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المساجد في الجزائر أو المجال 
 *نموذجا مدينة وهران .عسترج  الم  

 

خٌاط-دلٌلة صنهاجً
** 

 قروجً  -صورٌة مولوجً :ترجمة

 

  ٌ فقر حقٌقً عن  2:73 ذدة فً الجزائر منتكشف الصورة المعمارٌة للمساجد المش

التً عرفها هذا  طتعددٌة األنمابالرغم من وفرة و  فً المادة المعمارٌة الدٌنٌة اإلسالمٌة

ترتبط و نماذجا  أشكاال الٌومالمساجد" الجزائرٌة"  تمثل ، حٌثلعثمانٌةالبلد فً الفترة ا

بلدان ال العدٌد من بالفنتازٌا أكثر من ارتباطها بالتقالٌد أو اإلبداع الذي نلمسه فً

 .رخر  األسالمٌة اإل

ى ، تولصومعاتهاو ها بفً الفترة األرخٌرة، بقب التً بنٌتفالهندسة المعمارٌة للمساجد 

 و ألن ، 1من اهتمامها بالبحث عن نوع من الوظائفٌة أكثر أهمٌة للزرخرفة و الرمزٌة

                                                                                            
   .3121 دعد ،العام المغربً  صدر هذا المقال ألول مرة باللغة الفرنسٌة فً مجلة *

 وهران.  ،(USTO) التكنولوجٌاأستاذة مساعدة بقسم الهندسة المعمارٌة، جامعة العلوم و **
ترتٌب  فٌه وٌصبح تصمٌما ما عملٌا فً الهندسة المعمارٌة عندما ٌتم التفكٌر  1

الالئق. ففً المساجد المغاربٌة، على  تتم بالشكلالمساحات بشكل ٌسمح لعملٌة البناء أن 
غالبا سبٌل المثال،  والتً تعد بمثابة مرجع ،  فإن المساحات المرخصصة  للوضوء ٌتم 

تهٌئتها فً قلب المسجد. فنافورة الوضوء هً التً تمكن من الدرخول مباشرة إلى قاعة 
الصالة. حالٌا، ٌتم إنشاء هذه المساحات فً بعض المساجد فً أماكن بعٌدة نوعاً ما عن 

فً المسجد.  جهة أرخر لذا ٌضطر المصلون إلى االنتقال من جهة إلى  الصالة،قاعة 
من أجل المناداة للصالة.  الصومعةزمن طوٌل لم تعد تسترخدم فٌه من ناحٌة أرخر ، مّر 
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حسب قوالب  ى، فإن المساجد تبن2على الطابع الهندسً ٌغلبطابع المعماري لا

بناء بالدولة  التزامعدم ٌعد  و ،رغبة و كرم بعض المتبرعٌن تترجمغالبا ما معمارٌة 

 سٌة فً رخلق هذه الوضعٌة.أماكن العبادة من األسباب األسا

التً تتدرخل الدولة فً  ةجهوٌالأو  ةوطنٌال الصبغةباستثناء المساجد الكبر  ذات 

أو  الدٌنٌة ها الجمعٌاتة تشٌٌد المساجد تتوال  مّ فإن مه، 3معماريها على المستو  الئبنا

 34المإرخ فً  92-2: التنفٌذي رقم و ٌحكم بناءها المرسوم .طبٌعٌٌناألشرخاص ال

2::2مارس 
طرف الدولة، أن" المساجد تبنى من  على  الذي ٌنص فً مادته الرخامسة 4

بعد الحصول على تصرٌح أو موافقة من  المعنوٌٌنأو  الطبٌعٌٌناألشرخاص  ،الجمعٌات

ترحب هذه األرخٌرة بحماس  حٌث ،وزارة الشإون الدٌنٌة أو مدٌرٌة الشإون الدٌنٌة"

ٌ   سلمٌنالم  لىع امإشربوصفه دون شك  رسّ ٌف  حماس و هو  ،ن"ون "بالمحسنٌدع  الذٌن 

ٌ   حالةال هو  اكم من قبل أشرخاص مادٌٌن،دة الجٌدة لإلسالم الجزائري. فالمساجد المش

مدٌرٌة و  ضمن أمالك بناٌات مسجلة ،هً من جهة أرخر  ،وهرانمدٌنة الشؤن فً 

 وزارة الشإون الدٌنٌة. 

 لة منوّ المم الدٌنٌة اجد إلى الجمعٌاتمسلل المعماري نمطالكثٌرا ما ٌترك ارختٌار 

من أصحاب الصناعات، و الذٌن  مٌسورٌنأشرخاص  أغلبهم ٌعدّ ٌن ذال ،قبل المتبرعٌن

 رخالل السنتٌنف .البناء فً وهران اتلون مجمل عملٌوّ و ٌمرخر، ٌساهمون آللسبب أو 

سات مإسال كم ال  مسجدٌن بفضل تبرعات رجلٌن من الكامل لبناء ال األرخٌرتٌن تمّ 

األشرخاص المولعٌن بالهندسة  ٌث ٌكون هإالء األشرخاص فً الغالب منح 5ٌةصناعال

 لذا فإنهم ٌفرضون على القائمٌن باألشغال نماذج لمساجد ، اإلسالمٌةالمعمارٌة الدٌنٌة 

                                                                                            
نفس الشًء بالنسبة للقبة التً كانت تسترخدم فً القدٌم، رخاصة فً المناطق ذات األجواء 

ٌحفظ أحٌانا حجمٌة المساجد ال  االحارة، للتهوٌة. أما الٌوم، فقد أصبح دورها جمالٌ
 غٌر. 

فة و دٌكور، فً حٌن أن الهندسً ٌحٌل إلى ٌحٌل المعماري إلى كل ما هو زرخر 2

 حجمٌة و تركٌبة المساحات.
برعاٌة رئٌس الجمهورٌة ،  مثال ،لقد تم انشاء مشروع الجامع الكبٌر بمدٌنة الجزائر 3

 عبد العزٌز بوتفلٌقة.
و المتعلق ببناء المساجد،  2::2مارس  34المإرخ فً  2:-92المرسوم التنفٌذي رقم  4

  و تسٌٌرها. هاوظائفها، تنظٌم
)جامعة العلوم و  (USTO) تم تدشٌن أول مإسسة تحمل تسمٌة مسجد اٌسطو 5

التكنولوجٌا( بشكل رسمً من قبل مدٌر الشإون الدٌنٌة باسم وزارة الشإون الدٌنٌة، أما 
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شاهدوها فً الغالب على قنوات تلفزٌونٌة فضائٌة أو أثناء زٌارتهم للشرق األوسط 

مساجد على شاكلة المسجد  بناء ٌقتضً. ةحج بمكة المكرمأو بمناسبة أداء فرٌضة ال

 ما ٌعد، و هو ذات كفاءة ورخبرة عالٌةعاملة  اٌددار البٌضاء الأو  المنورة للمدٌنة الكبٌر

إن تمت االستعانة فً الكثٌر من األحٌان  و و حتى الجزائرٌة.سلعة نادرة فً السوق 

فً  تفتقدفإن المساجد عموما،   ،ةٌو الجصّ  ٌةالرخزفالنقوش بمغاربة و مرختصٌن فً 

ب، االمكونات المعمارٌة )القب فً المتباٌنة تعددٌةبنوع من ال لم  ت  أنها  ذلكللتناسق، الغالب 

 (....إلخواحدة أو أكثر صومعة

 .فردٌة عن رخٌارات تكشف، ال محالة، بمدٌنة وهران ً بنٌت مإرخًراتالمساجد الإن 

د ج"مس اسمل محت (USTO) المسمى "اٌسطو" بالحً  اتشٌٌده تمّ  ًتال فالبناٌة

 منطقة ٌنحدر من اأن "المحسن" الذي  قام ببنائه ذلكالتلمسانٌٌن أو المغربٌٌن"، 

بنائه فً  ي تمّ ذ. أما المسجد الالمغربٌة -منطقة تقع فً الحدود الجزائرٌة وهًتلمسان، 

األمرٌكً  حاالجتٌادٌنون ٌ  "بتموٌل من متبرعٌن   (Fernanville)"رخمٌستً" حً

القبب و المشابهة لتلك  المقرنصةبسبب قبته  "مسجد العراقٌٌن" إسمفٌحمل  ،"للعراق

 فً بغداد. المساجدالموجودة فً بعض 

تدعو إلٌه  ذياحترام الطابع اإلسالمً األصٌل للهندسة المعمارٌة" ال" ٌبقى معنى

 تشوبه الكثٌر امضً غا معنى، 2::2مرسوم التنفٌذي الصادر سنة ال من المادة السابعة

ى من فإن ما تبقّ  ،الصالةتفرض احترام اتجاه  8-3المادة  فإذا كانت:  ضبابٌةمن ال

ٌ   هشرح   " غٌر واردلٌ" طابع إسالمً أصالمواد و رخاصة ما تعلق منها بعبارة  ل حم  و 

عند ٌتوقف  لة"ٌالهندسة المعمارٌة "األصمفهوم أن  ف إلى ذلكضأ. شتى على تؤوٌالت

 ال طبٌعتها.عددها ود دّ حٌو قبب ال  صومعةأقواس، وجود على  ،الغالب، فً السلطات

 

 

 

 

 

                                                                                            
ى ظمنتهٌة فهً تح تكون ثانً مإسسة  هً فً طور االنجاز و تكاد األشغال بها

 الشإون الدٌنٌة الذي ٌتفقد نسبة تقدم األشغال فٌها. بالزٌارة المنتظمة لمدٌر 
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 (Fernanville ) : مسجد ذو طابع فارسً موجود فً حً "خمٌستً" 1 الصورة

 بوهران

  

 

 

 

 

 
 

 

 2002المصدر: دلٌلة صنهاجً خٌاط،

 

 بالمساجد عمود سداسً شكل فًدة ٌّ المش المنارةو  المقرنصةالقبة من  كلّ  رتذكّ 

 .فارسٌةال

ال ه فً أرزٌو من طرف عم  ؤبنا م  : المسجد المدعو " مسجد الصٌنٌٌن"، ت2الصورة 

 صٌنٌٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008المصدر: دلٌلة صنهاجً خٌاط،
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  .الهندسة المعمارٌة الصٌنٌةالمبنً فوق القبة بالهٌكل الصٌنً  رذك  ٌ

 أروقة مقنطرة: مسجد وهران المجهز بعدة قبب و 3الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

  2008المصدر: دلٌلة صنهاجً خٌاط،

هو و ،سطنبولاوجود القبب بشكل أساسً إلى العدٌد من المساجد العثمانٌة فً ٌحٌل 

بٌن العدٌد  فً هذا المسجدالجمع  نٌّ ، إذ ٌبزنطٌةٌمحاكاة واسعة للهندسة المعمارٌة الب

لمفهوم  نفتاحٌةإلاالرخاصٌة  تلك أروقة مقنطرةواحدة مربعة و  صومعة ،من القبب

فً خ من المرسوم التنفٌذي المإر   السابعةالمادة  هعرفل، كما ت  ٌصاألالمعمار اإلسالمً 

 المتعلق ببناء المساجد. 2::2

 " المصاهرة "  المعمارٌة و الموروث الكولونٌالً

 الناتجةإلى االهتمام بشكل رخاص بالمساجد  ة"المصاهرة" المعمارٌ هنا هذتدفعلقد  

، و مع 2:73لعبادة الٌهودٌة و المسٌحٌة إلى مساجد. ففً سنة عن تحوٌل أماكن ا

فً . تحتفظ الكنٌسة شاغرةأصبحت الكنائس و المعابد  ٌنوروبٌلألالرحٌل الجماعً 

دٌن غٌر أن وهران و األغواط،  ،ربعة: مدٌنة الجزائر، قسنطٌنةألاؤبرشٌاتها بالجزائر 

و تحوٌلها  2941العثمانٌة القدٌمة سنة لك المساجد ذا كان تمّ إ. و أصبح اإلسالم الدولة

بعد و العسكرٌة لالحتالل الفرنسً، فإنه  هو أحد معالم الهٌمنة السٌاسٌة  6إلى كنائس

 االستقالل، حدث العكس.

                                                                                            
إلى كنٌسة  (Divan)مسجد كتشاوة الواقع فً شارع  دٌفان  تم تحوٌل، 2943" سنة  6

مع المسجد الرخارجً للقصبة، و كذلك حدث :294مسٌحٌة، و نفس الشًء حصل سنة 
 ."2954مع مسجد بتشٌن، شارع القصبة سنة 
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استرجاعا ألرض كانت فً  هقد عاشت الكنٌسة الكاثولٌكٌة احتالل الجزائر بوصفل

  .أسقف ة مائةتالس ٌن وتالقدٌم مسٌحٌة، و هً أرض القدٌس أوغس

إلى  (Charles X) شارل العاشر لدفع(.و 55 .،ص2:88 ،(George) )جورج

 Clermont) رٌتون الماركٌز "كلٌمون أوعزرسال بعثة الجزائر، بإ االلتزام

Tonnerre) إرساء إعادة  بإمكانٌة الملك الفرنسً إلى ، اكذآن الذي كان وزٌر الحرب

 المسٌحٌة فً إفرٌقٌا.معالم 

 

ٌب التٌنً فوق قبة مع وضع صل ،: جامع كتشاوة الذي تحول إلى كنٌسة4الصورة 

 الجامع القدٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 3، ص1231المصدر: مجلة الجزائر الكاثولٌكٌة، 

الجٌش بإفرٌقٌا فال جنراالت  اتبعٌدا جدا عن اهتمام قد استمر هذا الطموحكان فإذا 

، 2941 سنةو بؤمر ملكً صدر   (Louis Philippe) من اإلشارة أن لوٌس فٌلٌب دّ ب

 ة عشر ةست بعثة الجزائر إلى كل فرقة عسكرٌة. و هكذا، صاحب قسٌسسمح بإرسال 

 

 

 

                                                                                            
لعبادة تقام فً معابد تجسدت فً مساحات  قدٌمة كجامع كتشاوة ، أصبحت هذه ا2941" بعد 

اس ألول مرة بتارٌخ  ٌر القسٌس العسكري  2943دٌسمبر  35حٌث أقٌم القد  من طرف رئٌس الد 

، و كذلك أصبح كل من جامع القصبة  و جامع علً بتشٌن على التوالً: (Collin)كولٌن 

 ٌنظر هنري كالٌن  االنتصار.سٌدة  كاتدرائٌة و (Sainte-Croix) القدٌسة كروا  كاتدرائٌة

(Henri Klein) 2:23، 72-42 .ص.ص. ) 
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7فاكتشاف اآلثار الرومانٌة و شكلوا جزًءا ال ٌتجزأ. ادٌنٌ اقسٌس
على أرض الجزائر  

الشمالٌة، ث الكنائس اإلفرٌقٌة العتٌقة، "هنا، فً إفرٌقٌا عمنح الكنٌسة حجة إلعادة ب

فً  أيسنجد فً كل مكان و فً كل رخطوة آثار روما: و هو ما ٌثبت أننا هنا فً مكاننا، 

 (.24 .ص، (Lyautey).س.د، ،)لٌوتً األولى للحضارة" فالصفو

الجزائر، و على تكالٌفه ب أسقفأول  (Mgr Dupuch) شوبود مونسٌنٌورساهم 

 ن كنٌسة،ٌتركت تقرٌبا ست 2957ً ول جانفأالرخاصة فً بناء عدة كنائس، "]....[ فً 

 .8"حسابً الرخاصعلى بنٌت و أكثرها   ،ىجوقة ترتٌل و مصلّ 

جزائر نبضا جدٌدا على الع إعادة الهٌمنة الكاثولٌكٌة وعرف مشر 2977فً سنة و

 Charles de)شارل دي ال فٌجري  ٌدعى جدٌد لمدٌنة الجزائرمع تعٌٌن رئٌس أساقفة 

la Lavigerie) ٌر  فً الجزائر  هذا األرخٌر كان و. ح كاردٌناال فٌما بعدو الذي أصب

قام بكتابة  لذا فقد. برمتها نافدة تفتح اآلفاق أمام المهمة الكاثولٌكٌة فً القارة اإلفرٌقٌة

فً صفوف  تبشٌرٌة حمالتتنظٌم الدٌن و  التمحلٌة لرجا اتبرنامج تكوٌن حلق

 . األهالً المسلمة

عن نهاٌة                        الدولة الجدٌدة التعبٌر أرادت 2:73البالد سنة  استقاللعند 

الهوٌة المسلمة للبالد:  استرجاع ضرورة و المسٌحٌة من رخالل التؤكٌد على  الكولونٌالٌة

الحكام الجزائرٌون فً استرجاع أقدم علٌها السٌاسٌة التً  التدابٌرأولى  دتسّ فتج

لت إلى وّ و التً ح      لً بتشٌن، القصبة البرانً( المساجد العثمانٌة القدٌمة )كتشاوة، ع

و الكنائس إلى  الٌهودٌة المعابد ٌلحوت هكذا تملٌ ،كنائس مع بداٌة االحتالل الفرنسً

 .من جدٌد مساجد

االستحواذ علٌها و لفترة طوٌلة من  مّ ك فضاءات تبإعادة  تملّ  هنا ٌتعلقفاألمر 

 محادثاتدرخل الرئٌس أحمد بن بلة فً  ،2:73أكتوبر  من ابتداءطرف المستعمر. و 

عبادة التً الكما درخلت عملٌة استرجاع أماكن    (Mgr Duval )مع المونسنٌور دوفال

 لجنة مرختلطة  إنشاء تمّ  إضافة إلى أنهز التنفٌذ بشكل سرٌع. مرة الكنٌسة حٌّ إكانت تحت 

 

 

                                                                                            
 (Albert Ballu)  لقد شكلت اآلثار الرومانٌة موضوع عدة بٌانات، فقد ساهم ألبار بالو 7

بوهران أثناء فترة االحتالل الفرنسً، فً االستكشافات العلمٌة  بنٌتمصمم أول كنٌسة 
 .ادڤتيمن بٌنها مدٌنة للمدن الرومانٌة وم

8 Archives archevêché, Alger (AAA) 19, Dupuch, Rapport au Pape du 29 Janvier 1846,  

pp. 50-51.  
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 ىرخللتت  9المساجد القدٌمة التً كانت قد حولت إلى كنائس استعادةلدراسة طرق 

ة، مّ ثئة كنٌسة للدولة الجزائرٌة. و من اعن أكثر من أربعة م الفرنسٌة بذلك الدولة

إضافة إلى بناء مساجد جدٌدة ٌضاهً  ،278إلى  2:73سنة  678من انرخفض عددها 

 .2:83و  2:73تم بناءه فً الفترة الممتدة بٌن  امسجد 5585 عددها

أقامت   ،االت بالعشرٌة األولى لالستقاللفو بمناسبة االحت ،2:83انطالقا من سنة 

 انتقلتكنٌسة الجزائر  الذي اعتبر أن الدولة الجزائرٌة عالقات دٌبلوماسٌة مع الفاتٌكان

 دّ معترف بها رسمٌا فً بلد ٌعالكنٌسة ال وضعٌة من وضعٌة المإسسة االستعمارٌة إلى

 دٌن الدولة. فٌه االسالم

 لو  حتالكتشاوة، نبذة تارٌخٌة قصٌرة عن 

ى أماكن العبادة لمدٌنة الجزائر إحد  أو فًالواقعة لٌب ٌالقدٌس ف كاتدرائٌة تعدّ 

. فهذا المسجد العثمانً القدٌم الجزائراسترجاعها عشٌة استقالل  المسٌحٌة التً تم  

 ثم ،معبد رومانً أنقاضعلى  2723ه قبل إبنا تمّ  الذي و المدعو مسجد حسن باشا،

و  األوقاف ع تشاورات عسٌرة بٌن ممثلً وزارةكان موضو، 28:6ه سنة إأعٌد بنا

 ممثلً الكنٌسة.

عن تحوٌل مسجد نتج ، أول مكان عبادة مسٌحً 2943مند  الكاتدرائٌةقد كانت هذه ل

مكان من قبل السلطات الجزائرٌة هذا الك ، فإن إعادة تملّ و علٌه .إلى كنٌسة 10عثمانً

2:73الحتفال بتارٌخ أول نوفمبر ل
أصبحت  من هناإلى رهانات ّجد رمزٌة. و ٌحٌل  11

جامع كتشاوة و ذلك إثر تصرٌح  -بشكل رسمً  - الكاتدرائٌة الكبٌرة لمدٌنة الجزائر

التحول هذا عالن من رخالله عن اإل و رئٌس أساقفة الجزائر تمّ  األوقافعلنً لوزارة 

 جزائر. و ً الٌللكنسٌة باسم مسٌح الطوعٌةالمواقفة و ذلك ب، صداقة بوصفه عربون

 

                                                                                            
لم ٌتم العثور على أٌة تفاصٌل برخصوص هذه اللجنة فً األرشٌف و ال فً الجرٌدة  9

; ة فً سجل . األسماء و القرائن الوحٌدة التً بحوزتنا موجود2:73الرسمٌة لسنة 

Algérie de l’ Annuaire de l’Afrique du Nord, Paris, Edition CNRS, 1963  
و حرٌة  احتراماتفاقٌة مع داي مدٌنة الجزائر الذي كان ٌتوقع  تكانت فرنسا قد عقد 10

ممارسة الدٌن اإلسالمً وسالمة هذه المناطق المرخصصة للعبادة )إتفاقٌة  بورمونت 

Bourmont ).  
و التً أصبحت عٌدا  2:65خ االحتفال بالثورة الجزائرٌة التً اندلعت سنة تارٌ 11

 وطنٌاً.



 المساجد فً الجزائر أو المجال المسترجع...

2: 

 

فوق سرداب كان ال  تتمّ و  2:73نوفمبر  3ٌوم  فٌهمعة أقٌمت ل صالة ج  وكانت أ

 ٌزال ٌؤوي قبور األساقفة.

 التحو  الت

التً طرأت على أماكن  غٌٌراتان أرضٌة رخصبة لمالحظة التل مدٌنة وهرثتم

ٌة جماعة ٌهود وجود فقد ساهم أردفتها مساجد.التً ٌة و الٌهودٌة و العبادة المسٌح

 الكنائس وومعتبرة و سكان أوربٌٌن فً توفر المدٌنة على العدٌد من المعابد الٌهودٌة 

استدعت عملٌة تحوٌل هذه  وقدإلى مساجد.  افً أغلبه لتوّ التً تحالمعابد البروتستانٌة 

قاعة  تسوٌة :منهجًاألماكن عددا من التعدٌالت ذات الطابع "الدٌنً" و ذلك بشكل 

وضوء، محراب للالكنٌسة و محراب المعبد، كما تم رخلق مساحات  هٌكلالصالة، حذف 

 أساساالتحوالت المعمارٌة . وتكمن 12بٌن الرجال و النساء مجالتقسٌم ال مّ و منبر، و ت

  .14فةفّ المصباألقواس   13منكسرةو تعوٌض األقواس ال صومعةبناء فً 

 المعبد الٌهودي

رح صه أكبر ئكان ٌعتبر عند بنا ، و2991لمدٌنة وهران سنة الٌهودي بنً المعبد 

 les)الحجارة المنجورة  ه باسترخدام إبنا مّ ت فقد، برمتها دٌنً ٌهودي فً إفرٌقٌا الشمالٌة

pierres de taille)هللا بن  دمسجد عب اسمتحت  2:83تحوٌله إلى مسجد سنة ّم ، و ت

ذا المعبد هل ٌمثّ فً المدٌنة المنورة.  ق اإلسالمناعت ٌهودي ثري اسمم و هو الس

بالتارٌخ  هوّ ٌناً للذاكرة ممعل ،فً الوسط الحضري تهالذي ال ٌزال ٌحتفظ بمكان ،األثري

الزمن الكولونٌالً و عاٌشوا الذٌن  صلٌنناء بعض المثباستو مدٌنة وهران. فً الٌهودي 

سكان وهران و  الٌوم فً هذا المعبد الٌهودي السابق، فإن أغلبٌة ٌقٌمون الصالةالذٌن 

لهذا المعلم الدٌنً. فبعض الشباب، عندما جٌل الشباب ٌجهلون الوظٌفة األولى  رخاصة

ألداء ٌعلمون أن هذا المسجد هو معبد ٌهودي قدٌم، ٌرفضون الذهاب إلٌه مجدًدا 

 مٌن فً السن ال ٌرون أي حرج فً التردد علٌه. دّ لصالة. بالمقابل، فإن األشرخاص المتقا

                                                                                            
ن المعبد الٌهودي بفضل مساحته  الكنٌسة القدٌمة.عندما تسمح بذلك مساحة  12 فقد مك 

 Notre Dame) الكبٌرة بالحفاظ على طابق للنساء. كما أن الكنٌسة القدٌمة "سٌدة العمل"  

du Travail) بناء مجال عملٌة فر على مساحة أرضٌة كبٌرة سهلت من كانت تتو
 مرخصص للوضوء و قاعة صالة للنساء رخارج الكنٌسة القدٌمة المرخصصة للرجال فقط. 

 القوس المنكسر هو قوس ٌتجه جانبٌه نوعا ما نحو مركز القوس.  13
 هو قوس فً شكل نصف دائرة مثالً. القوس المصفف  14
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  ٌ القدٌمة لٌهود المدٌنة و  ٌشتهمم ٌستذكرون معا، فإنهسببال سؤلون عنو عندما 

 ٌن اإلسالمً.دلل تعالٌاضاء الدٌنً، هذا التحول للففً ٌرون 

، رواق أروقة ٌتكون من ثالثة ابازٌلٌكٌ اتصمٌمالمعبد الٌهودي لمدٌنة وهران  ٌعدّ 

   األعمدة.ن من اا صف  مهدّ حٌ أساسً و رواقٌن أسفل الجانبٌن

 فًمرفوع حراب تنتهً بمفشكل مستطٌل  فًنٌة على مستوٌٌن ا قاعة الصالة المبأمّ 

. 15الةاالحتفاظ أثناء التحوٌل بنفس اتجاه الصّ موجه نحو القدس. و قد تم  شكل تقوٌس

 ، فقد تماألول ا فٌما ٌرخص الطابقكما تم تحوٌل منبع الماء إلى مجال للوضوء. أمّ 

 دارخل 16جدار فاصل بناء فًن اٌّ ظهورا للعالتعدٌل األكثر  وٌتمثل رخصٌصه للنساء.ت

 .17قاعة الصالة حٌث ٌوجد المحراب

بناء عنصرا من العناصر المعمارٌة المهمة فً  أي المحراب، ،ٌمثل هذا األرخٌر

بدو المحراب بابا أو إطار  باب، و هو ٌتكون من دائري  ٌالشبه جد. ففً شكله االمس

و هناك أما الجدار  صغٌرة موضوعة هنا دعاماتأو باألحر   دعامتٌنقوس و من 

قوس المحراب شرٌط بحٌط كما ٌ .الصٌنًكلٌة من الرخزف مبنً هو ودارخل المحراب 

 حقٌقٌة. أما   مراجع كلٌغرافٌةأٌة دون  ٌحمل نقوشا آلٌات قرآنٌة وعبارات فً التقو 

 

 

                                                                                            
حو القدس، و عند المسٌح نحو الشرق و عند المسلمٌن نحو اتجاه الصالة عند الٌهود ن 15

فإنه عند التحوٌل بقً توجه  لهذا، الشرق،مكة.  و كلها فً مدٌنة وهران تتجه نحو 
حالة واحدة فقط ٌوجد  مدٌنة وهرانالكنٌسة السابقة أو المعبد الٌهودي هو ذاته. تعرف 

ه الكنٌسة، و ٌتعلق األمر هنا لهذ، قطرٌا، فٌها اتجاه الصالة فً االتجاه المعاكس
حٌث ٌصلً فٌها المسلمون ، (Notre Dame de Lourdes ) بالكنٌسة السابقة " سٌدة لورد"

 بالقرب من مجاز الكنٌسة السابقة.
تحت أرضً، كما  تتكون بنٌته من  طابق ٌتوفر المعبد الٌهودي لمدٌنة وهران على 16

لتحوٌل، تسبب حذف  درج المحراب  بغٌة  جدران مبنٌة من الحجارة المنجورة. وأثناء ا
تسوٌة أرضٌة قاعة الصالة فً مشكل بنٌوي جد حاد. لهذا تحدٌدا تم تبنً الحل القائم 

انطالقا من المحراب، " حاجبة"   على وضع جدران فاصلة دارخلٌة، و التً تم بناءها 
صفه ملحقا بذلك الدرج الذي أصبح فً رخلفٌة الصورة. حالٌا ٌسترخدم هذا المجال  بو

 رخاصا بإمام المسجد.
، كلمة المحراب تعنً "قصر"، "حنٌة"، "مدرخل"، "غرفة"، "شرفة" أو "معرض" 17

Encyclopédie de l’Islam, 1993, article  « mihrab »   فهو ٌحتل وسط  الجدار و ٌشٌر إلى
ؤته فٌعود اتجاه مكة. كما ٌعود تارٌخ ظهوره فً المساجد إلى بداٌة القرن الثامن،  أما نش

 و المحارب المسٌحٌة. األصل فٌها إلى محارب المعابد الٌهودٌة البدائٌة
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 19القدٌم الوعظمنبر  ٌعود األصل فٌه إلى المحراب وٌوجد على ٌمٌن ف 18لمنبر

فً الهندسة المعمارٌة  أساسً هو عنصر لمنبرٌعلوه هالل و أرخادٌد. اوللمعبد الٌهودي 

لمعابد الٌهودٌة و الموجودة فً ا الوعظ برامنإلى  أصله ، و ٌعودالدٌنٌة اإلسالمٌة

 .)2:71، (Golvin)المسٌحٌة البدائٌة )غولفٌن ادٌب السر

 ٌحتكم على تحوٌله إلى مسجد الذي تمّ  ،المعبد الٌهودي فقد كان الرخارج، منأما 

 للصومعات.متشابهٌن ٌذكران بالهندسة المعمارٌة  برجٌن شامرخٌن

شجعتها حكومة  التًحركة " العروبة"  تسجٌله فً إطار تمّ ، 2991سنة  هئبنامع و 

رت فً بداٌة القرن العشرٌن فً الجزائر، فهذه الحركة التً تطوّ  .(Jonnart) جونارت

و . 2:41و  2:11بٌن سنتً  20التً بنتها فرنسا كل البناٌات العمومٌةبارتبطت  تقرٌبا 

رت لجزائر، فإن فرنسا المستعمرة غٌّ اة للتواجد االستعماري بوٌمع اقتراب الذكر  المئ

بالثقافة اة بهندسة معمارٌة أكثر قربا من الثقافة المسم   21سٌاستها المعمارٌة منادٌة رسمٌا

و  22تعمر من رخالل البناٌات المشٌدةهذه المقاربة الجدٌدة للمسترجمة  تتمّ "األهلٌة". 

 األقواس.شبابٌك من صومعات و من رخالل إضافة القبب، ال

 le)              الحامً طابع)االنتقال من  مرحلة المعمارهذا النوع من  زلقد مٌّ 

protecteur) إلى طابع الغالب (le vainqueur)، بقٌن (Béguine) ،2:94ص ، .

ات الطٌّ بر هذا التوجه بمثابة "جملة من تكلٌة. ٌعاسترجاعه  فً بلد تمّ    1)

 " انطالقا من المحددة للتجلٌات الكبر  للتواجد الفرنسً بشمال إفرٌقٌاالمورفولوجٌة 

 

                                                                                            
ه مرخصصة لإلمام، و هو نوع من اللوح المرفوع الذي ٌتم من رخالل الِمنّصةالمنبر هو  18

فً العصور األولى لإلسالم، للسلطان أو الحاكم الذي  إلقاء الرخطبة. و قد كان مرخصصا،
مسلمٌن أثناء صالة الجمعة. فالمنبر هو المجال الرمزي للسلطة كان ٌرخاطب من أعاله ال

 فً الجامع الكبٌر الذي تلتف الجماهٌر من حوله لسماع رخطبة الجمعة.
األداة المادٌة الثقافٌة الوحٌدة الموروثة و المحافظ علٌها إلى  من ثمة، ٌعد منبر الوعظ 19

 ٌومنا هذا.
محطة السكة الحدٌدٌة بمدٌنة وهران أهم  ٌشكل البرٌد المركزي بمدٌنة الجزائر و 20

 مثالٌن عن هذه الحركة التً تواجدت بقوة فً الجزائر.
، فرض الحاكم العام " جونارت" الطابع المورسكً طابعا 2:16فً بٌان صدر سنة  21

ٌرخص استرخدام الطابع المورسكً   2:17مارس  15للدولة. كما صدر بٌان آرخر فً 
 العمومٌة. الجدٌد فً تشٌٌد البٌانات 

على هذه الحركة، رخاصة البرٌد  الٌومٌشهد عدد كبٌر من المنشآت وإلى غاٌة  22
 و أٌضا محطة السكة الحدٌدٌة بمدٌنة وهران.     المركزي لمدٌنة الجزائر 
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و المعبد الٌهودي لمدٌنة  ،وصوال إلى المفهوم الشامل للمنشؤةو التفاصٌل البسٌطة 

 وهران هو أحسن مثال على ذلك.

المتجاوزة  قواساأل جهة األساسٌة، و كذا عدد من القبب،االو فً 23صومعتٌنفوجود 

 على المعبد الٌهودي لمدٌنة وهران صبغة ٌهودٌة عربٌة. ٌضفً  المقرنصة و األقواس

 

 الواجهة األساسٌة للمعبد الٌهودي الكبٌر بمدٌنة وهران :5 الصورة

 اآلن. بشكل واضح إلى غاٌة صومعتً المسجد إلى غاٌة الٌومٌمكن رإٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2002، المصدر: دلٌلة صنهاجً

السهل، ذلك أن هندسته المعمارٌة وفضاءاته  غٌٌرعن الت الوٌبقى المعبد الٌهودي مثا

 ". اإلسالمًاألصلٌة تتشابه إلى حدٍّ كبٌر مع الطابع "

 

 

                                                                                            
 ال إلى صومعات و ال إلى أجراس للنداء إلى الصالة. ٌة الٌهودالدٌانة حتاج تال  23
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  الكنائس

 مرختلف فً ،ب الحاالت، حسالمعمارٌة الدٌنٌة من المإكد أنه ال غنى عن التغٌٌرات

مسجد "النصر"، و  الٌومتً أصبحت ال "سٌدة العمل"ففً الكنٌسة السابقة  .التعدٌالت

 أن غٌر ،الهٌكل بسهولة حذف درج ، تمّ نفسهاألرضً  على المستو  التً بنٌت

تواجد عكس اتجاه القبو بشكل قطري، بالقرب من صحن الكنٌسة السابق. ٌ المحراب

على السابقة الكنٌسة لقد بنٌت ٌمٌن المحراب.  ةموضوع ة رخشبٌةنصّ مٌتكون المنبر من 

بناء فضاءات ملحقة فً  بشكلها األصلً. كما تمّ  تفظو لذلك ال تزال تح مساحة كبٌرة

صة للنساء و مدرسة صّ صالة مرخللقاعة  ،ٌسمح بدرخول أشعة الشمسفناء : الرخارج

إضافة إلى صومعة مربعة الشكل و نافورة للوضوء تزٌن ساحة  ،قرآنٌة لألطفال

 المسجد.

بناء  مّ فقد ت ،عرضًشكلها الفقدت  "قباء" مسجد لت هذه الكنٌسة إلىوّ تحبعد أن 

رفعها بطابق لرخلق فضاء  التً تمّ وٌسة ص للوضوء فً الساحة القدٌمة للكنصّ فضاء مرخ

 هٌكل"عرف باسم ٌمن الرخرسانة  جدٌد هٌكلأد  بناء  كما .للصالة رخاص بالنساء

للبناٌة مة أصبح ثمن  إلى ارختفاء الشكل األصلً للكنٌسة. "رضةالعاو القضبان األعمدة 

ى بالحصول عل رضة"العاو القضبان   األعمدة  هٌكل"سمح ٌحٌث  24شكل طولً ممتد

ت عن تمرّخضالتً ومشابهة لتلك الموجودة بالمسجد األول للمدٌنة المنورة  دةمّ معقاعات 

ان و وقٌرمسجدي ال"و  ألموٌٌن بدمشقلللمسجد الكبٌر   دةمالمعالقاعات الكبر   بناء

 فًبالطوب المحراب و المنبر  تثبٌتتم  العذراءللسٌدة .  ففً الكنٌسة القدٌمة "قرطبة

ل، التحوّ  عندمربعة الشكل. ف بصومعةتعوٌضه  مّ تالجرس و  ذفح   كما ،الجدار قلب

و  ا، رمزٌامادٌ اعنصر الصومعة تبقىالمعالجة،  طرقعت األشكال وإن تنوّ و  حتىو

 هو عنصرواجهة الرئٌسٌة وال عنه فً غنىل عنصرا ال جد. إنها تشكّ ابالمس ارخاص

إلى غاٌة و ،من باب الصدفة اكذتواجدها  مكان نكلم ٌ. ٌساهم فً بناء ظاهرتها األثرٌة

 فً المتواجدالمركزي  الرواقإلى الحكم، كانت تتواجد فً محور دٌن وصول الموحّ 

 .، ص2:71)غولٌن  من رخالل المساجد األموٌة ذلك الواجهة الرئٌسٌة، كما ٌظهر

 دة على ٌمٌن وفً الكنائس التً تم تحوٌلها إلى مساجد موج  الصومعات فكلّ  .(66

                                                                                            
اتجاه الطول عكس المجال العرضً و الذي ٌبنى فً ه فً إال الطولً تم بناجالم 24

الكنٌسة تصمٌم عكس بالكالسٌكً للمسجد غالباً ما ٌكون  تصمٌماتجاه العرض. فال
 عرضً.ال
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عناصر و هً  ،ئٌسٌة. األقواس تشكل العنصر الثانً الظاهر من الرخارجالواجهة الر

معمارٌة من الدرجة االولى فً المساجد، إذ أنها موجودة فً كل  حاالت التحول: 

. هذه 26متجاوزةأو  مصففة أقواسفً  25اد تشكٌلها"ع" ٌ نكسرةفاألقواس الم

طار التقلٌد الجاري فً إ، تدرخل متعددة فتحاتبع شكل مربّ  فً تظهرالتً  ،الصومعات

مساجد فً  اكالسٌكٌ امعمارٌ اعنصر بوصفهاالمغاربٌة  المنارات-الصومعاتفً بناء 

 شمال إفرٌقٌا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
لٌست لهم  بناإونهً مهمة ٌكلف بها فً الغالب  مصففبقوس  نكسرتغٌٌر القوس الم 25

 حمل آثار التعدٌالت ت  غٌر منسجمةأشكال  ٌنتجونذ إمعرفة كافٌة أو حسن تدبٌر، 

حٌان عن آثار الهندسة المعمارٌة الدٌنٌة المسٌحٌة األف فً الكثٌر من تتكشّ  التً الردٌئة
 و رخاصة الرومانٌة.

قبة  و حالة دون شك إلى المساجد األولى فً االسالم، بما فٌها مسجد األموٌٌن بدمشقإ26 
 رخرة بالقدس.صال
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 مسجدمخطط تمثٌلً للمعبد البروتستانً  قبل و بعد تحوٌله إلى ; 6 الصورة
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 المعبد البروتستانً

 تمّ  2:93ل إلى مسجد سنة وّ عبد البروتستانً القدٌم لمدٌنة وهران و الذي ح  الم إنّ 

 27ة الكولونٌالٌةنفً وسط المدٌأرضٌة مربعة صغٌرة بٌن بناٌتٌن  فً مساحة بناإه

، كما نفسهعلى اتجاه الصالة  اإلبقاء تمّ القدٌمة. فً الدارخل، حذف درج الهٌكل و 

ن أو غرفة للرجال. أما فٌما ٌرخص الوه  ص الطابق األرضً و الطابق األول صّ رخ  

ل المنزل السابق تحوّ  كذلك،لت إلى فضاء للوضوء. وّ حتالمقدسات المجاورة للكنٌسة فقد 

فً الرخارج،  .ً بعض األحٌان كمكان لصالة النساءو ٌسترخدم فللقس إلى مدرسة قرآنٌة 

 تمّ و من ثمة، . نزع الجرس كما تمّ  ،إزالة الصلٌب المنقوش فوق المدرخل الرئٌسً تتمّ 

للمعبد  الرواق الرئٌسًعة الشكل عند المدرخل و هً موجودة فً مربّ  صومعةبناء 

 رخاصةإلى مساجد  تحوٌلها مّ التً تالموجودة فً الكنائس  صومعاتعكس العلى القدٌم، 

 الزواٌا.ب

 خالصة

 نات المسجد "الجزائري"بتحدٌد مكوّ على المستو  المعماري،  ،تسمح التعدٌالت

و تعود التعدٌالت ذاتها بشكل منتظم بالنسبة لثالثة مكونات للمسجد هً: ٌد. الجد

موازٌة  األروقة الموازٌة لصدر الكنٌسةأصبحت  فقد .الصومعةو  ، المنبرمحرابال

ان فً المسجد الكبٌر ٌّ للععنصر ظاهر هو و  ،فً المسجد التوجٌه حنٌةلجدار القبلة أو 

 :بدمشق  لألموٌٌن 

 نّ رنا بالهندسة المعمارٌة للكنائس المسٌحٌة. لكفً قاعة الصالة تذكّ  أروقةثالثة "

على حسب   الجدارٌاتففً حٌن تنظم  ،ه الكنٌسة مرختلفان تماماجّ توجه المسجد و تو

سجد توجد أمام جدار القبلة. الم أعمدة، فإن صفوف  الصدرللوصول إلى األروقة  هجّ تو

، 2000 ،(Enderlein) نمعها" )أندرالٌ ةاٌقفون للصالة بالمواز المصلٌن، فإن هكذا

 .)82-75 ص. ص

بغرض تحوٌل أماكن العبادة الٌهودٌة و  فً الجزائر تكشف الرخٌارات المعمارٌة المنتقاة

للقانون التشرٌعً الجزائري فٌما ٌتعلق الضبابٌة المسٌحٌة إلى مساجد عن الرخاصٌة 

 و الطابع األصٌل و اإلسالمً القبلة  احترامفً تؤكٌدها فقط على وببناء المساجد. 

                                                                                            
 البحر و شارع رخمٌستً.  ، طرٌق واجهةمهمٌن ممرٌٌن  موجود بٌن  27
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، حتى  شتى معمارٌة تؤوٌالتالنصوص القانونٌة المجال أمام  تحتالمفترض للمساجد، ف

 مزجالها تكشف، من جهة أرخر ، عن غٌاب محاولة نعت باإلسالمٌة. إنّ و إن كانت ت  

  .لدٌانات التوحٌدٌةالرخاصة بافً أماكن العبادة  معماريال
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