء
 اآلجكرية المنتظمة

الوضعية 
 قطاع خاص القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف 

 ـ2013 تاريخ التصنيف
رقم الجريدة 

 26رقـ:  الرسمية

 حسنة الحفظ حالة
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 8 رقم البطاقة

 
نيج مرابط تقع دار محمد لرقش ب الوصف:
، يتـ الدخكؿ إلييا عبر مدخؿ ذك مسعكد

مصراعيف، تميو سقيفة مستطيمة الشكؿ تؤدم 
إلى كسط الٌدار شكمو قريب مف المستطيؿ، 
تشرؼ عميو حجرات كغرؼ الطابؽ األرضي 
كالعمكم، أما السطح يتككف مف غرفة كاحدة 
استغمت لكضع األفرشة كمختمؼ الحاجيات، 
زٌينت كاجيات العقكد بزخارؼ حجرية منفذة 
بتقنية الحفر البارز قكاميا عناصر رمزية 
كىندسية، في حيف كسيت جدراف حجرات الدار 

 ية متنكعة.بببلطات خزفية ذات عناصر زخرف

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 دار محمد لرقش اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة

 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 / المؤسس
 الفترة العثمانية تاريخ التأسيس

 حجارة كمسية مواد البناء

 / تقنيات البناء
الوضعية 
 قطاع خاص القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف 

 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 الرسمية

 26رقـ: 

 حسنة الحفظ حالة
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 امات:الحمّ  ــ1

 : امالحمّ تعريف  ــ1ــ1

  ّام لغة: الحم 

، حـٌ الماء حٌما: سخنو بالنار، كأحٌمو كحٌممو. يقاؿ: أحٌمك لنا الماء، أم أسخنك
كالحميـ: الماء الحار كالحميمة، كالحٌمة: كؿ عيف فييا ماء حاٌر ينبع، كقاؿ ابف ديرٍيد: ىي 

، كالمحـٌ: القيٍمقـ الٌصغير يسخف فيو 1حاٌرة تنبع مف األرض تستشفي بيا األعبٌلءعييٍينة 
: المكضع الذم ييغتسؿ فيو بالحميـ ُـّ الماء، كالميٍستحى

2 . 

  ِصطالحا: الحمام ا 

منذ سبلمية كالنفعية التي أقيمت بالمدينة اإلتعتبر الحمامات مف األبنية العامة  
غتساؿ في فريضة االً سبلمية، كذلؾ لحاجة ضركرية أكجبتيا اإلالبدايات األكلى لمفتكحات 

اما سكاء في المجاؿ الديني سبلـ، كقد تعددت كظائؼ الحماـ حيث أصبح يحتؿ مركزا ىاالً 
جتماعي كحتى الفني كاألدبي، كقد كانت الحمامات تنسب إلى منشئيا أك طائفة مف أك االً 

 .3بو تنيالذم بي  طكائؼ المجتمع، كما يمكف أف تنسب إلى الحي

 نشأة الحّمامات:ــ 2ــ1

حيث أصبحت بنايات قائمة بذاتيا  ،كاف ظيكر الحمامات خبلؿ العيد اإلغريقي 
نتقمت إلى الحضارة الركمانية حيث نجدىا عمى كمستقمة عف غيرىا مف العمائر، كمنيا اً 

، حيث (ؽ.ـ 200)بركما سنة  ليا عامة كأخرل خاصة، ككاف أكؿ ظيكرحمامات  ؛صنفيف
                                                           

، تحقيؽ: عبد الكريـ العزباكم، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف 1، ط32محمد مرتضى الحسيني الزبيدم، تاج العركس، ج  1
 .15، 11، 05ـ، ص 2000ق/ 1421 كاآلداب، الككيت،

 .30نفسو، ص  2
، العدد األكؿ، كزراة 11، مجمجمة عالـ الفكرػػ سعيد عبد الفتاح عاشكر، " الحياة ااًلجتماعية في المدينة اإلسبلمية "،  3

 .119ص 1980اإلعبلـ، الككيت، 
 .139، 138ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  
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كيعٌد حماـ سرجبل بسكريا  ،1حماما (856)حكالي  "قسطنطيف"بمغ عددىا في عيد اإلمبراطكر 
أكؿ نمكذج لتخطيط الحمامات بببلد الشاـ، حيث جاء متمٌيزا عف الحماـ الركماني، كىك 

نتقالية مف التخطيط الركماني إلى مرحمة تتماشى مع المشرؽ كطبيعتو، بذلؾ يمثؿ مرحمة اً 
فقد أصبحت فيو كحدات الحماـ ألكؿ مٌرة متجاكرة، ككفؽ ىذا النمط المعمارم سار كؿ مف 

لى القرف األكؿ اليجرم/ السابع ف يرجعاف إيٌمامي قصير عمرا كقصر السرح المذح
 .2مميبلدال

أىؿ  الحمامات كاإلشراؼ عمييا، كشارؾلقد تكلت السمطة في المدينة اإلسبلمية بناء ك  
، أما فيما 3البر كاإلحساف في إنشائيا ليرتفؽ بيا عامة الٌناس كيتحقؽ الغرض مف تأسيسيا

تأثير بيزنطي تحتؿ فيو القاعة  كأكليما ذ ؛طيا المعمارم فقد جاءت كفؽ نمطيفيخص تخطي
عشر ضمعا، أما النمط الثاني  اثنيككف مسقطيا ثماني األضبلع أك ذا اً الدافئة الصدارة ك 

مف القرف  ، كابتداء4فيو قاعات مستطيمة بطريقة طكلية تتقدميا القاعة الباردةفتصطؼ 
أصبح تخطيط الحمامات كفؽ الطراز العثماني المأخكذ عف الحماـ البيزنطي،  (ـ15ىػ/9)
الدافئ كالساخف التي يطمؽ كتفى في بعض الحاالت بثبلث قاعات كىي البيت البارد ك كاً 

كالكسطاني كالجكاني، باإلضافة إلى المستكقد أك الفرف الذم يتـ  ببلد الشاـ البرانيفي عمييا 
عف طريقو تسخيف الماء في قدكر نحاسية أك رصاصية كبيرة، كغالبا ما يككف لمفرناؽ باب 

 .5خمفي لتزكيده بالحطب كاألزباؿ البلزمة

ستحماـ، كضكابط لبلً  ضعت شركطكنظرا لخضكع الحمامات إلشراؼ المحتسب فقد كي  
 ت ذلؾ بأف حددت معايير يجب مراعاتيا عند عمارة الحماـ، كتمثمت أساسا في:كتعدٌ 

                                                           
، 2009عادؿ محمد زيادة، مف فنكف العمارة اإلسبلمية حمامات السكؽ كدكرىا الحضارم، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 1

 .25 ،22ص 
 .220نفسو، ص  2
 .221، ص 1988مية، عالـ المعرفة، الككيت، اإلسبل المدينة محمد عبد الستار عثماف، 3
 .36سابؽ، لعادؿ محمد زيادة، المرجع ا 4
 . 141 ،140، ص المرجع السابؽعبد الرحيـ غالب،  5
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 .يككف عمى ىيئة مربع فٍ ػ أى ػ

 .أف يككف قديـ البناء بمعنى أف يككف لو سبع سنيف فأكثر ػػ

 .أف يعذب ماؤه ػػ

 .ػ أف يككف كاسع الضياءػ

 .ػ أف يككف الحماـ نظيفاػ

 .أف تككف الحياض كالمغاطس متسعة عميقة ػػ

 .يكثر فيو مف البخكر كالركائح الطيبة ػػ

 .أف يككف مصكنا عف النار كالدخاف كالغبار ما أمكف ػػ

 .ستراحةػ أف يككف لو مسمخ تكضع فيو الثياب كيجمس فيو الخارج مف الحماـ لبلً ػ

 .1ػ أف يككف كقكده بما ليس فيو كيفية رديئةػ

" عف شركط بناء الحمامات فيقكؿ:   أحسف الحمامات ما قدـ  "كقد تحدث "محمد بيـر
تسع فضاؤه، كالحماـ يجمع العناصر األربعة، فيرطب بالماء، كيسخف ه، كاً ؤ بناؤه، كعذب ما

باليكاء، كيجفؼ بالحر، كيبرد بطكؿ المكث أك بماء بارد في بيتو الخارج، كيجب أف يشتمؿ 
لثياب، كقد صكرت فيو أنكاع الصكر كيشرؼ منو عمى منتزىات عمى فضاء تكضع فيو ا

دخؿ مف ىذا إلى بيت أكؿ معتدؿ الحرارة كثير الرطكبة، ثـ إلى ثاف كثير البساتيف كالمياه، كيي 
 كيعمؿ بالحماـ عٌدة مكظفيف نذكر منيـ الحماميٌ ، 2الحرارة، ثـ إلى ثالث كثير التجفؼ"

  .3ةؽ الذم يقـك بحبلقة الشعر كتيذيب المحيٌ اؿ، فضبل عف الحبٌل قاء كالزبٌ اد كالسٌ كالقٌيـ، كالكقٌ 
                                                           

ـ، 1957ىػ(، النزىة الزىية في أحكاـ الحماـ الشرعية كالطبية، جامعة الممؾ سعكد، 1031 -952عبد الرؤكؼ المناكم )  1

 .دص
 .04، ص 1908، مطبعة السعادة، مصر، 1محمد بف حسيف بيـر التكنسي، الحمامات المعدنية، ط 2
 120سعيد عبد الفتاح عاشكر، المرجع السابؽ، ص  3
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نتشرت بعدىا في كقد كانت أكلى الحمامات اإلسبلمية في البصرة كالفسطاط، ثـ اً  
مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلمي، كتعددت في المدينة الكاحدة، حيث بمغ عددىا في الفسطاط 

خبلؿ القرف بخمسة آالؼ حماـ ٌدر عددىا اد قي ف حٌماما، كفي مدينة بغديكمائة كسبع األف
 (ـ993ىػ/383)، كفي سنة خبلؿ نفس الفترةبػعشرة آالؼ حماـ كىناؾ مف يقدرىا  (ـ9ىػ/3)
ىا بخمسة كستيف ألؼ ؤ تـ إحصا (ـ11ىػ/5)، كفي نياية القرف (حماـ 1500)حصيت بػ أي 

 إلى سبعة كخمسيف حماما (ـ12ىػ/6)حٌماـ، أما بمدينة دمشؽ فقد كصمت قبؿ نياية القرف 
قدرت بمائة  (ـ13-ـ12ىػ/7-ىػ6)، كخبلؿ القرنيف بف جبير بػمائة حماـفي حيف يحصييا اً 
سطنبكؿ في القرف السابع عشر في حيف قدرت حمامات مدينة إ، 1كأربعة عشر حماما

 .2الميبلدم بأكثر مف ثبلثمائة حماـ

نتشرت أيضا بببلد المرافؽ النفعية فقد اً كما عرفت ببلد المشرؽ تشييد ىذا النكع مف ك  
مف تسع  "المنصكر بف أبي عامر"بمدينة قرطبة كصؿ عددىا في أياـ ف، كاألندلس المغرب
، كفي مدينة الزىراء بمغت ثبلثمائة حد عشر، كقيؿ سبع مائةأحماـ إلى تسع مائة ك مائة 

مدينة القيركاف خبلؿ القرف برت دٌ قي  بينما، 3"عبد الرحمف الناصر"حماـ في عيد الخميفة 
ف حماما، كفي تكنس خمسة عشر حٌماما، بينما كصمت في عيد يـ بثمانية كأربع11ىػ/5
 .4ـ(  بمدينة فاس نحك عشريف حٌماما808-807ىػ/ 193-192) "إدريس بف إدريس"

                                                           
 .42، 32، 31عادؿ محمد زيادة، المرجع السابؽ، ص ػػ  1
  .91، ص 1984لبناف،  –، دار الكتاب المبناني، بيركت 1عبد الرزاؽ الحسني ك عبد العزيز الدكرم، بغداد، ط ػػ

 .119، 118ػػ عبد الفتاح عاشكر، المرجع السابؽ، ص 
سعاد محمد حسف حسنيف، الحمامات في مصر اإلسبلمية، دراسة أثرية معمارية، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في   2

 .341ـ، ص 1983اآلثار اإلسبلمية، كمية اآلثار، جامعة القاىرة، 
 كالنشر كالتكزيع، ، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة 1السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة حاضرة الخبلفة في األندلس، جػػ  3

 . 183، ص 1984االسكندرية، 
، 1983أحمد فكرم، قرطبة في العصر اإلسبلمي، تاريخ كحضارة، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، ػػ 

 . 204، 185ص 
 .32عادؿ محمد زيادة، المرجع السابؽ، ص  4
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ؼ زالت آثارىا باقية بالمغرب األكسط نذكر الحماـ المكتشى كمف الحمامات التي ال 
المغرب ـ( كيعد مف أقدـ الحمامات ب909 -761ىػ/ 296 -144تييرت الرستمية )بمدينة 

كتشاؼ بعض األجزاء لحماـ بقمعة بني حماد، كيرجع إلى اً ، كما تـ 1(الجزائراألكسط ) 
نتشار الحمامات بمدينة كما شاع اً ، 2ـ(1152 -1008ىػ/ 547 -398الفترة الحمادية )

كالمرينية كنذكر منيا حماـ أغادير كحماـ الصباغيف، كحماـ تممساف خبلؿ الفترة الزيانية 
 .3سيدم أبي مديف

 نماذج الحمامات المدروسة: ــ3ــ1

حمامات، كلعؿ مف أبرزىا مدينة خبلؿ الفترة العثمانية تشييد الكثير مف الالعرفت  
حماـ القايد، ك زالت تحافظ عمى نمطيا المعمارم األصيؿ حماـ البركة كحماـ شقميبة، كالتي ال

مدينة كحماـ العيكف، كلعؿ كثرة الحمامات ب كحماـ الساحة بف سالـ،اً كحماـ  ،حماـ شيرزادك 
عنابة راجع إلى كفرة مصادر المياه التي كانت تتزكد بيا المدينة مما ساعد عمى بنائيا، 

منيا رنا ختاً لدراستيا دراسة ميدانية ك كربط المدينة بقنكات مف أجؿ إيصاؿ الماء لمحمامات، 
 نماذج. أربعة

ىذه النماذج التي جاءت تتكسط البنايات مف جميع الجيات عدا الجية الرئيسية 
عمى  جدراف مشتركة تساىـ في الحفاظاألمامية، ككف الحمامات تبنى كسط حارة، بيف 

عمى غرار كفيما يخص كاجيات حمامات عنابة فقد تميزت بالبساطة في شكميا العاـ ، 4حرارتو
                                                           

عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة خبلؿ العيد العثماني، دراسة عمرانية أثرية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في  1
 .457، ص 2010ػ  2009اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة بكزريعة، 

De Beylié. (L), la Kalaa des Beni-Hammad, Ernest Leroux, Paris, 1909, p, 66-67.             2 
ػػ عربية سميمة مكساكم، الحمامات الجزائرية مف العصر اإلسبلمي إلى نياية العيد العثماني، دراسة أثارية معمارية،  3

 . 96ػػ 89، ص 1991ػػ 1990رسالة ماجستير في عمـ اآلثار، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
ىػ/ 749-737المعمارية لمسمطاف المريني أبي الحسف بالعباد تممساف ) مجمكعة المنشآت " ػػ عبد العزيز محمكد لعرج، 

  . 93 ، ص2008، دار الممكية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الحراش، الجزائر، 2، العددمجمة دراسات تراثية، "ـ(1336-1348
، ص 1985ي، دمشؽ، ، تعريب: ممدكح الزركمي ك نزيو الككاكب1ميشيؿ إيككشار ك كمكد لكككر، حمامات دمشؽ، ج 4

21. 
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ف نالت بعضيا قسطا مف االً سبلمية الحمامات اإل ىتماـ سكاء مف الناحية المعمارية أك كا 
 الحجرفذت عمى مادة الزخرفية كحماـ شقميبة الذم زينت كاجية مدخمو بزخرفة ككتابات ني 

بف سالـ الذم لـ يشمؿ دراستنا اً باإلضافة إلى إحاطتو بإطار مف الببلطات الخزفية، كحماـ 
 .مو آية في الركعة كالجماؿحيث جاء مدخ

 حمام البركة: ) البغدادي( ــ1ــ3ــ1

 :الموقع 

اسطاؿ مسعكد، تحده البنايات مف جميع الجيات عدا  3يقع حماـ البركة بشارع  
 الجية الشرقية المطمة عمى سكؽ السمؾ.

 :أصل التسمية 

أحد األكلياء ضريح فقد كاف يكجد بو  ؛لمتبرؾ امكان اًلتخاذهمي بحماـ البركة ربما سي 
كىذا ما عممناه مف ، مكاف آخرقؿ إلى بعدىا ني  "الحطابسيدم ػ "الصالحيف المعركؼ ب
 "السعيد"بناء الحماـ كاف لكجكد الضريح بو، كيعرؼ حاليا بحماـ صاحب الحماـ، كلعؿ 

 .نسبة إلى مالكو "البغدادم"كحماـ 

 :تاريخ التأسيس 

عتمادا عمى نمطو ىذا المرفؽ النفعي، كلكف اً  ليس لدينا ما يشير إلى تاريخ تشييد 
المعمارم، كبعض عناصره المعمارية المتمثمة أساسا في عناصر الرفع كالدعـ، كالزخرفية 
التي تزٌيف تيجاف األعمدة، كتمؾ المنفذة عمى الباب الخشبي لممدخؿ الرئيسي لمحماـ، يمكننا 

 ذلؾ جمٌيا في مادة البناء بقاعة الفرناؽ. كيبدكد العثماني بمدينة عنابة، ك جك إرجاعو إلى ال

 :المخطط 
 (.122) صورة  المحرس: -
 األروقة: -
 المقاسات: -
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 ـ. 1.80عرض:  ـ.7.10 طكؿ:
 (.124) صورة  مدخل السّدة: -
 المقاسات: -

 ـ 0.18رتفاع عف أرضية الحماـ: اً  ـ 1.05عرض:  ـ 2.25رتفاع: اً 
 الوصف: -

دىا عقكد أركقة تح ةتحيط بو أربعقريب مف المربع ذك شكؿ  محرس حماـ البركة
نصؼ دائرية محمكلة عمى أعمدة رخامية ذات أبداف أسطكانية تبدأ بالتناقص تدريجيا نحك 

خمؼ ، ك نافكرة مف الرخاـمحرس تكسط صحف الكيقفت األركقة بأقبية متقاطعة، األعمى، سي 
ة شكميا قريب كعمى يساره نجد حجر يؤدم إلى سٌدة الحماـ،  االركاؽ الشرقي لمصحف نجد سمم

كاف يتكاجد بيا ضريح الكلي الصالح كحسب صاحب الحماـ استغمت كمصمى، مف المربع 
 ، يمي المصٌمى مكتب صاحب الحماـ كىك مستحدث مف الخشب.الحطاب قبؿ نقمو

الركاؽ الغربي فتح بو مدخبلف أحدىما كسطي يؤدم إلى القاعة الباردة، كاآلخر أما  
 : مقاساتو كاآلتي مستحدث يبدك أٌنوكم ذحمعقكدة بعقد  فتحتو

 ـ. 0.57: سمؾ ـ. 0.93 :عرض ـ. 1.53 :رتفاعاً 
جدارىما بعقكد  فيٌ ف تعرضتا لمتجديد، زي اف الشمالي كالجنكبي بيما مصطبتاأما الركاق 

تقـك عمى أعمدة مدمجة بالحائط ىي األخرل، كفي كؿ ركف مف أركاف  صماءنصؼ دائرية 
 ىذيف الركاقيف نجد زخرفة نباتية تمثؿ كرقة األكنتس.  

 .(126 ) صورة ى:المصمّ  -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 1 عرض: ـ. 1.85 :رتفاعاً  ة:فتحال
 الكوة الجدارية:  -
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 ـ. 0.54 عف األرضية: رتفاعاً  ـ. 0.38عمؽ:  ـ. 0.99عرض:  ـ. 1.20رتفاع: اً 
 الوصف: -

 فتح، د بعقد زكراءمعقك فتح بالجية الشرقية مف المحرس عبر مدخؿ  ى المصمىنمج إل
بعقد زكراء عمقو  امعقكد اجداره الشمالي نجد إيكانأما ب، ككة جداريةبالجدار المقابؿ لممدخؿ 

 دة.المؤدم إلى الستطؿ عمى السمـ مستطيمة  نافذةفتحت بالجدار الجنكبي كما ، ـ( 0.40)

 التجديدات والتغييرات: -

تعرض حماـ البركة لمعديد مف التغييرات كالتجديدات حيث كسيت جدرانو كبمطت  
 .قبة المحرس كقبة القاعة الباردةالسٌدة ك  ستحداث، باإلضافة إلى اً أرضيتو بببلطات عصرية

 :العناصر المعمارية 
 .(127 ) صورة :الرئيسي خلالمد -
 :المقاسات -

 ـ. 1.33عرض:  ـ. 2.50 :رتفاعاً  الفتحة:
 ـ. 0.77عرض:  ـ. 2.50رتفاع: اً  المصراع:

 :مدخل الفرناق -
 ـ. 1.40 عرض: ـ. 2.40رتفاع: اً  الفتحة:

 :الوصف -

حماـ البركة يتكسط البنايات مف جميع الجيات، عدا الجية الشرقية التي تشرؼ عمى  
 نجد المدخؿكعمى يساره  ،اسطاؿ مسعكد كالتي فتح بيا المدخؿ الرئيسي لمحماـ 3شارع 

 .المؤدم إلى الفرناؽ

، زخرؼ بحشكات مستطيمة مصراعيف كسي لحماـ البركة خشبي ذالمدخؿ الرئي 
بداخميا نجمة خماسية يحتضنيا ىبلؿ في جزئو العمكم، كحشكات أخرل مستطيمة كمربعة 

 .كسيت كاجيتو بببلطات خزفية حديثة، محدبكدائرية في األسفؿ، ينتيي بعقد 
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 (.129 ( و ) صورة128 السقيفة: ) صورة -
 المقاسات: -
 الوصف: -

كم ذسطيا عقد حشكميا قريب مف المستطيؿ يتك إلى سقيفة المدخؿ الرئيسي يؤدم  
ف ا، أما قاعدتيما األسطكانيتـ( 1.40)رتفاع بدنيما ف في الجدار اً يدمجقائـ عمى عمكديف م

ىذه  جدارييا الشمالي كالجنكبي، ترتفع يمالمقاعد الحجرية المستطيمة في كً تقكماف عمى ف
العمكديف مف الطراز الككرنثي، في الركف ف ي، كتيجاف ىذـ( 0.48)المقاعد عف األرضية بػ 

، كما فتح بالزاكية ـيؤدم إلى مكتب المعم اتحدثمس االجنكبي الشرقي مف السقيفة نجد سمم
يؤدم إلى حجرة صغيرة  ـ( 1.90)رتفاعو كاً  ـ( 0.69)الجنكبية الغربية لمسقيفة باب عرضو 

تـ الكصكؿ إلييا عبر خمس كي ( كعمكىا بمقدار قامة رجؿ،ـ 4x2.68مستطيمة مقاساتيا )
درجات، كحسب صاحب الحماـ فقد استغمت كمخزف، فتحت في جدارىا الجنكبي نافذة 

،  ـ( 0.37)أسفؿ جدارىا الغربي نجد دخمة عمقيا  ـ( 0.47)كعرضيا  (ـ 0.85) رتفاعيااً 
 بمطت أرضيتيا بببلطات آجكرية مربعة الشكؿ.

كم يتـ الكصكؿ إليو عبر ثبلث ذد حبعقفتح في الضمع الغربي لمسقيفة مدخؿ مقكس  
  :مقاساتو كاآلتي درجات،

 ـ. 0.98 :سمؾ ـ. 1.32 :عرض ـ. 2.02 :رتفاعاً 
ة غائرة في الجدار مستطيمة الشكؿ، عمى يميف مدخميا فتحت نافذ يفضي إلى حجرة

ءت ىذه ، جاـ( 0.60) كعرضيا ـ( 1.28) رتفاعياكاً  ـ( 0.52)كم عمقيا ذمعقكدة بعقد ح
 0.55) ارتفاعيكاً  (ـ 0.63) اعمقي ككةالجدار  في ذاتكما نجد  ،النافذة عمى ىيئة المزاغؿ

الشمالي كالشرقي مقاعد حجرية، كفي الركف  السقيفة ، كما نجد بجدار(ـ 1.05) اكعرضي (ـ
 (ـ 0.85) الجنكبي الشرقي يكجد باب معقكد بعقد نصؼ دائرم، عرض فتحتو المستطيمة

رتفاعيا نجد خزانة جدارية اً  ، كعمى يمينوحرسكىك ينفتح عمى الم (ـ 1.87)رتفاعيا كاً 
 .ـ( 0.69)كعرضيا  ـ( 0.95)
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 .(130 ) صورة القاعة الباردة: -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ.1.42عرض:  ـ. 1.96ًارتفاع:  الفتحة
  الوصف: -
أركقة تحددىا  ثبلثةتحيط بيا نمج إلييا عبر مدخؿ معقكد، ، شكميا قريب مف المربع  

استخدمت كمصطبات لجمكس المستحميف ، دعامات ذات شكؿ مربععقكد محمكلة عمى 
 سقفت بأقبية متقاطعة.

 (.131 ) صورةالقاعة الدافئة:  -
 المدخل: -
 المقاسات:  -

 .ـ 0.56 سمؾ: ـ. 1.05 :عرض ـ. 1.96 :رتفاعاً  الفتحة:
 الوصف: -

مسقفة بقبك برميمي،  شكميا مستطيؿصكؿ إلييا عبر مدخؿ فتحتو معقكدة، يتـ الك  
 ، كمقابؿ المدخؿ بالجدارـ( 0.54يرتفع عف األرضية بػ ) احجري اكخمؼ المدخؿ نجد مقعد

فتح بو الشرقي ، أما الضمع (ـ 0.28)نجد المراحيض التي ترتفع عف األرضية بػ الشمالي 
مغشاة بالزجاج عمى باب يفضي إلى القاعة الساخنة، تعمكه أربع فتحات غائرة في الجدار 

لى اليسار مف ىذا الضمع نجد مصطبة بيا حكضيف  ىيئة مزاغؿ تنتيي بعقكد منكسرة، كا 
، كىذه القاعة مقسمة إلى اكفي الجدار المقابؿ نجد مقعد ،أحدىما دائرم الشكؿ كاآلخر مربع

 ف.احكضمراحيض ك بو الاآلخر القسـ ك المخصصة لمجمكس، لمقاعد بو اقسميف أحدىما 

 ة الساخنة:القاع -
 المدخل: -
 المقاسات: -
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 ـ. 0.65: سمؾ ـ. 0.96 :عرض ـ.1.95 :رتفاعاً  الفتحة:
 الوصف: -

بقبك فتحت  سقفت عقد محدب، شكميا مستطيؿ،ب معقكديتـ الكصكؿ إلييا عبر مدخؿ 
ستحماـ مف الجدار مقصكرة الً الجنكبي في أعبله فتحات مربعة مغشاة بالزجاج، يكجد بالركف 

 .مائية اأحكاضنجد بو   الشماليالعرائس، أما الجدار 

 .(132) صورة  الفرناق: -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.53سمؾ:  ـ. 1.37 :عرض ـ. 2.16 رتفاع:اً 
 الوصف: -

إليو عبر باب  يقع الفرناؽ عمى يسار المدخؿ الرئيسي لمحماـ، حيث يتـ الكصكؿ 
بعقد  امعقكد مدخبلمة الشكؿ مسقفة بالخشب، ثـ نجد تتقدمو قاعة مستطي ،حديدم مستحدث

 إلى الفرناؽ. يؤدم زكراء تدعمو رابطة خشبية

 حمام القايد:  ــ2ــ3ــ1

 :الموقع 

أما مف جية الفرناؽ فيك يطؿ عمى شارع القائد  يقع حماـ القايد بنيج محمكد قش،
ىندسة فريدة  كذكىك ، "الشيخبف أحمد "مخصص لعائمة يبدك أٌنو الشارع الممكي الالذم  خالد

 .1مف نكعيا

 :أصل التسمية  
و يقع في بمدينة عنابة خبلؿ الفترة العثمانية، ككن نسب ىذا الحماـ إلى أحد القادةيي 

رستقراطية بالمدينة، في حيف تكرد النصكص العائبلت اإل لحدالشارع الممكي المخصص إل
                                                           

Albert Maitrot, op. cit, p.493.                                                                                  1  
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ككاف يعرؼ بحماـ جرادة نسبة إلى أميرة  (ـ10ىػ/ 4)التاريخية أٌف الحماـ يعكد إلى القرف 
 .1زيرية

 :المؤسس 
ىي مف  "محمد الزاكم"أخت األمير الزيرم  "جرادة"األميرة أف تككف  المحتمؿمف 

طبقة الصخكر التي  بحفرقامت حيث  أسست ىذا الحماـ كما تشير الركايات التاريخية،
كبنت قاعة الحماـ الساخنة  ،تحتضف مياه بئر النثرة التي كانت تزكد المدينة بالمياه

خبلؿ القرف الخامس  "البكرمعبيد " أبك أشار الجغرافي  كما، 2كممحقاتيا في جكؼ األرض
ميبلدم عند كصفو لمدينة عنابة إلى كجكد حماـ بيا، كأيضا ذكره اليجرم/ الحادم عشر ال

نية أصبح الحماـ كخبلؿ الفترة العثما، 3لمبئر المنقكرة في حجر صمد كالتي تعرؼ ببئر النثرة
 .كأعيد بنائو حماـ القايد،فعرؼ ببالمدينة ممكا ألحد القادة 

 :تاريخ التأسيس 

إلى تاريخ بناء ىذا الحماـ عدا بعض النصكص التاريخية بالتحديد ليس ىناؾ مايشير 
أخت  "جرادة"األميرة التي تذكر أٌف الحماـ يعكد إلى التكاجد الزيرم بمدينة عنابة عمى يد 

ليا حتكائو عمى عناصر معمارية نظرا الً كلكف المشار إلييا أعبله،  "زاكم بف زيرم"األمير 
، باإلضافة إلى السٌدة الخشبية بالمحرس أساسا في المتمثمة، ك مثيبلتيا بمباني المدينة

المتمثمة في  الببلطات الخزفية التي نجد ليا نماذج بمباني المدينة العثمانية، كمادة بنائو
 .الفترة العثمانيةرجاعو إلى ، يمكف إكالحجارة غير المنتظمة كالمبلط اآلجر

  :المخطط 
 .( 136 ) صورة المحرس: -
 الوصف: -

                                                           
 .23بكميمة تكاتي، المرجع السابؽ، ص  1
 .23، ص نفسو 2
 .55، 54أبك عبيد اهلل البكرم، المصدر السابؽ، ص  3
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 يتـ نزع المبلبس ستراحة المستحميف، كبونتظار كاً ستقباؿ كاً اً قاعة  عبارةالمحرس 
 زبائنو.ستحماـ مف يجمس صاحب الحماـ لقبض أجرة االً  ، كفي جانب مف جكانبوكًارتداؤىا

محرس حماـ القايد ذك شكؿ قريب مف المربع، يتكسط ىذه القاعة صحف مربع مغطى  
، كىي محمكلة عمى (137) صورة  ة كاإلضاءةبقبة نصؼ كركية فتحت بيا فتحات لمتيكي

مبمطة فعقكد نصؼ دائرية متجاكزة تقكـ عمى دعامات مستطيمة، أما األرضية  ةأربع
، عمى شكؿ أكاكيف مسقفة ةمف جياتو األربع أركقةبببلطات رخامية مربعة، يحيط بالصحف 

 بأقبية آجكرية.

، كقد كاف يستخدـ كمكاف لمراحة ـ( 0,50)ة الركاؽ عف أرضية الصحف بػ ترتفع أرضي 
 كد ىذا الركاؽ بمصاطب حجرية لمجمكس.كتغيير المبلبس كالمبيت أحيانا أخرل، حيث زي 

خارجي يقع عمى يسار المدخؿ  اأحدىم ؛تـ الكلكج إلى المحرس عبر مدخميفكي 
 اصاعد اخشبي اعمى يسار المدخؿ الثانكم نجد سممالرئيسي، كاآلخر ثانكم يتصؿ بالسقيفة، 

        يؤدم إلى سدة خشبية تشغؿ الجية الشرقية مف الركاؽ درجة ةيتككف مف إحدل عشر 
 .(138) صورة 

  المعمارية:العناصر 
 (. 139 ) صورة: الرئيسي خلالمد -
 المقاسات: -

 ـ. 0,30سمؾ:  ـ. 2,28عرض: ـ. 2,73رتفاع:  اً  اإلطار
 ـ. 1.16عرض:  ـ. 2.09: رتفاعاً  الفتحة
 ـ. 0,30ك  0,45طكؿ الضمع: ـ. 0,76رتفاع: اً  نالعضادتا

 المدخل الثانوي: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.44رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.80عرض:  ـ. 1.93 :رتفاعاً 
 الوصف: -
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يقع المدخؿ الرئيسي لحماـ القايد في الركف الشمالي الشرقي مف الطابؽ األرضي،  
 كىك خشبي ذك مصراعيف تزينو حشكات مستطيمة كمعينة الشكؿ، ينتيي بعقد نصؼ دائرم

يرتفع عف مو عتب يتقدك تعمكه نافذة صغيرة مربعة الشكؿ،  ،يةتؤطره ببلطات عصر رخامي 
فيك ذك ، أما المدخؿ الثانكم الذم يقع عمى يسار المدخؿ الرئيسي ـ( 0.20 ) األرضية بػ

 يبدك أٌنو مستحدث.ك  يؤدم مباشرة إلى المحرسفتحة مستطيمة 

 .( 140 ) صورة السقيفة: -
 المقاسات: -

 .ـ 1عرض:  .ـ 2,40طكؿ:  إلى المحرسالركاؽ المؤدم 
 الوصف: -

تقريبا، كىي ذات تسقيؼ خشبي مسطح تدعمو ركابط خشبية،  شكؿال ةمربعالسقيفة  
بيف يصؿ مبمطة بالرخاـ المربع، ك فسيت جدرانيا بببلطات خزفية حديثة، أما األرضية كي 
حجرة عمى يمينو نجد  مكسك ىك اآلخر بببلطات حديثة لسقيفة كالمحرس ممر أك ركاؽا

أبك  "ربما تككف بئر النثرة التي أشار إلييا الجغرافي  بيا بئر مبنية باآلجر ستطيمةم صغيرة 
 ."عبيد اهلل البكرم

 (. 141 ) صورة :الباردةالقاعة  -
 :الوصف -
بعقد محدب، مسقفة بقبة نصؼ دائرية فتحت بيا فتحات  باب معقكد ندخؿ إلييا عبر 

الجنكبي نجد لمتيكية كاإلضاءة، محمكلة عمى أربع حنايا ركنية نصؼ دائرية، كفي ضمعيا 
 ، كبو نافذة ذات إطار معدني.أصـ عف سمت الحائط يتكجو عقد نصؼ دائرم ابارز  امقعد
  :الدافئةالقاعة  -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 1,67 :رتفاعاً 
 ـ.

  ـ. 0,80 عرض: 
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 الوصف: -

، نمج مف عقكد بعقد نصؼ دائرممدخؿ م باردةفتح بالجدار الشمالي مف القاعة ال 
شكميا مربع تقريبا، نجد بجدارىا الشرقي كنيؼ مستحدث، كسيت دافئة خبللو إلى غرفة 
نصؼ  أصمية مربعة كأخرل حديثة، أما سقفيا فيك عبارة عف قبكخزفية أرضيتيا بببلطات 

 برميمي بو فتحة لمتيكية كاإلضاءة.

 القاعة الساخنة: -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 1,80:رتفاعاً 
 ـ.

  ـ. 0,95عرض: 
 الوصف: -

ليشاشة المبنى ، كنظرا فتحة مستطيمة معبر مدخؿ ذ ى الغرفة الساخنةالدخكؿ إليتـ  
المنشأة  مبلؾعتمادا عمى الكصؼ الذم قدمو لنا أحد لـ يسمح لنا بالكلكج إلى ىذه القاعة، كاً 

 فيي ذات شكؿ مستطيؿ كبيا أحكاض مائية.

 حمام الساحة: ــ3ــ3ــ1

 :الموقع 

، كىك يطؿ عمى نيج شمنتي عزكز كجاء (ـ1956أكت  20)بساحة يقع حماـ الساحة 
 يتكسط البنايات السكنية.

  :أصل التسمية 

ينسب ىذا الحماـ إلى ساحة الثكرة، كتعتبر ىذه التسمية حديثة ربما تعكد إلى الكجكد 
 الفرنسي بمدينة عنابة.

 :المؤسس وتاريخ التأسيس 
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عتمادا عمى يخ تأسيسو، كلكف اً ليس ىناؾ ما يشير إلى باني حماـ الساحة كال إلى تار 
طرازه كعناصره المعمارية نستطيع إرجاعو إلى التكاجد العثماني بمدينة عنابة، كيبدك ىذا 

 مثاالليا عناصر الرفع التي تحمؿ السٌدة الخشبية لممحرس كالتي نجد كاضحا مف خبلؿ 
 يحافظاف عمى أصالتيمازاال الف يلى الفرناؽ كالمدخؿ الرئيسي المذبحماـ شقميبة، باإلضافة إ

 .المعمارية كالفنٌية

  (18المخطط: ) مخطط. 
 .( 144) صورة المحرس:  -
 المقاسات: -

 7.18 :طكؿ الضمع الشمالي
 ـ.

 ـ. 7.10 :طكؿ الضمع الجنكبي
 .ـ 5.88طكؿ الضمع الغربي: .ـ 6.90طكؿ الضمع الشرقي: 

 ـ. 1,66ك  ـ 1,55عرض األركقة: 
 الوصف: - 

صحف مغطى  ياقاعة يتكسطكىك عبارة عف المستطيؿ،  مفالمحرس قريب شكؿ 
ثبلث فتحات، يمتؼ حكؿ  تحت في أعبلهؼ دائرية متجاكزة، في عمى عقكد نص محمكؿ كبقب

      يبدك أٌنو مستحدث الصحف ركاؽ تعمكه سدة خشبية تشرؼ عمى المحرس بسياج معدني
مقاساتيا درجة،  ة، كيتـ الكصكؿ إلييا عبر سمـ خشبي مف إحدل عشر (146) صورة 

 : اآلتيك

 ـ. 0.20القائمة:  ـ. 0.23النائمة:   ـ. 0.70الطكؿ: 

ستراحة كالمبيت، فتحت بيا ، بيا أغطية كأفرشة لبلً مستحدثةسقفت ىذه السدة بأقبية 
 :تيمقاساتيا كاآل ذات شبابيؾ معدنية لجدارفي الضمع الشمالي الشرقي فتحات غائرة في ا

 ـ. 0.37رتفاع عف أرضية السٌدة: اً  ـ. 0.33إلى  ـ 0.25عمؽ: 
 :التغييرات والتجديدات 



www.manaraa.com

 انثانث..........................................................................انحمامات وانعيىنانفصم 

127 
 

مف خبلؿ الدراسة الميدانية لحماـ الساحة الحظنا أٌنو تعرض لكثير مف التجديدات، 
، باإلضافة إلى بببلطات حديثةكتكسية الجدراف كيظير ذلؾ مف خبلؿ تبميط األرضية 

 األصيؿ. المعمارملؾ فقد حافظ عمى طرازه كمع ذ ،مداخؿ القاعات

 :العناصر المعمارية 
 .(147 )صورة :الرئيسي خلالمد -
 المقاسات: -

 ـ. 2عرض:  ـ. 3,30رتفاع:  اً  اإلطار:
 ـ. 1.45عرض: ـ. 2.96رتفاع: اً  الفتحة:

 ـ. 0,70عرض:  ـ. 2,90رتفاع: اً  المصراع الواحد:
 ن: العضادتا -
 المقاسات: -

 ـ. 0,40ك  0,35طكؿ الضمع:  ـ. 0,60رتفاع: اً  القاعدة:
 ـ. 1,55رتفاع: اً  البدن:

 الوصف: -

عدا الجية  ةحماـ الساحة مجمكعة مف البنايات السكنية مف الجيات الثبلثيتكسط 
 كىكالغربية التي تشرؼ عمى شارع شمنتي عزكز، كالتي فتح بيا المدخؿ الرئيسي لمحماـ، 

، ينتيي بعقد نصؼ دائرم، كسيت الشكؿخشبي ذك مصراعيف، تزٌينو حشكات مربعة كمثمثة 
كعمى يساره فتحت نافذة ذات شبابيؾ ، سقيفةالإلى مباشرة كاجيتو بببلطات عصرية، يؤدم 

 :، مقاساتيا كاآلتيمعدنية

 ـ. 1.38 :عف األرضيةرتفاع اً  ـ. 0.77عرض:   ـ. 0.85رتفاع:اً 
تؤدم إلى كما فتح في الركف الشمالي الغربي باب مستحدث يفضي إلى سقيفة أخرل 

 الفرناؽ، أما الطابؽ العمكم فقد استغؿ جزء منو كسكف عائمي.

 .( 148 السقيفة: ) صورة -
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 المقاسات: -
 ـ. 2,40طكؿ الضمع الجنكبي: ـ. 3,85طكؿ الضمع الشمالي:
 ـ. 3,90طكؿ الضمع الغربي: ـ. 4,57طكؿ الضمع الشرقي: 

 المدخل المؤدي إلى المحرس: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.74عرض:  ـ. 1.90رتفاع: اً  الفتحة
 الوصف: -

سفؿ ضمعييا الشرقي ، كضع في أغير منتظـ شكؿسقيفة حماـ الساحة ذات  
ينفتح عمى  مدخؿفتح في الضمع الشمالي الشرقي لمسقيفة ك ، فاجداريف اكالجنكبي مقعد

 المحرس.

 .( 149 ) صورةالقاعة الدافئة:  -
 المقاسات: -

 ـ. 6,10الجنكبي:طكؿ الضمع  ـ. 4,66الضمع الشمالي: طكؿ 
 ـ. 2,96طكؿ الضمع الغربي: 

 المدخل المؤدي إلى الغرفة الدافئة: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.76عرض:  ـ. 1.98رتفاع:  اً 
 الوصف: -

دافئة ذات ، يؤدم إلى غرفة فتحتو مستطيمة مدخؿمف المحرس  بالضمع الشمالي فتح
ف انافذت الجدار الشماليفتحت بيا في  ، مسقفة بقبك برميمي،مستطيؿالمف شكؿ قريب 

ثـ مقصكرة عمى اليسار  احجري ام، كفي نفس الجدار نجد مقعدتنتيياف بقكس نصؼ دائر 
بيا مقعد ك ، فتحتو مستطيمة مدخؿمج إلييا عبر ن ،ذات شكؿ مستطيؿ مخصصة لمعرائس

 :كاآلتي ومقاسات حجرم
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 ـ. 0.44رتفاع عف األرضية: اً  ـ. 0.43عرض: ـ. 3.80ـ ك 3.40طكؿ: 
 مقاساتو: غير منتظـشكمو  كنيؼ مستحدث المقصكرة يمي

 ـ. 0,95 الضمع الغربي: ـ. 1,30الضمع الشمالي: 
 :مقاساتو كاآلتي الغرفة الدافئة حكض لمغسيؿ في الضمع الشرقي مف السقيفة يقابؿك 

 ـ. 0.61عرض:  ـ. 0.98طكؿ: 
 .( 150 ) الصورة القاعة الساخنة: -
 المقاسات: -

 ـ. 6.40الضمع الغربي طكؿ  ـ. 9.46طكؿ الضمع  الشرقي: 
 ـ. 4.45الضمع الجنكبي: طكؿ  ـ. 4.03طكؿ الضمع الشمالي: 

 المدخل:  -
 المقاسات: -

 ـ. 0.70ـ ك  0.65سمؾ  ـ. 0.90عرض:  ـ. 1.95رتفاع: اً  الفتحة:
 الوصف: -

قريب مف  ياشكم تقع ىذه القاعة في الزاكية الشمالية الشرقية مف الحجرة الدافئة 
، كسيت أرضيتيا ث فتحتو مستطيمةلدخكؿ إلييا عبر باب خشبي مستحد، يتـ امستطيؿال

تحات، كيكجد بالجدار بببلطات رخامية مربعة، كسقفيا مشكؿ مف قبك فتحت بو ثبلث ف
في شكؿ  ساخف دائرم الشكؿ )، ك كىك ذك شكؿ مستطيؿ بارد ؛ف لمماءاالشمالي حكض

ستحماـ بطريقة تقميدية بكاسطة دالء ببلستيكية كبيرة يمزج فييا الماء االً برمة(، كتتـ عممية 
 الساخف بالبارد.

 :مقاسات األحواض -
 ـ. 2.28رتفاع: اً  ـ. 1.12قطر:  حوض الماء الساخن
 ـ. 0.72عرض:  ـ. 1.38طكؿ:   حوض الماء البارد

 .( 153  ( و ) صورة 152 ) صورةالفرناق:  -
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 المدخل الرئيسي: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.96عرض:  .ـ 2.33رتفاع: اً  الفتحة
 المدخل الثانوي: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.44سمؾ:  ـ. 0.93عرض:  .ـ 1.83رتفاع: اً  الفتحة
ذك خارجي مج إليو عبر مدخميف، أحدىما نع الفرناؽ خمؼ القاعة الساخنة، ك يق

 فتح عمى المحرس.نكاآلخر داخمي ي ،لمحماـ فتح عمى يسار المدخؿ الرئيسيمصراع كاحد 

الجزء األكؿ  ؛مقسمة إلى قسميف مخزف لمحطبتستغؿ ك يتقدـ الفرناؽ سقيفة كانت 
، يؤدم إلى الجزء ـ( 1.90)رتفاعو كاً  ،ـ( 0.70)غير منتظـ ينتيي بمدخؿ عرضو شكمو 

ا متعمكى تافسفمي فجداريتا فابضمعو الغربي دخمت الثاني الذم جاء عبارة عف ممر منكسر،
اساتيما ـ(، كجاءت مق 0.90)عقكدة بعقد نصؼ دائرم ترتفع عف األرضية بػ أخرل مدخمة 
 :كاآلتي

 ـ. 0.43 :عمؽ ـ. 0.67 :عرض ـ. 1ـ ك 0.60 :رتفاعاً 
مدخؿ آخر عرضو المنكسر ممر الفي نياية  فتح طؿ عمى شارع شمنتي عزكز،ت

مكقد الجدار أسفؿ في ك الفرناؽ، غرفة ، يؤدم مباشرة إلى ـ( 2.19)رتفاعو كاً  ـ( 0.93)
 .ستخداـ الغاز بدال مف الحطب، كىك عبارة عف فتحة في الجداراستحدث نتيجة اً 

 حمام شقميبة: ــ4ــ3ــ1 

  :الموقع 

يقع حماـ شقميبة بنيج دالي عمي مف الجية الجنكبية الرئيسية، كيشرؼ مف الناحية  
رايا، رقـ سٌ القرب  (Impasse saint Nicolas 1)الشرقية عمى نيج القديس نيككالس األكؿ 

 .5الباب 
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 :أصل التسمية 

ليس ىناؾ ما يشير إلى تسمية ىذه المنشأة النفعية بحماـ شقميبة، أك إلى مالكو خبلؿ 
 الفترة العثمانية.

 :تاريخ التأسيس 

عتمادا عمى عناصره ، كاً النفعيإلى تاريخ تشييد ىذا المعمـ ال يكجد ما يشير 
تيا ببعض معالـ العمائرية كاألعمدة كالببلطات الخزفية التي ليا مثيبلالمعمارية كزخارفو 

باإلضافة إلى طرازه المعمارم الذم ال يختمؼ في تخطيطو العاـ عف حمامات  المدينة،
 ني خبلؿ الكجكد العثماني بمدينة عنابة.لنا أٌف الحماـ بي  تبٌيفالمدينة في العصر العثماني، 

  (19المخطط: ) مخطط. 
 (. 155) صورة  المحرس: -

 ـ. 6: الغربي طكؿ الضمع ـ. 5.75: الشرقيك الشمالي طكؿ الضمع 
  األروقة: -
 المقاسات: -

 .ـ 1.36ـ ك  1.16عرض: 
 األعمدة:  -
 المقاسات: -

 ـ. 0.20رتفاع: التاج: اً  ـ. 2رتفاع: البدف: اً  ـ. 0.13رتفاع: القاعدة: اً 
 الوصف: -

، يمتؼ حكلو ركاؽ مف الجيات فتحتو مستطيمة عبر مدخؿ ى المحرسيتـ الكصكؿ إل
يقـك عمى أعمدة رخامية ذات أبداف أسطكانية تتناقص تدريجيا نحك األعمى، فكقيا  ةاألربع
خرل نتفاخ زخرفت بيبلؿ بارز، أما قكاعد ىذه األعمدة فيي األبحمقات متفاكتة االً  دكرمتاج 

نتفاخ، تعمك األعمدة عقكد نصؼ دائرية متجاكزة زينت االً  يأسطكانية ذات حمقتيف متفاكتت
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نصؼ كاجياتيا بببلطات خزفية حديثة، تدعميا ركابط حديدية، سقفت ىذه األركقة بأقبية 
 برميمية.

 16يتككف مف  اخشبي االركاؽ الجنكبي بو مكتب صاحب الحماـ كعمى يمينو نجد سمم 
مسٌدة  لشمالي لسٌدة، فتح في الجدار الصعد عف طريقو إلى ايي  ةدرجة ذات درابزيف معدني

فتحت بيا نافذة صغيرة يعمكىا قكس نصؼ دائرم كيبدك  ـ( 0.36) األكلى عمقيا ؛دخمتاف
 ـ( 0.70)نصؼ دائرم، كالثانية عرضيا  معقكد بعقد  عبارة عف مدخؿأٌف ىذه الدخمة كانت 

جدار الاستغمت كخزانة جدارية، كفي  ـ( 0.38)، كعمقيا ـ( 1) ترتفع عف األرضية بػك 
 ةف تطبلف عمى شارع القديس نيككالس، أما األركقة الثبلثافتحت نافذتلمسٌدة الجنكبي 

لبعض أٌنيا تعرضت  يبدكك ، (ـ 0.52بػ )تو لممحرس بيا مصطبة ترتفع عف أرضي
 تجديدات.لا

 التغييرات والتجديدات: -
نتباه القاعة كالتجديدات مست بشكؿ ممفت لبلً تعرض حماـ شقميبة إلى بعض التغييرات 

 ، باإلضافة إلى تكسية الجدراف كتبميط األرضية بببلطات عصرية.دافئةال
 :العناصر المعمارية 
 .( 156 صورة المدخل الرئيسي: ) -
 المقاسات: -

 ـ. 1.86عرض:  ـ. 2,84: رتفاعاً  اإلطار
 ـ. 0.26سمؾ:  ـ. 1.36 عرض: ـ. 2.34رتفاع:اً  الفتحة

 الوصف: -

كالجية  ف جميع الجيات عدا الجية الشرقيةني حماـ شقميبة كسط البنايات مبي  
فتح المدخؿ الرئيسي لمحماـ في الركف  الجنكبية التي تشرؼ عمى النيج السابؽ الذكر،

 ،سفمي عبارة عف تخريماتال ؛مقسمة إلى جزءيف حجريةحشكة  فتحتو يعمك، الجنكبي الغربي
سٌرة عمى مساحة مستطيمة تتكسطيا زخرفة بارزة قكاميا كتابة دعائية ك عمكم عبارة عف الك 
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كيؤطر  عمى ىيئة عقد نصؼ دائرم، امعدني ا، كفكؽ ىذه الحشكة نجد شباكىيئة طبؽ نجمي
عقد نصؼ دائرم، تزٌيف كاجيتو ببلطات خزفية أصمية قكاميا إطار معقكد ببأكممو المدخؿ 

 زخارؼ نباتية كىندسية.

 السقيفة: -
 المقاسات: -

 ـ. 3.57الضمع الجنكبي:  ـ. 3.45الضمع الشمالي:  ـ. 2.96الضمع الغربي: 
 المقعد الحجري: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.36بركز عف سمت الجدار:  ـ. 0.39رتفاع عف األرضية: اً 
 الوصف: -

 ، بيا مقعد حجرمشبو منحرؼ تمي السقيفة مدخؿ الحماـ مباشرة كىي ذات شكؿ
سقفت بأقبية ك ، كسيت جدرانيا كبمطت أرضيتيا بببلطات عصرية، ممدخؿ الرئيسيمقابؿ ل

تقدمو ثبلث ت محدبمدخؿ آخر معقكد بعقد برميمية، فتح بالزاكية الجنكبية الشرقية لمسقيفة 
 :يا كاآلتيمقاسات غير منتظـدرجات تكصؿ إلى سقيفة ثانية  شكميا 

 .ـ 1.56 الجنكبي: الضمع .ـ 1.40 الشمالي: الضمع .ـ 2.22 الغربي: الضمع
 المدخل المؤدي إلى المحرس: -
 المقاسات: -

 ـ 0.20: أرضية السقيفةرتفاع عف اً  ـ. 0.76عرض:  ـ. 1.96رتفاع: اً  الفتحة
 القاعة الدافئة:  -
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.59سمؾ:  ـ. 0.80عرض:  ـ. 1.85رتفاع: اً 
 الكنيف:  -
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 المقاسات: -
 ـ. 3.40طكؿ الضمع الجنكبي:  ـ. 1.60طكؿ الضمع الشمالي: 

 ـ. 1.20طكؿ الضمع الشرقي: 

 مدخل الكنيف: -
 المقاسات:  -

 ـ. 0,26رتفاع عف األرضية:اً  ـ. 0,64عرض:  ـ. 1,48رتفاع: اً 
 الوصف: -

 عبر مدخؿ معقكد فتح بالركف الجنكبي الغربي ى القاعة الدافئةيتـ الكصكؿ إل
، نجد مستحدثة نصؼ أسطكانية سقفت بأقبية، كىي ذات شكؿ قريب مف المستطيؿ، لممحرس

، كفي الركف الجنكبي (ـ 0.44يرتفع عف أرضية القاعة بػ ) احجري امقعدبجدارىا الشمالي 
بالجية  فتح مستحدثكلو باب  غير منتظـلمجدار المقابؿ لمباب يكجد مرحاض شكمو  الشرقي
إلى القاعة  يؤدمباب ية قاعة فقد فتح في زاكيتو الشرقلم الجنكبي ، أما الضمعالغربية

 الساخنة.

 .( 157 ) صورة القاعة الساخنة: -
 11.37: الجنكبي طكؿ الضمع

 ـ.
 ـ. 4.40: الشرقي طكؿ الضمع

 ـ. 2.30 :الغربي طكؿ الضمع
 المدخل: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.75عرض:  ـ. 1.86رتفاع: اً 
 (. 158) صورة  المقصورة ) بيت العروس(: -

 ـ. 1.97طكؿ الضمع الغربي:  ـ. 1.40طكؿ الضمع الشمالي كالجنكبي: 
 ـ. 0.80طكؿ الضمع الشرقي: 

 الوصف: -
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، كىي ذات شكؿ مستطيؿ، معقكد بعقد محدب عبر مدخؿ ى القاعة الساخنةمج إلن 
ست فتحات مغشاة بالزجاج لئلضاءة، عمى يسار المدخؿ نجد  بوتحت سقفت بقبك برميمي في 

صص أكسطيـ الذم جاء ، حيث خي ةمقاعد حجرية باإلضافة إلى األحكاض المائية الثبلث
عمى شكؿ برمة لمماء الساخف، كخمؼ الباب كبالتحديد في الركف الغربي مف الضمع الجنكبي 

يرتفع عف  المزكدة بمقعد حجرمخمكة المقصكرة أك اليكجد جدار يفصؿ القاعة الساخنة عف 
 .صماء ، زيف جدارىا بعقد زكراءـ( 0,36األرضية بػ )

 :واألسبمة العيون ـ2

 تعريف السبيل: ــ1ــ2

 :السبيل لغة  
ىك مكاف اًلستقاء الماء، كأسبؿ المطر: بمعنى ىطؿ، كقد ييذٌكر ااًلسـ كييؤنث، كقاؿ   

ًابف سكيت يجمع عمى التأنيث سبكؿ كأسبمة، كعمى التذكير سبؿ، كالسبيؿ ىك الطريؽ كما 
كضح منو، كسبؿ الشيء إذا أباحو كأٌنو جعؿ إليو طريقا مطركقة، كأسبؿ الزرع أم أخرج 

بمعنى صبو، كيرل البعض أٌف ىذه األسبمة اشتقت تسميتيا مف ًابف  سنبمو، كأسبؿ الماء
 1السبيؿ أم الطريؽ، كالسمسبيؿ عيف في الجٌنة.

 :السبيل ِاصطالحا  

قاـ في األماكف العامة كاألحياء كفي أركاف العمائر الدينية عبارة عف مشرب يي السبيؿ 
، كالمتردديف عميو كعابرم السبيؿ، كذلؾ لتسبيؿ الماء ألىؿ الحي أك بالقرب منياكالمدنية 

ككاف الماء يسيؿ إما مف حكض حجرم أك رخامي صغير، أك مف صنبكر معدني متقف 
كتعرؼ األسبمة  ة نحاسٌية يستعمميا عابرم السبيؿ،عمؽ في أحد الجكانب طاسالصنع، كقد تي 

 .2، كفي المغرب العربي تسمى بالساقيةبتركيا باسـ تششمو أك جشمو كششـ
                                                           

 .1931، ص 22، ج3، المصدر السابؽ، مجبف منظكر الفضؿ محمد بف مكـرجماؿ الديف أبي   1
 .219، 218عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص ػ   2
 . =138، ص ـ2000القاىرة، مدبكلي،  مطبعة ،1ط اإلسبلمية، كالفنكف العمارة ػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات  
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سبيؿ لـ تقتصر في العصكر الكيسطى اإلسبلمية عمى المبنى المخصص  ككممة 
ٌنما شممت كثيرا مف المنشآت مثؿ مباني الكيٌتاب التي كانت تي  عرؼ بكٌتاب لمشرب فقط، كا 

 .1كجكد سبيؿ تحتيا أك بجكارىا السبيؿ بالرغـ مف عدـ

العربية قبؿ اإلسبلـ، إٌف فكرة تكفير المياه لمٌناس كسقايتيـ كانت مكجكدة في الجزيرة  
فقد كاف شرفاء قريش يتسابقكف عمى الفكز بالسقاية لمكافديف لزيارة بيت اهلل الحراـ كالقكافؿ 
عبلء شأنيـ، كمف سقاية بيت اهلل الحراـ في مكة إلى  التي تىٍعبر بجانبو، ككف ذلؾ فيو ًرفعة كا 

فعرفت بذلؾ الببلد  نقؿ العرب ىذه المكرمة سقاية الماء في طرقات المدف اإلسبلمية
اإلسبلمية عادة إنشاء مرافؽ خيرية ًبغية تسبيؿ المياه لممارة؛ ففي مكة المكرمة كانت بئر 
زمـز أكؿ سقاية ًانتفع بيا حجاج بيت اهلل الحراـ، بعدىا ًانتشرت السقايات في عصر الخمفاء 

العباسية كذلؾ الراشديف كأيقيمت بيف مكة كالمدينة، كشيد العصر األمكم كعيد الخبلفة 
 .2ظيكر عٌدة منشآت لتكفير المياه بمكة المكرمة كًازداد ااًلىتماـ بيا

كقد بمغ عددىا بتركيا ما يقارب ثمانمائة حكض لمشرب، كقد كانت ىذه العيكف تستمد 
مياىيا مف خزاف كبير مثبت إلى الخمؼ منيا، ككاف األىالي يتزكدكف بالماء عف طريؽ 
صنابير مثبتة بكاجيتيا، كلـ تعرؼ فكرة إنشاء صياريج في باطف األرض بتركيا إاٌل مع 

 .3ميبلدمالية القرف السادس عشر ظيكر عمارة السبيؿ في نيا

 نماذج العيون المدروسة: ـ1ـ2

، أبرزىا سبيؿ اعين ةعشر  تحتكم عمى ست (ـ19) في أكائؿ القرفعنابة مدينة كانت  
 5.500) قناة فخارية طكلياباإلضافة إلى مصدر آخر كالمتمثؿ في  ،عيف األسيرأك العبيد 

                                                                                                                                                                                     

 .291ـ، مكتبة مدبكلي، القاىرة، دت، ص 1798ػػ  1517ػ محمكد حامد الحسيني، األسبمة العثمانية بمدينة القاىرة   
فؤاد محمد أحمد قعقكر، األسبمة المائية في العمارة اإلسبلمية ػػ حالة دراسة مدينة نابمس ػػ، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة   1

 .14، ص 2010عة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، الماجستير في اليندسة المعمارية، جام
 .18، 17، 16نفسو، ص   2
 .295، 291ػمحمكد حامد الحسيني، المرجع السابؽ، ص   3
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المؤرخ حصي ؛ في حيف يي 1مصدرىا كادم فرشة لتتصؿ بالمنبع الذم يكجد خارج السكر (ـ
، منيا أربعة كبيرة كىي: عيف العثماني العصرخبلؿ بمدينة عنابة  اثبلثيف عين "حسف دردكر"

) شارع الفداء(، عيف  جرادة )شارع الجزائر(، عيف شريط )ساحة السبلح(، حكض السكاف
كجاءت ىذه األسبمة مككنة مف قبة مكسكة بالزليج كحكض مف  )أرض الخطيب(، األسير

 .2الرخاـ، كمحاطة بسكر مف الحديد

 عين األسير: ـ1ـ1ـ2
  :الموقع 

عمى تقع عيف األسير بالقرب مف سكر مدينة عنابة في مكاف يعرؼ بأرض الخطيب 
، (rue de la fontaine romaine )  كبالتحديد شارع العيف الركمانية ةالخركبباب  طريؽ

، كعف حصف (ـ 600)البحر بحكالي إلى أسفؿ القمعة الحفصية كتبعد عف  كىي تقع
 .3 (ـ 700)المعذبيف بػ 

  :أصل التسمية 
عكد إلى أحد األسرل األكركبييف خبلؿ الكجكد عتقد أٌف تسميتيا بعيف األسير تيي 

عمييا أطمؽ ، في حيف ائياالعثماني بمدينة عنابة الذم مقابؿ الحصكؿ عمى حريتو قاـ ببن
السكاف المحمييف لمدينة أما  ،4كلكف يجيؿ سبب التسمية الفرنسيكف تسمية العيف الركمانية

  .سمكنيا بعيف الياسيفيي  عنابة
  :المؤسس 

جف بحصف تذكر الركاية الشفكية أٌف العيف مف بناء أحد األسرل األكربييف، الذم سي 
، حيث خبلؿ العيد كفدية ببناء ىذه العيفتو قاـ ؿ عمى حريٌ القصريف كمقابؿ الحصك 

 العثماني عمؿ األتراؾ عمى اإلستفادة مف خبرات األسرل مقابؿ إطبلؽ سراحيـ.
                                                           

Albert Maitrot, op.cit. p.497.                                                                                   1  
H’sen Derdour, op.cit, t2, p.43.                                                                              2 

            3 Albert Maitrot, op. cit, p. 497.                                                                     
Louis Arnaud, Bône son histoire…ses histoires, sd, p. 70.                                           4 
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 :تاريخ التأسيس 

عتمادا عمى زخرفة ـ(، كذلؾ اً 18)عتقد أٌف تاريخ بناء عيف األسير يرجع إلى القرف يي   
 .الباركؾالمكحة الرخامية التي تزٌينيا زخارؼ نفذت بأسمكب 

 (. 160) صورة  لمخطط:ا 
 (. 162) صورة  الموحة الرخامية: -
 المقاسات: -

 سـ. 6: سمؾ ـ.        0,80عرض:            .ـ 1,05رتفاع: اً 
 الوصف:  -

تتصدر العيف لكحة مف الرخاـ األبيض النقي مستطيمة الشكؿ حفر عمييا زخارؼ 
 مارية كنباتية، تتألؼ مف مستكييف؛بارزة يطغى عمييا أسمكب الباركؾ قكاميا عناصر مع

المستكل األكؿ ) العمكم( تعرض جزء كبير منو إلى التمؼ كالجزء المتبقي قكامو أكراؽ 
ستطالة كاضحة ذات تعريقات متعددة مدببة كحمزكنية تتخمميا بعض باً األكنتس التي رسمت  

 رؼ عمييا.العناصر البيضكية كالتي نعتقد أٌنيا عبارة عف فكاكو لـ نستطع التع
بينما المستكل الثاني عبارة عف حنية ) تشبو حنية المحراب( نصؼ دائرية مركبة مف  

أخاديد تبرز الكاحدة عف األخرل محمكلة بعمكد حمزكني يتألؼ مف تاج ناقكسي  ةأربع
كقاعدة، يتكسط صدر الحنية عناصر حمزكنية عمى ىيئة حرؼ " الكاك" تنمك فكؽ بعضيا 

مس كنعتقد أٌنو عبارة عف قاعدة شكمو ، أما الجزء السفمي منو فقد طي االبعض مشكمة حكض
تقؼ عمييا سمة بداخميا  ،بنفس العنصر الزخرفي " الكاك"، يتكجيا مف األعمى كرقة األكنتس

ارة التي تعمك تيجاف باقة مف الكركد تنمك منيا أفرع مكرقة ممساء بسيطة، يقكـ عمى الحدٌ 
رة  بالزخارؼ كاألساليب الفنية الصينية التي كفدت إلى أكركبا األعمدة عناصر معمارية متأث

خبلؿ عصر النيضة، تتشكؿ مف طابقيف السفمي يتكسطو باب بمصراعيف، أما العمكم 
 نافذة بدفتييا يتكجيا قبة مفمطحة معقكفة الجانبيف تعمكىا دائرة صغيرة. بوفتحت 
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عمدة مربعة متناقصة نحك أيكتنؼ المستكل الثاني مف الجانب األيمف كاأليسر  
يف، األكؿ قكامو عناصر حمزكنية، أما تيجاف مركبة كقاعدة تتألؼ مف جزء عمكىااألعمى ت

ف، كجاءت المكحة مؤطرة مف كؿ الجيات بإطار يتكسطو معيٌ فيك مربع الجزء السفمي 
 متناقص البركز خالي مف الزخرفة.

 (. 163) صورة  الحوض: -
 المقاسات:  -

 سـ. 8 سمؾ: ـ.   0,90قطر:  ـ.        0,15عمؽ:  ـ.     0,30رتفاع: اً 
 الوصف: -

نصؼ دائرم مبني مف الحجارة، كيتـ فيو سيبلف الماء مف صنبكر شكؿ الحكض 
    .العيف المثبت بالمكحة الرخامية

 :الفصل ممخص

عرفت مدينة عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية تشييد العديد مف الحمامات العامة كالتي 

تتكزع داخؿ قصبة المدينة بالقرب مف جامع البام، كنذكر منيا حماـ القايد الذم  جاءت

حتمؿ أٌنو يعكد لمفترة الزيرية كىك أقدـ نمكذج لمحمامات بالمدينة، أما التي بنيت خبلؿ يي 

التكاجد العثماني فتتمثؿ في حماـ البركة كحماـ الساحة كحماـ شقميبة، كمف خبلؿ معاينتنا 

كؿ ضح لنا أٌف ىذه المنشآت اتخذت في نظاميا التخطيطي طرازيف: الطراز األالميدانية يت

ثبلث قاعات متتالية، كالطراز الثاني المككف مف أربع  كيتمثؿ في النظاـ التخطيطي ذا

كفيما يخص العيكف فتحتفظ  مدينة عنابة بنمكذج كاحد يعكد لمفترة العثمانية  قاعات متتالية،

   .  الباركؾلمنفذة بأسمكب كيتمثؿ في عيف األسير ا
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 :المدروسة ـ بطاقات جرد لمحماماتـ1

 9 رقم البطاقة

 
اسطاؿ  3شارع يقع حماـ البركة بالوصف: 

، نمج إليو عبر مدخؿ تميو سقيفة تؤدم إلى مسعكد
المحرس الذم اتخذ شكبل قريبا مف المربع، تحيط 
بو أربعة أركقة تحددىا عقكد نصؼ دائرية 

أعمدة رخامية، كخمؼ الركاؽ محمكلة عمى 
الشرقي لممحرس نجد مصٌمى، يمي المحرس 
القاعة الباردة، كبعدىا القاعة الدافئة الممتدة بشكؿ 
كدت بكراسي حجرية كمراحيض، فيتح بيا  طكلي، زي
مدخؿ معقكد يؤدم إلى الغرفة الساخنة، أما 
الفرناؽ فمو مدخؿ مستقؿ عف قاعات الحماـ تمٌيز 

 باالستطالة.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 اسم المعمم
 حماـ البركة
 )البغدادم( 

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 / المؤسس
 الفترة العثمانية تاريخ التأسيس

 آجر، رخاـ، خشب مواد البناء

 / تقنيات البناء

الوضعية 
 القانونية

 قطاع خاص

 القطاع المحفكظ التصنيف
 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 الرسمية

 26رقـ: 

 جٌيدة الحفظ حالة
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 10 رقم البطاقة

 
، يتـ نيج محمكد قشيقع حماـ القايد ب الوصف:

الدخكؿ إليو عبر مدخؿ فتحتو مستطيمة، يؤدم 
إلى سقيفة، كيتألؼ الحماـ مف أربع قاعات 

المحرس ذك الشكؿ القريب  متتالية، كتتمثؿ في
مف المربع، كىك عبارة عف صحف مغطى بقبة 
كدت بفتحات لئلضاءة كالتيكية،  نصؼ كركية زي
تحيط بالصحف أركقة عمى ىيئة أكاكيف، تمي 
المحرس القاعة الباردة المسقفة بقبة نصؼ 
دائرية محمكلة عمى حنايا ركنية، أما القاعة 

تقريبا،  الدافئة اتخذت شكبل قريب مف المربع
سيقفت بقبك نصؼ برميمي، في حيف جاءت 

 القاعة الساخنة ممتدة بشكؿ طكلي.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 حماـ القايد اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة

 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 / المؤسس
 الفترة العثمانية تاريخ التأسيس

 حجارة، آجر، رخاـ البناءمواد 

 مداميؾ غير منتظمة تقنيات البناء
الوضعية 
 قطاع خاص القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف

 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 26رقـ:  الرسمية

 سٌيئة الحفظ حالة

 

 

 



www.manaraa.com

 انثانث..........................................................................انحمامات وانعيىنانفصم 

142 
 

 11 رقم البطاقة

 
أكت  20ساحة يقع حماـ الساحة ب الوصف:
عمى نيج شمنتي عزكز،  ، كىك ييشرؼ1956

جاء في تخطيطو العاـ ينتمي إلى نمط القاعات 
المتتالية؛ حيث يتـ الدخكؿ إليو عبر مدخؿ ذك 
مصراعيف تميو سقيفة مزكدة بكراسي حجرية 
كمف ىذه السقيفة نمج إلى المحرس الذم ىك 
نفسو القاعة الباردة التي جاءت تحتكم عمى 

ة إلى مصاطب الستراحة المستحميف، باإلضاف
سمـ خشبي يؤدم إلى الٌسدة، فيتح بيذه القاعة 
مدخؿ نمج مف خبللو إلى الحجرة الدافئة ممتدة 
بشكؿ طكلي، كمسقفة بقبك برميمي، أما القاعة 
الساخنة فشكميا قريب مف المستطيؿ بيا 
أحكاض الماء البارد كالدافئ كالساخف، كيقع 
الفرناؽ خمؼ ىذه القاعة نمج إليو عبر مدخميف، 

حدىما خارجي، كاآلخر داخمي ينفتح عمى أ
 المحرس.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 حماـ الساحة اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة

 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 / المؤسس
 الفترة العثمانية تاريخ التأسيس

 آجر، رخاـ، خشب مواد البناء

المداميؾ اآلجكرية  البناءتقنيات 
 المنتظمة

الوضعية 
 قطاع خاص القانونية

 القطاع المحفكظ التصنيف

 ـ2013 تاريخ التصنيف
رقم الجريدة 

 26رقـ:  الرسمية

 جٌيدة الحفظ حالة
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 12 رقم البطاقة

 
، نمج نيج دالي عمييقع حماـ شقميبة ب الوصف:

سقيفة إليو عبر مدخؿ فتحتو مستطيمة، تميو 
مقسمة إلى جزءيف، اتخذا شكؿ غير منتظـ، 
تؤدم السقيفة إلى محرس تحيط بو أربعة أركقة 
تحددىا عقكد محمكلة عمى أعمدة رخامية، تميو 
القاعة الدافئة مزكدة بكنيؼ كمقاعد حجرية، 
كمنيا ندخؿ إلى القاعة الساخنة ذات الشكؿ 
المستطيؿ، سيقفت بقبك برميمي فيتحت بأعبله 

لئلضاءة كالتيكية، كجاءت ىذه القاعة فتحات 
تحتكم أيضا عمى خمكة باإلضافة إلى ثبلثة 
أحكاض مائية ) حكض الماء البارد، كالدافئ، 

 كالساخف(.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 حماـ شقميبة اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة

 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 / المؤسس
 الفترة العثمانية تاريخ التأسيس

 حجارة، رخاـ، خشب مواد البناء

 / تقنيات البناء

الوضعية 
 القانونية

 قطاع خاص

 القطاع المحفكظ التصنيف
 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 الرسمية

 26رقـ: 

 جٌيدة الحفظ حالة
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 ـ بطاقة جرد لعين األسير:ـ2

 13 البطاقةرقم 

 
تقع عيف األسير بالقرب مف سكر  الوصف:

مدينة عنابة في مكاف يعرؼ بأرض الخطيب 
كبالتحديد شارع العيف  ةالخركبباب  عمى طريؽ
، (rue de la fontaine romaine )  الركمانية

كىي ذات تخطيط بسيط يتككف مف حنية جدارية 
تزٌيف كاجيتيا لكحة رخامية مزخرفة بزخارؼ 

قكاميا أسمكب الباركؾ، كفي كسط ىذه  بارزة 
المكحة صنبكر يسيؿ منو الماء في حكض 

 نصؼ دائرم.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23CHME001 

 مدني نوعية المبنى

 عيف األسير اسم المعمم

 الموقع

 كالية عنابة
 دائرة عنابة

 بمدية عنابة

 أسير أكركبي المؤسس

 ـ 18القرف  تاريخ التأسيس

 حجارة، رخاـ مواد البناء

مداميؾ حجرية  تقنيات البناء
 منتظمة

الوضعية 
 القانونية

 قطاع خاص

 القطاع المحفكظ التصنيف

 ـ2013 تاريخ التصنيف

رقم الجريدة 
 26رقـ:  الرسمية

 متكسطة الحفظ حالة
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  تمييد:

لقد ركز رجاؿ الفكر العمراني عمى ضركرة تحصيف المدف اإلسبلمية طبيعيا، حيث 
ٌنما أستدارة نير بكجكب اً  شادكاأ ك بحر بيا، أك كقكعيا فكؽ جبؿ متكعر، كلـ يكتفكا بذلؾ كا 
ختيار مكاد إنشائية صمدة صطناعية، كذلؾ بالحرص عمى اً شترطكا تكفير الحصانة االً اً 

 مأخكذة مف الطبيعة.

ىتماـ المسمميف بتشييد العمائر الحربية حفاظا عمى كىناؾ عكامؿ عٌدة كانت كراء اً  
ذات كىي أبنية مستطيمة الشكؿ دكلتيـ كحضارتيـ مف أم خطر خارجي، فبنكا األربطة 
ار، القبلع كالمدف المحصنة باألسك أبراج لممراقبة حجراتيا خالية مف الفتحات، كما شٌيدكا 

ستراتيجية ختيار المكاقع االً كما عنكا باً  كًاىتمكا بتحصيف القصكر داخؿ المدف أك خارجيا
المشٌيدة  تككف بمثابة نقطة دفاعية ىامة لممدينةلمدف إلقامة القبلع عمييا مف ال القريبة

 .1بالقرب منيا

عتبر بناء األسكار كاألبراج كالقبلع كالحصكف مف الكسائؿ التي تساعد عمى حفظ كيي  
رتبط تخطيطيا بتطكر ستخداميا، كقد اً النفس كالماؿ كالعرض، كمف ثـ أكجب فقياء العمراف اً 

 .2الدفاع كاليجـك كأساليبيماكسائؿ 

يستدعي إنشاء قمعة ختبلؼ مكاقع المدف، فمنيا مااً ة بختمفت التحصينات اإلنشائياً كقد  
عمى تؿ قريب لكقكع المدينة في كاد منخفض كحمب، كمف المدف ما يستمـز ضركرة إقامة 

جاءت محارس كنكاظر لمراقبة السكاحؿ مثؿ مدف ساحؿ الشماؿ اإلفريقي، كمنيا مدف 
ستحكاماتيا الحربية عبارة عف خنادؽ كأسكار كفياصؿ مثؿ كاسط كبغداد، كالقاىرة اً 

 .3كالميدية...، كلقد أثرت األسكار في تخطيط المدينة اإلسبلمية تأثيرا كاضحا
                                                           

الحديثة لمكتاب ، األكاديمية 1محمد الجييني، إطبللة عمى العمارة الحربية في شرؽ العالـ اإلسبلمي عبر العصكر، ط 1
 .07، ص 2007، الجامعي، القاىرة

 .123، 122، ص ...سبلميةالمدينة اإلمحمد عبد الستار عثماف،  2
 .123، ص نفسو 3
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المشٌيدة فقد ًاشتممت في مجمميا عمى نفس العناصر كميما كاف نكع العمارة العسكرية  
كالشرافات كالسقاطات كفتحات لممدفعية، كما ًامتازت بحصانتيا مف المعمارية كالمزاغؿ 

 حيث الحرص عمى ًاختيار مكاد بنائية صمدة كمقاكمة ألم خطر أجنبي.
، حيث اإلسبلميحتفظت مدينة عنابة بنماذج مف العمارة العسكرية بببلد المغرب اً  

كىي ، "حسف الكزاف"ك "البكرمعبيد اهلل  يبأ"الجغرافي أشارت إلييا المصادر التاريخية أمثاؿ 
 ستحكامات العسكريةببناء االً كا لـ ييتمالذيف  كالحفصييف تعكد إلى فترة حكـ الحمادييف

شارة إلى أنيـ كانكا يقكمكف أحيانا بإعادة اصميـ كثغكرىـ البحرية، كتجدر اإلستثناء عك باً 
، كتتمثؿ ىذه العمائر في بقايا لحكميـ بناء كترميـ أسكار المدف المبنية خبلؿ الفترات السابقة

 سكر المدينة الذم يعكد لمفترة الزيرية الحمادية، كالقمعة الحفصية، كحصف المعذبيف.

 األسوار ـ1

 تعريف السور:  ــ1ــ1
 :السور لغة 

جمع أسكار كسيراف، كىك حائط سار يسير إذا مشى، كتسكَّر الحائط: تسمقو، كالسكر   
كر عمى الذم يحيط بالمدينة أك بجزء منيا، كىك نطاؽ مصطمح السٌ طمؽ حيث يي المدينة، 

تتخممو أبراج يقـك حكؿ القمعة أك المدينة، كاألسكار بضـ األلؼ ككسرىا: قائد الفرس، كالجٌيد 
ىك جدار عاؿ ضخـ يحيط بالبناء كر الرمي بالٌسياـ، كالثابت عمى ظير الفرس، كالسٌ 

 .1لحمايتو
  ّصطالحااِ ور الس:  

ضخـ يحيط بالبناء لحمايتو، يتمٌيز بالعمك كالضخامة في  عبارة عف جدار عاؿو ىك   
مف بيف المنشآت  ييعدرتفاع، كىك تحصيف المستكطف مف العدك كالمصكص، ك العرض كاالً 

                                                           
 . 411ػػ مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، المصدر السابؽ، ص  1

 .100ػػ سامي محمد نكار، المرجع السابؽ، ص 
 .153ػػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص 
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الدفاعية التي تنشأ ليذا الغرض كالدرب كالحفير، كقد كاف الناس يتعاكنكف في بناء األسكار 
 .  1فقة تكزع بينيـ كفؽ نظاـ معٌيف يقبمكنو كيرضكنوعمى نفقتيـ، حيث كانت الن

رؼ منذ القدـ بشكمو كر شكؿ حاجز ترابي أك خشبي أك حجرم، كلقد عي كيأخذ السٌ  
في زمف الحرب، أما  كر الميداني يقاـ عمى عجؿو الميداني )المؤقت( كالثابت، ككاف السٌ 

األسكار الثابتة أك الدائمة فكانت تقاـ في زمف السمـ، كىي أقكل مف األسكار الميدانية كأكثرىا 
 . 2لذلؾ عمد المسممكف إلى إحاطة مدنيـ باألسكار المنيعة لتككف حصنا كاقيا ليا ،إتقانا

  :الحمادي ورالسّ ـ 2ـ1
 :المؤسس وتاريخ التأسيس 

صطناعية لمدينة عنابة خبلؿ لجغرافي األندلسي إلى الحصانة االً ا "البكرم"لقد أشار 
 .3 رت بكنة الحديثة بعد الخمسيف كأربعمائة..."كً "...كقد سي :العيد الحمادم في قكلو

في كصفو لمدينة عنابة خبلؿ القرف الخامس اليجرم/  "البكرم"عتمادا عمى ما أكرده كاً 
في فترة حكـ  (ـ1059ػػ 1058ق/ 450) الحادم عشر الميبلدم فقد سكرت المدينة بعد سنة 

 ."بف باديس"المعز 
 المخطط. 
 (. 165) صورة الجدران:  -
 المقاسات: -

 ـ. 1.55سمؾ:  .ـ 6رتفاع: اً 

                                                           
أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ المخمي بف الرامي، اإلعبلف بأحكاـ البنياف، تحقيؽ: فريد بف سميماف، مركز النشر   1

 ـ، ص.1999الجامعي، 
محمد عياش، ااًلستحكامات العسكرية المرينية مف خبلؿ مدينتي فاس الجديدة كالمنصكرة بتممساف، مذكرة مقدمة لنيؿ   2

 .28، 27ـ، ص 2006ػ 2005ار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، شيادة الماجستير في اآلث
 .54أبك عبيد اهلل البكرم، المصدر السابؽ، ص  3
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 الوصف: -

 (ـ1048)  في سنةكصؼ صاحب اليدايا الممكية سكر مدينة عنابة قائبل: "... 
حيطت مدينة عنابة بسكر مف الحجارة محكـ البناء، مرتفع كمدعـ بأبراج صغيرة متكجية أي 

  المؤلؼ، كعمى ما يبدك أٌف 1"درت المسافة بيف البرج كاآلخر عشرة أقداـ تقريبانحك البر، قي 
ق/ 450) يككف أف أخطأ في تقدير التاريخ اليجرم بالميبلدم، الذم مف المفركض 

بمختمؼ الحجارة تمثمت مادة بنائو في ك العديد مف المزاغؿ،  تح بسكر المدينة، كقد في (ـ1058
 .كالمبلط أنكاعيا

 :العناصر المعمارية 
 :سورأبواب ال -

أربعة أبكاب رئيسية تعكد إلى تحت بسكر مدينة عنابة خبلؿ العيد اإلسبلمي لقد في 
 الفترة الحمادية، كىي تتكزع كمايمي:

 (. 167 باب المقابر: ) صورة -
 المقاسات: -

 ـ. 0.50سمؾ الركائز:  ـ. 2.25:عرض ـ. 2.75:فاعرتاً 
 الوصف: -

تح بالجية الشمالية الغربية مقابؿ القمعة الحفصية، أعمى المدينة، في باب المقابر يقع   
يطالي عمى تعرض لمتفجير أثناء اليجـك اإل ،2الحصف أك باب القصبة عرؼ أيضا ببابكيي 

كىذا ما  ،1، كتـ تجديده خبلؿ القرف التاسع عشر لمميبلد3(ـ1607)مدينة عنابة سنة 
                                                           

 .127، ص الممكية... امجيكؿ، اليدايمؤلؼ  1
Albert Maitrot, op. cit, p.118.                                                                                 2  

 .97، ص الممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  ػ
 .502، ص ...الديف سعيدكني، كرقات جزائرية ناصرػ 
 .97، ص الممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  3
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كطمس العدد الثاني مف سنة  (18.2)كف تاريخ نبلحظو اليـك عمى مفتاح عقد الباب، حيث دي 
 كاآلجر.تتقدمو ركائز مف الحجارة  التجديد،

 .( 168 ) صورة باب البحر: -
 الوصف: -

بباب البحرية أك باب المرسى، يقع بالناحية الشرقية مف مدينة عنابة،  رؼ أيضاعي   
يتمتع بو مف قكة كصبلبة لـ يستطع اإليطاليكف  اكنظرا لم كيعتبر الباب الرئيسي لممدينة،

 .2مميبلدالكف قتاؿ خبلؿ القرف السابع عشر حتبللو داً 

 السوق:باب  -
  الوصف:  -
  rues Thiers et عمى مكقع شارعي بالجية الغربية مف المدينةباب السكؽ يقع   

Lemercier   رؼ أيضا سـ لكقكعو عمى مقربة مف أسكاؽ الحبكب كالماشية، عي مي بيذا االً سي
بالباب البرم، كباب الربح، كباب العرب، كباب السكاف، كباب قسنطينة ككنو يقع عمى 

 .3الكطني المؤدم إلى مدينة قسنطينةالطريؽ 
  باب الصقور: -
 الوصف: -
تح ىك اآلخر بالجانب الشمالي الغربي لمدينة عنابة، كأصبح يعرؼ بداية مف سنة في   

 .Damrémont4ـ بباب دامريمكف 1837
                                                                                                                                                                                     

                                                                                1. Albert Maitrot, op. cit, p. 494 
     Louis Arnaud, op. cit, p. 67.                                                                                     2 

 .129، 103، ص الممكية... مجيكؿ، اليداياػ مؤلؼ 
  Louis Arnaud, op. cit, p. 67.                                                                                 3  

 . 502، ص ...الديف سعيدكني، كرقات جزائرية ناصر ػ
 .201، ص 1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة، "لمافعنابة في نظر الرحاليف األ"ػ أبك العيد دكدك، 

Louis Arnaud, op. cit, p. 67.                                                                                   4 
 .201ص المرجع السابؽ، أبك العيد دكدك، ػػ 
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 القالعـ 2

 تعريف القمعة: ــ1ــ2

 :القمعة لغة  
كقىمىعه كًقمىعه، قاؿ ًابف بىٌرم: غير ، كجمعيا ًقبلعه المبني عمى جبؿالممتنع ىي الحصف  

الجكىرٌم يقكؿ القىمىعىة، بفتح البٌلـ، الحصف في الجبؿ، كجمعو ًقبلعه كقىمىعه كًقمىعه. كأٍقًمعكا بيذه 
ا: بنكىا فجعمكىا كالقمعة، كقيؿ: القٍمعة، بسككف البٌلـ، ًحٍصف ميشرؼ، كجمعو  الببلد إٍقبلىعن

 .1قيميكعه 
  :القمعة ِاصطالحا 

    ، كىناؾ شركط يجب التقيد بيا عند بناء برج حصيف ييقاـ عمى مكاف مشرؼو أك جبؿو
في: المكقع المنيع كالمشرؼ عمى المدينة لتمبية الغرض، كلعؿ اليدؼ مف  مخصياالقمعة كن

بناء القبلع خارج المدف ىك حماية ىذه األخيرة مف أم خطر خارجي، حيث جاءت بمثابة 
، كقد شاع  مجأالمأكل الحصيف الذم يي  ستخداميا خبلؿ العصكر اً إليو كقت كقكع اليجـك

كالقمعة عبارة عف مجمكعة مف األسكار كاألبراج كالمزاغؿ كالمراقب كالثكنات،  ،2الكسطى
 .3متازت بككنيا سكنا لمجند دكف المدنييفكاً 

 مع مجيئ المكحديف عمارة القبلع ظيرت في ببلد المغرب اإلسبلمي يبدك أفٌ ك  
بيا الحفصيكف، كىي مقر إقامة الحاكـ، كىي عبارة عف مدينة مصغرة قادرة عمى حتفظ كاً 
 .4ستمرار كالعيش بكسائميا الخاصة مدة مف الزمفاالً 

                                                           
ً بف منظكر، المصدر السابؽ، مج  1  .3723، ص 42، ج5جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر
 . 145، ص المدينة االسبلمية...عثماف،  محمد عبد الستارػ  2
 .241ص ، معجـ مصطمحات العمارة... عاصـ محمد رزؽ،ػ 
 .242، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  3
 .87، المرجع السابؽ، ص برنشفيؾ ركبار 4
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 القمعة الحفصية: ـ2ـ2
 :الموقع 

دت فكؽ أكمة بالجانب الشرقي مف القمعة الحفصية في مكضع مرتفع حيث شيٌ  تقع
، (ـ 500بحكالي  تشرؼ عمى جميع أنحاءىا، كالقمعة منفصمة عف المدينة ىيمدينة عنابة، ك 

ركعي في  كقد، 1حيث يفصؿ بينيما القبكر كالمباني المكريسيكية مقامة عمى تؿ صغير
 ستراتيجي لمدفاع عف المدينة خبلؿ القركف الكسطى.يا المكقع االً ئبنا
  :المؤسس 

ػ ػػ1284ق/699ػػػ683) "سحاؽ الحفصيإبف زكرياء  اأب"تذكر النصكص التاريخية أٌف 
مدينة الحماية  لغرض، 2(ـ1291ق/690)ء قمعة عنابة، كذلؾ سنة أمر ببنا ـ( ىك مف 1300

، في (الميبلدمرة ) القرف الثالث عشر كصٌد اليجمات التي كانت تجتاحيا خبلؿ تمؾ الفت
ىك مف أنفؽ  "محمد الصالح بف مصركر الجزيرم "أباشير المكحة التأسيسية أٌف المكلى حيف تي 

نصكصا  ، لكف لـ نجد"بف محمدحصف، ككاف النائب في البناء "عمر مالو عمى بناء ىذا ال
سنة بسبب صعكبة التمكيؿ الناتج  ةعشر  تشير إلى ىاتيف الشخصيتيف، كتـ البناء بعد سبع

 .3"بف أبي يحي أبي بكرالفضؿ "عف ضعؼ الجباية كقمة التجييزات، ككاف ذلؾ في عيد 

 :تاريخ التأسيس 

، كىذا ما تؤكده المصادر ممكؾ تكنس الحفصييفإلى  قمعة مدينة عنابةيرجع  بناء 
حسف "كفي ىذا الصدد يذكر  التاريخية كالجغرافية، لكٌنيا ال تعطي لنا تاريخا محددا لبنائيا

حصينة محاطة بأسكار سميكة : "...كفي الجانب الشرقي مف المدينة تكجد قمعة كبيرة "الكزاف
                                                           

 .137، ص الممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  1
 .89، ص ...يةناصر الديف سعيدكني، الحياة اإلقتصاد 2
، تقديـ 1607، غزكة الطكسكانييف لبكنة في سبتمبر 1607تقرير مف جميكرية البندقية في الثامف كالعشريف مف أكتكبر  3

 .63كتعميؽ: محمد لخضر بكبكر ك سعيد دحماني، مؤسسة الرجاء لمنشر، ص 
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 "مارمكؿ كربخاؿ"، كقد نقؿ عنو المؤلؼ اإلسباني 1مف بناء ممكؾ تكنس، كفييا يقيـ الحاكـ"
 التأسيسيةالمكحة   ستقراءكمف خبلؿ اً ، 2ـ( ىذا الكصؼ في كتابو " إفريقيا"16ىػ/10: )ؽ

، (ـ1700ق/1112)القمعة الحفصية كاف سنة  ترميـف لنا أٌف تبيٌ  التي جاءت تعمك باب القمعة
 :اهلل كتب" كتككف النتيجة كاآلتي كذلؾ بحساب الجممة " ببركة

ػػ ق =  30ػػ ؿ =  30ػػ ؿ =  1ػػ ا =  400ػػ ت =  20ػػ ؾ =  200ػػ ر =  2ػػ ب = 2ب = 
 ـ.1700ق المكافؽ لػ 1112كالمجمكع يككف:  2ػػ ب =  400ػػ ت =  20ػػ ؾ =  5

 (. 169) صورة   :الموحة التأسيسيةنص 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كسمـ

 ) الباقيات الصالحات(

غفر اهلل تعالى سيدنا محمد كمكالنا المعظـ أبي محمد الصالح بف مصركر الجزيرم. كاف 
باب بكنة الغراء كليا كناصرا كمعينا لو أنفؽ مالو عمى بناء ىذا الحصف المنيع كالمطؿ عمى 

آمنو اهلل تعالى ممثبل لقكلو تعالى عز كجؿ )كالذيف ينفقكف أمكاليـ في سبيؿ اهلل ثـ ال يتبعكف 
ما أنفقكا منا كال أذل ليـ أجرىـ عند ربيـ كال خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف(، ككاف النائب في 

 البناء العبد الفقير عمر بف محمد كاف لو اهلل ناصرا.

دعاء اف يستعظـ اهلل أجره...كسمح بمالو فرضا هلل كرسكلو. فإننا عممنا ببركة أسألو سامع ال
 اهلل كتب.

 :(.21) مخطط  المخطط 
 (.170) صورة السور:  -

، ة البناء تعززىا مصطبة مف الترابجاءت القمعة محاطة بأسكار سميكة كعالية محكم 
باإلضافة إلى حائط لمحماية،  ييتكجياركاف أعبلىا مسطح براج قكية في األأعمت األسكار بكدي 

                                                           
 .62ص ، المصدر السابؽ، الزياتي بف محمد الكزاف الفاسيحسف  1
 .08مارمكؿ كربخاؿ، المصدر السابؽ، ص  2
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 (20أك  15)كما أقيمت بيا محارس ناتئة إلى الخارج يبعد الكاحد عف اآلخر بػ فتح مزاغؿ، 
 .1نزالؽؤدم إلييا مف الداخؿ كعر كثير االً خطكة، كالممر الم

كىك ما الحظناه أثناء المعاينة الميدانية لمقمعة حيث جاء سكرىا حصيف مف جميع  
الجيات، فقد بيني بمكاد بنائية مختمفة منيا اآلجر كالحجارة بمختمؼ أنكاعيا كالمبلط، ككفؽ 
كد بأبراج في األركاف كيبدك  تقنيات كثيرة، كفتحت بو مزاغؿ عمى ًامتداد طكؿ الجدراف، كما زي

 ضت لمتجديد خبلؿ الفترة ااًلستعمارية. أٌنيا تعر 

 التغييرات والتجديدات:  -

حتبلؿ ديدات أثناء االً إصبلحات كتجعمى القمعة عٌدة أدخمت الحامية الجنكية 
تخذىا العثمانيكف مقرا ستراتيجي اً االً  اكمكقعي ا، كنظرا ألىميتي(ـ1535)سنة  سباني لممدينةاإل

عادة البناء لمترميـ  تعرضت، حيث لمحاكـ كالحامية سباف كىي بعد رحيؿ اإل (ـ1541)سنة كا 
، كيمثؿ ىذا 2ذات جدراف صمبة، لكف المساكف الداخمية عبارة عف أنقاض، كاألسطح ىدمت

ستعمار كما تعرضت لمتجديد أثناء االً ، 3ـ(1552/1556) "صالح رايس"حكـ التاريخ فترة 
 المدكف أعمى المدخؿ الرئيسي لمقمعة.التاريخ عتمادا عمى اً  (ـ1843)الفرنسي سنة 

 :العناصر المعمارية  

مدينة عنابة مف الشرؽ إلى الغرب، كتحتكم عمى ثبلثة أقساـ كىي: القسـ  قمعةتتجو 
 الشمالي، كالقسـ الجنكبي، كالقسـ األكسط.

 (. 175و ) صورة  ( 174 ) صورة: المدخل الرئيسي -
 المقاسات: -

                                                           
 .37، ص الممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  1

Albert Maitrot, op. cit, p.491.                                                                                  2 
ـ، كمف أىـ األعماؿ التي 1552ىػ/960رايس  بف خير الديف عف كالية الجزائر خمفو صالحصالح رايس: بعد عزؿ حسف  3

ستكلى عمى قسنطينة كأعادىا إلى قاـ بيا تحرير المدف الساحمية ) بجاية كعنابة كتممساف ككىراف( مف سيطرة اإلسباف، كما اً 
 .156، المرجع السابؽ، ص محمد الميدم بف عمي شغيبنظر: أالجيكم. طاعة العثمانييف، كقضى عمى التمرد 
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 ـ. 3عرض:  ـ. 3,77رتفاع: اً 
 الوصف: -

قميبل نحك  افي الجية الجنكبية لمقمعة، كيطؿ عمى البر متجيالرئيسي يقع المدخؿ  
ف عمييا تاريخ كٌ ، يعمكه نقيشة تذكارية دي نصؼ دائرم المدينة، كىك ذك فتحة معقكدة بعقد

 يؤدم إلىك البلتيني  Sشكؿ ىذا المدخؿ حرؼ القمعة كالقائـ بأعماؿ البناء، كيي  تجديد كترميـ
 .1قبك طكيؿ يضيؽ كمما تقدـ كيفضي إلى داخؿ القمعة

 : لمقمعة الجزء الجنوبي -
 المسجد: -

شير صاحب "اليدايا الممكية" إلى كجكد مسجد بالقمعة، حيث يقكؿ: "...كلـ يبؽ يي  
محصف بالقرب مف بيت ي لجنكبفي الجانب اليقع ك ، 2لؤلتراؾ ممجأ سكل صكمعة المسجد"

 .ر إذ بنيت في مكانو بنايات حديثةأث الحاكـ، كلـ يبؽ لو اليكـ
 .( 177 ) صورة دار اإلمارة ) دار اآلغا(:  -
 المدخل -
 المقاسات: -

 ـ. 1.20 :عرض ـ. 2.25: رتفاعاً 
 السور المحيط بدار اإلمارة: -
 المقاسات: -

 ـ. 0.70ـ ك  0.55سمؾ:  ـ. 3.40: رتفاعاً  ـ. 17.50 :عرض ـ. 19.55 :طكؿ
 ـ. 0.30: سمؾ ـ. 2.20عرض:  ـ. 2.50رتفاع: اً  العقدين الجانبيين

 الوصف: -

                                                           
 .139، ص الممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  1
 .91ص  نفسو 2
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أما بيت اآلغا فيك جميؿ كفسيح بو ... ب كتاب اليدايا الممكية قائبل: "يصفيا صاح
إلييا عبر ، يتـ الدخكؿ 1فناء تحيط بو أعمدة كبيرة يتكسطو ماجؿ كبير بو ماء عذب..."

في الجدار المقابؿ  تحتكما في  ، تعمكه نافذة مستطيمة الشكؿ،مدخؿ معقكد بعقد محدب
قفت ىذه القاعة المستطيمة بقبك برميمي مف مادة اآلجر، أما مف الخارج ف، سي الممدخؿ نافذت

يجيا تدر  سمكويتناقص حيطت ىذه القاعة بسكر فسقفيا مف القرميد عمى شكؿ جمالكني، أي 
مف الداخؿ ذا السكر دعـ ىكقد ، ـ( 3.20درت المسافة بينو كبيف القاعة بػ )، كقي نحك األعمى

 بعقديف نصؼ دائرييف متجاكزيف عمى الجانبيف الشرقي كالغربي كيمتصقاف بجدار القاعة،
 .كىما عمى ىيئة مدخميف

 سكنات الجند: -
تتشكؿ مف مجمكعة مف البنايات يسكنيا الجند كالخاصة مف و تقع خمؼ دار اإلمارة، 

بيكت  النظاـ التخطيطي المتبع في الترؾ، أما عف تخطيطيا المعمارم فقد جاءت عمى شكؿ
رتفاع ممر نيج، كفيما يخص عمكىا فيك ال يصؿ إلى مستكل اً المدينة، ككذلؾ بالنسبة لؤل

  .2أك ممشى الحرس الجند
 .( 178 الماجل: ) صورة  -
 المقاسات: -

 ـ. 0,30رتفاع: اً  ـ. 1,57عرض:  ـ. 1,80طكؿ: 
 (. 179) صورة  الجزء الشمالي: -
 السجن: -

بشماؿ القمعة حجرات فاؽ عددىا الثبلثيف، منيا الضيقة التي ال تتسع إاٌل تكجد    
لشخص كاحد، كمنيا الكاسعة التي ربما كانت عبارة عف سجف جماعي، كىي ذات شكؿ 

  مستطيؿ، فتحت بسقفيا فتحات، باإلضافة إلى نكافذ معقكدة ذات شبابيؾ معدنية.
                                                           

 .139، ص الممكية... مجيكؿ، اليدايامؤلؼ  1
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 .( 180 صورة الخزان المائي: ) -

 فمكٌ بيذا الجزء مف القمعة خزاف مائي دائرم الشكؿ، كمف دكف شؾ كاف يي كما يكجد  
أٌف القمعة أك  "اليدايا الممكية"، كيذكر المؤلؼ المجيكؿ صاحب المقيميف بالحصف بالمياه

الحصف كما يسمييا كانت تحتكم عمى أكثر مف سبعة عشر ماجؿ مكزعة بمختمؼ أماكف 
  .1ببيت اآلغا الحصف، باإلضافة إلى الماجؿ المكجكد

لمتدريب تتسع ألكثر مف ست مائة عريضة ساحة قرب المسجد كبداخؿ القمعة  
المبلط فتمثمت أساسا في اآلجر كالحجارة الرممية، كالحجارة الصغيرة ك ئيا أما مادة بنا ،2جندم

المداميؾ غير ك المداميؾ المتناكبة، ك منيا: المداميؾ المنتظمة،  كفؽ تقنيات كأساليب عديدة
في جدراف  جمٌياىذا  المتناكبة أفقيا كعمكديا، كيبدك المداميؾك المداميؾ المزدكجة، ك المنتظمة، 

يبدك أنيا أما األبراج فيي مستطيمة كبنيت بمداميؾ حجرية، ك ، السكر الخارجي لمقمعة
 ستعمارية.ىا خبلؿ الفترة االً ؤ مستحدثة حيث أعيد بنا

 :الحصونـ 3

 الحصن:تعريف ـ 1ـ3

  :ٌصنو، كالحصف الحصن لغة مف الفعؿ حىصيف بمعنى مىنيع، فيك حىصيف كأىٍحصنو كحى
رتفاعو كحصانتو، ؿ إلى جكفو الً كصى بالكسر: كؿ مكضع حصيف كمحمي كمحرز ال يي 

نىة، كقد يسمى الحصف " قصر"، كتي  سمي العرب الحصف " كجمعو: حصكف كأحصاف كحصى
 .3بلؼ"مخٍ 

                                                           
 .139، ص مؤلؼ مجيكؿ، اليدايا الممكية... 1
 .139 ص نفسو، 2
 .                                                         1190ػػ مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، المصدر السابؽ، ص  3

 .90ـ، ص 1883، مطبعة المعارؼ، بيركت، 7ػػ بطرس البستاني، دائرة المعارؼ، مج
 .49ػ سامي محمد نكار، المرجع السابؽ، ص 
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  ِصطالحا:الحصن ا  
عبارة عف مكاف معد لدفع الحمبلت كالمياجمات، كقد يككف محصنا طبيعيا ىك   

ذا باآلجاـ كاألنيار، أك اً  صطناعيا باألسكار كالمتاريس الخشبية أك الحجرية أك الترابية، كا 
كانت الحصكف مبنية لتككف دائمة ككانت معٌدة إلقامة المدافعيف فييا تسمى بالحصكف 

ذا كانت لمدفاع م ٌدة قصيرة أك أثناء حرب تعرؼ بالحصكف المؤقتة أك حصكف الثابتة، كا 
 .1ميداف القتاؿ، كتشٌيد غالبا مف مكاد غير ثابتة

ك أككاف لكؿ مدينة سجف كاحد محؽ بالحصكف كاألبراج سجكف كعادة ما كانت تي   
، كيرجع كقد تنكعت السجكف منيا سجكف المدف كسجكف القبلع كسجكف الجباب أكثر،

كسيمة لردع في الدكلة اإلسبلمية إلى عيد األمكييف، حيث استخدمت ك نتشار السجكفاً 
ػ المجرميف ككذلؾ في حربيـ ضد الخكارج كالشيعة، كلعؿ مف أشيرىا سجف الديماس ل

في كاسط، كيعتقد أٌنو كاف يحتكم عمى طابقيف لئلعتقاؿ األكؿ  "لحجاج بف يكسؼ الثقفي"ا
لظممتو، كاآلخر يعمكه مباشرة، باإلضافة إلى سـ الديماس عميو تحت األرض حيث غمب اً 

كفي العصر  ،سجف الخضراء في دمشؽ، كسجف دٌكار باليمامة، كسجف المد كسجف األىكاز
العباسي قاـ أبك جعفر المنصكر ببناء السجف األعظـ المعركؼ بالمطبؽ عند تخطيطو 

 .2لمدينة بغداد

العشريف سجنا،  العثماني ما يزيد عفر خبلؿ العيد كبمغ عدد السجكف بمدينة الجزائ
منيا ما خصص لسجف األسرل المسيحييف كمنيا ما ىك خاص بالمدنييف الجزائرييف، كنكع 

، كمنيا ما (ـ1830)دمت معظـ ىذه السجكف بعد سنة ثالث خاص بالجند النظامي، كقد ىي 

                                                           
 .91بطرس البستاني، المرجع السابؽ، ص  1
 .220ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2

ػػ  1171ق/ 923ػػ  567ػػ عبد الرؤكؼ جبر القططي، السجكف في مصر كببلد الشاـ في الدكلتيف األيكبية كالمممككية 
ق/ 1433ثار، الجامعة اإلسبلمية، غزة، ـ، بحث مقدـ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في التاريخ، قسـ التاريخ كاآل1517
 .63، 22، 20، 19ـ، ص 2012
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ككف مربع تتالشكؿ الفكانت تتخذ عف تخطيطيا المعمارم حكؿ إلى كنائس كمستشفيات، أما 
  .1غالبا مف طابؽ أرضي كطابؽ عمكم

 عذبين: حصن المُ  ــ2ـ3
  :الموقع 

يشغؿ حصف المعذبيف الجية الشرقية مف مدينة عنابة، حيث يقع عمى الساحؿ 
شرؼ عمى نيج اإلخكة جعطكط مف أسفؿ المستشفى العسكرم، كيي  2مبلصقا لطبانة المقابر

الشريؼ" أبي مركاف "سيدم بيف جانبي الحصف طريؽ تمر عمى حدكد جامع  الناحية الغربية،
  .قمعة الخركبة ) القمعة الحفصية( إلى غاية

 :أصل التسمية 
عرؼ ىذا الحصف بحصف المعذبيف أك برج المعدكميف، كظؿ خبلؿ الحرب العالمية يي 
صص لمقراصنة ـ( يحمؿ تسمية المشنقة، كىك عبارة عف سجف خي 1945-1939الثانية )
حصف القصريف  Delamareؽ عميو النقيب طمً ، في حيف يي 3لممحكـك عمييـ باإلعداـك  األعداء

مى برج الببلرج الذم بناه طمقت عأي يبدك أٌف ىذه التسمية األخيرة ك ، 4أك حصف المقمؽ
رتفاعو أك لبناء ىذا الطائر عشو سـ الً مي بيذا االً ، كسي (ـ1540)ف حكالي سنة ك الجنكي
، أما عف تسميتو بحصف القصريف فيذا راجع إلى ككنو يمثؿ أحد جناحي المنشأة 5عميو

 العسكرية المعركفة بالقصريف.

                                                           
 .100، 99، ص 1983ػ عمي خبلصي، العمارة العسكرية العثمانية لمدينة الجزائر، كزارة الدفاع الكطني، الجزائر،  1

 .46ػػ  44ص  ،ـ2008لجزائرية في العصر الحديث، القبلع كالحصكف في الجزائر، المنشآت العسكرية ا ػ عمي خبلصي،
أنظر: عمي طبانة المقابر: تقع بالقسـ المتصؿ بالسكر الجنكبي، كجاءت تربط بيف طبانة القمعة كبرج المعدكميف.  2

 .166، ص ...خبلصي، القبلع كالحصكف
Albert Maitrot, op. cit, p. 482.                                                                               3 
- H’sen Derdour, op. cit, t2, p. 70.    
Delamare, exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840-1845, Ernest 4     
Leroux, Paris, 1912, p. 181,182.                                                                               

 .165، ص ...، القبلع كالحصكفخبلصيعمي  5
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 :المؤسس 
إلى  تأسيسويرجع  المعمـ  ىذا عتمادا عمى الكتابة التي كانت تعمك باب الحصف فإفٌ اً  

 ."عرعار محمد بف"مف تخطيط الميندس  ، أما عف بنائو فيك"الحسف يأب"آغا األكقاؼ 

  :تاريخ التأسيس 

أٌف حصف القصريف الذم لـ يبؽ منو سكل الجدراف الخارجية  Delamare النقيب يرل 
عتمادا عمى ، كلكف اً 1سنة 50 شر لمميبلد، حيث ىدـ منذ أكثر مفشٌيد قبؿ القرف السادس ع

يج اإلخكة نالنقيشة التذكارية التي كانت تعمك مدخؿ الحصف مف الناحية الغربية المطمة عمى 
تبٌيف لنا أٌف تاريخ بناء ىذه المنشأة العسكرية كاف سنة جعطكط كما أشرنا سابقا 

البام "، كيمثؿ ىذا التاريخ فترة حكـ 2"الحسف يأب"عمى يد آغا األكقاؼ  (ـ1575ىػ/983)
، كقد أزيمت ىذه المكحة الرخامية التأسيسية كلـ تبؽ إاٌل 3(1588-1574ىػ/997-982) "جعفر

   كفيما يمي نص النقيشة: ،آثارىا كاضحة لمعياف

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

كسمـ عمى سٌيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو، تكجد ىنا مدينة بكنة لمسمـ كلمسركر،  الميـ صؿٌ 
كعمى بابيا يسطع نكرىا الباىر، كعمى جبينيا تطالعؾ حركفيا بأٌنيا مدينة أصيمة كحضارية، 

 ) أدخمكىا بسبلـ آمنيف(.تقكؿ لمقادميف إلييا 

 النصر لكـ يا قراصنتنا األبطاؿ، أسياد البحر األبيض المتكسط

 983مف يدخؿ مف أبكاب )بكنة( كتب لو النصر كالسعادة، بني حصف ) القصريف( في سنة 

 )ىػ( مف طرؼ آغا األكقاؼ أبك الحسف نصر اهلل

                                                           

Delamare, op.cit, p. 181,182.                                                                               1 
H’sen Derdour, op. cit, t2, p.71.                                                                            2 

بف العنترم، فريدة منسية في حاؿ دخكؿ الترؾ بمد قسنطينة كاستيبلئيـ عمى أكطانيا، مراجعة كتقديـ محمد الصالح  3
 .                                         43، ص 2007يحي بكعزيز، دار ىكمة، الجزائر،  :كتعميؽ
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 .1رعارىذا الباب كىذا القصر مف تصميـ كتنفيذ الميندس محمد بف ع

 (. 193 ( و ) صورة 192 ( و ) صورة 191 المخطط: ) صورة 
 الوصف: -

كيمثؿ في األصؿ أحد جناحي ، لـ يبؽ مف حصف المعذبيف سكل جدرانو الخارجية
حيث دردكر: "... حسف كفي ىذا الصدد يقكؿ المؤرخ  المنشأة العسكرية المعركفة بالقصريف،

ستقباؿ البحارة ىذا الحصف )القصريف( الً منذ نياية أعماؿ البناء خصص أحد جكانب 
صص لمقراصنة كغنائميـ، أما الجانب اآلخر الذم نشاىده اليـك فيك عبارة عف سجف خي 

األعداء، مييأ بباب تحت الساباط كبسمـ صاعد يؤدم مباشرة إلى المدينة، كبسقؼ ىذا 
خصص مف دكف  زالت آثار اإلعداـ بكاسطة حمقات )المشنقة( كبقايا فخ مميتالالساباط 

 .2شؾ لممحككـ عمييـ باإلعداـ"
كيضيؼ قائبل: " الحصف جد كاسع، مييأ ببابيف رائعيف، أحدىما كضع مقاببل لمسجد  

عمى القصبة أيف تكجد لكحة يشرؼ سيدم الطاىر الميدم )نيج الفدا(، كاآلخر بحرم 
 .3 المنشأ )المعمارم("سـ تاريخ بناء القصريف كاً  ػػػ إلى غاية يكمنا ىذاػػ تذكارية تؤكد 

يعمكه  ،( 195) صورة  نجد بالكاجية األمامية الغربية مدخؿ معقكد بمداميؾ حجرية 
أما الكاجية الشمالية فقد فتح بيا مدخؿ  ،كابيؿ حجريةمف اآلجر محمكؿ عمى ك ركشف

، كيتـ الكصكؿ إليو عف طريؽ سمـ صاعد، ( 196 ) صورةمعقكد بعقد محدب مف اآلجر
باإلضافة إلى كزكدت الكاجية الجنكبية ىي األخرل بمدخؿ معقكد بعقد نصؼ دائرم، 

أٌنيا مزاغؿ فتحت بجميع كاجيات الحصف، تعمك أركانو كحكافو  فتحات مستطيمة يبدك
 :مقاساتيا كاآلتيك فتحات المدفعية  تفصؿ بيف  شرافات عمى ىيئة أبراج صغيرة

                                                           
1                                                                              .H’sen Derdour, op.cit, t2, p. 71 

Ibid, p. 70.                                                                                                       2                                                                                 

Ibid, p. 70                                                                                                        3                                                                                                         
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 ـ. 1 سمؾ: ـ. 0.90عرض:  ـ. 1رتفاع: اً  من الداخل
 ـ. 1 سمؾ: ـ. 1.65 عرض: ـ. 1.20رتفاع: اً  من الخارج

أما عف مادة بنائو فتمثمت أساسا في الحجارة المنتظمة كاآلجر كالدبش كالمبلط، كلـ 
مف الداخؿ عمى شكمو األصمي حيث استحدث تماما بعد أف أصبح حصف المعذبيف يحافظ 

مأكل إلحدل العائبلت بمدينة عنابة، فيما يظير في بعض أجزائو تبميط األرضية بالرخاـ، 
 كالببلطات اآلجكرية السداسية الشكؿ. 

الطابؽ  طابقيف؛حتكل عمى اً كفيما يخص التخطيط الداخمي لحصف المعذبيف فقد  
كد سقفيا بحمقات لمشنؽ األكؿ جاء تحت مستكل األرض كىك عبارة عف قاعة مربعة زي 

لـ يسمح لنا صعكبة كالخطر مالساكف، كنظرا ل عتمادا عمى المعمكمات التي قدميا لنااً 
 القاعة استخدمت كسجف، في حيف خصصىذه أٌف  كفي رأينا، قياساتالبالدخكؿ ألخذ 
كمكاف لكضع الذخيرة ك سكف لمجند كإاٌل الجدراف الخارجية  تبؽ منوالذم لـ الطابؽ العمكم 

     باإلضافة إلى تأدية كظيفتو الحربية كبرج. كاألسمحة
 التغييرات والتجديدات: -

اني مف القرف السابع عشر إلى التجديد خبلؿ النصؼ الثحصف المعذبيف تعرض  
عمى يد ناظر الحبس، كنستدؿ بذلؾ مف النقيشة التي  (ـ1672ىػ/1083)كذلؾ سنة  لمميبلد

 المقابؿحصف الالتي كانت تعمك باب  (Le Capitaine Maitrot)أشار إلييا قائد البحرية 
، كىي مميبلداللمتجديد خبلؿ القرف التاسع عشر الباب  ، كقد تعرضالمقابرأك باب  قمعةلم

كتبت بخط مشرقي، قياساتيا كمايمي: الطكؿ  ابارز  اعبارة عف نقيشة رخامية محفكرة حفر 
 .1)ـ 0.07(رتفاع الحركؼ ، اً )ـ 0.60(رتفاع ، االً )ـ 1.03(

 :النص

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

                                                           

-Gustave Mercier, op. cit, p.62.                                                                              1 
- Albert Maitrot, op. cit,p. 494, 495.                          
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 الميـ صمي كسمـ عمى سيدنا محمد

 كعمى آلو كما ال نياية

 لكمالؾ كعدد كمالو

 قد عبل بكنة ىنا كسركر

 كعمى بابيا مف الحسف نكر كتب اليميف

 جبينيا سطرا بمد طيبة كرب غفكرفي 

 بكرؾ المصر عمى مر السنيف بعد الديف

 كنصر المؤمنيف كتب السعد عمى أبكابيا

 1083ادخمكىا بسبلـ آمنيف جدد سنة 

 .1عمى يد ناظر الحبس كالي آغو صنعة المعمـ محمد بف عرعار

 

 

 

 

 

                                                           

-Gustave Mercier, op. cit, p.62.                                                                           1 

Albert Maitrot, op. cit, p.495.                                                                                  - 
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  ممخص الفصل:

في تحصيناتيا الدفاعية، فقد أحيطت  ايتضح لنا مما تقدـ أٌف مدينة عنابة عرفت تنكع
كد تخذ شكبل غير منتظـ فتحت بو أربعة أبكاب، كزي خبلؿ العيد الزيرم بسكر محكـ البناء اً 

ببناء قمعة حصينة تشرؼ عمى المدينة  متداده، كما قاـ الحفصيكفأيضا بمزاغؿ عمى طكؿ اً 
دكر كالمكاجؿ...، يحيط بيا مف الجية الشرقية، تحتكم عمى جميع مرافؽ المدينة كالمسجد كال

كيعتبر حصف المعذبيف النمكذج ستعمارية، ستحدثت خبلؿ الفترة االً سكر تدعمو أبراج لكنيا اً 
يتككف مف  مربعكبرج الكحيد المتبقي مف تحصينات الفترة العثمانية، كىك عبارة عف سجف 

طابقيف؛ السفمي بو غرفة مخصصة لمسجناء القراصنة، بينما استغؿ الطابؽ العمكم كبرج 
 لممراقبة، تدعمو شرافات في أعبله كفتحات لممدفعية.
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 :المدروسة عمائر العسكريةبطاقات جرد لمــ 1

 14 رقم البطاقة

 
جاء الٌسكر يحيط بالمدينة مف جميع  الوصف:
كلـ يتبؽ منو في الكقت الحالي سكل الجيات، 

بعض األجزاء، فيتحت بو أربعة أبكاب كىي: باب 
المقابر، كباب البحر، كباب السكؽ، كباب 
كد ىذا السكر بمزاغؿ عمى امتداد  الصقكر، كما زي

 جدرانو.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23MNME001 

 عسكرم نوعية المبنى

 الٌسكر الحمادم اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة
 بمدبة عنابة

 المعز بف باديس المؤسس

 ـ1058ق/ 450 تاريخ التأسيس

 ، مبلطحجارة مواد البناء

 مداميؾ غير منتظمة تقنيات البناء

الوضعية 
 ممؾ الدكلة القانونية

 تراث كطني التصنيف

 ـ1978/ 11/ 20 تاريخ التصنيف

رقم وتاريخ 
في الصدور 

 الجريدة الرسمية

/ 26في  52: رقـ
 ـ1978/ 12

 حسنة الحفظ حالة
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 15 رقم البطاقة

 
الجية الشرقية مف تقع القمعة الحفصية ب الوصف:
يتـ الدخكؿ إلييا عبر مدخؿ فتحتو ، المدينة

معقكدة، كىي تحتكم عمى ثبلثة أجزاء؛ الجزء 
الجنكبي يمي المدخؿ مباشرة كبو تقع دار اآلغا، 
كسكنات الجند، كالمسجد الذم اندثر، باإلضافة 
إلى المكاجؿ، أما الجزء األكسط فيك يمثؿ ساحة 
تدريب الجند، في حيف اشتمؿ الجزء الشمالي عمى 
السجف الذم ىك عبارة عف مجمكعة مف الحجرات 
الصغيرة ممتدة بشكؿ طكلي، كأيضا خزاف مائي، 
 كقد أيحيطت القمعة الحفصية بسكر محكـ البناء

 تتخممو مزاغؿ كفتحات لممدفعية.

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23MNME001 

 عسكرم نوعية المبنى

 القمعة الحفصية اسم المعمم

 الموقع

 كالية عنابة
 دائرة عنابة
 بمدية عنابة

 أبك زكريا بف إسحاؽ  المؤسس

 ـ1291ق/ 690 تاريخ التأسيس

 حجارة، آجر، مبلط مواد البناء

 التقنيات تعٌدد البناء تقنيات

الوضعية 
 ممؾ الدكلة القانونية

 تراث كطني التصنيف 

 ـ1978/ 11/ 20 تاريخ التصنيف

رقم وتاريخ 
الصدور في 

الجريدة 
 الرسمية

/ 26في  52: رقـ
 ـ1978/ 12

 متكسطة الحفظ حالة
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 16 رقم البطاقة

 
 الجية الشرقيةيقع حصف المعذبيف بالوصف: 

احتكل عمى طابقيف؛ حيث خيصص مف المدينة، 
الطابؽ التحت أرضي كسجف، كىك عبارة عف 
قاعة كبيرة مربعة الشكؿ، أما الطابؽ العمكم 
الذم لـ يبؽ منو إاٌل الجدراف الخارجية المزكدة 
بفتحات لممدفعية كشرافات كسقاطة كمزاغؿ، 
فربما استغؿ كسكف لمجند، ككضع األسمحة، 

 ظيفتو الحربية كبرج.باإلضافة إلى ك 

 رقم الجرد
(OGEBC) 

23MNME001 

 عسكرم نوعية المبنى
 حصف المعذبيف اسم المعمم

 الموقع
 كالية عنابة
 دائرة عنابة

 بمدية عنابة

آغا األكقاؼ أبك  المؤسس
 الحسف

 ـ1575ق/ 983 تاريخ التأسيس

 ، منتظمة حجارة مواد البناء
 مبلط ،دبش، آجر

 مداميؾ غير منتظمة تقنيات البناء

الوضعية 
 القانونية

 ممؾ الدكلة

 تراث كطني التصنيف

 ـ1978/ 11/ 20 تاريخ التصنيف

رقم وتاريخ 
الصدور في 

 الجريدة الرسمية

/ 26في  52: رقـ
 ـ1978/ 12

 متكسطة الحفظ حالة
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 لممخططاتالدراسة التحميمية 

 .ظام التخطيطي لمعمائر الدينيةــ النّ 1

 .لمد ور التخطيطي ظامـ النّ 2            

 امات.لمحمّ  ظام التخطيطيالنّ  ــ 3            

 ظام التخطيطي لمعيون واألسبمة.ــ النّ 4 

 .ظام التخطيطي لمعمائر العسكريةالنّ  ــ5 
 

 خامسالالفصل 
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 .الدينية النظام التخطيطي لمعمائر ـ1

 الجامعة المساجد: 

نشائيا، ثـ تطكرت بتطكر الكظائؼ  بدأت المساجد األكلى بسيطة في تخطيطيا كا 
 لحقت بيذارتقاء تطكر فف العمارة لدل المسمميف، فأي نشائيا باً رتقت أساليب إكاً  التي تؤدييا،

ككظائفو كالمئذنة كالمنبر  كثير مف الكحدات المعمارية كاألثاث المتعمؽ بالمسجد التخطيط
 .1لحاجة المسمميف إلييا كغيرىا تبعاكدكة المبمغ 

عند ىجرتو مف مكة إلى  "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"فقد كاف أكؿ عمؿ قاـ بو 
المدينة ىك بناء مسجد لممسمميف في مربد التمر الذم بركت فيو ناقتو، ككاف بناؤه بدائيا 

مكشكفا،  قؼ جزء منو بسعؼ النخيؿ كترؾ الجزء اآلخربسيطا، كجدرانو مف المبف، سي 
 كجعمت أعمدتو مف جذكع النخؿ.

كمسجد  (ـ637ق/ 14)كنيج المسممكف كفؽ ىذا الطراز بناء مسجد البصرة سنة 
ة في بناء مسجده في ىذه السنٌ  "عمرك بف العاص"تبع ، كما اً (ـ640ق/ 17)الككفة سنة 

ىذه المساجد خالية مف المحاريب المجكفة كمف كؿ ، ك (ـ644ق/ 21)مدينة الفسطاط سنة 
عمرك بف "، فمما أراد "الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ"المنابر كالمآذف عمى غرار مسجد 

يأمره بكسره قائبل  "عمر بف الخطاب"كتب إليو الخميفة  أف يتخذ لو منبرا في مسجده "العاص
 .2بيؾ" فكسرهلو: " أما يكفيؾ أف تقـك قائما كالمسممكف جمكس تحت عق

ميبلدم تحتكم عمى الكقد كانت معظـ المساجد حتى القرف الرابع اليجرم/ العاشر 
صحف مكشكؼ تحيط بو األركقة مف ثبلث جيات أك مف جيتيف عمى أف يككف أكبر 

حتكل كؿ مسجد عمى محراب أك أكثر كمنبر كمئذنة اإليكانات ركاؽ القبمة ألىميتو، كما اً 
 كميضأة.

                                                           
، دار الكفاء لدنيا الطباعة 1محمد عبد الستار عثماف، نظرية الكظيفية بالعمائر الدينية المممككية الباقية بمدينة القاىرة، ط 1

 .24، 23، ص2005كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، 
 .15سعاد ماىر محمد، مساجد في السيرة...، ص  2
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يراف، التخطيطي الذم اً أما عف الشكؿ  تخذتو المساجد فكاف غالبا مربعا في العراؽ كا 
ختمؼ تصميـ المساجد في العصر العثماني اً ك  كمستطيبل في الشاـ كمصر كشماؿ إفريقيا،

عف العمائر الدينية السابقة، كلعؿ الدافع السياسي الذم أرادت بو الدكلة العثمانية صبغ 
 .1ية لتأكيد التبعية السياسية كاف كراء ذلؾالكاليات التابعة ليا بتبعية فن

 "البام"كجامع  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"المتمثمة في جامع مساجد مدينة عنابة ك 
طراز مديني المؤلؼ مف صحف أك فناء أكسط غير مسقكؼ تدكر حكلو مف الجكانب  ذات

الرسكؿ "كىك الطراز المستمد مف جامع  ،(5و  4) مخطط  أربعة أركقة أعمقيا ركاؽ القبمة
بالفسطاط كالمسجد  "عمرك بف العاص"جامع  نيكعمى ىذا التصميـ بي ، "صمى اهلل عميو كسمـ

 .2"ابف طكلكف"كجامع  الجامع بسامراء

بكجكد طابؽ  يتميزكفؽ نمط محمي فقد كانت مدينة عنابة الجامعة بمساجد مبالنسبة لك 
طراز معركؼ منذ  كىك، "البام"كجامع  "مركاف الشريؼسيدم أبي "جامع  مثؿ أرضي

صمى اهلل الرسكؿ "حيث ظير ألكؿ مرة في مسجد كما أشرنا آنفا الفترات اإلسبلمية األكلى 
كلكف ىذا لـ يمنع مف ظيكر نمط  ،ستمر بباقي المساجد خاصة بببلد المغربكاً  "عميو كسمـ

كىك المعركؼ بطراز المساجد  آخر بالبعض منيا خبلؿ الكجكد العثماني بالجزائر كتكنس
خصص بنى في طابؽ عمكم في حيف يي طمؽ عمى المساجد التي تي المعمقة كىذه التسمية تي 

 .3الطابؽ األرضي لمحكانيت كالكرشات الحرفية

الصحف المحاط  تتمثؿ فيف ي يتألؼ منيا الجامعالتأما عف العناصر المعمارية  
بالبكائؾ مف أربع جيات كخمؼ ىذه البكائؾ تتكزع باقي كحدات المساجد الرئيسية كالثانكية 
كبيكت الصبلة كالمآذف كالميضآت...، ككفؽ ىذا الطراز التقميدم الذم تعكد جذكره إلى 

                                                           
 .16سعاد ماىر محمد، مساجد في السيرة...، ص  1
  .444، ص 1970حسف الباشا، القاىرة تاريخيا، فنكنيا، آثارىا، مطابع األىراـ التجارية، ػػ  2

، ترجمة: زكي محمد حسف، دار الكتاب 1بريغز كآخركف، تراث اإلسبلـ في الفنكف الفرعية كالتصكير كالعمارة، ط ػ مارتف
 .135، ص 1984العربي، سكريا ، 

 .500، 499عبد القادر دحدكح، المرجع السابؽ، ص   3
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نتشر فيما بعد في لمنكرة كالذم اً في المدينة ا "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"تخطيط مسجد 
سيدم أبي "مساجد مدينة عنابة كنخص بالذكر جامع بنيت  1مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلمي

 ـ(.1791ىػ/1206)  "صالح بام"كجامع  "مركاف الشريؼ

 بيوت الصالة: -
 مساقط بيوت الصالة: -

، كالمسقط "سيدم أبي مركاف الشريؼ"المسقط المربع بجامع بيت الصبلة  تخذاً 
 ."البام"المستطيؿ بجامع 

 مقاسات بيوت الصالة: -

 عرض بيت الصالة عمق بيت الصالة المعمم
 ـ 19.60 ـ 19.20 جامع سيدم أبي مركاف

 ـ 14.40 ـ 12.60 جامع البام
كنمٌيز بجكامع مدينة عنابة نمطيف لبيكت الصبلة مف حيث تخطيطيا أحدىما محمي 

 كاآلخر كافد:

الركاؽ األكسط الممتد  لببلطات المكازية لجدار القبمة ذمكيتمثؿ في نظاـ ا النمط األول: -
حتكل الذم اً  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"عمى محكر المحراب كنجده في بيت الصبلة بجامع 

ببلطة مستعرضة عمكدية عمى محكر  طات مكازية لجدار القبمة تقطعياببل سبععمى 
عديد مف المساجد في الشاـ مثمما ىك الحاؿ في الجامع المحراب، كقد اتبع ىذا النظاـ في ال

ق/ 361ػػ 359ـ(، كفي مصر في الجامع األزىر )715ػػ705ق/ 96ػػ 86األمكم بدمشؽ ) 
ػػ 1267ق/ 667ػػ 665ـ(، كجامع الحاكـ كجامع السمطاف المممككي بيبرس )971ػػ 969
ػػ 1067ق/ 461ػػ 460صميحية )ـ( بالقاىرة، كمسجد الممكة الحٌرة السٌيدة بنت أحمد ال1269
تساع ببلطة المحراب نذكر ببلطة ـ( باليمف، كأقدـ األمثمة الباقية بببلد المغرب الً 1068

                                                           
: أنظركيعرؼ بالطراز النبكم أك الطراز العربي، أك طراز األركقة أك الظبلت حكؿ صحف أكسط. : العربي الطراز التقميدم 1

 .497، ص 2006، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1في اآلثار كالحضارة اإلسبلمية، ط المجمؿمحمد حمزة إسماعيؿ الحداد، 
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ـ(، كتمتيا الببلطة المستعرضة في 836ق/ 221قيمت سنة )المحراب في جامع القيركاف أي 
ـ(، كأكؿ ظيكر ليذا 864ق/ 250ـ(، كمسجد الزيتكنة بتكنس )850ق/ 236مسجد سكسة ) 

في جامع الشرفاء اإلدريسي بفاس، كجامعي القركييف كاف الطراز بببلد المغرب األقصى 
بشالة، كمسجد  "أبي الحسف"كاألندلسييف، كما ظير في بعض المساجد المرينية كمسجد 

الشرابمييف كمسجد المدرسة البكعنانية بفاس القديمة، كظير ىذا التخطيط أيضا في العصر 
 .1سعدم في الجامع الكبير بتاركدانتال

     كقد ظير ىذا النمط أيضا خبلؿ العصر العثماني بالجزائر في الجامع األخضر 
 .2ـ( بقسنطينة1776ق/ 1190ـ(، كالجامع الكتاني )1743ق/ 1157)

كىي خمؽ قاعدة  كرة معماريةتساع ببلطة المحراب يرجع إلى ضر كلعؿ السبب في اً  
المحراب عمى تقاطع أسككبو بببلطتو، فالقبة عنصر رئيسي يتدخؿ  ـقيمت أمامربعة لقبة أي 

في تعديؿ نظاـ بيت الصبلة، كأٌف قاعدتيا المربعة تستكجب تساكم ضمكع ىذه القاعدة مع 
 .3حتفاظ بتناسؽ أقساـ ىذا البيتاالً 

 "سيدم أبي مركاف الشريؼ"كقد استخدمت القباب في تغطية بيت الصبلة بجامع  
كؿ الجامع إلى مستشفى ستعمارية لما حي زيمت خبلؿ الفترة االً غرار جامع البام، كلكٌنيا أي  عمى

، فقد كانت تغطي بداية الببلطة الكسطى بركاؽ القبمة العمكدية عمى المحراب عسكرم
براىيـ بف ذكر قبة جامع القيركاف في زيادة "إمباشرة، كمف نماذجيا بببلد المغرب كاألندلس ن

حسف "ـ(، كجامع دكالة كالكتبية بمراكش، كمسجد تازا، كمسجد 875ق/ 261) "األغمبيأحمد 
ـ(، كأيضا القبة التي تغطي 965ق/ 354بالرباط، كجامع قرطبة في زيادة الحكـ المستنصر )

                                                           
ػ محمد السٌيد محمد أبك رحاب، العمائر الدينية كالجنائزية بالمغرب في عصر األشراؼ السعدييف، دراسة آثارية معمارية،   1
 .307ـ، ص 2008، دار القاىرة، القاىرة، 1ط

، 1دراسات كبحكث، طػ محمد السٌيد محمد أبك رحاب، اآلثار اإلسبلمية بالمغرب األقصى في العصريف المريني كالسعدم، 
 .248ـ، ص 2005دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 

 .505ػػ 501ػ محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، المرجع السابؽ، ص 
 .505عبد القادر دحدكح، المرجع السابؽ، ص   2
 .124ص ، 2008، دار المعارؼ، القاىرة، 2، ط1جأحمد فكرم، مساجد القاىرة كمدارسيا،   3
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، 1ـ( في زيادة المنصكر بف أبي عامر988ق/ 388الجزء الذم يمي العنزة بجامع القركييف )
مف ببلد المغرب إلى القاىرة الفاطمية كمف نماذجو القبة التي تتقدـ محراب نتقؿ ىذا الطراز كاً 

ق/ 478جامع األزىر، كالقبة التي أماـ المحراب في جامع الحاكـ، كقبة مسجد الجيكشي )
 .2ـ(1085

سيدم أبي "أما قبة البيك التي جاءت في مؤخرة بيت الصبلة كتتصؿ بالصحف بجامع 
لمقامة في ببلطة المحراب عند نيايتيا المطمة عمى الصحف فيي القبة ا "مركاف الشريؼ

ستعمارية، كمف أمثمتيا ؿ الجامع إلى مستشفى عسكرم خبلؿ الفترة االً كٌ كالتي أزيمت لما حي 
ق/ 381ـ(، كقبة البيك في جامع الزيتكنة )875ق/ 261قبة البيك في جامع القيركاف )

األزىر، كفي دمشؽ نجدىا في الجامع ـ(، كفي مصر أكؿ ظيكر ليا كاف في جامع 991
 . 3ـ( تتصؿ بالجدار الذم إلى الصحف706ق/ 87األمكم )

بيا، كىك العثماني كيرجع ظيكره بالجزائر لمكجكد  الكافد، كيتمثؿ في الطرازالنمط الثاني:  -
 "صالح بام"كالمتمثؿ في نظاـ القبة المركزية كالقبيبات كنجده بجامع  ،ةتأثيرات عثماني كذ

، حيث جاءت فيو بيت الصبلة مستطيمة الشكؿ تعمكىا قبة مركزية ـ(1791ىػ/1206بعنابة )
أركقة، كاحد في مؤخرة بيت الصبلة مقابؿ لجدار القبمة  ةتتقدـ المحراب، كتحيط بيا ثبلث

مسقؼ بأقبية برميمية، كاآلخراف يكتنفاف المحراب عمى الجانبيف تغطييما ست قبيبات بمقدار 
تخذ العثمانيكف مف طراز المصميات السمجكقية خبلؿ القرف فقد اً  ،ت في كؿ ركاؽثبلث قبيبا

الخامس اليجرم/ الحادم عشر الميبلدم أساسا لعمائرىـ اليامة، ككاف قكاـ ىذا التخطيط 
يكانات محمكلة عمى ت عدا جية القبمة إىك القبة المركزية الكبيرة تحيط بيا مف جميع الجيا

حمة، ثـ ما لبثكا أف طكركه كأضافكا إليو، كظيرت منو أنماط جديدة أكتاؼ تعمكىا قباب ض
ستنبكؿ الذم " بإمحمد الفاتح"مبتكرة لـ تكف معركفة مف قبؿ، كمف أمثمة ذلؾ جامع السمطاف 

                                                           
 .309محمد السٌيد محمد أبك رحاب، العمائر الدينية كالجنائزية...، ص   1
 .124أحمد فكرم، مساجد القاىرة كمدارسيا...، ص   2
 .126، 123نفسو، ص   3
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جانبييا قبتاف صغيرتاف بإضافة  صمـ كفؽ تخطيط قبة مركزية يكتنؼيعتبر أكؿ جامع كبير 
"محمد عمي كمسجد  "سناف باشا"ركزية، كمسجد نصؼ قبة تتقدـ القبة الكسطى الم

ق ػػ 974ـ(، كجامع السميمية بقكنية )1552ق/960سطنبكؿ، كجامع تترخاف بككزلكه بالقـر )بإ
ـ(، أما بمصر فنجد 1574ق/ 982ـ(، كجامع الدركيشية بدمشؽ )1574ػػ 1566ق/982

خبلؿ العيد العثماني ، كمف نماذج ىذا الطراز بالجزائر 1ـ(1125ىػ/519مسجد األقمر )
 .2ـ(، كجامع عيف البيضاء بمعسكر1792جامع الباشا بكىراف )

 الصحون: -

كجامع  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"جاء مكقع الصحف بالنسبة لبيت الصبلة بجامع 
أبي مركاف  سيدم"يتكسط المبنى، كمف حيث المسقط تميز بالمسقط المربع بجامع  "البام"

  .   "البام"تخذ المسقط غير المنتظـ بجامع ، في حيف اً "الشريؼ

 :الزوايا 
كانت معظـ الزكايا بتركيا عبارة عف منازؿ عائمية  مميبلدخبلؿ القرف التاسع عشر ال
خصص بعض المساحات في المنزؿ ألعماؿ ريديو، كقد تي يقطنيا الشيخ كعائمتو كبعض مً 

كانت الطريقة التي يرأسيا الشيخ، كتشير المصادر اإلسبلمية التركية أٌف مباني الطريقة 
 جا، فبالنسبة لمتكية كالخانقة فيماتعرؼ بالتكية أك الزاكية أك الخانقة أك األستانة أك الدير 

شاعت بصكرة أكبر، كتمثؿ أٌف تسمية التكية ارة عف مبنى يسكنو الدراكيش، غير عب
إيكانات  ةتخطيطيا المعمارم في صحف أكسط بو حديقة كفسقية تحيط بو مف الجيات األربع

غطى ىذه اإليكانات بقباب كركية صغيرة، تفتح عمى الصحف بعقكد محمكلة عمى أعمدة، كتي 
ؽ بكؿ كتنتظـ مف حكليا قاعات الدراكيش المعقكدة بنفس القباب، ككاف مف المعتاد أف يمح

                                                           
 . 17، 16ػػ سعاد ماىر محمد، مساجد في السيرة...، ص  1
 .262، ص مرجع السابؽحسف الباشا، الػ 

ـ، 200ق/ 1420، دار نيضة الشرؽ، القاىرة، 1بحكث كدراسات في العمارة اإلسبلمية، طػ محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، 
 .151، 150، 125، 124ص 

 .145ػػ  143خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   2



www.manaraa.com

 انفصم انخامش...........................................................انذراصة انتحهيهية نهمخططات

175 
 

تكية مسجد صغير كسبيؿ، أما األستانة يقصد بيا مبنى ضخـ يخص إحدل الطرؽ الكبيرة، 
كفيما يخص الزاكية فيي مسكف الدراكيش، كالديرجا تشير إلى التكية التي ترتبط بأحد 

 .2، كما عرفت بمدينة قكص بمصر خبلؿ العصر المممككي بالمغالؽ1األضرحة

ا إلى ثبلثة أنماط كىي: الجامع الزاكية أك الخانقاه، ينقسـ النظاـ التخطيطي لمزكايك 
فأما الجامع الخانقاه فقد كاف يحتكم عمى صحف مكشكؼ ، 3كالمدرسة الزاكية، كالقبة الزاكية

أك مغطى تحيط بو أركقة مف جميع الجيات أك بعضيا كيككف ركاؽ القبمة أكبرىا، كتقع 
طابقيف أك أكثر، كمف أمثمة ىذا الطراز خبلكم الصكفية خمؼ القبمة، كقد تشغؿ طابقا أك 

خانقاة سعيد السعداء كالبندقدارية كالشيخكنية كالبرقكقية بجبانة المماليؾ، كفيما يخص النظاـ 
التخطيطي لممدرسة الخانقاة فقد كانت خمكات المتصكفة تكتنؼ اإليكانات األربعة في طكابؽ 

فصمة عنيا تماما بكاسطة صحف كبير غير عميا، أك تكتنؼ إيكانا كاحدا أك أكثر، أك تككف من
 .4صحف المدرسة، كىي في ىذه الحالة تجمع بيف كظيفة التدريس إلى جانب الصبلة

أما بالنسة لمقبة الزاكية فيي عبارة عف مسجد صغير تمحؽ بو قبة لممنشئ، كخمكات 
حيث  خيراأل طرازىذا الإلى بمدينة عنابة  "سيدم خميؼ"زاكية تنتمي ك ، 5لمصكفية أحيانا
شتممت قبة الضريحية، فقد اً كال ةمكات الخمسالصٌ زدكاجية الكظيفية المتمثمة في تجمع بيف االً 

                                                           
، ترجمة: عبمة عكدة، ىيئة أبك ظبي 1رايمكند ليفشيز، تكايا الدراكيش الصكفية كالفنكف كالعمارة في تركيا العثمانية، ط 1

 . 106ـ، ص 2011ق/1432لمثقافة كالتراث، أبك ظبي، 
 .103...، ص خانقاكات الصكفية ػ عاصـ محمد رزؽ،

مجمة ـ"، 1382ػػ 1250ق/ 784ػػ 648عبير عنايت سعيد،" خانقاكات مصر حتى نياية عصر المماليؾ البحرية  2
 .1456ـ، ص 2013ق/ 1433معة األنبار، ، كمية اآلداب، جا203، العدد األستاذ

 .70، 69ص ...، عاصـ محمد رزؽ، خانقاكات الصكفيةػػ  3
ـ، 1976، مطابع األىراـ التجارية، جميكرية مصر العربية، 3ػ سعاد ماىر محمد، مساجد مصر كأكلياؤىا الصالحكف، ج 

 .14ص 
 . 69ػػ عاصـ محمد رزؽ، خانقاكات الصكفية...، ص   4
 .14ػ سعاد ماىر محمد، مساجد مصر كأكلياؤىا...، ص   
 . 70ػػ عاصـ محمد رزؽ، خانقاكات الصكفية...، ص   5
 .15ػػ سعاد ماىر محمد، مساجد مصر كأكلياؤىا...، ص   
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عمى صحف مكشكؼ كقاعة الصبلة، باإلضافة إلى القبة الضريحية التي نجدىا بمؤخرة 
، كقد عرفت ظاىرة إلحاؽ األضرحة بالزكايا في العديد مف النماذج بببلد المغرب، الصحف

كمف أمثمتيا الزاكية الجزكلية بمراكش التي تعكد لمفترة السعدية بالمغرب األقصى، كىك نفس 
، كزاكية "سيدم مسعكد"كزاكية  "سيدم بكعمي"التقميد الشائع بتكنس مثمما ىك الحاؿ في زاكية 

، كمف نماذج الزكايا التي ألحؽ بيا ضريح بميبيا نذكر زاكية األسمرية التي "اصسيدم الحيٌ "
بطرابمس،  "يعقكب"ـ(، كزاكية 1573ق/ 918) تػ:  "الشيخ عبد السبلـ األسمر"نسب إلى تي 

سيدم "نتشر ىذا الطراز بالجزائر خبلؿ العيد العثماني منيا زاكية كالزاكية المدنية ببنغازم، كاً 
 . 1بقسنطينة "عبد الرحمف باش تارزم"كزاكية  "عبد المؤمف

تألؼ مف صحف أكسط تفعادة ما  كفيما يخص التخطيط المعمارم العاـ لمزكايا 
كخبلكم خاصة بالطمبة كمصمى كقاعة شيخ الزاكية كالضريح، كالميضأة كالمطبخ كغرفة 

، لكف بعض اـحمٌ اب كالكالكتٌ  صطبؿ كالسبيؿالطعاـ كالمخازف، كقد تمحؽ بيا مرافؽ كاالً 
  .2الزكايا التتكفر عمى جميع ىذه العناصر

كقاعة  ةبمدينة عنابة عمى قاعة ألداء الصمكات الخمس "سيدم خميؼ"زاكية  محتك تك 
الضريح، باإلضافة إلى الصحف كالميضأة عمى الرغـ مف تعرضيا لمعديد مف التغييرات 

كانت بيا مئذنة كأدمجت  فقد، كحسب المعمكمات التي قدميا لنا القٌيـ عمى الزاكية كالتجديدات
 .ستعماريةلبنايات المجاكرة خبلؿ الفترة االً مع ا

عمى  حتكائوالمستطيؿ كباً القريب مف تمٌيز بشكمو يكجد بالجنكب الشرقي : بيت الصالة -
دار القبمة تحددىا دعائـ محراب يتكسط جدار القبمة، كيتشكؿ مف ببلطتيف مكازيتيف لج

 كأكتاؼ معقكدة.

                                                           
 .524عبد القادر دحدكح، المرجع السابؽ، ص   1
 .80ػ  75ػػ عاصـ محمد رزؽ، خانقاكات الصكفية...، ص  2

 .305ػػػ 300، ص بحكث كدراسات...سماعيؿ الحداد، إمحمد حمزة ػ  
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فقد تمٌيز بفتحتو المستطيمة كيعمكه عقد  "سيدم خميؼ"كفيما يخص مدخؿ  زاكية  المدخل: -
ستعمارية، استحدثت خبلؿ الفترة االً  الفصكص أصـ، يحتكم عمى باب خشبي يبدك أٌنو ثبلثي

 .اأٌنو جاء منكسر  "سيدم خميؼ"كما نبلحظو عمى مدخؿ زاكية 
 غير شكبلتخذ اً عبارة عف صحف جانبي يحتؿ الجية الشمالية مف الزاكية،  الصحن: -

 .جزء الذم يمي بيت الصبلةأٌنو تعرض لكثير مف التغييرات كتـ تسقيؼ ال ، كيبدكمنتظـ
حتكت في اً حتمت عمؽ الزاكية كبالتحديد في الركف الشمالي الشرقي، اً قاعة الضريح:  -

الشمالية كالجنكبية لمقاعة نجد  كفي الجية، "سيدم خميؼ"كسطيا عمى رفات الكلي الصالح 
يكانيف، كقد سقفت المساحة المربعة لمقاعة الضريحية بقبة نصؼ كركية محمكلة عمى إ

 مثمثات ركنية.
حتكت عمى أحكاض ، كىي مقسمة إلى قسميف، اً جاءت بجانب بيت الصبلةالميضأة:  -

 ستحدثة.مائية م
 :األضرحة 

الظف أٌف أصؿ القبة في اإلسبلـ قد أخذت عف القباب الساسانية في إيراف  يغمب
ستخداميا في األضرحة بشكؿ رئيسي كالقباب البيزنطية في الشاـ، ثـ أقبؿ المسممكف عمى اً 

 .1طمؽ عمى الضريحـ( كمف ثـ صار مصطمح القبة يي  9ق/ 3منذ القرف )
منتصر باهلل ال"كأقدـ المدافف في اإلسبلـ ىك مدفف الصميبية في سامراء الذم دفف فيو  
ـ(، أما في مصر 970ق/ 296في مدينة بخارل ) "سماعيؿ السمانيدإ"، يميو مدفف "العباسي

في العصر اإلخشيدم، كمدفف السبع بنات في الفسطاط، كخبلؿ  "آؿ طباطبا"نذكر مدفف 
العصريف األيكبي كالمممككي أصبح المدفف عبارة عف بناء مستقؿ لو مدخؿ يقابؿ المحراب 

إلى غير ذلؾ مف  "شجرة الدرٌ "كمدفف الخمفاء العباسييف، كمدفف  "اإلماـ الشافعي"مثؿ مدفف 
 .2النماذج

                                                           
 .76، 75عاصـ محمد رزؽ، خانقاكات الصكفية...، ص   1
 .76نفسو، ص   2
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تخذت في معظميا الشكؿ التقميدم األضرحة اً لكثير مف اكعرفت ببلد المغرب بناء  
كفي بعض تحت في كاجياتو فتحات عمى ىيئة عقكد، المتمثؿ في مربع تعمكه قبة، كفي 

بكائؾ يمتد أماـ حجرة القبر، كما ىك الحاؿ في أضرحة بني مريف  األضرحة يكجد صحف ذك
نذكر  ٌدةأشكاؿ ع بشماؿ إفريقيا إلىاألضرحة  Cauvet كبني زياف بتممساف، كقد قسـ الجنراؿ

بسقؼ مغطاة أخرل عبارة عف منازؿ صغيرة ، ك تعمكىا قبة نصؼ كركيةأضرحة  :منيا
 أضرحة ذاتالقرميد، كأيضا أضرحة تعمكىا قباب مغطاة بالقرميد، ك مسطح أك بسقؼ يعمكه 

 . 1أضرحة ىرمية الشكؿ دكف قاعدةك قباب بيضكية، 

 بمدينة عنابة كفؽ طرازيف:جاء تخطيط األضرحة  كقد 

زاكية يتميز بقاعة مربعة تعمكىا قبة، كنجد ىذا النمط المعمارم بضريح الطراز األول  -
عنابة، كىك عبارة عف قاعة مربعة الشكؿ تسقفيا قبة نصؼ كركية مدينة ب "سيدم خميؼ"

كعمى ما يبدك أٌف معمار العصر العثماني ، (6) مخطط  تحمميا عقكد زكراء شكمت أكاكيف
المربعة الذم تعمكه قبة كطكره بإضافة زيادات غطيت بقباب  األضرحةأخذ نظاـ تخطيط 

عتبر ىذا التصميـ المعمارم لؤلضرحة ىك النكع كيي  ،2تساع مساحة المسجدضحمة لزيادة اً 
لة عمى منطقة السائد في الجزائر كىك األضرحة المربعة ذات قباب نصؼ كركية محمك 

نتقاؿ مثمنة الشكؿ، كفي بعض األحياف تكضع القبة عمى المربع مباشرة دكف مناطؽ اً 
 نتقاؿ.اً 

بتخطيطو المربع الخالي مف المحراب، كنجد ىذا  "سيدم خميؼ"كيتميز ضريح زاكية  
ـ(، 1324ق/ 725) "الميمندار أحمد" ضريحالقاىرة المممككية كمنيا  أضرحةالطراز في 

ق/ 777بمدرسة أـ السمطاف شعباف ) الضريح الجنكبي(، ك ـ1335ق/735القاصد ) ضريحك 
                                                           

Cauvet ( le commandant), les marabouts, petit monuments funeraires et votifs du nord       1  
, n° 315 et 316, Alger, 1923, pp. 22, 23.                         in. Revue AfricaineDe l’Afrique, 

، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 1، العددمجمة دراسات تراثيةػ عبد الكريـ عزكؽ،" األضرحة ببجاية، دراسة نمكذجية"، 
 .138ـ، ص 2007

 .263ص مرجع السابؽ، حسف الباشا، ال 2
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جاىيف " ضريحستمر ىذا الطراز في القاىرة خبلؿ العصر العثماني فنجد ـ(، كاً 1368
 ضريحك ـ(، 1686ق/1098) "أبي جعفر الطحاكم" ضريحـ(، ك 1538ق/ 945) "الخمكتي

، كفي 2ـ( باليند1494ق/900) "باراجكمباد"، كضريح 1ـ(1761ق/1175)" الشيخ رمضاف"
ق/ 765) "براىيـ"سيدم إ ضريحالمغرب نجد ظاىرة األضرحة الخالية مف المحاريب بكؿ مف 

ػػ 1098) "البام مصطفى بكشبلغـ"بتممساف، كضريح  "سيدم مديف"ـ( كضريح 1364
 .3ـ( بمستغانـ1734ػػ 1686ق/ 1146

فيتمثؿ في التخطيط الدائرم المككف مف طابؽ ألضرحة مدينة عنابة  الطراز الثانيأما  -
 "بف التكميسيدم إبراىيـ " ضريحنابة مطبقا في في معالـ مدينة عكنجده كتعمكه قبة، كاحد 
) مخطط  قبة ضحمة ) مفمطحة( ترتكز عمى الجدراف مباشرة تخذ شكؿ دائرم يعمكهحيث اً 

عتمادا عمى المكحة يبدك أٌنو مستحدث اً  مف الداخؿ عمى محراب ا الضريحىذ لحتك كما اً  ،(7
حيث يبلحظ فتحات مستطيمة  لمقبةكالتي تمثؿ المظير الخارجي  Delamareالتي نشرىا 

، كيعتقد أٌف المساحات قاعة الضريحمتداد ممتدة بشكؿ طكلي عمى ىيئة مزاغؿ فتحت عمى اً 
ليصمي فييا مف يزكر التي تحتكم عمى محراب كتتقدـ القباب كانت تستخدـ كمصمى صغير 

اب لتعميـ األطفاؿ الكتابة كالقراءة ستخدمت ككتٌ المتكفي ليدعك لو بعد الصبلة، كربما اً 
 .4كتحفيظيـ القرآف

                                                           
، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1محمد ناصر محمد عفيفي، القباب األثرية الباقية بدلتا مصر في العصر اإلسبلمي، ط  1

 .266ػػ 265ـ، ص 2005
 ، الدار المصرية المبنانية،1قبلع كحصكف كأسكار كبكابات المدف األثرية اإلسبلمية في اليند، طأحمد رجب محمد عمي،   2

 .44، ص 2009القاىرة، 
رسالة دكتكراه دكلة، قسـ اآلثار، جامعة الجزائر،  ،2ج في إمارة تممساف الزيانية، ػ عبد العزيز لعرج، المباني المرينية 3

 .371ػ  369، ص ـ1999
p192.                                                                ػRachid Bourouiba, l’art religieux, ….  

 .529ػ عبد القادر دحدكح، المرجع السابؽ، ص  
 .267محمد ناصر محمد عفيفي، المرجع السابؽ، ص   4
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يؤدم إلى قاعة الضريح مباشرة كالتي  "بف التكميبراىيـ "سيدم إ ضريحنجده بالمدخل:  -
 ارئيسي مدخبل "ميؼسيدم خ"في ضريح  هتمثؿ في نفس الكقت قاعة الصبلة، في حيف نجد
 نمج مف خبللو إلى قاعة الضريح. ايؤدم إلى الزاكية ككؿ كفي مؤخرة المبنى نجد باب

بكجكد  "بف التكميبراىيـ "سيدم إكضريح  "سيدم خميؼ"ح كيتشابو كؿ مف ضري
"سيدم رفات الكلي الصالح رفات الكلي الصالح كسط قاعة الضريح، كمع ذلؾ فقد نقؿ 

 . قاعة الضريحإلى قاعة أخرل مستحدثة بجانب  "بف التكميبراىيـ إ

 كنظرا لككف األضرحة تبنى مستقمة أك ممحقة بغيرىا مف العمائر كالمساجد كالمدارس
سيدم "ضريح جاء كالزكايا، كحتى المنازؿ كالحمامات كخاصة خبلؿ العصر العثماني، فقد 

، كيرجع مستقبل "التكميبف سيدم إبراىيـ " جاء ضريحبالزاكية، في حيف  اممحق "خميؼ
 "عاتكة" ضريح، ك "الحصكاتي" ضريحالمستقمة إلى العصر الفاطمي كما في  األضرحةظيكر 

الخمفاء العباسييف، كظيرت في  ضريح، أما في العصر األيكبي فنجده في "الجعفرم"ك
، كفي العصر "عمي بدر القرافي"ك "الصكابي" ضريحالعصر المممككي البحرم في كؿ مف 

خديجة أـ " ضريح، ك "سعد الديف بف غراب" ضريحككي الجركسي نجد كؿ مف الممم
السبع بنات، كفي العصر  ضريح، باإلضافة إلى "حسف نصر اهلل" ضريح، ك "األشرؼ

ق/ 951بصحراء المماليؾ ) "األمير سميماف آغا"ضريح العثماني نجدىا في كؿ مف 
 .1 (ـ16ق/ 10)بالسٌيدة عائشة أكاخر القرف  "الشيخ عبد اهلل" كضريحـ(، 1543

  :لمّدورالنظام التخطيطي  ـ2ـ1

تؼ أكسط تم فناءفي  يتمثؿبمدينة عنابة كفؽ طابع عربي إسبلمي  الٌدكرتخطيط جاء 
كاف يجيز بما الذم كالمطبخ الممحقات كالحجرات كبعض ا غرؼكخمفيا تتكزع الة، أركقحكلو 
في أغمب كالحماـ كالكنيؼ، كىي ، كمخزف كأدكات الطبخحتياجات كالمكقد مف اً يمزمو 

ستقباؿ خصص الطابؽ األرضي )السمممؾ( لممعيشة كغرفة اً ، األحياف تتككف مف طابقيف
                                                           

 .256، ص المرجع السابؽمحمد ناصر محمد عفيفي،   1
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، كىذا التخطيط ىك الضيكؼ، في حيف اً  شتمؿ الطابؽ العمكم )الحرممؾ( عمى غرؼ النـك
 ٌدكراألكلى لمتخطيط المعمارم لم كلعؿ البكادر، 1العربي المتبع في ببلد المشرؽ كالمغرب

التي  ٌدكرتعكد إلى القرف األكؿ اليجرم مع بداية الخبلفة األمكية في المشرؽ بال ةاإلسبلمي
كقصر الحير الغربي، كالكحدات السكنية في قصر  دت خارج المدف كالمعركفة بالقصكرشيٌ 

ذا النمكذج بالطراز عرؼ ىيي المشتى، كقصر الطكبة إلى غير ذلؾ مف قصكر ىذه الفترة، ك 
يقـك عمى فناء أكسط مكشكؼ مستطيؿ الشكؿ تشرؼ عميو حجرتاف في كؿ  الذم الشامي

مف جانبيو الطكلييف ممتصقتاف ببعضيما، ثـ تطكر خبلؿ العيد العباسي كمع بناء مدينة 
سامراء كقصر األخيضر، كيتمثؿ في الطراز العراقي كىك ما جاءت فيو الكحدات السكنية في 

يكاف الكسطى عمى ىيئة إ ؛انبيف متقابميف كذلؾ عمى ىيئة مجمكعة مف ثبلث كحداتكؿ ج
مفتكح عمى الفناء أك عمى سقيفة مفتكحة عميو، كتكجد عمى كؿ جانب مف اإليكاف حجرة، 

األمكية كالعباسية متشابية في العناصر الرئيسية لمتخطيط، لينتقؿ  ٌدكركجاءت القصكر كال
، فقد كشفت الحفريات م(11ــ  9ه/5ــ 3)يف الطكلكني كالفاطمي بعدىا إلى مصر في العصر 

                                                           
 الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع،لطيؼ فرج، دار  :، ترجمة1أندريو ريمكف، المدف العربية الكبرل في العصر العثماني، ط 1

 .232، 229، ص 1991القاىرة، 

ـ، ص 2002، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1محمد الطيب عقاب، لمحات عف العمارة كالفنكف اإلسبلمية في الجزائر، طػ 

105. 

 .142ص ، ـ1981ىػ/ 1401ناف، ، دار الرائد العربي، بيركت ػ لبسبلـزكي محمد حسف، فنكف اإل ػ

ـ(، رسالة 1247-625ىػ/1051-442اليبللية حتى قياـ الدكلة الحفصية ) منذ الغزكةإلياـ حسيف دحركج، مدينة قابس ػ 

 .32-30، ص 2000ىػ/1421مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، 

، رسالة مقدمة 1مقارنة، مجـ(، دراسة 15ق/ 9، عمارة المدرسة في مصر كالحجاز،) القرف الحارثيعدناف محمد فايز ػ  

 .467ـ، ص 1995ق/ 1416 لنيؿ درجة الدكتكراه في الحضارة اإلسبلمية، جامعة أـ القرل،

، مطبعة المعارؼ الجديدة، 1، ط5ػ عثماف عثماف إسماعيؿ، تاريخ العمارة اإلسبلمية كالفنكف التطبيقية بالمغرب األقصى، ج

 .303ـ، ص 1993الرباط، 
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جاءت في تخطيطيا العاـ عبارة  ٌدكرجريت بمدينة الفسطاط عف كجكد عدد كبير مف الالتي أي 
المتمثمة في  الٌدارمستطيؿ، تفتح عميو كحدات ذك شكؿ مربع أك عف فناء أكسط مكشكؼ 
 .1السقيفة كاإليكاف كالحجرات

بببلد المغرب في العصريف األغمبي بإفريقية  ٌدكراألثر المشرقي في عمارة الكيظير   
كالرستمي بسدراتة بالمغرب األكسط، كأىميا قصر البحر بمدينة رقادة حيث كشفت الحفريات 
أٌف نظامو التخطيطي يقـك عمى فناء مكشكؼ تحؼ بو حجرات مف جميع الجيات تنفتح 

حتكت مدينة سدراتة بالجنكب الجزائرم عمى أقدـ نمكذج لعمارة عميو ببائكة معقكدة، كما اً 
بالمغرب األكسط، كالتي جاءت في تصميميا المعمارم لمكحدات السكنية كعناصرىا  الٌدكر

مدينة رقادة األغمبية أك الميدية  دكرتخضع لنفس األسس كالمعايير التي تخضع ليا 
كر بمدينة أيضا جاءت الدٌ  ىذا الطرازككفؽ ، 2الفاطمية، كمساكف أشير كقمعة بني حماد

مدينتي سبل مف  كؿ دكرفاس المرينية، ك مدينة  دكر، كأيضا 3المنصكرة المرينية بتممساف
، كنجد ىذا الطراز المعمارم مطبقا أيضا في تخطيط 4كرباط الفتح بالمغرب األقصى

                                                           
رية العامة لمتأليؼ كالنشر، العمارة العربية في مصر اإلسبلمية، مجمد أكؿ عصر الكالة، الييئة المصػ فريد الشافعي،  1

 .354ص  ،1970

ق/ 1413، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1ػ رفعت مكسى محمد، الككاالت كالبيكت اإلسبلمية في مصر العثمانية، ط

 .183، 182ـ، ص 1993

، دراسة أثرية حضارية، مكتبة 1منازؿ القاىرة كمقاعدىا في العصريف المممككي كالعثماني، ط ػ غزكاف مصطفى ياغي،

 .21، ص 2004زىراء الشرؽ، القاىرة، 

 .222ص المرجع السابؽ، ، حسف الباشاػ 
 .520، ص ...العزيز لعرج، المباني المرينية عبد 2
 .193، ص ـ2006، 1عبد العزيز لعرج، مدينة المنصكرة المرينية بتممساف، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، ط 3
 .195عبد العزيز صبلح سالـ، المرجع السابؽ، ص  4

 .                                                           =303، ص 5ػ عثماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ج
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بالجزائر خبلؿ  ٌدكرلمستمر ىذا النمط المعمارم ، كاً 1الخانات بتركيا ذات التقميد المممككي
 .2دكر مدينة الجزائر كقسنطينة كفؽ ىذا النظاـ التخطيطي حيث كانتالعيد العثماني 

في ىي تنفتح متدادىا بشكؿ طكلي، ك باً عنابة مدينة  ديكرغرؼ تمٌيزت  الغرف والحجرات: -
عمى األركقة بمداخؿ كسطى كاسعة كمرتفعة كعمى جانبييا فتحت نكافذ، كفي كضع محكرم 

كية، كما جعمت ذنجد خزانتيف جداريتيف ذات عقكد حالجدار الداخمي لمغرفة المقابؿ لممدخؿ 
كما ىك الحاؿ بغرؼ دار  ف أعمى المدخؿ مف الداخؿ ذات أبعاد متساكيةاف جداريتاخزانت

مدينة عنابة )دار محمد لرقش، كدار بنقي كدار  دكرحتكت غرؼ ، كاً بنقي كدار متيجي
، أك لمراحةكاألفرشة ة خشبية استعممت لكضع الحاجيات متيجي( في أغمبيا عمى سدٌ 

، كقد ةمستطيم فييأما مف حيث شكميا  كانة في بعض األحياف،دي ك  مقصكرةباإلضافة إلى 
دار نتقاؿ السبللـ بي نجدىا بمناطؽ اً عنابة كمخازف كالتمدينة دكر ماكف بستغمت بعض األاً 
 ."متيجي"كبجانب مطبخ دار "بنقي"
 كسط الداربالطابؽ األرضي ينفتح عمى  "محمد لرقش"كدار  "بنقي"كنجده بدار  اإليوان: -

شرؼ كأصبح عبارة عف جدار يي  "محمد لرقش"مؽ بدار لكنو أغي  ،عف طريؽ عقد نصؼ دائرم
المذيف يرتكز عمييما تؤكد لنا كجكد اإليكاف كتحدد لنا عمى الركاؽ، كلكف العقد كالعمكديف 

مساحتة، كقد ركعي في تخطيطو تكجييو نحك الشماؿ لتمقي اليكاء البارد صيفا، كلو 
ستقباؿ، كالثانية كمكاف رطب بارد يصمح كلى كجزء مف األجزاء المخصصة لبلً األ ؛كظيفتاف

 لمجمكس كالتمتع بالنسيـ البارد صيفا.
                                                                                                                                                                                     

 .245، ص 4ماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، جػ عث
 .140ص المرجع السابؽ، ، زكي محمد حسف 1
ـ، 2007ػ محمد الطيب عقاب، قصكر مدينة الجزائر في أكاخر العيد العثماني، دار الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  2

 . 105ػػ  103ص 

 .116...، ص لمحات عف العمارةػ محمد الطيب عقاب، 

 .538المرجع السابؽ، ص ػ عبد القادر دحدكح، 
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تمٌيزت المداخؿ الرئيسية بدكر مدينة عنابة بفتحتيا المستطيمة تعمكىا  يسية:المداخل الرئ -
دار مدخؿ دار متيجي ك مدخؿ شبابيؾ معقكدة كنجدىا بنمكذجيف مف النماذج المدركسة منيا 

 رايا كدار بنقي بفتحتو المعقكدة بعقد نصؼ دائرم.سٌ محمد لرقش، بينما تمٌيز مدخؿ ال
ليـ  ستقبالو، لـ يعفراـ الضيؼ كحسف اً اإلسبلـ عمى إكعمى الرغـ مف حث  السقيفة: -

صص البيت اإلسبلمي أماكف ختراؽ خصكصية البيت كحرمتو المقدسة، بؿ خى باً  ىذا السماح
دكف المركر بأجزاء الدار الداخمية، كما  كسط الٌدارخاصة بالغرباء يتـ الكصكؿ إلييا مف 

ا عمى حرمة كحفاظ، 1خاصة لخدمة الزائريفستقباؿ ىذه بممحقات كمنافع كدت أماكف االً زي 
كما ىك الحاؿ بسقيفة  امنكسر  شكبلدكر مدينة عنابة  تخذت السقيفة فياً ككرامة العائمة 

حيث ، (15) مخطط كدار متيجي  ،(11) مخطط كسقيفة دار بنقي  (8 ) مخططراياسٌ ال
، في حيف يالمنثننجدىا بالنمكذجيف األكليف مككنة مف ثبلثة أجزاء مما أكسبيا الشكؿ 

أشكاؿ كأنماط  ؼختبلاً جاءت بدار محمد لرقش ذات شكؿ قريب مف المستطيؿ، كلعؿ 
مع المساحة لتتناسب كالمنثني بيف المربع كالمستطيؿ  ةاإلسبلمي الٌدكرالسقيفة في 

عد المجاؿ الفاصؿ ، أما عف دكرىا ككظيفتيا في الحياة فيي تي االمخصصة كمنزلة صاحبي
مثؿ لحجب الرؤية عف الداخؿ، كما تي  الٌداربيف الداخؿ كالخارج بحيث يككف مكقعيا في ركف 

نتظار لمف يطمب اإلذف بالدخكؿ، باإلضافة إلى دكرىا في تيكية المنزؿ طكؿ مكانا لبلً 
دخؿ بمدينة عنابة أٌف الممر الكائف كراء الم الٌدكر، كيتضح لنا مف تخطيط بعض 2النيار

الرئيسي يشتمؿ عمى سمـ يؤدم إلى الطابؽ العمكم دكف المركر داخؿ المنزؿ، كىذا ما نجده 
 كيؤدم مباشرة إلى الطابؽ العمكم كسط الٌدارعف  السمـ مستقؿمطبقا في دار متيجي حيث 

  .(15) مخطط 

                                                           
 .19غزكاف مصطفى ياغي، المرجع السابؽ، ص  1

صالح يكسؼ بف قربة، أبحاث كدراسات في تاريخ كآثار المغرب اإلسبلمي كحضارتو، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر،   2

 .474، ص 2011
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لكسط الٌدار  ةزعت األركقة بدكر مدينة عنابة بشكؿ منتظـ عمى الجيات األربعكي  األروقة: -
نسجاـ بباقي مرافؽ الدار سكاء بالطابؽ األرضي أك الطابؽ مف التناسؽ كاالً  امما خمؽ نكع

 العمكم.
رايا كدار بنقي كدار محمد لرقش، في سٌ بكؿ مف ال امنتظم غير شكبلتخذ اً  وسط الّدار: -

 كالجدكؿ أدناه يكضح مساحة كسط الدار: بدار متيجي، مستطيبلكاف حيف 
 الضمع الغربي الضمع الشرقي الضمع الجنوبي الضمع الشمالي وسط الدار

 ـ. 7.50 ـ. 7,50 ـ. 6.60 ـ. 7.3 راياسٌ ال
 ـ. 8 ـ. 8.50 ـ. 7.85 ـ. 6.66 دار بنقي

 ـ. 5.15 ـ. 5.85 ـ. 5.80 ـ. 5.80 دار محمد لرقش
التي فرضتيا طبيعة المنطقة،  عنابة عمى السطكح كالمنازهمدينة  دكرتكفرت  المنزه: -

  .كجاءت ذات مسقط غير منتظـ

 :حماماتالنظام التخطيطي لم ـ3ـ1

اؽ كالمساجد سك األبالقرب مف  المدينة اإلسبلمية كسط المدينة يأتي تكزيع حمامات 
، كىذا ما ينطبؽ 1كالصبلة كحتى يسيؿ عمى السكاف الكصكؿ إلييا طيارةلحاجة المصميف لم

كنذكر منيا  "صالح بام"مف جامع قريبة العمى حمامات مدينة عنابة خبلؿ الفترة العثمانية 
كمنيا ما جاء بالقرب مف سكؽ السمؾ مثؿ حماـ ، حماـ القايد كحماـ الساحة كحماـ شقميبة

 أما مف حيث تخطيطيا نقسميا إلى نمطيف:البركة، 

ستقباؿ كالتي ىي نفسيا القاعة ثبلث قاعات متتالية كىي قاعة االً  مف يتككفالنمط األول  -
الباردة، ثـ القاعة الدافئة كبعدىا البيت الساخف، باإلضافة إلى الفرناؽ مثمما ىك عميو حماـ 

أك القاعة الباردة التي فتح  إلى المحرسمف السقيفة يتـ الدخكؿ حيث  الساحة كحماـ شقميبة
آخر نمج منو إلى  إلى القاعة الدافئة كبعدىا مباشرة نجد مدخبل دمفي أحد جدرانيا مدخؿ يؤ 

 كنجد ىذا النمط بحمامات دمشؽ خبلؿ العصر ،(19و  18) مخطط القاعة الساخنة 
                                                           

 .53ص دت، ـ(، 1517-1250ىػ/ 923-648خالد زنيد، الحمامات العامة في ببلد الشاـ في العصر المممككي )  1
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كؿ رجبل الذم يعتبر النمكذج األاأليكبي كالمممككي كالعثماني، كمف أمثمتيا حماـ ساألمكم ك 
عمرة كقصر الصرخ المذاف يعكداف إلى  اقصير  ايط الحمامات الدمشقية، يميو حماملتخط

، أما في العصر األيكبي نذكر حماـ أمكنة كحماـ مميبلدالالقرف األكؿ اليجرم/ السابع 
ـ( كحماـ القرماني 1213ىػ/ 610ـ(، كحماـ الصافي )12ىػ/6 :العهمرم كحماـ القيمرية )ؽ

ـ( كحماـ 1444ىػ/ 848زم )ـ( كحماـ التكري1346ىػ/ 747ـ( كحماـ الجديد )1320ىػ/ 720)
 ػػ 900حماـ الزيف )ك  ـ(1466ىػ/ 871حماـ الحاجب بالصالحية )ك  ،ـ(1446ىػ/850الجسر )

نذكر منيا العصر المممككي، أما حمامات العصر العثماني في ـ( 1516-1494ىػ / 922
كحماـ  ـ( 1590ػػ 1586ق/ 999ػػ  995، كحماـ السنانية )ـ(1563ىػ/971حماـ الراس )

، كما جاءت حمامات تركيا 1(1745ىػ/1158ـ( حماـ الدفتردار )1723ىػ/1136الممكة )
المبلبس تمييا الغرفة الدافئة ثـ أك خمع العثمانية مككنة مف ثبلث قاعات كىي غرفة تغيير 

الحمامات  أمثمةكمف ، 2(ـ1423)، كمف نماذجيا حماـ الميراـ في مدينة قكنية الغرفة الساخنة
بمصر قبؿ العصر العثماني نذكر حماـ الخراطيف، كحماـ التي جاءت كفؽ ىذا التخطيط 

السكرية كحماـ البيسرم، كحماـ النحاسيف، كحماـ الجييني كحماـ بشتاؾ، أما النماذج التي 
ثنيف كحماـ الطنبمي، حماـ الرميمة، كحماـ االً تعكد إلى العصر العثماني منيا حماـ بيبرس، ك 

بحمامات األندلس منذ القرف أيضا كنجد ىذا الطراز المعمارم ، 3نية بالقاىرةكحماـ السنا
، كنجده أيضا بحمامات الجزائر 4كمنيا الحماـ الممكي بقصر الحمراءالميبلدم  الحادم عشر

                                                           
 . 226-225زيادة، المرجع السابؽ، ص  محمد عادؿػ  1

 .120ص  المرجع السابؽد حسف، زكي محمػ 

 .129ػ محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، بحكث كدراسات في العمارة اإلسبلمية....، ص 
 .230، ص 1987سطنبكؿ، إأحمد محمد عيسى،  :فنكف الترؾ كعمائرىـ، ترجمةأكقطام أصبلنابا، ػ  2

 .345ػػ سعاد محمد حسف حسنيف، المرجع السابؽ، ص  
 .128، 126محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، بحكث كدراسات في العمارة اإلسبلمية...، ص   3
 .116، ص 2011عبد العزيز الدكالتمي، مسجد قرطبة كقصر الحمراء، مكفـ لمنشر، الجزائر،  4
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ـ( بالجزائر 19خبلؿ العيد العثماني كمف نماذجو حماـ الجيش كحماـ الدار الحمراء )ؽ:
 . 1ـ(19م كحماـ بكعبلـ بف شريفة باشا آغا بالبميدة ) ؽ: العاصمة، كحماـ شارع البا

حماـ مدينة عنابة بكمف أمثمتيا  فيك المؤلؼ مف أربع قاعات متتالية النمط الثانيأما  -
القايد كحماـ البركة بمدينة عنابة، كيتضح لنا مف خبلؿ تخطيطيا أٌنيا جاءت تشتمؿ عمى 

نتياء مف االستحماـ تمييا القاعة الباردة ثـ االً  ستقباؿ كخمع المبلبس ثـ الراحة عندقاعة اً 
 .قاعة أخرل متكسطة الحرارة كبعدىا القاعة الساخنة

طمؽ عميو عرؼ في المشرؽ بالمشمح كفي مصر كمراكش بالمسمخ كفي تركيا يي كيي  المحرس -
مسة بالمغرب األقصى، كيعد أكبر قاعة في الحماـ، ، كيي Çamekanسـ اً  سمى أيضا بالجي

بخزانات كككات جدارية كمشاجب لكضع مستمزمات  الخمع المبلبس، كيككف مزكديستعمؿ 
ستراحة المستحميف المستحميف كتعميؽ مبلبسيـ، بو ثبلثة أكاكيف أك أربعة بيا مصاطب الً 

ستحماـ، كتتكسط القاعة فسقية مف الحجر أك الرخاـ، كما كانت نتياء مف عممية االً بعد االً 
ف الخشب مف أجؿ خمكد القادميف رات خاصة أك خمكات متزكد المحارس الضخمة بحج

 .2ستشفاء بيذه الحجرات الصغيرةلبلً 

سطى كمف حيث تخطيط المحرس بحمامات مدينة عنابة فقد جاء عبارة عف قاعة كي  
أك القريب مف المربع مثؿ محرس حماـ الساحة، في  تتخذ في غالب األحياف الشكؿ المربع

مف الجيات أركقة  ىذه القاعة تمتؼ حكؿك ، حيف نجده بحماـ شقميبة غير منتظـ الشكؿ
ذات مقاسات مكحدة بحماـ البركة، كتميزت بعدـ تساكم مقاساتيا بحماـ الساحة  ةاألربع

باإلضافة عدا جية المدخؿ،  ةبمصاطب في جياتيا الثبلثاألركقة كدت زي كقد ، كحماـ شقميبة

                                                           
 .170، 136ػ عربية سميمة مكساكم، المرجع السابؽ، ص   1

ػ عز الديف حضرم، حمامات القرف الثالث عشر ىجرم/ التاسع عشر ميبلدم بمدينة البميدة، دراسة كصفية تحميمية، مذكرة 
 .140، 138ـ، ص 2009ػػ 2008الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، لنيؿ شيادة 

 .119عبد الفتاح عاشكر، المرجع السابؽ، ص  2
 .140ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص 

 .342، 120ػ سعاد محمد حسف حسنيف، المرجع السابؽ، ص 
 .254، ص 4جػ عثماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، 
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مثؿ ما ىك عميو الحاؿ في  إلى كجكد سمـ صاعد خشبي يؤدم إلى سدة خشبية ىي األخرل
كينفرد محرس حماـ البركة ، محرس حماـ الساحة كمحرس حماـ القايد، كمحرس حماـ شقميبة

  .حتكائو عمى فسقية تتكسط القاعةباً 

 مقاسات المحارس: -

 الضمع الغربي الضمع الشرقي الضمع الجنوبي الضمع الشمالي المحرس
 .ـ 5.88 .ـ 6.90 ـ. 7.10 ـ. 7.18 حماـ الساحة
 ـ. 6 ـ. 5.75 ـ. 5.84 ـ. 5.75 حماـ شقميبة

 مقاسات األروقة: -

 عرض طول أروقة المحرس
 ـ. 1.80  ـ. 7.10 حماـ البركة
 ـ.   5.88ك  6.90 حماـ الساحة

 ـ.
 ـ. 1,66ك  ـ 1,55 

 .ـ 1.36ـ ك  1.16  ـ. 6ك  5.75 شقميبةحماـ 
مدينة عنابة المدركسة بحمامات نماذج الكفيما يخص تسقيؼ ىذه القاعة فنجدىا ب

محرس حماـ القايد بىذا النكع مف التسقيؼ نتشر حيث اً  ،فتحت في قمتيا ككة مغطاة بقبة
تحت في أعبله قؼ محرس حماـ الساحة بقبك نصؼ برميمي في بينما سي ، كمحرس حماـ البركة

بأركقة  كىك مانجده ،أما األركقة فجاءت مسقفة بأقبية برميميةككات لمتيكية كاإلضاءة، 
، كمف ميزات ىذه القاعة أيضا أٌنيا غرفة ال يأتييا البخار ككف بنيتيا محرس حماـ شقميبة

مع ىا يتجاكب قي القاعات التي يجب أف يككف بناؤ المعمارية كأسمكب بنائيا يختمفاف عف با
 .1اليدؼ الصريح في الحفاظ عمى الحرارة كعمى البخار

، كفي تكنس يطمؽ عمييا البيت راني بدمشؽالبى سطاني الكي عرؼ بكالتي تي  :القاعة الباردة -
الشكؿ  البركةبحماـ تخذت اً ، 2كتسمى في فاس بالبراني، كالبارد بشالة كرباط الفتح ،البارد

                                                           
، ص 1985، تعريب: ممدكح الزركمي كنزيو الككاكبي، دمشؽ، 1ميشيؿ إيككشار ك كمكد لكككر، حمامات دمشؽ، ج  1
23 ،40. 

 .140ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2
 =               .                                           28ػػ ميشيؿ إيككشار ك كمكد لكككر، المرجع السابؽ، ص 
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مغطاة بأقبية متقاطعة، كجاءت  ةأركقة مف الجيات األربع االقريب مف المربع تحيط بي
تخذت الشكؿ المربع مغطاة بقبة نصؼ ، في حيف اً مزكدة بمصاطب لجمكس المستحميف

 . كدت بمقاعد حجرية، كما زي بحماـ القايدلمتيكية كاإلضاءة  ت في قمتيا فتحاتتحفي  كركية
ر، كالكسطى دمشؽ، كبيت أكؿ بمصفي جكاني التي تسمى بكسطاني القاعة الدافئة أما  -

مغطاة بقبك نصؼ ك  تمتد بشكؿ طكليتخذت الشكؿ المستطيؿ فقد اً  ،1بالمغرب األقصى
حماـ البركة كحماـ الساحة، كىك نفس التخطيط الذم عرفو الكسطاني بو فتحات ببرميمي 

األكؿ بحمامات دمشؽ خبلؿ العصر المممككي كالعثماني مثؿ حماـ القرماني 
(، ـ1617ىػ/1027ـ(، كحماـ البكرم )1444ىػ/848ـ(، كحماـ التكريزم )1320ىػ/720)

، في حيف جاءت في 2ـ(1700ىػ/1112ـ(، كحماـ الذىبية )1728ىػ/1140كحماـ الخياطيف )
بيا فتحات لئلضاءة كالتيكية،  تفتح كركيةحماـ القايد مربعة الشكؿ كمغطاة بقبة نصؼ 

 في حماـ شقميبة.تخذت الشكؿ القريب مف المستطيؿ كاً 

بمقاعد حجرية بارزة عف الجدار المدركسة كدت القاعة الدافئة بحمامات عنابة زي قد ك 
، مثؿ ما ىك عميو الحاؿ مراحيض كأحكاض مائيةاألرضية، باإلضافة إلى  كمرتفعة عف

 .كحماـ البركة، كحماـ شقميبة ،بحماـ القايد، كحماـ الساحة

في حار جكاني قاعة الحارة أك تعرؼ بالالحماـ، ك  تعتبر أىـ أجزاءك القاعة الساخنة:  -
كبالداخمي في فاس، كالسخكف برباط الفتح، كما يطمؽ عمييا  دمشؽ كبيت الحرارة بمصر

أيضا مصطمح المحـٌ أك العٌراقة ككف الحرارة بيا مرتفعة مما يؤدم إلى تصبب العرؽ، بيا 
زة بمقاعد أك مصاطب مخادع أك خمكات أك مقصكرات كما تسمى بدمشؽ، كتككف مجي

حجرية، كمغاطس كأحكاض مف الحجر أك الرخاـ يأخذ منيا المستحمكف الماء بكاسطة دالء 

                                                                                                                                                                                     

 .254، ص 4ػ عثماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ج
 .119ػػ عبد الفتاح عاشكر، المرجع السابؽ، ص  1

 .28ػػ ميشيؿ إيككشار ك كمكد لكككر، المرجع السابؽ، ص 
 .254، ص 4ػ عثماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ج

 .231، 230زيادة، المرجع السابؽ، ص محمد عادؿ  2
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الممتد تتميز القاعة الساخنة بحمامات مدينة عنابة بشكميا المستطيؿ و، 1كطاسة نحاسية
مغطى بقبك نصؼ أسطكاني فتحت في قمتو فتحات لئلضاءة كالتيكية، كألحقت بيا طكليا 

تخذ فييا مائية اً ، باإلضافة إلى أحكاض يطمؽ عمييا بيت العركس مقاصير أك خمكات صغيرة
 عمى ىيئة مربع أك مستطيؿ. فيك الحكض الساخف شكؿ برمة، أما الحكض البارد

 مقاسات القاعة الساخنة: -
 الضمع الغربي الضمع الشرقي الضمع الجنكبي الضمع الشمالي القاعة الساخنة
 ـ. 6.40 ـ. 9.46 ـ. 4.45 ـ. 4.03 حمام الساحة
 ـ. 2.30 ـ. 4.40 ـ. 11.37 ـ. 10 حمام شقميبة

سـ القميـ كيعرؼ في دمشؽ باً كىك القسـ المخصص لمخدمات التقنية كالتشغيؿ،  الفرناق: -
كيضـ المكقد كالمرجؿ المعركؼ بالحٌمة في الشاـ، كالنحاسة في تكنس، ، كالخزانة كبيت النار

الفرناؽ  كيعتبركيطمؽ عميو المغاربة مصطمح الفرنتشي كىك مكاف إشعاؿ النار لمتسخيف، 
ككاف يقع خمؼ أىـ كحدات الحماـ فمف خبللو يتـ تزكيد الحماـ بالماء كاليكاء الساخف، 

ع المياه لتتكزع داخؿ الحماـ بكاسطة قنكات فخارية أك الحجرة الساخنة مباشرة، كمنو تندف
أك مكشكفة، كيتـ تسخيف  يةرصاصية أك رخامية أك خشبية مكجكدة بالجدراف أك تحت األرض

عف طريؽ حجرات تككف أسفؿ الحجرة الساخنة كىك ما يعرؼ بنظاـ  الحماـ أيضا
خبلليا اليكاء الساخف اليييككاكست عند الركماف، كتكجد بيذه الحجرات ممرات يمر مف 

كتتزكد الحمامات بالمياه مف شبكة المدينة أك مف بئر ترفع مياىيا بآالت  ،تحت األرضية
تديرىا حيكانات الجر، كمف الفرناؽ تتـ تيكية الحماـ العديـ النكافذ، كما يمحؽ بمستكدعات 

ضية المخزف كمخازف لكضع الحطب كاألزباؿ التي يتـ بكاسطتيا تسخيف الماء، كقد تككف أر 
نخفاضا مف مستكل أرضية الحماـ لتمكيف الدخاف كالبخار مف المركر تحت ببلط أقؿ اً 

                                                           
 . 120ػػ عبد الفتاح عاشكر، المرجع السابؽ، ص  1
 .141عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص ػ 

 .343ػػ سعاد محمد حسف حسنيف، المرجع السابؽ، ص 
 .28ػػ ميشيؿ إيككشار ك كمكد لكككر، المرجع السابؽ، ص 

 .254، ص 4ػ عثماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ج
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في مكضع بعيد عف الفرناؽ ككاف مف الطبيعي أف يككف ستغبللو ليسيـ في تدفئتو، الحماـ كاً 
، حيث فتح بيا عميو حمامات دمشؽ كمصر ىيالمحرس كبجانب القاعة الساخنة مثمما 

حمامات  حتكمتك ، 1لبا ما يقع عمى طريؽ جانبي يكصؿ إلى مكاف الخدماتمدخؿ ثانكم غا
يقع عمى يسار المدخؿ ثانكم يؤدم إلى الفرناؽ مدينة عنابة العثمانية عمى باب خارجي 

ى في حيف يتـ الكصكؿ إل ،(19 و 18) مخطط  الرئيسي بحماـ البركة كحماـ الساحة
، كيتقدـ فرناؽ حماـ بمحرس حماـ القايدالشمالي الغربي يقع بالركف عبر درج صاعد  الفرناؽ

رناؽ حماـ الساحة الكحيد الذم البركة كحماـ الساحة مستكدع لكضع الحطب، كيعتبر ف
يزاؿ يحافظ عمى أصالتو حيث نجد أرضيتو مبمطة بالتراب المدككؾ كمنخفضة عف باقي ال

   األجزاء.إليصاؿ الحرارة إلى باقي األجزاء األخرل لمحماـ كذلؾ 
 :النظام التخطيطي لمعيون واألسبمة ـ4ـ1

أكليا في تخكـ األرض عبارة عف بئر أك  مارة السبيؿ عادة مف ثبلثة أجزاء؛تتككف ع 
كيككف كبيرا أك كسيت جدرانو بالمكنة لمنع تسرب الماء، مبني عادة بمادة اآلجر ك صيريج 

صغيرا حسب حجـ المنشأة كالقدرة المالية لممنشئ، كيتخذ شكبل ثابتا قريب مف المربع أك 
المستطيؿ كميغطى بقباب ضحمة محمكلة عمى أعمدة، كيزكد كؿ صيريج  بخرزة رخامية أك 

ؿ ، أما الجزء الثاني يتمثؿ في حجرة السبيغطي فكىتو تتخذ في الغالب شكبل مستديراتي حجرية 
، شكميا التي ترتفع عف مستكل األرضية بقميؿأك حانكت السبيؿ كما تعرؼ في مصر كىي 

كبيا شبابيؾ  تبمط أرضيتيا في غالب األحياف بالرخاـ، ،عمى ىيئة مربع أك مستطيؿ مسقكؼ
كييسمى الجزء السفمي مف السبيؿ بًاسـ داخميا أحكاض لمماء،  فيلمتسبيؿ مطمة عمى الطريؽ 

كفيما يخص الجزء الثالث العمكم ييطمؽ عميو صدر عمكم أك قبة الشاذركاف، صدر سفمي أما 
                                                           

 . 140الب، المرجع السابؽ، ص ػػ عبد الرحيـ غ1

 .240ص المرجع السابؽ، زيادة، محمد عادؿ ػ  

 .21ػػ ميشيؿ إيككشار ككمكد لكككر، المرجع السابؽ، ص 

 .254، ص 4ػ عثماف عثماف إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ج
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اب التي خصصت لتعميـ األيتاـ مف أبناء المسمميف أك لسكف تٌ فيك عبارة عف حجرة الكي 
 .1المزمبلتي الذم يقـك عمى تسبيؿ الماء في السبيؿ

كقد جاءت عيف األسير بمدينة عنابة ذات تخطيط بسيط يتككف مف حنية جدارية  
، كفي كسط ىذه بارزة  قكاميا أسمكب الباركؾتزٌيف كاجيتيا لكحة رخامية مزخرفة بزخارؼ 

المكحة صنبكر يسيؿ منو الماء في حكض نصؼ دائرم، كيرجع ظيكر ىذا التخطيط إلى 
فقد كنجده منتشرا أيضا بدمشؽ، يعرؼ بالسبيؿ البسيط، الفترة السمجكقية بببلد األناضكؿ ك 

األسبمة في بداية األمر عمى ىيئة حنية جدارية معقكدة بعقد مدبب بأحجار منحكتة  كانت
لكح رخامي مزخرؼ بزخارؼ بارزة كأحيانا بكتابات، كينساب الماء  اتكممتصقة بالكاجية، كذ

لبا ما كانت ىذه الحنية المعقكدة ممحقة مف كسط صنبكر بيذا المكح في حكض بالكاجية، كغا
بكاجيات المنشآت الدينية، كمف أقدـ النماذج الباقية بتركيا كالتي ترجع إلى العصر السمجكقي 

، أما أقدـ مثاؿ ليذا التخطيط المعمارم (ـ1258)بمدينة قكنية  "عطا"نذكر منشأة صاحب 
 . 2 (ـ1485) "باشا داككد"لؤلسبمة خبلؿ العصر العثماني نذكر حنية أك حكض 

ميبلدم أخذت عمارة األسبمة مظيرىا الكفي النصؼ الثاني مف القرف السادس عشر  
نتقؿ مف مصر إلى تركيا عمى الكامؿ في العمارة العثمانية بتركيا، كيرجح أٌف ىذا الطراز اً 

فتحو  عقب "سميـ األكؿ"أيدم الصناع كالعماؿ المصرييف الذيف رحمكا إلى تركيا مع السمطاف 
كما  الميبلدم ، ثـ طكركه إلى أف بمغ أكجو في نياية القرف السابع عشر(ـ1517)لمصر عاـ 

رؼ نتقؿ بدكره السبيؿ البسيط إلى القاىرة كعي يميو، كقد أخذ أشكاال متعددة تبعا لمكقعو، كاً 

                                                           
 .139ػػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة ...، ص   1
ػػ أسامة عبد القادر سميماف بني ممحـ، زاكية كسبيؿ السمطاف فرج بف برقكؽ خارج باب زكيمة، "دراسة معمارية/ تاريخية  

تحميمية"، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمارة اإلسبلمية، معيد العمارة كالفنكف اإلسبلمية، جامعة آؿ 
 .106، ص 1998البيت، 

 .28، 27، 26، 25حمد قعقكر، المرجع السابؽ، ص ػػ فؤاد محمد أ
 .294، 291ػ محمكد حامد الحسيني، المرجع السابؽ، ص   2
 .236، 235ػ أكقطام آصبلنابا، المرجع السابؽ، ص   
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ختمؼ كؿ منيما عف ف اً سـ حجر مصاصة أك سبيؿ مصاصة، كا  باً عندىـ في الكثائؽ 
 .1ستخداـختبلؼ البيئة كاالً قميبل في شكمو تبعا الً اآلخر 

كمف ميزات األسبمة البسيطة التخطيط عدـ كجكد صياريج في باطف أرضيتيا لحفظ  
، 2الماء، بؿ كانت مياىيا تأتي مف العيكف الرئيسية مباشرة عبر قنكات فخارية تحت األرض

عبر قنكات يتـ كىذا ما نجده بعيف األسير بمدينة عنابة حيث كاف إيصاؿ الماء إلى المدينة 
ىي نفسيا القنكات التي كانت تيزكد عيف األسير بالمياه  ض، كربمافخارية محفكرة تحت األر 
  نظرا لخمكىا مف الصيريج.

 .لنظام التخطيطي لمعمائر العسكريةاـ 5ـ1
  :األسوار واألبواب 

التحصينات الدفاعية كخاصة األسكار جزءا حيكيا مف عناصر تخطيط المدينة  عدتي 
لما ليا مف أثر كاضح عمى تككيناتيا المعمارية كعمى رسـ شكارعيا كطرقيا كدركبيا 

عتبر اإلسبلـ بناء تعتبر األسكار مف المعايير الحضارية التي تميز المدف، كاً ، ك 3كأزقتيا
حصكف مف الكسائؿ التي تساعد عمى حفظ النفس كالماؿ األسكار كاألبراج كالقبلع كال

كالعرض كىي مف مقاصد اإلسبلـ، كقد دعا الفقياء إلى ضركرة تشييدىا كالمحافظة عمييا 
زالتيا،  كجاءت أكلى األسكار مبنية ككقفت عمييا األحباس لترميميا كتقكيتيا، كعدـ ىدميا كا 

نيت كلمقاكمة ضربات المياجميف بي عند الفراعنة، كرغبة في زيادة متانتيا  بالمبف
عٌدة منيا  تخذت األسكار عبر التاريخ أشكاالكمف حيث شكميا التخطيطي فقد اً  بالحجر،

                                                           
 .236ػ أكقطام آصبلنابا، المرجع السابؽ، ص   1

 .295، 292ػ محمكد حامد الحسيني، المرجع السابؽ، ص 
 .138معجـ مصطمحات...، ص ػ عاصـ محمد رزؽ، 

 .30فؤاد محمد أحمد قعقكر، المرجع السابؽ، ص   2
، جامعة تممساف، 1، العددمجمة منبر التراث األثرمقدكر كىراف،" التحصينات الدفاعية في بناء المدينة المغربية"،   3

 .168ـ، ص 2012
، 2، ج5، العددمجمة دراسات تراثيةػ شريؼ عبد القادر،" التحصينات العسكرية في المغرب اإلسبلمي: األسكار أنمكذجا"، 

 .264ـ، ص 2014، 2جامعة الجزائر 
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في مصر كالشاـ منتظمة الشكؿ، في حيف تتعرج في  فييالمستطيمة كالبيضاكية كالدائرية، 
المدينة كقد عمدكا ببلد المغرب كاألندلس، كىذا التعرج مف شأنو أف يزيد مف مناعة كحصانة 

ؽ السكر غرضو الدفاعي عمى حقً كحتى يي إلى اإلكثار مف الزكايا الداخمية كالخارجية بالسكر، 
أكمؿ كجو جعؿ أعبله عمى ىيئة ممر أك ممشى لمحرس ليحقؽ لمجند المشاة رؤية أفضؿ 

ضيفت السقاطات خاصة في الجزء العمكم مف البكابات التي تفتح أي كما ، 1كمرمى أبعد كأكسع
صغيرة ككبيرة لرمي األعداء بالسياـ كالمكاد  مزاغؿكدت األسكار بمراـ أك كما زي األسكار، 
ؤلسكار دكر كبير في الدفاع عف المدينة، كمف أكلى المدف اإلسبلمية التي لك ، 2الحارقة

مدينة ـ(، ك 682ق/ 63نة المنكرة كذلؾ سنة )المديأحيطت بسكر فتحت بو أبكاب نذكر 
سكندرية مدينة اإل "أحمد بف طكلكف"كما زكد ، 3ـ(8/ ق2)كاسط، كمدينة بغداد خبلؿ القرف 

أسكارا جديدة لمقاىرة بدال  "المستنصر باهلل الفاطمي"بسكر جديد بدال مف سكرىا القديـ، كأقاـ 
أحيطت القاىرة كالفسطاط بسكر كاحد  "صبلح الديف"، كفي عيد "جكىر الصقمي"مف أسكار 

ىتـ المسممكف بتحصيف مدنيـ فقد كفي ببلد المغرب اً ـ( 1221ق/ 572)ككاف ذلؾ سنة 
، كفي ـ(877ق/ 245)، كمدينة سكسة سنة ـ(773 ىػ/144)سنة مدينة القيركاف رت ك  سي 

، ـ(1160 ق/514)سكر مدينة مراكش سنة  "عمي بف يكسؼ"المغرب األقصى أقاـ األمير 
كتفى المسممكف في أكؿ فقد اً ، أما باألندلس 4سكر مدينة تممساف "بف تاشفيفيكسؼ "كما أقاـ 

                                                           
 . 122، 121، ص اإلسبلمية... دينةعثماف عبد الستار، المػػ  1

 .28ػ محمد عياش، المرجع السابؽ، ص 
 .125ص اإلسبلمية...،  دينةالمعثماف عبد الستار، ػػ  2
 .91ػ بطرس البستاني، المرجع السابؽ، ص  
  .126ص المدينة اإلسبلمية...، عثماف عبد الستار، ػػ  3

ق/ 1404، دار قتيبة لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، 1ػػ كيبؿ كريزكيؿ، اآلثار اإلسبلمية األكلى، تعريب: عبد اليادم عبمو، ط
 .17ـ، ص 1984

، 1988، 1د زيتكف، القيركاف كدكرىا في الحضارة اإلسبلمية، دار المنارلمطبع كالنشر كالتكزيع، القاىرة، طمحمد محمػػ  4
  .82ص

، 367، ص 2001ػ السٌيد عبد العزيز سالـ، محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسبلمية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

371. 
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سكر حكؿ مدينة  بيني "عبد الرحمف بف معاكية"نية، كفي عيد األمير عيدىـ باألسكار الركما
ق/ 234)شبيمية سنة سكر مدينة إ "عبد الرحمف األكسط"نى ، كما بى (ـ766)قرطبة سنة 

األندلسية ـ( إحدل أىـ المدف اإلسبلمية 11ىػ/ 5 :تمثؿ مدينة طرطكشة ) ؽ، ك (ـ848
 .1بأبراج كفتحت بو مزاغؿ كأبكاب االمحصنة فقد جاء سكرىا مدعم

مف بعض كيبدك بكضكح  ،بسكر متقف البناء الزيريةمدينة عنابة خبلؿ الفترة أحيطت ك 
متداده مزاغؿ عمى مسافات عمى اً تحت كقد في  ،غير منتظـ تخذ شكبلالباقية أٌنو اً أجزائو 
يزاؿ قائما عمى ىك الكحيد الذم ال ، كيعتبر باب المقابر، كما فتحت بو أربعة أبكابمتساكية

عدد تمؾ  ، كمما ال شؾ فيو أفٌ الرغـ مف تعرضو لمتجديد خبلؿ القرف التاسع عشر الميبلدم
أما سكر القمعة تساع عمرانيا كخطتيا كعدد سكانيا، ىمية المدينة كاً أاألبكاب لو صمة بمدل 

كزكد بمراـ  باإلضافة  ،(20) مخطط  الحفصية فقد تمٌيز ىك اآلخر بتخطيطو غير المنتظـ
 إلى السقاطة، كأيضا مداخؿ كمخارج سرية.

 ) شكل تخذت مداخؿ سكر مدينة عنابة كسكر القمعة الحفصية شكؿ فتحة معقكدةكاً 
  باب المقابر. تساعو مقارنة مع مدخؿمدخؿ القمعة باً كتمٌيز  ،(.2ـــ12

 مقاسات المداخل: -
 عرض ارتفاع المداخل

 ـ. 2.25 ـ. 2.75 سكر المدينة
 ـ. 3 ـ. 3,77 سكر القمعة

 :القالع 

تتميز أغمب القبلع ك ، القمعة عادة مقر الكالي أك األمير في العصر اإلسبلمي اعتبرت 
أٌف القبلع خبلؿ  "البستاني"بطرس حيث يذكر لنا  التخطيطفي العالـ اإلسبلمي ببساطة 

القركف الكسطى كانت محاطة بخنادؽ عميقة ككاسعة جعؿ فكقيا جسكر تؤدم إلى القمعة أك 
                                                           

تاريخ كحضارة المغرب كاألندلس، مركز االسكندرية لمكتاب، االسكندرية، كماؿ السيىد أبك مصطفى، دراسات في ػػ  1
  .85،ص 1997

 .382ػ السٌيد عبد العزيز سالـ، محاضرات في تاريخ...، ص 
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الحصف، ككاف مدخميا كاقع بيف أبراج يدافع منيا عنيا، كىك مدخؿ منكسر ذك باب حديدم 
رتفع يشرؼ عمى الخارج يقيـ فيو حراس يقفؿ عند اليجـك فجأة، كزكد داخؿ القمعة ببرج م

لمراقبة العدك، كما زكدت أكثر القبلع بسرداب تحت األرض سٌرم ممتد مف برج المراقبة إلى 
نقطة مجيكلة في الخارج، كقد كانت النجدات تدخؿ القمعة مف ىذا السرداب أك يخرج منو 

 .1المدافعكف سٌرا
قريبة مف المستطيؿ كىي أشبو ما تككف بمدينة عمكما القمعة الحفصية بمدينة عنابة ك   

كاممة تحيط بيا أسكار تدعميا أبراج باإلضافة إلى البكابة التي تؤدم إلى داخؿ القمعة أيف 
تتكزع مختمؼ المنشآت كدار اإلمارة كالمسجد كسكنى الجند... ككفؽ ىذا الطراز جاءت قبلع 

لتي تعتبر مف أكبر القبلع اإلسبلمية، اليند خبلؿ الحكـ المغكلي كنذكر منيا قمعة أجرا ا
، 2طغمؽ بالقرب مف دىمي "فيركز شاه"ـ( كقمعة 1649-1639)كالقمعة الحمراء في دىمي 

عمى مرتفع صخرم  "عبد المؤمف بف عمي"قصبة األكداية بمدينة الرباط كالتي بناىا  كأيضا
الممكي كالمسجد  غير منتظـ الشكؿ يحيط بيا سكر تتخممو أبراج كفي الداخؿ نجد القصر

تشرؼ عمى المدينة تقع فكؽ ىضبة مرتفعة قمعة مدينة عنابة ف، كمف حيث المكقع 3العتيؽ
كلمقمعة ، كحمايتيا مف ضربات األعداء الدفاع عنيا مباشرة مف الناحية الشرقية حتى يسيؿ

 كقد زكد ،السيكؿ المحيطة بيامدخبلف أحدىما يشرؼ عمى المدينة، كاآلخر يشرؼ عمى 
 .ر بأبراج كمزاغؿ كممشى الحرسسك ال

 حصنال: 
عتماد عمييا في تبر حصف المعذبيف بمدينة عنابة مف بيف النماذج التي يمكف االً يعي 

سجف ، ككنو عبارة عف دراسة النظاـ التخطيطي لمسجكف بالجزائر خبلؿ العيد العثماني
 يتككف مف ،في تخطيطو العاـ الشكؿ المربعحصف المعذبيف  تخذقد اً ك  ،ممحؽ بحصف

                                                           
 .91بطرس البستاني، المرجع السابؽ، ص   1
الدار المصرٌية المبنانية، ، 1قبلع كحصكف كأسكار كبكابات المدف األثرية اإلسبلمية في اليند، طأحمد رجب محمد عمي،  2

 .256-255ص، 2009القاىرة، 
، 1المغرب، ط –عبد العزيز صبلح سالـ، اآلثار اإلسبلمية في مدينتي سبل كرباط الفتح، دار نشر المعرفة، الرباط  3

 .204، ص 2011
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كاآلخر راصنة، صت لسجف القصً خي عبارة عف غرفة  ، أحدىما تحت األرضعتقاؿلبلً  طابقيف
 يعمكه مباشرة كالذم استحدث كميا في الكقت الحالي كلـ يحافظ إاٌل عمى جدرانو الخارجية

محصنة مف جميع جياتيا بمختمؼ العناصر المعمارية الدفاعية كفتحات المدفعية التي ال
باإلضافة إلى المزاغؿ كالسقاطات كالشرافات التي زادتو مناعة متداد الجدراف، ى اً تحت عمفي 

 كحصانة.
د اتخذت فقختبلؼ مادة بنائيا، تميزت بفتحتيا المعقكدة كاً حصف المعذبيف أما مداخؿ 

مدخؿ مبنية بمداميؾ حجرية، بينما  ىينصؼ دائرم ك الالجية الغربية الشكؿ  مدخؿفتحة 
 عمى ىيئة محدبة شٌيدت بمادة اآلجر. ففتحتوالجية الشمالية 
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 :الفصل ممخص

مٌيز بمدينة عنابة طرازيف لتخطيط المساجد؛ الطراز األكؿ القائـ عمى نظاـ الببلطات ني 
، كالطراز الثاني يتمثؿ في المكازية ذات الركاؽ األكسط العمكدم عمى محكر جدار القبمة

أما الزكايا فجاءت عمى نمط القبة الزاكية كىي بسيطة في كالقبيبات،  نظاـ القبة المركزية
لمؤسس الزاكية، في حيف  ضريحتخطيطيا حيث تحتكم عمى قاعة ألداء الصمكات الخمس ك 

حتكت عمى األضرحة نمطيف مف حيث تخطيطيا؛ األكؿ عبارة عف قاعة مربعة اً ًاتخذت 
ظاميا فن ٌدكر، أما الف رفات الكلي الصالحيضماإيكانيف، كالثاني دائرم الشكؿ، ككمييما 

ار كاألكاكيف زعت حكلو مف جميع الجيات باقي مرافؽ الدٌ التخطيطي يقـك عمى فناء أكسط كي 
غير منتظـ الشكؿ يضـ أحيانا غرفة ...، كىي تتألؼ مف طابقيف كسطح كالغرؼ كالمطابخ
نجد منيا ذات حيث ت فقد جاءت كفؽ نمطيف؛ ، كفيما يخص الحماماإلى ثبلث غرؼ

أما العيكف فيي ذات تخطيط بسيط يتمثؿ األربع قاعات متتالية، ذات الثبلث قاعات متتالية ك 
كفيما في حنية جدارية تزٌيف كاجيتيا لكحة رخامية بيا صنبكر لسيبلف الماء في حكض، 

ذك شكؿ غير منتظـ تبعا لطبكغرافية المدينة كزكد بمختمؼ العناصر  فيكسكر اليخص 
حصف أما عمى جميع مرافؽ المدينة، كجاءت القمعة تحتكم كاألبراج،  مداخؿرية كالامالمع

المعذبيف الذم يمثؿ نمكذجا لتخطيط السجكف بالمدينة فباإلضافة إلى دكره كمنشأة عسكرية 
في تخطيطو العاـ شكؿ مربع يتككف مف  شتمؿفي حماية المدينة فقد اتخذ كمعقؿ لمقراصنة كا

 .، كطابؽ عمكم استغؿ كبرجاألعداء سجفل خصصتطابقيف؛ تحت أرضي عبارة عف غرفة 
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 الوحدات المعمارية:ـ 1

  :المحراب 

:               كردت لفظة محراب في العديد مف اآليات القرآنية، منيا قكلو تعالى
       ِمنَ  ِبَكِمَمةٍ  ُمَصدًِّقا ِبَيْحَيى   ُيَبشُِّركَ  الم وَ  َأن   اْلِمْحَرابِ  ِفي ُيَصمِّي َقاِئمٌ  َوُىوَ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَناَدْتوُ "
اِلِحينَ  َوَنِبيًّا ا َوَحُصورً  َوَسيًِّدا الم وِ   كأيضا قكلو عز كجؿ:"  ،1"ِمَن الص 

اْلِمْحَرابَ  َزَكِري ا َعَمْيَيا َدَخلَ  ُكم َماۖ   َزَكِري ا َوَكف َمَيا َحَسًنا َنَباًتا َوَأْنَبَتَيا َحَسنٍ  ِبَقُبولٍ  َرب َيا َفَتَقب َمَيا
َذا  َمْرَيمُ  َيا َقالَ  ۖ   ِرْزًقا ِعْنَدَىاَوَجدَ    ۖ   الم وِ  ُىَو ِمْن ِعْندِ  َقاَلتْ  ۖ  َأن ى  َلِك ىَ 

كالمحراب جمع محاريب كىك صدر البيت كأكـر  ،2"ِبَغْيِر ِحَسابٍ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  الم وَ  ِإن  
، كسمي مكقؼ اإلماـ 3مكضع فيو، كىك المكضع الذم ينفرد فيو الممؾ فيتباعد عف الناس

، كلتباعد نفراد اإلماـ بو، كأيضا الً 4محرابا ككنو أشرؼ المجالس في المسجدمف المسجد 
، في حيف يرل بعض المستشرقيف أفى كممة محراب 6، كما يعني القصر كالبيت5الناس فيو

كالتي تعني الكنيسة  (Mékurab)أك ميككراب  (Mikrabمأخكذة مف المغة الحبشية مكراب) 
يرل البعض اآلخر أف ىذه المفظة ك أك المعبد كأيضا الحنية التي يكضع فييا تمثاؿ القديس، 

 .7نتقمت مع النصرانية عف طريؽ عرب اليمف إلى ببلد الحبشةذات أصؿ عربي كاً 

لحاقيا بالمساجد فقد اً   ختمفت كتعددت آراء أما عف ظيكر المحاريب في اإلسبلـ كا 
 بالمدينة أياـ  "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"يف، فمنيـ مف يرل أنو كجد في مسجد الباحث

                                                           
 .39سكرة آؿ عمراف، اآلية  1

.37سورةآلعمران،اآلية 2
 .67، 66ص ، ـ1981المعرفة، الككيت،المساجد، عالـ  حسيف مؤنس،3
  .364، المصدر السابؽ، ص (ق794ػ  745 )محمد بف عبد اهلل الزركشي  4
 .364ػػ نفسو، ص  5
 .67حسيف مؤنس، المرجع السابؽ، ص ػ  
 .220 ، ص1988لبناف،  –، دار العمـ لممبلييف، بيركت 1، المساجد في اإلسبلـ، ططو الكلي 6
 . 218ص  ػػ نفسو، 7
 .67حسيف مؤنس، المرجع السابؽ، ص ػ 
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دنا ، كينسبو بعضيـ إلى سيٌ ـ(634 ػػ 632ىػ/ 13 ػػ11رضي اهلل عنو ) "أبي بكر الصديؽ"
مركاف بف "ـ(، كيرل آخركف أفى 644ىػ/ 24عندما أصبح خميفة لممسمميف ) "بف عفافعثماف "

ىك أكؿ  "بف عبد العزيز اعمر "أٌف مكم ىك أكؿ مف بنى المحراب، كقيؿ الخميفة األ "الحكـ
أثناء كاليتو عمى  "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"مف أحدث المحراب المجكؼ في مسجد 

 . 1"الكليد بف عبد الممؾ"ـ( في خبلفة 705ىػ/ 86المدينة المنكرة ) 

ببلد فارس فإٌف معظـ المحاريب جاءت عمى شكؿ تجكيفة قائمة الزكايا طكاؿ بك  
العصر العباسي األكؿ، كمف أمثمتيا نذكر محراب مسجد قصر األخيضر، كمحراب مسجد 

ميبلدم، ال/ الثامف ميجر البالنصؼ الثاني مف القرف الثاني تاريؾ خانة بفارس المؤرخ لو 
لكبير، ثـ محراب جامع أبي دلؼ، كمحراب المسجد باإلضافة إلى محراب جامع سامراء ا

 .2الممحؽ بقصر الجكسؽ الخاقاني بسامراء

 أشكال الحنيات: -

حنية نصؼ  كحاريب مف حيث شكميا، األكؿ ذنميز بمدينة عنابة نمطيف مف الم 
 ضريحك  ،(، كمصمٌى مئذنتو1ـ1) شكل  "الشريؼ سيدم أبي مركاف"بجامع  دائرية كنجده

أقدـ المحاريب  كمف بيف ،(2ـ1) شكل ـ "سيدم خميؼ"، كزاكية "بف التكميإبراىيـ "سيدم 
محراب جامع رباط  دائرية في المغرب اإلسبلمي نذكر المجكفة عمى ىيئة حنية نصؼ

ـ(، يميو 841-838بيف ) ـ(، كمحراب جامع بكفتاتة بسكسة المؤرخ ما821ىػ/206سكسة )
محراب جامع قمعة بني حماد كمحراب الجامع ك  ،ـ(864ىػ/250محراب جامع الزيتكنة )

، كفي مصر أقدـ المحاريب الباقية ىي محراب جامع 3ـ(1135ق/ 530) الكبير بقسنطينة
أقدـ ، أما 4ـ(898ىػ/265) "بف طكلكف"بالفسطاط، كمحراب جامع  "بف العاص كعمر "

                                                           
 .223طو الكلي، المرجع السابؽ، ص ػػ  1
 .89ػ سعاد ماىر محمد، مساجد في السيرة...، ص  
 .615-611،  ص المرجع السابؽفريد الشافعي،  2

  Rachid Bourouiba, apports de l’Algérie,… p. 148.                                                      3 
3 
 .614، 613، ص السابؽ فريد الشافعي، المرجعػػ  4
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ـ( 691ىػ/72بالقدس )في ببلد الشاـ اليزاؿ قائما إلى اليكـ ىك محراب قبة الصخرة محراب 
 .1(ـ706ىػ/87يميو المحراب األكسط في الجامع األمكم بدمشؽ )

صالح "بجامع  ااحدنجد لو نمكذجا ك األضبلع  التجكيفة السداسية كذ النمط الثانيأما 
فأقدـ مثاؿ  ؛كالمتمثؿ في المحاريب المضمعة ذات التقاليد المغربية األندلسية(، 2) شكل "بام
الخماسي األضبلع نجده ك ـ( كمحراب جامع قرطبة المثمف، 670ىػ/50القيركاف )بجامع  لو

جامع بتركيا مساجد كظيرت في ، 2ـ(14ىػ/ 8 :بمحراب جامع المنصكرة بتممساف ) ؽ
ىػ/ 784في مكدكرنك )  "بايزيد يمدريـ"جامع ك ـ(، 1333ىػ/ 734حاجي أكزبؾ بإزنيؽ )

ىذا الطراز مف نتقؿ ، كاً 3ـ(1496ىػ/ 902) سطنبكؿإب "عمي باشا"جامع عتيؽ ك ـ(، 1382
خبلؿ التكاجد العثماني بالجزائر إلى المنشآت الدينية حيث نجده بالجامع الجديد المحاريب 

، 4ـ(، كجامع عيف البيضاء1792ىػ/ 1207ـ(، كجامع الباشا بكىراف )1660ىػ/ 1070)
الجامع الكبير كجامع البام بكىراف، أما بمعسكر فنجده بكؿ مف  "محمد الكبير"كجامع البام 

تخذ محراب الجامع الكبير بتاركدانت بالمغرب األقصى خبلؿ الفترة ، كما اً 5"محمد الكبير"
 .6السعدية الشكؿ الخماسي األضبلع

مٌيز محاريب المنشآت الدينية بمدينة عنابة أٌنيا جاءت ضمف جدار القبمة دكف كتت
بركز عف سمت الجدار إلى الخارج، كترجع كجكد ىذه الظاىرة منذ العيد األمكم في جامع 

                                                                                                                                                                                     

 .451، المرجع السابؽ، ص ػ حسف الباشا 
 .76محمد حسيف جكدم، المرجع السابؽ، ص   1
 . 126ص ...، عبد العزيز محمكد لعرج، مدينة المنصكرة ػػ  2
 .78ػ عبد العزيز الدكالتمي، المرجع السابؽ، ص ػ 
 .401، ص 1ج ...،ػ السيد عبد العزيز سالـ، قرطبةػ 
 .399  ، ص...سماعيؿ الحداد، بحكث كدراساتإمحمد حمزة  3
 .203 ،202، 194خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص  4
ـ، ص 2009مبركؾ مييرس، المساجد العثمانية بكىراف كمعسكر، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر،  5

140. 
 .358، ص ...محمد السٌيد محمد أبك رحاب، اآلثار اإلسبلمية  6
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دمشؽ، كالمسجد األقصى في فمسطيف، كمسجد القسطؿ كالفديف في األردف، كمسجد قصر 
ي العراؽ في مسجد كاسط، كاستمرت ىذه الظاىرة الحير كمسجد قصر المشتى، كظيرت ف

في العصر العباسي كحتى العصر العثماني كما في مسجد قمرية كالمرادية كالعاقكلية في 
بغداد، كفي مسجد عبلء الديف في قكنية، كمف نماذجيا بمدينة صنعاء نذكر محراب الجامع 

ق/ 1005ة البكيرية )ـ(، كمحراب القبم1266ق/ 665الكبير، كمحراب قبة الفميجي )
، أما في ببلد المغرب فنجدىا في محراب الجامع الكبير بقسنطينة الذم يعكد لمفترة 1ـ(1596

           الحمادية، كبمدينة الجزائر خبلؿ الفترة العثمانية نذكر محراب جامع القصبة البراني
اب زاكية ـ(، كمحراب الجامع األخضر كمحراب جامع سكؽ الغزؿ كمحر 1818ق/ 1234) 

 "بف عزكزاً "، كمحراب مدرسة سيدم الكتاني بقسنطينة، كمحراب "عبد المكمف"سيدم 
 .2ببسكرة، كمحراب جامع الجمعة بطكلقة

 الواجيات: -

ة الجزء األكؿ السفمي كيمكف تقسيمو إلى ثبلث يف:تتشكؿ كاجية المحراب مف جزء
المحراب عمى الجانبيف،  خالي مف األعمدة التي تزٌيف كاجيةألكؿ بسيط الطراز ا طرز؛

، كنذكر مف نماذجو بالجزائر خبلؿ "بف التكميإبراىيـ "سيدم  ضريح نجده في محرابك 
العيد العثماني محراب بيت الصبلة كمحراب الصحف بجامع الجمعة بطكلقة، كمحراب جامع 

فيتمٌيز ، أما الطراز الثاني 3بشرشاؿ "براىيـ الغبريني"، كمحراب ضريح سيدم "إبف عزكزاً "
بكجكد عمكد في كؿ جانب كالذم نجده في محراب جامع البام كقد أزيمت أثناء أعماؿ 

رجع أصكؿ ، كت"بف بمة خيرة"لتقطتيا الدكتكرة الترميـ، كىذا الكصؼ مأخكذ مف الصكرة التي اً 
دمجة إلى العمارة العراقية القديمة، كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ ما كشفت عنو األعمدة الم

                                                           
ـ، إصدارات كزارة الثقافة كالسياحة، صنعاء، 18ق/ 12غيبلف حمكد غيبلف، محاريب صنعاء حتى أكاخر القرف   1

 .174ـ، ص 2004ق/ 1425
ق/ 1434، القاىرة، دراسات في آثار الكطف العربيعبد القادر دحدكح، " المحاريب بالجزائر خبلؿ العيد العثماني"،   2

 .962، 961ـ، ص 2013
 .966نفسو، ص  3
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ؽ.ـ(، كأكثر األمثمة كضكحا ما ىك قائـ في مدينة  1800قيبات في مكقع تؿ الرماح ) التن
ستعاف المعمار بيذا العنصر الحضر إذ نجد أعمدة نصؼ أسطكانية شٌيدت بالحجارة، كقد اً 

في العيد األمكم بقصر الحير كقصيرة عمرة، كفي العصر العباسي نجده بعمائر مدينة 
بعد ذلؾ في جميع أرجاء العالـ اإلسبلمي مف مشرقو إلى مغربو في ستعمالو سامراء، كشاع اً 

رتكاز مختمؼ العمائر إلضفائو مسحة جمالية عمى البناء إلى جانب كظيفتو المعمارية في اً 
، أما الطراز 1ف كاجيات المحاريبنتشارا ليذا العنصر نجده يزيٌ العقكد عميو، كأكثر األمثمة اً 

 يف مزدكجيف بكؿ جية مف جيتي المحراب، كنجد لو مثاالالثالث كىك المتمثؿ في عمكد
نتشر بعدىا ىذا الطراز كاً ، "سيدم أبي مركاف الشريؼ"كىك محراب جامع بمدينة عنابة  اكاحد
   حيث نجده في محراب جامع سكؽ الغزؿ  بالجزائرالفترة العثمانية في العمائر الدينية  في
ق/ 1190ـ(، كجامع سيدم الكتاني )1743ق/ 1157ـ(، كالجامع األخضر )1730ق/1143)

زدكاجية األعمدة بمحاربيا كمف أمثمة ، كقد عرفت اليمف ظاىرة اً 2بمدينة قسنطينة ـ(1776
 .   3ذلؾ محراب قبة الفميحي، كمحراب المسجد الجديد، كمحراب مسجد األبير

كككشتي العقد، اإلطار الزخرفي لمكاجية،  أما الجزء الثاني لكاجية المحراب فيتمثؿ في
كما حكليا مف زخارؼ، كالمساحة العمكية لمكاجية التي فتحت فييا في العديد مف المساجد 

        حتكت كاجية محراب جامع البام عمى إطار مستطيؿ بارز، كقد اً 4فتحات مخرمة كمعقكدة
 فذت عميو زخارؼ كتابية بخط مغربي، كزٌينت فتحتو بخط حمزكني يمتدعف سمت الجدار ني 
 خالية مف الزخرفة. "سيدم خميؼ"، في حيف جاءت كاجية محراب زاكية 5عمى مستكل الفتحة

 عقود الفتحات: -

                                                           
 .191، 190غيبلف حمكد غيبلف، المرجع السابؽ، ص   1
 .579ػػ عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص   2
 .967، 966. عبد القادر دحدكح، محاريب...، ص   
 .191غيبلف حمكد غيبلف، المرجع السابؽ، ص   3
 .973عبد القادر دحدكح، محاريب...، ص   4
 .203خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   5
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كنجده  حذكماألكؿ  مف حيث شكميا؛ ثبلثة أنكاع  بعمائر مدينة عنابةتمثمت في 
، كالنكع (1ــ1) شكل  مصٌمى المئذنة كمحراب "سيدم أبي مركاف الشريؼ"بمحراب جامع 
 ،(2ــ1) شكل  "سيدم خميؼ"زاكية استعمؿ بمحراب ك  في العقد النصؼ دائرمالثاني يتمثؿ 

كقد شاع ىذا العقد في عٌدة مناطؽ بالجزائر مثمما ىك الحاؿ في محراب جامع الثممكد 
، كمحراب مسجد "سيدم عبد المكمف"بككينيف، كمحراب جامع قصر تمرنة، كمحراب زاكية 

أما النكع ، 1"بف عزكزاً "، كمحراب مسجد "بف رتقةسيدم "، كمحراب مسجد "سيدم إبراىيـ"
منخفض كمف نماذجو بعمائر مدينة عنابة نذكر محراب جامع المكتكر أك ال األخير ىك العقد

  .(2) شكل  "بام"صالح 

 الطاقيات: -
خالية مف ممساء أك قبيبات حتكت منشآت مدينة عنابة عمى محاريب ذات طاقيات اً   

، "بام"صالح ، كمحراب جامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ"الزخرفة كنجدىا بمحراب جامع 
 ."سيدم خميؼ"كمحراب زاكية 

 الجزء السفمي من التجويفة: -

مف الزخرفة  ة بمدينة عنابة، النمط األكؿ خاؿو نميز نمطيف بمحاريب العمائر الديني
، كالنمط "سيدم خميؼ"، كمحراب زاكية "سيدم أبي مركاف الشريؼ"كنجده بمحراب جامع 

 قبؿ أف يتعرض لمتجديد. "البام"الثاني مكسك بالببلطات الخزفية كمف نماذجة محراب جامع 

 آذنالم: 

المنارات مصطمح طمؽ عمييا أيضا منو لمصبلة، كيي  لسـ لممكاف الذم ينادالمئذنة اً 
في ببلد المغرب، كما نظرا لتشابو شكميا مع عمارة المنارات التي تيدم السفف، أك الصكامع 

كلقد تضاربت اآلراء حكؿ األصؿ طمؽ عمييا أيضا عسس بمعنى مكاف لممراقبة كالحراسة، يي 
المعمارم لممئذنة، حيث ىناؾ مف الباحثيف مف يرل أٌف شكميا متطكر عف الزيقكرات 

                                                           
 .968، ص ...عبد القادر دحدكح، محاريب  1
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إلى األبراج المسيحية المربعة السائدة بسكريا  "كريزكؿ"يرجعيا الباحث  ، في حيف1العراقية
، أما "بيتمر" 2ستخداميا في ببلد الشاـ خبلؿ العصر األمكمقبؿ الفتح اإلسبلمي كالتي شاع اً 

فيذكر أٌف المآذف المصرية يرجع أصميا إلى منار اإلسكندرية المككف مف عٌدة طكابؽ، كيتفؽ 
في ىذا الرأم  "تيرش"المآذف التي تتألؼ كذلؾ مف أربعة طكابؽ، كيؤيده  ىذا الطراز مع نظاـ

 .3ميت بيذا ااًلسـ لتشابييا بالمنار باإلسكندريةحيث يرل أٌف لفظة المئذنة سي 
ىتماـ الذم أعطاه كعمى الرغـ مف تأثر عمارة المآذف بالمعالـ السابقة الذكر إاٌل أٌف االً  

 امعماري اعمى حضارة البناء بعدا ركحانيا كجعؿ منيا نمطاإلسبلـ لكظيفتيا كشكميا زاد 
 .4نفردت بو المدينة اإلسبلمية دكف غيرىااً 

 "الرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسمـ" كلعؿ البكادر األكلى لظيكر المئذنة ترجع إلى عيد  
تجو المسممكف إلى تشييد يؤذف مف فكؽ مكاف عاؿ، كمف ثـ اً  "بف رباحببلؿ "كاف  كقتيا

ىػ/ 45)المآذف، كتعتبر مئذنة جامع البصرة أكؿ مئذنة بنيت في العيد اإلسبلمي كذلؾ سنة 
، في حيف يذكر "كريزكيؿ" نقبل عف "المقريزم" أٌف 5كتمثمت مادة بنائيا في الحجر (ـ665

                                                           
 .30ػػ كيبؿ كريزكيؿ، المرجع السابؽ، ص  1

 .              =380، 379ػػ محمد محمد الكحبلكم، مساجد المغرب كاألندلس في عصر المكحديف، جامعة القاىرة، ص  

الكتابات العربية في العمارة اإلسبلمية كمدخؿ لتجميؿ كاجيات المباني، بحث مقدـ لنيؿ محمد عمي محمكد نصره، جماليات ػػ 

 .106ـ، ص 2001درجة دكتكراه في التربية الفنٌية، جامعة حمكاف، 
 .30ػػ كيبؿ كريزكيؿ، المرجع السابؽ، ص  2

 .130ص ـ، 1994، 1القيـ الجمالية في العمارة اإلسبلمية، دار الشركؽ، القاىرة، طثركت عكاشة، ػػ 
السٌيد عبد العزيز سالـ، المآذف المصرية، نظرة عامة عف أصميا كتطكرىا منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني، مؤسسة   3

 .8ػػ  6شباب الجامعة لمطباعة كالنشر، االسكندرية، ص 
 .106محمد عمي محمكد نصره، المرجع السابؽ، ص  4
، شركة الطباعة العربية السعكدية، 1ماضييا كحاضرىا كمستقبميا، طلعربية اإلسبلمية، العمارة امحمكد الشافعي، فريد  5

 .154ص ، 1982الرياض، 
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ـ( عند 673أكؿ مف أمر ببناء المئذنة ىك الخميفة "معاكية بف مسممة" ككاف ذلؾ سنة )
 .1تكسيعو لمسجد "عمرك بف العاص" بمصر

تخذت المآذف في العالـ اإلسبلمي أنماطا كطرزا معمارية عديدة، كعمى ىذا اً كلقد  
سيدم أبي "مدينة عنابة المتمثمة في: مئذنة جامع جامعي األساس نقكـ بدراسة مئذنتي 

 ."صالح بام"، كمئذنة جامع "مركاف الشريؼ

 موقع المآذن: -

المآذف بالغرب اإلسبلمي لغرضيف كىما اآلذاف كالمراقبة، خاصة في  شٌيدتلقد 
المساجد كاألربطة الكاقعة عمى سكاحؿ البحر، كليذا فقد جعمت دائما عند الجدار المقابؿ 

، كىذا ما ينطبؽ 2لحائط القبمة، كالدخكؿ إلييا يككف مف داخؿ الصحف أك مف خارج الجامع
حيث أقيمت  الذم أسس كرباط كمسجد "مركاف الشريؼ يأبسيدم "جامع مئذنة فعبل عمى 

في الزاكية الشمالية الشرقية مف الصحف، كفتح بالكاجية الرئيسية لمجامع مدخؿ ثانكم عمى 
يميف المدخؿ الرئيسي يؤدم إلييا باإلضافة إلى المدخؿ المكجكد بالركاؽ الشرقي لمصحف، 

الية الشرقية مف الصحف نذكر مئذنة الجامع كمف المآذف الجزائرية التي تحتؿ الزاكية الشم
حتمت مئذنة جامع بينما اً ، 3الكبير بمدينة الجزائر، كجامع ندركمة، كجامع سيدم الكتاني
 البام الزاكية الشمالية الغربية، كليا مدخؿ يفتح عمى الصحف.

 أشكال المآذن: -
أبي مركاف سيدم "مئذنة جامع : (3) شكل  "الشريف سيدي أبي مروان"جامع  مئذنة  

بشر "بالقيركاف التي أنشأىا  "نافعبف عقبة "لمسقط عمى ىيئة مئذنة جامع مربعة ا "الشريؼ
ـ(، 729-724ىػ/ 109-ىػ105عامؿ بني أمية عمى القيركاف فيما بيف سنتي ) "بف صفكاف

                                                           
 .29كيبؿ كريزكيؿ، المرجع السابؽ، ص   1
 .119ص ، المرجع السابؽحسيف مؤنس، ػػ  2
 .648، ص مرجع السابؽلافريد الشافعي، ػػ 
3                                                                        Rachid Bourouiba, apports…, p 267. 
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اشتؽ نظاـ تخطيطيا مف أحد األبراج الضخمة المربعة األضبلع مف ىذه األخيرة التي 
تعتبر نمكذجا لتطكر طرز المآذف في العالـ نسجاـ، ك تزاف كاالً إلى قمتيا كتميزت باالً  أساسيا

 . 1اإلسبلمي، حيث تعد أقدـ المآذف الباقية إلى اليـك
مئذنة ككفؽ ىذا النمط المربع األساس كالبناء جاءت مآذف المغرب كاألندلس كمنيا 

بإشبيمية  "بف عدبساً "جامع  ، كمئذنة"عبد الرحمف الناصر"جامع قرطبة التي بناىا 
 ،مسجد الكتبية بمراكش، كمئذنة جامع قمعة "بني حماد" بالجزائر، كمئذنة (ـ830ق/214)
، ككذلؾ مآذف الرباط كصفاقس، كمآذف الفترة الزيانية بالمغرب مسجد القركييف بفاسمئذنة ك 

، كمئذنة إبراىيـ"األكسط منيا مئذنة جامع "سيدم أبي الرحمف"، كمئذنة جامع "سيدم 
ـ(، كمئذنة جامع ندركمة، كمئذنة جامع أغادير 1280ق/ 619)المسجد الجامع بتممساف 

ق/ 723بتممساف كمئذنة جامع أكالد اإلماـ، كمئذنة المسجد الجامع بالجزائر العاصمة )
ـ( كمئذنة جامع المشكر، كفي عيد بني مريف نجد مئذنة جامع المنصكرة بتممساف، 1324
ـ(، 1610ق/ 1019ـ(، كمئذنة جامع الناقة )1339ق/ 739جامع "سيدم أبي مديف" )كمئذنة 

كمئذنة مسجد "سيدم عطٌية" كمئذنة مسجد "ًابف صابر"، أما في المشرؽ كبالتحديد في سكريا 
ـ(، كمئذنة جامع الخضر ببصرل 1090ػػ 1089ق/ 482نذكر مئذنة المسجد الجامع بحمب )

ـ(، 1193ػػ 1187ق/ 590ػػ  583كس بجامع "معرة النعماف" )ـ(، كمئذنة العر 1134ق/ 528)
ـ(، كيعتقد أٌف ىذا الشكؿ مف المآذف 1200ق/ 597كمئذنة جامع الدباغة العتيقة بحمب )

ًانتقؿ مف سكريا إلى شماؿ العراؽ فظير في مئذنة جامع الرقا كمئذنة المسجد الجامع 
القاعدة بمسجد الحاكـ كمسجد  ، كفي مصر يكجد أقدـ نمكذج لممآذف المربعة2بحراف

                                                           
 =                                                                  .641 ،640ص  ،مرجع السابؽالفريد الشافعي، ػػ  1
 .129السابؽ، ص ػ مارتيف بريغز كآخركف، المرجع  
 .111ـ، ص 1936ق/ 1355ػ أحمد فكرم، مساجد اإلسبلـ، المسجد الجامع بالقيركاف، مطبعة المعارؼ، مصر،  
 .112ػػ أحمد فكرم، مساجد اإلسبلـ، المسجد الجامع بالقيركاف...، ص  2
 .51عبد العزيز الدكالتمي، المرجع السابؽ، ص ػ 
                                                                    .24، ص 2ج،...السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة ػ 

، 72، 53، 52، 33، ص 2011، شركة ابف باديس لمكتاب، الجزائر، 2ػ عبد الكريـ عزكؽ، تطكر المآذف في الجزائر، ط
84. 
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، كًاستمر الطراز التقميدم لممآذف المربعة بالجزائر 1الجيكشي المذيف يعكداف لمعصر الفاطمي
خبلؿ التكاجد العثماني كمف نماذجو مئذنة جامع الحكاتيف كمئذنة جامع "سيدم عبد الرحمف 

 .2الثعالبي"

كالمتمثؿ في كيمكف تصنيؼ المآذف ذات المسقط المربع إلى طرازيف: الطراز األكؿ  
المآذف ذات الثبلثة أبراج حيث تعتبر مئذنة جامع القيركاف أقدـ نمكذج ليذا الطراز بببلد 
المغرب، كبالجزائر نجد مئذنة جامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ" كانت تتككف مف ثبلثة أبراج 

ت الحالي أصبح البرج األعمى ثماني الشكؿ، أما الطراز الثاني يتمثؿ في مربعة، كفي الكق
 .3مآذف ببرجيف كنجد لو نماذج كثيرة بالجزائر خبلؿ الفترة الكسيطة كالعثمانية

كلعؿ ما يمٌيز مئذنة جامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ" عف باقي المساجد ىك  
أٌف المئذنة ال تستعمؿ لمنداء لمصبلة فقط  ًاحتكاؤىا عمى مصمى داخؿ المئذنة، كىذا ما يفسر

، كقد ًانتشرت ظاىرة إلحاؽ غرؼ بالمئذنة 4بؿ ًاستخدمت كمكاف لممتصكفة كالزىاد أيضا
بببلد المغرب حيث يكجد بالبدف المركزم ليذه المآذف عٌدة غرؼ متطابقة ربما استعممت 

ٌف ىذه الظاىرة عرفيا العالـ كخمكات ألىؿ الزىد كالمتصكفة ينقطعكف فييا لمعبادة، كيبدك أ
اإلسبلمي منذ عيد الدكلة األمكية باألندلس حيث يشير "ًابف الكاحد المراكشي" أٌف الفقياء 

ـ(، كما 822ػػ 796ق/ 206ػػ 180كانكا يقكمكف الميؿ بالصكامع في عيد "الحكـ بف ىشاـ" ) 

                                                                                                                                                                                     

ـ(، 1711ػػ  1551ق/ 1122ػػ  958) ػػ صبلح أحمد البينسي، العمارة الدينية في طرابمس في العصر العثماني األكؿ 
 .221، 220، كمية اآلثار، جامعة القاىرة، ص 1رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في اآلثار مف قسـ اآلثار اإلسبلمية، ج

 .151أحمد فكرم، مساجد القاىرة ...، ص   1
فة بكرابة ك شفيقة عيساني، مكفـ لمنشر، ػػ رشيد دككالي، مساجد مدينة الجزائر في العيد العثماني، ترجمة كتقديـ: لطي  2

 .103، ص 2013الجزائر، 

 .94ػ عبد الكريـ عزكؽ، تطكر المآذف...، ص 
3    Rachid Bourouiba, apports, …, pp. 269, 273.                                                          
4  Ibid, p. 279.                                                                                                     
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أما بببلد المشرؽ فيذكر  شيدت مئذنة جامع الكتبية كحساف بالرباط كالخيرالدا ىذه الظاىرة،
حداىا في الجانب الغربي ًاحتكت امع دمشؽ ًاحتكل عمى ثبلث مآذف، إ"ًابف جبير" أٌف ج

 .1كأىؿ الخير العزباء عمى مساكف متسعة يسكنيا

بعنابة كفؽ  "صالح بام"مئذنة جامع  شٌيدت :(4" ) شكل صالح باي"مئذنة جامع 
كتعتبر النمكذج الثاني ذات البدف األسطكاني بعد مئذنة جامع سيدم  ،الطراز العثماني

، 2ـ(1776ىػ/1190عاـ ) "صالح بام"الكتاني بقسنطينة الذم بني ىك اآلخر مف طرؼ 
فترات مبكرة، فأبداف مآذف العراؽ كفارس تتبع طراز المآذف األسطكانية إلى ظيكر كيرجع 

قرف الثاني اليجرم بالعراؽ، كأقدـ أمثمتيا مئذنة الشكؿ األسطكاني، حيث كاف ظيكرىا منذ ال
 ىػ/553ػػػ447) السبلجقة األتراؾ بإيرافستخدميا ـ(، ثـ اً 780ق/161جامع محضة )

قدـ نمكذج ليا في مسجد الجمعة بمدينة دمغاف بإيراف أـ( حيث يكجد 1157ػػ1055
كمنارة مسجد الجمعة ـ(، 1068ق/ 461كمئذنة جامع أمينار في زكاكة ) ـ(، 1058ىػ/450)

نتشر كاً ـ(، 1098ق/ 491ـ(، كمنارة مسجد الجمعة في برسياف ) 1073ق/ 466في قاشاف )
ـ(، كمنارة 1184ىػ/ 580) "زمرد خاتكف"بعدىا ىذا الطراز في مساجد العراؽ كمنيا مسجد 

نتقؿ ىذا الطراز مف ـ(، كعف طريؽ السبلجقة اً 1215ىػ/612) "معركؼ الكرخي"مسجد 
إلى ببلد األناضكؿ )تركيا( كمنيا مئذنتي المسجد الجامع في مدينة سيكاس  المآذف

ـ(، كمئذنة مسجد آقشير 1179ىػ/575ـ( كالمسجد الكبير في مدينة أرضرـك )1197ىػ/593)
 .3ـ(1281ىػ/680ـ(، كمئذنة المسجد الكبير في مدينة دكلى )1213ىػ/610)

                                                           
 .458، 457محمد السٌيد محمد أبك رحاب، العمائر الدينية...، ص   1
 .296خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص  2
 . 144ػػ مارتيف بريغز كآخركف، المرجع السابؽ، ص  3
، 2012سكندرية، ة كالنشر، اإل، دار الكفاء لدنيا الطباع1، ط1محمد أحمد عبد المطيؼ، مكسكعة المآذف العثمانية، مجػ   

 .38ػ34ص 
 .225ػػ صبلح أحمد البينسي، المرجع السابؽ، ص   
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ـ(، كمئذنة 1003ق/ 393حاكـ )كبمصر قبؿ العصر العثماني نجد مئذنة جامع ال 
ـ(، كمئذنة المشيد البحرم قرب الشبلؿ، كمئذنة الجامع 1081ػػ 1077ق/ 474ػػ  469أسكاف )
ـ(، كمئذنة مسجد الكردم التي تمٌيزت برشاقتيا كًارتفاعيا كقمتيا 1309ق/ 709األقمر )

األتراؾ عف ـ( أخذ 1299ىػ/699كبعد ظيكر الدكلة العثمانية )، 1المخركطية المدببة
السبلجقة ىذا النكع مف المآذف ذات البدف األسطكاني الرشيؽ كالقمة المخركطية كلكنيـ زادكا 

رتفاع المآذف عما عرفو السبلجقة، كنذكر منيا مآذف مسجد حاجي أكزبؾ في مدينة مف اً 
أكش "ـ(، كمسجد 1392ػػ1378ىػ/795ػػ780ـ(، كالجامع األخضر )1333ىػ/734إزنيؽ )
ق/ 867كمئذنة جامع "محمكد باشا" ) ـ(، 1447ػػ1437ىػ/851ػػ841مدينة أدرنة )ب "شرفمى
ـ(، كمئذنة جامع "رـك 1471ػػ  1465ق/ 876ػػ  870ـ(، كمئذنة جامع "مراد باشا" ) 1463

مسجد السمطاف بايزيد الثاني  يسطنبكؿ نجد مئذنتإكبمحمد باشا"، كمئذنة جامع "داكد باشا"، 
ـ(، 1617ػ1609ىػ/1026ػ1018كمآذف مسجد السمطاف أحمد ) (،ـ1506ػ1501ىػ/912ػ907)

، كمف نماذج المآذف األسطكانية بميبيا كتكنس التي تتفؽ في شكميا مع 2"بياؿ باشا"كمئذنة 
ـ(، كمئذنة "سيدم سالـ 1565ق/ 972مئذنة "صالح بام" نذكر مئذنة جامع "درغكث" ) 

ـ( بالمدينة 1680ق/ 1091خازندار")  ـ(، كمئذنة مسجد "محمكد1669ق/ 1080المشاط" ) 
ـ( بمنطقة الظيرة 1708ق/ 1120القديمة بطرابمس، كمئذنة "خميؿ باشا األرناؤكطي" ) 

 .3بطرابمس، كمئذنة جامع جربة في تكنس

                                                           
 .226، 225صبلح أحمد البينسي، المرجع السابؽ، ص   1
 . 45ػ39، ص ، المرجع السابؽمحمد أحمد عبد المطيؼػػ  2 

Stéphane Yerasimos, Constantinople de Byzance à Istanbul, éditions place des Victoires, 
Paris, 2010, p.291.                                                                                                   

، 279، 260، ص 2007، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 1ػػ عبد اهلل عطٌية عبد الحافظ، دراسات في الفف التركي، ط
282 ،285. 

الدينية كتطكرىا في ليبيا، مأخكذ مف كتاب: معالـ مف الحضارة اإلسبلمية في ػ عمي مسعكد البمكشي، نظرة عمى العمارة  3
 .266، 265ـ، ص 2008، دار الكتب الكطنية، القاىرة، 1ليبيا، ط

 .227، 222ػ صبلح أحمد البينسي، المرجع السابؽ، ص 
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 مقاسات المآذن: -
رتفاعيا النسبي مقارنة مع مئذنة باً  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"تميزت مئذنة جامع   

يجمع بيف  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"، كلعؿ ىذا يعكد إلى ككف جامع "البام"جامع 
اط لحماية المدينة مف ، فقد أسس أيضا كربالكظيفة الدينية كالعسكرية خبلؿ العيد الزيرم

 .ىجمات العدك
 ارتفاع المئذنة المبنى

جامع سيدم أبي مركاف 
 الشريؼ

 ـ. 24
 ـ. 16 جامع البام

 :كالبدف كالجكسؽ ةمف القاعد كتتككف المئذنة معماريا 
ىي المرتكز الذم تستند عميو المئذنة، كتككف في أكثر األماكف متانة كصبلدة  القاعدة: -

ككنيا تأتي مندمجة في كتمة المبنى، كلمقاعدة مسقط مربع يبرز في أغمب األحياف عف 
، كتتبع مئذنة 1رتفاع المدخؿ المؤدم إلى المئذنة نفسياسمت السطح، بحيث ال يتجاكز اً 

ىذا النمط في بناء القاعدة، كقد يككف أصغر مف ذلؾ كال  "أبي مركاف الشريؼ"سيدم جامع 
 .2يبدك منو سكل جزء بسيط، كما يمكف أف يندمج تماما مع جدار المبنى كال يظير

تخذ عٌدة أشكاؿ منيا المثمف كالسداسي، كالمربع كما في يعمك القاعدة مباشرة، كقد اً  البدن: -
نحدار جدرانو إلى الداخؿ كتدرج طكابقو الذم تمٌيز باً  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"مئذنة جامع 

، "بامأممسا كما في مئذنة جامع "صالح كما في مئذنة جامع القيركاف، كقد يككف أسطكانيا 
م إلى أعمى المئذنة، كفتحت بكاجياتيا فتحات عمى كلممئذنة سمـ تعمكه أقبية متقاطعة يؤد

شكؿ مستطيبلت ممتدة بشكؿ طكلي ضيقة تتسع كمما نفذت إلى داخؿ الجدراف، كتشبو 
 المزاغؿ، كتتمثؿ كظيفتيا في اإلضاءة كالمراقبة.

                                                           
 .475عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، ص  1
 .475نفسو، ص  2



www.manaraa.com

 انفصم انضادس.....................................................دراصة تحهيهية نهعىاصر انمعمارية

213 
 

عبارة عف بدف مفرغ، يعمكه شرفة منخفضة دائرية كبارزة كمف فكقيا تقـك خكذة  الجوسق: -
قبة سفكد معدني بو ال، كيتكج أعمى "البام"تمثؿ قمة المئذنة في مئذنة جامع  كمثرية الشكؿ
 نجمة كىبلؿ.

 المنبر 
ختمفت اآلراء حكؿ أصؿ لفظة منبر فمنيـ مف يرل أنيا مأخكذة مف كممة ًكنبر اً 

كما يعرؼ ، 1مبت الكاك ميمانتقمت إلى العربية كقي الحبشية بمعنى كرسي أك مقعد، كمنيا اً 
كالمنبر ىك منصة مرتفعة ، 2بالعكد، كىذه الكممة تطمؽ عمى كؿ ما يصنع مف الخشبأيضا 

كمف حيث مادة صنعيا نجد المنابر  ،كعالية يرتقييا الخطيب أياـ الجمعة كالمناسبات
بالمدينة المنكرة أكؿ منبر  "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"الخشبية حيث يعد منبر جامع 

مصنكع مف الخشب كيتألؼ مف ثبلث درجات، كقيؿ أنىو كاف مف طيف ثـ اتخذ مف خشب، 
كيعتبر منبر جامع القيركاف بتكنس أقدـ ، 3حتذل مف بعده الصحابة كالخمفاء بيذه السنةكاً 

، 4(ـ863-856ىػ/249-ىػ242منبر خشبي باؽ في العالـ اإلسبلمي كىك مؤرخ فيما بيف )
كبالمغرب األقصى نذكر منبر جامع القركييف بفاس الذم أقيـ في العيد المرابطي كمنبر 

، ـ(965ق/355) منبر جامع قرطبةكفي األندلس ، 5ـ(1146ىػ/541جامع الكتبية بمراكش )
بالفسطاط الذم كضعو الخميفة الحاكـ الفاطمي سنة  "عمرك بف العاص"جامع منبر كبمصر 

                                                           
 .191رجع السابؽ، ص طو الكلي، الم 1
طالب عبد اهلل الصمادم، "عنصر المنبر في العمارة اإلسبلمية حتى نياية العصر المممككي بيف الكظيفة كالرمزية "،  2

 .335، ص 2002، كمية اآلداب، جامعة مؤتة، 25ة، العدد مجمة كمية اإلنسانيات كالعمـك اإلجتماعي
 .633لمرجع السابؽ، ص فريد الشافعي، اػػ  3
 .27، ص ـ2000مكتبة مدبكلي، ، 2جمكسكعة عناصر العمارة اإلسبلمية، يحي كزيرم، ػػ  
 .199طو الكلي، المرجع السابؽ، ص  ػػ 
 .633المرجع السابؽ، ص فريد الشافعي، ػػ  4
 . 27، ص 2ج، ...مكسكعة عناصر العمارة اإلسبلميةيحي كزيرم،  ػػ
 . 106، 89عبد العزيز صبلح سالـ، المرجع السابؽ، ص ػػ  5

Janathan M. Bloom, The minbar from the Kutubiyya mosque, ediciones El Viso, Madrid, p. 41  
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منبر ـ(، ك 12ق/6بمدينة البينسا ) القرف  "الحسف بف صالح"كمنبر ، 1(ـ1014ىػ/405)
ـ(، كجامع 1296ىػ/696كمنبر الجامع الطكلكني )، (ـ1155/ق550)مرم بقكص الجامع العي 

 ـ(، كمنبر المدرسة الفخرية )جامع البنات(1340ىػ/740المارداني بالقاىرة )
كبإيراف يعتبر منبر مسجد ، 2ـ(1420ىػ/817) "المؤيد شيخ"، كمنبر جامع (ـ1418ىػ/821)

ـ( مف أقدـ النماذج لممنابر الخشبية بشرؽ العالـ 1073ق/466الميداف بقرية أبيانة )
ـ(، كمنبر جامع ذم 10ق/ 4اإلسبلمي، كباليمف نجد منبر الجامع الكبير بذمار) القرف: 

ر جامع الجند بمدينة جبمة، كمنب "السٌيدة بنت أحمد"ـ(، كمنبر جامع 1030ق/421أشرؽ )
ػ ػ921بيفرس ) "بف عمكافأحمد "ـ(، كمنبر جامع 15ق/ 9األيكبي، كمنبر جامع إب )القرف: 

ـ(، 1155ق/550عبلء الديف في قكنية )"، باإلضافة إلى منبر مسجد 3ـ(1516ػػ1515ق/922
كخبلؿ الكجكد العثماني بالجزائر ، 4ـ(1168ىػ/564كمنبر المسجد األقصى بالقدس الشريؼ )

الزالت بعض المساجد الجامعة تحتفظ بمنابرىا الخشبية، منيا بقسنطينة جامع سكؽ الغزؿ 
مدينة عنابة نجد منبر بك  ،5الباشا بكىراف جامعكالجامع األخضر، كالجامع الكبير بمعسكر، ك 

 .(6 ) شكل بامال جامعمنبر 
تقع خمؼ أك خزانات حيث يحفظ في غرفة مزكدا بعجبلت  متحرؾالكقد يككف المنبر 

تعرؼ ببيت المنبر، كىي عبارة عف غرفة مستطيمة تزيد مقاساتيا عف حجـ جدار القبمة 
كاألمثمة كثيرة بمساجد المنبر، كيكصؿ إلييا عف طريؽ فتحة باب تكجد عمى يميف المحراب، 

                                                           
  .74، 73ص ػػ حسيف مؤنس، المرجع السابؽ،  1
 .28عبد العزيز الدكالتمي، المرجع السابؽ، ص ػػ  
 . 367، المرجع السابؽ، ص حسف الباشاػػ  2
 =                                .22، ص 1917الترقي، مصر، مطبعة ، 1طمد، جامع أحمد بف طكلكف، يكسؼ أحػ ػ

، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1في العصر اإلسبلمي، ط ػػ ربيع حامد خميفة، الفنكف الزخرفية اليمنية
 .69ـ، ص 1992ق/1412

 .91ػػ76، 70، 69ربيع حامد خميفة، المرجع السابؽ، ص  3
 .340، 339طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص  4
 .315 ،313، 312 خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، صػػ  5
 .216مبركؾ مييرس، المرجع السابؽ، ص ػػ ػ 
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، كمنبر جامع سكسة، كمنبر مسجد منبر جامع الزيتكنة بتكنس نيامالمغرب اإلسبلمي نذكر 
كالذم يعد مف  ـ(864ق/ 250)كمنبر المسجد الكبير في تكنس  ـ(،849ق/235)صفاقس 

أقدـ المنابر التي تقكـ عمى عجبلت، كمنبر جامع قرطبة القديـ، كمنبر المسجد الجامع بفاس 
ـ(، كمنبر مسجد تازة، كمنبر مسجد تينممؿ كمنبر مسجد الكتبية كمنبر مسجد 980ق/369)

بف عقبة "منبر جامع ك ، 1ـ(1096ق/490الكبير بالجزائر)القصبة بمراكش، كمنبر الجامع 
 .2ـ(852ػػ 848ق/237ػػ 234، كبالمشرؽ نجد منبر جامع سامراء الكبير)ببسكرة "نافع

كلعؿ السبب في إقامة منابر متحركة ككنيا ال تشغؿ مساحة عمى أرض المسجد، كال 
ستمرت األكلى متنقمة كاً تقطع صفكؼ المصميف، فقد كانت المنابر في العصكر اإلسبلمية 

في المساجد األمكية حيث كانت تكضع داخؿ أك أماـ المحراب، ككاف يؤتى بيا عند الحاجة 
 .3إلعبلف سياسي لمخميفة أك الكالي كينقؿ بعد ذلؾ

نشائيا إمف حيث مادة الثابتة، كىي المنابر أما النكع الثاني مف المنابر يتمثؿ في 
سيما أياـ المماليؾ كبعدىـ الأك اآلجر، كالتي ظيرت  ـالرخا كأ الحجرمصنكعة إما مف 

ـ(، كمنبر 1337-1336ىػ/737العثمانييف، كمف أمثمتيا منبر مسجد الخطيرم بمصر) 
، كجاءت منابر اليند مصنكعة مف الحجر 4ـ(1362-1356ىػ/764-757) "السمطاف حسف"

ـ(، في حيف كانت منابر إيراف تصنع مف الطكب أك 14ق/ 8 :مثؿ مسجد البارم ) القرف

                                                           
 =                                                                          .73، المرجع السابؽ، ص ػػ حسيف مؤنس 1

 .341، 339، 338ػػ طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص 
 .459، 458ػػ محمد السٌيد محمد أبك رحاب، العمائر الدينية...، ص 

 .329طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص  2
 .338نفسو،  3
  .633فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص ػػ  4
 .27، ص 2ج ية...،مكسكعة عناصر العمارة اإلسبلميحي كزيرم، ػػ 
 .199طو الكلي، المرجع السابؽ، ص  ػػ

 .338ػػ طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص 
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سيدم "جامع ، كجاء منبر 1اآلجر، كنجد بتركيا أيضا المنابر الحجرية أك الرخامية المزخرفة
الفترة التي بني عمى مف نكع المنابر الثابتة، كلكننا لـ نستطع التعرؼ  "أبي مركاف الشريؼ

نطبلقا مف معاينتنا الميدانية لمنبر الترجيحات اً فييا كعمى مادة بنائو، كلكف لدينا بعض 
الجامع في العديد مف المرات التي صادفت القياـ بأعماؿ الترميـ حيث الحظنا أٌف المنبر 
ربما يعكد إلى الكجكد العثماني بالمدينة كنعمؿ ذلؾ بكجكد زخارؼ رمزية متمثمة في نجـك 

تزٌيف قبيبة جمسة الخطيب المصنكعة مف كأىمة محفكرة حفرا غائرا كبارزا عمى مادة الجص 
، كلكف فيما يخص مادة بناء الريشتيف فمـ نستطع معرفة ذلؾ عدا ىي األخرل مادة الجص

ستطعنا مف خبلليا معرفة جراء أعماؿ الترميـ كالتي اً لمكسر  بعض األطراؼ التي تعرضت
ستعمارية نظرا لحجمو رة االً عتقادنا أٌنو يعكد لمفتفي اً مادة البناء المتمثمة في اآلجر، كلكف 

    الصغير المفرغ مف الداخؿ، كربما المنبر مبني مف مادة الجص كأحيطت حكاشيو باآلجر 
 .(5) شكل 

درج عمى باب المنبر كالريشتيف جمسة الخطيب، كيشتمؿ الدرج ك كيتككف المنبر مف ال
مف عممت المنابر في أكؿ األمر ، كقد 2كالسمـ، أما جمسة الخطيب فتشتمؿ عمى الجكسؽ

بباب الركضة ككذلؾ  سميادكف نافذتيف عمى الجانيبف ثـ عمؿ فييا فيما بعد باباف جانبياف 
 .3ببادىنج المنبر كأصبحا مف لكاـز المنبر إلى اآلف

عند الفاطمييف، كتحتكم عمى زخارؼ  ظيرتأما القبة التي تعمك جمسة الخطيب فقد 
كعرفت أغمب منابر المساجد التي بنيت ، 4سكريا كمصر كتركيا متنكعة، كمف ثـ سادت في

في العيد العثماني بقبة يعمكىا عادة شعار الدكلة العثمانية المككف مف اليبلؿ كالنجمة كالذم 
 .5الزمف رمزا إسبلميا عامابمركر أصبح 

                                                           
 .340طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص  1
 .70ربيع حامد خميفة، المرجع السابؽ، ص  2
 .22أحمد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص  3
 .339طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص  4
 .202طو الكلي، المرجع السابؽ، ص  5
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 كلممنبر دكر كبير في الحياة السياسية كالدينية في العصر اإلسبلمي المبكر، إذ 
عمنت األخبار مف فكقو، كما أٌف البيعة بالخبلفة أخذت مف عمى المنبر لمصحابة رضي اهلل أي 

قتصرت المنابر في أكؿ األمر عمى ، كقد اً "الرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسمـ"عنيـ بعد كفاة 
بف  كعمر "رضي اهلل عنو أف يتخذ  "عمر بف الخطاب"الخميفة فقط كلذلؾ رفض الصحابي 

ظيرت المنابر في مدف  "بف عفافعثماف "الفسطاط، كفي عيد الخميفة منبرا لو في  "العاص
األمصار كأصبح لكؿ مصر منبر في العاصمة، ثـ أصبح لكؿ مدينة مسجد جامع كفيو 

 .1رمنب

بزخارفيا  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"تميزت زخرفة الريشتيف بمنبر جامع  الريشتان: -
عمى شكؿ حشكات مربعة كمستطيمة  "بامية البارزة، في حيف جاءت بجامع "صالح النبات

 ) الجدول(نفذت بطريقة التعشيؽ، أما مقاساتيا فيي مختمفة. متباينة األحجاـ كمثمثة 
 أقصى عرض رتفاعأقصى اِ  الريشتان

 ـ. 2,97 ـ. 2,75 منبر جامع سيدم أبي مركاف
 .ـ 3.21 ـ. 2.70 منبر جامع البام

مكمبل لمحشكات  "بام"سيدم أبي مركاف الشريؼ" ك جامع "صالح جاء بجامع  الدرابزين: -
  التي تتككف منيا الريشتاف.

سيدم أبي مركاف "يتألؼ الجزء الذم يحمؿ قبيبة منبر جامع الحامل لمقبيبة:  الجزء -
عبارة  "البام"في حيف نجدىا بمنبر جامع مربعة الشكؿ، ممساء الشريؼ مف أعمدة جصية 

 مفصصة. اعف عميدات خشبية ممساء تحمؿ عقكد
تتدلى  خكذة عسكرية عبارة عف "أبي مركاف الشريؼسيدم "ة منبر جامع يبقب القبيبات: -

" صالح بام"ة منبر جامع يبقب تخذتفي حيف اً ، مف جكانبيا شراشؼ عمى ىيئة ستائر
 .(6) شكل القريب مف المربع المفمطح شكؿ الـ( 1791ىػ/1206)

                                                           
 .345، 344، 337طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص  1
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شكؿ  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"تخذت المداخؿ الجانبية بمنبر جامع اً الفتحات الجانبية:  -
  .عمى ىيئة عقد حذكم "البام"نجدىا بمنبر جامع العقد المنخفض، بينما 

 عرض ارتفاع الفتحات الجانبية
 ـ. 0,62 ـ. 1,85 منبر جامع سيدم أبي مركاف

 ـ. 0.69 ـ. 1.64 منبر جامع البام
  الوضوء:بيوت 

ك بيت الكضكء ىي أماكف تخصص لمكضكء كالطيارة، كمكضع لقضاء الميضأة أ
زالة الضركرات كانت الميضأة في بدايتيا عبارة عف حكض يغرؼ منو ، كقد 1الحاجات كا 

الماء، ثـ تطكرت فيما بعد كزكدت باألنابيب كاألقنية كالمقاعد الحجرية كالمجارم كالنكافير، 
كسقفت بالقباب، فقد أضحت خبلؿ القرف السابع لميجرة/ الثالث عشر  ككسيت بالرخاـ الممكف

لمميبلد كحدة معمارية قائمة بذاتيا، تحتؿ كسط الصحف، كفي حالة ما ألحقت بيا المراحيض 
، فقد أجازت النصكص الفقيية بناء المطاىر بالقرب مف المساجد لمكضكء تقاـ خارج المسجد

 .2ة كالخانقاه كالضريح، كقد ألحقت الميضأة بالمدرسمنيا
أما فيما يخص مكضع إقامتيا فقد راع المعمار المسمـ ذلؾ فكانت تقاـ عادة في 

 .3نبعاث الركائح الكرييةالجية الجنكبية الغربية مف المسجد لتجنب اً 
ض ماء بو األكؿ كىك الفسقية كىي عبارة عف حك  كتنقسـ الميضأة إلى قسميف؛

تخذت الفسقية عٌدة أشكاؿ منيا المربعة تكضئيف، كاً لجمكس الم صنابير كحكليا كراسو 
أما القسـ  غطى في معظـ األحياف بأسقؼ خشبية،كالمستطيمة كالمثمنة كالدائرية، ككانت تي 

                                                           
 .480طالب عبد اهلل الصمادم، المرجع السابؽ، ص  1
 . 414ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2
 .27ػػ محمد عبد الستار عثماف، نظرية الكظيفية...، ص  
 .27محمد عبد الستار عثماف، نظرية الكظيفية...، ص  3
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صغيرة ليا باب خشبي مف مصراع كاحد  ؿ في المراحيض كىي عبارة عف خبلكو يتمثفالثاني 
 .1كبداخميا الكرسي كحكض حجرم لحفظ الماء

أرضي بجامع البام حيث تحت لمباني الدينية لمدينة عنابة تحتؿ الطابؽ كنجدىا با
سيدم أبي "يتـ الكصكؿ إلييا عبر درج يقع خمؼ الركاؽ الشمالي لمصحف، كفي جامع 

جاءت عمى يسار  "سيدم خميؼ"نجدىا بالجدار الغربي لمصحف، كفي زاكية  "مركاف الشريؼ
براىيـ بف سيدم إ" ضريحة، في حيف تعتبر ميضأة المدخؿ الرئيسي مبلصقة لبيت الصبل

كاف ليا سبيؿ استغؿ كميضأة، أما عف شكميا ا الضريح أٌف ىذ مستحدثة، كيبدك "التكمي
العاـ فيي عبارة عف أحكاض مستطيمة تمتد بشكؿ طكلي زكدت بصنابير لمماء كمقاعد 

 حجرية باإلضافة إلى مراحيض.
 :النافورات 

يككف  احاس أك الرصاص تتكسط بشكؿ عمكدم حكضعبارة عف صنابير مف الن
ضفاء مظير  عادة مف الرخاـ مكصكال بخزاف مائي، يتدفؽ منيا الماء لتمطيؼ المكاف كا 

 ىاكيرجع ظيكر ، 2جمالي عميو، كتكجد في غالب األحياف بأفنية الدكر كالساحات كالحدائؽ
زدادت أىمية ىذا العنصر في العصر العثماني كقد اً  ،في العمارة اإلسبلمية إلى العيداألمكم

، ة تتكسط محرس حماـ البركةكبمدينة عناب، 3الحمامات محارسحيث نجدىا بكسط جميع 
  ـ عنصر مف عناصر الحمامات العامة.تعتبر الفسقية أىحيث 

 :العيون الجدارية 

تقع في أماكف مكشكفة عمى عكس العيكف التي تككف ممحقة بالمرافؽ المعيشية 
نجدىا غالبا  حيثكالمطابخ كالمراحيض حيث تككف في زكايا البيت بعيدة عف األنظار، 

                                                           
 .483، 484عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، ص  1
 .132يحي كزيرم، العمارة اإلسبلمية كالبيئة...، ص  2
 .212سعاد محمد حسف حسنيف، المرجع السابؽ، ص  3
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، كنجد بدار 1ستعماليا مف قبؿ الزكار كالضيكؼبالقرب مف المداخؿ الرئيسية حتى يسيؿ اً 
تندمج في لكحة رخامية كأسفميا  الغربي ؽ العمكم بجدار الركاؽليذه العيكف بالطاب بنقي مثاال

  .أصمية ببلطات خزفيةكسكة 

 تصال واإلضاءة والتيوية:عناصر الِ  ـ2

 :المداخل والبوابات 
كاف المدخؿ يكضع في الكاجية الرئيسية مف المبنى متخذا أكضاعا مختمفة، فقد نجده 

كأحيانا يتكسطيا، كما قد يكضع في كتمة ، في بعض المنشآت في طرؼ الكاجية الرئيسية
 .2منفصمة عف كاجيات المبنى

تميزت مداخؿ األبنية في العمارة اإلسبلمية بضخامتيا، كزخرفتيا التي تتجمى أساسا ك 
في صنجات العقكد الممكنة كالمتداخمة، كالفسيفساء كالرخاـ كالخزؼ كالمقرنصات...، أما 

ممدف كالقبلع، كتككف في غالب األحياف مصنكعة مف تكجد باألسكار الخارجية لفالبكابات 
، كيككف الباب بمصراع كاحد أك 3عمى ىيئة مظبلت مزكدة بحجرات لممراقبة الحديد، أك

ثنيف أك أكثر، كقد عرؼ المسممكف تكفيت األبكاب بالمعادف الثمينة، كما عممت لمصاريع اً 
 .4كالمزخرؼ بالنقكشاألبكاب مطارؽ مف النحاس أك البركنز المسبكؾ المخـر 

ختبلؼ أنكاعيا، حيث نجد عمى اً  عمائر مدينة عنابةكقد تعددت طرز المداخؿ في  
بف براىيـ "سيدم إ ضريحالزخرفة بمدخؿ الممساء الخالية مف ذات األطر الرخامية منيا 
المزدانة بزخارؼ نباتية كرمزية محفكرة حفرا بارزا كغائرا، كما ىك الحاؿ ، كمنيا "التكمي

                                                           
مساكف الفحص بمدينة الجزائر في العيد العثماني، دراسة أثرية معمارية كفنٌية، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه  زكية راجعي، 1

 .120 ، ص2007الجزائر، يد اآلثار، جامعة دكلة في اآلثار اإلسبلمية، مع

 .389،390عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ،  2
 .11ص ، 1، جعناصر... يحي كزيرم، مكسكعة 3
 .39نفسو، ص  4
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كمنيا ذات األطر ، كالمدخؿ الرئيسي بحماـ القايد، "البام"مدخؿ بيت الصبلة بجامع ب
المزخرؼ بزخارؼ  "بنقي"رايا، كمدخؿ دار سٌ كمف نماذجيا نذكر إطار مدخؿ ال الحجرية

 نباتية بارزة.

في أغمب الحاالت، مثؿ ما تعمكىا مناكر ستطالتيا باً المداخؿ فتحات بينما تمٌيزت  
، (2ــ7) شكل  "متيجي"دار  كمدخؿ، (1ــ7) شكل  "سيدم خميؼ"زاكية خؿ عميو مد ىك

المعقكدة منيا ك ، (2ــ8) شكل كمدخؿ حماـ القايد ، (1ــ8شكل )  "محمد لرقش"كمدخؿ دار 
"سيدم  ضريحخؿ كمد (،1ــ10 ) شكل "البام"بيت الصبلة بجامع مدخؿ الفتحة التي نجدىا ب

، 1ــ11 ) شكلكدار بنقي رايا سٌ الرئيسي لمكالمدخؿ  (،2ــ10شكل  ) "بف التكميبراىيـ إ

 ) شكل(، كمدخؿ القمعة الحفصية كباب المقابر 1ــ12) شكل حماـ الساحة مدخؿ ك  (،2ــ11
ميت كتعد المداخؿ المركبة أك المنكسرة أكثر األنكاع شيكعا بعمائر مدينة عنابة، كسي  ،(2ــ12

نما يمتؼ إلى يسير عمى اً  بذلؾ ألف المار فييا ال ستقامة كاحدة حتى يصؿ إلى الصحف كا 
 .1تجاىات بعد السير مسافة بسيطة فيياأحد االً 

 يمحؽ الباب عادة بػ:ك 

 المطارق: -

صغيرة صنعت مف المعدف كخاصة النحاس ككانت تجيز بكاسطة  عبارة عف أداة
قكالب، تثبت بالباب مف الخارج بحيث يمكف تحريكيا كالقرع بيا عمى قاعدة معدنية إلحداث 
صكت يسمعو مف بداخؿ البيت، كتمعب مطرقة الباب دكرا ىاما في آداب دخكؿ البيكت التي 

ينة عنابة خبلؿ ، كنجد ليا نمكذجيف بمعالـ مد2عنى اإلسبلـ بإقرارىا، كتعرؼ أيضا بالمقرعة

                                                           
 .392عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، ص  1
 .212حسف الباشا، المرجع السابؽ، ص  2
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تخذت الشكؿ الكمثرم اً  "سيدم خميؼ"إحداىما بباب المدخؿ الرئيسي لزاكية  ؛الفترة العثمانية
 .(2ــ13) شكل جاءت عمى ىيئة حمقة  كاألخرل بمدخؿ حماـ الساحة ،(1ــ13) شكل 

يد كىي تمثؿ مف دكف كجاءت مطرقة الباب عمى عدة أشكاؿ منيا عمى ىيئة قبضة  
ستبدلت بيا المطرقة في قرع الباب، كربما كاف تشكيؿ مطرقة الباب عمى شؾ اليد التي اً 

ىيئة يد ذات خمسة أصابع يتضمف في الكقت نفسو دفع الحسد، ذلؾ أف بعض العامة مف 
الناس كانكا ينقشكف عمى أبكاب منازليـ أك كاجياتيـ كفا بأصابع خمسة كتميمة ضد الحسد، 
كجاءت بعض مطارؽ األبكاب تحمؿ معاني رمزية السيما المشكمة عمى ىيئة أىمة، كتتخذ 

 .1المطرقة شكبل زخرفيا جميبل كدليؿ عمى قكة التأثير كالتعبير

 األقفال: -

كىي المزالج لغمؽ األبكاب منيا الخشبية المعركفة بالزكركف كالذم يثبت بمكحيف 
عبره إلى ساكؼ الباب، كيتمٌيز ىذا المزالج بكجكد مثقكبيف حسب شكمو ليسيؿ مركر المزالج 

مقبض في أسفمو سمكو أكبر مف سمؾ بقٌية أجزائو، كما يحتكم عمى لساف خشبي يتحرؾ 
تجاه عمكدم عند الغمؽ، كأفقي عند الفتح، كيثبت المزالج في الباب حكؿ محكر كيمدد باً 

، "بنقي"النكع مف األقفاؿ بمدخؿ دار جد ىذا كقد كي  ،2عمكديا عند النياية العمكية إلحدل دفتيو
ستقراره في الفتحة الحديدية المصنكعة مف معدف الحديد الثقيؿ حتى يساعد ثقمو عمى اً كمنيا 

 اأسطكاني ، التي تتخذ شكبل3المقابمة لو كالتي تعرؼ بالصندكؽ في مصراع الباب الثابت
 ،4إطار الباب الكبير لمغمؽكمدببة مف أحد طرفييا، أما الطرؼ اآلخر فيك مسطح يكجو إلى 

                                                           
 .615ص نفسو،  1
لمنشر كالتكزيع، تيزم  ) تدٌلس(، دراسة تاريخية كأثرية خبلؿ العيد اإلسبلمي، دار األمؿ سماعيؿ بف نعماف، مدينة دلسإ 2

 .243، ص 2011كزك، 
 .278، ص معجـ مصطمحات...عاصـ محمد رزؽ،  3
 .258 زكية راجعي، المرجع السابؽ، ص 4
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محمد "دار ك ، "سيدم خميؼ"زاكية كمدخؿ ، "بف التكميبراىيـ إسيدم " ضريح كنجدىا بمدخؿ
 ستعمارية.دك أٌنيا مستحدثة خبلؿ الفترة االً يبك  يبةحماـ شقمك ، "لرقش

دخالو داخؿ إؽ طكلو عرض الباب قميبل، ليتسنى يفك فالبمج ذك المزالج الطكيؿ أما  
كيككف أحد ىذيف الثقبيف أعمؽ مف  ،المحفكريف في السكر عمى جانبي المدخؿ الثقبيف

اآلخر، بحيث عند تثبيت المزالج يدخؿ أكال في الثقب العميؽ، ثـ يسحب قميبل ليمج داخؿ 
، 1الثقب األقؿ عمقا، كيدعـ مف أسفمو بقكاعد خشبية بارزة قميبل عف السطح الداخمي لمباب

 زالت آثاره بادية.نابة حيث الباب المقابر بمدينة عستخدـ ىذا النكع في كاً 

 الرواشن : 

، يشبو إلى ار إلى الطريؽ كال يصؿ إلى جدار آخر يقابموالدٌ  جدار مفبناء بارز  يى
ذا كي حد كبير عمارة المشربية،  جد ىذا العنصر المعمارم في سكر قمعة أك برج أك قصر كا 

الحير الغربي  عمى المياجميف كركاشف قصركاف لو دكر دفاعي تصب منو الزيكت المغمية 
تمثمت مادة بنائو كقمعة حمب، كبرج السباع كقمعة صنجيؿ في طرابمس كغيرىا مف النماذج، ك 

كيدعـ ىذا البناء مف كقد تككف مف الخشب، أساسا في الحجارة تتخمميا صفكؼ مف اآلجر، 
ية عبارة عف جذكع سميكة خشبحجرية مختمفة األشكاؿ تعرؼ بالككابيؿ، أك األسفؿ بحكامؿ 

كتطمؽ ىذه المفظة أيضا عمى ، 2مثؿ ما نجده بعمائر مدينة دلس مف خشب الزيتكف البرم
الجسكر الخشبية التي تحمؿ السقؼ كتبرز إلى الخارج مخترقة أعمى الجدار، كقد تسقؼ 

 .3ستظؿ بيا في فصؿ الصيؼبأغصاف أك حصر لتشكؿ ظمة يي 

حيث  "بنقي"دار ب ثانيائر مدينة عنابة بالطابؽ الكنجد ىذا العنصر المعمارم بعم
 المداميؾ كاستخدـ في بنائو جدار الكاجية الشرقية،الكاجية الرئيسية ك جدار  عف بارز جاء

                                                           
 .244، 243سماعيؿ بف نعماف، المرجع السابؽ، ص إ 1
 =                                                                 .95، ص 1ج ،...يرم، مكسكعة عناصريحي كز ػ  2

 .207ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص 
 .145ص المرجع السابؽ، سماعيؿ بف نعماف، ػ إ
 .207عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص   3
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، معقكديا ، كأخرل خشبية كآجكرية شكمكالمبلط كدعـ مف األسفؿ بككابيؿ حجرية يةر ك اآلج
رضيتيا فتحة عبارة عف سقاطة إللقاء بحصف المعذبيف كظيفة دفاعية فقد جعمت في أتؤدم ك 

   (.14) شكل الزيكت كمختمؼ المكاد الحارقة عمى العدك 

 (. 15) شكل  :النوافذ 

ىي فتحات تخترؽ الجدراف، كظيفتيا التيكية كاإلضاءة كاإلشراؼ عمى الخارج، 
، كضٌيقة في الجدراف كسط الٌداركجاءت النكافذ في المسكف اإلسبلمي كاسعة تطؿ عمى 

، كىي ذات أشكاؿ متنكعة منيا 1جتماعيةاً ك الخارجية كذلؾ ألغراض مناخية كدينية 
المستطيمة بأعتاب بسيطة خالية مف الزخرفة، أك بأعتاب منقكشة بزخارؼ نباتية كىندسية 

 ي عمى كاجيات المباني األثرية شكبل رائعا،فضعربية أحيانا، أك ذات عقكد مما يي ككتابات 
تحت في أبداف المآذف نكافذ ضٌيقة محبلة كمنيا المربعة كالدائرية كالبيضاكية الشكؿ، كما في 

 . 2الرؤكس

سقيفة دار بالمستطيمة التي نجدىا تيا اكتميزت نكافذ عمائر مدينة عنابة بفتح
ا، رايسٌ لنكافذ المعقكدة بكاجية منزه الستعممت ا، كاً "بنقي"، كالكاجية الرئيسية بدار "متيجي"

 ."بف التكميبراىيـ "سيدم إضريح ككذلؾ سٌدة 

 :الشمسيات 

عبارة عف نكافذ مصنكعة مف الحجر أك الرخاـ أك الجص المفرغ بزخارؼ ىندسية أك 
مما  نباتية أك كتابية، كفي غالب األحياف يتـ مؿء ىذه الفراغات بقطع مف الزجاج الممكف

، كغالبا ما تكضع عمى شكؿ صفكؼ أك عمى مسافات يبرز زخارفيا بكضكح كجماؿ تككينيا
أم طراز مف طرز العمارة  ؿخٍ ليككف ليا أثر جمالي، حيث لـ يى متساكية مف الجدار 

                                                           
 .65، ص 1، جمكسكعة عناصر العمارة...يحي كزيرم،  1
 .314، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  2
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، كتعتبر الشمسيات الرخامية بالمسجد األمكم بدمشؽ 1اإلسبلمية مف ىذا العنصر المعمارم
كالبالغ  "بف طكلكفاً "مف أكائؿ الشمسيات بالعمارة اإلسبلمية، تمييا الشمسيات الجصية بجامع 

كقد أدت الشمسيات بالقصكر كالمنازؿ في عصر المماليؾ ، 2(شمسية 128)عددىا 
مشربيات، فكانت تفتح غالبا بإيكانات كالعثمانييف دكرا ال يقؿ أىمية عف الدكر الذم أدتو ال

عمى ترشيح كخفت أشعة الشمس،  عممياالقصكر كالمنازؿ، كمف أىـ كظائؼ الشمسيات 
ا النكع مف كنجد ىذ، 3في الميؿ خمؿ زجاجيا الممكفككذلؾ السماح لضكء القمر أف يت

ثماف كعددىا  ،قبة المركزية لبيت الصبلة بجامع البامالرقبة المثمنة لمالعناصر المعمارية ب
 .تتخمؿ رقبة القبة مخرمة كمعقكدةشمسيات 

 ( المناورالشبابيك): 

كىي فتحة عمى شكؿ عقد تعمك الباب أك النافذة كيفصؿ بينيما ساكؼ حجرم أك  
خشبي، تشبؾ بالحديد كالزجاج أك بالجص المخـر المفرغ أك المزجج، كقد يفتح المنكر بأعمى 

سيطة الشكؿ، كيعتبر المنكر المصدر الكحيد لمنكر في حاؿ الجدراف عمى ىيئة ككة كظيفية ب
، كاستخدمت 4أك عمى الخارج كسط الٌدرإغبلؽ مصاريع النكافذ كاألبكاب المطمة عمى 

 ، حيث نجدىاكالٌدكر كالحماماتالشبابيؾ عمى نطاؽ كاسع بمختمؼ عمائر مدينة عنابة 
مادة الحديد عمى ىيئة عقد نصؼ دائرم  مصنكعة مف أعمى مدخؿ دار محمد لرقش مباشرة

، أما بمدخؿ دار متيجي يفصميا ساكؼ خشبي عف الباب، كبحماـ شقميبة (16) شكل 
 عقد نصؼ دائرم.عمى ىيئة  ياشكمك  ،يفصؿ بينيا كبيف الباب ساكؼ مف الحجر

                                                           
 .130سيف مؤنس، المرجع السابؽ، ص حػ  1
 .65، ص 1، جمكسكعة عناصر العمارة...يحي كزيرم، ػ  
 .65، ص 1، جمكسكعة عناصر العمارة...يحي كزيرم،  2
حناف مصطفى كماؿ صبرم، اإلضاءة الطبيعية في العمارة اإلسبلمية، دراسة ميدانية مقارنة فيقاعات بعض المنازؿ  3

المممككية كالعثمانية بالقاىرة، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمارة، كمية اليندسة، جامعة عيف شمس، 
 .99ـ، ص 1989

 .412بؽ، ص عبد الرحيـ غالب، المرجع السا 4
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 :)المزاغل ) شقوق السيام 

ت في أسكار القبلع كىي عبارة عف نكافذ ضٌيقة مف الخارج ككاسعة مف الداخؿ، فتح
في رمي كالمراقبة كانت تستخدـ باإلضافة إلى التيكية كاإلنارة ك ، كاألبراج كالبكابات كالحصكف
كلعؿ أقدـ مثاؿ ليذا ، 1األبنية العسكريةلمدفاع عف كغيرىا مف المقذكفات السياـ الرماح ك 

الساسانييف ثر عميو في حصف ساساني قديـ عمى نير بمخ، كمف العنصر المعمارم ما عي 
سبلمية، كأقدـ المزاغؿ الحجرية يعكد إلى سنة لعمارة الركمانية كالبيزنطية كاإلنتقؿ إلى ااً 
سبلمية فنجده بقصر عمارة اإلفي برج سكرم قديـ، أما عف ظيكره في ال (ؽ.ـ 492)

أبي "ـ( مثؿ مئذنة 12ق/ 6األخيضر، كما ظير في المآذف العراقية التي ترجع إلى القرف )
سيدم أبي "بمئذنة جامع كبعمائر مدينة عنابة نجدىا ، 2كالمنيطر كالمسجد الجامع "ةىرير 

بف براىيـ "سيدم إ ضريح"، ك بام، كمئذنة جامع "صالح بالطابؽ األرضي "مركاف الشريؼ
، كعمى ما يبدك أٌنيا أغمقت كاستغمت Delamareعتمادا عمى المكحة التي نشرىا اً  "التكمي
ىذا العنصر  استخدـزالت آثارىا كاضحة، كما جدارية، كمع ذلؾ الراغات كدخبلت تمؾ الف

متازت بشكميا فتحت بسكر المدينة مزاغؿ اً ك ، متداد السكربالقمعة الحفصية عمى اً  المعمارم
 .(17 ) شكلكمقاساتيا المكحدة، كنجدىا أيضا بجدراف حصف المعذبيف 

 :السقاطات 
تعتبر مف أىـ العناصر المعمارية ، ك 3مصطمح الككل السقاطة "كريزكيؿ"يطمؽ عمييا  

الدفاعية، كالسقاطة عبارة عف شرفة تبرز عف كاجيات جدراف األسكار، كتحمميا ككابيؿ 

                                                           

 .315، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػػ  1

 .                                                                   276ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص   

 .278، 277عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص   2
 .168كيبؿ كريزكيؿ، المرجع السابؽ، ص   3
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بارزة، كتككف أرضية الشرفة مفرغة بحيث يسيؿ عمى المدافعيف مياجمة األعداء الذيف 
 رؤكسيـ األحجار كالزيت المغمى كالسياـ قتحاـ الباب أسفؿ السقاطة، فيرمكف عمىيحاكلكف اً 

ستعمؿ أحيانا كمراحيض عند كضعيا في أماكف ، ككانت ىذه السقاطات تي كالحديد المنصير
ىا ، كمف نماذج ىذا النكع مف السقاطات بعنابة الشرفة التي نجد1ليس فييا أبكاب تدافع عنيا

كأقدـ  (،14) شكل حجرية  محمكلة عمى ككابيؿاللحصف المعذبيف   تبرز عف جدار الكاجية
مثاؿ ليذا النكع مف السقاطات عمى ىيئة ركاشف نذكر قصر الحير الغربي كقمعة حمب، كبرج 

 .2السباع كقمعة صنجيؿ في طرابمس كغيرىا
سبلمي بقصر الحير الشرقي في قاطة في العصر اإلكيكجد أقدـ مثاؿ باؽ لعنصر الس 

، "ىشاـ بف عبد الممؾ"كينسب إلى الخميفة  (ـ729ىػ/110)بادية الشاـ، كيؤرخ ىذا األثر في 
كتكجد ظاىرة أخرل تؤدم كظيفة قريبة مما تؤديو السقاطات كىي الشقكؽ التي تكجد في 
سقؼ باب أك مدخؿ كتصؿ إلى أرضية السطح العمكم فكؽ الباب أك المدخؿ، كأحيانا تكجد 

كأقدـ نماذج ليا في  ،األسكارمثؿ ىذه الشقكؽ في أرضيات األنفاؽ التي تكضع في جكؼ 
أما في العمارة ـ(، 551العمارة السابقة لئلسبلـ نجده في شماؿ سكريا في دير قيتا )

، كمف نماذجو 3يصمنا منيا إاٌل نمكذج كاحد في قصر األخيضر العباسي اإلسبلمية فمـ
لسرية بعمائر مدينة عنابة السقاطة التي جاءت عبارة عف شؽ أعمى سقؼ إحدل البكابات ا

 . (18 ) شكللمقمعة الحفصية 
 :الساللم 

                                                           

 .146فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  1 

 .169ػػ كيبؿ كريزكيؿ، المرجع السابؽ،  
 .207عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2
 .195، 193، ص فريد الشافعي، المرجع السابؽػػ  3

 .169ػػ كيبؿ كريزكيؿ، المرجع السابؽ، ص  
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تعتبر مف أىـ عناصر البناء الداخمية، كىي مجمكعة مف الدرجات ك ، 1كىي المرقاة
كتتخذ في  ،2، كتكضع في مكاف يخدـ الغرض الذم شٌيدت مف أجموتؤدم إلى أدكار المبنى

، كيتككف عادة مف قمبة 3كالبيضكم الشكؿ عٌدة أشكاؿ منيا الدرج الحمزكني، مسقطيا األفقي
كاحدة مثؿ سمـ سدة حماـ القايد، أك قمبتيف كىك الشائع بمعالـ مدينة عنابة نذكر منيا سبللـ 

كسٌدة حماـ شقميبة، أك ثبلث قمبات  ، كسبللـ سٌدة محرس حماـ الساحة،"متيجي"سٌدة دار 
 ."لرقشمحمد "مثؿ ما نجده بسبللـ دار 

 كتتألؼ السبللـ معماريا مف عٌدة أجزاء كىي:  

 .القمبة: كىي مجمكعة مستمرة مف الدرجات تكصؿ مف منسكب إلى آخر 
 فقييف لدرجتيف متتاليتيف.المسافة الرأسية بيف السطحيف األ القائمة: كىي 
  النائمة: كىي الجزء العمكم األفقي مف الدرجة، كالذم يستعمؿ لكضع قدـ اإلنساف عمييا
 ء النزكؿ أك الصعكد.أثنا
 .األنؼ: ىي تقاطع القائمة مع النائمة 
 .البادم: ىك أكؿ درجة في القمبة مف أسفميا 
 .الطرفية: ىي الدرجة المتصمة بالبسطة في النياية العميا لمقمبة كىي النائمة 
 ستدارة.لمراحة أثناء الصعكد كلبلً  الصدفة) البسطة(: ىي سطح أفقي بيف قمبتيف، تستعمؿ 
 بزيف: ىك الحاجز المحيط بالقمبات كالبسطات لمنع سقكط مستعممي السمـالدرا. 
 .البرامؽ: ىي مجمكعة قكائـ رأسية تحمؿ الككبستة 
 .الككبستة: ىي مقبض لميد تككف مستمرة أعمى الدرابزيف 

                                                           
 .131، ص 1986محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مختار الصحاح، مكتبة لبناف،  1
 .151، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػػ  2
ػ اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، أعماؿ تفاصيؿ السبللـ الداخمية كالخارجية، المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب  

 .02ي، المممكة العربية السعكدية، دت، ص المين
M.Y.H. Bangash and T. Bangash, staircases structural analysis and design, A.A.Balkema, 3 
Rotterdam, Netherlands, U.S.A,1999, p.9. 
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  الصارم: ىك العمكد القائـ في أسفؿ درجة، كفي أعمى درجة، كفي نقطة التحكؿ في السمـ
 لدرابزيف.لكي يثبت بيا ا

 .بطنية: ىي السطح السفمي لمقمبة أك الدرجة 
 تيا.االمركحة: ىي الدرجة المسمكبة مف إحدل نياي 
 1الفخذ: ىك الجزء المائؿ الذم يحمؿ الدرج. 

كنجد منيا بعمائر مدينة عنابة مف حيث مادة صنعيا السبللـ الخشبية التي تؤدم إلى 
، كسٌدة الحمامات كحماـ الساحة، كحماـ القايد، "متيجي"الطكابؽ العمكية لمدكر مثؿ دار 

، أما السبللـ اآلجكرية فنجدىا بالقمعة "بام"صالح جامع  رجات منبردك حماـ شقميبة، 
 دارك ، "بنقي"دار بالسبللـ الرخامية باإلضافة إلى ، التي تؤدم إلى ممشى الحرس الحفصية

 ."الشريؼ مركافسيدم أبي "منبر جامع ، ككذلؾ الحجرية ب"لرقش محمد"

  :الدرابزينات 

عبارة عف حكاجز مصنكعة مف مختمؼ المكاد منيا الجص كالرخاـ كالحجارة،  ىي
كالخشب كالحديد، كتككف عمى شكؿ قكائـ منتظمة يعمكىا متكأ عمى جانبي السمـ ليستعيف بيا 

 .2الصاعد كتحميو مف الكقكع، أك عمى جكانب الشرفات لحماية مستخدمييا

ىذا العنصر المعمارم منذ كقت مبكر عند المسمميف، حيث نجده في كقد عرؼ  
في منبر مف الحجر بقصر الحير الغربي ببادية الشاـ، ك مف الجص أركقة الطابؽ العمكم 

كمنبر الخانقاه البرقكقية، كفي دكرات معظـ المآذف المممككية الجامع األمكم بدمشؽ، 
كالبسطات التي تتقدـ مداخميا الرئيسية، كقد يككف مف الرخاـ كما في منبر جامع محمد عمي 

                                                           
 . 02ػػ اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، المرجع السابؽ، ص  1

-M.Y.H. Bangash and T. Bangash, op. cit, p. 14.                                                     
                                                         .119، 118ػ محمد عبد اهلل، اإلنشاء المعمارم، ص 

Ahmed Elastal et autres, stairs design, institue of design graphics, 2008, p. 2.                - 
 . 184ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص 2
 .104، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػػ  
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في مصر،  "بف طكلكفب كما في قبة الفكارة بصحف جامع "اً بالقمعة، كما نجدىا مف الخش
كمنابر المساجد كالمدارس كغيرىا مف األبنية  كفي دكرات دكؾ المبمغيف ككراسي المصاحؼ

 .1الدينية
دار كمنيا درابزيف  كركسط الدٌ  كبمعالـ مدينة عنابة نجدىا بالشرفات المطمة عمى 
أٌنيا كانت خشبية كجددت  التي يبدك "محمد لرقش"رابزيف دار كد "متيجي"دار كدرابزيف بنقي، 

حماـ الساحة كحماـ ك الحماماتبشكؿ كمي، باإلضافة إلى درابزينات كاجيات سٌدات محارس 
جكانب السبللـ المؤدية إلى  عمى أحد، كاستخدـ أيضا ىذا العنصر المعمارم كالزخرفي القايد

، كالسبللـ "متيجي"سطح دار ، ككذلؾ السبللـ الخشبية المؤدية إلى "بنقي"الطابؽ األكؿ بدار 
تخذت الدرابزينات شكؿ أعمدة ، كفي ىذه النماذج الثبلثة اً حماـ شقميبةالمؤدية إلى سٌدة 

 .عمى ىيئة مزىرياتأشكاؿ بيضية رشيقة مصنكعة مف الحديد منفردة تزينيا 

  :الصحون 

كتككف  ،لمكشكفة كالمحددة بجدراف أك مبافو الفناء عمى المساحة ا يطمؽ الصحف أك
كقد ظيرت ىذه المساحات منذ القدـ في  ،2في كسط الدار، كما يطمؽ عمى فناء المسجد

، 3عمارة ببلد الرافديف خبلؿ العصريف السكمرم كاآلشكرم، كما عرفيا المصريكف القدماء
كعرؼ كذلؾ عند اليكناف حيث يعتبر النكاة التي تجمعت حكليا عناصر المسكف اليكناني، 

الفناء قبؿ اإلسبلـ في شبو الجزيرة العربية، كأكؿ ظيكر لمصحف في الفترة  ككجد المسقط ذم
ستعمالو في اإلسبلمية كاف في منزؿ كمسجد الرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسمـ، كمف ثـ شاع اً 

                                                           
 . 184ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  1

 .104ػػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص  
 .240عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2
، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 1بتكاراتيا، جماليتيا، طمحمد حسيف جكدم، العمارة العربية اإلسبلمية، خصكصياتيا، اً  3

 .61، ص 1998كالطباعة، عماف، 
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المساجد األكلى كمسجد البصرة كالككفة في العراؽ، كمسجد الفسطاط في مصر، كما ظير 
 .1مكم كالعباسيقصكر في العصريف األبالدكر كال

المعمارم المسمـ إلى إقامة األفنية المكشكفة كسط  دعتكلعؿ مف األسباب التي  
تصاؿ دائـ بالسماء، فالصحف ىك رمز الحياة تطؿ عميو الحجرات الدار ليككف عمى اً 

كمختمؼ المرافؽ مف جميع جياتو، كتتجٌمى كظيفة الصحف أساسا في دخكؿ التيارات اليكائية 
التي تعمؿ عمى تخفيض درجة حرارة الجك في فصؿ الصيؼ، باإلضافة إلى دخكؿ الباردة 

، عبلكة عمى تحقيؽ السكينة حرارة الشمس إليو في فصؿ الشتاء لمحصكؿ عمى الدؼء
بعاد الضكضاء عنيـ ، كفيما يخص صحكف كأفنية عمائر 2كالخصكصية لمرتادم المبنى كا 

كر، أما عف مكقعيا فيي اجد أك الزكايا أك الدٌ مدينة عنابة فقد جاءت مكشكفة سكاء في المس
كر، ، كأفنية الدٌ "البام"، كجامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ"تحتؿ مركز المنشأة كما في جامع 
الذم جاء عبارة عف فناء صغير يحتؿ الركف  "سيدم خميؼ"كنستثني مف ذلؾ صحف زاكية 

مف الناحية المعمارية تكفير الشمالي لبيت الصبلة، إذ أٌف مكقع الصحف مركز المبنى يمكف 
تكزيع كتمو المعمارية عمييا، كما أنو يكفر قادرا عمى المعمار  تجعؿكاجيات مف الداخؿ  أربع

الجمعة  صميف في صبلةالم مساحة إضافية في المساجد لمصبلة عندما يتكاثر عدد
 .3كالعيديف

كمف حيث الشكؿ فقد تنكعت صحكف منشآت مدينة عنابة مف حيث الشكؿ العاـ ليا 
، أما ذات "متيجي"، كالمستطيمة بدار "سيدم أبي مركاف الشريؼ"منيا المربعة بصحف جامع 

تبر أصغر عالذم يي  "سيدم خميؼ"، كصحف زاكية "البام"منتظـ نجدىا بجامع الالشكؿ غير 
كسط  منتظـ أيضا نذكرالصحكف العمائر المدركسة بالمدينة، كمف المعالـ ذات الشكؿ غير 

 ستطالة. ذم الشكؿ القريب مف االً  "بنقي"دار ك ، "محمد لرقش"دار ك رايا، سٌ الب الدار
                                                           

 .62، المرجع السابؽ، ص  محمد حسيف جكدم  1
  .63، 62، ص نفسو ػ 2
 .388ػ عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، ص  

 .388عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، ص   3
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 :)السطح ) المنزه 
حيث لقد تعددت أغراض ككظائؼ سطكح المباني الجزائرية خبلؿ العيد العثماني،  

رتفاع درجة حرارة الغرؼ، باإلضافة إلى نشر استخدمت لقضاء سيرات الصيؼ نظرا الً 
زلة النساء حيث الغسيؿ كالصكؼ، كتجفيؼ بعض الثمار كالتيف، كما أٌنو يقضي عمى عي 

، كمف أبرز 1يعتبر مكانيف المفضؿ لمترفيو عف النفس، كتبادؿ أطراؼ الحديث مع الجيراف
 ، حيث السطح مستكو "بنقي"كدار  "محمد لرقش"نة عنابة نجدىا بدار ىذه السطكح بمعالـ مدي

، كما قد يزكد سطح البيت بغرفة الحرمة كالحماية ألفراد العائمة كأحيطت جكانبو بسكر يعطي
صغيرة تعرؼ بالبيتكنة ببغداد يجمع فييا أفرشة النـك في مكسـ الصيؼ حينما يناـ أىؿ 

، كىذا ما 3تساع نكافذىاصنعاء بالمفرج كىي تمتاز باً ، كتعرؼ بمساكف 2البيت فكؽ السطح
، (17) مخطط  حيث جاءت في أحد أركاف السطح كتنفتح عميو "متيجي"نجده بسطح دار 

 .(10) مخطط حتكل عمى ثبلث غرؼ رايا الذم اً سٌ ككذلؾ منزه ال

 :والتسقيف عناصر التغطية ـ3

  :األقبية 

ستخداميا في تغطية كثير مف األجزاء البنائية في ىي أسقؼ مقكسة أك معقكدة، تـ اً  
عتبر األقبية مف أىـ كأكثر العناصر المعمارية كتي  ،4العمارة الدينية كالمدنية كالعسكرية

ستخداما في تسقيؼ كتغطية الفراغات إذا ما قكرنت بالقباب كاألسقؼ الخشبية اإلنشائية اً 
ككظيفية تكمف في قدرتيا عمى تحمؿ  المسطحة، كذلؾ لما تتمٌيز بو مف خصائص إنشائية

الثقؿ أك الضغط العمكم كتكزيعو تكزيعا متكازنا عمى الجدراف، كمف خبلؿ العديد مف 
نحناءات كالنتكءات، فضبل عف تكفر مادتيا األكلية التي ىي نفسيا المادة المستعممة في االً 

                                                           
عبد القادر قرماف، المنشآت المدنية في مدينة مميانة في العيد العثماني، دراسة أثرية، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في  1

 .95، ص 2007-2006اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
 .188يحي كزيرم، العمارة اإلسبلمية كالبيئة...، ص  2
 .583لمرجع السابؽ، ص حناف نزار عبد المجيد غازم، ا 3
 .231، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  4
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كنمٌيز بمباني ، 1بنائيا سيمة بناء األسكار كالجدراف كاآلجر كالحجارة كالطابية، كما أٌف طريقة
 مدينة عنابة نمكذجيف مف األقبية: 

 األقبية األسطوانية ) البرميمية(: -

جد نمكذج ليا بمدينة طيبة رفت األقبية الطكلية أك البرميمية قبؿ اإلسبلـ، حيث كي عي  
نسب إلى آخر يكجد قرب مدينة المكصؿ كيي ، ك "رمسيس الثاني"كيعكد إلى عصر الفرعكنية 

ؽ.ـ(، كلعؿ أقدـ األمثمة لؤلقبية البرميمية بالعمارة  705ك 722) "سرجكف"عصر الممؾ 
في رباط سكسة، كفي مسجد بكفتاتة، كما استخدمت في قصر رقادة، جد اإلسبلمية ما كي 

نتشر كشاع في ببلد المغرب كالمشرؽ، حيث ـ(، كمف ثـ اً 947ىػ/336بجامع سكسة )ك 
ىػ 519ـ(، كجامعي األقمر)1085ىػ/478تسقيؼ مسجد الجيكشي ) استخدمو الفاطميكف في

ـ(، كما ظير بالعمارة األيكبية في أسكار قمعة 1160ىػ /555ـ( كالصالح طبلئع )1125/
 .2ـ(1193-1176ىػ/589-ىػ572الجبؿ )

غطي يي  ىكك مف عمائر مدينة عنابة،  ىذا العنصر المعمارم في الكثير سادكقد  
بالركاؽ الشمالي ببيت الصبلة بجامع  مستطيمة كما ىك الحاؿالالمساحات المستطيمة أك شبو 

كحماـ البركة، بحماـ الساحة كالدافئة القاعات الساخنة كذلؾ ، ك جامعالميضأة البام، ك 
مدخؿ ستدارتو كمف نماذجو قبك أحيانا يتمٌيز بالتسطح في اً ك حماـ شقميبة، القاعة الساخنة بك 
 .(19) شكل  رالمبني بمادة اآلج معة الحفصيةالق

 األقبية المتقاطعة:  -

ستخداـ أك المتداخمة أك المصمبة أك المتعامدة، كتنتج مف قبكيف متقاطعيف، كيرجع اً  
نتقمت إلى الحضارة البيزنطية، كمف ثـ ىذا النكع مف األقبية في العمارة الركمانية، بعدىا اً 

                                                           
 .599عبد العزيز محمكد لعرج، المباني المرينية...، ص   1
 . 198فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص ػػ  2

 .145ػ أحمد فكرم، مساجد القاىرة كمدارسيا...، ص 
 .233 ،232ص  ،معجـ مصطمحات العمارة... ،عاصـ محمد رزؽػ 
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مبي أسكار مدينة كمف أمثمتيا بببلد المغرب خبلؿ العصر األغعرفتيا العمارة اإلسبلمية، 
ـ(، كنقؿ 916ىػ/303جدت في مسجد الميدية )ـ(، كما كي 9ىػ/3 :القرفسكسة كمساجدىا )

الفاطميكف ىذا العنصر المعمارم معيـ إلى مصر، فظير في بكابات مدينة القاىرة 
نتشرت ستخداميا، كاً إلقباؿ عمى اً متازت بمظير رشيؽ متناسب مما زاد اـ(، كاً 1087ىػ/480)

 .1في العمارة األيكبية كالمممككية

كجاء يسقؼ الفراغات المربعة أك  كاستخدـ ىذا النكع مف األقبية بعمائر مدينة عنابة
ي ببلطات بيت يغط "سيدم أبي مركاف الشريؼ"، حيث نجده بجامع القريبة مف المربع

القاعة الباردة بحماـ أركقة كالسٌدة ك  حرسالم، كما استعمؿ أيضا في تغطية أركقة الصبلة
، كما استعممت في تسقيؼ دكرات السبللـ في البركة، كتقـك جميعيا عمى عقكد نصؼ دائرية

 .(20) شكل  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"مئذنة جامع 

 ابالقب: 

يرجع ظيكر القباب ك  ر مف الداخؿ مقبب مف الخارج،عقالقبة بناء دائرم المسقط مي  
قتضاه بتكر ىذا النكع مف التغطية، كالذم اً الرافديف الذيف كانكا أكؿ مف اً  حضارة ببلدإلى 

أخذ  كقد، رتفاع السقؼ كاألركقة لتخفيؼ شٌدة الحرارةعدـ تكفر الحجارة الضخمة كضركرة اً 
ستعماليا في المسممكف بناء القباب عف الساسانييف كالبيزنطييف كالقبط، كأقبمكا عمى اً 

نتشرت في العالـ اإلسبلمي أنكاع سما لمضريح كمو، كقد اً اً حة حٌتى أصبحت لفظة قبة األضر 
أقدـ ـ( 691ق/72) مصر كببلد الشاـ، كتعتبر قبة الصخرةفي مختمفة مف القباب خاصة 

، أما في مصر ةمية إلى جانب قبة حماـ قصيرا عمر اإلسبلفي تاريخ العمارة مقباب لذج ك نم
رتفاعيا كتناسؽ أبعادىا متازت القباب المصرية باً فأقدميا تعكد إلى العصر الفاطمي، حيث اً 

 كزخرفتيا الخارجية، باإلضافة إلى تنكع أشكاليا مف قباب نصؼ كركية كمضمعة كبيضكية
، كما عرفت مصر القباب الخشبية، كلعؿ أجمميا قبة اإلماـ الشافعي التي كبصمية كىرمية

                                                           
 .235، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  1
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، كفي إيراف تميزت القباب 1(ـ1211ىػ/608)سنة  "الممؾ العادؿ"ف األيكبي أنشأىا السمطا
نسب إلى سمرقند اؽ، كيي غطى بمكحات مف القاشاني البرٌ بشكميا البيضي أك البصمي، ككانت تي 

الرقبة الطكيمة كلو غطاءاف، كفي اليند اتخذت القباب ىيئة المكتس أك  اتنكع مف القباب ذ
 "تاج محؿ"، كمف أمثمتيا قبة ضريح المنخفض في غالب األحيافالبيضي، كتميزت بعنقيا 

في بيجابكر         "عادؿ شاه"ـ(، كقبة ضريح محمكد 1648ػػػ 1630ق/1058ػػػ 1039بأجرا ) 
 .2ـ(1660ق/1070) 

أما في ببلد المغرب فقد كانت القباب في معظميا نصؼ كركية، كلـ تزخرؼ خارجيا  
نتشار بداية مف العصكر اإلسبلمية األكلى إلى العصر العثماني، االً ككانت قميمة ، 3إاٌل نادرا

كنجدىا تكضع فكؽ المربع الذم يتقدـ المحراب كتسمى قبة المحراب، كما يمكف أف تككف 
في نياية ببلطة المحراب في الجية المطمة عمى الصحف، كالتي تعرؼ بقبة البيك، كمف 

ع تنمؿ، كجامع تممساف، كجامع المنصكرة، كاألمثمة نماذجيا قبة البيك بجامع القيركاف، كجام
بمدينة  "بكمديفضريحا كمنيا ضريح "سيدم في بعض األحياف كتغطي عمى ذلؾ كثيرة، 

تممساف، ككاف يكضع بعضيا فكؽ أبراج ركنية مثؿ ما ىك الحاؿ بجامع سكسة، كمنيا ما 
، كنجدىا بجامع 4ـ(1115ىػ/ 510يغطي ميضأة تنسب إلى عصر المرابطيف بمراكش )

                                                           
، مطبعة جامعة فؤاد األكؿ، 1، ج12، مجمجمة كمٌية اآلدابػػ كماؿ الديف سامح، " تطكر القبة في العمارة اإلسبلمية"،  1

 .15، 14، 11، 5، 1، ص 1950

  .154، 153ص ، المرجع السابؽ، زكي محمد حسفػػ  

  .132ـ، ص 1979البينسي، جمالية الفف العربي، عالـ المعرفة، الككيت، عفيؼ ػ 

 .146، 145ػ يحي كزيرم، العمارة اإلسبلمية كالبيئة...، ص 

 .30كماؿ الديف سامح، المرجع السابؽ، ػػ   2
 .155، 154ػػػ زكي محمد حسف، المرجع السابؽ، ص   
 .8كماؿ الديف سامح، المرجع السابؽ، ص  3
 .154ػػ زكي محمد حسف، المرجع السابؽ، ص  
 =                                                                  .184المرجع السابؽ، ص ، محمكد فريد شافعي ػػ4
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الذم يعكد لمفترة الزيرية قبؿ أف يتعرض لمتغييرات ببيت الصبلة  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"
تخذت طؿ عمى الصحف كاً المحراب تي كقبة ثانية في نياية ببلطة  ،تتقدـ المحرابكانت حيث 

ابف "ً خرفت بخطكط منعرجة، كمف نماذج القبة ذات المنعرجات نذكر قبة الشكؿ البيضكم زي 
 .1بسكسة "القياكم

قبة عبارة عف نصؼ كركية غير كاممة، كما كانت أحيانا طراز العثماني ال قبابك  
، حيث يتمٌيز جامع البام بعنابة بكجكد قبة 2رئيسية تحيط بيا قباب صغيرة أك أنصاؼ قباب

 صورة)  كىي ذات رقبة مثمنة تتخمميا ثماف شمسيات معقكدة كمخرمةمركزية تتقدـ المحراب 
ف في كؿ بمقدار قبيبتي قبيباتست تعمكىا  ةكتحيط بيا األركقة مف جياتيا الثبلث ،(41
ستخداـ القباب في تغطية بيكت الصبلة ىك تغطية أكبر مساحة كلعؿ اليدؼ مف اً ، ركاؽ

دكف الحاجة إلى أعمدة، باإلضافة إلى عدـ تراكـ مياه األمطار فكؽ األسقؼ، كفي حالة 
القبة جاءت ك ، 3قباب كبيرة الحجـ يتـ المجكء إلى تكرار بناء قباب صغيرةالعجز عف بناء 
) شكل  مغطاة بقبة نصؼ كركية تحمميا مثمثات ركنية "سيدم خميؼ"الضريحية بزاكية 

، كفي فيي ضحمة تقـك عمى الجدراف مباشرة "بف التكميسيدم إبراىيـ " قبة ضريحأما  ،(21
 .المحرس كالقاعة الباردةتغطي نصؼ كركية تحمميا حنايا ركنية قبة  نجدحماـ القايد 

كلمقباب دكر كظيفي كجمالي كرمزم ترمز لمسماء خاصة في المناطؽ المسقكفة مف  
 ىي: ف القبة معماريا مف ثبلثة أجزاء كتتكك  ،4المسجد

نشائية اليامة التي أدت دكرا بارزا تعتبر مناطؽ ااًلنتقاؿ مف العناصر االً  نتقال:مناطق الِ  -
في تطكر القباب اإلسبلمية، كتنحصر أىميتيا في أٌنيا تساعد عمى تحكيؿ مربع القبة السفمى 
                                                                                                                                                                                     

 .256ػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص 
1    Rachid Bourouiba, Apports... p.224.                                                                    

  Rachid Bourouiba, l’art religieux,…, p. 41.                                                              
 .154زكي محمد حسف، المرجع السابؽ، ص  2
 .162كزيرم، العمارة اإلسبلمية كالبيئة...، ص يحي  3
 .162نفسو،  ص  4
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ما  إما إلى دائرة ترتفع فكقيا رقبة مستديرة السطح الداخمي تمتحـ مع دائرة القبة التي تعمكىا، كا 
، كتككف مستقيمة 1كف مف ثمانية أضبلعإلى شكؿ مثمف ترتفع فكقو رقبة سطحيا الداخمي يتك

السطكح في الرقبة المثمنة األضبلع، كمقكسة في الرقبة األسطكانية، كىي مجمكعة مف 
نتقاؿ المربع إلى مثمف أك الحجارة تكضع في الزكايا العميا لمجدراف مف الداخؿ عمى مناطؽ اً 

ستخداميما في كىما المذاف شاع اً ، كنميز منيا بمعالـ مدينة عنابة نكعيف 2دائرة في رقبة القبة
 :3شرؽ كغرب العالـ اإلسبلمي

لممربع الذم  ةكىي جزء مف كرة ال يتجاكز ربعيا، يتكرر في الزكايا األربع المثمثات الكروية:
نتقاؿ مف مسقط القبة تقـك عميو القبة، كتكمف كظيفة ىذه المثمثات في ككنيا تخفؼ االً 

العنصر المعمارم مف مميزات  ترتكز عميو، كيعتبر ىذاالدائرم إلى السطح المربع الذم 
 عند المسمميف فكاف في قصيرا عمرة قباب الكنائس البيزنطية، أما البكادر األكلى لظيكره

، كنجده في عمائر مدينة عنابة بقبة القاعة 4كخربة المفجر كحماـ الصرخ ببادية الشاـ
نتقاؿ مف عقكد زكراء، كتمثمت نقطة االً  القبة عمىتقـك حيث  "سيدم خميؼ"الضريحية بزاكية 

المربع إلى الدائرة في حنايا ركنية عمى ىيئة مثمثات كركية، في حيف تقـك القبة المركزية 
 (.1ــ22) شكل لجامع البام عمى عقكد كمثمثات ركنية 

كىي عبارة عف نصؼ قبة، كأكؿ ظيكر ليا كاف بالعمارة الساسانية خبلؿ  الحنايا الركنية:
ميبلدم كانتشرت بعدىا في الحضارة البيزنطية، كمف ثـ عرفتيا الحضارة الالقرف الثالث 

 "المعتصـ"اإلسبلمية، حيث يكجد أقدـ نمكذج ليا بسامراء في باب العامة الذم بناه الخميفة 
ليا أمثمة بالقبة الصميبية بالعراؽ، كبمصر كاف ظيكرىا  ، كما كجدت)ـ835ق/ 221(سنة 

                                                           
، ص 1993، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، القباب في العمارة المصرية اإلسبلمية، ط  1

89. 
 .206، 205عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2

 .90محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، القباب...، ص   3
 .348عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  4
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ق، كفي ببلد المغرب كجدت ليا أمثمة عديدة "الحاكـ بأمر الؿ"عند الفاطمييف في قبة مسجد 
، أما بعمائر مدينة 1بجامع القيركاف عقب الزيادات التي تعرض ليا خبلؿ العيد األغمبي

س كالقاعة الباردة بحماـ القايد، كجاءت ممساء في قبة المحر  اكاحد اعنابة فنجد ليا نمكذج
 (.2ــ22) شكل خالية مف الزخارؼ 

كىي عبارة عف جدار يحمؿ القبة ذات مسقط دائرم أك بيضاكم أك مضمع، يزيد  الرقبة: -
، كمف نماذجيا بمدينة عنابة رقبة القبة 2مف عمكىا، كتفتح فيو نكافذ لئلضاءة كالتيكية

شمسيات، ككجد ىذا النكع مف  الثمانية األضبلع كفتحت بيا ثمافالمركزية بجامع البام 
بة السٌيدة القباب في مصر خبلؿ العيد الفاطمي، كنذكر منيا رقبة قبة الشيخ يكنس، كرقبة ق

نتشارىا بشكؿ ممفت ر، كقد شاع اً يكبي نجد رقبة قبة شجرة الدٌ رقية، كخبلؿ العصر األ
مف  "بف التكمي"سيدم إبراىيـ  جاء ضريح ي حيف، ف3لبلنتباه في العصر المممككي بمصر

دكف رقبة، ككذلؾ قبة ضريح سيدم خميؼ التي يرتكز بدنيا بعد انتياء المثمثات الكركية 
 مباشرة.  

كيعرؼ أيضا بالخكذة، كقد تنكعت طرزه بعمائر مدينة عنابة مف قباب نصؼ  البدن: -
 دائرية كمضمعة، كقباب مخركطية، كأخرل ضحمة.

زاكية سيدم كقبة ضريح : نجد ىذا النكع مف القباب بجامع البام، النصف دائريةالقباب 
نصؼ الخميؼ، كقبة حماـ القايد، كقد عرفت الجزائر خبلؿ العصر العثماني انتشار القباب 
/ 1209دائرية في العديد مف منشآتيا كالتي نذكر منيا جامع كتشاكة بالجزائر العاصمة )

كالقبة الضريحية بالجامع األخضر كقبة حماـ سكؽ الغزؿ  ـ(، كجامع سكؽ الغزؿ1795
 .4بقسنطينة

                                                           
 .636، 635عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...،   1
 .205، 204عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2

 .137، 136محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، القباب...، ص   3
4  Rachid Bourouiba, apports,..., p. 242.                                                                   
  .638ػػ عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص   
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 ."بف التكميسيدم إبراىيـ " بضريحضحمة: كنجدىا القباب ال
بعمائر مدينة عنابة كالمتمثؿ في مئذنة جامع البام   كاحداالقباب المخركطية: كنجد ليا مثاال

النكع مف القباب بالجزائر خبلؿ تخذت الشكؿ القممي أك الرمحي، كمف نماذج ىذا حيث اً 
 .1العيد العثماني نذكر قمة مئذنة جامع سيدم الكتاني بقسنطينة

 :األسقف الخشبية 
بجريد  ةالمسقكف كمساكنو مف أكلى النماذج "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"يعد مسجد 

يعمك عتاد المعمار المسمـ أف يجعؿ السقؼ الخشبي المسطح عمى مستكييف ، كقد اً 2النخؿ
... كمف صنائع البٌناء عمؿ السقؼ " :"بف خمدكفاً "، كفي ىذا الصدد يقكؿ 3أحدىما اآلخر

بأف يمٌد الخيشيب، المحكمة النجارة، أك الساذجة، عمى حائطي البيت، كمف فكقيا األلكاح، 
كذلؾ مكصكلة بالدساتير، كيصب عمييا التراب كالكمس كيبسط بالمراكز، حتى تتداخؿ 

 .4"عالى عمييا بالكمس كما يعالى عمى الحائطكتمتحـ، كيي أجزاؤىا 
كلكصؿ العارضات كالركافد كاأللكاح الخشبية ببعضيا استخدمت تقنية التجميع 
كالتعشيؽ أك ما تعرؼ بالنقر كالمساف التي تتـ عف طريؽ إحداث شقكؽ في سمؾ القطعة 

ي يراد لصقيا في النقرة، ثـ الخشبية كمٌد بركز أك ألسنة فييا لمقطع الخشبية األخرل الت
الذم يرتكز ىيكمو كقد شاع ىذا السقؼ ، 5حصر حشكات مختمفة الشكؿ كالحجـ داخميا

ككنو يعتبر أرضية  امسطحجاء بمدينة عنابة، حيث  بديكرالخشبي عمى الجدراف مباشرة 
، في حيف "محمد لرقش"كدار  "متيجي"لمطكابؽ العمكية كلممنازه كما ىك مكجكد في دار 

 مف ىذا النظاـ ككذا الحمامات.بخمكىا المعالـ الدينية  تمٌيزت

                                                           
 .640عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص  1
، دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، دت، 2عبد الحي الكتاني، نظاـ الحككمة النبكية المسمى التراتيب اإلدارية، ج 2

 .78ص 
 .142عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص  3
 .435ػػ  434عبد الرحمف بف خمدكف، المصدر السابؽ، ص  4
 .606مرينية...، ص عبد العزيز محمكد لعرج، المباني ال 5
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 الدعم: عناصرـ 4

 :األعمدة 

كفي ببلد كشمعة في لبناف، عرؼ بالعمكد، رؼ العمكد بعٌدة تسميات، ففي المشرؽ يي عي  
نتقؿ ىذا العنصر المعمارم إلى ، كقد اً سطكافطمؽ عميو مصطمح سارية أك أي المغرب يي 
كني اإلغريقية التي عرفت ثبلثة طرز مف األعمدة كىي العمكد الدكرم كالعمكد األيٌ الحضارة 

كالعمكد الككرنثي، كأخذ الركماف عف اإلغريؽ ىذه األنكاع الثبلثة كأدخمكا عمييا بعض 
التعديبلت، كأضافكا إلييا نكعيف آخريف كىما: العمكد التكسكاني المشتؽ مف الطراز الدكرم، 

 .1الذم يجمع بيف الطرازيف األيكني كالككرنثيكالعمكد المركب 

ستعمؿ المسممكف جذكع النخؿ كأعمدة في مسجد العصكر اإلسبلمية األكلى اً كخبلؿ  
كا إلى استخداـ أعمدة الحضارات القديمة اإلغريقية ، بعدىا لجؤ "كؿ صمى اهلل عميو كسمـالرس"

الحضارات ىذه بتيجاف أعمدة كا تأثر كالركمانية كالبيزنطية المجمكبة مف المباني السابقة، ك 
عتمدت عمى أعمدة ذات تصميمات نابعة ثـ ما لبثت العمارة اإلسبلمية أف اً قتبسكا منيا، كاً 

ختصت بيا العمارة العربية دكف غيرىا كتمثمت كأبدعكا طرزا جديدة اً مف الفف اإلسبلمي، 
فصي التكنسي، كغالبا ما تككف أساسا في التاج الكأسي، كالتاج المغربي األندلسي، كالتاج الح

قاعدة العمكد اإلسبلمي عمى شكؿ ناقكس مقمكب أك شكؿ رماني، أما البدف فعمى شكؿ 
كما عرفت العمارة اإلسبلمية نكعا آخر مف األعمدة أك مربع أك مستطيؿ،  أسطكاني أك مثمف

كلغرض  ذات مسقط نصؼ دائرم أك ثبلثة أرباع دائرة، ألصقت بالجدراف لتدعيميا أحيانا
زخرفي أحيانا أخرل، كنجدىا بشكؿ خاص تكتنؼ مداخؿ األبكاب عمى الجانبيف كأيضا 

 .2النكافذ
                                                           

 .113فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  1
 .492حسف الباشا، المرجع السابؽ، ص ػػ  2
 .293ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  
 .212فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص ػػ  

 .49، ص 2ػػ يحي كزيرم، مكسكعة عناصر العمارة....ج
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رتفاع األعمدة اإلسبلمية ال يتجاكز المتريف، فقد شاعت عندىـ كعادة ما كاف اً  
األعمدة القصيرة، كلمحصكؿ عمى العمك المطمكب لمسقؼ يتـ رفع العقكد فكقيا، أك يعمك 

 .1بعضيا البعض

كيتككف العمكد مف عٌدة أجزاء كىي التاج تعمكه القرمة كفكقيا الحٌدارة التي يرتكز 
 . 2عمييا كتؼ أك رجؿ العقد، كيقـك التاج عمى البدف الذم بدكره يتكئ عمى قاعدة

منيا األعمدة الخشبية كاآلجكرية كالحجرية  حيث نجدأما عف مادة بنائيا فقد تنكعت 
شترل جاىزة، فقد كاف ىناؾ تجار الرخامية في العادة تي  ككانت األعمدةكالرخامية، 

  .3متخصصكف في الحصكؿ عمييا كبيعيا، كأحيانا يأخذكنيا مف األبنية القديمة

ستخداـ األعمدة الرخامية كالحجرية عرفت مدينة عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية اً كقد  
ىذا العنصر المعمارم، سكاء  عمى نطاؽ كاسع، كال يكاد يخمك مبنى مف مباني المدينة مف

ف كاف بعض ىذه األعمدة جي  ديكرالدينية مف مساجد كأضرحة، كالمدنية مف  مب كحمامات، كا 
سيدم أبي "كالتي نجدىا ببيت الصبلة في جامع  ،ستعماليامف مكقع ىيبكف القديـ كأعيد اً 

 . "مركاف الشريؼ

تمٌيزت  ثنائية أك ثبلثية أك فرديةكقد تنكعت األعمدة حيث نجدىا بعمائر مدينة عنابة 
الغرض منيا بيا جؿ معالـ المدينة، باإلضافة إلى كجكد أعمدة ذات مسقط نصؼ دائرم 

 تدعيـ الجدراف إضفاء منظر جمالي عمى العنصر المعمارم.

 "سيدم أبي مركاف الشريؼ"كنجدىا مستعممة في بيت الصبلة بجامع  األعمدة الثنائية: -
 ) صورة جاءت تحمؿ عقكد بيت الصبلة ككذلؾ ،(8 ) صورة ى الجانبيفالمحراب عم مكتًنفة

 (.43) صورة ك (25) شكل كما استعممت في بيت الصبلة بجامع البام  (،16
                                                           

 .293السابؽ، ص عبد الرحيـ غالب، المرجع 1
 .293نفسو، ص  2
 .293نفسو، ص  3
 .126حسيف مؤنس، المرجع السابؽ، ص ػػ 
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ببيت  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"في جامع ىي األخرل استعممت  األعمدة الثالثية: -
 (.17 ) صورة الصبلة

 ىي:كيتككف العمكد مف عٌدة أجزاء 

 .(23) شكل  لقد تـ إحصاء ثمانية أشكاؿ لمقكاعد بعمائر مدينة عنابة القواعد: -

نتفاخ كالقطر، السفمي مربع تعمكه حمقتاف متفاكتتا االً  ؛يفءيتشكؿ مف جز  النموذج األول:
، كجامع "الشريؼ سيدم أبي مركاف"يفصميما جزء أسطكاني غائر، كنجده بمئذنة جامع 

 .كالقاعة الباردة حماـ البركةمحرس ، ك "سيدم خميؼ"كمحراب زاكية  "البام"

 كنجد مف : جاء كفؽ النمكذج األكؿ مع حذؼ الجزء األسطكاني الغائر، النموذج الثاني
 حماـ الساحة.كمحرس حماـ البركة، كمحرس جامع البام، أمثمتو بأعمدة 

نتفاخ كالقطر، كنجد لو جزؤه السفمي مربع تعمكه ثبلث حمقات متفاكتة االً  النموذج الثالث:
 ."بنقي"دار ب كسط الدارأعمدة ب مثاال

 ."متيجي"دار أركقة أعمدة ب استعمؿقاعدة مككنة مف مربعيف متدرجيف،  ذك النموذج الرابع:

دار أركقة يتشكؿ مف قاعدة مربعة تعمكىا حمقة منتفخة مضمعة، كنجده ب النموذج الخامس:
 لرقش كحماـ البركة.محمد 

يتككف مف ثبلث حمقات دائرية أكسطيا أكسعيا قطرا، كاستعمؿ ىذا  السادس:النموذج 
 حماـ شقميبة. حرسالنمكذج بم

مشكؿ مف حمقة منتفخة مثمنة تعمكىا حمقة أخرل دائرية، كيفصميما جزء  النموذج السابع:
 حماـ البركة.نجده بغائر أسطكاني، 

دار بكنجده نتفاخ، متدرجة متفاكتة االً يتشكؿ مف أربع حمقات مثمنة  النموذج الثامن:
 .التي لـ تشمميا دراستنا لعكابدية
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خالية مف القكاعد ككنيا أعمدة فيي  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"أعمدة جامع  أما
 .مما ألـز إبقاء جزء كبير منيا تحت األرض ،ع ىيبكفقضخمة تـ جمبيا مف مك 

ستخداـ األعمدة المربعة كاألسطكانية الفراعنة اً أبداف األعمدة  حيث عرؼ  تعددتاألبدان:  -
نتشرت في العصر ريؽ كالركماف مف بعدىـ ىذا الشكؿ، كاً تخذ اإلغكذات القنكات كالمركبة، كاً 

، أما بمعالـ مدينة عنابة اإلسبلمية فيمكف 1بتكركا البدف المثمف كالحمزكنيبعد أف اً  اإلسبلمي
 : تيةأبداف األعمدة في األنكاع اآلحصر 

بدأ مف األسفؿ كي متسع أسطكاني بقطر متساك مف األسفؿ إلى األعمى، أك النموذج األول:
المدنية نتشار بالمعالـ الدينية ك شائع االً بمدينة عنابة ، كنجده بالتناقص تدريجيا نحك األعمى

، كأعمدة "سيدم أبي مركاف الشريؼ"، كنذكر منيا أعمدة جامع كحمامات ديكرمف مساجد ك 
 ك (24) شكل  ، كحماـ البركة كحماـ الساحة كحماـ شقميبة"بنقي"، كأعمدة دار "البام"جامع 

 .(25) شكل 

بدار  كسط الدار، كنجده بأعمدة الركاؽ العمكم المطؿ عمى مثمف الشكؿ النموذج الثاني:
 .(1ــ26) شكل متيجي 

التي تكتنؼ عمدة األب ، كنجد لو مثاالحمزكني مف األسفؿ إلى األعمى النموذج الثالث:
 (.2ــ26) شكل  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"منبر جامع مدخؿ 

مف األسفؿ مثمف كمف األعمى  فيكالثاني كالثالث،  يفيجمع بيف النمكذج النموذج الرابع:
محمد "بدار  كسط الدار ، كجاء يحمؿ عقكدمفتكؿ(، كيعد مف األبداف المركبةحمزكني ) 

 .(3ــ26) شكل  "متيجي"كذلؾ أعمدة كسط الدار بدار ، ك "لرقش

مف األسفؿ مثمف كمف األعمى عمى شكؿ ظفيرة، ككجد ىذا النمكذج الذم  النموذج الخامس:
 (.4ــ26) شكل  "متيجي"كبة بأعمدة كسط الدار بدار يعتبر مف األبداف المر 

                                                           
 . 204، 203، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػ  1

 .144، ص 2010، إثراء لمنشر كالتكزيع، األردف، 1سماعيؿ اليسير، تاريخ العمارة بيف القديـ كالحديث، طإرنا ػ 



www.manaraa.com

 انفصم انضادس.....................................................دراصة تحهيهية نهعىاصر انمعمارية

244 
 

بدار لعكابدية التي لـ  ا، كنجد لو نمكذج أك حزكز غائرة حفرت فيو قنكات :سادسالنموذج ال
 (.5ــ26) شكل  تشمميا دراستنا 

 تمٌيزت معالـ مدينة عنابة بتيجاف عديدة كمختمفة ىي:التيجان:  -
  :سيدم أبي مركاف "كنمٌيز منيا نمكذجيف ببيت الصبلة بجامع تيجان ذات طراز زيري

 :"الشريؼ

عبارة عف زخارؼ نباتية ممساء محكرة تتمثؿ في  ىيك  تيجان ذات صف من أوراق األكنتس:
 Vكرقتيف تمتصقاف مف األسفؿ ثـ تنفصبلف عف بعضيما في األعمى مشكمتاف بذلؾ حرؼ 
كقد  البلتيني مجكؼ كتتكسطو حكجمة تمتد طكليا عمى ىيئة لكزة منفذة بتقنية الحفر البارز،

العصر الكسيط، كمف نماذجو نذكر شاع ىذا النكع مف التيجاف بالعمائر الدينية بتكنس خبلؿ 
بف نافع بالقيركاف، كأركقة صحف جامع ركقة صحف جامع عقبة بعض تيجاف بيت الصبلة كأ

كتشؼ بمكقع صبرة المنصكرية بالقرب مف ، كأيضا التاج الذم اً ـ(695ق/70الزيتكنة )
أما بعمائر مدينة  ،1بمدينة أشيرك المنستير كسكسة، كما كجد نمكذج ليذه التيجاف بالقيركاف، 

، كقد جاء يزٌيف أحد األعمدة "سيدم أبي مركاف الشريؼ"بجامع  اكاحد انجد ليا نمكذج عنابة
  (.1ــ27) شكل  التي تكتنؼ المحراب مف الجانبيف

كقد قسميا األستاذ  :تعموىا حمزونيات في الزوايا تيجان ذات صفين من أوراق األكنتس
 (.3ـــ27و   2ــ27) شكل  إلى نمطيف: "رشيدبكركيبة "

سيدم أبي مركاف "أكنتس، كيكجد بجامع  في كؿ صؼ نجد أربع أكراؽ النمط األول:
 نماذج مختمفة المقاسات كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي: ةأربع "الشريؼ

                                                           
ختصاص ػ أيسر زيداف، التيجاف الكسيطة في كبريات المدف التكنسية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك التراث، اً   1

 .75ػػ  74، 71، 69، ص 2012آثار إسبلمية، كمية العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية، تكنس، 

Rachid Bourouiba, l’art religieux,..., p. 32.                                                                 
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 4رقم  3رقم  2رقم  1رقم  التيجان

 ) سـ(رتفاع اإلجمالياالً 
 ) سـ( أقصى قطر
 ) سـ( أدنى قطر

36 
36 
24 

41 
42 
24 

32 
40 
32 

48 
46 
26 

 
 .1أكراؽ كالسفمي مف ثمانية ف تتألؼ مف صؼ عمكم مككف مف أربعتيجا النمط الثاني:

 3رقم  2رقم  1رقم  التيجان
 ) سـ(رتفاع اإلجمالياالً 

 ) سـ( أقصى قطر
 ) سـ( أدنى قطر

31 
37 
23 

28 
38 
24 

33 
47 
26 

أكراؽ  حيث يتككف الصؼ السفمي مف ثبلث  تيجان ذات ثالثة صفوف من أوراق األكنتس:
كيتألؼ الصؼ األكسط كالعمكم مف كرقتيف، كينضـ القسـ السفمي مع العمكم بكاسطة خط 

 .2أفقي
  :تتخذ ىذه التيجاف الشكؿ الناقكسي، تزٌيف كاجياتيا أسفؿ تيجان ذات طراز تركي

، كقد تعددت 3أىمةالحمزكنيات الركنية أكراؽ ثبلثية عريضة، كتضـ في بعض األحياف 
أركقة ، ك "لرقشمحمد "دار ب كسط الدار، ك "البام"مدينة عنابة، حيث نجدىا بجامع عمائر ب

 .(28) شكل  "بنقي"دار بالطابؽ العمكم 
 :أىـ ما يميز ىذه التيجاف أكراؽ األكنتس تعمكىا في  تيجان متأثرة بالطراز الكورنثي

نتشر خمسة أنماط اً  خبلؿ الفترة اإلسبلميةاألركاف حمزكنات، كنحصي بمعالـ مدينة عنابة 
سقيفة حماـ ك ، "بنقي"دار ك ، "لعكابدية"دار ك ، "الشريؼ سيدم أبي مركاف"معظميا بجامع 

 .(29) شكل  البركة
                                                           

Rachid Bourouiba, l’art religieux..., p. 33.                                                          1 

2  Ibid, p. 34.                                                                                                      
 .621، ص ...مدينة قسنطينةعبد القادر دحدكح،  3
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 تيجاف ذات صؼ كاحد مف أكراؽ األكنتس تزينيا حمزكنيات في األركاف. النمط األول:

دكف حزكز، كىي إما في صؼ كاحد أك صفيف في ممساء فيو أكراؽ األكنتس  النمط الثالث:
 كاجياتيا زىرة مفصصة.

صؼ مف أكراؽ األكنتس تصؿ فييا األكراؽ إلى أسفؿ الحمزكنيات كفي كسط  النمط الرابع:
 كاجياتو ىبلؿ.

 .كراؽ األكنتس تنتيي عمى شكؿ صميبتيجاف مف أ النمط الخامس:

 :أسطكانية الشكؿ يعمكىا في بعض األحياف  عبارة عف تيجاف تيجان متأثرة بالطراز الدوري
أعمدة تيجاف بزدانت كاجيات بعضيا بأىمة، كنجد لو نماذج مربع أك مربعيف متدرجيف، كقد اً 

 .(30) شكل  كؿ مف حماـ شقميبة كحماـ الساحة، كحماـ البركة حرسم
 متيجي"دار كاحد بالغرفة الغربية مف الطابؽ العمكم ب اليا نمكذج :ذات أقنية تيجان    " 

 (.1ــ31) شكل 
  :الحّدراة 
ىي إحدل مككنات العمكد، كتعرؼ أيضا برجؿ العقد، كتتخذ عٌدة أشكاؿ منيا شكؿ   

حجر مكعب أك عمى ىيئة ىـر ناقص، تمي العقد مباشرة كترتكز عمى القرمة التي تعمك 
رتفاع األعمدة كالعقكد، مما يجعؿ المبنى أكثر التاج، كدكر الحٌدارة المعمارم ىك زيادة اً 

ارات اليرمية المبتكرة في زيادة قطر العمكد، ككنيا ترتكز بينما تكمف كظيفة الحدٌ إضاءة، 
مقمكبة عمى قاعدتيا الصغرل التي تككف باتساع دائرة العمكد، كتتمقى بقاعدتيا الكبرل ثقؿ 

 .1العقكد، مما يعطي ىذه األخيرة قكة ارتكاز أثبت
 "سيدم أبي مركاف الشريؼ"كاستعمؿ ىذا العنصر المعمارم ببيت الصبلة بجامع   

  .(32) شكل بقاعدة مربعة  التيجاف كالعقكد، كاتخذ شكؿ ىـر حيث يتكسط
                                                           

 .127عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص   1
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 اماتالدع: 

ظيرت الدعامة كعنصر معمارم جديد في العمارة اإلسبلمية منذ كقت مبكر، حيث  
كفي الجامع األمكم بدمشؽ  ـ(،691ىػ/72استخدمت ألكؿ مٌرة في قبة الصخرة )

ـ(، كبالعراؽ خبلؿ العيد العباسي تطكرت الدعامة كأصبحت ذات قاعدة مربعة 706ىػ/88)
، كجاءت مبنية باآلجر حيث استخدمت في (ـ10.5)رتفاع ما يقارب ترتفع بييئة مثمف إلى اً 

نتشرت أيضا ، كاً "ؼأبي دل"، كجامع (ـ849)، كجامع سامراء الكبير (ـ778)قصر األخيضر 
 .1خبلؿ العصر العثماني

 ؛ينة عنابة مف حيث شكميا ككظيفتياكقد تنكعت أشكاؿ الدعامات كتعددت بمعالـ مد 
، أما مف حيث غرضيا نجد مثمنةمات المربعة كالمستطيمة كالفمف حيث شكميا نجد الدعا

األكتاؼ المكجكدة مثؿ  الدعائـ المدمجة في الجدار عمى ىيئة أكتاؼ لتقـك عمييا العقكد
التي اتخذت الشكؿ  "سيدم خميؼ"زاكية ، كقاعة الصبلة ب"البام"بجامع صبلة القاعة ب

مستقمة في كسط بيت الصبلة تحمؿ  كما نجدىا، حماـ البركةكدعامات سٌدة ، المستطيؿ
، "سيدم خميؼ"زاكية بكما ىك الحاؿ بقاعة الصبلة العقكد لتحؿ بذلؾ مكاف األعمدة 

كالدعائـ التي تقـك عمييا عقكد القاعة الباردة كالسٌدة بحماـ البركة كمحرس حماـ القايد، كما 
ببيت الصبلة  اكنجد ليا نماذج ،استخدمت أحيانا في شكؿ دعيمات مستطيمة تحمؿ األعمدة

تقـك عمييا األعمدة التي تكتنؼ المحراب عمى الجانبيف،  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"بجامع 
حماـ الساحة، أما بسكر المدينة عمى جانبي باب المقابر نجدىا عمى شكؿ أكتاؼ  محرسكب

 مائمة لتدعيمو.

 :العقود 

رتكاز، يشكؿ عادة فتحات البناء أك العقد عنصر معمارم مقكس يعتمد عمى نقطتي اً 
مادتو ك يحيط بيا، كيرجح أٌف البدايات األكلى لظيكر العقد كانت في ببلد ما بيف النيريف، 

                                                           
 .70محمد حسيف جكدم، المرجع السابؽ، ص  1
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نتقؿ إلى الحضارة البيزنطية كالساسانية كصكال إلى المسمميف األكلى الطيف كاآلجر، كمنيا اً 
 .1ستخدمكه عمى نطاؽ كاسع في عمائرىـ فظيرت عندىـ عٌدة أشكاؿ كأنكاعاً  فالذي

تعتبر العقكد بمختمؼ أنكاعيا كأحجاميا مف العناصر المعمارية القكٌية، كتتمثؿ و 
تكازف المعمـ، باإلضافة إلى تخفيؼ الضغط العمكم، كقد كاف لممكاد  كظيفتيا أساسا في حفظ

فإذا كانت المكاد المستخدمة ثقيمة   ؛بنائيا دكر في تحقيؽ ىذه األىداؼالمستعممة في 
كالحجارة كاف الضغط أقكل كأشد، أما إذا استخدمت مكاد خفيفة كاآلجر كالخشب كالجص 

 .2أضفت عمى العقكد مظيرا جميبل كأصبح الضغط خفيفا عمى المبنى

 ىي:اء كيتككف العقد معماريا مف عٌدة أجز  

 قد كتككف مساكية لباقي الصنجات شكبل مفتاح العقد: ىك الصنجة العميا التي تتكسط الع
 كحجما.

 :كىي القطع المتناكبة األلكاف المككنة لمعقد. صنج العقد 
 .تاج العقد: كىك الصنجة المتكسطة مف العقد كتككف بارزة لؤلعمى 
 .متكأ العقد: أك رجؿ العقد، كىك الجزء الذم يرتكز عميو العقد 
  ًالعقد.نحناء خصر العقد: الصنجة األكلى عند بدء ا 
 .التنفيخ: كىك المستكل السفمي لمنحنى العقد، كىك باطف العقد 
 .التتكيج: كىك المستكل العمكم لمنحنى العقد 
  ككشة العقد: ىي المساحة المثمثة التي تنحصر بيف قكس العقد كبيف المربع المحيط مف

 .3أعبله، كتنقش الككشتاف في أغمب األحياف بالعديد مف الزخارؼ
                                                           

 .276عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  1
 .162زكٌية راجعي، المرجع السابؽ، ص  2
 . 329، 276ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص 3

 . 127سامي محمد نكار، المرجع السابؽ، ص ػ 
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اآلجر لبناء العقكد، حيث الرخاـ ك الحجارة ك كفي مباني مدينة عنابة استخدمت مادة  
بيت الصبلة باب المقابر كمدخؿ القمعة الحفصية، كمدخؿ بمدخؿ تظير بشكؿ كاضح 

، باإلضافة إلى فرناؽ كبدار بنقي بميضأة جامع البام،بجامع البام، كمدخؿ حماـ القايد، ك 
كمف أنكاع  ،اآلجرالرخاـ ك مسمـ في زخرفة كتشكيؿ مادة ناف الحماـ الساحة، كقد أبدع الف

 العقكد المستعممة بعمائر مدينة عنابة نذكر:

 :العقد النصف دائري -

إلو المكتى الذم  "أكزيريس"عرؼ في الحضارة الفرعكنية بالعقد األكزيرم نسبة إلى يي  
لييا يعكد سبلمية في جميع العربية اإلىذا العقد في العمارة نتشر اً و ،1مف األرض يصعد كا 

  .2 (691ق/ 72) العصكر كاألقطار، كيكجد أقدـ نمكذج لو بقبة الصخرة

المداخؿ الرئيسية بكنجده استعمؿ ىذا النكع مف العقكد في أغمب معالـ مدينة عنابة،  
كما نجده كأيضا مدخؿ باب المقابر، كمدخؿ القمعة الحفصية، كالحمامات،  ديكرلممساجد كال

 "بنقي"كسط الدار بدار المطمة عمى  بيت الصبلة بجامع البام، ككذلؾ عقكد األركقة بعقكد
، كقد "سيدم خميؼ"زاكية منيا محراب  كعقكد المحاريب ،"متيجي"كدار  "محمد لرقش"كدار 

 .بمدخؿ حماـ القايد اكاحد اجد نمكذجأضيؼ ليا مفتاح العقد حيث ن

 العقد المنكسر: -

عبارة عف قكسيف يتقاطعاف في رأسو، مركز دائرتييما داخؿ العقد كعمى مستكل  
قاعدتو، كقد تضاربت اآلراء حكؿ أصكلو فيناؾ مف الدارسيف مف يرجعو إلى العيد 

قرب حمص التي يعكد  "بف كردافاً "البيزنطي، كيستدلكف بالعقد المكجكد في كنيسة قصر 
، في حيف ىناؾ مف يرل أٌف أصكلو ساسانية، كال يزاؿ قائما في (ـ561)تاريخ بنائيا إلى عاـ 

أٌف ىذا النكع مف  يبدك، "كسرل"تسعة شبابيؾ صماء أعمى جدار الكاجية الخمفية إليكاف 
                                                           

 .111ثركت عكاشة، المرجع السابؽ، ص  1
 .203 ،201فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  2
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العقكد لـ يزدىر إاٌل مع العمارة اإلسبلمية، كلعؿ أقدميا بالجامع األمكم بدمشؽ 
في  "عمرك بف العاص"رت في جامع ـ( كبقبة الصخرة كقصر الحير، ثـ ظي714ىػ/96)

ـ( إلى غير ذلؾ 878ػػ876ق/265ػػ263) "بف طكلكفأحمد "، كجامع (ـ867ىػ/212)الفسطاط 
كسط بعقكد ركاؽ الطابؽ الثاني المطؿ عمى  ، كنجده بعمائر مدينة عنابة مطبقا1مف النماذج

 ."بنقي"دار ب الدار

 وي:ذالعقد الح -

ىك عقد مستدير يتجاكز محيطو نصؼ محيط الدائرة، يرتفع مركزه عف رجميو فيتألؼ  
سبلـ حيث يكجد نكع مف العقكد كاف معركفا قبؿ اإليبدك أٌف ىذا الك مف دائرة تتجاكز نصفيا، 

نتقؿ إلى العمارة أقدـ نمكذج في معمدانية مار يعقكب بمدينة نصيبيف في تركيا، كمف ثـ اً 
جده في عقكد البائكات المحيطة بالصحف كالنكافذ التي تعمكىا في الجامع اإلسبلمية حيث ن
-263بالقاىرة ) "بف طكلكفاً "ـ(، كفي جامع 714-707ىػ/96-88األمكم بدمشؽ )

 ـ(.878-876ىػ/265

في جميع  خاصة خبلؿ الفترة األغمبية، كاألندلسستعمالو بببلد المغرب شاع اً  
متو أمث ـ(، كمف9-8ىػ/3-2خبلؿ القرنيف ) المعمارية، كصار مف أشير العناصر منشآتيـ

ـ(، كجامع القيركاف 786 ىػ/170جامع قرطبة باألندلس ) بالعمارة المغربية األندلسية
كاستعمؿ ىذا ، 2ـ(، باإلضافة إلى مباني مدينة الميدية خبلؿ الفترة الفاطمية836ىػ/221)

، بكائؾ بيت الصبلةك  "مركاف الشريؼسيدم أبي "جامع محراب ببمنشآت مدينة عنابة النكع 
، ككذا الدخبلت "متيجي"بدار المكجكدة بالركاؽ الغربي لكسط الدار الدخبلت الجدارية أيضا ك 

نجدىا كذلؾ بغرؼ دار ك  كالغرفة المقابمة لو، "متيجي"الجدارية التي تعمك مدخؿ مطبخ دار 
 .(33) شكل  راياسٌ كاجية منزه الدارية التي تزٌيف ، كما استعممت بالدخبلت الج"محمد لرقش"

                                                           
 .279عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  1
 .193،194، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػ  2
 .203فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص ػ  

Rachid Bourouiba, l’art religieux..., p. 35.                                                            - 
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  العقد المفصص: -
بتكار المغاربة، كيتألؼ مف أنصاؼ دكائر تمتؼ عمى بطف العقد كتنفتح مع كىك مف اً    

فتحتو، كقد يككف ثبلثي الفصكص، كأكؿ ظيكر ليذا النكع مف العقكد في العمارة الشامية 
ـ(، كفي المدرسة الشاذبختية في حمب المشيكرة 727ق/ 109كاف في قصر الحير الغربي )

كالمدرسة البندقدارية الظاىرية القديمة ـ(، 1193ق/589)"معركؼالشيخ "بجامع 
ستعماؿ العقكد الثبلثية المفصصة عمى مداخؿ بعض األسبمة ـ(، كقد شاع اً 1261ق/660)

رسة برقكؽ ـ(، كمد1358ق/760) "حسف"كالمدارس في العصر المممككي كمدرسة السمطاف 
أكاخر القرف الثامف اليجرم/ الرابع عشر الميبلدم، أما بببلد المغرب كاألندلس فقد كاف نادر 

 .1ـ(940ق/325)أصـ في دار الجند في قصر الزىراء في عقد  استعماؿ، كنجد لو نمكذجاالً 
يصؿ فييا عدد الفصكص إلى خمسة فما فكؽ في  التينتشرت العقكد في حيف اً    

في النصؼ الثاني مف القرف  "الحكـ المستنصر باهلل"العمارة المغربية األندلسية منذ عيد 
ميبلدم، كيعتقد أٌف أصكؿ المفصص مشرقية ظيرت قبؿ اإلسبلـ، الالرابع اليجرم/ العاشر 

، ثـ ظيرت في باب بغداد في "كسرل"ستدؿ عمى ذلؾ بظيكرىا بالعقد البيضاكم إليكاف كيي 
ـ(، كفي مسجد 780ق/163ـ(، كفي قصر األخيضر في بادية العراؽ )772ق/155الٌرقة )

ـ(، كفي محراب 836ق/221ـ(، كمنبر جامع القيركاف )827ق/212) "بف العاص كعمر "
بقبيبة  كنجده بعمائر مدينة عنابة، 2ذلؾ مف النماذج ـ( إلى غير862ق/241) جامع سامراء

 .(37، 35) صورة  منبر جامع البام

  العقد المدائني: -
ستعمؿ ىذا النكع في اً ، 3مقعر الطرفيف، كىك ذك ثبلثة مراكزالكيعرؼ أيضا بالعقد   

 .(26) صورة  بكائؾ الصحف بجامع البام قبؿ أف يتعرض لمتجديد
                                                           

 .281عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  1

 .282، ص نفسو  2
 .287، ص نفسو  3
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 العقد األزور )الموتور(: -

ىك نصؼ عقد أك أكثر، بمعنى أٌنو عقد ك كيعرؼ أيضا بالعقد المحدب أك المنخفض، 
، 1درجة، استعمؿ بكثرة في العمارة العثمانية 180نحناء بسيط أقؿ مف يتميز باً غير مكتمؿ، 

ثناف يحيط بيما عقد كاحد، كمف يستخدـ لدعـ الجدراف كالجسكر كالسبللـ، كقد يتقابؿ اً ك 
ـ(، باإلضافة إلى قمعة 9ىػ/3أمثمتو بتكنس ثبلثة عقكد زكراء تحمؿ درج جامع سكسة ) القرف 

ـ(، أما في مصر فنجده في 13ىػ/7 :حمب حيث نجده فكؽ الخندؽ كفي مدخميا ) القرف
مر كالصالح ستخدامو بجامعي األقـ(، ثـ تطكر اً 1087ىػ/ 480بكابات القاىرة الفاطمية )
كمف أمثمة ىذا النكع  ،2ميبلدمال/ الثاني عشر مليجر االقرف السادس طبلئع المؤرخيف خبلؿ 

الطابؽ األرضي إلى بمحراب جامع البام، كبالمدخؿ المؤدم مف مكجكد بمعالـ مدينة عنابة 
، كالمدخؿ المؤدم مف "سيدم خميؼ"قاعة الضريح بزاكية إيكاف ب، ك "بنقي"ؽ األكؿ بدار الطاب

، كما نجده يبدك أٌنو مستحدثك  "براىيـ بف التكميإسيدم " بضريحالميضأة إلى السٌدة 
بالمصٌمى كالمدخؿ المؤدم إلى فرناؽ حماـ البركة، باإلضافة إلى فرناؽ حماـ الساحة حيث 

 .(152، 126، 81، 29 ) صورة يدعـ الجدراف

 العقد الجزائري: -

 (Golvin) "قكلفاف"د، حيث أطمؽ عميو الباحث النكع مف العقك ختمفت تسمية ىذا اً  
األستاذ "، أما 3العقد الجزائرم، كسماه أيضا يفتبلقيم العقد المزدكج ككنو مشكؿ مف عقديف

 "جكرج مارسيو"، كيسميو 4عميو العقد النصؼ إىميجي صطمحفقد اً  "رشيدبكركيبة 
                                                           

 .287، ص السابؽعبد الرحيـ غالب، المرجع  1
 . 285، ص نفسوػػ  2

 .203، ص معجـ مصطمحات العمارة...ػ عاصـ محمد رزؽ، 

Golvin.L, Palais et Demeures d’Alger à la période ottomane, INAS, Alger, 2003, p. 53, 54 3 

Rachid Bourouiba, Apports de l’Algérie…, p. 137.                                                   4 
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(G.Marçais) يزٌيف  "بنقي"بالركاؽ الغربي بالطابؽ العمكم لدار ، كنجده 1عقد مقبض القفةبال
 .(85) صورة  الخزانة الجدارية

 العقد المشعر: -

يتمٌيز بكجكد شعيرات أك أسناف شبيية بأسناف المنشار تتدلى منو، كجدت لو عٌدة  
ـ(، كمئذنة جامع الكرد 1318ىػ/718نماذج بدمشؽ نذكر منيا مئذنة جامع تنكز )

ـ(، كما نجده بعمائر مدينة قسنطينة العثمانية بكؿ مف جامع سكؽ الغزؿ 1426ىػ/830)
، أما بمعالـ مدينة عنابة 2"بف جمكؿ"، كدار "الدايخة بنت البام"كغرؼ الطابؽ العمكم لدار 

 ."بنقي"دار ب، كالغرؼ العمكية "متيجي"دار ب، كالحجرة الغربية "لرقشمحمد "جده بدار فن

 الجدارية: الدخالت 

، رتدادات في سمت جدراف المباني اليدؼ منيا تقميؿ سماكتيااً كىي عبارة عف 
متدت لمسافات طكيمة يتزايد ثقميا بطريقة تؤدم إلى ألف الجدراف إذا اً ، ياالتخفيؼ مف ثقمك 

سقكطيا ما لـ يخفؼ ىذا الثقؿ بإحداث حنيات كدخبلت في الجدراف، كقد تمكف المعمار في 
 إلى جعؿ الداخمية منيا باإلضافة يجاد نكافذ لئلضاءة كالتيكية، في إ ستفادة منيا أيضااالً 
 .3لحفظ حاجيات أىؿ المنزؿ اناتكخز 

كقد عرفت الدخبلت في العمارة منذ ما قبؿ اإلسبلـ، كبدأ استخداميا عمى العمائر 
نتشرت بعدىا عند المماليؾ كالجراكسة بمصر خاصة عمى اإلسبلمية عند العباسييف، ثـ اً 

ات المباني الدينية كالمدارس، ككذلؾ عمى جدراف المآذف، كما تـ كضعيا في الجدراف كاجي
المطمة عمى الصحف كتتخمميا فتحات األبكاب، كظيرت ىذه الدخبلت في كحدات معمارية 

 .4أخرل كاألسبمة كالدركاكات كاألكاكيف كالدىاليز
                                                           

G.Marçais, l’architecture musulmane d’occident, Tunisie- Algerie-Maroc-Espagne et Sicile, 1 
Arts et metiers graphiques, Paris, 1954, p. 450.                                                        

 .629، ص مدينة قسنطينة... القادر دحدكح،د عب 2
 .496ص عدناف محمد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، 3
 .501، 500، 498، 496نفسو، ص  4
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ما كاف يتكج بصدكر ككاف ليذه الدخبلت نيايات عمكية معقكدة أك مستقيمة، كمنيا 
مصراع كاحد  مىا المستطيؿ بباب خشبي ذؤ كمنيا ما يغمؽ جز ، 1مقرنصة ذات أشكاؿ بديعة

أك بمصراعيف كما ىك مكجكد بدار ، (85) صورة  "بنقي" لدارالغربي بالركاؽ  كنجد ليا مثاال
أرضية فيستغؿ كرؼ، كقد زينت المعقكد ، أما الجزء العمكم "متيجي"كدار  "لرقشمحمد "

مدينة عنابة خبلؿ الفترة العثمانية، كتنفرد  ديكرب بعض ىذه الدخبلت بمربعات خزفية أصمية
كم زٌيف جزؤىا ة الرئيسية لممنزه معقكدة بعقد حذرايا بكجكد دخبلت جدارية بالكاجيسٌ ال

 . (33) شكل المستطيؿ بطبؽ نجمي كفتح جزؤىا العمكم المعقكد الذم ربما استغؿ كنكافذ

 :الكوابيل 
عبارة عف مسند بارز كتعرؼ أيضا بالحرمدانات في كثائؽ العصر المممككي، كىي 

كتدعيـ أم عنصر معمارم بارز عف جدار مف حجر أك خشب يركز في الجدار لحمؿ 
حجرية كالتي تكضع أماـ شبابيؾ اللكاح األعتاب، أك األأك السقؼ أك الشرفات المبنى ك
لبعض أنكاع العقكد، كالككابيؿ التي تحمؿ بركزات الطكابؽ كما استخدمت كمتكأ ، األسبمة

تخذت لتمكف مف تعمية طرفيا الخارجي، كاً ° 10العميا تكضع مائمة عمى األفؽ بزاكية قدرىا 
عمى  كاف، كمنيا ما 2ذات المفائؼ المستعممة في مسجد قرطبة عٌدة أشكاؿ منيا الككابيؿ

 ركشفالتي تحمؿ القائمة الزاكية كمنيا المثمثة ، 3ىيئة رؤكس بعض الطيكر كالحيكانات
 (34) شكل  "بنقي"بدار  الشماليةكأيضا ككابيؿ الكاجية  حصف المعذبيف بمدينة عنابة

مككنة مف ضمعيف مستقيميف ثبت أحدىما بالحائط كاآلخر أسفؿ الشرفة، كالضمع الثالث ال
) شكل  قيبدار بن الشرقية، كمنيا المعقكدة التي تحمؿ شرفات الكاجية عبارة عف نتكءات

يعتبر تخذت نفس الشكؿ األكؿ مع إضافة العقكد فكؽ الضمع البارز الذم حيث اً ، (35
                                                           

 .501مد فايز الحارثي، المرجع السابؽ، ص عدناف مح 1
 .322عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2

العمارة المممككية بمدينة القاىرة، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة ػػ نصر محمد نصر إبراىيـ، الحرمدانات الحجرية في 
 .19، 18ـ، ص 2008ق/ 1429الماجستير في اآلداب، شعبة اآلثار اإلسبلمية، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، 

 .150ربيع حامد خميفة، المرجع السابؽ، ص  3
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كأقدـ مثاؿ لظيكر الحرمدانات يرجع إلى بداية عصر األسرات الفرعكنية  ،دعامة لمشرفة
تعمكه شرفة بارزة ذات شرافات عمى شكؿ نصؼ  عبارة عف برج بجدراف مائمة إلى الداخؿ

كترتكز ىذه الشرفة عمى ككابيؿ بسيطة الشكؿ تمثؿ أكؿ نكع معركؼ لمككابيؿ، كما  ،دائرم
ظير ىذا العنصر المعمارم أيضا في األسرة الفرعكنية الثالثة كبالتحديد في مجمكعة الممؾ 

كقد شاع ، 1"رمسيس الثاني"بسقارة، كفي عصر الدكلة الحديثة الفرعكنية في قصر  "زكسر"
ستعماؿ الككابيؿ بالعمارة الحربية فكؽ المداخؿ كاألبراج لتحمؿ السقاطات في القبلع اً 

كالحصكف الركمانية، كخاصة في ببلد الشاـ خبلؿ القرنيف الخامس كالسادس الميبلدييف، 
ة، بيؿ بالعمارة العسكرية في مصر كاف في أسكار القاىرة الفاطميكأقدـ مثاؿ لظيكر الككا

ـ( محمكلة 1242ق/ 641) "الصالح نجـ الديف أيكب"ذنة كفي العصر األيكبي نجد شرفة مئ
  .2عمى ككابيؿ خشبية ضخمة

 :الفصل ممخص

مف كحدات  ؛تنكعت العناصر المعمارية بمعالـ مدينة عنابة خبلؿ الفترة ااًلسبلمية
تمثمت في المحاريب بنكعييا النصؼ دائرية كالمضمعة، كالمآذف المربعة كالرمحية، معمارية 

كالمنابر الثابتة كالمتحركة، باإلضافة إلى بيكت الكضكء كالنافكرات كالعيكف الجدارية، كفيما 
لنكافذ يخص عناصر ااًلتصاؿ كاإلضاءة كالتيكية فقد شممت المداخؿ كالبكابات كالركاشف كا

كما عرفت تنكعا في عناصر  كالشبابيؾ كالمزاغؿ كالسقاطات كالسبللـ كالصحكف كاألسطح، 
التغطية كالتسقيؼ كاألقبية بنكعييا البرميمية كالمتقاطعة، كالقباب كاألسقؼ الخشبية، أما 

فقد عرفت ًاستعماال كاسعا بمختمؼ منشآت المدينة منيا األعمدة كالدعامات  عناصر الدعـ
 عقكد كالدخبلت الجدارية كالككابيؿ.كال

                                                           
 .21، 20نصر محمد نصر إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص   1
 .23، 22، ص نفسو  2
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 .ستخدامياومجالت اِ  تقنيات البناءو مواد ـ 1

 ستخداميا:مواد البناء ومجالت اِ  ـ1ـ1

 :الحجارة 
المباني اإلسبلمية بمدينة عنابة بشكمييا كزخرفة ستخداـ الحجارة في تشييد شاع اً 

كبمختمؼ أنكاعيا عمى الرغـ مف الجيد كالكقت الذم تتطمبو لمحصكؿ الطبيعي كالمشذب، 
مستعممة في بناء بدف كجكسؽ  عمييا كصقميا كنحتيا، فالمشذبة عمى ىيئة ألكاح نجدىا

رايا كاستعممت خصيصا لنحت الزخارؼ سٌ بالكاجية الرئيسية لم ، ككذلؾ"البام"مئذنة جامع 
كاجيات حصف المعذبيف كسكر القمعة  عمييا، كما نجدىا مستخدمة في بعض أجزاء

ف كاف قد تعرض لمتجديد  الحفصية، كأيضا في بناء مداخؿ األسكار كمدخؿ باب المقابر كا 
عتمادا عمى الصكرة التي نشرىا ككذلؾ باب البحر اً ، (166) صورة  ستعماريةخبلؿ الفترة االً 

في حيف  ،(186ة ) صور في كتابو القبلع كالحصكف في الجزائر "خبلصي عمي"األستاذ 
كالحمامات إلى جانب  لمٌدكراستعممت الحجارة غير المشذبة في بناء الكاجيات الخارجية 

مادة اآلجر، ككذلؾ في العمارة العسكرية مثؿ ما ىك الحاؿ في أسكار القمعة الحفصية، 
ستخدمت بشكميا الطبيعي دكف تشذيب عدا بعض األجزاء التي كحصف المعذبيف فقد اً 

ييا الحجارة المصقكلة كما أشرنا آنفا، كعادة ما كانت مادة الحجارة المستعممة استعممت ف
بالعمائر العسكرية تستعمؿ دكف مكاد الحمة، حيث كانت تمتحـ كتمتصؽ فيما بينيا بكاسطة 

 القكل الفيزيائية الناتجة عف ثقؿ الحجارة كجاذبية األرض.
المستخدمة في بناء عمائر مدينة  نطبلقا مف المعاينة الميدانية ألصناؼ الحجارةكاً 

 تصنيفيا إلى نكعيف: تمكناعنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية 
طمؽ ىذه التسمية عمى الصخكر التي تسكد فييا الحبيبات التي يتراكح تي  الحجارة الرممية: -

، كىذه الحبيبات تككف مستديرة أك شبو مزكاة، كالحجارة (مـ1/16مـ ػػ2)قطرىا فيما بيف 
ىي نكع مف الصخكر الرسكبية الميكانيكية، تتككف مف حبيبات مف الرماؿ تـ ترسيبيا الرممية 

ثـ إلتصاقيا بكاسطة السيميكا أك كربكنات الكالسيـك أك أكسيد الحديد أك المكاد الطينية، كلذلؾ 
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 800)يختمؼ الحجر الرممي في لكنو كصبلبتو كمتانتو، كالذم يتحمؿ درجة حرارية تقدر بػ 
 بعد الحجر الطيني المرتبة الثانية مف حيث الكفرة  ، كيحتؿ الحجر الرممي(ةدرجة مئكي

 .1ضمف الصخكر الرسكبية الشائعة في األرض

تحتكم معظـ صخكر الحجر الرممي عمى معدف الككارتز باإلضافة إلى نسبة بسيطة  
كالتكرماليف كاليكرنبمد، مف الفمسبار البكتاسي كالببلجيككميز مع نسبة ضئيمة جدا مف الزرككف 

مع بعضيا بكاسطة مادة الحمة كمسية أك  كبعض رقائؽ معادف الميكا...كتمتحـ الحبيبات
 .2سيميسية أك حديدية

سيكلة النقش عميو نظرا لمتماسؾ القكم بيف مككنات  كمف ميزات الحجر الرممي 
الصمصاؿ كأكسيد الحديد، كيرتبط لكف الحجر بالمادة البلحمة كالماسكة لو، فإذا كانت المادة 

ذا  اأك أصفر خفيف االبلحمة سميكا أك كالسيت كاف لكف الصخر أبيض فاتح أك رماديا، كا 
3.حمرارمكف األحمر أك بني يميؿ إلى االً الكانت المادة البلحمة أكسيد الحديد نتحصؿ عمى 

ىتمامات كقد استخدـ الحجر الرممي بكثرة في أعماؿ البناء، حيث كانت بداية االً  
، حيث استعمؿ في بناء المعابد ةبمحاجر الحجر الرممي منذ األسرة الفرعكنية الحادية عشر 

صر قرب مدينة ككـ أمبك، الجنائزية الفرعكنية، كتكجد أقدـ محاجر الحجر الرممي بصعيد م
ستخدامو في تشييد المعابد حيث نحتت بو تماثيؿ اً  لدٌ عى ستمر تكظيفو عند الركماف، كقد تى كاً 

اآللية كالشخصيات المشيكرة عبر التاريخ، كلعؿ أشيرىا: تمثاؿ أخناتكف باألقصر، كتمثاؿ 
 .4رمسيس الثاني بأبي سنبؿ

                                                           
 .130، 129ـ، ص 1969-1968يكسؼ الخكرم، مكجز البتركغرافيا أك عمـ الصخكر، مطبعة طربيف، دمشؽ،  ػ1

 .226ـ، ص 2009ق/ 1430، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 1ػ زكريا ىميمي، أسس الجيكلكجيا الطبيعية، ط
 .226زكرياء ىميمي، المرجع السابؽ، ص   2
، المؤسسة الكطنية لمفنكف 1ـ(، ط19ػػ  8ق/ 13ػػ  2عبد الحؽ معزكز، شكاىد القبكر في المغرب األكسط بيف القرنيف )   3

 .66، ص 2011المطبعية، الجزائر، 
 .91ص ، 2004، الدار العالمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 1مبادئ الجيكلكجيا لآلثارييف، طأحمد إبراىيـ عطية،  4
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مغرب األكسط في قمعة بني حماد، بعمائر الكاستعمؿ الحجر الرممي عمى نطاؽ كاسع  
ستخداـ مادة الحجارة المشذبة أك كفؽ شكميا الطبيعي عمى ستمرت التقاليد المرابطية في اً كاً 

 .1يد المكحديف خاصة في العمارة العسكرية

بمختمؼ ألكانو األحمر المائؿ  ستخداـ ىذا النكع مف الحجارة بمدينة عنابةكقد شاع اً  
، حيث نجده بكثرة في السكر الخارجي كاألصفر الباىت كاألبيض الفاتح كالرمادملبني، إلى ا

كقد  ،(189 ) صورة باإلضافة إلى سكر القمعة الحفصيةالذم يعكد لمعيد الزيرم، لممدينة 
استعمؿ كفؽ صكرتو الطبيعية دكف تشذيبو مع إحداث بعض التغييرات الطفيفة عمييا عند 

تمؾ الفترة  الحاجة، كىذا راجع إلى الظركؼ الحربية التي كاف يعيشيا المغرب األكسط خبلؿ
 .كباألخص مدينة عنابة

البعض مما مع بعضيا يتككف ىذا الصنؼ نتيجة تبلحـ جزيئات الكمس  :ةالكمسي الحجارة -
 يتمٌيز بشٌدة صبلبتو كقكة كثافتو، كيصبح قاببل لمنحت كالنقش كالحفر عميو،  ينتج عنو صخر

كأعمدة  ،(84 ) صورة كتيجانيا "بنقي"كنجده مستخدما في بناء أعمدة الطابؽ العمكم بدار 
 .(100،101) صورة  "متيجي"كدار  "محمد لرقش"كتيجاف كسط الدار كالطابؽ األكؿ بدار 

 :الرخام 

ىك نكع مف الصخكر المتحكلة بالحرارة كالضغط، يتككف أساسا مف معدف الكالسيت 
أك معدني الكالسيت كالدكلكميت، كىك في األصؿ حجر جيرم، يتميز بالصبلدة ذك لكف 

 أبيض ناصع إذا كاف نقٌيا، كقد تتعدد ألكانو تبعا لمشكائب التي يحتكييا حيث نجد: 

 .رتفاع نسبة الييماتيت في الصخرينتج عف اً الرخاـ األحمر: الذم  -
 .رتفاع نسبة الميمكنيت في الصخرالرخاـ األصفر أك البني: ينتج عف اً  -
 .رتفاع نسبة السربنتيف أك التمؾ أك اليكرنبمندالرخاـ األخضر: تبعا الً  -
 .رتفاع نسبة المكاد الفحميةالرخاـ األسكد أك الرمادم: ينتج عف اً  -

                                                           
 .638، 637يز لعرج، المباني المرينية...، ص عبد العز   1
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تبميط األرضيات كتكسية الجدراف، كما صنعت بو التماثيؿ بببلد  كيستخدـ الرخاـ في 
ستخداـ الرخاـ في مصر منذ الرافديف كعند الفراعنة كالحضارة اإلغريقية كالركمانية، كيرجع اً 

ستعماؿ الرخاـ بالمباني األثرية اإلسبلمية فقد شاع ، أما عف اً 1األسرة الفرعكنية الثامنة عشر
طر نعت بو المنابر كالنافكرات كأي األرضيات كتكسية المحاريب، كما صي ستخدامو في تبميط اً 

، كيرجع ىذا اإلقباؿ الكبير عمى الرخاـ ككنو يتمٌيز بقابميتو لمصقؿ األبكاب كأعمدة اإليكانات
 .2كالتيذيب

انية كعمى الرغـ مف تكفر محاجر الرخاـ بالجزائر التي استغمت خبلؿ الفترة الركم 
أنكاعيا كانت سبلمية، إاٌل أٌف صناعة التحؼ الرخامية بمختمؼ ى الفترة اإلكالبيزنطية كحتٌ 

ستثناء شكاىد القبكر كالمكحات يطاليا خبلؿ العيد العثماني، باً إتستكرد مف جميكرية 
التذكارية، كمف المرجح أٌف معظـ ىذه التحؼ الفنٌية المتمٌيزة بالدقة كالٌرقة في الصناعة 

ا قدمت إلى الحكاـ، أك أٌنيا كانت تصنع بطمب مف ىؤالء كفؽ كصمت إلى الجزائر كيداي
  .3صفقات شراء منظمة، كتمثمت ىذه المنتجات أساسا في األعمدة كأطر األبكاب كالنافكرات

ككانت تجمب ىذه النكعية مف الرخاـ مف مقمع كارارا الذم يعرؼ بالمرمر األبيض  
ز محاجر الرخاـ في الجزائر بجكدة أنكاع الرخاـ كتعدد ألكانو، كنذكر منيا ميٌ ، كتت4الناصع

بالشرؽ الجزائرم محجر فميفمة بكالية سكيكدة كيعتبر مف أجكد أنكاع الرخاـ، أما بعنابة فقد 
                                                           

 .102ػ، 101صالمرجع السابؽ، أحمد إبراىيـ عطٌية، ػ  1
عمي صالح عبد الحفيظ يحي الغزالي، تأثير تقنيات كمكاد البناء الجديدة عمى العمارة المحمٌية بصنعاء ػ اليمف، رسالة مقدمة ػ  

 ، د ص.2005المعمارية، كمية اليندسة، جامعة األزىر، لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اليندسة 
 .79، ص المرجع السابؽ ،نكار محمدسامي ػػ  2
 .103أحمد إبراىيـ عطٌية، المرجع السابؽ، ص ػ  
ختبارات مكاد البناء، المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، ػ   اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، خكاص كا 

 .4مكة العربية السعكدية، دت، ص المم
G.Marcais, op. cit, p 448.                                                                                   3 

 . 346خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص ػ 
G. Marcais, op. cit,  p 449.                                                                                    4 
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قمعة جينكة الذم يتمٌيز رخامو بشٌدة مقاكمتو كلكنو يميؿ إلى  ةف كىما محجر ااشتيرت محجرت
السكداء، باإلضافة إلى سرعة التحكـ فيو أثناء عممية الصقؿ لجعمو أكثر  الرمادم ذم البقع

اب الذم يحتكم عمى أنكاع عٌدة كاد العنٌ  ةستغمو الركماف قديما، باإلضافة إلى محجر نعكمة، اً 
مف الرخاـ ذات ألكاف مختمفة، نذكر منيا رخاـ رمادم يميؿ إلى األبيض، كأبيض تتخممو 

 .1رقاءبعض البقع الصفراء كالز 

 في األعمدة كتيجانياختبلؼ أنكاعو عمى اً ستعماؿ الرخاـ كقد عرفت مدينة عنابة اً  
كأعمدة بيت الصبلة  ،(17، 15،16) صورة  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"منيا أعمدة جامع 

 ،(83) صورة  "بنقي"بدار  كسط الدارككذا أعمدة  ،(44، 43) صورة  "البام"كصحف جامع 
كما جاء  ،(159، 133) صورة  كأعمدة محرس حماـ الساحة كحماـ البركة كحماـ شقميبة

كعضادتي  ،(28) صورة  "البام"لممداخؿ الرئيسية منيا مدخؿ بيت الصبلة بجامع أطر ك
الرئيسي بدار  مدخؿالكعضادتي  ،(64) صورة  "بف التكمي"سيدم إبراىيـ  ضريحمدخؿ 

طار مدخؿ حماـ القايد ،(80) صورة  "بنقي" كعضادتي مدخؿ حماـ  ،(139) صورة  كا 
كالمكحة  "البام"كالمكحة التأسيسية بجامع  المكحات التأسيسيةكما نجده مستخدما في ، الساحة

بدار  ذكاريةكالمكحة الت ،(59، 21) صورة  "بف التكمي"سيدم إبراىيـ  التأسيسية بضريح
بشكؿ  في درجات السبللـ كتبميط األرضيات الرخاـ أيضا كاستخدـ ،(78) صورة  "بنقي"

، كاستعمؿ الرخاـ "متيجي"كدار  "محمد لرقش"كدار  "بنقي"نتباه كما ىك الحاؿ بدار ممفت لبلً 
  . أيضا في صناعة النافكرة التي تتكسط محرس حماـ البركة

 :)الجص )الجبس 

رعة تصمبو كقكتو، مي الجص جبسا لسعرب لمفظة "كج"، كسي الجص لفظ فارسي مي 
، كىك صخر رسكبي كيميائي، ينتج عف تبخر مياه البحيرات كترسب 2كسمي كذلؾ الحرض

                                                           
 .346 ،345خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص  1
 .34، ص سامي محمد نكار، المرجع السابؽ 2
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، كالجبس غير النقي  طبقات الجبس، كيتركب الجبس الخاـ النقي مف كبريتات الكالسيـك
 .1يحتكم عمى شكائب متمثمة في الطيف ككربكنات الكالسيـك كالمغنزيكـ

مف الداخؿ أك  في تبييض كتكسية الجدرافمقاكمة لمحريؽ، ك كمادة ستخدـ الجص يي  
كسابيا شكبل جماليا، فضبل عف اً  ستخدامو الخارج لتغطية قكالب اآلجر أك أحجار البناء كا 

في كسكة مساحات معٌينة مف الجدراف أك بطكف القباب كالمحاريب كنقشيا بأدؽ أنكاع 
في ىذا الصدد فيقكؿ:"...بأف  "بف خمدكفاً "، كيذكر 2كمادة الحمة في البناءأيضا ، ك الزخارؼ

يترؾ الجبس في الماء مٌدة أسبكع حٌتى يختمر فإذا حصؿ لو ذلؾ يبدأ الجباس كضعو فكؽ 
حيث كاف  ، كما تصنع منو التماثيؿ كاألشكاؿ الزخرفية3الجدراف إلى أف يمتحـ بيا..."

 .4يستخدـ في الحضارات القديمة منذ آالؼ السنيف

 حيث يصبحاف فريدتاف جعمتا منو مادة مبلئمة ألعماؿ البياض، كلمجص خاصيت 
كيميائيا إلى  يتحكؿبكدرة ناعمة عندما يحرؽ بشٌدة ) يتكمس(، كأيضا عند إضافة الماء 

 .5الحالة الحجرية األصمية كذلؾ بتشكؿ البمكرات المتشابكة

الحجارة اص عمى الذم يتخذ الجص، ككذلؾ الذم يختص بقمع طمؽ لفظة الجصٌ كتي  
 .6كعمؿ الجص منيا، كقد جرت العادة أف تككف أفراف الجص خارج المدينة

عتمد الفناف بمدينة عنابة عمى ىذه المادة في تكسية جدراف مبانيو كفي زخرفتيا، كقد اً  
، "سيدم أبي مركاف الشريؼ"ف قبيبة منبر جامع زيٌ الزخرفة الجصية التي تي كيتجمى ذلؾ في 

  .(14) صورة  ارؼ غائرة كبارزة كمجسمةفذت عمييا زخحيث ني 
                                                           

 .95أحمد إبراىيـ عطٌية، المرجع السابؽ، ص  1
 .177ػػ ربيع حامد خميفة، المرجع السابؽ، ص  2
 .29، 28اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، خكاص كًاختبارات مكاد...، ص ػ 
 .434، 1بف خمدكف، المصدر السابؽ، جعبد الرحمف  3
 .95أحمد إبراىيـ عطٌية، المرجع السابؽ، ص  4
 .29اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، خكاص كًاختبارات مكاد...، ص  5
 .178رجع السابؽ، ص ربيع حامد خميفة، الم 6
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 :اآلجر 

، كييطمؽ عميو أىؿ العراؽ بنى بولفظ فارسي معرب معناه طبيخ الطيف، كىك الذم يي 
، كىك عبارة عف مادة طينية تدخؿ في تركيبيا عٌدة أكاسيد منيا الكالسيـك 1مصطمح الطابكؽ

، كيتـ تشكيؿ ىذا 2كلمعاف اآلجر كالمغنزيكـ، باإلضافة إلى الرمؿ الذم يزيد مف قكة كصبلبة
األخير بتحضير الطينة التي تكضع في قكالب خشبية مفرغة ذات مقاسات مختمفة، لكنيا 

طكؿ اآلجر ضعؼ عرضو، كعرضو يساكم ضعؼ يساكم فييا تخضع لقاعدة أساسية 
سمكو، بعدىا يجفؼ مف الماء ثـ يكضع في أفراف خاصة لمحرؽ تحت درجة حرارة تتراكح 

 .3(درجة مئكية 1200درجة ك  800)بيف 

نتظاـ أبعاده الذم ينعكس عمى سيكلة تشكيمو كمركنتو كاً  كمف مزايا اآلجر المعمارية
نتظاـ شكؿ الكاجيات، كما يمتاز بقكة ترابطو مع المبلط كالجص، كسيكلة العمؿ بو كنقمو اً 

 .4كمقاكمتو لمحرائؽفة كزنو، باإلضافة إلى قدرتو ككفاءتو العالية في العزؿ الحرارم كخً 

ستخداميا ستعمميا في مبانيو منذ القدـ، كشاع اً نساف ىذه المادة البنائية كاً كقد عرؼ اإل
سبلمية تأثرت بذلؾ ما أصبحت بغداد مركزا لمخبلفة اإلعند الساسانييف كفي ببلد الرافديف، كل

خدمو المرابطكف ست، أما بببلد المغرب فقد اً 5التقميد كصارت أغمب مبانييا مشيدة باآلجر
كمادة أساسية إلى  مستخدىماتبعيـ المرينيكف في ذلؾ، فنجده كالمكحدكف في عمائرىـ، كاً 

جانب  الطابية في جميع المباني المرينية في تممساف منيا األجزاء السفمية ألسكار مدينة 
جامع ، كفي "العباد"المنصكرة كجامعيا كالدار المكتشفة فييا، كجامع كضريح كمدرسة كقصر 

                                                           
 .24، ص 1، مجالمصدر السابؽجماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر، ػػ 1

 .259ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص 
 .21-20ص األسس التكنكلكجية في ًاستخداـ مكاد الديككر، دار الراتب الجامعية، بيركت ػ لبناف، د.ت، يكنس خنفر،  2
 .655عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص  3
 مجمة جامعةحناف نزار عبد المجيد غازم كآخركف، " الفكر التصميمي لعمارة السكف في صنعاء بيف التقميد كالمعاصرة"،  4

 .581، ص 2013، العدد األكؿ، 29دمشؽ لمعمـك اليندسية، مج 
 .1924، ص 7دائرة المعارؼ اإلسبلمية، مادة البناء، ج 5
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، كيعكد الفضؿ 1"سيدم أبي مديف"ستخدامو في سقؼ جامع ، باإلضافة إلى اً "سيدم الحمكم"
ستعماؿ مادة اآلجر كمادة ستخداـ المغرب لآلجر في البناء إلى األندلس التي عرفت اً في اً 

لينتشر  (ـ10ق/4)ستخدامو في المجاؿ الفني كالزخرفي منذ القرف بنائية ثـ تكسعت في اً 
 .2في المباني المرابطية كالمكحدية (ـ12ق/ 6ـ ك 11ق/ 5) بعدىا خبلؿ القرنيف

، في البناء كلقد استخدـ اآلجر في العمارة اإلسبلمية بمدينة عنابة كمادة أساسية 
 "صالح بام"، كجامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ"نجده بجامع ف ؛كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة

منيا  الٌدكرك ، (40صورة  )ستعماؿ ىذه المادة بشكؿ كاضح خاصة الميضأة التي يبدك فييا اً 
الجدراف ك  (،79) صورة  حيث نجده مستخدما في بناء كاجية المدخؿ الرئيسيرايا سٌ ال

قايد، كقبك ، باإلضافة إلى حماـ ال"متيجي"كدار  (89) صورة  "بنقي"دار الخارجية كالداخمية ب
، كاستخدـ اآلجر كجدراف القمعة الحفصية كممحقاتيا ،(152 ) صورة ساحةبحماـ الالفرناؽ 

في غالب األحياف إلى جانب الحجارة في بناء الكاجيات الخارجية، كما استخدـ في المجاؿ 
الزخرفي عمى ىيئة أفاريز آجكرية تفصؿ بيف الطكابؽ ببعض العمائر السكنية في عنابة، 

 :آلتيكجاءت مقاسات اآلجر كا

 السمك العرض الطول
 سـ 4 سـ 12 سـ 23

 :القرميد 

دكالب أك اله عمى طريقتيف كىما عتمد في تحضير كىك عبارة عف آجر مشكم، يي 
 ، كنتحصؿ عمىتأخذ شكؿ قناة مخركطية مقعرة كمحدبة بالتناكبالتي  خشبيةالقكالب ال

                                                           

 .640، 639، 638عبد العزيز لعرج، المباني المرينية...، ص  1

 .640نفسو، ص  2
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كمحدب بالتناكب تكضع عند البناء بشكؿ مقعر قرميد عمى ىيئة نصؼ قناة مخركطية، 
 .                                      1تثبت بكاسطة المبلط

نتباه أعمى ستخدامو في ببلد الشاـ كالمغرب كاألندلس، كجاء بشكؿ ممفت لبلً شاع اً 
المباني لحمايتيا مف األمطار، كتخفيؼ شٌدة حرارة الشمس، باإلضافة إلى إضفائو منظرا 

كتسقيؼ دار اإلمارة بالقمعة الحفصية  استعمؿ القرميد في تغطيةك ، 2لمبنىعمى اجميبل كرائعا 
 .(187) صورة  مدينة عنابةب

 :المالط 

عف ىذه المادة البنائية فقاؿ: "...فمنيا البناء بالحجارة المنجدة  "بف خمدكفاً "تحدث 
يقاـ بيا الجدراف ممصقا بعضيا إلى بعض بالطيف كالكمس، الذم يعقد معيا فيمتحـ كأٌنيما 

، كعميو فالمبلط أك المكنة عبارة عف مادة الحمة بيف الحجارة أك اآلجر أك 3جسـ كاحد..."
ميكانيكية متمثمة أساسا في الطيف كالرمؿ مع إضافة  الطكب، مشكمة مف صخكر رسكبية

 .4الماء، أك مف الجبس كالجير

ستخداميا في رفع الجدراف كالمبلط ىك المكنة التي تكضع بيف المداميؾ لتماسكيا، كالً  
طمى بو الجدراف بعد إتماـ البناء، كتتجٌمى أىميتو في تقكية المبنية مف الدبش، كىك ما تي 

 .5مف األمطار، كتييئتو لمزخرفة الحائط كحمايتو

                                                           
، 1974، نشر أكتكليو، سامي جرجس :، المغرب كالحرؼ التقميدية اإلسبلمية في العمارة، المجمد األكؿ، ترجمةأندريو باكار 1

 .501ص 

 .12، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  2
 . 434 بف خمدكف، المصدر السابؽ، صعبد الرحمف  3
 .661، ص المباني المرينية...عبد العزيز لعرج،  4
 .176سامي محمد نكار، المرجع السابؽ، ص  5
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سيدم "ستخداـ المبلط في العديد مف معالـ مدينة عنابة، نذكر منيا جامع كيظير اً  
كدار  راياسٌ الكجدراف الميضأة، في كيبدك بشكؿ كاضح  "البام"جامع ، ك "الشريؼ أبي مركاف

 .، كالقمعة الحفصيةلساحةحماـ اكحماـ القايد، ك  ،"متيجي"كدار  ،"بنقي"

 :المعادن 

يقكؿ صاحب آثار الببلد كأخبار العباد: "... أما المعادف فالذىب اليتككف إاٌل في        
البرارم الرممة كالجباؿ الرخكة، كالفضة كالنحاس كالرصاص كالحديد اليتككف إاٌل في األحجار 

  .1المختمطة بالتراب المٌيف ..."

 الحديد:  -

ختبلؼ عمى الٌنار، كىك مختمؼ الصبلبة كالقكة باً ىك أشد المعادف قكة كأثبتيا كأصبرىا 
ستخرج مف طبقات األرض ذك لكف أحمر يتككف مف ، كأجكده الحديد الصيني، يي 2بقاع معادنو

، 3الركاسب، كىك عنصر يشبو الفضة مف ميزاتو أٌنو سريع الصدأ قابؿ لمسحب أكالطرؽ
فيما كراء الصحراء، كمف ثـ بدأ ستخداـ خاصة خضعت لبلً مف أكلى المعادف التي أي  كيعتبر

، كنجد الحديد منفصبل أكخميط مع الكربكف كمعادف أخرل، 4ستعماؿ الذىب كالفضةاً 
كلصناعتو يتـ صيره في بكتقة )أداة مغمقة( ثـ يصب في قالب كبير كيصبح كتمة ثـ تسحب 

القرف  اكتشؼ معدف الحديد باألناضكؿ خبلؿكقد ، 5الكتؿ كاألجزاء المراد الحصكؿ عمييا
رؼ في النصؼ الثاني مف األلؼ األكؿ الثاني عشر قبؿ الميبلد، أما في ببلد فارس فقد عي 

                                                           
 . 10 ص السابؽ، المصدر القزكيني، زكرٌيا 1
مطبعة األكاديمية ، تصحيح أغشطس بف يحي،  2نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر، طشمس الديف الدمشقي،  2

 .54، ص 1865اإلمبراطكرية، بطربكرغ، 
، ص ـ1971مقدمة في الجغرافية االقتصادية، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، محمد محمكد الصٌياد،  3

287. 
 .271ـ، ص 2002، فاليتاػ مالطا،  ELGA عبد الرحمف النكر، :ديفيد فيمسبكف، عمـ األثار اإلفريقي، ترجمة 4
 .126 ص ـ،2000الفنكف اإلسبلمية في العصر العثماني، مكتبة زىراء الشرؽ،  حامد، ربيع خميفة 5
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فريقيا عف طريؽ التبادالت التجارية مع ببلد السكداف كذلؾ في إنتشر في قبؿ الميبلد، كاً 
 .1القركف األكلى الميبلدية

 كحريزاف كمعجكبةبكحمرة كمناجـ مجاز الرسكؿ كعيف أـ الرخاء كتعتبر مناطؽ 
 .2بمدينة عنابة مف أىـ المراكز الغنية بيذه الثركة المعدنية

ستخدامو عمى نطاؽ ضٌيؽ، ستعماالتو بعمائر مدينة عنابة فقد كاف اً أما فيما يخص اً 
حيث نجده عمى ىيئة قضباف حديدية استخدمت كركابط بيف العقكد بالقاعة الباردة لحماـ 

) صورة  "محمد لرقش"كمنكر دار الرئيسية مناكر المداخؿ ج البركة، كما استعمؿ في تسيي
 ، كأيضا كمزالج لؤلبكاب.كمنكر حماـ شقميبة ،(91) صورة  "دار متيجي"كمنكر ، (105

 النحاس:  -

كالتمميع، النحاس عنصر فمزم معركؼ رخكم بعض الشيء قابؿ لمطرؽ كالسحب  
إضافة إلى إعطائو عٌدة مبلمس كتأثيرات إبداعية عف طريؽ التفاعؿ مع أكسجيف اليكاء، 

األحماض كناقؿ سريع لمكيرباء كالحرارة كيكجد أيضا يقاـك كالتي تعرؼ بعممية الجنزرة، كما 
، كلمحصكؿ عمى سبيكة 3في الطبيعة منفردا، كيعد مف أقدـ المعادف التي عرفيا اإلنساف

اكتشفت  ـٌ ة الصب كأكثر تحمبل كصبلبة يتـ خمط معدف النحاس مع القصدير، كمف ثى سيم
كقد ، 4متزاجو مع معادف أخرل مثؿ الزنؾ كالفسفكر كاأللمنيكـ، إضافة إلى اً سبيكة البركنز

                                                           
 ،170، ص 2010براىيـ عميرم، مكاد كتقنيات العمارة القديمة، منشكرات المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، دمشؽ، إ 1

171. 
 .100، ص ...يف سعيدكني، الحياة اإلقتصاديةناصر الدػ  2
 .27، المرجع السابؽ، ص ػ محمد البشير شنيتي  
 . 1826 ص ـ،1965 مصر، كالنشر، لمطباعة القكمية الدائرة المسيرة، العربية المكسكعة غرباؿ، شفيؽ محمدػ  3
الفنكف ، جمعية األصالة لرعاية 1ػ عايدة خطاب، المصاغ الشعبي، مكسكعة الحرؼ التقميدية بمدينة القاىرة التاريخية، ج 

 .137التراثية كالمعاصرة، ص 
 كالتكزيع، لمنشر أسامة دار لغات، حرؼ، عصكر، مدف، شعكب، حضارات، التاريخية، األثار مكسكعة حسيف فيد حماد،ػ  4

 .606ـ، ص2003 عماف، األردف،
 .137ػ عايدة خطاب، المرجع السابؽ، ص  
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اشتيرت مرتفعات اإليدكغ الشمالية بكفرة معدف النحاس حيث كاف يستخرج مف نكاحي عيف 
سيدم "، كاستخدـ معدف النحاس بعمائر مدينة عنابة في صناعة مطرقة باب زاكية 1بربارة
 ، كمطرقة باب حماـ الساحة."خميؼ

 :الخشب 

الخشب ىك عبارة عف مادة صمبة ممتحمة ليفية، تتككف عمكما مف الساؽ كالفرع  
و لكثير مف متاتجة مف ثخانة األلياؼ، ككذا مبلءالفيزيائية الكثافة الن ومف خكاصك كالجذر، 

مقارنة بكزنو، كتظير ىذه الصفة في درجة عالية مف المتانة كالقكة ستخدامات ككنو يمتمؾ االً 
رفيعة كجكدة عالية ، كيعتبر الخشب ذا نكعية 2حالة الضغط كالشد كالثني، كما يمتاز بالعزؿ

اف النمك سريعا لتحاـ كالخمك مف العقد المتطفمة كالعاىات، فكمما كإذا تمٌيز بااًلستقامة كاالً 
تككف الدكائر المركزية أكثر عرضا كبالتالي يأخذ الخشب صفة الخشكنة كالعكس صحيح 
فكمما كاف النمك بطيئا تأخذ حمقات الجذع صفة اإلعكجاج، كيتمٌيز الخشب في ىذه الحالة 

 .3بالدقة

، أساسيةعتباره مادة سبلمية باً مات الخشب في العمارة كالفنكف اإلستخدالقد تعددت اً ك 
كتأثرت ببلد المغرب كاألندلس بالحفر عمى الخشب في عيد الخبلفة األمكية كممكؾ الطكائؼ 
بالطرز الفنٌية التي كانت سائدة في المشرؽ اإلسبلمي كالمتمثمة في الطراز األمكم بدمشؽ، 

                                                           
 . 55، ص 1ج ،السابؽ ، المرجعمبارؾ الميمي، تاريخ الجزائرػػ  1
 . 100، ص ...يف سعيدكني، الحياة اإلقتصاديةػ ناصر الد 
 .27، المرجع السابؽ، ص بشير شنيتيػ محمد ال 
 . 33ػ اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، خكاص كًاختبارات مكاد...، ص  2

العثماني، دراسة أثرية ػػ فنٌية، رسالة ػ عمي بف بمة، المصنكعات الخشبية بقصكر قصبة مدينة الجزائر في أكاخر العيد 
 .20، ص 2002ػػ  2001مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، قسـ اآلثار، جامعة الجزائر،
، معيد اآلثار، 4، العدد مجمة دراسات تراثيةػ عمي بف بمة، لمحات عف الخشب كًاستعماالتو عبر العصكر اإلسبلمية، 

 .341، 338، ص 2010، 2جامعة الجزائر 
 .22ػػ عمي بف بمة، المصنكعات الخشبية...، ص  3
 .342ػ عمي بف بمة، لمحات عف الخشب...، ص  
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كر كالعباسي بالعراؽ، كالفاطمي بمصر، كتمٌيزت التحؼ التي تعكد إلى ىذه الفترة بالقمة كنذ
بقرطبة، كمنبر القركييف بفاس، كمنبر جامع الكتبية  "الحكـ"منيا منبر كحاجز مقصكرة جامع 

كغ منيا غابات اإليدبيا ، ككاف يجمب بمدينة عنابة مف المناطؽ الغابية المحيطة 1بمراكش
متازت بجكدة أنكاعيا كمبلءمتيا ألعماؿ البناء كصنع اً التي كبني صالح كالقالة كالسيبكس، 

كنجده  ،2فف الشراعية، فقد صنعت بيا زكارؽ صغيرة بميناء عنابة خبلؿ العيد الحفصيالس
الجدارية بمعالـ مدينة عنابة االسبلمية، باإلضافة إلى  ناتكالخزاباألبكاب كالنكافذ كاألسقؼ 

ستخدامو في بناء السبللـ كما ىك الحاؿ بالسمـ المؤدم مف الطابؽ األكؿ إلى السطح بدار اً 
، ككذلؾ سمـ سٌدة ، كأيضا السمـ المكجكد بمحرس حماـ الساحة المؤدم إلى السٌدة"متيجي"

 حماـ القايد، كما استخدـ كعكارض لؤلسقؼ، ككركابط بيف العقكد.
ككاف يجمب مف غابات أشجار الجكز المتكاثرة في الشماؿ القسنطيني كال سيما تمؾ 

األخشاب في صنع منبر  نكع مف، كقد استعمؿ ىذا ال3المنتشرة بيف القؿ كمنطقة جيجؿ
 جامع البام.

 :بناءوأساليب التقنيات  ـ2ـ1

 تقنيات بناء األساسات:  ـ1ـ2ـ1

ؾ عٌدة شركط كمعايير يجب عمى المعمار التقٌيد بيا قبؿ الشركع في بناء أساسات ىنا
المباني، كتتمثؿ في معرفة نكعية التربة كطبيعة األرضية، كمراعاة ثقؿ الجدراف كما يعمكىا 
مف عناصر التغطية، كيختمؼ عمؽ األساسات عمى حسب نكعية األرضية، حيث يصؿ 

نصؼ متر إذا كانت األرضية ذات طبقة مائية قريبة مف عمقيا ما بيف كاحد إلى كاحد ك 
 0.70)السطح، في حيف إذا كانت األرضية صخرية فعمؽ األساس قد يصؿ أك يتجاكز قميبل 

لتككف األسس قادرة عمى تحمؿ ضغط كثقؿ الجدراف العمكية، كعادة ما يككف سمؾ  (ـ
                                                           

 .99، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػ 1
 .355ػ عمي بف بمة، لمحات عف الخشب...، ص 

 .99، ص ...دكني، الحياة اإلقتصاديةييف سعناصر الد 2
 .73، 72عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص   3
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في  (سـ 50سـ إلى  40)ما بيف إلى األساس أعرض مف سمؾ الجدار الذم يعمكه ليصؿ 
مثمما ىك عميو بالسكر المحاط بدار  (سـ 70سـ إلى  55) ، كقد يتراكح بيف1كؿ جانب

 اإلمارة بالقمعة الحفصية.

خذ تى كعند حفر األساسات يتـ ممؤىا بطبقة مف المبلط مشبعة بنسبة عالية مف الجير تي 
ستعماؿ قالب ة، كيتـ ذلؾ باً كقاعدة أكلى ثـ تمييا طبقة ثانية مف حجارة الدبش صمبة كمنتظم

 .2نزع إاٌل بعد الجفاؼ التاـ لممبلطخشبي ال يي 

 الجدران:تقنيات بناء   ـ2ـ2ـ1
 :طريقة المداميك األفقية المنتظمة باآلجر والحجارة 

قصد بكممة مدماؾ صؼ مف اآلجر أك الحجارة أك الطكب، كتعتمد ىذه التقنية عمى يي 
، (ؽ.ـ 4)، كيرجع ظيكرىا إلى القرف 3قائمة تكضع بشكؿ أفقيمكاد ذات زكايا قائمة أك شبو 

أما  في العمارة اإلسبلمية نجد ليا نماذج في جدراف مدينة الفسطاط، ككذلؾ في جدراف 
مي ظيرت بداية مف القرف ، أما بببلد المغرب اإلسبل"صبلح الديف األيكبي"أسكار قمعة 

يجرم/ العاشر الستمرت إلى غاية القرنيف الرابع كالخامس كاً  مميبلدالثاني اليجرم/ الثامف ال
تقنية ، كنجد 4جدراف مدينة القيركاف كالعباسية كرقادة بتكنسب الميبلدمكالحادم عشر 

بالطابؽ  "بنقي"دار ك ، بالقمعة الحفصية "البام" دار جدرافالمداميؾ اآلجكرية المنتظمة ب
ركاشف ك  ، "بنقي"دار كالكاجيات الخارجية لرايا، سٌ الالرئيسي بمدخؿ إلى الباإلضافة العمكم، 

بينما شاعت تقنية المداميؾ الحجرية المنتظمة في بناء مئذنة ، (36 ) شكل حصف القصريف
                                                           

 .656ػ عبد العزيز لعرج، المباني المرينية....، ص   1
 .680ػػ عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص   
 .656عبد العزيز لعرج، المباني المرينية...، ص   2
عمي حمبلكم، نماذج مف قصكر منطقة األغكاط، دراسة تاريخية أثرية، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، رغاية،  3

 .298، ص 2006الجزائر، 
 . 273فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  4

G.Marçais, op.cit, p. 40.                                                                                     
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 ) شكل  الحفصية سكر القمعةجدراف  رايا، ككذلؾسٌ ، كجدراف الكاجية الرئيسية بال"البام"جامع 

37). 

 :طريقة المداميك غير المنتظمة 

حجارة بأحجاـ كأشكاؿ غير منتظمة مما يستدعي المزج اآلجر ك فييا  يتـكىي تقنية   
كنظرا لما تتمٌيز بو ىذه التقنية  ،1مؿء الفجكات الناتجة بينيا بمادة الحمة كالمبلط ... الخ

مف قكة كصبلبة كمتانة فقد استخدمت في بناء تحصينات المغرب اإلسبلمي، حيث نجدىا 
استخدمت في فقد ، أما بعمائر مدينة عنابة 2كفاس بالمغرب األقصى بأسكار مدينة مراكش

    حصف القصريفالجدراف الخارجية لك القمعة الحفصية سكر ، ك "بنقي"الخارجية لدار جدراف ال
 (.38) شكل 

  التناوبالمتكررة بطريقة المداميك: 

استعممت كىي التي تتناكب فييا مداميؾ حجرية غير منحكتة مع أخرل مف اآلجر، 
بالقمعة  "البام"دار جدراف بىذه التقنية بمعالـ مدينة عنابة خبلؿ الفترة العثمانية حيث نجدىا 

 (.39) شكل  "بنقي"بعض أجزاء جدراف دار  ، ككذا الحفصية

 :طريقة المداميك المزدوجة 

، 3حبات اآلجر عمى ىيئة عقدكمف  تتشكؿ ىذه التقنية مف مداميؾ أفقية منتظمة  
، كما تبدك بكضكح بالغرفة "بنقي"لدار  الرئيسية كالشرقيةة جدراف الكاجيىذه الطريقة بكنجد 

الغربية مف الطابؽ األرضي لنفس الدار، حيث يتـ فييا كضع مداميؾ آجكرية منتظمة بشكؿ 
 .(40شكل )  أفقي تعمكىا حبات آجكرية أخرل عمى شكؿ معقكد ثـ تستمر المداميؾ األفقية

                                                           

JP. Adam, la Construction Romaine: Matériaux et Techniques, Paris, 1995. p. 151.       1 
عبد العزيز سالـ، المغرب الكبير، العصر اإلسبلمي، دراسة تاريخية كعمرانية كأثرية، دار النيضة العربية، بيركت،  2

 .762، ص 1981
JP. Adam, op.cit, p. 185.                                                                                     3 
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  :طريقة آدية وشناوي 
كىي عبارة عف مداميؾ مف الطكب تكضع أفقيا كتتناكب معيا أخرل بكضع عمكدم 

، (سـ 48إلى  40)يتراكح طكؿ القطعة المكضكعة مف الجانب ما بيف ك ) طكال كعرضا(، 
لتحاـ الكتؿ ، كيتـ اً (سـ 150إلى  70)بينما يتراكح طكؿ الكتمة المكضكعة مف كجييا ما بيف 

، كتعرؼ في العراؽ بتقنية الحؿ 1الحجرية عف طريؽ طبقة رقيقة مف الجص أك المبلط
 .(41 ) شكل ، كنجدىا بمعالـ مدينة عنابة مطبقة عمى جدراف سكر القمعة الحفصية2كالشد

 تقنية بناء العقود: ـ3ـ2ـ1
 كالزكراءكية كالمنكسرة ذنصؼ دائرية كالحالمنيا فتنكعت العقكد بمعالـ مدينة عنابة 

تعتمد و ،في طريقة بنائيا اكاحد ابع أسمكبتٌ إاٌل أٌنيا تى ، إلى غير ذلؾ كالمفصصة كالمسننة
يف بكاسطة قطعة خشبية مستعرضة ءمى تجييز ىيكؿ خشبي ينقسـ إلى جز طريقة إنشائيا ع

ذا كاف  تكضع بيف نقطتي منبت العقد عمى الجانبيف لتحديد الخطكط المستقيمة كالمقكسة، كا 
العقد منكسرا أك مدببا تضاؼ لكحة أخرل في المنتصؼ، بعدىا تبدأ عممية كضع صفكؼ 

اء بكضع قطع اآلجر مف األسفؿ إلى األعمى بطريقة منتظمة، كعند بداية التقكس يبدأ البنٌ 
اآلجر بشكؿ مائؿ كعند كصكلو إلى مفتاح العقد يترؾ فراغا عمى ىيئة مثمث رأسو متجو إلى 

 .3مقكسة إلى األعمى، كبشكؿ عمكدم يتـ ممئ ىذا الفراغ بقطع اآلجراألسفؿ كقاعدتو ال
 تقنيات بناء األقبية: ـ4ـ2ـ1
 :)األقبية البرميمية ) األسطوانية 

أك  شكؿ نصؼ دائرم ميستعيف بقالب خشبي ذ اءاألقبية كاف البنٌ ىذا النكع مف لبناء 
 تنحني، ثـ استحدثت طريقة أخرل بإقامة جدراف مائمة تكضع فكقيا مداميؾ أفقية بيضي

                                                           
 .439المرجع السابؽ، ص حسف الباشا، القاىرة، 1
 .375، ص  1، ج...ػ السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة 
 .239عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2
 . 668ػػ  666 ص ،ة...العزيز لعرج، المباني المريني عبد 3
 .163، 162، ص المرجع السابؽزكٌية راجعي،  ػػ
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، ككفؽ ىذا األسمكب شٌيدت بذلؾ قاعدة جديدة لوليككف  تدريجيا لتشكؿ الجزء السفمي لمقبك
قصر األخيضر العباسي، كمنيا اشتقت ، ك كحماـ الصرخ قصر المشتى كقصر الطكبةأقبية 

بية، كذلؾ بتقسيميا إلى قطاعات عمى ىيئة عقكد متكازية ترتكز تقنية جديدة في بناء األق
، كعمى ىذا األساس تقـك العقكد بتككيف أشكاؿ مربعة قائمة تمتحـ مع عمى أحد الجدراف

ستعماؿ المبلط ثـ يمؤل الفراغ بينيما كبيذه الطريقة يتـ تككيف القبك، كأقدـ األمثمة أخرل باً 
د فارس كقبك طاؽ كسرل قبؿ اإلسبلـ كمنيا انتقمت إلى لبناء األقبية عرفت بالعراؽ كببل
كىي نفس التقنية التي اتبعت في بناء أقبية القاعات ، 1العمائر اإلسبلمية كما أشرنا آنفا

خبلؿ العيد العثماني كالمتمثمة في القاعة الساخنة بحماـ  مدينة عنابة الساخنة بحمامات
  البركة كحماـ الساحة كحماـ القايد. 

  :األقبية المتقاطعة 
عبد "ء األقبية المتقاطعة أك المتقابمة الرأس كما يسمييا األستاذ أما عف طريقة بنا 

فيي تتبع نفس األساليب المستخدمة في بناء األقبية البرميمية، كتبدأ العقكد في  "العزيز لعرج
داميؾ مف األركاف نفراج حسب نكعية القبك المراد إنشائو، كلما تقترب صفكؼ المالضيؽ كاالً 

نحناء كالتقكس تدريجيا، كبميؿ أقؿ حٌدة تماشيا لتقاء في قمة القبك تأخذ في االً كمف نقاط االً 
، كجاءت بمنشآت مدينة عنابة تشغؿ أركاف دكرات مئذنة جامع 2مع طبيعة القبك المتقاطع

حماـ ، باإلضافة إلى تسقيؼ أركقة محرس بيت الصبلة فيوك  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"
 البركة.

 تقنيات بناء القباب: ـ5ـ2ـ1
تنكعت مكاد البناء في القباب حيث تمثمت في اآلجر أك الحجارة أك الخشب، فقد  

بنيت القباب الفاطمية باآلجر كمف أمثمتيا قبة الجيكشي كالشيخ يكنس، كقبة قكص كبعض 
                                                           

  .668 ، ص...العزيز لعرج، المباني المرينيةعبد  1
 . 199فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  ػ

 .669ػ عبد العزيز لعرج، المباني المرينية...، ص  2
 .171ص المرجع السابؽ، زكية راجعي، ػ  
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ة الخمفاء العباسييف ستمر اآلجر مستخدما في بناء القباب األيكبية مثؿ قبقباب أسكاف، كاً 
كشجرة الدر، كالصالح نجـ الديف أيكب، كاستخدـ الخشب إلى جانب اآلجر كيتضح ذلؾ في 

الظاىر "كبعض القباب المممككية كما ىك الحاؿ في قبة محراب جامع  "اإلماـ الشافعي"قبة 
الناصر "بالنحاسيف كقبة محراب مسجد  "الناصر محمد"، كقبة مدرسة "بيبرس البندقدارل

ـ( استخدـ الحجر في 14ق/ 8بالقمعة إلى غير ذلؾ مف النماذج، كخبلؿ القرف ) "محمد
نماذج قميمة كمف أمثمتو القبة الحجرية الثالثة بمنشأة سبلر كسنجر، كقبة سنجر المظفر، كقبة 

ػػ 15ق/ 10ػػ  9تنكزبغا، كقبة أـ السمطاف شعباف، كشاع بناء القباب بالحجارة خبلؿ القرف )
زخرفي ـ(، كمما ال شؾ فيو أٌف شيكع بناء القباب بالحجارة قد ساعد عمى زيادة اإلثراء ال16

 .1رتفاعيا بالنسبة إلى عرضياتقاف نسبيا مف حيث زيادة اً لمقبة، كما ساعد أيضا عمى إ

رتفاع كيتـ بناء القباب بكضع حمقات مف اآلجر متماسكة فيما بينيا بالمبلط، كلبلً 
ة فكؽ األخرل كلكف تككف بارزة عف سابقتيا حتى يتـ غمؽ الحمقة، كفي بالبناء تكضع حمق

المداميؾ اآلجكرية بطريقة منتظمة يتـ دمج مادة  ف مف كضع كمدٌ مكٌ حالة كجكد نقاط ال تي 
في حكائط القبة،  الحجارة بأشكاؿ كأحجاـ مختمفة كقكاعد منتظمة كذلؾ لمربط كالتنسيؽ

نتقاؿ عٌدة أساليب إنشائية لبلً  ستعممتقد ا، ك 2ة مف الجصالقبة بطبقة سميك كبعدىا يتـ كسك
مف المسقط المربع إلى مسقط دائرم يحمؿ القبة حيث استخدمت الحنايا الركنية أك المثمثات 

، كبمنشآت مدينة عنابة نظرا لتغطية القباب بمادة الجص لـ نتمكف 3الكركية أك المقرنصات
معا، كمع ذلؾ فيي تتبع تقنية  بيمامف معرفة مادة بنائيا إف كانت مف اآلجر أك الحجارة أك 

 مكحدة في البناء.

                                                           
 .141ػػ  140محمد حمزة إسماعيؿ الحداد، القباب...، ص   1
 .670، 669ػ عبد العزيز لعرج، المباني المرينية...، ص   2

 .169ػ ػزكية راجعي، المرجع السابؽ، ص   
 .145يحي كزيرم، العمارة اإلسبلمية كالبيئة...، ص  3
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 تقنيات بناء الساللم:  ـ6ـ2ـ1
عادم كحركتو في يتكقؼ التصميـ الجٌيد لمسبللـ عمى مدل مطابقتو ألبعاد اإلنساف ال 

 ، كىناؾ عٌدة شركط يجب مراعاتيا عند بناء السبللـ كمف بينيا: الصعكد كالنزكؿ
 يا كمتانتياصبلبة مكاد بنائ. 
  ًنزالؽ.ستعماؿ نائمات كأنكؼ خاصة لمنع االً نزالقات أك اً تكسيتيا بمكاد مأمكنة مف اال 
  ٌدرجة. ةعشر  بة الكاحدة عف أربعمٍ تزيد عدد الدرجات في القى  أال 
  أف تككف النسبة بيف القائمة كالنائمة متماشية مع القكاعد المعمكؿ بيا أم ال تقؿ زاكية

 30سـ كالنائمة  17درجة لمدرج، كيككف مقاس القائمة  35درجة كأال تزيد عف  25الميؿ عف 
 سـ.
  أف يككف عرض البسطات كالصدفات أكبر مف عرض القمبات، كأف تككف بسطة الدكر

 البسطات الكسطى.أعرض مف 
 .أف يككف السمـ جٌيد اإلضاءة كالتيكية 
 لجانبية، كما يجب عمؿ المقابض مراعاة تثبيت الدرابزيف جيدا ليتحمؿ الضغكطات ا
 .1عتماد عمييا عند الصعكد كالنزكؿلبلً 

شجار، مف أكؿ درجة بعمؿ الميؿ المطمكب بكاسطة جذكع األ بتداءكيتـ بناء السمـ اً 
رتفاع المبنى كالمساحة المخصصة لمسمـ، بحيث تكضع عمى اً  لسمـ بناءكيحدد ميؿ قمبة ا

 .2تجاه الميؿ المطمكبالعركؽ بشكؿ متتابع في اً 
 المسطحة:الخشبية األسقف تقنيات بناء  ـ7ـ2ـ1

اء عمؿ السقؼ بأف يمد الخشب المحكمة نٌ : "... كمف صنائع البى "بف خمدكفاً "يقكؿ 
النجارة أك الساذجة أكال عمى حائطي البيت كمف فكقيا األلكاح كذلؾ مكصكلة بالدساتير، 

                                                           

 .120، 119محمد عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص  1

 عمي صالح عبد الحفيظ يحي الغزالي، المرجع السابؽ، دص. 2
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عالى عمييا ىا كتمتحـ، كيي كيبسط بالمراكز حتى تتداخؿ أجزاؤ  صب عمييا التراب كالكمسكيى 
 .1عالى عمى الحيط"الكمس كما يي 

يتناسب عمقيا مع مجدراف لحداث ثقكب في األجزاء العمكية إبأكال  كتتـ ىذه العممية 
متر أك أكثر عند تثبيتيا في الجدراف،  1عرض الحكامؿ، كتقدر المسافة بيف ىذه الحكامؿ بػ 

تجاه معاكس ركافد متراصة تكضع فكقيا ألكاح مصقكلة بشكؿ معاكس لمركافد، تعمكىا في اً 
ت الخزفية إذا كاف األمر يتعمؽ بتسقيؼ الطكابؽ غطى بطبقة مف المبلط، تمييا الببلطاثـ تي 

 .2السفمية التي تستخدـ في غالب األحياف كأرضية لمطكابؽ العمكية

مدينة عنابة مما خمؽ فضاء لمراحة كالجمكس دكر ستخداـ ىذه الطريقة في كقد شاع اً  
عمى ًاختبلؼ كالقباب المباني الدينية كالحمامات باألقبية  سيقفتعرؼ بالمنزه، في حيف يي 

 .أنكاعيا

 : التغطية بالقرميد ـ8ـ2ـ1

صفكؼ القرميد بطريقة المبلط فكؽ األلكاح الخشبية، ثـ تكضع فكقو يتـ فييا كضع 
ب المبلط كيكضع سكمف األسفؿ كالمقعر مف األعمى ثـ يي مقمكبة بحيث يككف الجزء المحدب 

األسمكب  كنيفذ ىذاف مف القرميد تككف الجية المحدبة في األعمى، في كؿ صؼ منيا صفا
، حيث يظير السقؼ مف الخارج عمى شكؿ (42 ) شكل مارة بالقمعة الحفصيةدار اإلبسقؼ 

 جممكني، كيتـ الحصكؿ عمى التسقيؼ الجممكني بتمديد جدراف المبنى قميبل إلى األعمى. 

 تبميط األرضية: ـ9ـ2ـ1

بتكار أنكاع متعددة األرضيات إلى أقدـ العصكر، كقد تفنف المسممكف في اً يعكد تبميط 
مف الببلط المستخرج مف الحجر الرممي كالجيرم كالرخامي، كقد ظيرت األرضيات الرخامية 

نتقمت بعدىا إلى العمارة ذات األشكاؿ اليندسية المنتظمة عند الركماف كالبيزنطييف كاً 
                                                           

 .435ػ 434عبد الرحمف بف خمدكف، المصدر السابؽ،  1
 .688عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص  2
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          ـ األبيض في تبميط أرضية الجامع األمكم بدمشؽ اإلسبلمية، حيث استخدـ الرخا
مكاد بأرضيات مباني مدينة عنابة  بيًمٌطتلقد و، 1ستخدميا العثمانيكفـ(، كما اً 710ىػ/92)

كالتي نجدىا بكؿ مف  تمثمت أساسا في الببلطات الرخامية المربعة كالمتفاكتة المقاسات عٌدة
، كبحماـ "متيجي"كأركقة دار الدار  كسط ، باإلضافة إلى "محمد لرقش"، كدار "بنقي"دار 

الببلطات الفخارية غير المطمية ذات الشكؿ السداسي في تغطية استخدمت بينما القايد، 
 ،معذبيفأرضية حصف الك ، "محمد لرقش"أرضية سٌدة حماـ البركة، كنجدىا بغرؼ دار 

ضا بحماـ القايد بمطت أرضية ، كنجدىا أي"متيجي"استعممت بأربع غرؼ بدار  ةكالمربع
 "متيجي"المقاعد الحجرية، أما الببلطات الخزفية الممكنة فيي قميمة كنجد ليا نمكذجيف بدار 

الجدارية بالطابؽ  الدخبلتبالغرفة الشرقية بالطابؽ األكؿ، كالثاني في أرضية أحدىما 
التراب بحماـ الساحة بأرضية الفرناؽ طت مٌ في حيف بي ، "لرقش"كدار  "متيجي"األرضي لدار 

 المدككؾ.

 تكسية الجدران:   ـ10ــ2ـ1

استخدمت الببلطات الخزفية في تكسية جدراف بعض عمائر مدينة عنابة، حيث  
محمد "دار ب كسط الدارجدراف الغرؼ ك رايا، ك سٌ كسط النجدىا في الجدراف المطمة عمى 

دار تزٌيف ككشتي العقكد بجاءت كسكالؼ كما ، "بنقي"دار بأسفؿ العيف الجدارية ك ، "لرقش
حماـ الرئيسي بكسكة خزفية تؤطر العقد الذم يعمك فتحة المدخؿ كعمى ىيئة ، "متيجي"

تكسية أسفؿ ك ، قبؿ أف يتعرض لمترميـ "البام"بيت الصبلة بجامع ككذا جدراف شقميبة، 
نية عمى كضع المبلط ، كتعتمد ىذه التق"متيجي"دار بشمالية بالطابؽ األكؿ جدراف الغرفة ال

، أما عف 2ت الببلطات فكقو في صفكؼ أفقية منتظمةثبٌ عمى الجدار أكال كقبؿ أف يجؼ تي 
اء أيضا أف قائبل: " كمف صنائع البنٌ  "بف خمدكفاً "عممية التكسية الجدارية بالجص فيصفيا 

تجمؿ الحيطاف بالكمس بعد أف يحؿ بالماء كيخمر أسبكعا أك أسبكعيف عمى قدر ما يعتدؿ 
                                                           

 . 11، ص 3ج ...يحي كزيرم، مكسكعة عناصر 1
 .693عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص   2
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مزاجو عف إفراط النارية المفسدة لئللحاـ، فإذا تـ لو ما يرضاه مف ذلؾ مف فكؽ الحائط كذلؾ 
 .1إلى أف يمتحـ... "

 ستخداميا.مواد وأساليب الزخرفة ومجالت اِ  ـ2
 ستخداميا:مواد الزخرفة ومجالت اِ  ـ1ـ2
  :الحجارة 

 كليذا فقد، كما أشرنا آنفا أٌف مف ميزات الحجر الرممي سيكلة الزخرفة كالنقش عميو   
استخدـ في نحت الكاجية الرئيسية ستعمالو في زخرفة مباني مدينة عنابة، حيث شاع اً 

ؾ في كحجرات الطابؽ األكؿ، ككذل "محمد لرقش"رايا، كزخرفة كاجيات كسط الدار بدار سٌ بال
نجد الحجر الكمسي مستخدما في في حيف حماـ شقميبة، زخرفة ساكؼ المدخؿ الرئيسي ب

، كزخرفة تيجاف أعمدة الطابؽ العمكم بنفس "بنقي"زخرفة كاجية عقد المدخؿ الرئيسي بدار 
ط الدار كتيجاف أعمدة كس، "محمد لرقش"دار كسط الدار بأعمدة تيجاف الدار، ككذلؾ 

 ."متيجي"كالطابؽ األكؿ بدار 
 :الرخام  
زخرفة عمائر مدينة عنابة الدينية كالمدنية، حيث استخدـ في استعمؿ الرخاـ في   

، كتيجاف بيت الصبلة كصحف جامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ"زخرفة تيجاف أعمدة جامع 
أعمدة محرس حماـ ، كتيجاف "بنقي"، ككذا تيجاف أعمدة الطابؽ األرضي بدار "البام"

طار ، شقميبة مدخؿ الكما استخدـ في زخرفة إطار مدخؿ بيت الصبلة بجامع البام، كا 
كنظرا لما يتميز بو الرخاـ مف نعكمة مممسو، كصقؿ سطحو، كدقة ، حماـ القايدالرئيسي ب

مسامو، كطكاعيتو في الحفر عميو فإٌنو استعمؿ في نقش كتنفيذ النصكص الكتابية عميو حيث 
كالمكحة التأسيسية  "البام"كالمكحة التأسيسية بجامع  المكحات التأسيسيةفي زخرفة  خدـاست

، كأيضا استعمؿ في زخرفة "بنقي"، كالمكحة التأسيسية بدار "بف التكمي"سيدم إبراىيـ بقبة 
 المكحة الرخامية بعيف األسير.
                                                           

 .434عبد الرحمف بف خمدكف، المصدر السابؽ، ص   1
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  :الخشب 
حفر حشكات بارزة عف طريؽ منبر جامع البام  استخدـ خشب الجكز في زخرفة  
اميا أشكاؿ ىندسية كعناصر نباتية، كيعتبر خشب الجكز مف أجكد أنكاع األخشاب قك 

كأفضميا قابيمية لمحفر، نظرا لما يشتمؿ عميو مف ألياؼ كخصائص تجعؿ العمؿ الزخرفي 
عميو سيبل ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل فيك مقاـك لضربات الدؽ كالحفر كالنقر عميو، 

لكنو بيف المكف البني كالرمادم، كيمتاز خشب الجكز بتماسؾ أليافو، كقمة تعرجيا يتراكح 
كسيكلة الحفر عمييا بطريقة عرضية، إضافة إلى قابميتو لمنقكش الزخرفية الدقيقة دكف 

 .1تعرضو لمتشقؽ، كمف ميزاتو أيضا نعكمة مممسو عند صقمو
 :النحاس 

 إالٌ خبلؿ الفترة اإلسبلمية،  عمائر مدينة عنابةلـ تكظؼ ىذه المادة بكثرة في زخرفة    
 كباب حماـ الساحة. "سيدم خميؼ"في زخرفة مطارؽ األبكاب كالتي نجدىا بباب زاكية 

 :البالطات الخزفية 
تطمؽ لفظة خزؼ في المغة عمى الجرار كما شابييا، أما لفظة الفخار فقد استعممت 
لمداللة عمى المشغكالت الطينية المسكاة الضعيفة البنية، أما كممة سيراميؾ البلتينية فيي 

نتاج المصنكع مف المكاد الطينية المسكاة سكاء بمعناىا الحالي عف كؿ تنكيعات اإلتعبر 
ير متزججة، كيرجع أصؿ كممة سيراميؾ إلى المفظ اإلغريقي " كيرامكس" كانت متزججة أك غ

عمى امة فالتعريؼ الشامؿ لمخزؼ يطمؽ ، كبصفة ع2سكل مف المكاد الطينيةبمعنى المي 
المشغكالت المصنكعة مف المكاد الطينية المسكاة كالبلزبة، أك التي تكتسب صفة البلزبية 

رضية غير العضكية، كالتي تكتسب خاصية المتانة بالمعالجة الحرارية لبعض المكاد األ
 .3كالصبلدة في تماـ مراحؿ صناعتيا

                                                           
 .73، 72ػػ عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص   1
 .21، ص 1990دار دمشؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، ، 1ػػ نذير الزيات، فف النحت، ط   

 .2، 1عبلـ محمد عبلـ، عمـ الخزؼ، مؤسسة سجؿ العرب، القاىرة، دت، ص  2
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طات صنعت مف طينة مسامية عبارة عف ببلكفيما يخص الببلطات الخزفية فيي 
كيمنع تسرب ى سطحيا بطبلء زجاجي لسد المسامات المكجكدة بيا، غطٌ قابمة لمنفاذ، يي 

لييا، كيزيدىا صبلبة  فمنيا ختمفت مقاساتيا كلمعانا، كقد تعددت أشكاليا كاً السكائؿ منيا كا 
الببلطات المربعة كالمستطيمة كالسداسية، كالنجمية السداسية أك الثمانية األطراؼ إلى غير 

مختمؼ ًاكتست ك ، 1ذلؾ مف األشكاؿ، كقد استخدمت في تكسية الجدراف كالقباب كالمآذف
جدراف أركقة كسط الدار كأركقة المزٌينة لالببلطات بمدينة عنابة في  ٌدكرر الدينية كالالعمائ

محمد لرقش، كالببلطات التي تزٌيف كاجيات عقكد كسط الدار "الطابؽ العمكم كالغرؼ بدار 
 ستعمارية.كىي مجيكلة الصنع كعمى ما يبدك أٌنيا مقمدة تعكد لمفترة االً ، "متيجي"بدار 

 ستخداميا:أساليب وتقنيات الزخرفة ومجالت اِ  ـ2ـ2

 الزخارف الرخامية:  ـ1ـ2ـ2
 :الحفر ذو الزخارف المجسمة 

، كيعتمد ىذا األسمكب عمى نحت أك حفر جميع جكانب كفيو تككف األشكاؿ مجسمة   
، كنجدىا مستعممة في زخرفة 2ككجكه القطعة ميما كانت مادتيا حتى يصؿ إلى الشكؿ المراد

ػػػػ تيجاف أعمدة بيت الصبلة بجامع سيدم أبي مركاف تيجاف أعمدة عمائر مدينة عنابة 
الشريؼ، كأعمدة بيت الصبلة كصحف جامع البام، كأعمدة الطابؽ األرضي بدار بنقي ػػػػ 
عبارة عف نقكش بارزة كمجسمة تمثمت أساسا في كرقة األكنتس بمختمؼ أشكاليا 

 (.83، 43، 16صورة  ) كالحمزكنات، باإلضافة إلى الزخارؼ الرمزية كاليبلؿ كالنجمة
                                                           

دكش، الببلطات الخزفية بمدينة قسنطينة خبلؿ العيد العثماني، دراسة أنمكذجية أثرية فنٌية، مذكرة لنيؿ شيادة مػػ زىيرة ح 1

 . 07، ص 2009ػ  2008ماجستير في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

 .219ػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص 
 .83السابؽ، ص ػ عبد الحؽ معزكز، المرجع  2
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  الغائر الممموء بالرصاص الحفرتقنية:  
 "بف التكميبراىيـ إسيدم " ضريحك  "صالح بام"عمى المكحات التأسيسية بجامع  نيفذت  

كتتـ عف طريؽ تحديد الزخارؼ عمى سطح التحفة ثـ  ،(78، 59 ،21 صورة ) "بنقي"كدار 
ستعماؿ إزميؿ حديدم لمحصكؿ عمى باً  كحد أقصى كاحد سنتيمترحفرىا بعمؽ يصؿ إلى 

، كيضاؼ الرصاص كتابات غائرة، ثـ يقكـ الصانع بإحداث ثقب عمى مسافات متفاكتة
كيعتبر الحفر الغائر أسيؿ كأيسر كأسرع في تنفيذ ، 1األخاديد الكتابية كالزخرفية لمؿء المذاب

اإلسبلمي ثـ أصبح النقش مقارنة بالحفر البارز، كقد ساد الحفر الغائر في بداية العصر 
 .2كتساب الخبرة بمركر الزمفالحفر البارز أكثر شيكعا مع تطكر أساليب الحفر كأدكاتو، كاً 

 :تقنية الحفر البارز 
) صورة  "البام"كمف نماذجيا الزخارؼ المنفذة عمى إطار مدخؿ بيت الصبلة بجامع    
كتجرم ىذه العممية  (،162) صورة ككذلؾ المكحة الرخامية بعيف األسير  ،(48، 47، 46

عمى السطح المراد  وتفريغأك كتابة المكضكع الزخرفي عمى الكرؽ، ثـ يتـ عف طريؽ رسـ 
زخرفتو، ثـ يشرع النقاش في حفر المساحة المحيطة بالرسـ بمقدار معٌيف ال يتعدل في غالب 

ـ يتكٌلى كما يمكف أف ينقش المكضكع الزخرفي عمى السطح مباشرة ثاألحياف كاحد سنتيمتر، 
سكل حكاشي األشكاؿ الزخرفية بالمكشط لتبدك أكثر نعكمة كفي األخير تي النقاش حفره، 

ذا كانت نصكصكبركزا حركؼ كممات النص كتابية يستكجب حفر السطح مف حدكد  ا، كا 
كالفراغات التي ببعضيا أك بينيا، حتى يبرز النقش عف مستكل السطح بالقدر المطمكب، 
ال كمف ميزات الحفر البارز كضكح كبركز المكضكع الزخرفي بشكؿ أجمؿ مف الحفر الغائر، 

  .3برز تأثير الظؿ كالنكر عمى سطح النقش أكثر مف غيرهما كأٌنو يي سيٌ 
                                                           

 . 698، 697، ص مدينة قسنطينة...عبد القادر دحدكح، 1
 .85ص ، المرجع السابؽ، عبد الحؽ معزكزػ  

مجمة محمد عبد الستار عثماف، أضكاء جديدة عمى الكتابات في اآلثار اإلسبلمية " طرؽ تنفيذىا كأساليب تشكيميا"،   2
 .199ـ، ص 2013، الممحقية الثقافية السعكدية في فرنسا، سبتمبر 6، العدد مقاليد ػػ أدكات الكتابة بيف النشأة كالتطكر

 .                                                                    =86ػػ عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص   3
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 لتعشيق:تقنية التجميع وا  
تتـ ىذه العممية بتجميع القطع الصغيرة كتعشيقيا بنقر كحفر حكاؼ أطرافيا بشكؿ   

متعاكس، بحيث يككف طرؼ القطعة األكلى بارزا كغائرا في الثانية، كتعتبر ىذه التقنية مف 
ستعمميا الفناف في زخرفة تحفو الرخامية، كحتى الكبيرة منيا بيف كأىـ الطرؽ التي اً 

بمباني  ةاستخدمت بكثرة في تركيب األعمد، كقد 1كالمنابر كأطر األبكاب كغيرىا كالمحاريب
، "البام"، كأعمدة جامع "سيدم أبي مركاف الشريؼ"مدينة عنابة كنخص بالذكر أعمدة جامع 

كإطار كأطر األبكاب كأعمدة محرس حماـ شقميبة، ، "بنقي"كأعمدة الطابؽ األرضي بدار 
طار المدخؿ الرئيسي ل"البام"مدخؿ بيت الصبلة بجامع   .حماـ القايد، كا 

 الصورة الموضوع الزخرفي أسموب التنفيذ مكان الزخرفة المبنى
 17، 16 أكراؽ أكنتس أزىار التجسيـ تيجاف األعمدة جامع سيدم أبي مركاف

 17، 16 / التجميع كالتعشيؽ األعمدة جامع سيدم أبي مركاف
 الحفر البارز المدخؿ جامع البام

 
 

 47، 46 فركع ػ أزىارػ أىمة

 28 / التجميع كالتعشيؽ المدخؿ جامع البام

 58 زخارؼ كتابية الحفر الغائر المكحة التأسيسية براىيـإسيدم  ضريح

 78 زخارؼ كتابية الحفر الغائر المكحة التأسيسية دار بنقي

 83 / التجميع كالتعشيؽ األعمدة دار بنقي

 139 / التجميع كالتعشيؽ إطار المدخؿ حماـ القايد

 159 / التجميع كالتعشيؽ أعمدة المحرس حماـ شقميبة

 الزخارف الجصية: ـ2ـ2ـ2

يتـ كضع الجص عمى السطح المراد زخرفتو حيث يتراكح سمؾ الطبقة الجصية ما 
حصكؿ عمييا عمى مادة الجص سنتيمترات، بعدىا تنفذ الزخارؼ المراد ال ةإلى أربع ةبيف ثبلث
حياف تستعمؿ قكالب ، كفي كثير مف األزاؿ رطبا كلينا، كيستخدـ في ذلؾ األزاميؿكىك ما

                                                                                                                                                                                     

 .199ػػ محمد عبد الستار عثماف، أضكاء جديدة عمى الكتابات...، ص  
 .698عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص  1
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ت في المساحة المطمكبة، كال بد لمجصاص أف يأخذ ثبٌ لمحصكؿ عمى زخارؼ منفردة بعدىا تي 
كضعية مريحة عند نقشو لمتفاصيؿ الزخرفية الدقيقة أك الكتابات، كتتـ عممية النحت إما عمى 

 .1ر أك نحتا مائبل متجيا إلى أعمىمستكل عمكدم لمجدا

 :تقنية التخريم  
صب الصانع لكحا مف الجص في إطار بسيط مف الخشب يكضع عمى األرض، يي   

تو الصانع مؤقتا عمى الحائط ثـ ينحتو نحتا عميقا مشكبل ثبٌ كبعد أف يصبح المكح متماسكا يي 
كقد ، 2ألكاف مختمفة سد ىذه الفتحات بقطع مف الزجاج ذاتتخريمات دقيقة، كمف ثـ تي 
 ."البام"جامع بيت الصبلة بشمسيات قبة استخدمت ىذه التقنية في 

  الزخارف الحجرية: ـ3ـ2ـ2

  :تقنية الحفر البارز 
حداث زخارؼ بارزة عف طريؽ حفر أرضية السطح المراد زخرفتو، كتتمثؿ في إ  
دار المدخؿ الرئيسي بككذلؾ كاجية عقد رايا، سٌ الدىا منفذة عمى الكاجية الرئيسية بكنج
، "بنقي"، كأعمى المدخؿ الرئيسي لحماـ شقميبة، كتيجاف أعمدة الطابؽ األكؿ بدار "بنقي"

 تبدك الزخارؼ محفكرة حفرا بارزا. حيث
 :تقنية الحفر الغائر  
كاجية كتتـ ىذه التقنية بحفر الزخارؼ بعمؽ معٌيف، فتبدك فيو الزخارؼ غائرة، كتعتبر   

باألردف مف أبرز آثار القرف الثامف الميبلدم التي تميزت بزخارفيا الحجرية قصر المشتى 
أىمة محفكرة حفرا غائرا باإلضافة إلى  راياسٌ كمف نماذجيا بال، 3المنحكتة نحتا غائرا

 مستطيبلت.
                                                           

 .61أندريو باكار، المرجع السابؽ، ص  1
 .62نفسو، ص  2

 .90، ص 1954أحمد محمد عيسى، دار المعارؼ، القاىرة،  :، ترجمة1الفنكف اإلسبلمية، طـ.س. ديماند،   3
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 الزخرفي  الموضوع أسموب التنفيذ مكان الزخرفة المبنى
 الزخرفي

 الصورة/ الشكل
 72 أطباؽ نجمية الحفر البارز الرئيسيةالكاجية  راياسٌ ال

 76 أىمة ػ مستطيبلت الحفر الغائر الكاجية الرئيسية راياسٌ ال

 90 أزىار كفركع الحفر البارز كاجية العقد دار بنقي

 28، 84 كرقة ثبلثية الحفر البارز تيجاف األعمدة دار بنقي

 119 دكائر مشعة الحفر البارز كاجيات العقكد دار محمد لرقش

 101، 100 حمزكنات الحفر البارز تيجاف األعمدة دار متيجي

 156، 43 كتابات كجامات الحفر البارز الساكؼالمدخؿ/ حماـ شقميبة

 الزخارف الخشبية: ـ4ـ2ـ2

 البارز تقنية الحفر : 
 يزاؿ ىذا المصطمح متداكال لدل كالOyma  تعرؼ ىذه التقنية عند األتراؾ بأكيما   
مف النجاريف، كتعتبر طريقة الحفر البارز ذم الحكاؼ المستقيمة أك المائمة مف ىؿ الصنعة أ

ستخداميا في عمؿ حشكات المنابر كالنكافذ ككراسي أبرز األساليب الصناعية التي شاع اً 
ستخدـ العثمانيكف ىذه التقنية في المصاحؼ كالتكابيت االخشبية السمجكقية األناضكلية، كقد اً 

صمكا بيا إلى درجة كبيرة مف اإلتقاف كالميارة الفنية، كقد مثمت معظـ تنفيذ زخارفيـ كك 
الرماف كالكرقة الزخارؼ المنفذة بيذه الطريقة مف العناصر النباتية كزىرة البللة كالقرنفؿ ك 

كتككف األرضية المنفذة عمييا الزخارؼ متساكية، كالناظر إلى ىذه الرمحية المسننة، 
حشكات بعمائر مدينة عنابة كمف أمثمتيا ، 1ممصكقة عمى األرضية ؿ إليو أٌنياخيٌ الزخارؼ يي 

تمثمت في محفكرة حفرا بارزا بأشكاؿ جميمة قكاميا زخارؼ نباتية ال "صالح بام"جامع  منبر
 ) شكل ذات أشكاؿ ىندسية مختمفة باإلضافة إلى حشكات شجرة السرك كفركع نباتية كأزىار،

                                                           
 . 201،  200ػػ ربيع حامد خميفة، الفنكف اإلسبلمية في العصر العثماني...،  ص  1
، 2003، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1ػ شادية الدسكقي عبد العزيز، األخشاب في العمائر الدينية بالقاىرة العثمانية، ط 

 .99ص 
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حماـ ك حماـ البركة الخشبية لمصاريع األبكاب كنجد ىذه الطريقة أيضا منفذة عمى ، (44
 ."متيجي"دار كباب ، "بنقي"دار ككذلؾ باب ، "لرقشمحمد "دار كباب حماـ الساحة، ك القايد، 

 الزخارف المعدنية:ـ 5ـ2ـ2

 تنكعت تقنيات كأساليب الزخرفة بالتحؼ المعدنية سكاء كانت مف الذىب أك الفضة 
أك الحديد أك النحاس أك البركنز لتشمؿ طرؽ الحفر كالتكفيت كالتطعيـ كالحز كالتقطيع 

في  متمث بلستخداـ الزخرفي لممعادف ، أما بعمائر مدينة عنابة نجد االً 1كالتخريـ إلى غير ذلؾ
 التقطيع.تقنية الصب ك الحز ك الحفر ك تقنية 

  :تقنية الحفر والحز 
أقدـ األساليب المستخدمة في زخرفة المعادف، كتتطمب عند تعتبر ىذه الطريقة مف   
رؽ كالحفر، كيختمؼ الحفر ستخداميا أف يككف سمؾ المعدف مناسبا حتى يتحمؿ عممية الطاً 

في ككنو أكثر عمقا عمى سطح التحفة، كيعتبر النحاس كالبركنز مف أنسب  عف الحز
ستمرت لفترة طكيمة في زخرفة التحؼ المعادف التي تبلئـ ىذه التقنية الصناعية التي اً 

مغمقة كمف نماذج ىذه التقنية المنفذة عمى عمائر مدينة عنابة نذكر ، 2المعدنية اإلسبلمية
 لتي تزٌيف عقد المدخؿ الرئيسي بحماـ القايد.ا، كالدبابيس "متيجي"باب دار 

  التقطيع: التفريغ أو تقنية 
صناع المعادف في العصر العثماني، كيتـ تعتبر ىذه التقنية مف أفضؿ الطرؽ لدل   

ستخداميا طرؽ عمييا، كقد شاع اً الحصكؿ عمى الزخارؼ بتفريغ الزخرفة بكاسطة آلة حادة يي 
 اكالمباخر، حيث تؤدم غرض دكات اإلضاءة المعدنية العثمانيةعمى نطاؽ كاسع في زخرفة أ

منفذة في زخرفة  فنجدىا ستخداميا كأسمكب زخرفيفي آف كاحد، أما عف اً  اكزخرفي اكظيفي
لى ذلؾ فقد استخدـ أسمكب التفريغ في عمؿ مقابض كقكاعد األكاني كاألسمحة، باإلضافة إ

                                                           
 .163ػػ  144، ص المرجع السابؽـ.س. ديماند،  1
 .44ربيع حامد خميفة، الفنكف الزخرفية اليمنية...، ص  2
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الحميات المعدنية أعمى قمـ المآذف كالقباب، كفي األبكاب المصفحة بالمنشآت المعمارية 
رقتي باب حماـ مطستعماالتيا بعمائر مدينة عنابة فنجد ليا نماذج ب، كفيما يخص اً 1ةالعثماني

الساحة المشكمة مف النحاس األصفر كىي عبارة عف نجمة ثمانية يحتضنيا ىبلؿ بو حمقة 
 .(58) صورة  "سيدم خميؼ"مطرقة باب زاكية ك  ،مف النحاسيدؽ بيا عمى دائرة 

 :تقنية الصب  
كتتـ عف طريؽ صير المعادف المختمفة كصبيا في قالب حجرم تـ إعداده مف قبؿ   
عميو الزخارؼ المطمكبة، كنظرا لككف منتجات ىذه التقنية عرضة لمكسر اضطر الصانع كحفرت 

 .2إلى ضركرة إحداث زخارؼ غائرة فييا لتقكيتيا كضماف تماسكيا
 البالطات الخزفية: تقنية زخرفة ـ6ـ2ـ2

لكاف تستعمؿ تتـ زخرفة الببلطات الخزفية بتحضير سائؿ طيني مف التربة المختمفة األ
تسمى بالبطانة، كيشكؿ ىذا الطبلء غبلفا يكسب سطحيا لكنا جديدا يختمؼ عف لكف كطبلء 
بطريقة الرسـ تحت عرؼ ، بعدىا يتـ رسـ العناصر الزخرفية ثـ يكضع الطبلء، كتي 3العجينة

الطبلء، كقد تكضع الطبلءات أكال ثـ ترسـ الزخارؼ، كتسمى في ىذه الحالة بطريقة الرسـ 
مية زخرفة الببلطات الخزفية كضع تصميـ زخرفي يناسب المكاف ، كيسبؽ عم4فكؽ الطبلء

ـ المكضكع الزخرفي عمى عدد الببلطات التي يحتاج إلييا المكاف، قسٌ المراد تغطيتو، ثـ يي 
ختبلؼ في كتتـ عممية الحرؽ دفعة كاحدة كفي درجة حرارة متساكية حتى ال يككف ىناؾ اً 

 .5درجات المكف الكاحد

                                                           
 .138، 137الفنكف اإلسبلمية في العصر العثماني...، ص ربيع حامد خميفة،  1
 . 45ػ ربيع حامد خميفة، الفنكف الزخرفية اليمنية...، ص  2
 .186، ص 2006، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 1ػ عاصـ محمد رزؽ، الفنكف العربية اإلسبلمية في مصر، ط 
 .54،  53، ص 2014محمد أديب السبلكم، الفنكف كالحرؼ التقميدية المغربية، البكح اإلبداعي، مطابع الرباط،  3
 .19ػػ ربيع حامد خميفة، الفنكف اإلسبلمية في العصر العثماني...، ص  4

 .720ػ عبد القادر دحدكح، مدينة قسنطينة...، ص 
 .63 ، صـ1977، جميكرية مصر العربية، لمكتب الجامعيةالجياز المركزم  التركي،الخزؼ سعاد ماىر محمد،   5
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ف المسمـ معظـ األلكاف إال أٌف ىناؾ بعض األلكاف تمٌيز بيا الفنا ستخدـاً كقد 
ستعمميا بكثرة كىي المكف الذىبي كاألخضر كاألحمر كاألزرؽ كاألصفر، كلتحريؾ شعكر كاً 

نساف مف الكاقع األرضي لجأ خرج اإلكالمشاعر بحيث يي حساس رتقاء بو في اإلاإلنساف كاالً 
قتصر ، أما فيما يخص الببلطات الخزفية فقد اً 1كالفضيستخداـ المكف الذىبي الفناف إلى اً 

الفناف العثماني عمى المكنيف األخضر كاألزرؽ، فضبل عف المكف البرتقالي المحبب لدل 
 .2العثمانييف

 ًامتازتالقطع غير المؤرخة، فقد  في تأريخ بعض اكبير  اكنظرا لككف األلكاف تمعب دكر 
 14)كؿ فترة مف فترات العيد العثماني بمكف خزفيا، فعمى سبيؿ المثاؿ يمتاز خزؼ القرنيف 

كاألزرؽ كاألخضر الزرعي، في حيف  المكف األصفر كالبني كاألرجكاني حتكائو عمىباً  (ـ15ك 
عمى المكف األزرؽ بدرجاتو الفاتح كالداكف مع  (ـ16)قتصرت الزخرفة في أكائؿ القرف اً 

بدأ يظير المكف األحمر الطماطمي  (ـ16)الحدكد السكداء كالخضراء، كفي منتصؼ القرف 
كأصبح يميؿ  (ـ19)ستمر حتى القرف الذم يعتبر مف أىـ سمات الخزؼ التركي، كالذم اً 

رة أخرل كخاصة في خزؼ بدأ يظير المكف األصفر م (ـ18)إلى البني الفاتح، كفي القرف 
 .3ككتاىية

كيتـ الحصكؿ عمى األلكاف بخمط أكاسيد معدنية مختمفة مع أكسيد الرصاص الذم 
عطائيا البريؽ المرغكب ، كمف أىـ ىذه األكاسيد 4يعتبر المادة األساسية لتثبيت األلكاف كا 

                                                           
، دار اإلعصار العممي لمنشر 1فداء حسيف أبك دبسة ك خمكد بدر غيث، الفنكف ما بيف الحضارات القديمة كالحديثة، طػػ  1

 . 120، ص 2011كالتكزيع، األردف، عماف، 
ممخص الفف اإلسبلمي في المشرؽ العربي منذ نشأتو حتى القرف العاشر الميبلدم في " ػ عمي السرميني كحبل الصابكني، 

، ص 2009، دمشؽ، 2، العدد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اليندسية، "نماذج مف الفنكف الجدارية ) فسيفساء كتصكير جدارم(
609. 

 .147ـ، ص 2007لتكزيع، دمشؽ، ، دار دمشؽ لمطباعة كالنشر كا6، ط1محي الديف طالك، الفنكف الزخرفية، ج 2
 .64سعاد ماىر محمد، الخزؼ التركي...، ص   3
 .61محمد أديب السبلكم، المرجع السابؽ، ص  4
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، نذكر أكسيد النحاس، كأكسيد الككبالت، كأكسيد الحديد، كأكسيد المنغنيز، كأ كسيد اليكرانيـك
، كأكسيد القصدير، كفيما يمي جدكؿ يكضح ذلؾ  :  1كأكسيد األنتيمكاف، كأيضا أكسيد الكرـك

 األلوان األكاسيد
 أخضر زمردم أكسيد النحاس+ مادة رصاصية
 أخضر فيركزم أكسيد النحاس+ أكسيد الحديد

 أزرؽ أكسيد الككبالت
 أزرؽ داكف أكسيد الككبالت+ دىانات رصاصية
 أزرؽ بركسي أكسيد الككبالت+ أكسيد األلكميف
 أكسيد الككبالت+ أكسيد الزنؾ

 
 

 أزرؽ فاتح
 أسكد أكسيد الحديد+ أكسيد المنغنيز
 أصفر أكسيد الحديد+ أكسيد اليكرانيكـ
 أحمر برتقالي أكسيد الحديد+ دىانات رصاصية
 بني محركؽ، أسكد أكسيد المنغنيز+ أكسيد الحديد

 بنفسجي المنغنيز+ أكسيد الككبالت+ الصكداأكسيد 
 أصفر فاتح أكسيد اليكرانيكـ

 أحمر برتقالي أكسيد اليكرانيكـ+ أكسيد الحديد
 أصفر أكسيد األنتيمكاف

 أصفر فاتح أكسيد األنتيمكاف+ زنؾ
 أصفر داكف أكسيد األنتيمكاف+ حديد

 أخضر أكسيد الكركـ
+ مكاد رصاصية  مائؿ لئلحمرارأخضر  أكسيد الكرـك
+ القصدير+ الجير  أحمر أكسيد الكرـك

 أبيض أكسيد القصدير
 

                                                           
 .50، 49سعاد ماىر محمد، الخزؼ التركي...، ص   1
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 :الفصل  ممخص

تنكعت مكاد البناء كالزخرفة المستعممة في تشييد كتبميط كتكسية كتزييف معالـ مدينة 
عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية، كًاحتمت الحجارة بنكعييا الرممية كالكمسية الصدارة، حيث 

كبيرا في مختمؼ مباني المدينة، باإلضافة إلى الرخاـ كاآلجر كالجص كالقرميد  عرفت شيكعا
كالمعادف كالخشب كالمبلط، ىذا التنكع نتج عنو ًاختبلفا كتعددا في تقنيات البناء كأساليب 

 الزخرفة.
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 تمييد:

يف الفنكف العثمانية بأساليب فنٌية أكركبية كطبعتيا بطابع عثماني، كلعؿ مف ب تأثرت
تعني المؤلؤة   Barrocoلباركؾ لفظة مشتقة مف البرتغاليةكاتمؾ األساليب نذكر فف الباركؾ، 

زدىر أصبحت تطمؽ عمى طراز فني اً  (ـ17ق/ 11)غير الميذبة في شكميا، كخبلؿ القرف 
كتأثرت بو العمارة  (ـ18)نتقؿ إلى تركيا مع أكائؿ القرف النيضة، ثـ اً في أكركبا بعدعصر 

كالفنكف العثمانية في سائر البمداف العربية كاإلسبلمية التي خضعت لحكـ الدكلة العثمانية 
 ؽ عميو خبلؿ القرف التاسع عشر فف الباركؾ التركي.طمى حتى أصبح يي 

رة كالنحت كالتصكير، كيتجمى ىذا صطبلح الباركؾ كؿ فنكف العماكيندرج تحت اً  
ندماج ىذه الفنكف الثبلثة معا، ككاف في بداياتو األكلى يحمؿ معنى ىمجيا الطراز أكثر عند اً 

ة كغريبة، كمف ميزاتو كثرة الزخرفة كاإلفراط فييا، كما تمٌيز بالكتؿ ككف عناصره الزخرفية شذٌ 
ستعماؿ الخطكط المستقيمة، الفف عف اً الزخرفية كالتشكيبلت الفنٌية المعقدة، كيعزؼ ىذا 

قبالو عمى الخطكط المنحنية كالحمزكنية كما يتصؿ بيا مف سطكح مائمة كأقكاس مختمفة   .1كا 

 العناصر الزخرفية النباتية: ــ1

 :السيقان والفروعـ 1ـ1
السيقاف كالفركع أساس كؿ عنصر زخرفي نباتي، فيي التي تحمؿ العناصر عد تي   

، كليذا نجد الفناف يسمي اأك ثمار  اأك أزىار  ابمختمؼ أنكاعيا سكاء أكانت أكراقالنباتية 
سـ ذم فإذا كاف ذا فرع كاحد أطمؽ عميو اً المكضكع الزخرفي حسب عدد الفركع المستخدمة، 

ذا كاف مككن  .2مي بذم الخطيف إلى غير ذلؾمف فرعيف سي  االخيط الكاحد، كا 
                                                           

 .32، 31، 30ػػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص   1

 .64، ص 2015، دار الكفاء، اإلسكندرية، 1ػػ حسف محمد عبد النكر، الييئة العامة لشكاىد القبكر اإلسبلمية كتراكيبيا، ط 

  Arseven (C.E), les Arts decoratifs turcs, Ankara, p. 57.                                             2 
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سعفات ممتصقة كسيقاف نباتية كفركع متمكجة  تعتبر األشرطة الضيقة المككنة مفك 
نتشار في الفف الساساني كالبيزنطي كاألمكم المشرقي، كما مف الكحدات الزخرفية الشائعة االً 

 .1تتشرت في الفف المرابطينتشارىا في جامع قرطبة كمدينة الزىراء، كاً كثر اً 

شكؿ زخرفي نباتي  عمى ،بالببلطات الخزفية Losangeظيرت زخرفة المعينات كما 
في المسجد الجامع بقرطبة في المقصكرة التي شٌيدت في عيد  ككذافي عيد المكحديف، 

نتشارا كاسعا خبلؿ الفترة الممتدة مف القرف نات النباتية اً ، حيث عرفت المعيٌ "الحكـ الثاني"
لببلطات تزٌيف ابمعالـ مدينة عنابة  جاءت، ك 2الميبلدم الثالث عشر إلى القرف الخامس عشر

"، ككذا التي تكسك متيجي"دار كسط الدار بتكسك كاجيات العقكد المشرفة عمى الخزفية التي 
، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45) شكل  جدراف كسط الدار كغرؼ دار "محمد لرقش"

52، ،53 ،55 ،74 ،77.) 

كتتخذ فركع كجذكع السيقاف أشكاال عديدة فقد تككف ممتدة، أكمنثية كمتشابكة، 
أكمتقاطعة كمتتابعة، كنجدىا أحيانا قريبة مف الطبيعة، كأحيانا أخرل تككف شديدة التحكير 

 .3كتتمٌيز بقربيا إلى العناصر اليندسية منيا إلى أصميا النباتي
نحناء كالتمكج كفؽ حركات كمف ميزات ىذا العنصر النباتي قابميتو لمتشكيؿ كاالً 

المسطحات، ككؿ ىذه الميزات كانت نتيجة كأكضاع مختمفة كفي أماكف متعددة مف 
خصائص طبيعية كالميكنة كالطراكة، كالتي أضفت حيكية عمى الزخارؼ النباتية فأصبحت 

 .4تبدك ككأٌنيا مشيد طبيعي
                                                           

المركز الثقافي لمتعريب كالترجمة، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  :مالدكنا بابك، التككيف الزخرفي في الفف األندلسي، ترجمة 1

 .123ـ، ص 2009
 .119، ص نفسو 2

(، 1465ػػػ 1269ق/ 869ػػ 669عبد العزيز محمكد لعرج، جمالية الفف اإلسبلمي في المنشآت المرينية بتممساف )   3

 .203، دار الممكية، الجزائر، ص 1دراسة أثرية فنٌية جمالية، ط
 .381عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص   4
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تخذت عٌدة أشكاؿ كنجدىا بعمائر مدينة عنابة منفذة عمى الببلطات الخزفية، كقد اً 
 كىي:

، 6، 4، 3، 2، 1) لوحة تتخمميا أكراؽ كأزىار  سيقاف رفيعة ممتدة عمى ىيئة فرع كاحد -
7 ،8 ،13 .) 
 (.16، 11، 9) لوحة سيقاف بسيطة ممتفة تتخمميا أكراؽ كأزىار، كأحيانا نجدىا منفردة  -
 (.25، 15، 14، 13، 12، 10) لوحة سيقاف غميظة كمنفردة  -
 األوراق: ـ2ـ1
 :المراوح النخيمية 

المكضكعات الزخرفية في الفف الساساني مثمما ظمت أكراؽ المراكح النخيمية مف أىـ  
عكد إلى القرف كانت عميو في الفف الشرقي القديـ، كقد عثر في المدائف عمى لكحات جصية ت

تحمؿ أشكاال عديدة مف المراكح النخيمية كىي محفكظة ميبلدم الالخامس أك السادس 
ذات أشكاؿ قمبية، كأخرل  بمتحؼ المتركبكليتاف، مف بينيا مراكح كاممة كأنصافيا، كأخرل

 مفصصة الحكاؼ محفكرة حفرا عميقا.
كتعتبر تفريعات المراكح النخيمية كمشتقاتيا المتعددة في الفف الساساني األصكؿ  

المباشرة لمثيبلتيا في اآلثار اإلسبلمية األكلى كما يشاىد في قصر المشتى كمنبر جامع 
مسمـ قتبس الفناف السكريا، كقد حدث أف اً القيركاف، كفي تيجاف بعض األعمدة المرمرية ب

بتكر أشكاال جراء تغيير أك تحكير عمييا، كفي حاالت أخرل اً شكؿ المركحة الساسانية دكف إ
 .1جديدة مجردة مما أدل إلى ظيكر أسمكب زخرفي إسبلمي أصيؿ

سيدم "منبر جامع نخيمية في زخرفة القبيبة الجصية بكاستعممت أنصاؼ المراكح ال 
 "البام"زدانت بيا حشكات منبر جامع حيث حفرت حفرا غائرا، كما اً  "مركاف الشريؼأبي 

لتكاءاتيا بتبلت كتنتيي في أحد اً  قاعدتيا مف مركز زىرة ذات ثماف بأسمكب بارز تنطمؽ

                                                           
 .31ديماند، المرجع السابؽ،  .ـ س  1
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متساكية الفصكص أنصاؼ ىذه المراكح ك  (،44، 78) شكل  بكريدة ثبلثية عمى ىيئة برعـ
 .حيث تتراجع نيايتيا إلى الداخؿ ممتكية كمتتابعة

  :ورقة األكنتس 

يعكد أصميا إلى اإلغريؽ، ككاف أكؿ ظيكر ليا عمى ، 1عرؼ أيضا بشككة الييكدتي 
نتقمت إلى الفف الركماني كلعبت دكرا ىاما مف حيث تعدد أشكاليا، اً  التيجاف الككرنثية،

المسممكف كأصبحت تندرج ضمف ستخدميا كأخذىا عنيـ البيزنطيكف كالساسانيكف، كما اً 
نجات صر الخبلفة باألندلس عمى ككشتي ك زخارفيـ النباتية، حيث استخدمت خبلؿ عص

ستعماؿ الكاسع لكرقة األكنتس أف ، كقد نتج عف ىذا التنكع كاالً 2العقكد ككذا الشرافات المسننة
ك تطكرت كأصبحت فصكصيا عمى ىيئة أصابع رفيعة مسننة، أك ذات أطراؼ شككية أ

مدببة بشكؿ مبالغ فيو ) األكنتس ذك الشككة(، حتى صارت قريبة في شكميا مف أكراؽ 
 ، كىذا ما نجده بتيجاف أعمدة3النخيؿ كأكراؽ العنب، كأصبح مف الصعب التفريؽ بينيـ

  حيث تبدك فييا كرقة األكنتس مجسمة كتشبو إلى حد كبير كرقة النخيؿ  "بنقي"دار صحف 
 (.1ــ79 شكل) 

ختفت نيائيا أكاخر العيد المكحدم كالعيد ستخدميا المرابطكف في جامع تممساف ثـ اً اً  
، لتعاكد الظيكر بالمعالـ كالصناعات التطبيقية لئليالة الجزائرية خبلؿ الفترة 4المريني

العثمانية، كنجدىا بعمائر مدينة عنابة تزٌيف تيجاف األعمدة ذات الطراز الككرنثي بشكميا 
سيدم أبي "جامع تيجاف أعمدة بيت الصبلة ببكؿ مف  ستخدامياكر، كيظير اً البسيط كالمح

                                                           
 . 76ص ، ـ2003ر كالتكزيع، عماف، األردف، ، دار مجدالكم لمنش1الفنكف اإلسبلمية، طإياد الصقر، ػ  1

 .99ػ مالدكنا بابك، المرجع السابؽ، ص  
 . 119، 95فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص ػ  2

 .99ػ مالدكنا بابك، المرجع السابؽ، ص 
 .152المرجع السابؽ، ص فريد الشافعي، ػػ  3
 .107 صػ مالدكنا بابك، المرجع السابؽ،  
 .، ص...سبلميعبد العزيز لعرج، جمالية الفف اإل 4
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كنجد منيا الممساء الخالية ، حيث نجد منيا المعقكفة النيايات كذات األخاديد "مركاف الشريؼ
 (.3ــ27، 2ــ27) شكل  حماـ البركةالسقيفة بيجاف أعمدة بت تمف التعريقات، كما استعمم

  :الورقة الثالثية 
استعممت كعنصر أساسي في زخرفة المباني  كىي عبارة عف كرقة ثبلثية الفصكص  

تيجاف ك ، "لرقشمحمد "دار كسط الدار بكنجدىا بمعالـ مدينة عنابة بتيجاف أعمدة ، 1الدينية
 . (28) شكل  "بنقي"دار بأعمدة الطابؽ األكؿ 

  :ورقة العنب 
، 2تقمت إلى الحضارة اإلسبلميةثـ انً يعكد أصميا إلى الحضارة اإلغريقية كالبيزنطية،   

ستخداميا في الزخرفة اإلسبلمية بصكرتيا الطبيعية ثـ تطكرت كتنكعت أشكاليا كشاع اً 
كظيرت ىذه األكراؽ في الزخارؼ التركية خاصة خبلؿ القرف الثامف عشر ، 3كصكرىا
التي  "لرقشمحمد "دار بليا نماذج بالببلطات الخزفية كنجد ، 4مع أسمكب الباركؾالميبلدم 

  (.2ــ79) شكل تكسك جدراف كسط الدار كغرؼ الطابؽ العمكم 
 األزىار:ـ 3ـ1
  :زىرة الاللة 

كتعرؼ أيضا بشقائؽ النعماف، كقد تضاربت اآلراء حكؿ مكطنيا األصمي حيث ىناؾ   
، في حيف (ـ18)نتقمت إلى تركيا خبلؿ القرف مف يرل أٌف ظيكرىا األكؿ كاف في ىكلندا كاً 

تثبت األدلة التاريخية عكس ذلؾ كتؤكد أٌف زىرة البللة كصمت إلى ىكلندا مف تركيا في القرف 
  .5 (ـ16)

                                                           
 .386خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص  1

Arseven, (C. E), op. cit, p.70.                                                                             2 
سكندرية، ر، اإل، دار كفاء لدنيا الطباعة كالنش1حناف عبد الفتاح مطاكع، الفنكف اإلسبلمية حتى نياية العصر الفاطمي، ط 3

 .68، ص 2011
 .77سعاد ماىر محمد، الخزؼ التركي...، ص   4

Arseven, (C.E), op.cit, p.58.                                                                                 5 
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استخدمت ىذه الزىرة في زخرفة جميع الفنكف بكثرة خبلؿ القرف الثامف عشر في كلقد  
عصر سـ ( حٌتى أصبح ىذا العصر يعرؼ باً ـ1703/ىػ1115عيد السمطاف "أحمد الثالث")

ستنبات أنكاع جديدة حٌتى كصمت الى زىرة البللة، كقد عمؿ عمماء النبات عمى تيجينيا الً 
أكثر مف ألؼ نكع، كأكلى العثمانيكف ىذا العنصر النباتي أىمية بالغة لجمالو كشكمو الزخرفي 

ي سـ الجبللة "اهلل" كمف ثـ أكسب ىذا التشابو فباإلضافة إلى تشابو حركؼ لفظة "اللة" مع اً 
خرل فقد كاف ليذه الزىرة أ، كمف جية 1دسية لدل العثمانييفالحركؼ زىرة البللة شرفا كقي 

تخذكىا رمزا لمحب الصكفي، فصكركىا عمى أٌنيا كأس داللتيا الرمزية عند الصكفية الذيف اً 
، كاستعممت 2أحمر أك أصفر كبو شراب، الذم يرمزكف بو إلى شرب كأس المحبة اإلليية

 (.51) شكل  "محمد لرقش"زخرفة الببلطات الخزفية بدار  ىذه الزىرة في

  :زىرة القرنفل 
نتشرت بكثرة اً  عتقد أٌنيا جمبت مف الصيف أك إيراف،ىي زىرة مجيكلة المصدر، كيي   

، 3سطنبكؿ أكثر مف مائتي نكع زىرة قرنفؿإذكر أٌنو كاف يكجد بحدائؽ عند العثمانييف، كيي 
استعممت في زخرفة الببلطات الخزفية التي تكسك جدراف كنجدىا في عمائر مدينة عنابة 

منبر جامع  االتي لـ تشمميا دراستنا، كأيض دار لعكابديةببللـ المؤدية إلى الطابؽ العمكم الس
  (.1ــ80) شكل  "البام"
 :زىرة الورد  
، كنجدىا بعمائر نتشارىا في الفنكف الزخرفية الجزائرية خبلؿ العيد العثمانيشاع اً   

عمى بشكميا الطبيعي نفذت عمى الببلطات الخزفية نتباه، كقد بشكؿ ممفت لبلً مدينة عنابة 
تخذت اً ك  "، بنقي"، ككذلؾ بالركاؽ العمكم بدار "محمد لرقش"جدراف كسط الدار كالغرؼ بدار 

 ثبلثة أشكاؿ:
                                                           

 .124-122ص ...، الخزؼ التركيسعاد ماىر،  1
 .120، ص 2006شرؽ، القاىرة، ، مكتبة زىراء ال1عبد الناصر ياسيف، الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسبلمية، ط 2

Arseven, (C.E), op.cit, p.58.                                                                                3 
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 (.46، 45) شكل عمى ىيئة كردة متفتحة تنمك منيا فركع مكرقة  -
 (.2ــ80، 60) شكل  ىيئة زىرة متفتحة تتخمميا أكراؽ مسننةعمى  -
 (.54) شكل  عمى ىيئة باقة تنبثؽ مف مزىرية تتخمميا أكراؽ صغيرة -
 :زىرة الياسمين  
، كىي 1تعتبر مف األزىار الربيعية التي عرفتيا الفنكف الجزائرية خبلؿ الفترة العثمانية  

بلطات ىا تزٌيف البكنجدستعماؿ مقارنة باألزىار األخرل، سداسية البتبلت، ككانت قميمة االً 
بالطابؽ  الغربية الغرفة  كأيضا ببلطات حماـ شقميبة، بدخؿ الرئيسي تؤطر المالخزفية التي 

      عمى شكؿ باقة تنمك مف سيقاف متفرعة كمكرقة كتنبثؽ مف مزىرية "متيجي"دار باألكؿ 
 .(3ــ80) شكل 

 :زىرة الموتس  
لى الفف األخميني كالساساني، كمف ثـ ترجع    أصكؿ زىرة المكتس إلى مصر القديمة كا 
جدت بيف نتقمت إلى الفنكف اإلسبلمية حيث يعكد أكؿ ظيكر ليا في العصر األمكم فقد كي اً 

فذت عمى الزخارؼ المحفكرة عمى كاجية قصر زخارؼ الفسيفساء كفي قبة الصخرة، ككذلؾ ني 
شاع ىذا العنصر الزخرفي النباتي باألندلس حيث عرؼ تطكرا المشتى ببادية األردف، كقد 

 .2كبيرا بجامع قرطبة كمدينة الزىراء

عف شكميا الطبيعي  كاستخدمت زىرة المكتس في بدايتيا بأسمكب زخرفي محكر أبعدىا
اليجرم/  الذم عرفتو في الفنكف السابقة عف الفف اإلسبلمي إلى غاية نياية القرف السابع

، حيث بدأت ترسـ بأسمكب جديد يتميز بالقرب مف الطبيعة، كلعؿ مميبلدالالثالث عشر 
نجدىا ، ك 3السبب في ذلؾ يرجع إلى التأثيرات الفنٌية الصينية الكافدة إلى الشرؽ اإلسبلمي

                                                           
الفنكف التطبيقية الجزائرية في العيد العثماني دراسة أثرية فنٌية، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في اآلثار شريفة طياف،  1

 .289ص ، 2008-2007ثار، جامعة الجزائر، اإلسبلمية، معيد اآل
 .61، ص المرجع السابؽدكنا بابك، مالػ 2

، الدار 1الكتابات كالزخارؼ عمى النقكد كالتحؼ المعدنية في العصر المممككي البحرم، ط ػ محمد عبد الكدكد عبد العظيـ،
 .333، ص 2009لبناف،  -العربية لممكسكعات، بيركت

 .334، 333محمد عبد الكدكد عبد العظيـ، المرجع السابؽ، ص  3
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بعنابة منفذة عمى مادة الجص بتقنية الحفر  "الشريؼسيدم أبي مركاف "بريشتي منبر جامع 
 (.4ــ80 شكل) البارز 

 :الزىرة أو الوريدة ذات البتالت 
زدانت بيا عمائر مدينة عنابة، كقد ظيرت تعتبر مف أكثر الكحدات الزخرفية التي اً     

، كاإلطار الرخامي لمدخؿ بيت الصبلة، كعمى تيجاف "البام"عمى حشكات منبر جامع 
الببلطات الخزفية، ، كما نجدىا تزٌيف "سيدم خميؼ"األعمدة المندمجة بكاجية محراب زاكية 

كقد تنكعت أشكاليا حيث نجد منيا الزىيرات الثبلثية، كزىيرات رباعية الفصكص كأخرل 
 سداسية، كأيضا الثمانية البتبلت، باإلضافة إلى زىرة بعٌدة صفكؼ مف البتبلت.

بشكؿ زخرفي متناسؽ مع التككيف الزخرفي ككؿ، كىي  كقد طبقيا الفناف بحيث تبدك 
بأزىار فعمية، كلكف الفناف المسمـ طبع عمييا سمة ىندسية كاضحة عندما رتب  أشبو ما تككف

تخاذ الزىرة ذات الشكؿ المنتظـ في ترتيب بتبلتيا بتبلتيا بشكؿ منبسط حكؿ دائرة، كيرجع اً 
 ةكتسع ةأك سبع ةإلى ما اتبع في الفنكف اإلسبلمية منذ نشأتيا، حيث رتبت الزىكر ذات ست

ستمر ارؼ الحجرية لقصر المشتى باألردف بأسمكب ىندسي، كاً فصكص في الزخ ةكعشر 
ستخداـ ىذا األسمكب في تمثيؿ الزىكر بعد ذلؾ، حيث نجد زىكرا سداسية البتبلت داخؿ اً 

نجمة سداسية عمى المنبر الخشبي لجامع القيركاف، ثـ ظيرت بعد ذلؾ عمى الخزؼ ذم 
ف السمجكقية بإيراف كالعراؽ خبلؿ البريؽ المعدني الفاطمي في مصر، كأيضا عمى المعاد

، 1ستخداميا فيما بعد عمى مختمؼ المنتجات الفنية كالعمائرنتشر اً ، كاً (ـ12ق/6)القرف 
عبارة عف زىرة سداسية أك ثمانية تنطمؽ مف دائرة كسطى  "البام"منبر جامع ريشتي كنجدىا ب

أك ما يعرؼ بكرسي الزىرة كيحيط بالزىرة ككؿ إطار داخمي مفصص كمزدكج، كما جاءت 
 (.81) شكلبمدينة عنابة  لمٌدكرتزخرؼ الببلطات الخزفية 

                                                           
 . 340ػػ  338، ص عبد الكدكد عبد العظيـ، المرجع السابؽ محمدػػ   1

 .218ػ عبد العزيز لعرج، جمالية الفف اإلسبلمي...، 
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مؤل أما الزىيرات الثبلثية فقد جاءت أحيانا عمى ىيئة براعـ نباتية، كتقـك بدكر  
ذه الكريدات عمكما الفراغات الصغيرة أكثر منيا تككيف مكضكع زخرفي متكامؿ، كتتككف ى

متدادا يختمؼ مف عنصر إلى الجانبياف منيا متساكياف كاألكسط أكثر اً  مف ثبلثة فصكص؛
تخذ حيث اً  "البام"منبر جامع ريشتي ، كاستخدـ ىذا العنصر الزىرم الثبلثي بحشكات 1آخر

نخيمية قاعدة لو، مشكؿ مف برعميف جانبييف يتكسطيما برعـ ثالث مدبب الرأس مف المراكح ال
التي تكسك جدراف كسط الدار منفذا عمى الببلطات الخزفية منفردا كما نجده  (،44) شكل 
 (. 62 ) شكل "محمد لرقش"بدار 

 األشجار:ـ 4ـ1
 :شجرة السرو  
كليذا كاف القدماء يعتقدكف أٌنيا ، تتمٌيز بمتانتيا كقكة تحمميا 2تعرؼ بشجر الشمشاذ  

ستعممكىا بكثرة في زخرفة عمائرىـ ىتـ بيا العثمانيكف كاً ، كقد اً 3رمز القكة كالعظمة كالخصب
نجدىا باألماكف المقدسة كالمنابر كاف الفناف يراعي أف يككف رسميا في كضع رأسي، ك حيث 

لتطبيقية خاصة سجاجيد كالمحاريب، كالمآذف كالميضآت، كما رسمت عمى مختمؼ فنكنيـ ا
الصبلة، ككنيا ترمز في معتقداتيـ لمخمكد كالحياة المتجددة، باإلضافة إلى غرسيا بالمقابر، 

خضرار ىذه الشجرة الدائـ جعميا عندىـ رمزا لمخمكد، كما كلعؿ ذلؾ مرتبط بعكامؿ دينية فاً 
ح إلى بارئيا مف ناحية ناحية كبصعكد الرك  رتفاعيا الشاىؽ كالمئذنة يذكرىـ باآلذاف مفأٌف اً 
، أما 1، كقد أرجع بعض العمماء أٌف عمك ىذه الشجرة يرمز لمكشؼ عف المجيكؿ4أخرل

                                                           
 .218عبد العزيز لعرج، جمالية الفف اإلسبلمي...، ص   1

ص ، 1986سكريا،  –، إشبيمية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، دمشؽ 1محمد حسف آؿ ياسيف، معجـ النبات كالزراعة، ج 2
259. 

لطيفة بكرابة، التصكير في سقكؼ المنشآت المدنية في العيد العثماني بمدينة الجزائر كالمدف السكرية ) حمب كدمشؽ(،  3
 .255، ص 2009-2008دراسة أثرية فنٌية، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في اآلثار االسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

 . 75، ص لتركي...الخزؼ ا، محمد سعاد ماىرػػ  4
 .121، 120عبد الناصر ياسيف، المرجع السابؽ، ص ػ 
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 شكل )منفذة بأسمكب الحفر البارز  "البام"بمعالـ مدينة عنابة فنجدىا بريشتي منبر جامع 
82.) 

 الثمار:ـ 5ـ1

الفنكف الساسانية كالركمانية ستخداـ الثمار مف العناصر الزخرفية اليامة في كاف اً  لقد
نتقمت إلى المنشآت اإلسبلمية األكلى بببلد الشاـ حيث جاءت تزيف قصر كالبيزنطية ثـ اً 
كأكؿ ظيكر ليا عند العثمانييف كاف في عصر زىرة البللة  كعنصر ثانكم، ، 2خربة المفجر

كنجدىا بعمائر ، 3كترسـ عادة عمى مع أكاني الزىكر، أك أطباؽ الفاكية بدكف أكراؽ أك فركع
المستخدمة في تكسية جدراف كسط الدار منفذة عمى بعض الببلطات الخزفية  مدينة عنابة

 (،48، شكل 16لوحة )  مرسكمة بالمكف األزرؽ "محمد لرقش"بدار كغرؼ الطابؽ األكؿ 
كتتمثؿ في ثمار العنب التي ترمز لمسٌيد المسيح أك دمو أك الخمر المقدس عند المسيحييف، 

  . 4أما في اإلسبلـ فيعتبر مف فكاكو الجنة المذككرة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة

 :تالمزىريا ـ6ـ1

مف القرف  ضكع زخرفي عند العثمانييف ابتداءستخداـ المزىريات كمك لقد شاع اً  
 ستعماليا خبلؿ القركف المكالية، كلعؿ أقدـ ظيكر لعنصر زخرفة، كتكاصؿ اً (ـ15ىػ/9)

 .5الزىرية التي تنبثؽ منيا أفرع كأكراؽ تنتيي بأزىار كثمار كاف عمى فسيفساء قبة الصخرة

ختمفت كتنكعت أشكاؿ المزىريات بالفنكف كالعمائر الجزائرية خبلؿ العيد كلقد اً  
مشكمة مف العثماني، كنجد ليا نمكذجيف بالببلطات الخزفية بمعالـ مدينة عنابة، منيا مزىرية 

ذات بدف ممتمئ مزكدة بمقابض منفذة عمى المربعات الخزفية ة كبدف كقاعدة، فكىة كرقب
                                                                                                                                                                                     

 .121ص  عبد الناصر ياسيف، المرجع السابؽ، 1
سكندرية، لنشر، اإل، دار كفاء لدنيا الطباعة كا1الفنكف اإلسبلمية حتى نياية العصر الفاطمي، طحناف عبد الفتاح مطاكع،  2

 .73 ، ص2011
 .77سعاد ماىر محمد، الخزؼ التركي...، ص   3
 .75عبد الناصر ياسيف، المرجع السابؽ، ص  4
 .307شريفة طياف، المرجع السابؽ، ص  5
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طار ك  "متيجي"دار ب الجنكبية بالغرفةالمكجكدة  كأخرل  ،(1ــ83) شكل  حماـ شقميبةمدخؿ ا 
كسط الخزفية لمعقكد المشرفة عمى ببلطات التزٌيف مف دكف مقابض عمى ىيئة سمة صغيرة 

 .(2ــ83) شكل  "متيجي"دار ب الدار

  :الباقاتـ ـ7ــ1

كاألكراؽ  منيا أزىار الياسميف كأزىار الكرد،  تشكمت أساسا مف مختمؼ أنكاع األزىار
 تقريبا. امخركطي تنمك مف فكىة مزىرية أك سمة تتخذ شكبل، ماركالفركع النباتية كالث

 العناصر الزخرفية الكتابية:ـ 2

  ِستخدامو:الـخط المغربي ومجالت ا 

النكع مف الخطكط مف الخط الككفي، كىك مف أقدـ الخطكط العربية كأكثرىا اشتؽ ىذا 
يا نتشر في جميع أنحاء إفريق، اً (ـ912ىػ/300)نتشارا، كأقدـ نمكذج لو يعكد إلى سنة اً 

سبانيا خبلؿ القركف الكسطى، كقد كاف يعرؼ بالخط القيركاني إالشمالية، ككاف مستعمبل في 
، كمنو تطكرت عٌدة خطكط مغربية محمية منيا الخط (ـ670ىػ/50)نسبة إلى مدينة القيركاف 

التكنسي كالخط الجزائرم، كالخط الفاسي كالخط السكداني، كلكؿ نكع مف ىذه الخطكط ميزاتو 
فالخط التكنسي كىك أقرب لمخط المشرقي في طريقة رسـ حركفو، إاٌل أٌنو  ؛1كخصائصو

فيو الحركؼ  الخط القيركاني بغمظ السطر كتبدكيختمؼ عنو في تنقيط الفاء كالقاؼ، كيتمٌيز 
قصيرة كقريبة مف بعضيا البعض، أما الخط األندلسي ينسب إلى مدينة قرطبة حاضرة 

صرىا، كتداخؿ كمماتو، كتتجمع حركفو عمى شكؿ ستدارة حركفو كقً األندلس، كمف ميزاتو اً 
 .2ومكثؼ كقكم كتحتفظ بكؿ النقاط، كىك مف أسيؿ األنكاع لمتعرؼ عمي

                                                           
 117ـ، ص 1939ىػ /1358، المطبعة التجارية الحديثة، الحجاز، 1محمد طاىر الكردم، تاريخ الخط العربي كآدابو، ط 1
،118. 

 .268، 267ػػ عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص   2
 .394ػػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص    
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أما الخط الفاسي فيتمٌيز بأناقة حركفو كطكؿ األسطر العمكدية، كالتباعد كالتناسؽ بيف  
بزكاياه كحركفو الخط الجزائرم تحاد حجـ األسطر، بينما يعرؼ متداد، كاً ت االً الحركؼ ذا

المغربي الجزائرم ينسب إلى  فالخط "ىكداس"، كيصعب في الغالب قراءتو، كحسب الحاٌدة
مدارس أساسية تجمت تأثيراتيا بكضكح في الخط المغربي الجزائرم، كبدرجة أكثر عمى  ثبلث

نتشرت في الشرؽ الجزائرم، كالمدرسة األندلسية المخطكطات، كىي المدرسة القيركانية التي اً 
ستحكذت عمى منطقة الحدكد التي تأثرت بيا منطقة الكسط الجزائرم، كالمدرسة الفاسية التي اً 

نتشر لجزائرية المحاذية لممغرب، أما الخط السكداني كىك نكع مف الخطكط المغربية اً الغربية ا
فريقيا السكداء منذ القرف السابع اليجرم، كيتمٌيز بشكمو الجاؼ، كحركفو الثقيمة في أقطار إ

 .1غير المتناسقة كذات زكايا حادة كبيرة
 ي النقاط اآلتية:كعمكما فالخط المغربي يتمٌيز بعٌدة خصائص، يمكف حصرىا ف 

تككف سطكر الحركؼ القائمة كاأللؼ كالبلـ كالطاء كالظاء كالكاؼ في غالب األحياف  -
 منحنية كتعمكىا نقطة غميظة، كلـ تكف مستقيمة إال نادرا.

ختفت تتخذ قفبلت بعض الحركؼ كالصاد كالضاد كالطاء كالظاء شكبل إىميجيا، كما اً  -
 صاد كالضاد سكاء في كسط الكممة أك في أكليا.السنينة العمكدية التي تنيي حرفي ال

فيو خاصة حرؼ السيف كالشيف كالصاد كالبلـ  د أكاخر الحركؼ بشكؿ ممفت كمبالىغمتدااً  -
كالميـ كالنكف، كقمما تكضع نقط اإلعجاـ عمى الحركؼ النيائية كحرؼ القاؼ كالفاء كالياء، 

 .2زاؿ نقط حرؼ التاء المربكطة المفردةكما قد تي 
 "بنقي"دار بالتي تعمك المدخؿ الرئيسي عمى المكحة التذكارية المغربي خط لنفذ اكقد  

 (.78 صورة) حركفو حفرا غائرا مممكءة بمادة الرصاص  حيث حفرت
                                                           

 .394ػػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   1

 .269، 268، 267ػػ عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص   
 .394ػػ خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   2

 .271ػ عبد الحؽ معزكز، المرجع السابؽ، ص  
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  ِستخدامو:خط الثمث ومجالت ا 

 عتبر الخطاط خطاطا إاٌل إذا أتقنو، كىك مف أصعبيعبر عنو بأـ الخطكط، كال يي 
، 1ىك أكؿ مف كضع قكاعد الثمث "بف مقمةاً "كيعد الكزير  ،الخطكط كيميو النسخي ثـ الفارسي

كسمي بالثمث ألٌنو يكتب بقمـ يبرل رأسو بعرض يساكم ثمث قمـ الطكمار المشتؽ منو، حيث 
ف شعرة مف شعر البرذكف، في حيف يقدر عرض قمـ يكعشر  ايساكم سمؾ ىذا األخير أربع

، كعرؼ في العصكر المتأخرة بالمحقؽ نتيجة تحقيؽ كؿ حرؼ مف 2شعراتالثمث ثماني 
 .3أطمقكا عميو جمٌي الثمثفحركفو األغراض المراد منيا، أما العثمانيكف 

، "بف مقمةاً "ختمفت اآلراء في نسب خط الثمث فيناؾ مف يرجع ظيكره إلى الكزير كقد اً  
ىك  (ـ816-815ىػ/ 200)كفي حكالي سنة المت "إبراىيـ الشجرم"كىناؾ مف يرل أٌف الخطاط 

 .4منو خترع منو قمما أخؼبتكر ىذا الخط الذم طكره عف خط الجميؿ، كاً مف اً 

سترساؿ كالتنكع في كتتمٌيز حركؼ خط الثمث بعٌدة ممٌيزات أىميا الرصانة كاالً  
ضخامة حجميا، كمف الحركؼ التي كانت تكتب بنسب أكبر كأطكؿ منيا في خط النسخ 

شكميا مقكسا كمائبل في كيككف نذكر حرؼ الداؿ كالراء كالسيف كالعيف كالقاؼ كالنكف 
ستدارة لتعكد سترساؿ جميؿ، بحيث يتعدل طرؼ ىذه  الحركؼ مستكل السطر ثـ تنتيي باً اً 

"سيدم  ضريح، كىذا ما يتضح لنا في حركؼ المكحة التأسيسية ب5يؼ رشيؽ كجميؿإليو بتحر 
بف" النكف كالداؿ في لفظتي " اً  أٌف حرفيحيث نبلحظ عمى سبيؿ المثاؿ  "بف التكميإبراىيـ 

                                                           
 .101محمد طاىر الكردم، المرجع السابؽ، ص  1
 .52ص  ،3المصدر السابؽ، ج، القمقشندمأبك العباس أحمد  2
، ص ـ1994اإلسبلمي، بيركت ػ لبناف،  ، دار الغرب1الخط كالكتابة في الحضارة العربية، طيحي كىيب الجبكرم،  3

130. 
 . 130نفسو، ص ػ  4
 .312محمد طاىر الكردم، المرجع السابؽ، ص ػ  

 .399خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   5
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إلى السطر، كمف خصائص خط  اصعد" مقكساف كمائبلف ثـ يبدآف بااًلستدارة ليك " سعدت
 .1سفؿاألالثمث أيضا قابمية حركفو لمتركيب كتبدأ طكالع حركفو بسنة ينتيي طرفيا إلى 

عمى  "البام"بجامع  نيفذ، حيث اإلسبلمية استخدـ خط الثمث بمعالـ مدينة عنابة 
 ضريحككذلؾ ب (،21صورة ) المكحة التأسيسية بأسمكب الحفر الغائر المممكء بالرصاص 

الرخامية التي تعمك المدخؿ الرئيسي التأسيسية  كحةالمعمى  "بف التكمي"سيدم إبراىيـ 
كالكتابة التأسيسية التي تعمك  ،(59) صورة  بأسمكب الحفر الغائر المممكء بالرصاص أيضا

ككذلؾ أعمى  ،(169) صورة المتعمقة بتجديد القمعة ك  القمعة الحفصيةبالمدخؿ الرئيسي 
بحماـ شقميبة نجد العبارة الدينية المنفذة عمى مادة الحجر بأسمكب الحفر  المدخؿ الرئيسي

 .(44) شكل  البارز

كغالبا ما كانت تتبع العبارات بنقط اإلعجاـ كالحركات كالفتحة كالكسرة كالضمة  
كالتنكيف كالسككف، كذلؾ إلضفاء طابع جمالي زخرفي عمى النصكص الكتابية كأيضا مؿء 

"سيدم إبراىيـ  ضريحك  "البام"لحاؿ بكتابات المكحة التأسيسية بكؿ مف جامع الفراغ كما ىك ا
كما زكد الحقؿ الكتابي ببعض الزخارؼ النباتية التي تفصؿ بيف األبيات  ،"بف التكمي

تخذت شكؿ كردة كالتي اً  "البام"الشعرية كتمؾ الدبابيس التي تزٌيف المكحة التأسيسية بجامع 
مفصصة، باإلضافة إلى دكائر صغيرة قسمت إلى أرباع أنصاؼ دكائر كحفرت عمى مادة 

 .  (21) صورة الرخاـ بتقنية الحفر الغائر المممكء بالرصاص 

 (. 84)شكل  العناصر الزخرفية اليندسة: ـ3

 :الخطوط 
المنكسرة  ة ك المنحنيك تعتبر الخطكط بمختمؼ أشكاليا كأحجاميا سكاء المستقيمة    

كالمتمكجة كالمتكازية كالرفيعة كالسميكة كالغميظة أساس أم مكضكع زخرفي، فنجدىا أحيانا 

                                                           
 .399خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص   1
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الفراغات  مؿ كعنصر لمؿءكأحيانا تستعلعناصر زخرفية نباتية ككتابية كحيكانية،  اتشكؿ إطار 
 التي يتركيا المكضكع الزخرفي.

 :األطباق النجمية 

النجمي لتككينو النجمي الناشئ مف مضمعات متعددة األضبلع طمؽ مصطمح الطبؽ أي 
تحيط بشكؿ نجمي أكسط، حيث تحكلت تمؾ العناصر الزخرفية اليندسية المتراصة إلى 

تتألؼ األطباؽ ، ك 1تصميمات كاممة كمستقمة بذاتيا، كعمؿ إبداعي يجمع بيف العمـ كالفف
د مف شكؿ آلخر، كتحيط بو النجمية مف ترس في الكسط تختمؼ أضبلعو مف حيث العد

كحدات زخرفية تعرؼ بالمكزات كىي عبارة عف أشكاؿ مدببة تتككف مف أربعة أضبلع مشكمة 
متعدد األطراؼ، تحصر بينيا بعدد أطرافيا أشكاال سداسية األضبلع تعرؼ  ابذلؾ نجم
نجمية األطباؽ التعتمد ، ك 2نة بذلؾ شكبل دائريا كامبل يعرؼ بالطبؽ النجميبالكندة مكك  

نجمية متعددة  أساسا عمى الدائرة كأقطارىا التي تقطعيا خطكط مككنة بذلؾ أشكاال
نتشرت بكثرة في مصر اً  ، ثـ(ـ12ق/ 6)كاف أكؿ ظيكر ليا بمصر خبلؿ القرف ، األضبلع

زدىارىا في كالشاـ عمى الزخرفة األيكبية كالمممككية، حيث بمغت زخرفة األطباؽ أكج اً 
زداد ترابطيا، كفي العراؽ خبلؿ بمصر كفييا تعددت أضبلع النجـك كاً العصر المممككي 
كقد شكمت األطياؽ النجمية ، 3ستخداميا باألندلس كببلد المغربمتد اً الفترة العباسية، ثـ اً 

                                                           
 .250نيا سيد محمد عفيفي، "اإلبداع التشكيمي في زخارؼ األطباؽ النجمية"، ص   1
 .180ػػ عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة...، ص   2
 .329ػػػ شريفة طياف، المرجع السابؽ، ص   
 . 77، 76، ص المرجع السابؽإياد الصقر،  3
 .134، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػػ 

 .329ػػ شريفة طياف، المرجع السابؽ، ص 
Migeon Gaston, Manuel  d’art musulman : arts plastiques et industriels, 2édi, t2, éditions 
Auguste Picard, Paris, 1927, p. 271, 276.                                                                   

Claude  Prost, les revêtements céramiques dans les monuments musulmans de l’Égypte, 
imp. De l’institut français d’archéologie orientale,  le Caire, 1916, p. 45, 46.                       
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حتكتو مف إبداع فكرم كتقني برؤية ىندسية أكلية سمة ممٌيزة في الفنكف اإلسبلمية لما اً 
دكائر، لكنو صمـ كفؽ حساب ىندسي كرياضي متقف كخاصة في كالمستقيمات كالمربعات كال

ثـ تكرار نظمو البنائية التكرارية، كخطكطو المستقيمة كأضبلعو المتكررة، كزكاياه المائمة، 
الكحدات سكاء بشكميا الكامؿ أك بأنصافيا أك أرباعيا في أماكف تبلحميا حتى يظير 

كنجدىا بالكاجية الرئيسية ، 1تطبيقو عميياالتصميـ ككؿ، ثـ بتشكيمو عمى الخامة المراد 
ككذا أعمى مدخؿ حماـ شقميبة عبارة ، (72) صورة  تزٌيف باطف الدخبلت الجداريةلمٌسرايا 

 .عف سٌرة في شكؿ طبؽ نجمي نفذت عمى مادة الحجر بطريقة الحفر البار

 :المستطيل 
مف مضركب طكلو في  ينتجكىك المربع المختمؼ األضبلع القائـ الزكايا كمساحتو ما 

يعتبر مف المضمعات التي استعممت كمكاضيع زخرفية حيث أحاطت بالمداخؿ ، ك 2عرضو
بخطكط بارزة أك مساحات غائرة، كزٌينت كاجيات المباني العامة كجدراف المحاريب، ككثيرا 

ف كنجدىا بعمائر مدينة عنابة عبارة ع، 3ما تداخمت أك تناكبت مع العقكد النافذة أك الصماء
كما ىك الحاؿ مصارع المداخؿ الرئيسية ، ككذلؾ "البام"ريشتي منبر جامع حشكات تزٌيف 
 كاستعممت أيضا، حماـ الساحة، كمدخؿ "متيجي"، كمدخؿ دار "محمد لرقش"بمدخؿ دار 

 . "متيجي"بالطابؽ األكؿ بدار  الغربيةضمفات الخزانات الجدارية المكجكدة بالغرفة ب
 :المربع 

يرمز المربع إلى العناصر األربعة كىي التراب كالماء كاليكاء كالنار، أما لدل الكثير 
مف الشعكب القديمة خاصة في اليند كالفرس كالصيف كحكض المتكسط فيك يرمز إلى 
التراب، كقد يتكافؽ مفيكـ الشكؿ المربع لؤلرض تماما مع مفيكـ النقاط الرئيسية األربعة، كما 

                                                           
 .251نيا سيد محمد عفيفي، المرجع السابؽ،   1
ىػ/ 1411مدبكلي، القاىرة، ، جمعو كحققو: عزيز سكلاير عطٌية، مكتبة 1أسعد بف مماتي، كتاب قكانيف الدكاكيف، ط 2

 .286ـ ، ص 1991
 .381عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  3
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لبعض مع مفيكـ أنير الجنة األربعة، كيعتبر المربع عند اليند منذ القديـ يتكافؽ في نظر ا
، كجاء بعمائر مدينة عنابة في شكؿ حشكات 1ستقراركقتنا الحالي الشكؿ الرمزم لبلً إلى 

، كأيضا ، كباب المدخؿ الرئيسي بحماـ الساحةحماـ البركةبارزة بباب المدخؿ الرئيسي ب
 ."البام"حشكات منبر جامع 

 :المعّين 
قائبل: " المعٌيف المتساكم األضبلع، المختمؼ  "بف مماتياً "فو الكزير األيكبي عرٌ يي 

يعتبر مف األشكاؿ اليندسية ، ك 2الزكايا، كمضركب أحد قطريو في نصؼ اآلخر مساحتو"
لزخرفة كاجية قصر ستعماليا بكثرة في العمارة اإلسبلمية، كقد نفذ بمادة الجص التي شاع اً 

، أما بمدينة عنابة نجده منفذا عمى مادة الخشب بباب المدخؿ 3الغربي ببادية األردفالحير 
الرئيسي بحماـ القايد عمى شكؿ معينات تحتضنيا مستطيبلت، ككذلؾ في باطف العقد 

  الغربية، كبدفتي الخزانة الجدارية بالغرفة "بنقي"بالغرفة الشرقية بالطابؽ األرضي بدار 
 قاعدة األعمدة المربعة لتزييفعمى مادة الرخاـ  كنفذ أيضا، "متيجي"بالطابؽ األكؿ بدار 

 .بالمكحة الرخامية بعيف األسير
 :الدائرة 

محدد،  تكلد الدائرة مف خبلؿ حركة شعاع منطمؽ مف نقطة مركزية في مستكل فراغي
     ثـ تأخذ في الدكراف حكؿ ىذه النقطة ممتزمة بإيقاع ثابت ال يتغير، فالعبلقة بيف النقطة 
كالدائرة عبلقة تكحد كتماثؿ بيف النقطة كأجزاء الخط المرسـك حكليا، كىك ما يرمز إلى حركة 

عاقب الميؿ المسمميف حكؿ مركزىـ الكعبة المشرفة، فالدائرة شكؿ تتمثؿ فيو حركة الحياة مف ت

                                                           
، ص 1992، ترجمة: عبد اليادم عباس، دار دمشؽ، سكريا، 1فيميب سيرنج، الرمكز في الفف ػ األدياف ػ الحياة، ، ط  1

476. 
 .286أسعد بف مماتي، المصدر السابؽ، ص  2
 .397عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  3
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لسمطة رمز في النصكص الممحمية اليندية إلى ا، في حيف ت1كالنيار، كالبداية كالنياية
عتبار الدائرة رمزا لمسماء في كثير مف الثقافات كخاصة الصينية، الممكية، كما يمكف اً 

، 2كتسمح الدائرة المكتممة بالحصكؿ عمى أشكاؿ ىندسية بسيطة كالمربع كالمثمث كالمعٌيف
 حيث حماـ البركةأبرز معالـ مدينة عنابة التي نقش عمييا ىذا الشكؿ اليندسي نذكر كمف 
عبارة عف كما نجدىا  ،الدكائر الباب الخشبي لممدخؿ الرئيسي في شكؿ حشكات بارزة تزٌيف

، كأيضا استخدمت في زخرفة بعض النحاسصنكعة مف ال باب حماـ الساحةمطرقة 
 .الببلطات الخزفية

  :المثمث 
ستند ، كيرمز المثمث المتساكم الساقيف الم3خطكط مستقيمة ةحيط بو ثبلثمستكو ت سطح

لثالكث المقدس، كسبؽ أف كاف رمزا إلييا في الييكدية، عمى قاعدة في الفف المسيحي إلى ا
كفي العالـ الفينيقي كاف المثمث المكضكع عمى قاعدتو كالذم يعمكه حاجز أفقي كقرص يشكؿ 

، كيعتبر المثمث مف األشكاؿ اليندسية التي دخمت في رسـك 4اجيةاآللية تانيت القرط
الزخارؼ اإلسبلمية خاصة المثمثات المتساكية الساقيف أك المتقايسة األضبلع، كنجدىا 
مستقمة أك تحيط بعناصر زخرفية أخرل، كقد كجدت ليا نماذج في كاجية قصر المشتى 

عمى ىيئة  حماـ الساحةالرئيسي لمدخؿ ال، أما بمعالـ مدينة عنابة نجدىا تزٌيف 5األمكم
 .حشكات بارزة

 :الجامة 
ىي في األصؿ أساس العبكة المحشكة بالباركد لتنطمؽ مف البندقية كىي الخرطكشة، 
كيقصد بيا أيضا السٌرة التي تتكسط رسما زخرفيا محفكرا عمى الحجر أك منقكشا عمى الجمد 

                                                           
 . 289ػػ أسعد بف مماتي، المصدر السابؽ، ص  1
 .367ػ محمد عبد الكدكد عبد العظيـ، المرجع السابؽ، ص  

 .480، 478فيميب سيرنج، المرجع السابؽ، ص   2
 .293أسعد بف مماتي، المصدر السابؽ، ص  3

 .475فيميب سيرنج، المرجع السابؽ، ص   4
 .348عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  5
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، كتتخذ الجامات أشكاال عديدة كمتنكعة منيا البيضكية الشكؿ 1أك منسكجا عمى السجاد
كالطكالنية كالنصؼ دائرية، كالمفصصة كالمكزية إلى غير ذلؾ مف األشكاؿ، كغالبا ما تتكسط 

كنقكش كتابية أيضا ، 2زخارؼ نباتبة مف أزىار كأكراؽ كفركع كسيقاف ممتفةىذه الجامات 
فيف كأحيانا تنتيي بتدبيب، كجاءت تفصؿ بيف عمى شكؿ أطر مفصصة الطر كأطباؽ نجمية 

الكتابات كقد حفرت عمى مادة الرخاـ كممئت بالرصاص، كنجدىا بالمكحة التأسيسية بجامع 
 ."بف التكمي"سيدم إبراىيـ  ضريح، كالمكحة التأسيسية ب"البام"

 العناصرالزخرفية الرمزية:ـ 4

 :اليالل 

ظير اليبلؿ كعنصر زخرفي ألكؿ مٌرة في الفنكف اإلسبلمية مع نجمة خماسية عمى 
عبد الممؾ "ك "بف معاكيةيزيد "، ك"بف أبي سفيافزياد "ك "معاكية"الدراىـ التي ضربيا كؿ مف 

ستمر ظيكره عمى السكة حٌتى العصر المممككي، كما عمى الطراز الساساني، كاً  "بف مركاف
ؿ الممكية في فارس، ككجدت األىمة أيضا مجسٌدة عمى بعض األكاني زخرفت بو سركج الخي

 .3الخزفية الفاطمية التي عثر عمييا بمدينة الفسطاط

سبلجقة قتبسكا اليبلؿ مف ختمفت فمنيـ مف يرل أٌف العثمانييف اً تعددت اآلراء كاً كقد  
حيث كاف شعار  تخذكه رمزا ليـ كصكركه عمى أعبلميـ بعد فتحيـ لمقسطنطينية،الرـك كاً 

ركل أٌنو قديـ عند البيزنطييف قبؿ تككيف مممكة الرـك الشرقية كجعمكه مممكتيـ الشرقٌية، كيي 
شعارىـ كصكركه عمى أبنيتيـ كنقكدىـ، كىناؾ مف يرل أٌف ىذا العنصر الزخرفي كاف معركفا 

ستعممو كقد اً  عند العثمانييف منذ نشأتيـ، ككاف معركفا عند السبلجقة كما عرفو قبميـ الفرس،
بعض الخمفاء العباسييف عمى رأس عمميـ األسكد، كنظرا لكلكع السبلطيف العثمانييف بتعظيـ 

                                                           
 . 394قطام أصبلف آبا، المرجع السابؽ،  ص ك أػػ  1
ص ، 1996، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1معجـ المصطمحات كاأللقاب التاريخية، طمصطفى عبد الكريـ الخطيب، ػ  

119. 
 .340شريفة طياف، المرجع السابؽ، ص  2
 .317، ص العمارة...معجـ مصطمحات عاصـ محمد رزؽ،  3
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تخذكه عمى ىيئة أبازيـ تزٌيف عمائميـ، كما اليبلؿ لـ يكتفكا بزخرفتو عمى أعبلميـ حيث اً 
 .1نقشكه عمى أكسمتيـ

المعالـ اإلسبلمية راجع  ستخداـ اليبلؿ الذم كاف يعمك قباب كمآذفكأغمب الظف أٌف اً 
رتباطو ببداية األشير اليجرية إلى ككف ىذا العنصر الزخرفي رمزا لمنكر، باإلضافة إلى اً 

َيْسَألوَنَك َعِن اأَلِىم ِة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت التي كرميا اهلل في كتابو الكريـ في قكلو عز كجؿ :" 
ْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا َوَلِكن  اْلِبر  َمِن ات َقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ِلمن اِس َواْلَحجِّ َوَلْيَس اْلِبر  ِبَأْن تَ 

تخذ اليبلؿ كشعار لبعض الدكؿ اإلسبلمية كيقابمو ، كقد اً 2"َأْبَواِبَيا َوات ُقوا الم َو َلَعم ُكْم ُتْفِمُحونَ 
 .3عند المسيحييف الصميب

، حيث جاء يعمك نتباهبشكؿ ممفت لبلً  معالـ مدينة عنابةكقد نفذت زخرفة اليبلؿ عمى  
في شكؿ أىمة مفرغة تتكسطيا نجمة خماسية،  الشريؼ" سيدم أبي مركاف"ة منبر جامع يبقب

     ،"صالح بام"يتكج مئذنة جامع كما جاء باإلضافة إلى الكاجية الجانبية لريشتي المنبر، 
، "البام"بجامع  مدخؿ بيت الصبلةباإلطار الرخامي حفرا بارزا عمى  اكنجده أيضا محفكر 

رايا حيث نقش اليبلؿ سٌ لمالكاجية الرئيسية كأيضا ، "سيدم خميؼ"أعمى قبة زاكية ككذلؾ 
لغرفة باكالخزانة الجدارية  باإلضافة إلى كجكده بككشتي العقد ،عمى مادة الحجر بزخرفة غائرة
 كسط الدارة عقكد الطابؽ األكؿ المطؿ عمى كاجيك بزخرفة بارزة،  "متيجي"دار الجنكبية ب

التيجاف ككذلؾ  ،"بنقي"دار الطابؽ األرضي بتيجاف أعمدة كأيضا ، "لرقشمحمد "دار ب
المدخؿ باب منيا الرئيسية مداخؿ أبكاب الد عمى سٌ محرس حماـ شقميبة، كما جي الرخامية ب
 (.1ــ85) شكل  حماـ الساحةباب المدخؿ الرئيسي بك  ،حماـ البركةبالرئيسي 

                                                           
 .12 ،11 ،10 ،9 ،8أحمد تيمكر، تاريخ العمـ العثماني، القاىرة، دت، ص  1
 .189سكرة البقرة، اآلية  2
 .318-317، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػػ  3

 .94حناف عبد الفتاح مطاكع، المرجع السابؽ، ص ػ  
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 :(2ــ85) شكل  األشكال النجمية. 

الفنكف كالصناعات التطبيقية الجزائرية ستعماؿ األشكاؿ النجمية عمى فضبل عف اً  
خبلؿ الفترة العثمانية، كتتمثؿ أساسا في النجمة  جزائريةالمباني النجدىا أيضا منفذة عمى 

ال ستعماليا زخرفي أٌف الغرض مف اً الخماسية كالسداسية كالثمانية الرؤكس، كعمى ما يبدك 
 .1لو بالدالالت الدينية كالعرقية كما تشير إليو بعض األبحاثعبلقة 

 النجمة الخماسية:  -
حممت رمز اإلنساف أك الجسـ الكامؿ عند فيثاغكرث، فالنجمة الخماسية في مفيكـ   

اسية، في حيف تمثؿ الفمسفة العربية اإلسبلمية ما ىي إاٌل تحكير لنجمة سٌيدنا داككد السد
كتتمثؿ رمزية النجمة الخماسية في ككنيا تعبر  ،2اإلنساف الكامؿ في نظر الفبلسفة اإلغريؽ

كىي الشماؿ كالجنكب كالشرؽ كالغرب كالكسط، كقد استخدـ ىذا  ةعف الجيات الخمس
العنصر الزخرفي الرمزم عند العثمانييف كطمسـ يقي مف العيف كالحسد، كىذا مايتفؽ مع عدد 
رسـ حرفي األلؼ كالبلـ في العبارة الدينية " ما شاء اهلل"، ىذه الصيغة التي كتبت بكثرة عمى 

اخميا الرئيسية خبلؿ الفترة العثمانية، حيث نجدىا منقكشة كاجيات المباني كجاءت تعمك مد
 .07ـ( كالتي تحمؿ رقـ 1911-1820أعمى مدخؿ دار شيخ الباشا مفتي عنابة )

كىي  ةكما لمنجمة الخماسية دالالت أخرل، منيا رمزىا إلى مككنات الطبيعة الخمس 
ىتماـ كبير في ة الرمزية باً ، كقد حظيت ىذه الزخرف3الماء كالٌنار كالخشب كالمعدف كالحجر

بكؿ مف المنبر  "سيدم أبي مركاف الشريؼ"تزييف مباني مدينة عنابة، حيث نجدىا في جامع 
، قبيبةالك  ريشتي المنبراستعممت بأيضا ك  األصـ، الجصي العقدتعمك ك  ،تفصؿ بيف الكتابات

  .حماـ البركةباب بعمى ىيئة زخرفة بارزة حيث نجدىا مداخؿ أبكاب ال إلى باإلضافة
                                                           

 .344، 342ص ، المرجع السابؽشريفة طياف،  1
عفيؼ بينسي، "معاني النجـك في الرقش العربي"، عف كتاب: الفنكف اإلسبلمية المبادئ كاألشكاؿ كالمضاميف المشتركة،  2

 .60-59، ص 1989ستانبكؿ، دار الفكر العربي، دمشؽ، إ أعماؿ الندكة العالمية المنعقدة في
Arseven (C.E), op.cit, p.25.                                                                                 3 
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  النجمة السداسية: -
األكؿ ىرمي يرمز إلى الكجكد الييكدم، كالثاني ؛ تداخؿ مثمثيف عف تنتج ىذه النجمة  

، كعرفت النجمة 1قاعدم يرمز إلى الكجكد اإلنساني، بمعنى سيطرة الييكد عمى العالـ
، كالكاقع أٌنيا "سميماف"عند الييكد، كسميت كذلؾ بخاتـ سٌيدنا  "داككد"السداسية بنجمة سٌيدنا 
نتقمت إلى الفنكف القبطية كمنيا إلى الفف اإلسبلمي، ككانت ترسـ إما زخرفة مصرية قديمة اً 

 .2ما النباتية كاليندسيةسيٌ المنفرذة  أك مشتركة مع عناصر زخرفية أخرل 

كانت إحداىما زخرفية إذا  ؛فتيمنجمة السداسية دالللٌف إنطبلقا مف ىذا يمكف القكؿ كاً  
بشكؿ بارز  نيفذت كقد، 3ضمف مكضكع زخرفي، كرمزية دينية ميتافيزيقية إذا رسمت منعزلة

لكاجية األمامية اأيضا ، ك "لرقشمحمد "دار بلمدخؿ الرئيسي باالمصراع األيمف أنؼ عمى 
 .راياسٌ الالمتبقية مف 

 النجمة الثمانية: -
 ةمربع يمثؿ كؿ ضمع مف أضبلعو قكل الطبيعة األربع ؛تتألؼ مف تداخؿ مربعيف  

، كتداخؿ المربعيف ةكىي اليكاء كالتراب كالماء كالنار، أما المربع الثاني فيمثؿ الجيات األربع
مدخؿ بيت باب ، كنجد ىذه النجمة في كؿ مف 4يعني أٌف قكل اهلل فكؽ كؿ قكل الطبيعة

 راياسٌ الكاجية ، ك ساحةحماـ البالرئيسي  ي المدخؿ، ككذلؾ مصراع"البام"جامع بصبلة ال
 .التي جاءت فييا محفكرة حفرا غائرا عمى مادة الحجر

  :راحة اليد 

ىي رمز لكؼ اليد، كتعني عند المسمميف اليد المبسكطة التي تدعك بالخير أثناء  
 الصبلة، كترمز كذلؾ لمكـر كالفضؿ، كتعرؼ محميا بالخامسة نسبة إلى أصابع اليد الخمسة،

طالة العمر، اً كتي  فريقيا إستعمميا نساء شماؿ تخذ كتميمة إلبعاد الشياطيف كالحظ السيئ كا 
                                                           

 .59عفيؼ بينسي، المرجع السابؽ، ص  1
 .134، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  2
 .37، ص 1998، 7ددعزىٌية بف كردرة، " خاتـ سميماف"، حكليات المتحؼ الكطني لآلثار،  3
 .60عفيؼ بينسي، المرجع السابؽ، ص  4
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نتشارىا بببلد المغرب في الفترة الفاطمية حيث ، كقد شاع اً 1ككشـ عمى شكؿ خمسة نقاط
محمد "دنا كانت تعرؼ بيد فاطمة أك الخميسة، كالمقصكد منيا ىك اإلشارة باإلبياـ إلى سيٌ 

 "الحسيف"ك "الحسف"ك "فاطمة"ك "عمي"كاألصابع األربعة األخرل إلى  "عميو كسمـصمى اهلل 
 .2رضي اهلل عنيـ
سـ المخمس، كما نتقمت الخامسة مف ببلد المغرب إلى ببلد الشاـ كعرفت باً كقد اً 

نتقمت إلى األندلس كاستعممت كعنصر زخرفي عمى باب الشريعة في قصر الحمراء، اً 
زدانت بيا أبكاب منازليـ كنقشكىا عمى سركج الخيكؿ اً فتشرت بعدىا بيف أىؿ غرناطة نكاً 

، كقد ظير ىذا العنصر الرمزم عمى مختمؼ التحؼ 3كعمى الفخار كالخشب كالجمد كالحمي
قشت عمى جدراف المباني ني ثمانية مف نسيج كقطع خشبية، كما المنقكلة العائدة إلى الفترة الع

خؿ كاألبكاب، حيث رسمت بأسمكب طبيعي أك بعٌدة أشكاؿ محكرة يصعب كفي كاجيات المدا
 .4عمى الباحث أحيانا التعرؼ عمى شكميا

حماـ برئيسي مفتاح عقد المدخؿ البالرخاـ زخرفة كؼ اليد بمدينة عنابة عمى  جيسدتك 
ككذلؾ استعممت  ،كركاجيات الدٌ ك نتباه عمى مداخؿ كما شاعت بشكؿ ممفت لبلً  ،القايد

دار ب كسط الدارفي نماذج لـ تشمميا دراستنا، كنجدىا تعمك كاجيات عقكد  كمطرقة لؤلبكاب
كما استعممت في زخرفة ، بالطابؽ األكؿ محفكرة حفرا بارزا عمى مادة الحجر "محمد لرقش"

  (.3ــ85) شكل  ."سيدم خميؼ"مطرقة المدخؿ الرئيسي بزاكية 

  كميلاإل : 

ىيئة ىبلؿ مزدكج يتشكؿ تارة مف مراكح نخيمية، كأحيانا  ىك زخرفة نباتية عمىاإلكميؿ 
انيكف رمزا تخذه العثمأخرل مف زىرة البللة، كيعتبر اليبلؿ مف الزخارؼ الرمزية حيث اً 

                                                           

Arseven (C.E), op.cit, p. 330.                                                                              1 
 .96-94ص المرجع السابؽ، حناف عبد الفتاح مطاكع، 2
 .95، ص المرجع السابؽحناف عبد الفتاح مطاكع،  3
 .355-354شريفة طٌياف، المرجع السابؽ، ص  4
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، كيعتقد أٌف 1ذلؾ جمٌيا في عمـ الدكلة كغيرىا مف البمداف اإلسبلمية كشعارا لدكلتيـ كيبدك
كميؿ عمى نقكد د نقش اإل، كلق2تخذتو الدكلة العثمانيةإكميؿ الكرد يرمز لمقداسة كىك شعار اً 

كأصبح حسب المعتقدات  بو كثيراضح لنا أٌف الفناف المسمـ تأثر تيك ، 3ياالت العثمانيةاإل
 .4الشعبية خاتـ سميماف الذم يقييـ مف العيف كالجف

 ائرامشكبل مف أكراؽ الغار أك الرند كمحفكرا حفرا غأما في عمائر مدينة عنابة نجده 
ستخدـ الفراعنة كقد اً  ،(190صورة )مف الداخؿ  القمعة الحفصيةأحد أبراج عمى جدراف 

ثمار كأكراؽ نبتة الغار كمادة طبية، ككمنكو لمطعاـ، كتعتبر شجرة الغار  مافكالرك ناف كاليك 
ستخدـ اإلغريؽ كممكؾ نتصار، حيث اً مف أشرؼ األشجار كىي ترمز إلى المجد كاالً 

البطالمة كاألباطرة الركماف أكراؽ الغار عمى ىيئة تيجاف كأكاليؿ كضعكىا عمى رؤكسيـ 
 .5"ديكنيسكس"ك "أبكلك"تيمنا باإللو 

 زخارف الكائنات الحّية: ـ5
 عناصر الكائنات الحية مثؿ الحماـ كالطاككس كالسمؾ كأنكاع الحيكانات تمستخداً  
سـ تصاليا باً كاآلخر رمزم، فقد كانت ليا قدسية عند المسيحييف الً  أحدىما زخرفي لغرضيف
المسممكف برسـ الحيكاف بتقميد الطبيعة إاٌل بعد أف تطكرت الفنكف  كلـ يعف، 6المسيح

 مميبلدالالثاني عشر  زدىارىا ككاف ذلؾ منذ القرف السادس اليجرم/اإلسبلمية كبمغت أكج اً 
كلقد كاف رسـ الحيكاف في الفنكف ، في رسـ الحيكاف األساليب الصينيةبعد أف تأثرت ب

                                                           
 .54 ص ،لبناف، د.ت -دار الثقافة، بيركت الفنكف الزخرفية اإلسبلمية في المغرب كاألندلس،ؽ، مرزك  العزيز عبد محمد 1
سكندرية، الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإل، دار 1دراسات كبحكث في اآلثار كالحضارة االسبلمية، طغيطاس،  السٌيد محمد 2

 . 394 ص ،2005
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التراث ، مجمكعة متحؼ سيرتا ػ قسنطينةفييمة رزقي، سكة الفترة العثمانية مف خبلؿ  3

 .192ص ، 2011كالدراسات األثرية، جامعة منتكرم ػ قسنطينة ػ 
 .330 ص السابؽ، المرجع خبلصي، عمي 4
عزيزة حسف السٌيد سميماف محجكب، رأس مف العصر البطممي، كتاب المؤتمر السابع عشر لئلتحاد العاـ لآلثارييف  5

 .1212ػػ  1210، ص 2015العرب، دراسات في آثار الكطف العربي، القاىرة، 
 .152فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  6



www.manaraa.com

 انثامه....................................................... دراصة تحهيهية نهعىاصر انزخرفيةانفصم 

314 
 

اإلسبلمية مكضكعا زخرفيا أكثر منو رمزيا، كلعؿ الدافع لذلؾ ىك كراىية الفراغ كالرغبة في 
 .1تغطية السطكح كالمساحات بالزخارؼ

 :السمك 
رى ": كرد ذكر السمؾ في القرآف الكريـ في قكلو تعالى        اٍلبىٍحرى ًلتىٍأكيميكٍا ًمٍنوي كىىيكى الًَّذم سىخَّ

ًلتىٍبتىغيكٍا ًمف فىٍضمً  تىرىل اٍلفيٍمؾى مىكىاًخرى ًفيًو كى كٍا ًمٍنوي ًحٍميىةن تىٍمبىسيكنىيىا كى تىٍستىٍخًرجي ـٍ لىٍحمنا طىًريِّا كى لىعىمَّكي ًو كى
كفى  اًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ يىٍعديكفى ًفي كقكلو أيضا: "  ، 2"تىٍشكيري كىاٍسأىٍلييـٍ عىًف اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت حى

يىٍكـى الى يىٍسًبتيكفى  ا كى ـٍ شيرَّعن ٍبًتًي ـٍ يىٍكـى سى ـٍ ًحيتىانييي ـٍ  ۙ  السٍَّبًت ًإٍذ تىٍأًتيًي ًلؾى نىٍبميكىيـ ًبمىا  ۙ  الى تىٍأًتيًي كىذىَٰ
نتقؿ إلى الفنكف ىذا العنصر الحيكاني الزخرفي عند الفراعنة ثـ اً  رؼعي كقد ، 3"كىانيكا يىٍفسيقيكفى 

سـ السمكة بالبلتينية المسيحية كأصبحت لو دالالت مسيحية جديدة عند األقباط، فحركؼ اً 
ىي أكائؿ حركؼ السٌيد المسيح بالمغة اليكنانية، كعمى ىذا فإٌف السمؾ في المسيحية يرمز 

، كمف ثـ عرؼ الفناف المسمـ ىذه 4كالعشاء الرباني المعمكديةإلى المسيح كما يرمز إلى مياه 
ىذه الزخرفة الحيكانية التي ترمز لئلخصاب لكثرة بيضيا، كرمزا لمعيش الرغيد كالخير 

رتباطيا بالماء، كجسدىا عمى مختمؼ التحؼ مف خشب كجص كنحاس كنسيج كخزؼ، الً 
ر الفاطمي عمى أكاني الخزؼ العصنتشرت بكثرة في حيث اً كحمي كاألساكر كاألبازيـ...، 

عمى التحؼ المعدنية أيضا شاعت رسـك األسماؾ كعنصر زخرفي ك ذم البريؽ المعدني، 
 .5مميبلدالالحادم عشر اليجرم/ السادس عشر خبلؿ القرف  تستمر المممككية، كاً 

حيث  "متيجي"مدينة عنابة مرسكمة عمى الببلطات الخزفية بدار عمائر كنجدىا ب 
، كأيضا تكسية كسط الداربالغربي استخدمت في تبميط أرضية الدخبلت الجدارية بالركاؽ 

                                                           
 .255زكي محمد حسف، المرجع السابؽ، ص  1

 .14سكرة النحؿ، اآلية   2
 .163سكرة األعراؼ، اآلية   3
      .132، ص 2011ىناء عدلي، الزخارؼ كالنحت في التماثيؿ كآثار العمارة اإلسبلمية، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ػػ  4

 . 148محمكد إبراىيـ حسيف، الفنكف اإلسبلمية في العصر الفاطمي، دار غريب لمنشر كالطباعة كالتكزيع، القاىرة، دت، ص 
 .42حناف عبد الفتاح مطاكع، المرجع السابؽ، ص ػ 
 . 148محمكد إبراىيـ حسيف، المرجع السابؽ، ص  5
 .399، 398، 397، ص المرجع السابؽمحمد عبد الكدكد عبد العظيـ،  ػ
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سيدم "مطرقة باب زاكية  تبالطابؽ األكؿ بنفس الدار، كما زٌينالشمالية جدراف الغرفة 
 (.1ــ86 شكل) كقد نفذت عمى مادة النحاس بطريقة الحفر البارز  "خميؼ

 :الّديك 

حضكرىا النافع كالجميؿ في حياتنا، كىي تكحي بعظمة الخالؽ في كؿ تمتمؾ الطيكر  
ما خمؽ كأبدع، كالديؾ ذكر الدجاج كجمعو ديكؾ أك ديكة كأدياؾ، كيسمى أيضا الخنزاب، 

، كيعتبر مف الطيكر 1كأعظـ ما فيو مف العجائب معرفة األكقات الميمية كالتبشير بطمكع الفجر
حيث ركم أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف  ،2رتباطو باآلذافالمحببة في اإلسبلـ نظرا الً 

يقتني الديؾ في البيت كالمسجد، كأٌف الصحابة رضي اهلل عنيـ كانكا يسافركف بالديكة 
لتعرفيـ أكقات الصبلة، كذلؾ تأسيا بالرسكؿ صمكات اهلل عميو الذم كاف يقـك لمصبلة في 

ثر عمييا لديؾ في تزييف الببلطات الخزفية التي عالميؿ إذا سمع صياح الديؾ، كقد استعمؿ ا
، فقد أبدل المصكر الفاطمي عمى التحؼ الفاطمية كالخزؼ كالكرؽ سـبمدينة سامراء، كما ري 

ميارة كدقة كبيرة سكاء مف حيث التفاصيؿ التشريحية لجسـ الديؾ أك مف حيث طبيعة الديكؾ 
الصناعات المنقكلة كالمعادف كالسجاد  في زخرفةاستخدـ ، ك نفسيا مف ميؿ لمعراؾ مع بعضيا

كىك رمز الككاكب كالنكر المتكلد كالحيكية، كيسميو اليكناف الطائر ، 3خبلؿ العيد العثماني
بالغرفة  "متيجي"دار بابة منفذا عمى الببلطات الخزفية كنجده في معالـ مدينة عن، 4الفارسي
 كسط الدارب  الغربيالجدارية بالركاؽ  أرضية الدخبلت يزٌيف  بالطابؽ األكؿ، ككذلؾالشمالية 

 (.2ــ86 شكل) 

                                                           
، ص 1998األردف، -، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، عماف1فبلح خميؿ العاني، مكسكعة الحيكاف عند العرب، ط 1

181،185. 
 .129ىناء عدلي، المرجع السابؽ، ص  2
 .157، 155، ص المرجع السابؽعبد الناصر ياسيف، ػػ  3
 .153، 59محمكد إبراىيـ حسيف، المرجع السابؽ، ص ػ  

 .184فيميب سيرنج، المرجع السابؽ، ص   4
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 :العناصر الزخرفية العمائرية ـ6

 ودالعق: 

كىي عبارة عف كعناصر زخرفية بمعالـ مدينة عنابة  العقكدأشكاؿ ختمفت تنكعت كاً  
بارزة عف  افي الجدار دكف تأدية كظيفة معمارية، كتككف حكافي ةككف غائر تعقكد صماء 

الشكؿ النصؼ دائرم، كيأخذ العقد األصـ المسطح شكؿ مدخؿ  اسمت الجدار، كيغمب عميي
أك باب أك نافذة، كقد يشير أحيانا إلى مكاف جمكس الخميفة مثؿ المكجكد في مجمس قصر 
الزىراء، أك ليحدد مكاف المحراب مثؿ ما ىك مكجكد بمساجد إيراف كأضرحة العراؽ، كما جاء 

ـ(، كضريح 12ىػ/6 :القرف ) بالرباط "افحسٌ "لمآذف في مساجد كثيرة كالقيركاف، كبرج يزٌيف ا
ـ(، كقد يستعمؿ العقد األصـ الغائر في الجدراف 13ىػ/7 :) القرف "قبلككف"كمدرسة السمطاف 

كما نجد العقد  ،1كمشكاة أك خزانة جدارية لمقياـ بكظائؼ عٌدة عمى غرار كظيفتو الجمالية
كىك عقد يتككف مف ثبلثة عقكد  "سيدم خميؼ"ثي الفصكص بمدخؿ زاكية األصـ الثبل

كم المفصص ذالعقد الح ، أما2صغيرة، كنجد لو أمثمة في مداخؿ كأسبمة العصر المممككي
 ،صماء مفصصة "لرقش محمد" دارب كسط الدار كعقكدسرايا، نجده بالكاجية الرئيسية لم

كتعتبر العقكد المفصصة ذات أصكؿ مشرقية كأقدـ نمكذج ليا ىك الشريط الزخرفي 
المفصص الذم يدكر بعقد مدخؿ إيكاف كسرل )طاؽ كسرل(، كفي تكنس نجده في بازيميكية 

نتشر في العمارة العباسية بالعراؽ ، كما اً 3تخذ شكؿ عقد زخرفي متعدد الفصكصسبيبة اً 
(، كفي ميجر الألخيضر ) النصؼ الثاني مف القرف الثاني حيث نجده في باب مسجد قصر ا

ق(، أما في مصر 268ػ ػػػىػ 264(، كقصر العاشؽ )ـ882ىػ/248المسجد الجامع بسامراء )
 "بف طكلكفأحمد "( كجامع ـ844ق/212بالفسطاط ) "عمرك بف العاص"فيظير في جامع 

                                                           
 .191، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ، ػػ  1
 .242خيرة بف بمة، المرجع السابؽ، ص  ػ 
 .137، دار المعارؼ، مصر، ص 2أبك صالح األلفي، الفف اإلسبلمي أصكلو فمسفتو مدارسو، ط 2
 .369، ص 1ج...، السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة 3
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العقكد تؤدم ك (، كبالقيركاف نجده في قبة المحراب كفي بعض حشكات المنبر، ـ894/ق260)
دكف أف  في جامع قرطبةكظيفة معمارية  أدتكظيفة زخرفية، في حيف في كؿ ىذه النماذج 
 .1تفقد مظيرىا الجمالي

  ّافاتالشر: 

ىي نياية الشيء أك حافتو، كىي ذلؾ البناء الذم يكضع أعمى القصكر كأسكار المدف 
ككاجيات المساجد كغيرىا مف العمائر، استخدمت في تشييدىا عٌدة مكاد كالحجر كاآلجر 

افات كالخشب كالمعادف، كتككف قاعدتيا أعرض مف قمتيا مف أجؿ تثبيتيا، كقد كاف لمشرٌ 
، كعرؼ ىذا العنصر 2المسننة كظيفة حربية أكثر منيا جمالية ككنيا تؤدم دكر المزاغؿ

ستعماليا في نتشر اً لمسننة( في ببلد فارس كالعراؽ كأكاسط آسيا، كاً المعمارم ) الشرافات ا
الفف الساساني في األطراؼ العمكية لممباني، ككذلؾ كزخارؼ في تيجاف القياصرة 
الساسانييف، كما ظيرت في العمارة الركمانية بالشاـ حيث عثر عمى بقايا منيا في خرائب 

سبلمية إلى ذج لمشرافات المسننة بالعمارة اإلـ نمك المعبد الكبير في مدينة تدمر، كيرجع أقد
ـ(، كخبلؿ العصر العباسي نجده 727ىػ/109العصر األمكم في قصر الحير الشرقي )

" أٌف الشرافات سعاد ماىر"في حيف تذكر الدكتكرة ، 3ـ(836ىػ/221بقصر الجكسؽ الخاقاني )
عمر بف عبد "في عيد  "كسمـالرسكؿ صمى اهلل عميو "سبلمية في مسجد ظيرت بالعمارة اإل

 .5كفي األندلس جاءت تتكج الجدراف الخارجية لجامع قرطبة كمئذنتو، 4"العزيز

النكع األكؿ يتمثؿ في  ؛أنكاع مف الشرافات ةثبلثأما بعمائر مدينة عنابة نجد  
كمنيا الشرافات  (،1ــ87) شكل  جامع البامبالتي تتكج النيايات العمكية الرمحية الشرافات 

، (2ــ87) شكل  سرايا مما أكسبيا صفة القبلعالب أك المدرجة اليرمية الرأس المسننة المائمة
                                                           

 .370، ص 1ج...، السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة 1
 .161، ص معجـ مصطمحات العمارة...عاصـ محمد رزؽ،  2
 .214، 181فريد الشافعي، المرجع السابؽ، ص  3
 .88سعاد ماىر، مساجد في السيرة...، ص  4
 .377، 374ص ، 1، ج...السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة 5
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فباإلضافة إلى كظيفتو العمائرية جاء  نجده بحصف المعذبيف عمى شكؿ ىرمي كالنكع الثالث
رتباطا كثيقا حٌتى افات بالمساجد اً رتبطت الشرٌ كقد اً  (،3ــ87) شكل يؤدم كظيفة زخرفية 

نتقؿ بعرائس السماء، حيث جاءت أشكاليا مف بعيد تشبو ىيئات آدمية متراصة، كقد اً ميت سي 
 .1ىذا العنصر المعمارم إلى الكثير مف المباني األكركبية في العصكر الماضية

 :الكوابيل 
إلى جانب الكظيفة المعمارية التي تؤدييا الككابيؿ فقد كاف ليا جانب زخرفي حيث 

حمؿ شرفات دار كت، (72 صورة) كية الحذ العقكدالدخبلت الجدارية ذات رايا سٌ البتحمؿ 
  (.35، 34  ) شكل حصف المعذبيف"بنقي" ك 

  :الدخالت الجدارية 
كية كزخرؼ باطنيا بعقكد حذرايا تزٌيف الكاجية الرئيسية لممنزه معقكدة سٌ كنجدىا بال

  (.33 ) شكل بأطباؽ نجمية محفكرة حفرا بارزا عمى مادة الحجر
 :المقرنصات 

تعتبر المقرنصات مف أبرز الزخارؼ اإلسبلمية، كىي عبارة عف حنايا صغيرة مقكسة 
تشبو الكاحدة منيا حنية المحراب، كال تستعمؿ إاٌل متكاثرة أكمتبلحمة بصفكؼ مدركسة 

 . 2التكزيع كالتركيب متجاكرة كمتعالية تشبو خبليا النحؿ
الباحثيف المختصيف فمنيـ مف يعتقد أٌف  أما عف أصؿ المقرنصات فقد تضاربت أراء

نتقاؿ أصؿ المقرنص ىك الحنية المكجكدة في أحد أركاف المربع الذم ترتكز عميو منطقة االً 
في القبة، كمف ىذه الحنية تطكرت المقرنصات في العمارة العربية اإلسبلمية، في حيف يرل 

الحنايا الركنية بعد أف تطكرت الحنية ىتدل إلى عمؿ المقرنص مف فريؽ آخر أٌف اإلنساف اً 
 .3الكاحدة بمضاعفة عدد حطاتيا
                                                           

 .128حسيف مؤنس، المرجع السابؽ، ص  1
 . 398ػػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2
، دار الفكر المبناني، بيركت، لبناف، 1ط ػ كامؿ حيدر، العمارة العربية اإلسبلمية ػ الخصائص التخطيطية لممقرنصات 

 .13ـ، ص 1994
 .17، 14كامؿ حيدر، المرجع السابؽ، ص  3
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كتعتبر ببلد فارس ىي المكطف األصمي لظيكر المقرنصات، حيث يعتبر مسجد 
يجرم/ الالجمعة بأصفياف مف أركع اآلثار الباقية المقرنصة يعكد تاريخيا إلى القرف الخامس 

لى قرنيف أك ثبلثة قركف سبقت تأسيس مسجد ميبلدم، كربما تعكد أصكليا إالالحادم عشر 
نتشرت بعدىا في سائر الجمعة، كىذا ما كشفت عنو الحفريات التي أجريت بنيسابكر، ثـ اً 

الببلد اإلسبلمية حيث عرفت عصرىا الذىبي في القرنيف الثامف كالتاسع اليجرييف/ الرابع 
 .1عشر كالخامس عشر الميبلدييف في شماؿ إفريقيا كاألندلس

قد استخدـ ىذا العنصر الزخرفي في القباب كتزييف فتحات األبكاب كالنكافذ كالعقكد ك 
لتقاء السطكح الحاٌدة األطراؼ في األركاف كاألركقة، كما جاءت تغطي المجاالت المقعرة كاً 

 .2بيف السقؼ كالجدراف، كأسفؿ الشرفات خاصة في القصكر كالمآذف
عرفت عمائر مدينة عنابة اإلسبلمية  كقد تعددت أنكاع كأشكاؿ المقرنصات فقد

 ،(88) شكل  "البام"قبيبة منبر جامع  تزٌيفنجدىا ستخداـ المقرنصات ذات الداليات كالتي اً 
كالتي عرفيا المعمارم المشرقي في القصر العباسي ببغداد خبلؿ القرف الثالث عشر 

نتقمت كمصر كالشاـ، ثـ اً ميبلدم، كظيرت في المباني السمجكقية كالمممككية بإيراف كتركيا ال
ؼ قصر الحمراء في غرناطة، كتيجاف كأعمدة كببلد المغرب كنجدىا بأسقإلى األندلس 

ف المقرنصات ذات الداليات الممتصقة بالجدار لعطاريف كقبابيا في فاس، كىي نكعامدرسة ا
 .3كمنيا المتدلية في فراغ

                                                           
 .398عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  1

 . 398عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  2

 .14ػ كامؿ حيدر، المرجع السابؽ، ص 

 .398ػ عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  3

 .                                                                            =37ػ كامؿ حيدر، المرجع السابؽ، ص  
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حجارة في مصر كالشاـ، أما مف حيث مادة صنعيا فقد استعممت عٌدة مكاد منيا ال
كالخشب في سقكؼ البيكت الشامية كالمغربية، باإلضافة إلى المقرنصات الجصٌية في شماؿ 

 .1إفريقيا كاألندلس، كالخزفية في إيراف
 جورية: اآلفاريز األ 

كىي عبارة عف أفاريز تفصؿ بيف الطكابؽ عمى شكؿ صفكؼ متدرجة البركز، كقد 
لؤلفاريز الناحية الجمالية، كتتـ ىذه الزخرفة بكضع القطع  ركعي في تنضيد القطع اآلجكرية

اآلجكرية بشكؿ جانبي، حيث يعمؿ الصانع عمى إبراز أطرافيا ليحصؿ عمى صؼ مف 
كبعمائر مدينة عنابة نجد ىذه األفاريز اآلجكرية تزيف الحد ، 2المثمثات عمى طكؿ الجدار

كتبدك بشكؿ جمي بالكاجية  لداخؿ،مف الخارج أكمف اسكاء  دار بنقيالفاصؿ بيف طكابؽ 
عبارة عف زخارؼ مشكمة مف قطع اآلجر  "محمد لرقش"نجدىا بدار  كماالرئيسية كالشرقية، 

 (.89) شكل تفصؿ بيف الطابقيف األرضي كالطابؽ األكؿ مف الداخؿ 
  :(.90) شكل األعمدة 

حمزكني  في المكحة الرخامية بعيف األسير؛ األكؿ عبارة عف عمكد فيكنمٌيز منيا نكع  
الذم يحمؿ الحنية النصؼ دائرية مف الطرفيف، أما النكع الثاني يتمثؿ في العمكد المربع 

 يؤطر الحنية بأكمميا مف الجانبيف، كيبدأ بالتناقص تدريجيا نحك األعمى.
 :(.90) شكل  القواعد 
سفمي مربع  عدة مزدكجة تتشكؿ مف جزءيف؛األكؿ يتشكؿ مف قا كىي عمى نكعيف؛  

قكامو عناصر حمزكنية، بينما النكع الثاني عبارة عف قاعدة الثاني ك يتكسطو معيف، يميو 
 ".زكني أسفميا عنصر عمى ىيئة حرؼ "كتخذت الشكؿ الحماً 
 :(.90) شكل  التيجان 

 كاآلخر عبارة عف تيجاف مركبة.، األكؿ يتخذ الشكؿ الناقكسي كنمٌيز منيا نكعيف؛
                                                                                                                                                                                     

 .72ػ محمد حسيف جكدم، المرجع السابؽ، ص  
 .403عبد الرحيـ غالب، المرجع السابؽ، ص  1

 .142ـ، ص 2007ئر، محمد الطيب عقاب، " الزخرفة الفنية في المسكف الجزائرم"، الجزا  2
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 :الحّدارة  
تخذت الشكؿ المربع المتدرج كنجدىا تعمك تيجاف األعمدة الحمزكنية التي تكتنؼ اً   

 الحنية عمى الجانبيف بالمكحة الرخامية لعيف األسير.
 :القباب  

كنجدىا بالمكحة الرخامية لعيف األسير كىي عبارة عف قبة مفمطحة معقكفة الطرفيف،    
 تتكجيا دائرة صغيرة.

 :الوحدات المعمارية 
 الحٌدارة التي تحمؿ الحنية المعقكدة بعقد نصؼ دائرمالكحدات المعمارية تعمك    

، كىي ذات تأثيرات فنٌية صينية كفدت إلى أكركبا خبلؿ عصر بالمكحة الرخامية لعيف األسير
الطابؽ  مككف مف طابقيف؛ ، كتتمثؿ في منزؿ(ـ18)نتقمت إلى تركيا خبلؿ القرف النيضة كاً 

، يعمكه طابؽ آخر فتحت بو نافذة بدفتيف تتكجيا قبة مفمطحة السفمي فتح بو باب بمصراعيف
 (.90 ) شكلكفة الجانبيف تنتيي بدائرة صغيرة معق

 زخرفة القواقع البحرية وقشور السمك:ــ 7

مف ـ(، كىي 18ق/ 12شر ىذا النكع مف الزخرفة بشكؿ كاسع خبلؿ القرف )تناً 
الزخارؼ المتأثرة بطراز الباركؾ كالركككك، كتعتبر أىـ ميزة تميزت بيا الببلطات الخزفية 
اإليطالية الصنع، فقد تخممتيا مختمؼ العناصر اليندسية كالنباتية مف أكراؽ كأغصاف 

 .1كأزىار

تكسك كسط كقد رسمت القكاقع البحرية كقشكر السمؾ عمى الببلطات الخزفية التي 
القكاقع البحرية بطريقة محكرة تشبو إلى حد  نيفذت ، حيث"محمد لرقش"دار  الدار كغرؼ

استخدمت قشكر بينما  (،65، 63) شكل كبير أكراؽ نباتية مشعة تزٌيف أركاف الببلطة 
 (.69، 64، 50) شكل مساحة األشكاؿ اليندسية  السمؾ لمؿء

                                                           
 .218زىيرة حمدكش، المرجع السابؽ، ص   1
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 :الفصل ممخص

بالزخارؼ التي تنكعت مف حيث المكاد  بغناىاعمائر مدينة عنابة اإلسبلمية  تمٌيزت
فيناؾ العناصر النباتية مف فركع  متيا؛شتمالمطبقة عمييا كالمكاضيع كالعناصر التي اً 

كسيقاف، كأكراؽ كأزىار كثمار، كالكتابية التي تمثمت في الخط المغربي كخط الثمث، أما 
إلضافة إلى الدكائر قكاميا أطباؽ نجمية كنجـك مختمفة الركؤس بافالمكاضيع اليندسية 

العناصر الرمزية  كانتكالمستطيبلت كالمربعات كالمعينات كاألشكاؿ المضمعة، في حيف 
كميؿ الغار، كما لـ تخؿعبارة عف كؼ اليد ك  منشآت مدينة عنابة مف زخارؼ  اليبلؿ كا 

ككابيؿ الالكائنات الحٌية كالسمؾ كالٌديؾ، كفيما يخص العناصر البنائية فمنيا العقكد ك 
متأثرة بطراز المعمارية الكحدات الافات  كاألفاريز اآلجكرية، باإلضافة إلى ت كالشرٌ كالمقرنصا
 الباركؾ.
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 الخاتمة:

تكصمنا  ،بمختمؼ أنكاعيا األثرية اإلسبلمية بمدينة عنابةمعالـ لممف خبلؿ دراستنا  
 فيمايمي:نجمميا إلى مجمكعة مف النتائج 

تحتكم مدينة عنابة عمى العديد مف المعالـ المختمفة الدينية كالمدنية كالعسكرية لكف  -
خاصة  يامن كثيرحتبلؿ الفرنسي الذم ىدـ الكاالً  لقصؼ األلمانيبعضيا تبلشى بسبب ا

التزاؿ بعض المنشآت محافظة عمى  ، كرغـ ذلؾالدينية بما فييا المساجد كالزكايا كاألضرحة
  .تجديداتتغييرات ك طرازىا المعمارم كالفني األصيؿ إلى يكمنا ىذا رغـ ما طرأ عمييا مف 

المعمارية كزخارفيا المتأثرة بالتقاليد  عناصرالليذه المنشآت ككذا  التخطيطي نظاـالتنكع   -
 .ندلسيةالعثمانية كاألالمحمية ك 

كىك القائـ عمى نظاـ الببلطات كاألساكيب األكؿ محمي  ؛المساجد كفؽ نمطيفبناء  -
قائـ عمى قبة مركزية تحيط بيا مركاف الشريؼ، كاآلخر عثماني  يجامع سيدم أبب مكجكد
 .في جامع البام يبرزك قبيبات 

األكؿ قاعة مربعة تعمكىا قبة كىك ما مٌيز ضريح  ؛طرازيف عمى ػتخطيط األضرحة ًاعتمد -
 بف التكمي.تعمكه قبة كنجده بضريح سيدم إبراىيـ دائرم زاكية سيدم خميؼ، كاآلخر 

في مظيرىا الخارجي، ذات كاجيات ، فقد جاءت بسيطة كرستمرار النظاـ التخطيطي لمدٌ اً  -
مف الداخؿ، فقد  اكثراء فني امعماري اة قميمة الفتحات، كمدخؿ منكسر، بينما عرفت تفننمتصم

بطريقة حسنة ٌدار عمد المعمار خبلؿ العيد العثماني إلى تكزيع قاعات كحجرات كأركقة ال
 جتماعية كتمبية لممطالب الحياتية لمساكنيف. مراعاة لمعكامؿ الدينية كاالً 

رايا، سٌ ال نة عنابة، كمف أمثمتيا إيكافكجكد األكاكيف بالطابؽ األرضي بأغمب دكر مدي -
يكاف دار محمد لرقش،  يكاف دار بنقي، كا  كد  حيث محرس حماـ القايدب ككذاكا   بمصاطب.زي

 .بشكؿ طكلي ٌدكرمتداد غرؼ الاً  -
خصص جزء مف إحدل غرؼ الطابؽ السفمي كتزكد مف الحمامات، فقد كاف ي ٌدكرخمك ال -
 بدار محمد لرقش. الغربيةكعة لتصريؼ المياه مثؿ الغرفة  ببال
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 كجعميالمدكر ستغبلؿ المعمار لمفراغات الناتجة عف تقاطع األركقة بالطابؽ السفمي اً  -
 مياه مثؿ دار محمد لرقش.دكرات لم

 .اإلصطبؿ بدار محمد لرقشكجكد  -
تعدد المساحات التي تشغميا المخازف حيث خصصت ليا أماكف بالغرؼ كالمطبخ مزكدة  -

دار متيجي، كدار محمد لرقش، كما استغمت ما ىك الحاؿ ببمصطبات كسدات خشبية، مثؿ 
 دار بنقي.ما ىك الحاؿ بفراغات السبللـ كمخازف مثؿ 

ستقباؿ تمييا قاعة باردة ثـ كالمتمثؿ في قاعة االً  محماماتستمرار النظاـ التخطيطي لاً  -
 قاعة دافئة كقاعة ساخنة باإلضافة إلى الفرناؽ.

المبنى سكاء بالعمائر الدينية مثؿ صحف جامع سيدم أبي مركاف أك الفناء الصحف تكسط  -
رايا كدار بنقي، كدار متيجي، كدار سٌ بالٌدكر مثؿ الالشريؼ، كصحف جامع البام، ككذلؾ 

 حتؿ الركف الشمالي لبيت الصبلة.فقد اً محمد لرقش، عدا صحف زاكية سيدم خميؼ 
كالنصؼ محراب جامع البام،  التي ميزتتنكع أشكاؿ حنيات المحاريب بيف المضمعة  -

خمكىا مف ب كتمٌيزت قبيباتيابجامع سيدم أبي مركاف الشريؼ كزاكية سيدم خميؼ،  دائرية
فية ذات زخارؼ محراب جامع البام بببلطات خز خارؼ، في حيف كسيت أسفؿ تجكيفة الز 

 .متنكعة أزيمت أثناء عمميات الترميـ
محمي  ذات القاعدة كالبدف المربعيف كىي ذات تقميد مغربي آذف فيناؾ المربعةالمتعدد  -

ذات الطراز العثماني  الرمحية، كالمئذنة كالتي مٌيزت جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ
  بجامع البام. المكجكدة

 يدم أبي مركاف الشريؼ.كىذا ما ًانفردت بيا مئذنة جامع س، المئذنةممحؽ بمصمى كجكد  -
 ذات القبيبةؼ بجامع سيدم أبي مركاف الشري المكجكدةثابتة الر؛ فمنيا المنابتمايز  -

، المتحركة المصنكعة مف مادة الخشبمنيا ك تي جاءت عمى ىيئة خكذة عسكرية، الجصية ال
حتفاظ بجمسة الخطيب ذات القبة المفمطحة بمنبر جامع البام الذم تـ تفكيكو كاالً المستعممة 
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شتيف بقاعة النساء بجامع البام، الشريؼ، كالدرج كالريبقاعة النساء بجامع سيدم أبي مركاف 
 تمٌيز بحشكاتو الخشبية البارزة.الذم 

ممساء خالية مف الزخرفة ، كىي ةكالمفمطح ةالنصؼ كركي حيث نجدالقباب  تعدد أشكاؿ -
بف سيدم إبراىيـ ضريح ية عمى ىيئة مزاغؿ مثؿ قبة فتحت بيا فتحات لئلضاءة كالتيك 

بسيطة مثؿ قبة المحرس كالقاعة الباردة بحماـ القايد، كالقبة المركزية بجامع التكمي، كأخرل 
 البام، في حيف جاءت قبة قاعة الضريح بزاكية سيدم خميؼ ممساء خالية مف الفتحات.

بالركاؽ الشمالي ببيت الصبلة فنجد منيا النصؼ أسطكانية  نتشار التسقيؼ باألقبيةاً  -
ساخنة بنماذج الحمامات المدركسة، في حيف شاعت األقبية بجامع البام، كأيضا القاعات ال

ببيت الصبلة بجامع سيدم أبي مركاف الشريؼ، ككذلؾ بأركقة المحرس كالقاعة  المتقاطعة
 الباردة بحماـ البركة.

ككنيا تعتبر أرضية لمطكابؽ العمكية، مما أدل  بالٌدكرالمسطحة  السقؼ الخشبيةنتشار اً  -
داء مختمؼ يرة في بعض الدكر استغمت آلنزه، كقد زكد بغرفة صغإلى خمؽ فضاء يعرؼ بالم

 األشغاؿ اليكمية.
كحماماتيا، حيث نجدىا بحجرات الطابؽ األرضي  بدكر المدينةالخشبية نتشار السدة اً  -

 لرقش كدار متيجي، ككذلؾ بمحرس حماـ القايد كحماـ الساحة.محمد بدار 
المعقكدة مثؿ ما كجد برقبة القبة المركزية تنكع فتحات النكافذ حيث نجد منيا المخرمة  -

 بجامع البام، كمنيا المسيجة بدرابزيف معدنية.
لمفصصة كالمسننة كية كالمنكسرة كاذؿ العقكد منيا النصؼ دائرية كالحختبلؼ أشكاتنكع كاً  -

 .كالعقد الجزائرم
فييا ثبلثة األسطكانية كالتي نجد منيا مختمفة،  األعمدة فقد اتخذت أشكاالأبداف تنكع  -

 .ثنائية كالثبلثية، ككذلؾ المثمنة، كالمفتكلة، كالمركبة، كذات أقنيةالأنماط المنفردة ك 
 التركي، كالمتأثرة بالطراز الككرنثي كاأليكنيالطراز ذات الطراز الزيرم ك تنكع التيجاف منيا  -

  .كالدكرم
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الصبلة بجامع سيدم أبي ظيكر عنصر الحٌدارة ذات البدف اليرمي كالقاعدة المربعة ببيت  -
 مركاف الشريؼ.

 كحصف المعذبيف. الركاشف بدار بنقيستخداـ اً  -
دار بنقي، المكجكدة بكاجيات ستعماؿ الككابيؿ الحجرية كالخشبية لحمؿ الركاشف مثؿ اً  -

يا المتدرجة ككذلؾ لحمؿ السقاطات المكجكدة بحصف المعذبيف، كقد اتخذت عٌدة أشكاؿ من
 كأيضا المعقكدة. كمنيا المثمثة الشكؿ،

بحصف مكجكد  األكؿ عمائر العسكرية بمدينة عنابة؛عنصر السقاطة بنكعيو بالظيكر  -
ارة عف شرفة بارزة في سكر الحصف بيا فتحة في أرضيتيا، كاآلخر عبالمعذبيف كىك عبارة 

 بالقمعة الحفصية. تح في سقؼ المخرج السرمفي عف شؽ 
ا ما فتحت بأبداف المآذف مثؿ مئذنة جامع سيدم أبي نتشار المزاغؿ بالعمائر الدينية، منياً  -

سيدم إبراىيـ ضريح متداد جدراف قبة مركاف الشريؼ، كمئذنة جامع البام، كما فتحت عمى اً 
ادية، ككذلؾ سكر لفترة الحمفنجدىا بسكر المدينة الذم يعكد إلى ا بالٌدكربف التكمي، أما 

 القمعة الحفصية، كأيضا سكر حصف المعذبيف.
 .ممشى الحرسعمى القمعة الحفصية ًاحتكاء  -
حيث استخدمت مادة الحجر كاآلجر كالخشب لكفاءتيا العالية،  وكتقنياتالبناء تنكع مكاد  -

كتناسبيا مع طبيعة البيئة المحمية لممدينة، كيعد اآلجر الماة الرئيسية في البناء كأكثرىا 
 اما في عمارة عنابة خاصة السكنية.ستخداً 
الرخاـ الحجر ك ث المكاد المنفذة عمييا منيا يالزخارؼ فقد تنكعت سكاء مف حيخص كفيما  -

كتعتبر طريقة الحفر  ؛أك مف حيث أساليبيا كتقنياتياكالجص كالخزؼ كالخشب كالمعادف، 
البارز أكثر شيكعا عمى الحجر كنجدىا بالكاجية الرئيسية لدار سرايا، كالرخامية التي 

كأطر المداخؿ مثؿ مدخؿ بيت الصبلة بجامع البام،  استخدمت في األعمدة كتيجانيا
بف التكمي، كمدخؿ حماـ القايد،  كالخشبية بمنبر جامع البام دم إبراىيـ سي ضريحكمدخؿ 

المنفذة عمى المكاد منيا العناصر الزخرفية في أيضا ىذا التنكع كأبكاب المداخؿ، كيبدك 
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كالعقكد كالشرافات كالككابيؿ  ؼ البنائيةكالزخار  ،كالكتابية النباتية كاليندسيةالمكاضيع 
ككؼ كاألفاريز اآلجكرية، كالدخبلت الجدارية، كما استخدمت عناصر زخرفية رمزية كاألىمة 

 .، كزخرفة الكائنات الحية كالسمؾ كالديؾاليد
ستعماؿ خط الثمث في كتابة المكحات التأسيسية بالعمائر الدينية مثؿ جامع البام، اً  -
 الذم نجده بالمكحة التذكارية بدار بنقي. بف التكمي، كالخط المغربيسيدم إبراىيـ  ضريحك 
بالمكحة الرخامية  مثؿ ما ىك مكجكدالباركؾ زخرفية أكركبية كأسمكب ب اليستخداـ أساً  -

 بعيف األسير.
افات بالعمائر الدينية كالمدنية كالعسكرية كعنصر زخرفي، كتعدد أشكاليا، ظيكر الشرٌ  -

سرايا، كؿ المتدرج اليرمي الرأس بالىا اتخذت الشكؿ الرمحي بجامع البام، كالشحيث نجد
 كاليرمي بحصف المعذبيف.

بالتدىكر كالتخريب الذم آلت إليو غالبية عمائر مدينة  نيذٌكركفي األخير يجب أف  
كالبشرية، مما يتطمب  ىشاشة البناء بفعؿ العكامؿ الطبيعيةعنابة اإلسبلمية كالذم يعكد إلى 

، باإلضافة إلى لممدينةكخمؽ جمعيات خاصة بالمحافظة عمى التراث المعمارم تدخؿ الدكلة 
أجؿ النيكض بو إلى أرقى  تكعية المجتمع المدني بأىمية كقيمة المكركث المادم الثقافي مف

 كضركرة تصنيفو ضمف التراث الكطني. المراتب،

ديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ىناؾ بعض كفيما يخص التكصيات المكجية لم
عتبار لمنبر جامع البام الذم تـ تفكيكو سنة إعادة االً كالمبلحظات التي يجب تداركيا 

يجب التحؼ النادرة ، فمثؿ ىذه التي يحتكييا الفنية كالتاريخيةـ عمى الرغـ مف القيمة 2011
 الجاـ المعمارم األصيؿ لممسجد نسلممحافظة عمى المظير التراثي كاالً ترميميا كصيانتيا 

 .ستبداليا بأخرل حديثةاً 
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 ممحق المخططات
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 .(H’sen Derdour ) عن  توزع المساجد واألسواق بمدينة عنابة / 1مخطط 

 ش
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 .) عن الميندس حفيان( بمدينة عنابةالحمامات العثمانية مواقع  / 2مخطط 

 

حمامالقايد  

حمامشقليبة  

 

 

 

شهرزادحمام  

حمامالعيونحمامبنسالم  

 

1.  
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 مرسى مدينة عنابةالثكنات كالطبانات                 حصف القصريف                  

 

 بمدينة عنابة م19مواقع الموانئ والحصون والثكنات خالل القرن  / 3مخطط 

 .(H’sen Derdour ) عن 

 ش
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 .(Bourouiba Rachidعن الشريف )مروان  يأبسيدي جامع  / 4مخطط 

 

1/200 مقياس الرسم:  
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 .(Baelhadj Marouf عن جامع الباي ) / 5مخطط 

 

1/022 مقياس الرسم:  
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 ........ قاعة الضريح3 ......... الصحن1

 الميضأة............. 4 .... قاعة الصالة2

 

 / زاوية سيدي خميف )عمل الطالبة(. 6 مخطط

 

1 

2 

3 

4 

1/200 مقياس الرسم:  
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 )عمل الطالبة(. بن التوميبراىيم إسيدي  ضريح/  7مخطط 

 

100/ 1مقياس الرسم:   

1 

............قاعة الضريح1  
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 ... السقيفة..............1
 ............وسط الدار...2
 . الغرف.................3

 

 .) عن الميندس مصطفى كمال لرقش بتصرف( ـ الطابق األرضيـ رايا سّْ / ال 8مخطط 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 .............الغرف والحجرات1

 

 .(كمال لرقش بتصرفصطفى ) عن الميندس م ـ الطابق األولـ رايا سّْ / ال 9مخطط 

 

1 

1 

1 

1 

100/ 1مقياس الرسم:   

 



www.manaraa.com

   

340 
 

 
 ..................البيتونات1

 

 .(دس مصطفى كمال لرقش بتصرفعن المين) ـ المنزه ـ رايا سّْ / ال 10مخطط 

1 

1 

1 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 .. اإليوان............3 . السقيفة..............1

 .. الغرف والحجرات...4 .............وسط الدار..2

 . المخزن.............5

 

 .)عمل الطالبة( ـ الطابق األرضيـ دار بنقي / 11مخطط 

 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 . المطبخ......3 .... السقيفة...1

 .. الغرف......4 وسط الدار.. ...2

 

 / دار متيجي ــ الطابق األرضي ـ )عمل الطالبة(. 12مخطط 

 

1 

2 

4 

4 

3 

200/ 1مقياس الرسم:   
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 . الغرف والحجرات......1

 / دار متيجي ــ الطابق األول ـ )عمل الطالبة(. 13مخطط 

 
 

 ـ )عمل الطالبة(. منزه/ دارمتيجي ــ ال 14مخطط 

1 

1 

1 

200/ 1مقياس الرسم:   
 

200/ 1مقياس الرسم:   
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 . الغرف..........4 .. السقيفة......1

 ... الكنيف........5 وسط الدار .... 2

 .. اإلصطبل.......6 .. المطبخ......3

 

 )عمل الطالبة(. ـ رضيالطابق األ / دار محمد لرقش ــ  15مخطط 

1 

2 

6 

4 

4 

3 

5 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 . الغرف والحجرات................1

 

 )عمل الطالبة(. ـ الطابق األوللرقش ــ  محمد/ دار 16مخطط 

1 

1 

1 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 )عمل الطالبة(. ـ منزهــ اللرقش  / دار محمد 17مخطط 

 

 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 .... القاعة الساخنة4 .......... السقيفة1

 ............. البرمة5 .......... المحرس2

 ...... الحوض البارد6 .... القاعة الدافئة3

   ..............الفرناق7

 

 )عمل الطالبة(.حمام الساحة /  18 مخطط

 

1
1 

2
1 

3
1 

4
1 

7
1 

5

1 
6











1 

1/100مقياس الرسم:   
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 .... القاعة الدافئة3 ..... السقيفة1

 .... القاعة الساخنة4 .... المحرس2

 

 )عمل الطالبة(.حمام شقميبة /  19مخطط 

 

1 

2 
3 

4 

100/ 1مقياس الرسم:   
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 ................. المسجد1

 ................ السكنات2

 ........ الثكنة..........3

 

 (.Dahmani Said/ القمعة الحفصية ) عن 20 مخطط 

 

 

3 

1 

2 

2 

2 

مقياس الرسم: 
1/1000  
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 ممحق األشكال
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 ــ2ــ                                       ــ1ــ                   

 ػػ محراب زاكية سيدم خميؼ ػػ         ػػ محراب جامع سيدم أبي مركاف ػػ       
 

 محاريب ذات حنية نصف دائرية ) عمل الطالبة(./  1 شكل
 

 
 

 / محراب ذو حنية مضمعة.  2شكل
 ) عمل الطالبة(. ػػ جامع البام ػػ     
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 ) عمل الطالبة(.                 

                            

        

 

 

 رمحية./ مئذنة  4 شكل     

 ) عمل الطالبة(. ػػ جامع البامػػ          

 
 

 .مربعة/ مئذنة  3شكل 

 ـ  جامع سيدم أبي مركاف الشريؼػ ػ
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 منبر جامع الباي/  6شكل 

 خيرة(.) عن بن بمة  
 

أبي مروان  منبر جامع سيدي /  5شكل
 ) عمل الطالبة(. الشريف.
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 / مداخل بفتحات مستطيمة. 7شكل 

 ــ1ــ

 سيدم خميؼ ػػػػ مدخؿ زاكية 

 ) عمؿ الطالبة(.
 

 ــ2ــ

 ػػ مدخؿ دار متيجيػػ 

 ) عمؿ الطالبة(.
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 / مداخل بفتحات مستطيمة.  8شكل 

ــ1ــ  

 ػػ مدخؿ دار محمد لرقش ػػ

 ) عمؿ الطالبة(.

 
 

ــ2ــ  

 ػػ مدخؿ حماـ القايد ػػ

 ) عمؿ الطالبة(.
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  / مداخل بفتحات مستطيمة.            9 شكل

ــ1ػػ  

مدخؿ حماـ البركة ػػػػػ   

 ) عمؿ الطالبة(.

 

 

ــ2ـػ  

ػمدخؿ حماـ شقميبة ػػػػػ   

 ) عمؿ الطالبة(.

 



www.manaraa.com

   

357 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 ) عمل الطالبة(. / مداخل بفتحات معقودة 10شكل 

ــ2ػػ  

براىيـ إسيدم ضريح  ػػ مدخؿ
 بف التكمي ػػ

ــ1ــ  

 ػػ مدخؿ بيت الصبلة ػ

 ػػ جامع البام ػػ
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 ) عمل الطالبة(. / مداخل بفتحات معقودة. 11شكل 

ــ 1ــ    

ـرايا سٌ المدخؿ  ــ  

ــ 2ــ   

مدخؿ دار بنقي ػػ ــ  
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 ) عمل الطالبة(. معقودة./ مداخل بفتحات  12شكل 

ــ1ــ  

.مدخؿ حماـ الساحة  

ػػ2ػػ  

ػػ مدخؿ باب 
المقابر كالقمعة 
 الحفصية ػػ



www.manaraa.com

   

360 
 

 

    
 ــ2ــ                        ــ1ــ                           

 / نماذج من مطارق األبواب ) عمل الطالبة(. 13شكل 
 

 
 ) عمل الطالبة(. / نموذج لمرواشن 14شكل 



www.manaraa.com

   

361 
 

         
 ــ2ــ                               ــ1ــ                  

 ) عمل الطالبة(. نماذج لمنوافذ / 15شكل 
 

 
 
 

 
  

/ نموذج لممزاغل 17شكل   

 ) عمل الطالبة(.

/ نموذج  16شكل 
 ) عمل الطالبة(.لممناور
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/ نموذج  18شكل 
 ) عمل الطالبة(. لمسقاطة

 

 

 

   / نموذج لألقبية المتقاطعة 20شكل 
 ) عمل الطالبة(.

 

 

 

 

 

 

/ نموذج لمقبو  19شكل 
عمل الطالبة(. ) ياألسطوان  
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 ــ2ــ                                         ــ1ــ                                   

 ) عمل الطالبة(. نماذج لمحنايا الركنية/  22شكل 
 

         

      
 

 ) عمل الطالبة(. د ذات أشكال مختمفة/ قواع 23شكل 

/ نموذج لمقباب 21شكل   

 ) عمل الطالبة(.
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 ) عمل الطالبة(. / أعمدة بأبدان أسطوانية 24شكل 
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 ) عمل الطالبة(. / أعمدة أسطوانية مزدوجة 25شكل 

             
                      ــ5ــ            ــ4ـػ           ــ3ــ               ـ ـ2ــ               ــ1ــ         

 
 ) عمل الطالبة(. / أعمدة ذات أبدان متنوعة 26شكل 
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366 
 

 

      
 ــ3ــ                               ــ2ــ                              ــ1ــ           

 ) عمل الطالبة(. تيجان ذات طراز زيري/ 27شكل 

                          
 ) عمل الطالبة(. / تيجان ذات طراز تركي28شكل 

            

   

 ) عمل الطالبة(. / تيجان متأثرة بالطراز الكورنثي 29شكل 
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 ) عمل الطالبة(. الدوريتيجان متأثرة بالطراز / 30شكل 
 

                    
 ــ2ــ                                             ــ  1ــ                

 ) عمل الطالبة(. متنوعة/ تيجان  31شكل 
 

        
 

 / نموذج  لمحّدارة             32شكل 
 ) عمل الطالبة(.



www.manaraa.com

   

368 
 

 
 ) عمل الطالبة(. وي/ دخالت جدارية بعقد حذ 33شكل 

 

        
 
 

 
 

 / نماذج لمكوابيل 34شكل 

 ) عمل الطالبة(.
 

 

                          / نموذج لمكوابيل35شكل 
 ) عمل الطالبة(.
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قنية المداميك / ت36شكل 
       .اآلجورية المنتظمة

) عمل الطالبة(.   

 

/ تقنية المداميك  37شكل 
               المنتظمة. الحجرية

 ) عمل الطالبة(.

 
 

 

 غير/ تقنية المداميك  38شكل 
) عمل الطالبة(. المنتظمة  

 

/ تقنية المداميك  39شكل 
            المتكررة بالتناوب.
 ) عمل الطالبة(.
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 التغطيةطريقة  / 42شكل 
.القرميدب  

) عمل الطالبة(.   

 

 

 
 

/ تقنية  40شكل 
.المداميك المزدوجة  

 ) عمل الطالبة(.

 
 

تقنية آدية  / 41شكل 
 وشناوي.

 ) عمل الطالبة(.
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 ) عمل الطالبة(. حمام شقميبةبارزة ـ ساكف مدخل  / زخارف حجرية 43شكل 

 

    

    

    
 

 ) عمل الطالبة(. / حشوات خشبية بزخارف بارزة ـ منبر جامع الباي ـ 44شكل 
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 / بالطة خزفية ذات زخارف قواميا: 45شكل 

 ) عمل الطالبة(. غصن، ومربع معقوف األركان.
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 زىرة الورد وأوراق مسننة ومعينات
 

 

 

 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:46شكل 

) عمل الطالبة(. فروع نباتية وأشكال معقوفة.  
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:47شكل 

 ) عمل الطالبة(. زىرة ذات بتالت وفروع نباتية ومعينات.
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:48شكل 

 ) عمل الطالبة(. ومزىرية أوراق وثمار العنب
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:49شكل 

 ) عمل الطالبة(. أزىار رباعية الفصوص وفروع نباتية
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 قواميا:/ بالطة خزفية ذات زخرفة  50شكل 

 ) عمل الطالبة(. وقشور السمك فروع  نباتية مورقة
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 51شكل 

) عمل الطالبة(. مضمع وزىرة الاللة وفروع نباتية، وأشكال معقوفة  
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: 

 زىرة الورد وأوراق مسننة

 

 

 

 

 

 دوائر مضمعة وأشكال معقوفة
 

 

 

 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 52شكل 

 ) عمل الطالبة(. زىرة الياسمين وفروع نباتية، ودائرةمزىرية وباقة من 
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 معقوف وزىرةمعين 

 
 

 

 

 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 53شكل 

 ) عمل الطالبة(. فروع نباتية ودائرة مضمعة
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 54شكل 

 ) عمل الطالبة(. زىرية وزىرة الورد وأشكال معقوفةم
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 55شكل 

 ) عمل الطالبة(. فروع نباتية ودوائر مضمعة وقشور السمك
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 56شكل 

 ) عمل الطالبة(. ومعينات دوائر مضمعةفروع نباتية 
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:  57شكل 

 ) عمل الطالبة(. ثمار وأوراق العنب، وزىرة الورد
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 58شكل 

 ) عمل الطالبة(. دوائر مضمعة وأشكال معقوفة
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 59شكل 

 ) عمل الطالبة(. زىرة الورد وأوراق مسننة
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 60شكل 

 ) عمل الطالبة(. زىرة الورد وأوراق مسننة ومعينات
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 61شكل 

 ) عمل الطالبة(. أشكال معقوفة
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 62شكل 

 ) عمل الطالبة(. عقوف وأوراق ثالثية وأزىار مورقةمعين م
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 63شكل 

 ) عمل الطالبة(. مشعة عمى ىيئة صدفةدوائر وأوراق 
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 64شكل 

 ) عمل الطالبة(. فروع نباتية ومضمعات وقشور السمك
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:  65شكل 

 الطالبة(.) عمل  أزىار عمى ىيئة صدفة ومعين ودوائر
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 66شكل 

 ) عمل الطالبة(. دوائرفروع نباتية و  ،زىرة ذات بتالت
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 67شكل 

 ) عمل الطالبة(. زىرة مفصصة ومعّين
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 شكل / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا:

 أنصاف دوائر
 

 

 

 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 68شكل 

 ) عمل الطالبة(. دائرة و أوراق
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 69شكل 

 ) عمل الطالبة(. وقشور السمك أنصاف دوائر
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 70شكل 

 ) عمل الطالبة(. مربع معقوف ووريدات
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 71شكل 

 ) عمل الطالبة(. مضمعات ووريدات ذات فصوص
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 72شكل 

 الطالبة(.) عمل  مربعفروع نباتية وزىرة مفصصة و 
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 73شكل 

) عمل الطالبة(. أشكال ىندسية متنوعة   
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/ بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 74شكل   

) عمل الطالبة(. فروع نباتية ومعينات  
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 75شكل 

 ) عمل الطالبة(. األركان وسمكةمربع معقوف 
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 / بالطة خزفية ذات زخرفة قواميا: 76شكل 

 ) عمل الطالبة(. ديكمربع معقوف األركان و 
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 / سيقان وفروع مستعممة في الزخرفة النباتية. 77شكل  
 ) عمل الطالبة(.

 
 

 النباتية.أنصاف مراوح نخيمية مستعممة في الزخرفة /  78شكل 
 ) عمل الطالبة(.

    
 ــ 2ــ                                  ــ1ــ                   

 
 أوراق مستعممة في الزخرفة النباتية./  79شكل 

 ) عمل الطالبة(.
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 ـ  زىرة الورد                     2ـ     ـ زىرة القرنفل.           1ـ                   
 

 
 

 ـ زىرة الموتس          4ـياسمين                      ـ  زىرة ال3ـ                     
        

 ) عمل الطالبة(. / أزىار متنوعة 80شكل 
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 ) عمل الطالبة(. / وريدات مفصصة 81شكل 

 

         
 ــ2ــ                                  ــ1ــ                              

 / شجرة السرو. 82شكل 
 ) عمل الطالبة(.

 / مزىريات.83شكل 
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 / مربعات ومعينات ودوائر وجامات مستعممة في الزخرفة اليندسية. 84شكل 

 ) عمل الطالبة(.
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 ) عمل الطالبة(. ـ أىمة 1ـ
 

 
 

 ) عمل الطالبة(. ــ أشكال نجمية2ــ

 
                                           

 ) عمل الطالبة(.ارف رمزية / زخ 85شكل 

.ـ راحة اليد3ـ   

 ) عمل الطالبة(.
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 ـ  2ـ                                                 ـ 1ـ                     

 ./ زخرفة الكائنات الحية 86 شكل
 ) عمل الطالبة(.

 
 ـ1ـ 

 
 ـ2ـ 

 
 ـ3ـ 

 
 / نماذج لمشرافات. 87شكل 

 ) عمل الطالبة(.
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 / أفاريز آجورية.89شكل 
 الطالبة(.) عمل 

 
 

/ نموذج  88شكل 
 لممقرنصات.

 ) عمل الطالبة(.

 

/ زخارف عمائرية متنوعة. 90شكل   

 ) عمل الطالبة(.



www.manaraa.com

   

411 
 

 

        

 

 
   

 

 

 

                                       

 

  

 

                      

 

 

 

 

 

 



 ممحق الصور
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 .الواجية الشمالية الرئيسيةــ جامع سيدي أبي مروان الشريف  / 1صورة 

 
  .المدخل الرئيسيــ  الشريف جامع سيدي أبي مروان / 2صورة 

 
 .الواجية الغربيةــ جامع سيدي أبي مروان الشريف  / 3صورة 
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 ــ مدخل ثانوي ــ  الشريف جامع سيدي أبي مروان / 4صورة 

  .باب أبو الميثــ 

 
 ــ بيت الصالة ــ جامع سيدي أبي مروان الشريف  / 5صورة 

  .الوسطىالبالطة 
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 الشريف ــ جامع سيدي أبي مروان  /  6صورة 

 .(E. Lessore et w. wyld عنصحن )الـ 

 

 
 / جامع سيدي أبي مروان الشريف ــ 7صورة 

 .المحراب ـ
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 ــجامع سيدي أبي مروان الشريف  / 8صورة 

  .المحراب ـ

 

 
 / جامع سيدي أبي مروان الشريف ــ  9صورة 

 .قبيبة المحرابـ 
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  .مئذنةــ الجامع سيدي أبي مروان الشريف  / 10 صورة

 

 
 / جامع سيدي أبي مروان الشريف  11صورة 

  .مصمىــ الالمئذنة ــ 



www.manaraa.com

   

417 
 

 
 المئذنة ــ / جامع سيدي أبي مروان الشريف ــ  12صورة 

 .محراب المصمىـ 

 

 
 ـجامع سيدي أبي مروان الشريف  / 13 صورة

 .المدخل ــالمنبرـ 
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 المنبرــــ جامع سيدي أبي مروان الشريف  / 14صورة 

 .الريشتان ـ

 

 
 ــجامع سيدي أبي مروان الشريف  / 15صورة 

  .أعمدة وعقود بيت الصالة ـ
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 / جامع سيدي أبي مروان الشريف ــ  16صورة 

 .أعمدة ثنائيةـ 

 
 / جامع سيدي أبي مروان الشريف ــ 17صورة 

 .أعمدة ثالثية ـ
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 / جامع سيدي أبي مروان ـ المئذنة ـ  18صورة 

 تاج مربع.ذو  عمودــ 

 

 
 / جامع سيدي أبي مروان الشريف ـ بيت الصالة ـ 19صورة 

 .التسقيف باألقبية المتقاطعة 
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  .ضريحالقاعة ــ سيدي أبي مروان الشريف / جامع  20صورة 

 
  .الموحة التأسيسيةــ جامع الباي  / 21صورة 

 
 .(E. Lessore et w. wyld عن)الباي جامع  /  22صورة 
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  .الواجية الشمالية الرئيسيةــ جامع الباي  / 23صورة 

 
 .الجنوبيةالواجية ــ جامع الباي  / 24صورة 

 
  .بيت الصالةــ جامع الباي  / 25صورة 
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 .(Delamareصحن ) عن ــ الجامع الباي  / 26صورة 

 
  .الصحنــ  جامع الباي / 27صورة 

 
 .مدخل بيت الصالةــ جامع الباي  / 28صورة 
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424 
 

 

 .محراب ) عن بن بمة خيرة(ــ الجامع الباي  / 29صورة 

 

 

  .محرابــ الجامع الباي  / 30صورة 



www.manaraa.com

   

425 
 

 

  .مئذنةــ الجامع الباي  / 31صورة 

 

 
  ./ جامع الباي ــ المئذنة 32صورة 
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 خيرة(.منبر )عن بن بمة ــ الجامع الباي  / 33صورة 

 

 
 ر.منبــ الجامع الباي  / 34صورة 
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 براىيم(.ــ المدخل ) عن خذير إمنبرــ الجامع الباي  / 35صورة 

 
  .ــ الريشتانمنبرــ الجامع الباي  / 36صورة 

 
 .براىيم() عن خذير إ الجوسقالمنبرــ ــ جامع الباي /  37صورة 
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 .براىيم() عن خذير إ المنبرــ المقرنصاتــ جامع الباي /  38صورة 

 
 براىيم(منبرــ مدخل الريشتان ) عن خذير إالــ جامع الباي /  39صورة 

 

 

 

 .الميضأةــ جامع الباي  / 40صورة 
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 / جامع الباي ـ بيت الصالة ـ القبة المركزية. 41صورة 

 
 ./ جامع الباي ـ القبة المركزية ـ نموذج لمشمسيات 42صورة 

 
 .أعمدة ودعامات بيت الصالةــ جامع الباي  / 43صورة 
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 ./ جامع الباي ـ نموذج ألعمدة الصحن 44صورة 

 
 تسقيف الميضأة ــ جامع الباي  /  45صورة 

 
 إطار مدخل بيت الصالة ـ  ــجامع الباي  /  46صورة 

 .زخارف رخامية بارزةــ 
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 إطار مدخل بيت الصالة ـ  ــجامع الباي  /  47صورة 

 .زخارف رخامية بارزةــ 

 
 إطار مدخل بيت الصالة ـ  ــجامع الباي  /  48صورة 

 .زخارف رخامية بارزة ــ

 
 / جامع الباي ــ المنبر ــ  49صورة 

  ــ حشوة بزخارف بارزةــ 
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 / جامع الباي ــ المنبر ــ  50صورة 

 ــحشوة بزخارف بارزة ــ 

 

 ــ منبر ــ الجامع الباي /  51صورة 

 .بزخارف بارزة ةحشو ــ 

 

 .بيت الصالةــ زاوية سيدي خميف  / 52صورة 
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  .المدخل الرئيسيــ زاوية سيدي خميف /  53صورة 

 

 

 ./ زاوية سيدي خميف ــ المحراب 54صورة 
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 .ضريحالقاعة زاوية سيدي خميف ــ  / 55صورة 

 
 .ضريحالقبة ــ سيدي خميف زاوية  / 56 صورة 

 
 .ضريحــ السيدي خميف زاوية /  57صورة 
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 ــ زاوية سيدي خميف /  58 صورة

  الرئيسي. مدخلالمطرقة ــ 

 
 ــ بن التومي براىيم إسيدي  ضريح / 59صورة 

  .التأسيسية الموحةــ 

 

 .(Delamareبن التومي ) عن سيدي إبراىيم  ضريح / 60صورة 
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 .بن التوميسيدي إبراىيم  ضريح/  61صورة 

 
 ــ بن التومي براىيم إسيدي  ضريح / 62صورة 

  .قاعة الضريحــ 

 
 بن التومي ـ سيدي إبراىيم  ضريح/  63صورة 

 .قاعة الضريحــ 
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 ــ بن التومياىيم ر إبسيدي  ضريح/  64صورة 

  .المدخل الرئيسي ــ

 

 .محرابــ البن التومي براىيم إسيدي  ضريح / 65صورة 

 

  .منظر لمسدةــ بن التومي إبراىيم  سيدي ضريح / 66صورة 



www.manaraa.com

   

438 
 

 
 بن التومي ــ سيدي إبراىيم  ضريح/  67صورة 

 .نموذج لممزاغلــ 

 
  .الواجية األمامية الرئيسيةــ رايا سّْ ال/  68صورة 

 
  .الواجية األمامية الرئيسيةــ رايا سّْ ال/  69صورة 
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 الطابق العموي.واجية ــ رايا سّ ال/  70صورة 

 

  .المدخل الرئيسيــ رايا سّ ال / 71صورة 

 

 .رايا ـ واجية المنزهسّ / ال 72صورة 
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 من الداخل. رايا ـ واجية المنزهسّْ / ال 73صورة 

 

 
 .رايا ـ الدخالت الجداريةسّْ / ال 74صورة 

 

 
 .رايا ـ الشرافاتسّْ / ال 75صورة 
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 .رايا ـ زخارف حجرية غائرة وبارزةسّْ / ال 76صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وسط الدارــ أعمدة وعقود رايا سّْ ال/  77صورة 

 .لرقش( كمال ) عن الميندس مصطفى 

 

 ـ النقيشة التذكارية. دار بنقي / 78صورة 
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 .الرئيسيةالجنوبية الواجية ــ دار بنقي  / 79صورة 

 
 .المدخل الرئيسيــ دار بنقي  / 80صورة 

 

 

 

 

 

 

 .إلى الطابق العمويالمؤدي المدخل ــ دار بنقي  / 81صورة 
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 .الطابق العمويأروقة ــ دار بنقي /  82صورة 

 
 نقي ــ الطابق األرضي ــ / دار ب 83صورة 

  ألعمدة وسط الدار. نموذجــ 

 
 نقي ــ الطابق األول ــ / دار ب 84صورة 

 .عمدةنماذج لألــ 
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 ــالطابق األول ــ دار بنقي  / 85صورة 

  .خزانة جدارية ــ

 
 / دار بنقي ــ  86صورة 

 .وابيلكنموذج لم ــ

 
 ـ  / دار بنقي ـ الواجية الشرقية 87صورة 

 كوابيل معقودة.ــ 
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 / دار بنقي ـ الواجية الشرقية. 88صورة 

 

 
 المداميك اآلجورية المنتظمة.تقنية ــ دار بنقي /  89صورة 

 

 
 / دار بنقي ــ المدخل الرئيسي ــ  90صورة 

  .بواجية العقدبارزة زخارف حجرية 
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  .المدخل الرئيسيــ دار متيجي  / 91صورة 

 
  .وسط الدارــ دار متيجي  / 92صورة 

 
  لوسط الدار. الغربيالجدار ــ دار متيجي  / 93صورة 
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 عقود وسط الدار.ــ دار متيجي  / 94صورة 

 
  ./ دار متيجي ــ  المطبخ 95صورة 

 

 
 أروقة الطابق العموي./ دار متيجي ــ   96صورة 
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 / دار متيجي ــ عقود وأعمدة الطابق العموي. 97صورة 

 

 .منزهــ الدار متيجي /  98صورة 

 
  ./ دار متيجي ــ السمم المؤدي إلى المنزه 99صورة 
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 ــ الطابق األرضي ــدار متيجي  / 100 صورة

 .الداروسط نماذج ألعمدة  ــ

   
 / دار متيجي ــ الطابق األول ــ 101صورة 

  .نماذج لألعمدة ــ
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 دار متيجي ــ المطبخ ــ /  102صورة 

 الجدارية.مكوات نماذج لــ 

 
 ــ وسط الدارــ دار متيجي  / 103صورة 

 .دخالت جدارية ــ

 

 ــ لرقش  محمددار /  104صورة 

 .مرابط مسعودالواجية الرئيسية المطمة عمى نيج ــ 
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  .المدخل الرئيسيــ لرقش محمد دار  / 105 صورة

 

 

 .ــ وسط الدارلرقش محمد دار  / 106صورة 

 

  .ــ اإليوان دار محمد لرقش / 107 صورة



www.manaraa.com

   

452 
 

 
 / دار محمد لرقش ــ اإليوان. 108صورة 

 
 ــ الغرفة الغربية. الطابق األرضي / دار محمد لرقش ــ 109صورة 

 
 ــ الغرفة الجنوبية. الطابق األرضي / دار محمد لرقش ــ 110صورة 
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 ./ دار محمد لرقش ــ الطابق األرضي ــ المطبخ 111صورة 

 
  ./ دار محمد لرقش ــ نماذج لألعمدة والعقود 112صورة 

 

 
 .وسط الدار المؤدي من السقيفة إلى ــ المدخللرقش محمد دار  / 113صورة 
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 لرقش ــ الطابق العموي ــ/ دار محمد  114صورة 

  .لغرفة الجنوبيةاــ  

 
 .الغرفة الشرقيةــ  / دار محمد لرقش 115صورة 

 
  ./ دار محمد لرقش ــ الغرفة الغربية 116صورة       
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 ــ  الغرفة الغربيةــ  / دار محمد لرقش 117صورة 

  اإليوان.ــ 

 

 
 ــ لرقشمحمد دار /  118صورة 

  .منزهال ــ

 

 
 ــ وسط الدار/ دار محمد لرقش ــ  119صورة 

 .زخارف بارزة ــ
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 / دار محمد لرقش ــ كوشتي العقد ــ 120صورة 

 .زخارف بارزة ـ

 

 / دار محمد لرقش ــ 121صورة 

 نماذج لمعقود المفصصة. ـ

 

  .محرســ الحمام البركة  / 122صورة 
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 ــ محرســ الحمام البركة  / 123صورة 

 نموذج لألروقة. ـ

 

 

 ــ  محرســ الحمام البركة  / 124صورة 

 مدخل السّدة.ـ 
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  .المحرسسّدة ــ حمام البركة  / 125صورة 

 
 .ىمصمّ ــ الحمام البركة /  126صورة 

 
  .المدخل الرئيسيــ حمام البركة /  127صورة 
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 السقيفة ــ حمام البركة /  128صورة 

 
 / حمام البركة ــ السقيفة  129صورة 

 

  ./ حمام البركة ــ القاعة الباردة 130صورة 
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  ةالقاعة الدافئــ  حمام البركة/  131صورة 

 

 فرناق ــ الحمام البركة /  132صورة 

 
  .ألعمدةلذج / حمام البركة ــ المحرس ــ نمو  133صورة 
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  .الواجية الرئيسيةــ حمام القايد /  134صورة 

 

 

 .الشرقيةالواجية ــ حمام القايد /  135صورة 

 

 

 .محرســ الحمام القايد  /  136صورة 
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  .قبة المحرســ حمام القايد  /  137صورة 

 

 
  .المحرس ــ سدةحمام القايد  / 138صورة 

 

 
 .المدخل الرئيسيــ حمام القايد /  139صورة 
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  .سقيفةــ الحمام القايد /  140صورة 

 

  .قبة القاعة الباردةــ حمام القايد  /  141صورة 

 

 
 ./ حمام القايد ــ الحنايا الركنية 142صورة 
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 .الواجية الرئيسيةــ حمام الساحة /  143صورة 

 

 
 حرس.المــ حمام الساحة  / 144صورة 

 

 

  .المحرس وقبــ حمام الساحة  / 145صورة 
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 .المحرسسدة ــ حمام الساحة  / 146صورة  

 
  .المدخل الرئيسيــ حمام الساحة  / 147صورة 

 

 

  .سقيفةــ الحمام الساحة  / 148صورة 
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  .القاعة الدافئة ــحمام الساحة  / 149صورة 

 
 / حمام الساحة ــ  150صورة 

 .القاعة الساخنةـ 

 

 ــحمام الساحة  / 151صورة 

  .الحوض البارد والساخن ـ



www.manaraa.com

   

467 
 

 
 موقد.الممر المؤدي إلى الالفرناق ــ ــ حمام الساحة  / 152صورة 

 
  .موقدــ الحمام الساحة  / 153صورة 

 

  ــ المحرس/ حمام الساحة ــ  154صورة 

  .عمدةلألنموذج ـ 
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  .محرســ الحمام شقميبة  / 155صورة 

 
  .المدخل الرئيسيــ حمام شقميبة  / 156صورة 

 

 .القاعة الساخنةــ حمام شقميبة  / 157صورة 
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 ــ  القاعة الساخنةــ حمام شقميبة  / 158صورة 

 المقصورة.ـ 

 

 

 ــ المحرس / حمام شقميبة ــ  159صورة 

  .عمدةألنموذج لـ 
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 ./ عين األسير 160صورة 

 
 ـ/ عين األسير 161صورة 

 
 ــ الموحة الرخامية/ عين األسير  162صورة 

 
 / عين األسير ـ الحوض. 163صورة 
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 ./ سور المدينة 164صورة 

 

 
 .المدينة جزء من سور / 165صورة 

 

 
 .باب المقابر / 166صورة 
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 .باب المقابر/  167صورة 

 

 .باب البحر) عن عمي خالصي( / 168صورة 

 
  .التأسيسية ــ الموحةالقمعة الحفصية  / 169صورة 

 
 القمعة الحفصية ــ السور./  170صورة 
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 السور./ القمعة الحفصية ــ  171صورة 

 

 
 السور./ القمعة الحفصية ــ 172صورة 

 

 
 القمعة الحفصية ــ السور./  173صورة 
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 / القمعة الحفصية ــ 174صورة 

  .المدخل الرئيسي ـ

 
 القمعة الحفصية ـ  / 175صورة 

  المدخل الرئيسي.ـ 

 
 القمعة الحفصية ـ/  176صورة 

 ـ ممشى الحرس.
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  ./ القمعة الحفصية ــ دار اإلمارة 177صورة 

 
  .مائيخزان ــ لقمعة الحفصية ا / 178صورة 

 
 الجزء الشمالي./ القمعة الحفصية ــ  179صورة 

 
  .مائيخزان ــ لقمعة الحفصية ا / 180صورة 
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 .سريمخرج القمعة الحفصية ــ /  181صورة 

 

  .ممزاغلنموذج ل/ القمعة الحفصية ــ  182صورة 

 

  .ممزاغل/ القمعة الحفصية ــ نموذج ل 183صورة 

 

  .نموذج لممزاغلــ القمعة الحفصية  / 184صورة 



www.manaraa.com

   

477 
 

 
  ./ القمعة الحفصية ــ السقاطة 185صورة 

 
 ./ القمعة الحفصية ــ التسقيف باآلجر 186صورة 

 
  ./ القمعة الحفصية ــ طريقة التسقيف بالقرميد 187صورة 

 
  ./ القمعة الحفصية ــ تقنية المداميك اآلجورية المنتظمة 188صورة 

   
 ./ القمعة الحفصية ــ السور ــ حجارة رممية 189صورة 
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 ـ إكميل الغار.زخرفة نباتية ــ  القمعة الحفصية / 190صورة 

 
 .حصن المعذبين/  191صورة 

 
  .الواجية الغربية الرئيسيةــ حصن المعذبين  / 192صورة 

 
  .الواجية الشماليةــ حصن المعذبين  / 193صورة 
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  .الواجية الجنوبيةــ حصن المعذبين  / 194صورة 

 
  .المدخل الغربي ــحصن المعذبين  / 195صورة 

 
  .المدخل الشماليــ حصن المعذبين  / 196صورة 

 
 ./ حصن المعذبين ـ الواجية الغربية ـ سقاطة 197صورة 
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 / حصن المعذبين ـ 198صورة 

 .كابولي ـ

 
 / حصن المعذبين ـ الواجية الغربية ـ  199صورة 

 .مزغلـ 

 
 / حصن المعذبين ـ  200صورة 

 شرافات ىرمية.ـ 
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 ممحق الموحات
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 / بالطات خزفية  1لوحة 

 .دار متيجي ـ تبميط األرضية
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 / بالطات خزفية 2لوحة 

  .وسط الداردار متيجي ـ 
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 / بالطات خزفية 3لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 4لوحة 

 .لرقش ـ تكسية الجدران محمد دار
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 / بالطات خزفية 5لوحة  

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  6لوحة  

 .تكسية الجدران دار محمد لرقش ـ
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 / بالطات خزفية  7لوحة  

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 8لوحة  

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  9لوحة 

 دار متيجي، تكسية الجدران

 .حمام شقميبة ـ المدخل ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  10لوحة 

 .دار متيجي ـ تبميط األرضية
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 / بالطات خزفية 11لوحة  

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 12لوحة  

 وسط الدار.دار متيجي ـ كوشتي عقود 
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 / بالطات خزفية 13لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 14لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  15لوحة 

 .دار متيجي ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 16لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 17لوحة 

 .دار لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  18لوحة 

 .دار بنقي ـ العين الجداريةـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 19حة  لو 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 20لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران



www.manaraa.com

   

502 
 

 
 

 

 

 
 

 

 / بالطات خزفية 21لوحة 

 .دار بنقي ـ تكسية الدخالت الجدارية
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 / بالطات خزفية 22لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران



www.manaraa.com

   

504 
 

 
 

 

 

 
 

 

 / بالطات خزفية  23لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  24 لوحة

 .دار متيجي ـ تبميط األرضية
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 / بالطات خزفية 25لوحة  

 دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران.
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 / بالطات خزفية  26لوحة  

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  27لوحة 

 .القمعة الحفصية ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  28لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية  29لوحة 

 .دار متيجي ـ تبميط األرضية
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 / بالطات خزفية 30لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 31لوحة 

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 32لوحة  

 .دار محمد لرقش ـ تكسية الجدران
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 / بالطات خزفية 33لوحة 

 .تكسية أرضية الدخالت الجدارية وسط الداردار متيجي ـ 
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 خزفيةبالطات /  34لوحة 

 .دار متيجي ـ تكسية أرضية الدخالت الجدارية
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 فيرس المخططات واألشكال
 أـ فيرس المخططات.

 ب ـ فيرس األشكال.
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 أ / فيرس المخططات

 .331...................................بمدينة عنابة.تكزع المساجد كاألسكاؽ /  1مخطط 

 .332.................................مكاقع الحمامات العثمانية بمدينة عنابة./  2مخطط 

 .333........................مكاقع المكانئ كالحصكف كالثكنات بمدينة عنابة./  3مخطط 

 .334........................................جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ./  4مخطط 

 .335............................................................جامع البام./  5مخطط 

 .336.....................................................زاكية سيدم خميؼ./  6مخطط 

 .337........................................بف التكمي.سيدم إبراىيـ  ضريح / 7مخطط 

 .338...............................................الطابؽ األرضي.ػػ رايا سٌ ال/  8مخطط 

 .339..................................................الطابؽ األكؿ.ػػ  راياسٌ ال/  9مخطط 

 .340........................................................المنزه.ػػ رايا سٌ ال/  10مخطط 

 .341...........................................دار بنقي ػػ الطابؽ األرضي./  11مخطط 

 .342.........................................الطابؽ األرضي.ػػ دار متيجي /  12مخطط 

 .343...........................................الطابؽ األكؿ.ػػ دار متيجي /  13مخطط 

 .344...................................................المنزه.ػػ دار متيجي /  14مخطط 

 .345.....................................الطابؽ األرضيػػ دار محمد لرقش /  15مخطط 

 .346......................................الطابؽ األكؿ.ػػ دار محمد لرقش /  16مخطط 

 .346..............................................المنزه.ػػ دار محمد لرقش /  17مخطط 

 .347.........................................................حماـ الساحة./  18مخطط 

 .348.........................................................حماـ شقميبة./  19مخطط 
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 .349......................................................القمعة الحفصية./  20مخطط 

 ب / فيرس األشكال

ػػ جامع سيدم أبي مركاف، زاكية سيدم  حنية نصؼ دائريةمحاريب ذات /  1شكل 
 .351.............................................................................خميؼ.

 .351....................................ذك حنية مضمعة ػػ جامع البام.محراب /  2شكل 

 .352.............................الشريؼ مئذنة مربعة ػ جامع سيدم أبي مركاف/  3شكل 

 .352...............................................ػ جامع البام. رمحيةمئذنة /  4شكل 

 .353....................................الشريؼ  منبر جامع سيدم أبي مركاف/  5شكل 

 .353........................................................منبر جامع البام./  6شكل 

 .354....مداخؿ بفتحات مستطيمة ػػ مدخؿ زاكية سيدم خميؼ، مدخؿ دار متيجي / 7شكل 

 .355......مداخؿ بفتحات مستطيمة ػػ مدخؿ دار محمد لرقش، مدخؿ حماـ القايد. / 8شكل 

 .356.........مداخؿ بفتحات مستطيمة ػػ مدخؿ حماـ البركة، مدخؿ حماـ شقميبة. / 9شكل 

  سيدمضريح  معقكدة ػػ مدخؿ بيت الصبلة بجامع البام، مدخؿمداخؿ بفتحات  / 10شكل 
 .357.................................................................بف التكمي. إبراىيـ

 .358.................رايا، مدخؿ دار بنقي.سٌ مداخؿ بفتحات معقكدة ػػ مدخؿ ال / 11شكل 

ػػ مدخؿ حماـ الساحة، مدخؿ باب المقابر مداخؿ بفتحات معقكدة /  12شكل 
 .359 ............................................................................كالقمعة

 .360...............................................نماذج مف مطارؽ األبكاب / 13شكل 

 .360........................................................نمكذج لمركاشف./  14شكل 

 .361...........................................................نماذج لمنكافذ./  15شكل 
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 .361.........................................................نمكذج لممناكر./  16شكل 

 .361........................................................نمكذج لممزاغؿ./  17شكل 

 .362........................................................نمكذج لمسقاطة./  18شكل 

 .362................................................نمكذج لمقبك األسطكاني./  19شكل 

 .362...............................................المتقاطعة.نمكذج لؤلقبية /  20شكل 

 .363..........................................................نمكذج لمقباب./  21شكل 

 .363...................................................نماذج لمحنايا الركنية. / 22شكل 

 .363..............................................أشكاؿ مختمفة.قكاعد ذات  / 23شكل 

  .364.................................................أعمدة بأبداف أسطكانية./  24شكل 

 .365................................................أعمدة أسطكانية مزدكجة. / 25شكل 

 .365...............................................أبداف متنكعة.أعمدة ذات /  26شكل 

 .366.................................................تيجاف ذات طراز زيرم./  27شكل 

 .366................................................تيجاف ذات طراز تركي./  28شكل 

 .366..........................................بالطراز الككرنثي.تيجاف متأثرة /  29شكل 

 .367............................................تيجاف متأثرة بالطراز الدكرم./  30شكل 

 .367.........................................................تيجاف متنكعة./  31شكل 

 .367.........................................................لمحٌدارة.نمكذج /  32شكل 

 .368.............................................دخبلت جدارية بعقد حذكم./  33شكل 

 .368.........................................................نماذج لمككابيؿ./  34شكل 

 .368........................................................لمككابيؿ.نمكذج /  35شكل 
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 .369.......................................تقنية المداميؾ اآلجكرية المنتظمة./  36شكل 

 .369.......................................تقنية المداميؾ الحجرية المنتظمة./  37شكل 

 .369...........................................المداميؾ غير المنتظمة.تقنية /  38شكل 

 .369........................................تقنية المداميؾ المتكررة بالتناكب./  39شكل 

 .370................................................تقنية المداميؾ المزدكجة./  40شكل 

 .370.....................................................تقنية آدية كشناكم./  41شكل 

 .370.................................................طريقة التغطية بالقرميد./  42شكل 

 .371.........................زخارؼ حجرية بارزة ػػ ساكؼ مدخؿ حماـ شقميبة./ 43شكل 

 .371....................... حشكات خشبية بزخارؼ بارزة ػػ منبر جامع البام./  44شكل 

 .372.........ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: غصف كمربع معقكؼ األركاف./  45شكل 

 .373............ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: فركع نباتية كأشكاؿ معقكفة./  46شكل 

زخارؼ قكاميا: زىرة ذات بتبلت كفركع نباتية  ببلطة خزفية ذات/  47شكل 
 .374..........................................................................كمعينات.

 .375...........ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: أكراؽ كثمار العنب كمزىرية./  48شكل 

رباعية الفصكص كفركع ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: أزىار /  49شكل 
 .376.............................................................................نباتية.

 .377......ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: فركع نباتية مكرقة كقشكر السمؾ./  50شكل 

نباتية كأشكاؿ ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: مضمع كزىرة البللة كفركع /  51شكل 
 .378............................................................................معقكفة.
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ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: مزىرية كباقة مف زىرة الياسميف كفركع نباتية /  52شكل 
 .379.............................................................................كدائرة.

 .380.............ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: فركع نباتية كدائرة مضمعة./  53شكل 

 .381....ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: مزىرية كزىرة الكرد كأشكاؿ معقكفة./  54شكل 

فركع نباتية كدكائر مضمعة كقشكر  ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  55شكل 
 .382............................................................................السمؾ.

ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: فركع نباتية كدكائر مضمعة /  56شكل 
 .383...........................................................................كمعينات

 .384........زخارؼ قكاميا: ثمار كأكراؽ العنب، كزىرة الكرد ببلطة خزفية ذات/  57شكل 

 .385.........ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: دكائر مضمعة كأشكاؿ معقكفة./  58شكل 

 .386..............ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: زىرة الكرد كأكراؽ مسننة./  59شكل 

 .387.....: زىرة الكرد كأكراؽ مسننة كمعينات.ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا/  60شكل 

 .388........................ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: أشكاؿ معقكفة./  61شكل 

ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: معيف معقكؼ كأكراؽ ثبلثية كأزىار /  62شكل 
 .389..............................................................................مكرقة

 .390...ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: دكائر كأكراؽ مشعة عمى ىيئة صدفة/  63شكل 

 .391..ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: فركع نباتية كمضمعات كقشكر السمؾ./  64شكل 

زىار عمى ىيئة صدفة كمعيف خزفية ذات زخارؼ قكاميا: أببلطة /  65شكل 
 .392.............................................................................كدكائر

ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: زىرة ذات بتبلت، كفركع نباتية /  66شكل 
 .393............................................................................كدكائر.
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 .394.................زىرة مفصصة كمعيف.ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا: /  67شكل 

 .395...........................دائرة كأكراؽ ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  68شكل 

 .396..........أنصاؼ دكائر كقشكر السمؾ. خزفية ذات زخارؼ قكاميا: ببلطة/  69شكل 

 .397................مربع معقكؼ ككريدات. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  70شكل 

 .398......مضمعات ككريدات ذات فصكص. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  71شكل 

 .399.....فركع نباتية كزىرة مفصصة كمربع. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  72شكل 

 .400................أشكاؿ ىندسية متنكعة. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  73شكل 

 .401..................فركع نباتية كمعينات. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  74شكل 

 .402.........مربع معقكؼ األركاف كسمكة. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  75شكل 

 .403...........مربع معقكؼ األركاف كديؾ. ببلطة خزفية ذات زخارؼ قكاميا:/  76شكل 

 .404..............................سيقاف كفركع مستعممة في الزخرفة النباتية. /  77شكل 

 .404اتية........................ية مستعممة في الزخرفة النبأنصاؼ مراكح نخيم / 78شكل 

 .404.............................اؽ مستعممة في الزخرفة النباتية..........أكر /  79شكل 

 .405..........................................................أزىار متنكعة./  80شكل 

 .406......................................................كريدات مفصصة./  81شكل 

 .406...........................................................شجرة السرك./  82شكل 

  .406..............................................................مزىريات./  83شكل 

  .407.........فة اليندسية.مربعات كمعينات كدكائر كجامات مستعممة في الزخر /  84شكل 

 .408...........................................................زخارؼ رمزية/  85شكل 

 .409..................................................زخرفة الكائنات الحية./  86شكل 
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 .409........................................................نماذج لمشرافات./  87شكل 

 .410.....................................................نمكذج لممقرنصات./  88شكل 

 .410..........................................................أفاريز آجكرية./  89شكل 

 .410................................................زخارؼ عمائرية متنكعة. / 90شكل 
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 فيرس الصور والموحات
 أ ـ فيرس الصور.

 ب ـ فيرس الموحات.
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 أ / فيرس الصور

 .412...............الكاجية الشمالية الرئيسيةػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  1صورة 

 .412........................المدخؿ الرئيسيػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  2صورة 

 .412.........................الكاجية الغربيةػ الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف /  3صورة 

 .413...........باب أبك الميث. .مدخؿ ثانكمػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  4صورة 

 .413........بيت الصبلة ػػ الببلطة الكسطى.ػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  5صورة 

 .414................................الصحف ػالشريؼ جامع سيدم أبي مركاف /  6صورة 

 .414...............................المحرابػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  7صورة 

 .415...............................المحرابػ  الشريؼ مركافجامع سيدم أبي /  8صورة 

 .415..........................قبيبة المحرابػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  9صورة 

 .416...............................المئذنةػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  10صورة 

 .416.....................المصمىالمئذنة ػػ ػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  11صورة 

  .417..............المئذنة ػػ محراب المصمىػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  12صورة 

 .417.......................المنبر ػػػ المدخؿػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  13صورة 

 .418......................المنبر ػػ الريشتافػ  الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  14صورة 

 .418.............أعمدة كعقكد بيت الصبلة ػ الشريؼ جامع سيدم أبي مركاف/  15صورة 

 .419..........................ثنائيةأعمدة ػ  جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ/  16صورة 

 .419..........................ثبلثيةأعمدة ػ  سيدم أبي مركاف الشريؼجامع /  17صورة 

 .490..........المئذنة ػػ عمكد ذك تاج مربع.ػ  سيدم أبي مركاف الشريؼجامع /  18صورة 
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 التسقيؼ باألقبية المتقاطعةػػ  بيت الصبلةػ  سيدم أبي مركاف الشريؼجامع /  19صورة 
...................................................................................420. 

 .421.........................قاعة الضريح ػسيدم أبي مركاف الشريؼ جامع /  20صورة 

 .421..........................................المكحة التأسيسيةجامع البام ػ /  21صورة 

 .421..................................الكاجية الشمالية الرئيسية جامع البام ػ/  22صورة 

 .422..................................شمالية الرئيسيةالكاجية الجامع البام ػ /  23صورة 

 .422..........................................الكاجية الجنكبيةجامع البام ػ  / 24صورة 

 .422..............................................بيت الصبلةجامع البام ػ /  25صورة 

 .423..................................................الصحفجامع البام ػ /  26صورة 

 .423..................................................الصحفجامع البام ػ /  27صورة 

 .423........................................مدخؿ بيت الصبلةجامع البام ػ /  28صورة 

 .424..................................................حرابالمجامع البام ػ /  29صورة 

 .424..................................................حرابالمجامع البام ػ /  30صورة 

 .425...................................................المئذنةػ  جامع البام/  31صورة 

 .425...................................................المئذنةػ  جامع البام/  32صورة 

 .426....................................................المنبرػ جامع البام /  33صورة 

 .426....................................................المنبرػ  جامع البام/  34صورة 

 .427............................................المنبرػػ المدخؿػ  جامع البام/  35صورة 

 .427...........................................منبرػػ الريشتافالػ  جامع البام/  36صورة 

 .427...........................................منبرػػػ الجكسؽالػ جامع البام /  37صورة 
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 .428.......................................المنبرػػػ المقرنصاتػ  جامع البام/  38صورة 

 .428...................................المنبرػػػ مدخؿ الريشتاف.ػ جامع البام /  39صورة 

 .428..................................................الميضأةػ  جامع البام/  40صورة 

 .429..............................بيت الصبلة ػػ القبة المركزية.جامع البام ػػ /  41صورة 

 .429...............................جامع البام ػػ القبة المركزية ػػ الشمسيات./  42صورة 

 .429.............................جامع البام ػػ أعمدة كدعامات بيت الصبلة./  43صورة 

 .430....................................جامع البام ػػ نمكذج ألعمدة الصحف/  44صورة 

 .430.........................................جامع البام ػػ تسقيؼ الميضأة./  45صورة 

 .430..........جامع البام ػػ إطار مدخؿ بيت الصبلة ػػ زخارؼ رخامية بارزة./  46صورة 

 .431...........جامع البام ػػ إطار مدخؿ بيت الصبلة ػػ زخارؼ رخامية بارزة/  47صورة 

 .431..........جامع البام ػػ إطار مدخؿ بيت الصبلة ػػ زخارؼ رخامية بارزة./  48صورة 

 .431.............................البام ػػ المنبر ػػ حشكة  بزخارؼ بارزةجامع /  49صورة 

 .432............................جامع البام ػػ المنبر ػػ حشكة  بزخارؼ بارزة. / 50صورة 

 .432............................جامع البام ػػ المنبر ػػ حشكة  بزخارؼ بارزة./  51صورة 

 .432......................................زاكية سيدم خميؼ ػػ بيت الصبلة./  52صورة 

 .433..................................زاكية سيدم خميؼ ػػ المدخؿ الرئيسي./  53صورة 

 .433..........................................زاكية سيدم خميؼ ػػ المحراب./  54صورة 

 .434.....................................سيدم خميؼ ػػ قاعة الضريح.زاكية /  55صورة 

 .434......................................زاكية سيدم خميؼ ػػ قبة الضريح./  56صورة 

 .434..........................................زاكية سيدم خميؼ ػػ الضريح. / 57صورة 
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 .435...........................خميؼ ػػ مطرقة المدخؿ الرئيسي.زاكية سيدم /  58صورة 

 .435......................المكحة التأسيسيةػ  بف التكميسيدم إبراىيـ  ضريح/  59صورة 

 .435.......................................سيدم إبراىيـ بف التكمي. ضريح/  60صورة 

 .436.......................................التكمي. سيدم إبراىيـ بفضريح /  61صورة 

 .436........................سيدم إبراىيـ بف التكمي ػػ قاعة الضريح.ضريح /  62صورة 

 .436........................سيدم إبراىيـ بف التكمي ػػ قاعة الضريح. ضريح/  63صورة 

 .437......................سيدم إبراىيـ بف التكمي ػػ المدخؿ الرئيسي. ضريح/  64صورة 

 .437.............................سيدم إبراىيـ بف التكمي ػػ المحراب. ضريح/  65صورة 

 .437..........................سيدم إبراىيـ بف التكمي ػػ منظر لمسدة. ضريح/  66صورة 

 .438.......................سيدم إبراىيـ بف التكمي ػػ نمكذج لممزاغؿ. ضريح/  67صورة 

 .438.....................................رايا ػػ الكاجية األمامية الرئيسية.سٌ ال/  68صورة 

 .438.....................................رايا ػػ الكاجية األمامية الرئيسية.سٌ ال/  69صورة 

 .439.........................................رايا ػػ كاجية الطابؽ العمكم.سٌ ال/  70صورة 

 .439..............................................رايا ػػ المدخؿ الرئيسي.سٌ ال / 71صورة 

 .439..................................................رايا ػػ كاجية المنزه.سٌ ال/  72صورة 

 .440........................................رايا ػػ كاجية المنزه مف الداخؿسٌ ال/  73صورة 

 .440.............................................رايا ػػ الدخبلت الجدارية.سٌ ال/  74صورة 

 .440.....................................................رايا ػػ الشرافات.سٌ ال/  75صورة 

 .441...................................رايا ػػ زخارؼ حجرية غائرة كبارزة.سٌ ال / 76صورة 

 .441......................................رايا ػػ أعمدة كعقكد كسط الدار.سٌ ال / 77صورة 
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 .441...........................................النقيشة التذكارية.بنقي ػػ دار /  78صورة 

 .442...................................الكاجية الجنكبية الرئيسية. بنقي ػػدار /  79صورة 

 .442...........................................دار بنقي ػػ المدخؿ الرئيسي./  80صورة 

 .442..........................بنقي ػػ المدخؿ المؤدم إلى الطابؽ العمكم.دار /  81صورة 

 .443.......................................دار بنقي ػػ أركقة الطابؽ العمكم./  82صورة 

 .443................دار بنقي ػػ الطابؽ األرضي ػػ نمكذج ألعمدة كسط الدار./  83صورة 

 .443....................بنقي ػػ المدخؿ ػػ الطابؽ األكؿ ػػ نمكذج لؤلعمدة.دار /  84صورة 

 .444..............................دار بنقي ػػ الطابؽ األكؿ ػػ خزانة جدارية. /  85صورة 

 .444............................................دار بنقي ػػ نمكذج لمككابيؿ./  86صورة 

 .444............................دار بنقي ػػ الكاجية الشرقية ػػ ككابيؿ معقكدة./  87صورة 

 .445............................................دار بنقي ػػ الكاجية الشرقية./  88صورة 

 .445...............ة.............نية المداميؾ اآلجكرية المنتظمدار بنقي ػػ تق/  89صورة 

 .445.........دار بنقي ػػ المدخؿ الرئيسي ػػ زخارؼ حجرية بارزة بكاجية العقد./  90صورة 

 .446.........................................متيجي ػػ المدخؿ الرئيسي.دار /  91صورة 

 .446...............................................دار متيجي ػػ كسط الدار./  92صورة 

 .446...............................دار متيجي ػػ الجدار الغربي لكسط الدار./  93صورة 

 .447.........................................دار متيجي ػػ عقكد كسط الدار./  94صورة 

 .447..................................................دار متيجي ػػ المطبخ./  95صورة 

 .447.....................................دار متيجي ػػ أركقة الطابؽ العمكم./  96صورة 

 .448..............................دار متيجي ػػ عقكد كأعمدة الطابؽ العمكم./  97صورة 
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 .448....................................................دار متيجي ػػ المنزه./  98صورة 

 .448..................................دار متيجي ػػ السمـ المؤدم إلى المنزه./  99صورة 

 .449.............دار متيجي ػػ الطابؽ األرضي ػػ نماذج ألعمدة كسط الدار./  100صورة 

 .449..........................دار متيجي ػػ الطابؽ األكؿ ػػ نماذج لؤلعمدة./  101صورة 

 .450........................دار متيجي ػػ المطبخ ػػ نماذج لمككات الجدارية./  102صورة 

 .450............................دار متيجي ػػ كسط الدار ػػ دخبلت جدارية./  103صورة 

 .450....دار محمد لرقش ػػ الكاجية الرئيسية المطمة عمى نيج مرابط مسعكد./  104صورة 

 .451...................................دار محمد لرقش ػػ المدخؿ الرئيسي./  105صورة 

 .451........................................دار محمد لرقش ػػ كسط الدار./  106صورة 

 .451............................................دار محمد لرقش ػػ اإليكاف./  107صورة 

 .452............................................دار محمد لرقش ػػ اإليكاف./  108صورة 

 .452....................دار محمد لرقش ػػ الطابؽ األرضي ػػ الغرفة الغربية./  109صورة 

 .452..................دار محمد لرقش ػػ الطابؽ األرضي ػػ الغرفة الجنكبية./  110صورة 

 .453..........................دار محمد لرقش ػػ الطابؽ األرضي ػػ المطبخ./  111صورة 

 .453.............................دار محمد لرقش ػػ نماذج لؤلعمدة كالعقكد./  112صورة 

 .453.........دار محمد لرقش ػػ المدخؿ المؤدم مف السقيفة إلى كسط الدار./  113صورة 

 .454....................محمد لرقش ػػ الطابؽ العمكم ػػ الغرفة الجنكبية.دار /  114صورة 

 .454.....................................دار محمد لرقش ػػ الغرفة الشرقية./  115صورة 

 .454.....................................دار محمد لرقش ػػ الغرفة الغربية./  116صورة 

 .455.............................محمد لرقش ػػ الغرفة الغربية ػػ اإليكاف.دار /  117صورة 
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 .455.............................................دار محمد لرقش ػػ المنزه./  118صورة 

 .455.........................دار محمد لرقش ػػ كسط الدار ػػ زخارؼ بارزة./  119صورة 

 .456........................محمد لرقش ػػ ككشتي العقد ػػ زخارؼ بارزة.دار /  120صورة 

 .456...........................دار محمد لرقش ػػ نمكذج لمعقكد المفصصة./  121صورة 

 .456...............................................حماـ البركة ػػ المحرس./  122صورة 

 .457..............................ة ػػ المحرس ػػ نمكذج لؤلركقة.حماـ البرك/  123صورة 

 .457.................................حماـ البركة ػػ المحرس. مدخؿ السٌدة./  124صورة 

 .458..........................................حماـ البركة ػػ سٌدة المحرس./  125صورة 

 .458...............................................ػػ المصمى.حماـ البركة /  126صورة 

 .458.......................................حماـ البركة ػػ المدخؿ الرئيسي./  127صورة 

 .459................................................حماـ البركة ػػ السقيفة./  128صورة 

 .459.................................................السقيفةػ ػػ حماـ البركة/  129صورة 

 .459..........................................حماـ البركة ػػ القاعة الباردة./  130صورة 

 .460..........................................حماـ البركة ػػ القاعة الدافئة./  131صورة 

 .460................................................حماـ البركة ػػ الفرناؽ./  132صورة 

 .460..............................حماـ البركة ػػ المحرس ػػ نمكذج لؤلعمدة./  133صورة 

 .461........................................القايد ػػ الكاجية الرئيسية.حماـ /  134صورة 

 .461.........................................حماـ القايد ػػ الكاجية الشرقية. / 135صورة 

 .461................................................حماـ القايد ػػ المحرس./  136صورة 

 .462............................................قبة المحرس. حماـ القايد ػػ/  137صورة 
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 .462...........................................حماـ القايد ػػ سٌدة المحرس./  138صورة 

 .462........................................حماـ القايد ػػ المدخؿ الرئيسي./  139صورة 

 .463.................................................حماـ القايد ػػ السقيفة./  140صورة 

 .463.......................................ة.دحماـ القايد ػػ قبة القاعة البار /  141صورة 

 .463..........................................حماـ القايد ػػ الحنايا الركنية./  142صورة 

 .464......................................حماـ الساحة ػػ الكاجية الرئيسية./  143صورة 

 .464..............................................حماـ الساحة ػػ المحرس./  144صورة 

 .464...........................................حماـ الساحة ػػ قبك المحرس./ 145صورة 

 .465.........................................حماـ الساحة ػػ سٌدة المحرس./  146صورة 

 .465......................................حماـ الساحة ػػ المدخؿ الرئيسي./  147صورة 

 .465...............................................حماـ الساحة ػػ السقيفة./  148صورة 

 .466.........................................حماـ الساحة ػػ القاعة الدافئة./  149صورة 

 .466.......................................حماـ الساحة ػػ القاعة الساخنة./  150صورة 

 .466...............................حماـ الساحة ػػ الحكض البارد كالساخف./  151صورة 

 .467...................المكقد.حماـ الساحة ػػ الفرناؽ ػػ المدخؿ المؤدم إلى /  152صورة 

 .467................................................حماـ الساحة ػػ المكقد./  153صورة 

 .467.............................حماـ الساحة ػػ المحرس ػػ نمكذج لؤلعمدة. / 154صورة 

 .468..............................................حماـ شقميبة ػػ المحرس./  155صورة 

 .468.......................................حماـ شقميبة ػػ المدخؿ الرئيسي./  156صورة 

 .468........................................حماـ شقميبة ػػ القاعة الساخنة./  157صورة 
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 .469.............................المقصكرة.حماـ شقميبة ػػ القاعة الساخنة ػػ /  158صورة 

 .469..............................نمكذج لؤلعمدة.حماـ شقميبة ػػ المحرس ػػ /  159صورة 

 .470.........................................................عيف األسير./  160صورة 

 .470.........................................................عيف األسير./  161صورة 

 .470.........................................عيف األسيرػػ المكحة الرخامية./  162صورة 

 .470.................................................عيف األسيرػػ الحكض./ 163صورة 

 .471.........................................................سكر المدينة./ 164صورة 

 .471................................................جزء مف سكر المدينة./  165صورة 

 .471.........................................................باب المقابر./  166صورة 

 .472.........................................................باب المقابر./  167صورة 

 .472..........................................................باب البحر./  168صورة 

 .472....................................القمعة الحفصية ػػ المكحة التأسيسية./  169صورة 

 .472..............................................الحفصية ػػ السكر.القمعة /  170صورة 

 .473..............................................القمعة الحفصية ػػ السكر./  171صورة 

 .473..............................................القمعة الحفصية ػػ السكر./  172صورة 

 .473..............................................القمعة الحفصية ػػ السكر./  173صورة 

 .474....................................القمعة الحفصية ػػ المدخؿ الرئيسي./  174صورة 

 474.....................................القمعة الحفصية ػػ المدخؿ الرئيسي./  175صورة 

 .474......................................القمعة الحفصية ػػ ممشى الحرس./  176صورة 

 .475.........................................القمعة الحفصية ػػ دار اإلمارة./  177صورة 
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 .475.........................................القمعة الحفصية ػػ خزاف مائي./  178صورة 

 .475......................................القمعة الحفصية ػػ الجزء الشمالي./  179صورة 

 .475.........................................القمعة الحفصية ػػ خزاف مائي./  180صورة 

 .476........................................القمعة الحفصية ػػ مخرج سرم./  181صورة 

 .476.....................................القمعة الحفصية ػػ نمكذج لممزاغؿ./  182صورة 

 .476.....................................القمعة الحفصية ػػ نمكذج لممزاغؿ./  183صورة 

 .476.....................................نمكذج لممزاغؿ.القمعة الحفصية ػػ /  184صورة 

 .477............................................السقاطة. القمعة الحفصية ػػ/  185صورة 

 .477....................................التسقيؼ باآلجر. القمعة الحفصية ػػ/  186صورة 

 .477.............................طريقة التسقيؼ بالقرميد. القمعة الحفصية ػػ/  187صورة 

 .477...................تقنية المداميؾ اآلجكرية المنتظمة.القمعة الحفصية ػػ /  188صورة 

 .477................................السكر ػػ حجارة رممية. القمعة الحفصية ػػ/  189صورة 

 .478..........................زخرفة نباتية ػػ إكميؿ الغار. القمعة الحفصية ػػ/  190صورة 

 .478.....................................................حصف المعذبيف./  191صورة 

 .478............................حصف المعذبيف ػػ الكاجية الغربية الرئيسية./  192صورة 

 .478....................................حصف المعذبيف ػػ الكاجية الشمالية/  193صورة 

 .479...................................حصف المعذبيف ػػ الكاجية الجنكبية./  194صورة 

 .479.....................................حصف المعذبيف ػػ المدخؿ الغربي./  195صورة 

 .479...................................حصف المعذبيف ػػ المدخؿ الشمالي./  196صورة 

 .479...........................حصف المعذبيف ػػ الكاجية الغربية ػػ السقاطة./  197صورة 
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 .480............................................حصف المعذبيف ػػ كابكلي./  198صورة 

 .480.............................حصف المعذبيف ػػ الكاجية الغربية ػػ مزغؿ./  199صورة 

 .480.....................................حصف المعذبيف ػػ شرافات ىرمية./  200صورة 

 ب / فيرس الموحات

 .482..............................ػػ تبميط األرضية دار متيجيببلطات خزفية ػ /  1لوحة 

 .483.................................كسط الدار متيجي ػػ دار ببلطات خزفية ػ /  2لوحة 

 .484.........................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  3لوحة 

 .485..........................تكسية الجدراف .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  4لوحة 

 .486..........................تكسية الجدراف .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  5لوحة 

 .487.........................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  6لوحة 

 .488.........................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  7لوحة 

 .489.........................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  8لوحة 

طار مدخؿ شقميبةببلطات خزفية ػ /  9لوحة   .490.........تكسية الجدراف. .دار متيجي كا 

 .491...........................تبميط األرضية متيجي ػػ دار ببلطات خزفية ػ /  10لوحة 

 .492........................تكسية الجدراف .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  11لوحة 

 .493....................متيجي ػػ ككشتي عقكد كسط الداردار ببلطات خزفية ػ /  12لوحة 

 .494........................تكسية الجدراف دار محمد لرقش ػػببلطات خزفية ػ /  13لوحة 

 .495.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  14لوحة 

 .496............................تكسية الجدراف. متيجي ػػدار ببلطات خزفية ػ /  15لوحة 

 .497.......................تكسية الجدراف. ػػ دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  16لوحة 
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 .498.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  17لوحة 

 .499...............العيف الجدارية ػػ تكسية الجدراف بنقي ػػدار ببلطات خزفية ػ /  18لوحة 

 .500........................تكسية الجدراف .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  19لوحة 

 .501........................تكسية الجدراف .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  20لوحة 

 .502.....................الدخبلت الجداريةتكسية  .بنقيدار ببلطات خزفية ػ /  21لوحة 

 .503.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  22لوحة 

 .504.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  23لوحة 

 .505............................تبميط األرضية. .دار متيجيببلطات خزفية ػ /  24لوحة 

 .506.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  25لوحة 

 .507........................محمد لرقش ػػ تكسية الجدرافدار ببلطات خزفية ػ /  26لوحة 

 .508........................تكسية الجدراف القمعة الحفصية ػػببلطات خزفية ػ /  27لوحة 

 .509.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  28لوحة 

 .510............................تبميط األرضية. .دار متيجيببلطات خزفية ػ /  29لوحة 

 .511.......................تكسية الجدراف. .دار محمد لرقشببلطات خزفية ػ /  30لوحة 

 .512.......................حمد لرقش ػػ  تكسية الجدرافدار مببلطات خزفية ػ /  31لوحة 

 .513........................الجدرافتكسية حمد لرقش ػػ دار مببلطات خزفية ػ /  32لوحة 

 .514...........تكسية أرضية الدخبلت الجدارية. .دار متيجيببلطات خزفية ػ /  33لوحة 

 .515...........تكسية أرضية الدخبلت الجدارية. .دار متيجيببلطات خزفية ػ /  34لوحة 
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 قائمة المصادر والمراجع
 .أـ قائمة المصادر والمراجع بالمغة العربية

 .والمراجع بالمغة األجنبيةب ـ قائمة المصادر 
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 ـ المصادر والمراجع بالمغة العربية:أ

 /المصادر ـ1

 ،)سمكؾ المالؾ في تدبير الممالؾ، دار كناف لمطباعة  ِابن أبي الربيع )شياب الدين أحمد
 .1996كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، 

 مراجعة محمد يكسؼ الدقاؽ، دار الكتب 7، مج4، مج1، الكامؿ في التاريخ، طِابن األثير ،
 ـ. 1987لبناف،  -العممية، بيركت

 ،)تحقيؽ: عمي سامي 1، ط2بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، ج ِابن األزرق )أبو عبد اهلل ،
 .2006النشار، الدار العربية لممكسكعات، بيركت ػ لبناف، 

 (، اإلعبلف بأحكاـ البنياف، تحقيؽ: ِابن الرامي )أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم المخمي
 ـ.1999فريد بف سميماف، مركز النشر الجامعي، 

 ،)األدلة البٌينة النكرانية في مفاخر الدكلة  ِابن الشماع ) أبو عبد اهلل محمد ابن أحمد
 ـ. 1984الحفصٌية، تحقيؽ الطاىر بف محمد المعمكرم، الدار العربية لمكتاب، 

 فريدة منسية في حاؿ دخكؿ الترؾ بمد قسنطينة كاستيبلئيـ  ح(،ِابن العنتري )محمد الصال
 .2007عمى أكطانيا، مراجعة كتقديـ كتعميؽ يحي بكعزيز، دار ىكمة، الجزائر، 

  )مختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ، ِابن الفقيو )أبو بكر أحمد بن محمد اليمذاني ،
 .1885ليدف المحركسة، 

  ،)رحمة اوبف بطكطة المسماة تحفة األنظار ِابن بطوطة )محمد بن عبد اهلل المواتي الطنجي
في غرائب األمصار كعجائب األسفار، حققو كعمؽ عميو: عمي المنتصر الكتاني، مؤسسة 

 .1985الرسالة، بيركت، 

 ،)كتاب صكرة األرض، منشكرات دار مكتبة الحياة، ِابن حوقل  )أبي القاسم النصيبي 
 .1992لبناف،  -بيركت
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 ،)ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ  ِابن خمدون )عبد الرحمن
، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، 6مف ذكم الشأف األكبر، ج

 .ـ2000ق/1421

 ،)كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ  ابن خمدون )عبد الرحمن
، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، 1كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر، ج

1992. 
 ،)تحقيؽ إسماعيؿ 2كتاب الجغرافيا، ط ِابن سعيد المغربي ) أبو الحسن عمي بن موسى ،

 ـ.1982العربي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 السفر الخامس مف كتاب  ه(،458تـ: ) ( ِابن سيدة )أبو الحسن عمي بن إسماعيل
  المخصص، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، دت.

 ،)الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب. ِابن فرحون )إبراىيم بن عمي 

 ،)جمعو كحققو: عزيز سكلاير عطٌية، مكتبة 1كتاب قكانيف الدكاكيف، ط ابن مماتي )أسعد ،
 ـ.1991ىػ/ 1411مدبكلي، القاىرة، 

 ،)تاج المفرؽ في تحمية عمماء المشرؽ، دت. أبو البقاء )خالد بن عيسى البموي 

 ،)1830 تقكيـ البمداف، دار صادر، بيركت، أبو الفدا )عماد الدين اسماعيل بن محمد. 

 مذكرات الحاج أحمد بام.أحمد باي ، 

 ،)المغرب العربي، مأخكذ مف كتاب نزىة المشتاؽ  اإلدريسي )أبو عبد اهلل محمد الشريف
 ـ.1983، 82في ًاختراؽ اآلفاؽ، تحقيؽ كترجمة محمد حاج صادؽ، ط

 ،)دار الرائد العربي، 1نزىة األناـ في محاسف الشاـ، ط البدري )أبو البقاء عبد اهلل ،
 .1980بيركت، لبناف، 

 ،)ترجمة: محمد دراج، شركة 1مذكرات خير الديف بربركس، ط بربروس )خير الدين ،
 .2010األصالة لمنشر كالتكزيع، الجزائر،
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 ،)2ىدية العارفيف، أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، مج البغدادي )إسماعيل باشا ،
 .1955إسطنبكؿ، 

  ـ(، المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب، 1094ىػ/ 487(، )تػ: عبيد اهللالبكري )أبو
 مأخكذ مف كتاب المسالؾ كالممالؾ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.

 ،)تحقيؽ كتعميؽ: 1الدرة المصكنة في عمماء كصمحاء بكنة، ط البوني )أحمد بن القاسم ،
 .2011ي، عنابة، الجزائر، محمد لخضر بكبكر، كسعيد دحماني، دار الكساـ العرب

 ،)التعريؼ ببكنة إفريقية بمد سيدم أبي مركاف الشريؼ، تقديـ:  البوني )أحمد بن قاسم
 ـ.2007ق/ 1428سعيد دحماني، منشكرات مؤسسة بكنة لمبحكث كالٌدراسات، عٌنابة، الجزائر،

 ،)الميسند الصحيح الحسف في مآثر كمحاسف مكالنا أبي  التممساني )محمد بن مرزوق
 .1981الحسف، تحقيؽ: ماريا خيسكس بيغيرا، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

النفحة المسكية في السفارة التركية، تقديـ كتحقيؽ:  التمقروتي )أبو الحسن عمي بن محمد(،
  .2002، عبد المطيؼ الشادلي، المطبعة  الممكية، الرباط

 )مطبعة السعادة، مصر، 1، الحمامات المعدنية، طالتونسي )بيرم محمد بن حسين ،
1908 . 

 ،)ـ1977، دار صادر، بيركت، 1معجـ البمداف، مج الحموي )شياب الدين ياقوت. 
 جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، الحميدي ،

 ـ.1966

 تحقيؽ: 1الركض المعطار في خبر األقطار، ط (،)محمد بن عبد المنعم الحميري ،
 ـ.  1975لبناف،  -إحساف عٌباس، مطبعة ىيدلبرغ

 ،)تصحيح أغشطس 2نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر، ط الدمشقي )شمس الدين ،
 .1865بف يحي،  مطبعة األكاديمية اإلمبراطكرية، بطربكرغ، 

 1986مختار الصحاح، مكتبة لبناف،  بن عبد القادر(، الرازي )محمد بن أبي بكر. 
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  ( 1732ىـ/ 1145رحمة العالم األلماني إلى الجزائر وتونس وطرابمس ،)ترجمة كتقديـ: م
 ـ.2007ناصر الديف سعيدكني، دار الغرب اإلسبلمي، تكنس،

 ( محمد بن عبد اهللالزركشي)تحقيؽ: أبك الكفا 4، إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد، ط ،
 .ـ1996ق/ 1416مصطفى المراغي، القاىرة، 

 ،)ترجمة: محمد حجي 2، ط2كصؼ إفريقيا، ج الزياتي )حسن بن محمد الوزان الفاسي ،
 .1983لبناف،  -كمحمد األخضر، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت

 ،)تقديـ: سعد بكفبلقة، مطبعة المعارؼ، 1الرحمة المغربية، ط العبدري )محمد البمنسي ،
 .2007عنابة، الجزائر، 

 ،)ىػ(، مسالؾ األبصار في 749)ت العمري )شياب الدين أحمد بن يحي بن فضل اهلل
 ـ.2002، تحقيؽ: حمزة أحمد عباس، المجمع الثقافي، أبك ظبي، 1ممالؾ األمصار، ط

 )ترجمة: أبك العيد 2قيا، ج، ثبلث سنكات في شماؿ غربي افريفون مالتسان )ىاينريش ،
 .1979دكدك، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،الجزائر، 

  ،)آثار الببلد كأخبار العباد، دار صادر لمطباعة  القزويني )زكريا بن محمد ابن محمود
 .1960كالنشر، بيركت، 

 ،)6، ج5، ج3صبح األعشى في صناعة ااًلنشا، ج القمقشندي )أبو العباس أحمد ،
 ـ.1915المطبعة األميرية، القاىرة، 

 حرب يكغرطة، ترجمة: محمد اليادم حارش، منشكرات كايوس سالوستيوس كريسبوس ،
 .1991دحمب، الجزائر،

 ،)دار إحياء 2نظاـ الحككمة النبكية المسمى التراتيب اإلدارية، ج الكتاني )عبد الحي ،
   التراث العربي، بيركت ػ لبناف، دت.

  دار النشر  ، ترجمو عف الفرنسية: محمد حجي كآخركف،3إفريقيا، ج )كربخال(،مارمول
 ـ.1989، ، الرباط المعرفة



www.manaraa.com

   

542 
 

 ،)ـ.1881المعجب في تمخيص أخبار المغرب، مطبعة بريؿ،  المراكشي )عبد الواحد 

 ،)مكتبة الثقافة الدينية، دت.4كتاب البدء كالتاريخ، ج المقدسي )المطير بن طاىر ، 

 2أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ط الدين أبي عبد اهلل محمد(، المقدسي )شمس ،
 .1906دار صادر، بيركت، 

 )1، ًاتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا، جالمقريزي )تقي الدين أحمد بن عمي ،
 ـ.1996ق/ 1416، تحقيؽ: جماؿ الٌديف الشٌياؿ، القاىرة، 2ط

  ( ،)النزىة الزىية في أحكاـ الحماـ الشرعية  ىـ(،1031 -952المناوي )عبد الرؤوف
 ـ.1957كالطبية، جامعة الممؾ سعكد، 

 منشكرات بكنة لمبحكث 1، اليدايا الممكية، ترجمة: سعيد دحماني، طمؤلف مجيول ،
 ـ.2011ىػ/ 1432كالدراسات، عنابة، الجزائر،  

 ،كتاب ااًلستبصار في عجائب األمصار، نشر كتعميؽ: سعد زغمكؿ عبد  مؤلف مجيول
 .1958الحميد، مطبعة جامعة اإلسكندرية، 

 ،)نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ ك  الورثيالني )الحسن بن محمد السعيد الشريف
 .ـ1974لبناف،  -، دار الكتاب العربي، بيركت2األخبار، المشيكرة بالرحمة الكرثيبلنية، ط

 ـ المراجع/2

 )الفنكف ما بيف الحضارات القديمة كالحديثة، أبو دبسة )فداء حسين( وغيث )خمود بدر ،
  ـ.2011، دار اإلعصار العممي لمنشر كالتكزيع، األردف، عماف، 1ط

 ،)اآلثار اإلسبلمية بالمغرب األقصى في العصريف  أبو رحاب )محمد السّيد محمد
، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 1المريني كالسعدم، دراسات كبحكث، ط

 ـ.2005
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 ،)العمائر الدينية كالجنائزية بالمغرب في عصر األشراؼ  أبو رحاب )محمد السّيد محمد
 ـ.2008ة، القاىرة، ، دار القاىر 1السعدييف، دراسة آثارية معمارية، ط

 دراسات في تاريخ كحضارة المغرب كاألندلس، مركز مصطفى )كمال السَيد( أبو ،
 .1997اإلسكندرية لمكتاب، االسكندرية،

 ،)1917، مطبعة الترقي، مصر، 1جامع أحمد ابف طكلكف، ط أحمد ) يوسف. 

 كالخارجية،  ، أعماؿ تفاصيؿ السبللـ الداخميةاإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناىج
 المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، المممكة العربية السعكدية، دت.

 خكاص كاختبارات مكاد البناء، المؤسسة العامة اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناىج ،
 لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، المممكة العربية السعكدية، دت.

 )يخ العمارة اإلسبلمية كالفنكف التطبيقية بالمغرب األقصى، ، تار إسماعيل )عثمان عثمان
 ـ.1993، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط، 1، ط5ج

 )إثراء لمنشر كالتكزيع، 1، تاريخ العمارة بيف القديـ كالحديث، طإسماعيل اليسير )رنا ،
 ـ.2010األردف، 

  )عيسى، إسطنبكؿ، ، فنكف الترؾ كعمائرىـ، ترجمة: أحمد محمد أصالنابا )أوقطاي
1987. 

 )دار المعارؼ، مصر. ،2الفف اإلسبلمي أصكلو فمسفتو مدارسو، ط ،األلفي )أبو صالح 

 تعريب: ممدكح الزركمي ك 1، حمامات دمشؽ، جإيكوشار )ميشيل( و )لوكور( كمود ،
 .1985نزيو الككاكبي، دمشؽ، 

 )التككيف الزخرفي في الفف األندلسي، ترجمة: المركز الثقافي لمتعريب بابو )مالدونا ،
 ـ.2009كالترجمة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

 )1970، القاىرة تاريخيا، فنكنيا، آثارىا، مطابع األىراـ التجارية، الباشا )حسن. 
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 )رجمة: سامي ت ،1، المغرب كالحرؼ التقميدية اإلسبلمية في العمارة، مجباكار )أندريو
 ـ.1974جرجس، نشر أكتكليو، 

 ( برنشفيك)ـ، 15إلى نياية القرف  13، تاريخ إفريقية في العيد الحفصي، مف القرف روبار
 ـ.1988لبناف،  -، ترجمة: حمادم عمي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت1ط ،2ج

 1كالعمارة، ط، تراث اإلسبلـ في الفنكف الفرعية كالتصكير بريغز )مارتين( وآخرون ،
 .1984ترجمة: زكي محمد حسف، دار الكتاب العربي، سكريا ، 

 ،)أبحاث كدراسات في تاريخ كآثار المغرب اإلسبلمي كحضارتو،  بن قربة )صالح يوسف
 .2011دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، 

 )مدينة دلس ) تٌدلس(، دراسة تاريخية كأثرية خبلؿ العيد بن نعمان )إسماعيل ،
 .2011بلمي، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، اإلس

 )ـ.1979، جمالية الفف العربي، عالـ المعرفة، الككيت، البينسي )عفيف 

  )القكؿ المفيد في عمماء كصمحاء بكنة، مطبعة فنكف، عنابة، بوبكر )محمد األخضر ،
 ـ.2007الجزائر، 

 )عنابة ببلد العٌناب، دار المعرفة، مراجعة تاريخية:  أحسف بكمالي، دار تواتي )بوميمة ،
 .2010المعرفة، الجزائر، 

 )تاريخ شماؿ إفريقيا مف الفتح اإلسبلمي إلى نياية الدكلة األغمبية، الثعالبي )عبد العزيز ،
 ـ.1987لبناف،  -،  تقديـ حمادم الساحمي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت1ط

 ( الجبوري)دار الغرب اإلسبلمي، 1، الخط كالكتابة في الحضارة العربية، طيحي وىيب ،
 ـ.1994بيركت ػ لبناف، 

 )2، ط1، عنابة في سٌياؽ التاريخ كعمؽ الجغرافية في القديـ كالكسيط، ججندلي )محمد ،
 ـ.2008منشكرات بكنة لمبحكث كالٌدراسات، عنابة، الجزائر، 
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 )العمارة الحربية في شرؽ العالـ اإلسبلمي عبر العصكر، ، إطبللة عمى الجييني )محمد
 ـ.2007، األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، القاىرة، 1ط

 ،)العمارة العربية اإلسبلمية، خصكصياتيا، ابتكاراتيا، جماليتيا،  جودي )محمد حسين
 .1998، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، 1ط

 )الجزائر في التاريخ، العيد اإلسبلمي مف الفتح إلى بداية وآخرون حاجيات )عبد الحميد ،
 ـ.1984العيد العثماني، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 

 ،)مكتبة 1القباب في العمارة المصرية اإلسبلمية، ط الحداد )محمد حمزة إسماعيل ،
 .1993الثقافة الدينية، القاىرة، 

 ،)مكتبة 1المجمؿ في اآلثار كالحضارة اإلسبلمية، ط الحداد )محمد حمزة إسماعيل ،
 .2006زىراء الشرؽ، القاىرة، 

 ،)دار القاىرة، 2بحكث كدراسات في العمارة اإلسبلمية، ط الحداد )محمد حمزة إسماعيل ،
 ـ.2004القاىرة، 

 ،)دار الكتاب المبناني، بيركت 1بغداد، ط الحسني )عبد الرزاق( و الدوري )عبد العزيز ،
 .1984بناف، ل –

 ،)الفنكف اإلسبلمية في العصر الفاطمي، دار غريب لمنشر  حسين )محمود إبراىيم
 كالطباعة كالتكزيع، القاىرة، دت.

 ،)ـ(، مكتبة 1798ػػ  1517األسبمة العثمانية بمدينة القاىرة ) الحسيني )محمود حامد
 مدبكلي، القاىرة، دت.

 )نماذج مف قصكر منطقة األغكاط، دراسة تاريخية أثرية، المؤسسة حمالوي )عمي ،
 .2006الكطنية لمفنكف المطبعية، رغاية، الجزائر، 

 ،)دار 1العمارة العربية اإلسبلمية، الخصائص التخطيطية لممقرنصات، ط حيدر )كامل ،
 ـ.1994الفكر المبناني، بيركت، لبناف، 
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 ،)1المصاغ الشعبي، مكسكعة الحرؼ التقميدية بمدينة القاىرة التاريخية، ج خطاب )عايدة ،
 جمعية األصالة لرعاية الفنكف التراثية كالمعاصرة.

 ،)مؤسسة 1معجـ المصطمحات كاأللقاب التاريخية، ط الخطيب )مصطفى عبد الكريم ،
 .1996الرسالة، بيركت، 

 ،)العمارة العسكرية العثمانية لمدينة الجزائر، كزارة الدفاع الكطني، الجزائر،  خالصي )عمي
1983. 

 ،)القبلع كالحصكف في الجزائر، المنشآت العسكرية الجزائرية في العصر  خالصي )عمي
 ـ.2008الحديث، 

 ،)ـ.2000الفنكف اإلسبلمية في العصر العثماني، مكتبة زىراء الشرؽ،  خميفة )ربيع حامد 

 الدار المصرية 1، الفنكف الزخرفية اليمنية في العصر اإلسبلمي، طة )ربيع حامد(خميف ،
 ـ.1992ق/1412المبنانية، القاىرة، 

 ،)األسس التكنكلكجية في استخداـ مكاد الديككر، دار الراتب الجامعية،  خنفر )يونس
 بيركت ػ لبناف، دت.

 ،)1968مكجز البتركغرافيا أك عمـ الصخكر، مطبعة طربيف، دمشؽ،  الخوري )يوسف-
 ـ.1969

 ،)مؤسسة 1بكنة إلى عنابة تاريخ تأسيس قطب حضرم، ط -مف ىيبكف دحماني )سعيد ،
 .2007بكنة لمبحكث كالدراسات، عنابة، الجزائر، 

 ،)بكرابة ك مساجد مدينة الجزائر في العيد العثماني، ترجمة كتقديـ: لطيفة  دوكالي )رشيد
 .2013شفيقة عيساني، مكفـ لمنشر، الجزائر، 

 ،)2011مسجد قرطبة كقصر الحمراء، مكفـ لمنشر، الجزائر،  الدولتمي )عبد العزيز. 

 )ترجمة أحمد محمد عيسى، دار المعارؼ، القاىرة، 1، الفنكف اإلسبلمية، طديماند )م.س ،
1954. 
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 ،)مكتبة مدبكلي، القاىرة، 1الفنكف العربية اإلسبلمية في مصر، ط رزق )عاصم محمد ،
2006. 

 )خانقاكات الصكفية في مصر في العصريف األيكبي كالمممككي      رزق )عاصم محمد ،
 ـ.1997ىػ/1417ـ(، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 1517ػػ 1171ىػ/ 923ػػ 567) 

 ،)ركائع التراث في دمشؽ، شيرة قاسيكف التاريخية ػ الخانات ػ  الريحاوي )عبد القادر
، التككيف لمطباعة 1التكايا ػ قصكر الحكاـ ػ قبكر العظماء ػ المدارس، ) نشأتيا كتطكرىا(، ط

 .2005كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، 
 )ترجمة: لطيؼ فرج، 1، المدف العربية الكبرل في العصر العثماني، طريمون )أندريو ،

 .1991فكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع، القاىرة، دار ال

 )مدخؿ إلى تاريخ المغرب العربي الحديث. الزبيري )محمد العربي ، 

 تحقيؽ: 2تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية، ط بن إبراىيم بن المؤلؤ(، الزركشي )محمد ،
 .1966محمد ماضكر، المكتبة العتيقة تكنس، 

 ،)ـ.2002، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، 15، ط8األعبلـ، ج الزركمي )خير الدين 

 )تاريخ المغرب العربي، الفاطميكف كبنك زيرم الصنياجيكف إلى زغمول )سعد عبد الحميد ،
 .1990، المعارؼ، اإلسكندرية، 3قياـ المرابطكف، ج

 )ىػ/ 1401، بيركت ػ لبناف، 3، ج، فنكف اإلسبلـ، دار الرائد العربيزكي )محمد حسن
  ـ.1981

 )مف فنكف العمارة اإلسبلمية حمامات السكؽ كدكرىا الحضارم، دار زيادة )عادل محمد ،
 .2009الكتاب الحديث، القاىرة، 

 )دار المنار لمطبع 1، القيركاف كدكرىا في الحضارة اإلسبلمية، طزيتون )محمد محمد ،
 .1988كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 
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  المآذف المصرية، نظرة عامة عف أصميا كتطكرىا منذ الفتح  العزيز(،سالم )السّيد عبد
 العربي حتى الفتح العثماني، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية.

 )مؤسسة شباب 2، ج1، قرطبة حاضرة الخبلفة في األندلس، جسالم )السيد عبد العزيز ،
 .1984 الجامعة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية،

 ،)محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسبلمية، مؤسسة شباب  سالم )السّيد عبد العزيز
 .2001الجامعة، اإلسكندرية، 

 )المغرب الكبير، العصر اإلسبلمي، دراسة تاريخية كعمرانية سالم )السّيدعبد العزيز ،
 .1981كأثرية، دار النيضة العربية، بيركت، 

 )دار نشر 1اآلثار اإلسبلمية في مدينتي سبل كرباط الفتح، ط، سالم )عبد العزيز صالح ،
 .2011المغرب،  –المعرفة، الرباط 

 )2000، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 1، كرقات جزائرية، طسعيدوني )ناصر الدين. 

 )الفنكف كالحرؼ التقميدية المغربية، البكح اإلبداعي، مطابع السالوي )محمد أديب ،
 .2014الرباط، 

 ،)ترجمة: عبد اليادم عباس، دار 1الرمكز في الفف ػ األدياف ػ الحياة، ، ط سيرنج )فيميب ،
 .1992دمشؽ، سكريا، 

 1العمارة العربية اإلسبلمية، ماضييا كحاضرىا كمستقبميا، ط، محمود()فريد  الشافعي ،
 .1982شركة الطباعة العربية السعكدية، الرياض، 

 ،)العمارة العربية في مصر اإلسبلمية، مجمد أكؿ عصر الكالة، الييئة  الشافعي )فريد
 .1970المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر، 

 )كالحاضر، مطبعة البعث،  ، أـ الحكاضر في الماضيشغيب )محمد الميدي بن عمي
 ـ.1980/ق1400قسنطينة،
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 )دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 1، الفنكف اإلسبلمية، طالصقر)إياد ،
 ـ.2003

 )قتصادية، دار النيضة العربية لمطباعة ، مقدمة في الجغرافية االً الصّياد )محمد محمود
 ـ.1971كالنشر، بيركت، 

 )دار دمشؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 6ط ،1، الفنكف الزخرفية، جطالو )محي الدين ،
 ـ.2007دمشؽ، 

  مكتبة النيضة المصرية، 1(، دراسات في الفف التركي، ط)عبد اهلل عطّيةعبد الحافظ ،
 .2007القاىرة، 

  1988، المدينة اإلسبلمية، عالـ المعرفة، الككيت، (محمد عثمان)عبد الستار. 

 )نظرية الكظيفية بالعمائر الدينية المممككية الباقية بمدينة عبد الستار )عثمان محمد ،
 ـ.2005فاء لدنيا الطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، ، دار الك 1القاىرة، ط

 ،)1األخشاب في العمائر الدينية بالقاىرة العثمانية، ط عبد العزيز )شادية الدسوقي ،
 .2003مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 

 )الكتابات كالزخارؼ عمى النقكد كالتحؼ المعدنية في عبد العظيم )محمد عبد الودود ،
 .2009لبناف،  -، الدار العربية لممكسكعات، بيركت1المممككي البحرم، طالعصر 

 )دار كفاء 1، الفنكف اإلسبلمية حتى نياية العصر الفاطمي، طعبد الفتاح مطاوع )حنان ،
 .2011لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 

 ،)اإلنشاء المعمارم، دط، دت. عبد اهلل )محمد 

 ،)دار 1ة العامة لشكاىد القبكر اإلسبلمية كتراكيبيا، طالييئ عبد النور )حسن محمد ،
   .2015الكفاء، اإلسكندرية، 

 )الزخارؼ كالنحت في التماثيؿ كآثار العمارة اإلسبلمية، دار الكتاب عدلي )ىناء ،
 .2011الحديث، القاىرة، 



www.manaraa.com

   

550 
 

 ،)شركة ابف باديس لمكتاب، الجزائر، 2تطكر المآذف في الجزائر، ط عزوق )عبد الكريم ،
2011. 

 )الدار العالمية لمنشر كالتكزيع، 1، مبادئ الجيكلكجيا لآلثارييف، طعطّية )أحمد إبراىيم ،
 . 2004القاىرة، 

 ،)القباب األثرية الباقية بدلتا مصر في العصر اإلسبلمي،  عفيفي )محمد ناصر محمد
 .2005، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1ط

 ،)قصكر مدينة الجزائر في أكاخر العيد العثماني، دار الحكمة  عقاب )محمد الطيب
 ـ.2007لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

 )مكتبة 1، لمحات عف العمارة كالفنكف اإلسبلمية في الجزائر، طعقاب )محمد الطيب ،
 .2002زىراء الشرؽ، القاىرة ، 

 ،)دار الشركؽ، القاىرة، 1القيـ الجمالية في العمارة اإلسبلمية، ط عكاشة )ثروت ،
 ـ.1994

 ،)عمـ الخزؼ، مؤسسة سجؿ العرب، القاىرة، دت. عاّلم محمد )عاّلم 

 )قبلع كحصكف كأسكار كبكابات المدف األثرية اإلسبلمية في عمي )أحمد رجب محمد ،
 .2009، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1اليند، ط

 )مكاد كتقنيات العمارة القديمة، منشكرات المديرية العامة لآلثار عميري )إبراىيم ،
 ـ.2010كالمتاحؼ، دمشؽ، 

 )دار الكفاء 1، دراسات كبحكث في اآلثار كالحضارة االسبلمية، طغيطاس )محمد السّيد ،
 .2005لدنيا الطباعة كالنشر، االسكندرية، 

 )ـ، إصدارات كزارة 18ق/ 12أكاخر القرف  ، محاريب صنعاء حتىغيالن )غيالن حمود
 ـ.2004ق/ 1425الثقافة كالسياحة، صنعاء، 
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 ،)ـ، ترجمة1873ـ ػػػ1792تاريخ بايات قسنطينة في العيد التركي  فايست )أوجين  :
 .2010، دار قرطبة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1صالح نكر، ط

 )قرطبة في العصر اإلسبلمي، تاريخ كحضارة، مؤسسة شباب الجامعة فكري )أحمد ،
 .1983لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، 

 ،)مساجد اإلسبلـ، المسجد الجامع بالقيركاف، مطبعة المعارؼ، مصر،  فكري )أحمد
 ـ.1936ق/ 1355

 ،)2008، دار المعارؼ، القاىرة، 2، ط1مساجد القاىرة كمدارسيا، ج فكري )أحمد. 
 عمـ اآلثار اإلفريقي، ترجمة عبد الرحمف النكر،مسبون )ديفيد(في ،ELGA  ،فاليتاػ مالطا ،

 ـ.2002

 )أعبلـ التصكؼ في الجزائر، منذ البدايات إلى غاية القاسمي )عبد المنعم الحسني ،
 ـ.2005ق/ػ1427، دار الخميؿ القاسمي، الجزائر، 1الحرب العالمية األكلى، ط

 )مساجد المغرب كاألندلس في عصر المكحديف، جامعة القاىرة.، الكحالوي )محمد محمد 

 )المطبعة التجارية الحديثة، 1تاريخ الخط العربي كآدابو، ط ،الكردي )محمد طاىر ،
 ـ.1939ىػ /1358الحجاز، 

 ،)دار قتيبة 1اآلثار اإلسبلمية األكلى، تعريب: عبد اليادم عبمو، ط كريزويل ) كيبل ،
 ـ.1984ق/ 1404لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، 

 )مكتبة زىراء الشرؽ، 1، مدينة المنصكرة المرينية بتممساف، طلعرج )عبد العزيز محمود ،
 ـ.2006القاىرة، 

 )الزليج في العمارة اإلسبلمية بالجزائر في العصر التركي، لعرج )عبد العزيز محمود ،
 ـ. 1990، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 1ط

  ػ ػ669جمالية الفف اإلسبلمي في المنشآت المرينية بتممساف )  محمود(،لعرج )عبد العزيز
 .، دار الممكية، الجزائر1(، دراسة أثرية فنٌية جمالية، ط1465ػػػ 1269ق/ 869
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 )تعريب: سٌيد رضكاف عمي، 2، إستنبكؿ حضارة الخبلفة اإلسبلمية، طلويس )برنارد ،
 .1982الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، 

 1، تكايا الدراكيش الصكفية كالفنكف كالعمارة في تركيا العثمانية، ط)رايموند( ليفشيز ،
 ـ.2011ق/1432ترجمة: عبمة عكدة، ىيئة أبك ظبي لمثقافة كالتراث، أبك ظبي، 

 )جغرافية كتاريخ تممساف كبجاية كتكنس كنكميديا كالشماؿ اإلفريقي، ترجمة: ليون )جان ،
 ـ.2011ىػ/1432لحديث، الجزائر، نكر الديف قكرضك، دار الكتاب ا

 )ـ.1977ق/ 1397الجياز المركزم لمكتب الجامعية، ، الخزؼ التركي،ماىر )سعاد محمد 

 )ـ.1987، مساجد في السيرة النبكية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ماىر )سعاد محمد 

 )مطابع األىراـ التجارية، 3، مساجد مصر كأكلياؤىا الصالحكف، جماىر )سعاد محمد ،
 ـ.1976جميكرية مصر العربية، 

 ،)الدار 1الككاالت كالبيكت اإلسبلمية في مصر العثمانية، ط محمد )رفعت موسى ،
 ـ.1993ق/ 1413المصرية المبنانية، القاىرة، 

 ،)2ـ، ط1792ػ 1492حرب الثبلثمائة سنة بيف الجزائر كاسبانيا  المدني )أحمد توفبق ،
 ـ.1976الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

 )الفنكف الزخرفية اإلسبلمية في المغرب كاألندلس، دار الثقافة، مرزوق )محمدعبدالعزيز ،
 لبناف، د.ت. -بيركت

 ،)ـ(، 19ػػ  8ق/ 13ػػػػػ2شكاىد القبكر في المغرب األكسط بيف القرنيف ) معزوز )عبد الحق
 .2011نكف المطبعية، الجزائر، ، المؤسسة الكطنية لمف1ط

 )المساجد العثمانية بكىراف كمعسكر، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف مييرس )مبروك ،
 ـ.2009عكنكف، الجزائر، 

 )ـ.1981، المساجد، سمسمة عالـ المعرفة، مطابع األنباء، الككيت،مؤنس )حسين 
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 )المؤسسة الكطنية 2، ج1ج ، تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث،الميمي )مبارك بن محمد ،
 لمكتاب، الجزائر.

 ،)ق/ 1430، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 1أسس الجيكلكجيا الطبيعية، ط ىميمي )زكريا
 ـ.2009

 )المجمس الكطني 304، العمارة اإلسبلمية كالبيئة، عالـ المعرفة، عدد وزيري )يحي ،
 .2004ق/ 1425لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 

 1988لبناف،  –، دار العمـ لممبلييف، بيركت 1، المساجد في اإلسبلـ، ط)طو( الولي. 

 ،)مكتبة زىراء الشرؽ، 1الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسبلمية، ط ياسين )عبد الناصر ،
 .2006القاىرة، 

 )منازؿ القاىرة كمقاعدىا في العصريف المممككي كالعثماني، ياغي )غزوان مصطفى ،
 .2004، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1ارية، طدراسة أثرية حض

 /والتقارير المقالتـ 3

   العدد مجمة الثقافة، "عنابة في رحمة األمير األلماني مكسكاك" ، (سعد اهلل)أبو القاسم ،
 .1977، الجزائر، 39

 ،)نظرة عمى العمارة الدينية كتطكرىا في ليبيا"، مأخكذ مف كتاب:  البموشي )عمي مسعود"
 ـ.2008، دار الكتب الكطنية، القاىرة، 1معالـ مف الحضارة اإلسبلمية في ليبيا، ط

 ،)مجمة " لمحات عف الخشب كًاستعماالتو عبر العصكر اإلسبلمية"،  بن بمة )عمي
 .2010، 2الجزائر، معيد اآلثار، جامعة 4، العدد دراسات تراثية

 )1998، 7، العددحكليات المتحؼ الكطني لآلثارخاتـ سميماف"،  ، "بن كردرة )زىّية. 
 )الفنكف اإلسبلمية معاني النجـك في الرقش العربي"، عف كتاب:  "، بينسي )عفيف

ستانبكؿ، دار إاؿ الندكة العالمية المنعقدة في ، أعمالمبادئ كاألشكاؿ كالمضاميف المشتركة
 .1989الفكر العربي، دمشؽ، 
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 ،)مجمة األصالةعنابة مف الفتح اإلسبلمي إلى أكاخر العيد المكحدم"،  "بورويبة )رشيد ،
 .1976، الجزائر، 35-34العدد 

  1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة، "عنابة عبر التاريخ" ،(يحي)بوعزيز. 

  غزكة الطكسكانييف 1607تقرير من جميورية البندقية في الثامن والعشرين من أكتوبر ،
، تقديـ كتعميؽ: محمد لخضر بكبكر ك سعيد دحماني، مؤسسة 1607لبكنة في سبتمبر 
 الرجاء لمنشر، دت.

 ،)القاىرة، دت." تاريخ العمـ العثماني"  تيمور )أحمد ، 

  35، 34، العدد مجمة األصالة ،" الحفصييف عنابة في عيد" ،(عبد الحميد)حاجيات ،
 .1976الجزائر، 

 ،)دراسات في آثار الكطف " المحاريب بالجزائر خبلؿ العيد العثماني"، دحدوح )عبد القادر
 ـ.2013ق/ 1434، القاىرة، العربي

  35، 34، العدد صالةمجمة األ" ، لمافعنابة في نظر الرحاليف األ"  ،(أبو العيد)دودو ،
 .1976الجزائر، 

  ثبلثة أحداث غير معركفة مف العبلقات التاريخية بيف عنابة " ، (ميكال)دي ايبالزا
 .1976، الجزائر، 35، 34، العدد صالةمجمة األ، " كاسبانيا

  ىػ/ 923-648الحمامات العامة في ببلد الشاـ في العصر المممككي ) " ، (خالد)زنيد
 ".ـ(1250-1517

  12، مجمجمة كمٌية اآلداب" تطكر القبة في العمارة اإلسبلمية"،  الدين(،سامح )كمال ،
 .1950، مطبعة جامعة فؤاد األكؿ، 1ج

  ممخص الفف اإلسبلمي في المشرؽ العربي منذ " ،(حال)الصابوني ( و عمي)السرميني
نشأتو حتى القرف العاشر الميبلدم في نماذج مف الفنكف الجدارية ) فسيفساء كتصكير 

 .2009، دمشؽ، 2، العدد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اليندسية، " جدارم(
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 )ػػ 648، " خانقاكات مصر حتى نياية عصر المماليؾ البحرية سعيد )عبير عنايت
ق/ 1433، كمية اآلداب، جامعة األنبار، 203، العدد مجمة األستاذـ"، 1382ػػ 1250ق/ 784
 ـ.2013

  مجمة األصالة، "اإلقتصادية بعنابة أثتاء العيد العثمانيالحياة " ،(ناصر الدين)سعيدوني ،
 .1976، الجزائر، 35، 34العدد 

  الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة، "ىيبكف القديمة"  ،(محمد البشير)شنيتي ،
1976. 

 )عنصر المنبر في العمارة اإلسبلمية حتى نياية العصر الصمادي )طالب عبد اهلل " ،
، كمية 25، العدد مجمة كمية اإلنسانيات كالعمـك ااًلجتماعيةالمممككي بيف الكظيفة كالرمزية"، 

 .2002اآلداب، جامعة مؤتة، 

 )مجمة عالـ ، " الحياة ااًلجتماعية في المدينة االسبلمية" ، عاشور )سعيد عبد الفتاح
 ـ.1980، العدد األكؿ، كزراة اإلعبلـ،  الككيت، 11ج، مالفكر

 ،)التربة اإليكاف مف أنماط المباني فكؽ القبكر في العصريف  عبد الستار )عثمان محمد "
 .1992، دار المريخ لمنشر، الرياض، 7، مج2، جمجمة العصكراأليكبي كالمممككي"، 

 ،)أضكاء جديدة عمى الكتابات في اآلثار اإلسبلمية: طرؽ  عبد الستار)عثمان محمد"
، الممحقية 6، العددمجمة مقاليد ػػ أدكات الكتابة بيف النشأة كالتطكرتنفيذىا كأساليب تشكيميا"، 

 ـ.2013الثقافية السعكدية في فرنسا، سبتمبر 

 ،)التحصينات العسكرية في المغرب اإلسبلمي: األسكار أنمكذجا"،  عبد القادر )شريف "
 ـ.2014، 2، جامعة الجزائر 2، ج5، العددمجمة دراسات تراثية

 ،)1، العددمجمة دراسات تراثية" األضرحة ببجاية، دراسة نمكذجية"،  عزوق )عبد الكريم ،
 ـ.2007معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
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 ،)العدد 4إلبداع التشكيمي في زخارؼ األطباؽ النجمية"، مج"ا عفيفي )نيا سيد محمد ،
3. 
 ،)ـ2007" الزخرفة الفنية في المسكف الجزائرم"، الجزائر،  عقاب )محمد الطيب 

  1976، الجزائر، 35، 34، العدد مجمة األصالة، " عنابة قبؿ اإلسبلـ" ، (عثمان)الكعاك. 

  مجمكعة المنشآت المعمارية لمسمطاف المريني أبي الحسف " ، محمود( عبد العزيز)لعرج
، دار الممكية 2، العددمجمة دراسات تراثية، " ـ(1348-1336ىػ/ 749-737بالعباد تممساف ) 

 .2008لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الحراش، الجزائر، 

 ،)كتاب المؤتمر "رأس مف العصر البطممي"،  محجوب )عزيزة حسن السّيد سميمان
، دراسات في آثار الكطف العربي، القاىرة، السابع عشر لئلتحاد العاـ لآلثارييف العرب

2015. 

 الفكر التصميمي لعمارة السكف في صنعاء بيف نزار عبد المجيد غازي )حنان( وآخرون "،
 .2013، العدد األكؿ، 29، مج مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اليندسيةالتقميد كالمعاصرة" ، 

 )مجمة منبر التراث " التحصينات الدفاعية في بناء المدينة المغربية"، ،وىران )قدور
 ـ.2012، جامعة تممساف، 1، العدداألثرم

 /والقواميس وسوعاتالم ـ4
  ِتحقيؽ 1، ط1لساف العرب، مج بن منظور ) جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم(،ا ،

لبناف،  -براىيـ، دار الكتب العممية، بيركتإعامر أحمد حيدر، عبد المنعـ خميؿ  :كتعميؽ
2005. 

  إشبيمية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، 1، معجـ النبات كالزراعة، ج(محمد حسن)آل ياسين ،
 .1986سكريا،  –دمشؽ 

 ،)ـ.1883، مطبعة المعارؼ، بيركت، 7دائرة المعارؼ، مج البستاني )بطرس 
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 ،)حرؼ، عصكر، مدف، شعكب، حضارات، التاريخية، اآلثار مكسكعة حماد )حسين فيد 
 ـ.2003 عماف، األردف، كالتكزيع، لمنشر دارأسامة لغات،

 دت.7، مادة البناء،  جدائرة المعارف اإلسالمية ، 
 مدبكلي،  مطبعة ،1ط اإلسبلمية، كالفنكف العمارة مصطمحات معجـ محمد(، )عاصم رزق

 ـ.2000القاىرة، 

 ،)تحقيؽ: عبد الكريـ 1، ط32تاج العركس، ج الزبيدي )محمد مرتضى الحسيني ،
 ـ.2000ق/ 1421العزباكم، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 

  األميرية، مصر، ل ، المطبعة الكبر 1، قامكس الجغرافية القديمة، ط(أحمد) زكي بك
 .ـ1899

  دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، 1، مكسكعة الحيكاف عند العرب، ط(فالح خميل)العاني ،
 .1998األردف، -عماف

  ،)عمارة المشاىد كالقباب في العصر الفاطمي، مكسكعة  عبد الستار)عثمان محمد
 .2006، دار القاىرة، القاىرة، 1العمارة الفاطمية، ط

  دار الكفاء لدنيا 1، ط1، مكسكعة المآذف العثمانية، مج(محمد أحمد) عبد المطيف ،
 .2012الطباعة كالنشر، االسكندرية، 

 ،)ـ.1988بيركت،  -، جركس بيرس1مكسكعة العمارة اإلسبلمية، ط غالب )عبد الرحيم 

 مصر، كالنشر، لمطباعة القكمية الدائرة المسيرة، العربية المكسكعة ،(شفيق غربال )محمد 
 ـ.1965

  دار العمـ، بيركت، 2القامكس المحيط، ج ،)مجد الدين محمد بن يعقوب( باديآالفيروز ،
 ، دت.لبناف
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 ،)دار الكفاء لمنشر، 1الكامؿ في مصطمحات العمارة اإلسبلمية، ط نوار )سامي محمد ،
 .2003اإلسكندرية، 

 )مكتبة مدبكلي، ،3، ج2، ج1ج ، مكسكعة عناصر العمارة اإلسبلمية،وزيري )يحي 
  ـ.2000 القاىرة،

 /الرسائل الجامعيةـ 5

 ،)الحرمدانات الحجرية في العمارة المممككية بمدينة القاىرة،  إبراىيم )نصر محمد نصر
رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اآلداب، شعبة اآلثار اإلسبلمية، كمية 

 ـ.2008ق/ 1429اآلداب، جامعة عيف شمس، 
 ،)1184ىػ/595-580المغرب كاألندلس في عيد المنصكر المكحدم ) أحمد نجار )ليمى-

 .1989ـ(، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، 1198

 ،)المنشآت الدينية بالجزائر خبلؿ العيد العثماني، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة  بن بمة )خيرة
 .2008ػػػػػػػػػػ2007دكتكراه دكلة في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

 ،)المصنكعات الخشبية بقصكر قصبة مدينة الجزائر في أكاخر العيد  بن بمة )عمي
العثماني، دراسة أثرية ػػ فنٌية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، قسـ 

 . 2002ػػ  2001اآلثار، جامعة الجزائر،
 ،)مطاف فرج بف برقكؽ خارج باب زاكية كسبيؿ الس بنو ممحم )أسامة عبد القادر سميمان

زكيمة، "دراسة معمارية/ تاريخية تحميمية"، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في 
 .1998العمارة اإلسبلمية، معيد العمارة كالفنكف اإلسبلمية، جامعة آؿ البيت، 

 ،)ػػ  958العمارة الدينية في طرابمس في العصر العثماني األكؿ )  البينسي )صالح أحمد
ـ(، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في اآلثار مف قسـ اآلثار 1711ػػ  1551ق/ 1122

 ، كمية اآلثار، جامعة القاىرة.1اإلسبلمية، ج
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 ،)التصكير في سقكؼ المنشآت المدنية في العيد العثماني بمدينة الجزائر  بورابة )لطيفة
 في دكتكراه شيادةكالمدف السكرية )حمب كدمشؽ(، دراسة أثرية فنٌية، رسالة لنيؿ 

 . 2009-2008معيد اآلثار، جامعة الجزائر،  اآلثاراإلسبلمية،
 ،)ـ(، 15ق/ 9عمارة المدرسة في مصر كالحجاز،) القرف  الحارثي )عدنان محمد فايز

، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحضارة اإلسبلمية، جامعة أـ 1دراسة مقارنة، مج
 ـ.1995ق/ 1416القرل، 

 ،)الحمامات في مصر اإلسبلمية، دراسة أثرية معمارية،  حسنين )سعاد محمد حسن
 ـ.1983اآلثار اإلسبلمية، كمية اآلثار، جامعة القاىرة،  رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في

 ،)ػػ 442مدينة قابس منذ الغزكة اليبللية حتى قياـ الدكلة الحفصية ) حسين دحروج )إليام
ـ(، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي، كمية اآلداب، 1247ػػ625ق/1051

 .2000ق/1421جامعة القاىرة، 
  حمامات القرف الثالث عشر ىجرم/ التاسع عشر ميبلدم بمدينة  الدين(،حضري )عز

البميدة، دراسة كصفية تحميمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، معيد 
 ـ.2009ػػ 2008اآلثار، جامعة الجزائر، 

 ،)الببلطات الخزفية بمدينة قسنطينة خبلؿ العيد العثماني، دراسة حمدوش )زىيرة 
أنمكذجية أثرية فنٌية، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة 

 .2009-2008الجزائر، 
 ،)المنابر الخشبية بمساجد الجزائر خبلؿ العيد العثماني، دراسة أثرية فنٌية،  خذير )إبراىيم

ػػ  2011، 2مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلثار العثمانية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر 
 ـ.2012

 ،)مدينة قسنطينة خبلؿ العيد العثماني دراسة عمرانية أثرية، رسالة  دحدوح )عبد القادر
شيادة دكتكراه العمـك في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة بكزريعة،  مقدمة لنيؿ

2009-2010 . 
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  مساكف الفحص بمدينة الجزائر في العيد العثماني، دراسة أثرية معمارية  ،(زكّية)راجعي
كفنٌية، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

2007 . 

 ،)سكة الفترة العثمانية مف خبلؿ مجمكعة متحؼ سيرتا، مذكرة لنيؿ شيادة  رزقي )فييمة
 .2011ماجستير في التراث كالدراسات األثرية،جامعة منتكرم، قسنطينة، 

 ،)التيجاف الكسيطة في كبريات المدف التكنسية، مذكرة لنيؿ شيادة  زيدان )أيسر
إسبلمية، كمية العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية، الماجستير في عمـك التراث، اختصاص آثار 

 .2012تكنس، 
 ،)اإلضاءة الطبيعية في العمارة اإلسبلمية، دراسة ميدانية  صبري )حنان مصطفى كمال

مقارنة في قاعات بعض المنازؿ المممككية كالعثمانية بالقاىرة، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى 
 ـ.1989درجة الماجستير في العمارة، كمية اليندسة، جامعة عيف شمس، 

 ،)الفنكف التطبيقية الجزائرية في العيد العثماني دراسة أثرية فنٌية، أطركحة  طّيان )شريفة
 .2008-2007لنيؿ شيادة دكتكراه في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

 ،)ااًلستحكامات العسكرية المرينية مف خبلؿ مدينتي فاس الجديدة  عياش )محمد
ؿ شيادة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، كالمنصكرة بتممساف، مذكرة مقدمة لني

 ـ.2006ػػػ 2005جامعة الجزائر، 

 ،)تأثير تقنيات كمكاد البناء الجديدة عمى العمارة  الغزالي )عمي صالح عبد الحفيظ يحي
المحمٌية بصنعاء ػػػػ اليمف، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اليندسة 

 .2005اليندسة، جامعة األزىر، المعمارية، كمية 

 ،)المنشآت المدنية في مدينة مميانة في العيد العثماني، دراسة أثرية،  قرمان )عبد القادر
-2006رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

2007. 
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 ،)السجكف في مصر كببلد الشاـ في الدكلتيف األيكبية  القططي )عبد الرؤوف جبر
ـ، بحث مقدـ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في 1517ػػ 1171ق/923ػػ 567كالمممككية 

 ـ.2012ق/ 1433التاريخ، قسـ التاريخ كاآلثار، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

 ،)لة دراسة مدينة األسبمة المائية في العمارة اإلسبلمية ػػ حا قعقور )فؤاد محمد أحمد
نابمس، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في اليندسة المعمارية، جامعة النجاح الكطنية، 

 .2010نابمس، فمسطيف، 

 رسالة دكتكراه  ،2ج في إمارة تممساف الزيانية، المباني المرينية (،محمود لعرج )عبد العزيز
 .ـ1999دكلة، قسـ اآلثار، جامعة الجزائر، 

  جماليات الكتابات العربية في العمارة اإلسبلمية كمدخؿ  ،(محمد عمي)محمود نصره
لتجميؿ كاجيات المباني، بحث مقدـ لنيؿ درجة دكتكراه في التربية الفنٌية، جامعة حمكاف، 

 ـ.2001
 ،)الحمامات الجزائرية مف العصر اإلسبلمي إلى نياية العيد  موساوي )عربية سميمة

العثماني دراسة أثرية معمارية، رسالة ماجستير في عمـ اآلثار، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
1990-1991. 

 المصادر والمراجع بالمغة األجنبية:قائمة ب ـ 

 ـ المصادر/1

Bourde (Paul), à travers l’Algérie, souvenir de l’excursion parlementaire 1879, 
 G. Charpentier, éditeur, Paris, 1880. 

Salluste, Jughurta, XIX. 

Shaw (Dr), voyage dans la régence d’Alger,  traduit par J.Mac Carthy, Chez 
Merlin, Editeur, Paris, 1830. 
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 ـ المراجع/2

Adam (J-P), la Construction Romaine: Matériaux et Techniques, Paris, 1995.  

Ahmed elastal et autres, stairs design, institue of design graphics, 2008.          

Arnaud (Louis), Bone son histoire…ses histoires, sd.                                
Arseven (C.E), les arts decoratifs turcs, Ankara. 

Baelhadj (Marouf), cezayirde merkezi kubbeli camiler, I. Ü. Ed. Fak sanat 
tarihi BI yayinlanmamis yüksek lisans tezi, Istanbul, 1991. 

Bangash (M.Y.H) and Bangash (T), staircases structural analysis and design, 
A.A.Balkema, Rotterdam, Netherlands, U.S.A,1999. 

Bourouiba (Rachid), Apports de l’Algérie à l’architecture religieuse Arabo-
Islamique, office des publications universitaire, Alger.                                   

Bourouiba (Rachid), l’Art Religieux Musulmane en Algérie, S.N.E.D, Alger, 
1983.                                                                                                            

Bouyac (René), Histoire de Bône, imp. Du courrier de Bône, Bône, 1891.  

Cauvet ( le commandant), les marabouts, petit monuments funeraires et votifs 
.       1923, n° 315 et 316, Alger, in. Revue Africainedu nord   De l’Afrique, 

De Beylié (L), la Kalaa des Beni-Hammad, Ernest Leroux, Paris, 1909  

Delamare, exploration scientifique de l’Algérie, pendant les années 1840-1845, 
Ernest Leroux, Paris, 1912.                                                                  

Derdour (H’sen), Annaba 25 siècles de vie quotidienne et de luttes, t1, t2, 
SNED,  Alger, 1982.                                                                             

Ernest Mercier, histoire de Constantine, la société archéologique,   
Constantine, 1903.                                                                            
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Gaston (Migeon), Manuel  d’art musulman : arts plastiques et industriels, 
2édi, t2, éditions Auguste Picard, Paris, 1927.                                            

Golvin (L), Palais et Demeures d’Alger à la période ottomane, INAS, Alger, 
2003. 

Gsell (S), histoire ancienne de l’Afrique du nord, T3, édition Hachette, Paris, 
1928. 

Gustave Mercier, Corpus des inscriptions Arabes et Turques de l’Algérie,     
département de Constantine, Ernest Leroux, Paris, 1902                              

Janathan (M. Bloom), the minbar from the Kutubiyya mosque, ediciones El 
Viso, Madrid.                                                                                      

Lessore. (E) et wyld.(w), voyage pittoresque dans la régence d’alger,        
pendant l’année 1833, imprimé par Charles Motte, paris, 1835.                       

Lieussou (A), études sur les ports de l’Algérie, imprimerie administrative de 
Paul Dupont, deuxième édition, Paris, 1857. 

Maitrot (Albert), Bône militaire, 44 siècles de luttes du, imp. Centrale           
Mariani,  Bône, 1934.                                                                                      

Marçais (G), l’architecture musulmane d’occident, Tunisie- Algerie-Maroc-
Espagne et Sicile, Arts et metiers graphiques, paris, 1954. 

Prost (Claude), les revêtements céramiques dans les monuments musulmans 
de l’Égypte, imp. De l’institut français d’archéologie orientale,  le Caire, 1916.  

Rozet et Carette, L’Algérie, Paris, 1850. 

Yerasimos (Stéphane), Constantinople de Byzance à Istanbul, éditions place 
des Victoires , Paris, 2010. 
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 ـ المقالت والتقارير/3

Papier (A) ; « La mosquée de B ône », IN. Revue Africaine,1889- 1890. 

Papier (M.A), lettres sur Hippone, typographie Alexandre Carle, Bône, 1887  

Pierre Loti, journal intime, la petite illustration, édition de l’illustration, paris, 
1924. 
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 الفيرس العام

 الفيرس العام

 الصفحة        الموضوع                                                                

 إىداء.

 شكر وعرفان.

 زأ ػػ .................................مقدمة.............................................

 الدراسة التمييدية

 اإلطار الجغرافي والعمراني لمدينة عنابة

 .5ػػػ  2 .............................................................أصؿ التسمية...  ػ1

 .10ػػػ 6...........................................عنابةمدينة الجغرافي لالفمكي ك ػ المكقع 2

 .6.....................................................................المكقع الفمكي ػ1ػ2

 .6.............................. المكقع الجغرافي ...................................2.2

 .10ػػ7ػ الخصائص الطبيعية لممكقع....................................................ػ3ػػ2

 .23ػػػ 10.........................................عصر الكسيطالػ عمراف مدينة عنابة في 3

 .34ػػػ 24...............................العثماني........ . عمراف مدينة عنابة في العصر4

 الفصل األول 

 لعمائر الدينيةا

 .56ػػػ 37.............................................................الجامعة المساجدـ 1

 .38ػػػ 37................................المسجد..............................ػ تعريؼ 1ػ1
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 .56ػػػ 38...........................المدركسة................ الجامعة المساجد نماذج ػ2ػ1

 .47ػػػ 38................................جامع سيدم أبي مركاف الشريؼ........... ػػ1ػ2ػ1

 ..................................................39ػػ 38......................المكقع. 
 39.................................................صؿ التسمية....................أ. 
 ...........................................40ػػ 39...........................المؤسس. 
 ....................................40................................تاريخ التأسيس. 
 ....................................43ػػػ 40..................................المخطط. 
 ................47ػ ػػ43............................................العناصر المعمارية. 
 .44ػػ43...............................................................المدخؿ الرئيسي -
 .44.........................................................المحراب................. -
 .45ػػػ 44........................................................المئذنة............... -
 .47ػػػ 45...................................................................... .المنبر -
 .47....................................................................الضريح قاعة  -

 .56ػػ ػ48........................................................جامع صالح بام  ـ2ـ2ـ1

 ........................................................ 48...................المكقع. 
 ...................................................... 48..............أصؿ التسمية. 
 ....................................................... 49ػػػ 48..............المؤسس. 
 ...........................................49.........................تاريخ التأسيس. 
 .............................................51ػػػ 50.........................المخطط. 
 ..........56 ػػػ52.........................................العناصر المعمارية كاألثاث. 
 .52............................................................... مدخؿ بيت الصبلة -
 .53ػػ  52...........................المحراب ......................................... -
 .53 ........................................المئذنة ................................. -
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 .56ػػػ 53............................المنبر............................................ -
 .56....................................................................الميضأة ..... -

 .62ـــ 56....................................................الزوايا..................ـ 2

 .57ػػ  56........................................الزاكية...................... ػ تعريؼ1ػ2

 .62ػػػ 57.............................................ػ نماذج الزكايا المدركسة.........2ػ2

 .62ػػػ 57...............................................زاكية سيدم خميؼ......... ػػ1ػ2ػ2

 .............................................................57...............المكقع. 
 .........................................................58............أصؿ التسمية. 
  58.........................................................................المؤسس. 
 ....................................................59................تاريخ التأسيس. 
 ...........................................................59...............المخطط. 
  62ػػػ 59..........................................المعمارية.................العناصر. 
 .60ػػ  59.............................................................المدخؿ الرئيسي -
 .60.........مدخؿ بيت الصبلة ...................................................... -
 .60........................المحراب.................................................. -
 .61................الميضأة ......................................................... -
 .62ػػػ 61.............قاعة الضريح ................................................... -

 .69ــ 62...................................................................ة األضرحـ 3

 .63ػػ 62..................................تعريؼ الضريح........................... ػ1ػ3

 .69ػػ 63.....................نماذج األضرحة المدركسة.............................. ػ2ػ3

 .69ػػ ػػ 64...........................................بف التكميبراىيـ إسيدم  ضريح ػ1ػ2ػ3
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 64............................................................................المكقع. 
 64.....................................................................أصؿ التسمية. 
 65ػػ64.......................................................................المؤسس. 
  ....................................66ػػػػ65...........................تاريخ التأسيس. 
 ..............................67ػػ66.........................................المخطط. 
 .....................69ػػ67........................................العناصر المعمارية. 
 .68ػػ  67.............................................................المدخؿ الرئيسي -
 .68...............................................المحراب........................... -
 .69ػػ  68السٌدة........................................................................ -
 .69...........السبيؿ................................................................. -
 .74ػػ 70المدركسة.........................................بطاقات جرد لمعمائر الدينية  -

 الفصل الثاني

 ورالدّ 

 .76.................................ار.....................................تعريف الدّ  ـ1

 .109ــ76..........................................ور المدروسة............نماذج الدّ  ـ2

 .83ــ77.......................................رايا...............................سّ الـ 1ـ2

 ...78.........................................................................المكقع. 
 .................................79ػػ78.................................أصؿ التسمية. 
 79.........................................................................المؤسس. 
 .......................................80ػػ 79........................تاريخ التأسيس. 
 ...........................80...............................................المخطط. 
 83ػػ80.............................................................العناصر المعمارية. 
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 .81ػػ80...............................................................الرئيسي المدخؿ -
 .82ػػ81.............................السقيفة........................................... -
 .83ػػ82........................................................الغرؼ كالحجرات ..... -
 .83........................................السطح )المنزه(........................... -

 .90ــ83......................................دار بنقي............................. ـ2ـ2

 83............................................................................المكقع. 
 ..........................84...........................................أصؿ التسمية. 
 ......................................................84 ...................المؤسس. 
 84....................................................................تاريخ التأسيس. 
 ....85ػػ84...................................................................المخطط. 
 ..................90ػػػ85..........................................العناصر المعمارية. 
 .86ػػ85...............................................................الرئيسي المدخؿ -
 .86ػ ...................................................المدخؿ المؤدم إلى كسط الدار -
 .87ػػ86..............................السقيفة.......................................... -
 .90ػػ87.......................................الغرؼ كالحجرات....................... -

 .97 ــ 90...............................دار متيجي................................ـ 3ـ2

 90............................................................................المكقع. 
 ...90.......................................................المؤسس كتاريخ التأسيس. 
 .................................91ػػ90......................................المخطط. 
 .................................................97ػػ91............العناصر المعمارية. 
 .91...................................................................الرئيسي المدخؿ -
 .92......................................السقيفة..................................... -
 .97ػػ 92.........................................................كالحجرات.... الغرؼ -
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 .97.............................................المنزه(......................السطح ) -

 .105ــ 97............................دار محمد لرقش............................. ـ4ـ2

 97............................................................................المكقع. 
 98ػػ 97......................................................المؤسس كتاريخ التأسيس. 
 ..........................................................99ػػ98.............المخطط. 
 ................................................105ػػ99...........العناصر المعمارية. 
 .99...................................................................الرئيسي المدخؿ -
 .100ػػ  99...................................السقيفة................................. -
 .104ػػ100...........................................................الغرؼ كالحجرات -
 .105ػػ  104................................................................صطبؿاالً  -
 .105................................................ح )المنزه(..................السط -
 .109ػػ106بطاقات جرد لمٌدكر المدركسة................................................ -

 الفصل الثالث 

 والعيون الحمامات

 .135ـ111.........................الحمامات......................................... ـ1

 .111..................................................................تعريؼ الحماـ ػ1ػ1

 .115ػػ111............................................................نشأة الحمامات ػػ2ػػ1

 .135 ــ115...................................نماذج الحمامات المدروسة.......... ــ3ـ1

 .121ــ116...............................حمام البركة............................ ــ1ــ3ــ1

 116..........................................................................المكقع. 
 ........116............................................................أصؿ التسمية. 
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 116...................................................................تاريخ التأسيس. 
 ....................118ػػ 116...............................................المخطط. 
 ......................121ػػ 118..................................العناصر المعمارية. 
 .118.................................................................المدخؿ الرئيسي -
 .118الفرناؽ................................................................... مدخؿ -
 .119...........................................السقيفة............................... -
 .120......................................................القاعة الباردة.............. -
 .120.................................................القاعة الدافئة................... -
 .121ػػ 120...........................القاعة الساخنة.................................. -
 .121...................................الفرناؽ....................................... -

 . 125ــ121.......................حمام القايد................................... ـ ـ2ــ3ــ1

 121..........................................................................المكقع. 
 122ػػ121ػ ..............................................................أصؿ التسمية. 
 .......122.................................................................المؤسس. 
 .....................122..............................................تاريخ التأسيس. 
 ...................................123ػػ122.................................المخطط. 
 .....................125ػػ123.....................................العناصر المعمارية. 
 .123.................................................................الرئيسي خؿالمد -
 .124ػػ123...............................المدخؿ الثانكم.............................. -
 .124.............................................................السقيفة............. -
 .124.........................................................القاعة الباردة........... -
 .125ػػ124....................................القاعة الدافئة........................... -
 .125............................القاعة الساخنة...................................... -
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 .130ــ125.....................................................حمام الساحة.... ــ3ــ3ــ1

  125.........................................................................المكقع. 
 125....................................................................أصؿ التسمية. 
 126ػػ125....................................................المؤسس كتاريخ التأسيس. 
 ..............................127ػػ126......................................المخطط.  
 ...............130ػػ127...........................................العناصر المعمارية. 
 ػ127..................................................................الرئيسي خؿالمد -
 .128ػػ127.................................................يفة....................السق -
 .129ػػ128.....................................القاعة الدافئة.......................... -
 .129...............................................القاعة الساخنة................... -
 .130ػػ129..................................................الفرناؽ................... -

 .135ــ130........................حمام شقميبة.................................. ــ4ـ3ــ1

 130..........................................................................المكقع. 
 ...131.................................................................أصؿ التسمية. 
 131...................................................................تاريخ التأسيس. 
 ...............................132ػػ131.....................................المخطط. 
 ....................135ػػ132......................................العناصر المعمارية. 
 .133ػػ  132...........................................................الرئيسي خؿالمد -
 .133..................................................السقيفة........................ -
 .134ػػ133...............................القاعة الدافئة................................ -
 .135ػػ134...................................................القاعة الساخنة........... -
 .139ــ135...........................................................واألسبمة العيون ــ2
 .136ػػ  135.....................ػ تعريؼ السبيؿ......................................1ػ2
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 .139ػػ136...............نماذج العيكف المدركسة..................................... ػ2ػ2
 .139 ػػ137.............عيف األسير...............................................ػػ 1ػػ2ػػ2
 ..........................................................................137المكقع. 
 ..................................................................137..أصؿ التسمية. 
 .........................................................137...............المؤسس. 
 .............................................................138......تاريخ التأسيس. 
 .....................................139ػػ  138.............................المخطط. 
 .139ػػ  138..................................المكحة الرخامية......................... -
 .139.......الحكض.................................................................. -
 .144ػػ140بطاقات جرد لمحمامات كالعيكف المدركسة.................................... -

 الفصل الرابع

 العمائر العسكرية 

 .147ــ146تمييد.......................................................................

 .150ــ  147.................................األسوار.................................ػ 1
 .148ـ147 .......تعريؼ السكر..................................................... ػػ1ػػ1
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 ممخص الرسالة: 

إلى  -دراسة أثرية معمارية كفنٌية -تيدؼ دراسة المعالـ األثرية اإلسبلمية بمدينة عنابة   
براز دكرىا التاريخي،  إبراز المستكل الحضارم الذم لعبتو المدينة خبلؿ الفترة اإلسبلمية كا 
كأيضا مف خبلؿ ىذه الدراسة يمكننا التعرؼ عمى الفكر العمراني اإلسبلمي كأىـ التطكرات 

جديدات التي شيدىا انطبلقا مف مقارنتيا بمعالـ أخرل بالمغرب كالمشرؽ العربي، كما كالت
ػػ  لـ تحظ بأبحاث مف قبؿمنشآت معمارية  التطرؽ إلى دراسةتيدؼ ىذه الدراسة أيضا إلى 

كتجاىمتيا الكثير  ػػػكالزكايا كاألضرحة كالٌدكر كالحمامات كالعيكف كمختمؼ العمائر العسكرية
 ختصيفاىتماـ الباحثيف كالقراء كباألخص الم أف نجمبا المصادر كالمراجع، محاكلة منٌ  مف

 .جكانب أخرلكالباحثيف لدراستيا مف  ، كفتح المجاؿ لمطمبةكترميميا ر في حالتياكذلؾ لمنظ

كمف ىنا نطرح اإلشكالية التالية: ماىي الممٌيزات كالخصائص المعمارية التي  
 نة عنابة خبلؿ الفترة اإلسبلمية؟تتمٌيز بيا مباني مدي
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Summary : the Islamic archeological monuments in Annaba –an 
architectural and artistic study- 

Annaba city is considered as one of the most important Algerian coastal 
cities that is rich in many of the architectural, religious, civilian, and military 
buildings that refer to the Islamic period, from the Zirid era to the Ottoman 
presence. Among those buildings, we have selected some models for the study 
which still maintain their authenticity although they have witnessed some 
changes and renovations. 

Therefore, the objective of this study is to highlight the civilization level that 
characterized the city during the Islamic period and to highlight also its historic 
role by studying its Islamic archeological monuments, in addition to focusing on 
its architectural and artistic characteristics. Thus, the study aimed at finding 
that there is a diversity concerning the different buildings that have been 
studied at the level of architectural and artistic styles which were mixed 

between the local style and the newcomer one.                                      
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