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وزخـرفـتـها بالـعـصـر  الّتـأثـيـرات الّتـركـّيـة فـي مـعـمار املـساجـد الّتـونـسـّيـة

 )جـامـع مـحـّمـد بـاي الـمـرادي أنـمـوذجـا( احلـديـث 

 

  شـراز مـصـبـاح 

  

  امللخص

دراسة اخلصائص املعـمارية والزخرفـية للجوامع التونسية خالل الفترة التركية  يقـوم حبثـنا على

لقـد اخـترنا دراسة اجلامع  حملاولة حتديد مدى تطور التصميمات الفنية باملقارنة مع الفترات السابقة.

خصوصية  . إنّ ما يعـطي2201/2662الفـريـد من نـوعـه "حممـد باي املرادي" الـذي بين بتونس فـي عام 

هلـذا املبىن يعود إىل ثالثة عـوامل رئيـسية: العامل األول ينـبع من األمناط الفريـدة املستخـدمة يف تغـطية 

بيت الصالة واملتـمثـلة يف قـباب وأنصاف قـباب كروية الشكـل أُدخـلـت للمرة األوىل إىل تونـس. أمّا العامل 

لزخرفية املوجودة داخل اجلامع وخارجه واملكونة لتشكيل تزييينِّ الثاين فـيكـمن يف الترصيـفات والتوزيعات ا

خاص )مبا يف ذلك استخدام عـدد من بالطات السرياميك املستوردة من تركيا بأمناط وألوان جديدة(. 

قـت مبا وأمّا العامل الثالث فيتمثَّـلُ يف دور املعْلَم يف التنـمية الثـقافـية واالقـتصادية ملـدينة تونس يف ذلـك ال

وسنحاول يف هـذه الدراسة أن  أنه كان املكان األهـم للعبادة بالنسبة إىل سكـان املدينة من املذهـب احلنفي.

نعطِيَ لـمحة تارخيـية عن ظروف بناء جامع "حممد باي املرادي" ووصفا فنيا عاما له ممّا سيمكـننا من 

ر هذا املبىن وزخرفته مع مساجد الفترات تسـليط الضوء على االنقـطاع والتواصل يف صريورة معما

وعالوة على ذلك، سنسجّل ما عرفـته مصادر التأثـري يف  السابقة الستخراج ملسة األتراك يف فن البناء.

معمار هذا اجلامع وزخرفته من تنوّع. هذا اجلامع الذي ساهـم يف إنشاء العديد من األشكال الفنية 

حمليا موروثا عن الفـترات السابقة وتأثـريا أندلسيا قـدم به الالجئون  املختلفة. وسنـلحظ حينئـذ تأثـريا

 املوريسكيون، وبطبيعة احلال تأثريا تركيا، تضافرت كلّها لتشكيل أثر فين يف تاريخ تونس اإلسالمية.

وسـوف حناول من خالل دراسة مقارنة بيـن خمتلف أمناط معمار جامع "حممد باي املرادي" وزخرفـتـه 

مياثـلها فـي أماكن عبادة من نفس الفترة، حتديد أوجه التشابه واالختالف بينها مع االعتماد أيضا وما 

 على املقارنة مع بعض املباين األخرى ذات النمط املماثل، مبا يف ذلك تلك املوجودة بتركيا.

عثمانية، الدولة املساجد التونسية، جامع حممد باي املرادي، العمارة والزخارف ال :الكلمات املفاتيح

 .العثمانية، تونس

 

 : املرجع لذكر املقال

)جـامـع مـحـمّـد بـاي  التّـأثـيـرات التّـركـيّـة فـي مـعـمار املـساجـد التّـونـسـيّـة وزخـرفـتـها بالـعـصـر احلـديـث » شرياز مصباح،

 .2026سنة ، 2، عدد [نسخة الكترونية[املغاربيةوالعمارة  واآلثار الّتاريخ جملة ل:بيالس ،((«الـمـرادي أنـمـوذجـا
 http://www.al-sabil.tn/?p=2538  :الرابط
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 املقدمة 

يقوم هذا البحث على دراسة اخلاصيّات املعماريّة والزّخرفيّة للجوامع التّونسيّة بالفترة العثمانيّة 

إىل توضيح مصادر و بالفترات السّابقـةويسعى إىل حتديد ما عرفته التّصميمات الفنيّة من تطوّر مقارنةً 

مبا يف ذلك تلك املوجودة  ،االختالف مع أمناط متشاهبة من أماكن العبادةونسب االتّفاق ية والتّأثريات الفنّ

 1هو جامع "حمـمّــد بـاي الـمـرادي"اسة املثال الفريد من نوعه أال وولقد اخترنا يف سبيل ذلك در .بـ"تركيا"

فهذا املعلمُ يُعترب مكان العبادة الرّئيس للحنفيّني  .2م1697 هـ1109وم 1692 هـ1104املـشـيّـد بـ"تـونـس" بـيـن 

  .من أهايل املدينة

يـختلف اختالفـا جذريّا عن خصوصيّات ة األوىل بـ"تونس" والشّكل املعماري هلذا اجلامع يظهر للمرّ إنّ

 .يذكّرنا باملساجد املوجودة بـ"تركيا" واملستـوحاة من "آيا صوفيا"هو و العمارة التّقليديّة هناك

 زخـرفـي لـجـامـع "مـحـمّـد بـاي الـمـرادي" و. تـقـد يـم مـعـمـاري 1

م، 1574من أواخر القرن السّادس عشر ميالديا ) على "تونس" والتّي امتدّت نيةااهليمنة العثممرّت 

، تاريخ بداية م1881التّاسع عشر ميالديا ) حتّى أواخر القرن عثمانيةإيالة تاريخ حتوّل "تونس" إىل 

(، حكومـة م1591-1574احلماية الفرنسيّة علـى "تونس"(، بأربع مراحل أساسيّة هي: حكومة الباشاوات )

 (. م1881ـ1705( وأخريا حكومة احلسينيّني )م1705ـ1610(، حكومة البايات )م1610ـ1591الدّايات )

بدأ األتراك باستغالل أماكن العبادة املشيّدة يف الفترات السّابقة وإعادة تأهيل هذا املوروث وقد 

يف بناء معلم  املالكي وفقًا للمستلزمات احلنفيّة اجلديدة. وبتزايد عدد األتراك بـ"تونس"، حتتّم التّفكري

احلنفي املختلف عن املالكي. فـكان إذن بناء أوّل  املذهبمستجيب منذ البداية إىل ديين جديد مالئم و

يف  م1655وأُردِف ببناء جامع ثان يف سنة  .(م1637ـ1610يف عهد "يوسف داي" ) م1614جامع حنفي سنة 

 (.م1666ـ1631عهد "محّودة باشا" )

كبريا للنّماذج القدمية وال حيمالن بصمة واضحة للطّـراز  التزامالكن هذين اجلامعني يربزان 

الة من ثالثة البهو احمليط بقاعة الصّنة و، إالّ فيما خيصّ بعض العناصر مثل املئذنة املثم3ّالعثماين

 .رفيّة اجلديدة األخرىالعديد من العناصر الزّخاملنرب املبين وـربة وإضافة التّجوانب و

( ليظهر اجلامع التّونسي الوحيد، م1692إىل  1574قرن من الزمن )من ووجب االنتظار أكثر من 

. 4ذي القبّة املركزيّـة العثماينالذّي ميكن ضمّه إىل الطّراز (، وم1696-1686هو جامع "حممّد باي" )و

  .5ن نوعه مبدينة "تونس"الفريد مو هو يعترب اجلامع األهمّو

                                                           
خلف" التّي بنيت يف القرن احلادي عشر بن يُعرف جامع "حممّد باي" منذ زمن طويل باسم جامع "سيدي حمرز" بسبب قربه من زاوية "حمرز  -2

  ميالديّا.
 ذلك على يدي شقيقه "رمضان باي". سنةً بعد موت الباي املّسّس ومل يكتمل بناء القباب اخلاصّة بقاعة الصّالة إالّ -2
 سوى بعكس عاداهتم وتقاليدهم يف ميدان البناء.مل يقوموا بناة هذه املباين  -3
 .حبّس الباي لفائدة مّسّسته عقارات تسوّغها مبوجب الشّراء القانوين املوثّق بعقود أصليّة حمرّرة يف تواريخ خمتلفة -4
يذكرون اهليكل الفريد من نوعه جلامع "حممّد باي" امللفت للنّظر عند املرور الكثري من املسافرين األوروبيّني واملّرّخني العرب والباحثني املعاصرين  -5

 بـ"تونس"، وأكثر حتديدا بربض "باب سويقة".
اهلجرة هذا الرّبض يسكنه وجهاء اإلدارة التّركيّة وبرجوازيّون ميسورون، على طول هنج "بن عروس" وهنج "الباشا". ويسكنه أيضا وجهاء من موجة 

 م. ممّا يفسّر موقع هذا املعلم الدّيين بالرّبض الشّمايل وليس بوسط املدينة.2606لسنة األندلسيّة 
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الزّخرفيّة للجوامع يف ة ومقارنةً بالتّصاميم املعماريّهذا املعلم اجلديد يكشف عن تغيريات كبرية 

 ابقة حلكمهم."تونـس"، سواء منها تلك اليت بناها األتراك أو اجلوامع املوجودة منذ احلقبات السّ

 

 

 

 

 
 مشهد عام لربض "باب سويقة" هتيمن عليه قباب جامع "حمّمد باي املرادي"   .1

 .)املصدر : بطاقة بريدّية( 
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  6عـامّـة عـن مـعـمـار الـجـامـع لـمـحـة

تتمثّل هيئة املبىن خارجيّا يف ويهيمن البنيان العظيم جلامع "حممّد باي" على ربض "باب سويـقة". 

اجلري(. "وهذا يولّد هيئة رتيبة ثقيلة يف غـياب مئذنة أو أشكـال كرويّة طبقـيّة للقـباب املبيّـضة بالكـلس )

حتّى املئذنة املربّعة املوروثة العنصرَ األفقيَّ الذي ينقصه. و املظهر العام للجامعأو مآذن من شأهنا أن متنح 

أمّا السّاحة الكبرية  .8نـفي ال تستـطيع لعـب هذا الدور"الـذّي يغـطّيه اجلامع احل 7عـن املسـجد احلـفصي

 .9احملاطة بأروقـة، فتحتضن بيتا للصّالة مربّع الشّكل" وUالتّي جاءت على شكـل "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الّتصميم املعماري جلامع "حمّمد باي املرادي" .2

 .(SAADAOUI Ahmed, Tunis ville ottomane )املصدر :

  
اعا هو متوّج بقبّة مركزيّة ضخمة تدعمها أربعة أنصاف قباب أدىن ارتففريد من نوعه وهذا البيت 

أقلّ ارتفاعا من الكلّ. فيتّخذ الغالف اخلارجي إذن تّيّدها يف زوايا البيت أربع قبيبات صغرية مسطّحة و

رية وطويلة مربّعة الشّكل شكل بنيان متدرّج ذي هيئة ضخمة تعتمد من الدّاخل على أربعة أعمدة كب

 .10تقريبا

 

                                                           
      .2002 . أنظر يف هذا الصّدد، مقالنا الذي نشر يف سنة-D'Aviler-يعتقد أن اجلّامع قد بين على أيدي املهندس املعماري الفرنسي "دافيالر"  -6

Chiraz MOSBAH, 2005, p. 19-34.  
الذّي يعود تارخيه إىل اري" واملبىن يستند إىل املنصّة حيث شُيّد مسجدٌ حفصي صغري يف الرّكن اجلنويب الشّرقي حيمل إسم مّسّسه "إبراهيم الفلّ -7

يف صيانة اجلامع   تستخدمكانت مداخيل التأجريرقي والقرن احلادي عشر ميالديّا، كما شيّدت جمموعة من احمللّات التّجاريّة يف الرّكن الشّمايل الشّ

  .222، ص. 2696بن اخلوجة، . حممّد احلنفي
8- Ahmed SAADAOUI, 1998, p. 121. 
دات حمدّدة تنظّم التّركيب العام ـبيت الصّالة، قلب املبىن، يشهد على إنتظام معماري كبري. حتليل املثال اهلندسي يكشف عن توزيع خمطّط تبعا لوح -9

 pChiraz MOSBAH ,2006 ,. 141-170. 2006 النا الذي نشر يف سنةمق أنظر يف هذا الصّدد، للجامع.
، املعلم اجلنائزي الذي بناه "علي باي الثاين" إبن مّسّس السّاللة احلسينيّة، التّي تقع يف املدينة القاعة الرّئيسيّة لتربة الباياتوجبت املقاربة مع  -10

 (.2111) القرن الثّامن عشر ميالديّاالتّي يعود تاريخ بنائها إىل و العتيقة لـ"تونس"
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  11لـمـحـة عـامّـة عـن زخـرفـة الـجـامـع

 الـسّـجـلّ الـزّخـرفـي  

وتستخدم مادّتني أساسيّتني  12الداخليّة لبيت الصالةتتنوّع زخرفة جامع "حممّد باي" باملنطقة 

واجلدران األربعة  14القبّة املركزيّة، وهي توشّي وبأشكال خمتلفـة األعمدة و13مها اجلصّ والسّرياميك

 .اخلتمةاحملفل ورب واملنالة واحملراب ولبيت الصّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنّوع األشكال واملواد الّزخرفّية جبامع "حمّمد باي املرادي" .3

 )املصدر : صور للمؤّلف(.

فضاء الدّاخلي هلذا اجلامع زخرفةً كثيفةً، أكثر ممّا هو موجود عادّة بالفضاءات الدّاخليّة  حيوي ال

هذا النمـط املعـماري اجلديد.  يوفّـرهاذلك بسبـب املساحـات املفـتـوحة الـتّي ، و-hypostyle-املعـمّدة  للجوامع

 .خاصّة جدار القبلةالة وعناصر االرتكاز ومباشرة جلدران بيت الصّلفراغ مـن رؤية واضحة وميكّننا هذا او

 

 

                                                           
أحباثي لقد قمت بنفسي بأعمال رفع دقيقة للتّصميم املعماري ومجيع التّفاصيل الزخرفيّة للوضع احلايل جلامع "حممّد باي املرادي" خالل إعداد  -11

عليها باملعهد الوطين للتراث بتونس وتبيّن يل بأنه قد وقع  رتاملتواصلة على هذا املعلم. مثّ قمت مبقارنة هذه األعمال مع الصّور األرشيفية اليت عثُ

. وأشري إىل أنّه مل يقع تغيري اهليكل 2692إىل  2661 تغيري الدّيكور األصلي للمبىن بشكل عميق خالل محلة التّرميم الطّويلة التّي تواصلت من

 العام للمسجد الذي بقي على حاله.

ع الذي متكّنت من إعادة تشكيله بشكل تام، بعد جهد وعمل دقيق، باالعتماد على صور أرشيفيّة لذلك قمت بدراسة الوضع األصلي للجام

رسم مجيع وسـمحت يل باقـتفاء أثـر الـدّيـكور األصلي الكامـل جلـامع "حممّد باي املرادي" صم( باألبـيض واألسود x 6صم 6صغرية الشكـل )

املعلم الدّيين. وهكذا استطعت حتديد اإلضافات املعماريّة والزخرفيّة خالل الفترة العثمانيّة العـناصر واألشكال الزخرفيّة األصليّة هلذا 

 بتونس والقيام مبقارنات مع بعض املساجد التّركـيّة يف تونس وغريها من البلدان.
 .واجهات املبىن كان من شأنه إثراءالطّابع الضّخم للغالف اخلارجي للمعلم ال يدع جماال لوجود أيّ عنصر زخريف  -12
ما من ورشات إستخدام السّرياميك مل ينتشر يف أماكن أخرى من البالد باستثناء العاصمة. يف الواقـع، بالطات السرّياميك املستوردة من "تركيا" )ربّ -13

باي" هي نادرة يف "تونس" وليس هنالك ما  املستخدمة يف زخرفة بيت الصّالة يف جامع "حممّدا( و"كوتاهـيا" يف القرن السّابع عـشر ميالديّو"إيزنيـك" 

 .مجاال إالّ جبامع "الصّباغني"و يعادهلا قيمة
 هي مبيّضة باجلري.خالية تقريبا من أي عنصر زخريف والقبيبات أنصاف القباب و -14
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 كثافة العنصر الّزخريف بالفضاء الّداخلي للجامع بفضل توّفر املساحات املفتوحة .4

 للّتراث(.)املصدر : أرشيف الّصور للمعهد الوطين 

 
ة. هي تلك اليت تزيّن العناصر املعماريّة ذات الوظيفة األساسيّأمهّية فخرفة األكثر ثراءا وأمّا الزّ

 .تنتظم الزّخرفة عرب سجالّت موضوعة بطريقة متجاورة أو متراكبةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جتاور الّسجّلات الّزخرفّية باجلامع املرادي وتراكبها )املصدر : صور للمؤّلف(. .5

اتّجاهها ونسبها، تلك املساحات التّي زُيِّنـت ـضاء موقـع املساحات وتواترها وحيدّد التّصميم املعماري للفو

 ة.أو الكتابيّ بواحدة من األشكال الزّخرفيّة الكالسيكيّة الثّالثة أي اهلندسيّة أو النّباتيّة

 الـعـنـصـر الـهـنـد سـي 

 تكما وُضع .جبامع "حممّد باي" على خمتلف املواد من جصّ وسرياميك ةاهلندسي الزخرفة توُضِع

مساحات واسعة بالرّغم  الوحده ه الزخرفةتلّ هذحتواحلديديّة. ض األسطح الرخاميّة واخلشبيّة وعلى بع

ـوضَع عموما داخل تُوبـ"تـونس" يف الفترة اإلسّالميّة، مساحات صغرية  اغطّي، منذ ظهورهت تكان امن أنّه

 ه الزخرفةتمثّـلُ هذتة أخرى. وأشرطة ضيّقة رقيقة لتكون، يف بعض األحيان، حشوا ألشكال زخرفيّأفاريز و

لى أماكن وضَع عتُنات وغريها. ومعـيّعـات ومستطيالت ومربّنة من دوائـر ويف أشكـال هـندسـيّة بسيطة متكـوّ

جمع عادّة مع زخرفة نباتيّة فتتشكّل لوحاتٌ خاصّة هي عبارة عن عناصر هندسيّة تُحمدودة نسبيّا و

. كما أدخـل األتراكُ 15(ثة أبواب" بالقريوانمتناوبة مع زخارف نباتيّة جمرّدة )مثل واجهة مسجد "الثّال

                                                           
15- Georges MARÇAIS, 1926, Tome 1, p. 78 et 81.  
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نتجت عن ـــــة وغريها. واالثين عشريّوالعشريّة ومانيّة النّجوم الثّعات وأشكاال هندسيّة جديدة مثل املضلّ

تكون أحيانا  هذهة متاما. وذلك تصاميم معقّدة ناشئة عن تشابكات هندسـيّة ختتفي منها الزّخارف النّباتيّ

  .مطعّمة بالرصاص منحوتة أو حمفورة و

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الـعـنـصـر الـنّـبـاتـي

توجد بكثرة على بالطات السّرياميك، د باي". وحتتلّ النّبتة مكانة هامّة يف زخرفـة جامع "حممّ

خام واخلشب. الرّخرفة على احلجر واجلصّ. وحيتلّ العنصر النّبايت أيضا جزءا من الزّوبنسبة أقلّ على 

زّخرفة النّباتيّة هبذا املعلم تُظهر مثاال لتطوّر هذا النّوع من الدّيكور مبا أنّه كان يف بداية البالتّايل، فإنّ و

القرون األوىل من اإلسالم يف "تونس" مُستوحًى من الطّبيعـة لكن بأشكال جمرّدة ال عالقـة هلا بالواقع. 

حاة من إثنتني أو ثالثة أنـواع من بصرف النّظر عن بعض الزّهور غري احملدّدة، فإنّ أشكاهلا كانت مستوو

من الورقة و تتألّف هذه الزّخرفة مـن عنق النبتة، من جهة،خيل واألقنثة وغريها. والنّمان والنّبات مثل الرّ

 .16نادرا ما تُرفق بالزّهرةمـن جهة أخرى، و مصحوبة بالثّمرة،

ضيّقـة ة يف مساحات طويلة وابقزّخـرفة النّباتـيّة للفـتـرات السّلبصفة عامّة، يتمّ تضمني او

أو يف  ،(ـراب جامـع "عـقـبة" بالقريوانكاحلـاشيات أو األفاريـز )مثـل ألـواح الرّخـام يف اجلـزء السّفـلي من حم

لقد و .17قبّة النّصف كرويّة حملراب اجلامع املذكور أعالهالتطوّرا مثل و مساحات مُسطَّحة أكثر امتدادا

متّ البدء يف إثراء احلامل . ومل يعُد ميثّل إال ورقاتٍ منعزلةًخريف مبرور الوقت وتطوَّر هذا النّمط الزّ

إجياد أشكال منسجمة مللء الثّغرات مثل السّقف اخلشيب لبيت الصّالة يف جامع "عقبة" بالقريوان. خريف والزّ

)تصبحان منتفختني أو الزّهرة اللّتني عرفتا تغيريا يف شكليْهما بتة وفشهدنا تطوّرا يف تنظيم عنق النّ

عا تنوّباتات األكثر مرونة ومتّ إثراء النّبْتةُ الزّخرفيّة خالل الفترة التركيّة بقليل من النّو .18طويلتني...(

فظهـرت خاصّة أزهـار القرنـفل والوردة الربّية والياقـوتيّة  األسهل حتديدا ألنّها صارت أقـرب إىل الواقـع.و

                                                           
16- Georges MARÇAIS, 1926, Tome 1, p. 72 et 75.  
17- Georges MARÇAIS, 1926, Tome 1, p. 27. 
18- Georges MARÇAIS, 1926, Tome 1, p. 171 et 172.  

 تنّوع األشكال اهلندسّية املستخدمة على حمامل زخرفّية خمتلفة .6

 )املصدر : صور للمؤّلف وأرشيف الّصور للمعهد الوطين للّتراث(.
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 .20بشكل أعـمّ األشجار املزهـّرة ذات األغـصان الطّويـلةو 19صا الزّنبقزهرة العسل وخصوواحلوذان و

ريـدات الودة وأشـجار السّرول اجملـرّالعناصرُ القـدمية مثل الورود و ختتلـط مع هـذه التجـديدات أحياناو

وهذا سيزداد ثراء حوايل القرن التّاسع عشر ميالديّا بقدوم األشكال األجنبيّة  ،الصّنوبرخيل وسعف النّو

 .21من أصل ايطايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنّوع األشكال الّنباتّية املستخدمة على حمامل زخرفّية خمتلفة )املصدر : صور للمؤّلف(. .7

 الـعـنـصـر الـكـتـابـي 

الكتابات املنقوشة املوجودة جبامع "حممّد باي" هي عبارة عن شرائط خطيّة رفيعة جدّا تنقش على 

اجلصّ بطريقة بارزة لتكوّن زخارف متكرّرة وتشكّل جزءا ال يتجزّأ مع باقي السّجالّت الزّخرفيّة. كما يوجد 

تتمثّل يف آيات قرآنيّة، ومن اجلصّ نوع آخر من الزّخارف الكتابيّة شكّلتها نقوش رُسِمت مباشرة على حممل 

  أخرى على اخلشب.إىل  نقوش منحوتة على الرّخام و باإلضافة

تتّخذ النّقائش الكتابيّة جلامع "حممّد باي" إذن طابعا زخرفيّا، لكنّها كانت تُستخدَمُ أساسا خالل و

و ألـتخلِّـدَ أمساء امللوك واملشاهـري على النصب التّذكـاريّة  لـتـّّرخ املبـاين والقرون األوىل لإلسـالم بـ"تونـس" 

 دون القيام بدور زخريفّ يُذكر.الستعـادة بعض اآليات القرآنيّة 

ة والسّمك اخلطوط املستقيمويتميّز حبروفه ذات الزّوايا و كان اخلطُّ الكويفُّ األكثر استخداماو

فيّة إذ هي ال تـُزيّن سوى اجلزء السّفلي للمحمل الزّخريفّ مع ال تبدو هلذه احلروف أيّ هيئة زخراملوحّد. و

الكويف، ذو املظهر اجلاف، هو يف غاية من البساطة.  اخلط ههذو .22ترك فراغات كبرية يف اجلزء العلوي

يُشكّل يف معظم األحيان خطّا طويال أفقيّا )مثل واجهة مسجد "الثّالثة أبواب" بالقريوان( أو حاشية و

 زخريفّ جيتمع معه )مثل اللّوحة الرّخاميّة حملراب جامع "الزّيتونة" الكبري(.لسجلّ 

الكتايب مع مرور الوقت وأخذ، على غرار بقيّة العناصر الزّخرفيّة، أشكاال  الزخرفوقد تطوّر 

)مثل السّقف اخلشيبّ لبيت زخرفا اخلطّ الكويف يف حدّ ذاته أصبح يف فترات زمنيّة خمتلفة. بل و متنوّعة

خاذ شكل امتدادات احلروف الفراغات من خالل اتّمألت الصّالة جبامع "عقبة" الكبري بالقريوان(. وقد 

املزهـّرة )زخارف نباتيّة متأل الفراغ الذي  الزيناتجديد أكثر ليونة وأناقة. كما نالحظ استعارة بعض 

                                                           
كلمة من احلروف نفسها لكلمة "اهلل" و بعض مّرّخي الفنّ أنّ األتراك استخدموه بشكل متكرّر بسبب امسه "اإلله" الذّي يتـكـوّن يعتقد -19

 .21، ص. 2691، مرزوق د عبد العزيز"هالل". حممّ
20- Robert MANTRAN, 1989, p. 653 et 654. 
21- Jacques REVAULT, 1984, p. 86.  
22-  Georges MARÇAIS, 1926, Tome 1, p. 71.  
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 .23بني حرفني يتطوّر لريسم قوسا منحنيا( الرّابط)أخرى  معماريّة وزيناتترك يف شريط النّقيشة( 

وإىل جانـب النّـقوش الكوفيّة اجلافّة، تطوّرت كتابة خمطوطة، سلِسة ومُدوّرة )اخلطّ النّسخي( ذات هيئة 

متحرّكة خمتلفة عن األوىل وشهدت أوجّ ازدهارها يف ظلّ الوجود التّـركي مبا ترمسه احلروف من منحنيات 

 .كأنّها حركة طبيعيّة متعرّجة

 تنّوع األشكال الكتابّية املستخدمة على حمامل زخرفّية خمتلفة )املصدر : صور للمؤّلف(. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 تنّوع األشكال الكتابّية املستخدمة على حمامل زخرفّية خمتلفة )املصدر : صور للمؤّلف(. .9

 
 الـمـحـامـل الـزّخـرفـيّـة

جامع "حممّد باي" ابتكارات كبرية يف استخدام احملامل الزّخرفيّة املختلفة ووضْعِها  زينةظهـر تُ

شب واحلديد )السّـرياميـك واجلـصّ األكـثر حضورا يف زخـرفـة هـذا املبـىن، إضافة إىل احلجر والرّخام واخل

ط جديد يَتكوّن من إىل نشوء تغيريات كبرية فظهر حينئذ من االنّحاس(. وقد أدّى استعماهلوالزّجاج و

يَعـتمد و مزيج من التّقاليد القدمية املوروثة عن الفترات السّابقة وإدخاالت متميّزة تُشكّل انتقاال واضحا.

                                                           

23- Georges MARÇAIS, 1926, Tome 1, p. 165-167 et 169.  
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التّرصيع الرّسم وقنيات زّخرفيّة: كالنّحت والعـمل اليدوي هلذه احملامل على إثراء أهمّ ما طُبّق قدميا من ت

الذّي يتمّ تطبيقه عموما على احلجر أو على الرّخام احملفور مع و مانيةالعث)الذي أُدخِل حديثا بالفترة 

هذه احملامل أشكاال خمتلفة من الكساءات والتّقنيات مستجيبةً إىل  وتستقبل ملء التجويفات بالرّصاص(.

تركيب منطقيّ ومتالئمة جيّدا مع طبيعة كل من املساحات الضيِّقة وأبعادها )الشّرائط واحلاشيات( أو 

 الواسعة )األلواح والصّفائح( اليت تنطبق عليها.

شكال األويُقاس انسجام التّركيبات املوجودة بزخرفة جامع "حممّد باي" بالنسبة إىل التّماسك بني 

 وتطابق النّغمات واأللوان.لّ الزّخريفّ كوّن الكُتُاملمتلئة والفارغة اليت 

تُقَدّم نِسَبًا مدروسةً جيدا ووتتوزّع هذه األشكال يف مُعظم األحيان على مساحة منبسطة للمحمل 

مع جتنّب تشتّت األشكال الزّخرفيّة دون أيّ ترتيب أو منطق. وخيتلف اتّصال هذه الزّخـرفة باملساحة من 

 حممل إىل آخر. ويف الواقع، ميكن هلذه املساحة أن تكون ناعمة أو خشنة.

عالوة على ذلك فـإنّنا حني نتحدّث عن تركيبة متناغمة جيب عـلينا أن نتحدّث عـن التّـوازن و

واإليـقـاع والتّماثل الكليّ أو اجلزئي. فاألشكال الزّخرفيّة جبامع "حممّد باي املرادي" قد رُسِمت يف األغلب 

مّ وعموما، يتِ .التّنظيم املذكورة آنفا برامج  ذلك مع احترامضافر والتّقا ملبادئ اإلشعاع وفوق احملامل وِفْ

احلصول على مبدأي اإلشعاع والتّضافر بتكرار شكل واحد أو شكلني خمتلفني )التّكرار البسيط والتّكرار 

 ل لشكلني خمتلفني بطريقة بديلة(.العكسي أو التّكرار املتباد

ونستخلص يف هناية هذا الفصل املخصّص لدراسة معمار جامع "حممّد باي املرادي" وزخرفته أنّ 

تصميم املبىن القائم على أساس إدخال توزيع فضائي جديد، من ناحية، واستخدام أمناط زخرفيّة مبتكرة 

لجامع هيئة خاصّة موضوعة على حمـامل خمـتلـفة وِفْـقا لتراكـيب متـوازنة، من ناحـية أخرى، يعطيان ل

 ة.املعامل الدّينيّة األخرى لـ"تونس" خالل الفترة التركيّبوفريدة من نوعها مقارنة 

  اإلضـافـات الـمـعـمـاريّـة والـزّخـرفـيّـة الـتّـركـيّـة .2

زيريّة مث حفصيّة( تتّفق على -ساجد التّونسيّة العائدة إىل حقبات سابقة )أغلبيّة وفاطميّةإنّ امل

تشاهبا واضحا يف تقسيم الفضاء مع مساجد الفترة األوىل م جتانسا معماريا كبريا وتُقدّصميم والتّنفس 

تتكوّن هذه املساجد من أصحن كبرية، مربّعة الشّكل أو مستطيلة، مع أربعة أروقة مغطّاة و للحكم العثماين.

ا ما تكون مستطيلة الشّكل، على اجلوانب تكون متامخة لبيوت صالة ذات أمثلة هندسيّة مُعمّدة، غالب

واسعة وغري عميقة حبيث تُمكّن عددا أكرب من املصلّني من االصطفاف يف مواجهة حائط القبلة. وهي 

تنقسم إىل بالطات طوليّة وعرضيّة بواسطة سلسلة من األعـمدة )أو السواري( تعلوها تيجان تدعـم أسْقُـفا 

ة األوىل املوازية حلائط القبلة أعرض بقليل من بقيّة البالطات مُسـطّحة أو قـبويّة. وعادّة ما تكون البالط

املوجودة بنفس االتّجاه. وهي تتقاطع مع البالطة العرضيّة )أو املِسْكبة( املّدّية إىل احملراب والتّي تكون 

األكثر " الالّتينيّة وهو التّصميم Tبنفس عرضها. وتُشكّل البالطتان معا التّخطيط املتعارف عليه بشكل "

انتشارا بالبالد التّونسيّة. ويُشكّل تقاطع البالطتني على املثال اهلندسي للمعلم مربّعا تُغطِّيه قبّة عالية 

 أمام احملراب.

أمّا بالنّسبة إىل زخرفة هذه املعامل الدّينيّة، فتتمثّل يف زينة رصينة تقوم أساسا على أشكال هندسيّة 

مُتّخـذّة أنـواعا خمتـلفة من املواد مثـل السّيـراميك واحلجارة والرّخام واخلشب  ونباتيّة وكـتابيّة بسـيطة جـدّا،

من أي أشكال جتسيديّة رمزيّة أو قريبة من الواقع مبا  ه الزخرفةلو هذختو وغريها يف شكل حمامل هلا.
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غالب األحيان حول يف  ه الزخرفةنتشر هذتبعـيدة عن أيّ تقليد للطّبيعة. وأنّه يُراد هلا أن تكون جمرّدة و

احملراب وقبّته واملنرب واملقصورة واملئذنة، يف حني تكاد ختلو بقيّة بيت الصّالة والبهو من أي عناصر 

 زخرفيّة.

ميكننا حينئذ أن نالحظ أن اخلصوصيّات املعماريّة والزّخرفيّة للمساجد التّونسيّة القدمية مل 

تقريبا خالل القرون السّابقة. فتَتّبع هذه املعامل نفس تتغيّر كثريا مع مرور الزمن، بل ظلّت متطابقة 

التّقاليد التّي تتكاثر فيها األمناط الفنّيّة دون ابتكارات ملحوظة، بصرف النّظر عن التّجديدات التّي أُدخلت 

 .العثمانيةخالل الفترة 

الفنّيّة ومصادر  وقد تُعطي حماولة تصنيف خمتلف املساجد مّشّرا موضِّحا للتّطوّرات يف التّصاميم

وتوصّل  العثمانيةبتقسيم املعامل الدّينيّة  24التّأثري. فلقد قام األستاذ والباحث التّونسي "أمحد السّعداوي"

 إىل التّمييز بني ثالثة أنواع خمتلفة هي:

 ثمانيةالعالتّي إعْتنت الدّولة و املساجد التّي تَعكس النّموذج احمللّي املشيّد يف إفريقيّة يف العصور الوسطى: •

جامع ة )مثل جامع "القصر" وصيانتها مع إدخال بعـض العناصر املعماريّة الزّخرفيّاحلديثة بترميمها و

 "القصبة"...(.

موذج االفريقي، مع احلفاظ على العديد من امليزات احملدّدة للنّ :التأثري األندلسي املساجد التّي تَعكس• 

"أسبانيا" خالل موجة  الفارّون منالقرى التّي أسّسها الالّجئون املوريسكيّون وجد باملدن هذه املسا تتواجدو

 جامع "تربسـق"...(.م )مثل جامع "تستور" و1609اهلجرة الكبرية لـسنة 

من فئة املساجد األكثر متييزا للفترة التّركيّة والتّي هي على  عثمانيّا:-املساجد التّي تَعكس تأثريا شرقيّا• 

اتّصال وثيق باحلكّام اجلدد للبالد )مثل جامع "يوسف داي" وجامع "محّودة باشا" وجامع "الصبّاغيـن" 

م(. ويُقدّم هذا النوع من املساجد أحيـانا مظهرا لبعض التّأثريات 1727الذي بناه "حسني بن علي" يف سنة 

وروبيّة وخاصّة اإليطاليّة )مثل جامع "يوسف صاحب الطابع" الذي حيمل اسم مُّسّسه ويعود تاريخ األ

 (.م1808بنائه إىل سنة 

 
وتتّصل االستنتاجات من هذا التّصنيف بتشكُّل أمناط فنيّة جديدة وتكوّن مصادر تأثري إضافيّة. 

وُجدت تأثريات أخرى، إىل جانب التّقاليد احملليّة، يف الواقع، مل يكن النّمط العثماين املُهيمن الوحيد بل 

 األندلسيوناليت قَـدِم هبـا  األندلسية يف املباين الدّينـيّة التّونسيّة يف العصر احلديث ونَعْين التّأثريات

 احلديثلذلك، فإن معمار املساجد التّونسيّة وزُخرفتها يف العصر  والتّأثريات األوروبيّة )إيطاليّة باألساس(.

 يتضمّنان، إضافة إىل اجلانب التّركي الذي يُعدّ األهمَّ حضورا، عدّة جوانب أخرى هي:
ح املُتمثّـل يف إدخـال القـباب البصلـيّة الشّكـل املغـطّاة بتـشابك من القرمـيد املسطّـ اجلانب األندلـسي:• 

التّقليد لبعض العناصر املنتشرة  وصف إسطواينالقباب املغطّاة بسُقوف هرميّة الشّكل من القرميد النّو

 إستعمال السّرياميك املصنوعة طبقا لعمليّةة والسّاعات احلائطيّو -Pediments-كالتِّلعِ  األندلسبـ

25-"الكويدراسيكا" 
Seca-Cuedra- .وإنتشار الزّخارف اجلصّية 

                                                           

24- Ahmed SAADAOUI, 1998, p. 107-108, 112 et 116. 
سيكا" )أو احلبل اجلاف(، التّي تتلخّص يف حفر أشكال الكويدراإىل "تونس" يف أوائل القرن السّابع عشر ميالديّا تقنية " األندلسيونجلب الالّجئون  -25

 .جتنّب إنتشار املينا على كامل املساحةوالبالطات ملنع مزج األلوان أثناء الطّهي 
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املُتمثّل يف إدخال مواد جديدة مستوردة كـالرّخام )املُستخدم يف األعمدة والتّيجان(  اجلانـب األورويب:• 

 رياميك.والسّ
املُتمثّل يف التّجهيز املُنسّق للجدران لتبقى من دون طالء وترصيف حجارة  اجلانب التونسي احلر:• 

 .26ونسي.األقواس وإستعمال اخلزف التّ

العائدة إىل الفترة احلديثة هي تها ويف معمار املساجد التّونسيّة وزُخرف العثماين اإلضافات ذات الطّابع

 :27التّي حتتلّ مساحة أكرب. ونذكر منها خاصّة
 * ما يتعلّق باجملال املعماري:

إدخال منشآت اجتماعيّة واقتصاديّة وثقافيّة إىل فضاء اجلامع وهي مُتكوّنة عادّة من مدرسة وكـتّاب • 

يّة بالطّابق األرضي والذّي أصبح، منذ رملّسّس اجلامع وأفراد أسرته، فضال عن حمالّت جتاومحّام وتربة 

 .28بداية احلكم العثماين، يُبىن على قاعدة لتصحيح مستوى األرض

اعتماد أمثلة جديدة تتميّز بوجود فناء كبري يلتفّ حول بيت الصّالة من اجلهات الشّماليّة والشّرقيّة • 

 من أن يكون مُحاذيا هلا كما جرت العادة.والغربيّة بدال 

بنـاء مـآذن شاهـقـة ومُثمّنة الشّـكـل مُتـوّجـة بشرفـات ناتـئة ترتـكـز إلـى قـاعـدة ويعـلوها اجلـوسق )أو • 

يف ترصيف متصاعد من "اجلامور" باملُصطلح احمللّي( الذي حيمل بدوره ثالث كرات أو تُفّاحات حناسيّة 

 .تّجاه القبلةاتوّجها راية معدنيّة على شكل هالل يف ر تُاألكرب إىل األصغ

ـد باي املرادي" إدخال شكـل جـديد من أشكـال التّغـطية لبيت الصّالة )القـباب بالنّـسبة إىل جامع "حممّ• 

 (.مبدينة "سليمان" بالوطن القبلي مسجد "بيلي"و

 اعتماد منرب مبين مغطّى مبِظلّة قُوطِيّة.• 

 حمراب ثانوي يف الفناء اخلارجي.إضافة • 

إدخال احملفل )منصّة خشبيّة مُخصّصة لقرّاء القرآن الكرمي الذّين يرتّلون اآليات القرآنيّة يف صلوات • 

 هو مُخصّص للخُوجات. ة( واجلمعة واألعياد الدّينيّ

 * ما يتعلّق باجملال الزّخريف:

راب واملنرب وحائط القبلة وأحيانا ببقيّة جدران بيت زُخرفة كثيفة يف بيت الصّالة بكلّ من احمل اختيار• 

 كتابيّة ثريّة جدّا.ة واجلصّ يف أشكال هندسيّة ونباتيّخام والرّالة. كل ذلك على اخلزف والصّ

 األبيض.باألسود و استخدام األقواس ذات األحجار املُتناوبة• 

 اعتماد نوع جديد من التّيجان تسمّى "التّيجان التّركيّة".• 

 إدخال تقنية تطعيم الرّخام بالرّصاص.• 

رمز لإلمرباطوريّة العثمانيّة  هية واهلالل املذكورة آنفا فوق بعض العناصر املعماريّظهور الكرات و• 

 . وشعارها

                                                           
26- Slimane Mustapha ZBISS, 1965, p. 296. 
  .Paul SEBAG, 1989, p. 249 ة.هـذه اإلدخاالت موصوفـة عن طريق "بول سيباغ" أو متّت مالحظاهتا بطريقة شخصيّ -27

يبدو جامع "حممّد باي" خاليا من مالحق ألنّه ليس مبنيّا على مبدإ جممّع معماري على طريقة أماكن العبادة التّركيّة األخرى التّي  -28

-226 .، ص2696، بن اخلوجة دبنيت يف "تـونس" يف نفـس الوقت. دراسة واحدة تشري إىل وجود مشروع غري مكتمل لبناء تربتني. حممّ

221. 
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اجلـديدة  العثمانية يف هنـاية هـذا البحـث املُخـصّص لدراسة التّأثـريات الفنّـيّة التّي أُدخلت على املنشآت

مبدينة "تونس"، يُمكننا االستخالص أنّ األشكال املعماريّة والزّخرفيّة املُميّزة هلذه الفترة مُستمدّة من 

 الدولة العثمانية.

 العثمانية بالدولة العثمانية بـيـن جـامـع "مـحـمّـد بـاي الـمـرادي" وغـيـره مـن الـجـوامـع مـقـارنـةدراسـة  .3

: الفترة السّلجوقيّة التّي العثمانية رئيسيّتان وجب فصلهما يف تاريخ العمارة والزّخرفة"فترتان  

متتدّ من القرن الثّاين عشر إىل القرن الثّالث عشر ميالديّا والفترة الكالسيكيّة العثمانيّة التّي تُغطّي 

القـرنني اخلـامس عـشر والسّادس عـشر ميالديّا. أمّا القـرن الرّابع عـشر ميالديّا فـيُعـترب فـترة  هناية أساسا

إنتـقـاليّة. وانطالقا من القرن السّابع عشر ميالديّا، اقتصر الفنّانون األتراك إمّا على نسخ مناذج مـن 

املنتجات األوروبيّة مع قدر من التّعديل الفترة الكالسيكيّة دون حماولة جادّة لالبتكار أو على حماكاة 

م، بدأنا نشهد تطوّرا معماريّا جديدا بـ"تركيا" ببناء قبّة 1453. ومع سقوط "قُسطنطينيّة" عام 29النسيب"

يبدو أنّ هذا االتّجاه كان قـد ظهر مع  لكن تُحمَلُ بطرق خمتلفة.ومركزيّة ضخمة تُغطّي مباين شاهقة 

 بسيط مثّ وقع تطويره خالل املرحلة االنتقاليّة للقرن الرّابع عشر ميالديّا.السّالجقة على شكل منوذج 

كما متيّزت الفترة الكالسيكيّة بالشّكل الفريد لزخرفها الغنّي دائما واملُهيمن أحيانا، دون التّأثري 

تّأثيثي السّلجوقـي سلبيّا على العناصر املعماريّة. ولقد اعتمد الدّيكور العثماين إىل حدّ كبري على النّمط ال

ويُركّبُ الزّخرف  .30ولكن مع إدخـال بعض التّغيريات وقُدرة تامّة على إدماج الزّخرفة يف صُلب العمارة

مواد خمتلفة كاحلجر والرّخام واخلشب واجلصّ وخاصّة السّرياميك. أمّا األشكال املختارة  علىالعثمانـيُّ 

 ة دون االستغناء عن النّقوش الكتابيّة.للتّزيني فهي يف مُعظمها نباتيّة مث هندسيّ

من ، ميكننا أن نُحدّد 31العثمانيّة يف "إسطنبول" قدّمها أهمّ اجلوامعوضمن جمموعة النّماذج التّي تُ

 عددا من األنواع: 32دراسـة "ألربت غربيال" خالل

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 خمتلف الّتصميمات املعمارّية للجوامع العثمانّية .9

 (.GABRIEL Albert, Les mosquées de Constantinople)املصدر :  

                                                           

29- Robert MANTRAN, 1959, p. 217 et 218.  
30- Robert MANTRAN, 1959, p. 650 et 653. 
هو "سنان" الذّي منح "إسطـنبول"، يف عهد "سليمان األعظم"، ني األتراك والفترة الكالسيكيّة أساسا بأعمال أحد أكرب املهندسني املعماريّتتميّز  -31

  ذ يف مجـيع األقاليم التّركـيّة.ينفّـتذى به وصار هذا النمط اجلديد فيما بعد يُحـمساجدها األكثر إشعاعا ومتييزا لتاريخ "تركيا". 
Robert MANTRAN, 1959, p. 222.  

32- Albert GABRIEL, 1926, p. 261-363. 
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عة من القباب وحتيط )أ(: بيت صالة، مربّعة أو مستطيلة الشّكل، مغطّاة بقبّة واحدة أو مبجمو النّوع* 

 جنوبا بيوت جانبيّة.هبا مشاال و

 * النّوع )ب( : بيت صالة مربّعة مغطّاة بقبّة.

 بقبّة مركزيّة مدعومة على طول احملور الرئيسي بنصفي قبّة.* النّوع )ت( : بيت صالة مربّعة مغطّاة 

* النّوع )ث( : بيت صالة مربّعة، مغطّاة بقبّة مركزيّة، مدعومة على طول احملورين االثنني بأربعة أنصاف 

جامع "ياين و -Soultan Ahmed-جـامع "السلطان أمحد" و -Chahzadé-"شاهـزادي"  جـامع قباب )مثل

بديل : بيـت صالة مستطيلة،  - (-Soultan Mehmet- جامع "السّلطان حممد"و -Yeni validé- فاليدي"

 مغطّاة بقبّة مركزيّة مدعومة بثالثة أنصاف من القباب.

 * النّوع )ج( : بيت صالة مستطيلة الشّكل مغطّاة بستّ قباب متساوية.

 جانبيّة.ممرّات ة و* النّوع )ح( : بيت صالة مستطيلة ذات قباب مركزيّ

 .--Pendantsمُعلّقات مُتدليّة ع واجملموعة األوىل : قبّة مركزيّة على مثال مربّ -

 اجملموعة الثّانية : قبّة مركزيّة على قاعدة مثمّنة. -

 اجملموعة الثّالثة : قبّة مركزيّة على قاعدة سداسيّة. -

مُماثال للنوع )ث(، أي حتديدا جلامع نالحظ حينئذ أن مثال اجلامع، موضوع دراستنا، يقوم يف مُجمله 

املُماثلة بدورها ألقدم جامع باجملموعة، لطان حممد" و"السلطان أمحد" وجامع "ياين فاليدي" وجامع "السّ

 م.1548 سنة "شاهـزادي" املبين يف هو جامعو

"سنان" ويُمثّالن إنّ معمار هذا املعلم األخري وزُخرفته جيعالن منه أول "تُحفـة فـنّيّـة" للمعماري 

 جامع. وإنّنا لنعتقد أنّ االستنساخ التقرييب ملثال 33البداية احلقيقـيّة للطّراز العثماين الكالسيكي

 .مكانته يف تاريخ الفنّ العثماينة هذا املعلم ونظرا ألمهيّعتباطيّا إبـ"تـونس" مل يكن "شاهـزادي" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حملة عاّمة من الّداخل واخلارج جلامع "شاهزادي" بـ"إسطنبول" .20  

 ,STIERLIN Henri, L’architecture islamique et GABRIEL Albert )املصدر :

( Les mosquées de Constantinople. 

هذا وميكن إجياد نقاط اتّفاق مع الطّراز املعماري والزّخريف جلامع "حممّد باي" يف مساجد مدن 

غريه من ا( وعثمانيّة أخرى، كجامع "حممّد علي" بـ"القاهرة" )الذّي بين خالل القرن التّاسع عشر ميالديّ

 املساجد األخرى.
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دراسةَ اخلصوصيّات  ،واعتمادا على جامـع "حممّد باي الـمرادي" البحثلقد حاولنا، من خالل هذا 

املعماريّة والزّخرفيّة التّي متّ إدخاهلا من طرف األتراك. ولقد كان الغرض الرّئيسي من هذه الدراسة 

والحـظـنا بـصورة أعـمّ أن  إىل التّقاليد احملليّة بـ"تونس". العثماين التّعرّف على اإلضافات الكبرية للنمط

"حممّد باي" ساهـم يف إنشاء أشكال معماريّة وزخرفيّة خمتلفة جدا. تعـدّد التّـأثيـرات الفـنّيّة جلـامع 

 ،األندلسيون التّي أدخلها الالّجئوناألندلسية فالتّأثريات احملليّة املوروثة عن الفترات السّابقة والتّأثريات 

  سالميّة.جتمّعت كلّها لتشكّل تُحفة معتربة يف تاريخ "تونس" اإل العثمانية وبطبيعة احلال التّأثريات

 املشاهبة بالدولة العثمانية عغريه من اجلوامد باي" وولقد مسحت لنا الدّراسة املقارنة بني جامع "حممّ

عند التّشاهبات املعماريّة والزّخرفيّة التّي أمكن يين و"تونس" بالتّوقّـف عند الطّابع الفريد هلذا املبىن الدّو

  دوليّا.ا وذكرها مع أماكن العبادة املختلفة حمليّ

 

 الــمــراجــع ملصادر وا

   .تونس، تاريخ معامل التّوحيد يف القدمي واجلديد، 1939،ابن اخلوجة حممّد

 .، تونسجامع وزاوية سيدي حمرز، 1982، بن مامي الباجيوالدّوالتلي عبد العزيز 

  .القاهرة، الفنون آلزّخرفيّة اإلسالميّة يف العصر العثماين ،1987،مرزوق حممّد عبد العزيز
AKURGAL Ekren, 1981, L’art en Turquie, Fribourg.   

BEN MAMI Béji, 1999, « La mosquée M’hamed Bey, un exemple de la présence 

architecturale et artistique ottomane dans la Médina de Tunis », Cahiers des Arts et des 

Traditions Populaires, n°12, p. 1-22 . 

GABRIEL Albert, 1926, « Les mosquées de Constantinople », Syria, n°7, p. 353-419 

MANTRAN Robert, 1989, Histoire de l’Empire ottoman, Paris. 810p. 

MANTRAN Robert, 1959, Trésors de la Turquie, Paris.  334p. 

MARÇAIS Georges, 1926, Manuel d’art musulman, Paris, 2 Vols, 460 + 500p.  

MOSBAH Chiraz, 1999, Architecture et décoration de la mosquée tunisienne à l’époque 

turque : Exemple de la mosquée de Mohamed bey el-Mouradi, Tunis,  128 p. 

MOSBAH Chiraz, 2006, « Etude architecturale de la mosquée de Mohamed bey el-Mouradi 

», Revue d’Histoire Maghrébine (Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et 

l’Information), n°123, p. 141-170. 

MOSBAH Chiraz, 2005, « Qui est l’architecte de la mosquée de Mohamed bey el-Mouradi 

de Tunis ? », Revue Arab Historical Review for Ottoman Studies (Fondation Temimi pour 

la Recherche Scientifique et l’Information), n°32, p. 19-34 

REVAULT Jacques, 1984, Palais, demeures et maisons de plaisance à Tunis et ses 

environs du XVIème au XIXème siècle, Paris,  174p. 

SAADAOUI Ahmed, 1998, « La mosquée tunisienne à l’époque ottomane », Corpus 

d’Archéologie Ottomane, p. 107-130. 

SAADAOUI Ahmed, 2001,  Tunis, ville ottomane: Trois siècles d'urbanisme et 

d'architecture, Tunis, 538p. 

SEBAG Paul, 1989, Tunis au XVIIème siècle, une cité barbaresque au temps de la course, 

Paris, 267p. 

STIERLIN Henri, 1985, Soliman et l’architecture ottomane, Fribourg, 224p. 

ZBISS Slimane Mustapha, 1965, « Les monuments religieux dans l’architecture turque en 

Tunisie  », Actes du Congrès International d’Art Turc, Napoli, p. 295-296.

                                                           

 


