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7201- 3واآلثار والعمارة املغاربية عدد التاريخ  السبيل: جملة  

 رباعثمانية يف بالد املغجوامع 
 والفنون العمارةيف جمايل دراسة يف صلة املركز باألطراف  

 أمحد السعداوي

 

 

 

 امللخص

االياالت بعض اجلوامع الكربى اليت أنشأهتا السلط السياسية العثمانية يف عواصم من خالل دراسة 

 التالية:إىل اإلجابة عن التساؤالت ملقال ا اهذ يفنسعى ، املغاربية الثالث، طرابلس الغرب وتونس واجلزائر

ملعمارية والفنية خالل األربعة قرون من احلكم العثماين، ما هي نوعية العالقة اليت كانت تربط األمناط ا

اليت تبلورت يف االياالت املغاربية بالفنون السائدة يف مركز اخلالفة العثمانية؟ هل أّن الفنون املعمارية اليت 

سادت خالل هذه احلقبة الطويلة من تاريخ املنطقة كانت تنتمي إىل األمناط العثمانية أم أهنا كانت تنتسب 

التماثل واالختالف بني االياالت الثالث يف هذا املجال؟ وهل تبلورت  إىل أمناط حملية مغاربية؟ ما هي نقاط

خالل العهد العثماين خصوصيات فنية ومعمارية اعتمدت يف الفترة احلديثة لرسم خصوصيات الشخصية 

 الوطنية يف كل من البلدان الثالثة.

 

 

 

إيالة اجلزائر، اجلوامع، العمارة،  املغرب العثماين، إيالة طرابلس الغرب، إيالة تونس،: الكلمات املفاتيح

 .الفنون

 

 

 :  املرجع لذكر املقال

، » والفنوندراسة يف صلة املركز باألطراف يف جمايل العمارة  املغارب:جوامع عثمانية يف بالد  «السعداوي،أمحد 

 .2017، سنة 3]نسخة الكترونية[، عدد  والعمارة املغاربية جملة الّتاريخ واآلثار السبيل:

 : http://www.al-sabil.tn/?p=2758 الرابط

 

                                                           
  جامعة منوبة.-أستاذ تعليم عال، مخبر اآلثار والعمارة المغاربية 
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 مقدمة

القرن السادس عشر. فقد  طيلةعلى مراحل  بالد املغرب العريب على قسم كبري منن والعثماني سيطر

ونصّبوا سلطا  ،(1574( وأخريا تونس )1551طرابلس )مث (، 1518استطاعوا فرض سلطتهم على اجلزائر )

يف هذه العوامل  ساعدتوالعثمانية.  السلطنةمركزية سامهت يف مجع مشل هذه األقاليم وإدماجها يف نطاق 

نوع من األمن ودفع حركة البناء والتشييد. كما استفادت أقطار املغرب العريب من استقرار جمموعات  بسط

 ةرقاشامل الستقبال أقطار هذا اإلقليم أبواهبافتحت خمتلف  فقد .بشرية هامة واكبت التحوّالت السياسية

 تنشيط حركة اإلعمار والبناء يف خمتلف هذه األقطار.إىل  أدىمّما  .هلجرات األندلسيةاألوروبيني واو

استعراض بعض األمثلة عن املنجزات املعمارية الكربى باملنطقة خالل نسعى من خالل هذه الورقة إىل 

خالل األربعة قرون  ربطت،ما هي نوعية العالقة اليت  التالية:ة عن التساؤالت اإلجابهذه احلقبة الطويلة، و

املغاربية الثالث، طرابلس الغرب وتونس اإلياالت األمناط املعمارية والفنية اليت تبلورت يف من احلكم العثماين، 

هذه  يف غضونواجلزائر، بالفنون السائدة يف مركز اخلالفة العثمانية؟ هل أّن الفنون املعمارية اليت سادت 

احلقبة الطويلة من تاريخ املنطقة كانت تنتمي إىل األمناط العثمانية أم أهنا كانت تنتسب إىل أمناط حملية 

يف هذا املجال؟ وهل تبلورت خالل العهد  اإلياالت الثالثالتماثل واالختالف بني مغاربية؟ ما هي نقاط 

العثماين خصوصيات فنية ومعمارية اعتمدت يف الفترة احلديثة لرسم خصوصيات الشخصية الوطنية يف كل 

 من البلدان الثالثة؟

 الوقف واملنشآت املعمارية الكربى

. ولقد اارتباطا كبري باملؤسسة الوقفيةخالل العهد العثماين بعث املشاريع املعمارية الكربى ارتبط 

صاحب إحلاق اإلياالت الثالث بالدولة العثمانية انتشار املذهب احلنفي على حساب املذهب املالكي املعتمد يف 

هذه البلدان منذ قرون عدة. ونتج عن ذلك إحداث مؤسسات دينية تتبع املذهب الرمسي للسلطة العثمانية 

، دورا فعّاال يف 1مساجد ومدارس. ولقد لعب املذهب احلنفي، املتسم باملرونة يف جمال الوقفامع وجومن 

تسهيل اعتماد احلبس لدعم حركة التعمري والبناء. ويف ظل غياب إدارة أو سلطة بلدية متّ االعتماد على الوقف 

أحيانا عمليات  شكلتلكربى اليت يف تنظيم املدن وتسيريها، ويتجلى دور مؤسسة احلبس من خالل املنشآت ا

نواقص التشريع اإلسالمي يف ميادين تنظيم  تداركعقارية واسعة. ويقوم الوقف يف هذا املجال ب

حتقيق الكثري من اإلجنازات اليت حتتاجها احلواضر من إنشاء جممعات معمارية يتيح و (.l’urbanisme)املدن

بأكملها، حيث يكون املعلم الديين قطب تعمري، وتساهم بذلك مندجمة. وتؤثر هذه املشاريع أحيانا يف أحياء 

حكام البالد األتراك، يف تشكيل الفضاء احلضري ويف تطور املدينة وجتهيزها  اليت ينشئهااألوقاف الكربى، 

 باملباين الضرورية. 

تبني  ، وهيوتكشف نصوص الوقفيات الكثري من املعطيات املتعلقة باملشاريع الكربى الدينية والتعليمية

القصد من بعث مثل هذه املشاريع والسياقات السياسية واالجتماعية اليت تندرج ضمنها. ومتدنا وثائقنا بكثري 

                                                           
احلنفي يف أن املذهب األول يرى ضرورة صرف احلبس على الطرف أو املصلحة العامة اليت حبس من يكمن الفرق األساسي بني املذهب املالكي واملذهب  -1

ريية(. وهذا أجلها مباشرة بدون قيد وال إرجاء. وهذا يؤدي إىل خروج احلبس من يد املحبس ويصري حبوزة اجلهة املحبس عليها )الذرية أو املؤسسات اخل

الذي يبيح للمالك االنتفاع بوقفه مدى احلياة، مث ترجع بعد ذلك للموقوف عليهم. وهذه املرونة اليت تتمثل يف استمرار الشرط غري وارد يف مذهب أيب حنيفة 

 املنفعة لصاحب امللك هي اليت شجعت حركة التحبيس الواسعة اليت عرفتها البالد خالل الفترة العثمانية.
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 .وظيفة اإلمامة بينهامن املعلومات املتصلة بترتيب الوظائف، وإقامة الشعائر داخل املساجد واجلوامع، ومن 

إمام للصلوات اخلمس  إمامني:ويشترط الواقفون أن يكون اإلمام حنفي املذهب. ويرتب الواقف يف اجلوامع 

 وآخر لصالة اجلمعة والعيدان، وحيدد رواتبهم.

كما حددت وثائق األوقاف عدد املؤذنني ورواتبهم، ولقد ورد يف وثائق أحباس جامع يوسف داي أن 

الّترك واثين عشر مؤّذنا من مؤذّين العرب باجلامع املذكور. ورتّب معّرفا رتّب مخسة من املؤذّنني مؤسسه "

خلمسة مؤذنني . وورد يف وقفية جامع حممد باي أنه رتب "2"يصعد على املحفل عند جلوس اإلمام على املنرب

ثىن عشر أل"و "حنفية أحد عشر ناصريّا كّل يوم من ذلك لرئيسهم ثالثة ناصرّية والباقي ملن عداه بالسّواء

. وتؤكد 3"مؤذّنا مالكية ربع ريال كّل يوم لشيخهم من ذلك ناصرّيان كّل يوم والباقي بني من عداه بالسّواء

راتب املؤذن احلنفي ضعف يبلغ مالكيني وحنفيني. و 4"،مؤذنني من الصنفنيوثائق جامع محودة باشا ترتيب "

فوق احلنفيني. وتبني الوثائق أن املؤذنني األتراك، ويسمون أن عدد املؤذنني املالكيني ي بيدراتب املؤذن املالكي، 

أحيانا اخلوجات، جيلسون فوق املحفل ويرتلون الصلوات واألدعية واإلنشاد الديين ويقومون بالتبليغ وراء 

اإلمام. ويبدو أن جمموعة املؤذنني األتراك هي اليت صبغت اجلوامع الرمسية احلنفية بصبغة شرقية وميزهتا 

 وامع املحلية التابعة للمذهب املالكي.عن اجل

مدارس يسكنها الطلبة. وقام احلكّام األتراك بتوظيف هذه املدارس  عادة باجلوامع الكربى تلحقو

عيّنوا للتّدريس هبا شيوخا من احلنفية استقدموهم من اسطنبول . فاملحدثة أو املجدّدة لنشر املذهب احلنفي

 وهي ختص عملية .الشروط اليت يضعها الواقفون يف جمالأثر األوقاف بوضوح  كما يظهرومن مصر. 

التعليم، أو ما ميكن أن نسميه بطرق التعليم والشروط اليت جيب أن تتوفر يف القائمني بالتدريس ومواعيد 

رات ظيفة تكوين اإلطابوهذه املؤسسات وتضطلع   من التنظيمات اإلدارية واملالية.غريها خمتلف الدروس و

اة )مثل القضاخلاصة باإلدارة العثمانية  والقضائية اليت تشغل خمتلف الوظائف السياسية والتعليمية والدينية

 واملفتون واخلطباء واألئمة والعدول والكتاب واملدرسون(.

تعيني كبار العلماء يف اخلطط اهلامة املرتبطة هبذه املؤسسات، أي اخلطابة على وحيرص احلكام األتراك 

فقد عني يوسف داي رمضان أفندي عند قدومه من إسطنبول خالل العشرية الثانية من  .إلمامة والتدريسوا

القرن السابع عشر برسم توّلي خطة القضاء احلنفي، وهي أعلى سلطة دينية يف البالد، عينه خطيبا يف جامعه 

ول خطيب جبامع يوسف داي وأول أورد حسني خوجة يف ترمجته "أنه أوومدرسا يف املدرسة امللحقة باجلامع. 

مدرس مبدرسته، وأول من أفىت مبذهب اإلمام أيب حنيفة بتونس. وأصل جميئه إىل تونس كان مبنصب 

أمحد أفندي بن عبد النيب "بوظيفة القضاء بعده . وقدم 5القضاء، فأمسكوه لالنتفاع به ووظفوه فيما ذكر"

كان أول من توىل اخلطابة باجلامع اجلديد وفمنعوه من الرجوع". وتوىل مثل رمضان أفندي خططا هامة. 

منذ ذلك القاعدة أضحت ، و1090/1679باجلزائر قرباش أفندي وخلفه مسلم أفندي الذي توىل اإلفتاء عام 

 .6ع اجلديد الشيخ املفيت باجلزائرأن يتوىل اخلطابة باجلام ،التاريخ

                                                           
 .205رقة و، 3992 دفتر ،د. ت. أ. -2

 .10-9 ، ورقة(دفتر أوقاف املراديني) 1 عدد دفتر ،د. ت. أ. -3

 .25 املصدر السابق، ورقة -4

 .169 .ص، 1972 حسني خوجة، -5

-6 Samia Chergui, 2011, p. 59. 
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 العثماينعهد مناذج من املنجزات املعمارية املغاربية اليت ترجع إىل ال

ولكننا سوف نقتصر يف بداية هذه الورقة  .منجزات معمارية مغاربية عديدةإىل الفترة العثمانية نسب ت

خصوصيات العمارة الرمسية اليت اجنزها البحثية على الوقوف على بعض النماذج اليت سوف نعتمدها يف رسم 

أول جامع أنشأه  هانذكر من ضمن املغاربية الثالث التابعة إىل الباب العايل.اإلياالت ممثلو السلطة العثمانية ب

جمّع معماري مندمج "كليات". ويعّد النّواة مل، 1560 سنة حوايلبناه درغوث باشا  .العثمانيون مبدينة طرابلس

تتمّمه وحدات أخرى أمهّها امليضأة والتّرب واحلمّام وخمازن  ،كوحدة معمارية أساسية ،اجلامع من تكونيو

املئذنة اليت أمر  ثالم . ونذكربعض العناصر يف فترات متأّخرة عن تاريخ الّتأسيس لقد بنيت ومرافق أخرى.

  واحلّمام الذي أضيف يف نفس الفترة تقريبا. 1602ها اسكندر باشا سنة ئببنا

 

 ،اجلامع تكون منمّع معماري مندمج "كليات". ي. وهو جم1560 سنة حوايلأول جامع أنشأه العثمانيون مبدينة طرابلس  : باشاجامع درغوث  .1

 .تتّممه وحدات أخرى أمهّها امليضأة والتّرب واحلّمام وخمازن ومرافق أخرى ،كوحدة معمارية أساسية

 اهي متثل طرازفة جبامع درغوث باشا عن األمناط املتعارفة. حيطختطيط املجموعة املعماريّة املتلف خي

بعد احلرب العاملية الثانية إىل ترميم شامل  علمتعرّض املونتقل إىل العمارة الليبية بتأثري عثماين. إ اجديد

 ملعلم مستهاعطي ت ،بقبابه العديدة املتساوية ،تغطية اجلامع طريقة أن على ،أفقده الكثري من مميّزاته األصليّة

شرقيّة اليت تربز من مع الّتأثريات املهذا ال يتعارض و .لحقه من حيث العمارة بنمط حملي أصيلتاملميّزة و

 .7املنرب واملحفل واملئذنة األسطوانية الشّكلكتجلّى أيضا يف بعض عناصر املسجد تو ،خالل التّخطيط

. وأحلق 1022/1615سنة  أبرز حكّام فترة الّدايات شيدهالذي بتونس يوسف داي  نذكر كذلك جامع

مندجما يقول  مركباتكوّن مجيعها و .هبذا املعلم وحدات أخرى عديدة ومتنوّعة من حيث األغراض والعمارة

املسجد اجلامع واملدرسة وامليضأة  معتربة:عنه الوزير السّراج: "ومّلا بىن املسجد املذكور بىن حوله مثانية أبواب 

                                                           
 .137-131 .ص، 1998 ،غاسربي ميسانا -7
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ببعض حبيث لو نظر إليها  بعضها ة واحلمّام والفندق وسوق الربكة والطّاحونة. والقطع كلّها ملتصقةوالقهو

  .8منفردة عّما جاورها لكانت قدر بلدة صغرية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وأحلق هبذا املعلم وحدات أخرى عديدة ومتنّوعة من حيث األغراض 1615جامع يوسف داي بتونس الذي شيده أبرز حكّام فترة الدّايات سنة  .2

 .(.Photo de Neurdein Frères. Library of Congress) .مندجماوالعمارة. وتكوّن مجيعها مركبا 

وتنتصب املئذنة  ،يط هبا الصحون من ثالث جهاتتقدمها رواق وحتييشتمل اجلامع على قاعة صالة و

تنتمي قاعة صالة هذا اجلامع ون على سوق البشامقية. الوضريح املؤسّس لصق اجلدار اجلويف للجامع ويط

بالطات بواسطة شبكة عدّة ا مستطيال مقسّما إىل تفهي متثّل بي ،من حيث العمارة إىل منط حملّي كالسيكي

حتمل هذه األعمدة الرّخامية واحلجرية أقبية متقاطعة تغطّي ومن األعمدة متأت أغلبها من املعامل القدمية.  

فوقه قبّة نصف كروية موضوعة على أربع حنيات  ترتفعوالذي ماعدا املربّع الذي يتقدّم املحراب  ،كامل البيت

 غري أهنا، ن قاعات الصّالة اإلفريقية املشيّدة خالل العصور الوسطيهذه القاعة كثريا ع وال ختتلف ركنيّة.

املنرب املكسوّ بالرّخام األبيض أو املحفل اخلشيب الذي يتوسّط  على غرارحتتوي على بعض العناصر اجلديدة 

 ،د بن اخلوجةفهي "على الذّوق الشّرقي" كما يقول حممّ املبنية حبجارة موجهة الرّواق الذي يقابله. أمّا املئذنة

أيضا  امثمّن اجامورتغطيها ظلة، حتمل جوسقا أو وترتكز على قاعدة مربّعة وتتوّجها شرفة  وجوه مثانيةهلا 

د يف مدينة تونس لتدريس تشيّ مدرسةأول  أحلقت هبذا اجلامعوقد الّشكل.  خمروطييغطّيه سقف خشيب 

 رمضان أفندي القاضي احلنفي بالتدريس فيها.املذهب احلنفي من طرف احلكام األتراك. وكلف يوسف داي 

وهي عبارة عن قاعة مربّعة يغطّيها  ،بعد وفاة املؤسّس 1049/1639سنة ربة شيّدت ت اجلامعوأحلقت ب

ينتمي هذا الّضريح من حيث العمارة إىل منط أندلسي مغريب وسقف هرمي الّشكل تكسوه القراميد اخلضراء. 

فكرة اجلمع بني الضّريح األمريي واملعلم نذكر منها و .أثريات العثمانيّةمن التّ رغم ذلك ال خيلو و .عريق
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اللّوحات الرّخاميّة احلاملة للنقائش واليت  ونشري أيضا إىلي. شرقالّديين فهي مظهر من مظاهر التأثري امل

اليت أدخلها  املشرقيةفنون المن  بال ريبهي مستوحاة ف ،كتبت بقلم الثّلثوحتلّي الواجهات األربع للّضريح 

 أعمدة صغرية على شكلشواهد األتراك إىل البالد. وأخريا تتميّز قبور هذا الّضريح عن القبور املحلّية ب

جامع يوسف داي املثال الذي شيّدت على منطه  يعدو .التقليدية للبالد يف الشواهد هذا ال جندوها عمائم يتغطّ

د املراديّون مثّ احلسينيّون بتونس. بل جند هذا املثال حتّى يف اجلوامع كلّ اجلوامع الكربى اليت بناها فيما بع

 اليت بناها القرمانليّون بطرابلس.

بين هذا أهم معلم ميثل الفترة العثمانية ضمن معامل املدينة.  اجلامع اجلديد يف اجلزائرويعترب 

اليت تدير الصدقات اليت جتمع  مؤسّسه سبل اخلريات ، وبتمويل منبأمر الوجق 1070/1660 اجلامع سنة

لفائدة طائفة األحناف العثمانيني. وتعرب عمارته عن إرادة واضحة لتقليد اجلوامع التركية. وأصبح هذا 

كّل ، ويراه ويقع يف مواجهة البحر يأوي مقر املفيت. . كمااجلامع بعد بنائه أعظم مسجد تؤمه هذه الطائفة

 رؤساء البحريةفيأخذ بشكله اجلذاب وقبّته العالية وبياضه النّاصع. وكان  ،امليناءجهة قادم إىل املدينة من 

  بالطّلقات النارية تيّمنا بالنّصر. اخلروج للغزوعند  نهيوحي

 

 

 

 

 

 

 

 

اليت تدير الصدقات اليت جتمع لفائدة  سبل اخلريات ةمؤسّس ، وبتمويل منبأمر الوجقأنشأ  : (1664-1656) اجلامع اجلديد يف اجلزائر .3

 طائفة األحناف العثمانيني. وتعرب عمارته عن إرادة واضحة لتقليد اجلوامع التركية.

وقد رمست قاعة الصالة يف هذا املسجد حسب خمطط مستطيل، وهي تنقسم إىل بالطة وسطى حتف 

قبية املتعددة قواس اليت حتمل القباب واألهبا بالطتان جانبيتان. وتفصل بني هذه البالطات دعائم تعلوها األ

تقوم على أربع هي القبة املركزية البصلية الشكل عن سائر القباب اجلزائرية. و تتميزواليت تغطي املسجد. 

عقود حتملها دعائم ضخمة. ويتّم االنتقال من الشكل املربع إىل الشكل الدائري عرب مثلثات كروية توضع يف 

رف جصيّة. وحتيط باملربع الذي ترتفع فوقه هذه القبة العظيمة أربع أروقة، تغطيها األركان، وحتليها زخا

 أقبية طولية وقباب صغرية مثمنة ترتفع فوق األركان.

ينتصب  ،على قوس نصف دائري متجاوز ،الذي تنتهي إليه البالطة الوسطى ،يفتح املحرابداخل املسجد 

املحراب بالطات خزفية متعدّدة األلوان حتّى هذا تكسو باطن ون من الرّخام األبيض. ين صغرييعلى عمود

جصيّة منقوشة وخمرّمة حتمل  زخارفاألقسام العليا وواجهة املحراب . وتغطي مستوى تيجان األعمدة
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املنرب املالصق للمحراب من الرّخام األبيض املطعّم باحلجارة  صنعو هندسيّة ونباتيّة.وكتابية  موضوعات

 أسفل نربينتصب املحفل قبالة املو .9زخرفية أجنزها فنانون من أصول أوروبيّة موضوعاتل وحيم ،امللوّنة

توّجه سقف يوهو عبارة عن مصطبة مربّعة الشّكل ترتكز على أعمدة ويصعد إليها عرب سلّم  ،يةالقّبة املركز

توجّها الشرفات تله مئذنة من النّوع املغريب مربّعة الّشكل  ،الذي يتميّز مبظهره الشّرقي ،هذا اجلامع. 10هرمي

 .11حتلي واجهاهتا أشكال اهليجية موضوعة داخل أطر مستطيلةو وسق.اجلو

حيتلّ مكانة خاّصة فهو  اجلامع اجلديد باجلزائر؛ببقبته العظيمة  تونسب يجامع حممد باذكر يو

عكس على ة الّتركيّة. فهو يبتعد متاما عن الّتقاليد املحليّة ملتأثّرة بالعمارة الشرقيّتونس اضمن جوامع مدينة 

تعبّر عمارته عن إرادة واضحة وه واليت أسّست يف العهد العثماين. باجلوامع الكربى الّسابقة له أو الالّحقة 

  ملحاكاة جوامع اسطنبول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واضحة ملحاكاة جوامع اسطنبولتعبّر عمارته عن إرادة (. 1697-1692حممد باي بتونس )جامع  .4

. 12بعد موت حممّد باي 1109/1697وانتهت سنة  1104/1692ابتدأت أشغال بناء هذا اجلامع سنة 

إمتام جامعه مبنارة على شكل منارة جدّه لألب محّودة  ،املعلم وقفيةحسبما ورد يف رسم  ،وكان املؤسّس ينوي

والّثانية ألزواجه وذريّته من اإلناث، ولكن موته حال دون إجناز  باشا وبتربتني األوىل له وألعقابه من الذّكور

 هذه العناصر.

رمست قاعة الّصالة وهي العنصر  وقد فوق مصطبة عالية مهيأة فوق احلوانيت واملخازن. امعاجل رتفعي

الرّئيسي يف هذا اجلامع حسب ختطيط مربّع تعلوها وتغطّيها قبّة ضخمة تستند إىل أربع عقود كبرية ترتكز 

حتيط بالقّبة املركزية من جوانبها األربع أنصاف قباب كما تغطّي أركان وبدورها على أربع دعائم عظيمة. 

اعة الّصالة أروقة عقودها وأعمدهتا من الرّخام. ومن الدّاخل تتخلّل حتيط بقواملسجد أربع قباب صغرية. 

                                                           
 .19  القرنهذا املنرب ينتمي يف األصل إىل جامع السيدة وحول إىل اجلامع اجلديد بعد تدمري اجلامع األوّل من طرف السّلط االستعمارية الفرنسية يف - 9

10 - Rachid Dokali, 1974, p. 59 et la planche 3. 

11 - Georges Marçais, 1954, p. 433-434. 
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وان الزّاهية واجلدران لوحات من البالطات اخلزفية املجلوبة من أزنيق ذات األل ئمالكسوة الرخامّية للّدعا

 والرّسوم الدّقيقة.

اإلجنازات املعمارية اليت  أعظم من يعتربالذي  جامع أمحد باشا القرمانلي بطرابلسنقف أخريا عند 

أبدعتها العمارة اللّيبية يف العصر احلديث. بناه مؤسّس الدّولة القرمانلية اليت حكمت الوالية أكثر من قرن 

ثالثة  ويشتمل ،(. ميثّل هذا املعلم بعناصره املعمارية املختلفة جممّعا على النّمط العثماين1711-1835)

يتوسّط املسجد املجّمع وتنتصب املدرسة ذات الطابقني يف اجلهة الشمالية  .عناصر متكاملة وخمتلفة األغراض

أمّا الترب فنجدها يف اجلهة املقابلة أي اجلنوبية الشرقية باإلضافة إىل مرافق أخرى وجمموعة من  ،الغربية

  .لى املباين الدينيةاحلوانيت املوقوفة ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وهو عبارة عن جممع معماري مندمج، وهو ميثل أحسن متثيل اجلوامع الرمسية اليت شيّدت 1737بطرابلس،  جامع أمحد باشا القرمانلي .5

 بليبيا خالل الفترة العثمانية.

أنّ أمحد باشا القرمانلي استقدم بناة من تونس  ،صادرهملحتديد  دون ،يذكر الفرنسي فريو يف حولياتهو

ني والصّناع ئختطيط هذا املعلم وعمارته مبا ال يدع جماال للشكّ أنّ البنا ويثبت. 13واجلزائر لتشييد جامعه

ل به عشر سنوات قبل تكوّنوا يف تونس وشاركوا يف بناء جامع حسني بن علي بالصبّاغني الذي انتهت األشغا

فجامع أمحد القرمانلي يقتبس ختطيطه من جوامع مدينة تونس اليت تعود إىل العهد جامع طرابلس. 

رئيسي جويف يفضي إىل املدرسة وامليضأة  ، أحدهانوصحثالث عثماين: بيت صالة حماط من ثالث جهات بال

العديد  تطابق ،من جهة أخرىنستشف، وببيت الصّالة من اجلهة الّشرقّية والغربيّة.  حيّفان اآلخران جانبيانو

 غني بتونس.من عناصر البناء والزّخرفة هبذا املعلم مطابقة تاّمة مع جامع الصّبا

                                                           
13- Ch. Féraud, 1927, p. 179. 
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يشتمل يف اجلانب القبلي على قاعة للّصالة مربّعة و م 45م يف  50 يتكوّن املعلم من مستطيل أبعاده

وقد قسّمت بواسطة شبكة من األعمدة الرّخاميّة إىل مخس بالطات تتعامد مع  ،م 23الشّكل طول ضلعها 

القاعة قباب على عدد املربّعات اليت  لتغطّي كامو .جدار القبلة تقابلها مخس أخرى موازية لنفس اجلدار

متساوية االرتفاع ما عدى ه القباب ذه وجاءت الكثري من املساجد املحلّية. على غرار ،تكوّهنا شبكة األعمدة

لك إىل إبراز البالطة الوسطى املحورية. ويتطابق ذقبيت املحراب والبهو فهي أكثر ارتفاعا من األخرى. ويرمي 

ي مييز هاتني ذيد قدمية، جندها يف العمارة اإلفريقية الكالسيكية. ويؤكد التضليع الهذا التنظيم مع تقال

من حيث اهليكلة باملدرسة املعمارية القريوانيّة. القبتني عن القباب األخرى عالقة جامع أمحد القرمانلي 

وهندسيّة. وتنتصب هذه تنتصب القباب مجيعا على مثلّثات كروية تكسوها نقوش جصّية حتمل رسوما نباتيّة 

القباب على عقود نصف دائرية متجاوزة حتملها أعمدة منحوتة يف الرّخام املجلوب من مقاطع الرخام اإليطالية 

يتكون و ، واليت كانت خالل القرن الثامن عشر هتيمن على سوق الرخام يف العامل املتوسّطي.هالشّهرية بكرار

وتكسو جدران هذه القاعة، حتّى مستوى تيجان األعمدة اليت  الدوري.العمود من جذع وقاعدة وتاج من النّوع 

. املجلوبة من مصانع القاللني بتونس تستند عليها األقواس، البالطات اخلزفيّة ذات األلوان الّزاهية الرّباقة

 أمّا األقسام العليا من اجلدران فتغطّيها النقوش اجلصّية.

مع البالطات اخلزفية، ما عدا نصف القبة اليت تعلوه ومن ناحية أخرى تكسو باطن حمراب اجلا

فتغطّيها نقوش جصّية مماثلة متاما لنقوش حمراب جامع الصّباغني بتونس السالف الذّكر. يقوم على جانيب 

املحراب عمودان صغريان من الرّخام أحدمها أسود والثاين أبيض، ويعلو كل منهما تاج من الصّنف الدوري. 

أمّا املنرب  ة قوس نصف قبة املحراب الذي يتمّيز أيضا بفقراته املتناوبة بيضاء وسوداء.حتمل هذه األعمد

يكسوه الرخام املحفور املطعّم بأحجار  .ماثل متاما منرب الصباغنيفيالرخامي الذي ينتصب على ميني املحراب 

 صر.السائد بإيطاليا يف ذلك الع باروكملوّنة متثّل رسوما نباتية متأثرة بالفن ال

املحفل يف آخر بالطة املنرب، وراء املدخل الرّئيسي لقاعة الّصالة، وهو عبارة عن دكّة خشبيّة  ويقوم

مربّعة ترتكز على أربع أعمدة مفتولة. وهو " معدّ للمؤذّنني برسم تبليغهم حركات اإلمام"، ويشتمل على 

 على املسجد. مطلّ  درابزين

وتكاد ذا املسجد، وهي مثمّنة البدن وتشرف على كامل احلي. ومتثل املئذنة من اخلارج أبرز عناصر ه

من الزخرفة، ما عدا احلليات البسيطة اليت تزخرف كل وجه من وجوه املثمّن بشكل غائر  أن ختلواملنارة  هذه

خالف لشرفات جوامع تونس هذه الشرفة معقود ميتدّ من األسفل حتّى مستوى الشرفة الوحيدة اليت تتوجها. 

وتنتهي املئذنة جبوسق مثمّن يغطيه سقف هرمي الشكل مكسو بورق الرصاص حيمل ال تغطيها ظلّة. عارية، 

تنتمي إىل صنف جديد من املآذن ظهر يف املنطقة يف العصر العثماين، وجند وهي تفاحات حناسية وهالل. 

 منه عديد النماذج خاصة مبدينة تونس.
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أحسن متثيل اجلوامع الرمسية اليت شيّدت بليبيا خالل الفترة  وميثل جامع أمحد باشا القرمانلي

العثمانية ورغم تأثره بعمارة مسجد الصباغني يف تونس، فهو حيمل عناصر عدّة مرتبطة بالّتأثريات الشرقية 

ن عالعثمانية أو الّتأثريات األوروبية مع تواصل التقاليد املحلّية اليت تظهر من خالل استخدام القباب عوضا 

لقد مثل هذا املعلم يف عصره منوذجا يتبع يف بناء املساجد، من ذلك جامع  األقبية لتغطية قاعة الصّالة.

( وتأثّر يف خمطّطه وبناءه وزخرفته 1833مصطفى القرجي الذي شيّد يف أواخر الفترة القرمانلية )سنة 

 .14جبامع أمحد باشا القرمانلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وتأثّر يف خمطّطه وبناءه وزخرفته جبامع أمحد باشا القرمانلي.1833بطرابلس، شيّد يف أواخر الفترة القرمانلية )سنة  جامع قرجي .6

بقي وثيق االرتباط بالتقاليد املحلية واملباين اليت حتاكي  هاومعماراملعامل الكربى بنية 

 .العمارة العثمانية املركزية نادرة

زات املعمارية املغاربية اليت ترجع إىل الفترة العثمانية، وهي كثرية، أهنا نتبني من خالل دراسة املنج

 من ذلكغالبا ما بقيت وثيقة االرتباط بالتراث املحلي الوسيطي يف أبعاده االفريقية واملغاربية واألندلسية. 

ومن حيث العمارة اجلوامع اجلديدة املشيدة من طرف اإلدارة العثمانية تنتمي من حيث الشكل العام أن أغلب 

حيث جند أن املسجد أو قاعة الصالة وهي أهم عناصر اجلامع، تقسم من الداخل  ،إىل منط حملّي كالسيكي

إىل بالطات عدّة بواسطة شبكة من األعمدة. وقد الحظنا أن هذه األعمدة يف بعض هذه اجلوامع، مثل جامع 

(، مأخوذة من املواقع واملعامل القدمية، 1615نس )( أو جامع يوسف بتو1553مراد آغا بتاجوراء قرب طرابلس )

وذلك حسب التقاليد املعمارية االفريقية الكالسيكية اليت ميثلها اجلامع الكبري يف القريوان أو جامع الزيتونة 

يف مرحلة غلب ويف تونس. وهذا ما يضفي على بعض اجلوامع األوىل اليت شيدها األتراك طابع حملي عتيق. 

، نذكر من ذلك جامع محودة باشا بتونس هال أعمدة من الرخام األبيض املجلوب من مقاطع كراراستعمثانية 

(. وغالبا ما حتمل هذه األعمدة الرّخامية واحلجرية 1637( أو جامع أمحد باشا القرمانلي بطرابلس )1655)
                                                           

 .193-191 .ص، 1998 غاسربي ميسانا، -14
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س التغطية بالقباب يف جوامع تونس أقبية متقاطعة أو طولية تغطّي كامل البيت. ويغلب يف جوامع طرابل

  املتساوية حسب طريقة حملية غارقة يف القدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . عمارة إفريقية كالسكية.جامع يوسف داي بتونس .7

جند مباين حتاكي النماذج العثمانية. من ذلك جامع حممد باي الذي ميثل  أنار ميف هذا املضيندر و

منوذجا مكتمال للعمارة اإلسطنبولية ببالد املغرب. أورد الوزير السراج املؤرخ الذي عاصر بناء اجلامع وكان 

ل السراج مندهشا لظهور نوع جديد من املعمار "مل يعهد مثله يف الناحية الغربية شكال وحالوة منظر"، ونق

على -ما كان يتداوله عامة الناس يف شوارع تونس حول هذا املعلم العجيب، من أن حممد باي "أنشأه بذلك 

دي يزير السراج هنا جامع يين فالو، ويقصد ال15أسلوب جامع الوالدة بالقسطنطينية العظمى" على-قيلما 

. ويشري 1663والدة السلطان حممد الرابع وافتتح للصالة سنة  جامع الوالدة اجلديد الذي بنته تورهانأو 

نفس املصدر أن الباي كان يتابع بنفسه تقدم أشغال البناء "واختار عشرة من مهرة املعلمني البّنائني ووافقهم 

. وحنن نعتقد جازم االعتقاد وجود معماري تركي، ضمن العشرة بنائني الذين ذكرهم الوزير السراج، 16عليه"

 مل يف إسطنبول وهو الذي رسم خمطط اجلامع وتابع اإلجناز.ع

ويف نفس السياق تندرج عمارة اجلامع اجلديد باجلزائر، وهو أهم جامع بناه األتراك باملدينة، ضمن 

مترا،  24ارتفاعها من  ناهزالتقاليد املعمارية العثمانية، ويتجلى ذلك من خالل القبة املركزية العظيمة اليت ي

ر بقباب إسطنبول، ولكنها تتميز عنها بشكلها البيضاوي، مما يوحي بأن البناء ليس له دراية كافية فهي تذك

بالعمارة العثمانية الكالسيكية اليت حياول تقليدها. وتشري بعض الروايات إىل مسامهة معماري نصراين يف 

هو الذي رسم املبىن وأجنزه؛ فقد  عملية البناء، وتذكره أيضا وثائق األرشيف، ولككنا ال نستطيع اجلزم بأنه

يكون البناء من املحليني الذين هلم بعض اإلملام بالعمارة البيزنطية والعثمانية. باإلضافة إىل الشكل اخلارجي 

                                                           
 .562 ص. ،2 ج.، 1985 الوزير السراج، -15

 .588 ص.، 2 ج.، 1985 الوزير السراج، -16
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يستوحي اجلامع اجلديد باجلزائر خمططه الصلييب من األشكال املعمارية البيزنطية اليت انبثقت منها 

 ية.العمارة الكالسيكية اإلسطنبول

 عناصر متيز اجلوامع احلنفية عن اجلوامع املالكية

بأن املعامل رغم وجود إرادة قوية لدى األتراك لتمييز جوامعهم عن اجلوامع املحلية،  ،نستطيع التأكيد

بعض العناصر داخل املغاربية. واستخدمت اإلياالت الكربى اليت استوحت عمارهتا من مركز اخلالقة قليلة يف 

 ا املئذنة.هوخارجه لتأكيد هذا االختالف ولعل أمهاملسجد 

املئذنة األسطوانية واملئذنة املثمنة الشكل للتمييز يف اجلوامع العثمانية بالبلدان املغاربية اعتمدت 

والتفريق بني اجلوامع احلنفية واجلوامع املالكية ذات املآذن املربعة الشكل. جند املنارة األسطوانية القلمية 

  .ت األصول العثمانية يف بعض اجلوامع منها جامع درغوث باشا بطرابلس أو جامع األتراك جبربةالشكل ذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مئذنة عثمانية، أسطوانية أو قلمية الشكل.جامع األتراك جبربة .8

 جامعيف مرة على أن الشكل املعتمد بكثرة يف العمارة الرمسية املغاربية هو الشكل املثمن الذي ظهر ألول 

يف قسنطينة ويف طرابلس ويف تونس ويف وامع عديد اجليف بعد ( مث وجدناه فيما 1615يوسف داي بتونس )

هذا الصنف من املآذن املغاربية ببدن مثمن متوج يتميز الثالث.  اإلياالتاجلزائر وغريها من مدن  يفعنابة و

ضا يغطّيه سقف خشيب خمروطي الشكل فوق الشرفة جوسق أو جامور مثمّن أييرتفع بشرفة تغطيها ظلّة؛ و

 مكشوفة غري مغطاة بظلة مثلما هو احلال يف جوامع طرابلس.أحيانا الشرفة  وتكون، مكسو بورق الرصاص

أن هذا الصنف من املآذن الذي ختتص به العمارة املغاربية يف العصر العثماين  حديثاقد بّينا يف مقال صدر و

. هذه املآذن املشيدة على الذوق 17ال ينتسب فعليا للعمارة العثمانية الكالسيكية، بل جند مصدره يف بالد الشام

باي يشدد يف  حممدلذلك جند والشرقي، كما يقول ابن اخلوجة، أصبحت السمة املميزة للجوامع احلنفية؛ 

                                                           
-17  Ahmed Saadaoui, 2011, p. 85-110. 
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هذا التأكيد على أن األتراك العثمانيون يدلّ تكون الصومعة على هذه الشاكلة. وأن ( على 1692وقفية جامعه )

إظهار تفوقهم والربهنة على ويرمون بذلك كانوا شديدي احلرص على تفريق جوامعهم عن جوامع األهايل، 

  أهنم أصحاب السلطة وهلم احلق يف األفضلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. مئذنة مثمنة على الذوق الشرقي.1814-1808يوسف صاحب الطابع بتونس، )جامع  .9

كافة اجلوامع الرمسية العثمانية مل تكن هلا مجيعا مئذنة اسطوانية أو مثمنة الشكل، بل ومل يكن ل

تعتمد أحيانا مآذن مربعة، من ذلك أن اجلامع اجلديد وهو أبرز جامع تركي يف مدينة اجلزائر، أحلقت به 

ز اجلوامع العثمانية املئذنة من أهم العناصر اليت متيذلك مئذنة مربعة الشكل من الصنف املحلي. وتبقى مع 

 بالبالد.

بعض التفاصيل أو العناصر اجلزئية اليت تربز أساسا  يفباإلضافة إىل شكل املئذنة،  ،يتجلى تأثري املركز

يف املباين الرمسية وخاصة منها املباين الدينية املعدة للجالية العثمانية اليت كانت حتكم البالد. وقد ظهرت 

هذه العناصر اجلديدة يف مرحلة أوىل عند هتيئة جوامع قدمية وختصيصها لصالة اجلالية التركية. فقد 

 .إىل املذهب احلنفي وحولوها ،ام اجلدد بعد سيطرهتم على البالد على بعض اجلوامع واملساجداحلكّ  حوذاست

منها خاصّة نذكر  ،أحدثوا هبا بعض اإلصالحات والتّعديالت املرتبطة مبمارسة الشّعائر وفق املذهب اجلديدو

. ونسوق على ذلك مثال جامع تعويض املنرب اخلشيب بآخر رخامي وإقامة حمفل للخواجات أو املؤذّنني األتراك

أورد الشيخ بريم الرابع يف حديثه عن أمية جامع القصبة أنه "مّلا حدث املذهب  . فقدالقصبة يف مدينة تونس

احلنفي بتونس باستقرار الدولة التركية واختذت القصبة دار ملك اقتداء بامللوك احلفصيني الذين كان 

الذي هو حمل عبادهتم، أميّة من أهل مذهبهم،  ن رتبوا جبامعها،استقرارهم هبا اقتضى حاهلم، أي الترك، أ

واستمر حاله على ذلك إىل يومنا هذا. ويذكر أن املنرب القدمي كان من اخلشب كما هو املألوف يف اجلوامع 

. وجتاور منرب 18املالكية بتونس، فلّما حول صنع له ذلك املنرب من احلجر كما هو الرسم يف املنابر احلنفية"

جامع القصبة لوحة رخامية ملصقة جبدار القبلة حتمل كتابة باللغتني العربية والتركية تذكر أن الباشا 

                                                           
 .160 ص. ،1985 ، ذكره ابن اخلوجة،التراجم املهمة للخطباء واألميةبريم الرابع،  -18
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992/1584أمحد بن علي هو الذي بىن املنرب الرخامي اجلديد سنة 
. وتتميز مجيع اجلوامع التابعة للمذهب 19

حتمل أحيانا زخارف منجزة بعناية بالرخام املغاربية مبنابرها احلجرية اليت اإلياالت احلنفي واملعدة لألتراك ب

  اجلوامع اليت ذكرناها.بعض امللون كما هو احلال يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. منرب يكسوه الرخام املحفور املطعّم بأحجار ملوّنة متثّل رسوما نباتية متأثرة بالفن الباروك 1737جامع أمحد باشا القرمانلي بطرابلس،  .10

 العصر.السائد بإيطاليا يف ذلك 

واملحفل هو عبارة عن دكّة خشبيّة مربّعة من ضمن العناصر اليت متيز هذه اجلوامع، تعترب املحافل و

جيلس فوقها اخلواجات أو املؤذّنني األتراك  الصالة، يف اجتاه املنرب، ةترتكز على أربع أعمدة، تقام وسط قاع

أورد حممد بن اخلوجة أن هذه  . فقدوللمحفل مكانة خاصة يف اجلوامع احلنفية للتبليغ أو االنشاد الديين.

املصاطب يصعد هلا احلفاظ عند حضور وقت الصالة لترتيل آيات الذكر احلكيم، يسموهنم يف اصطالحهم 

. خوجات، يكون على رأسهم كبري هلم، يلقبونه بالباش خوجة. وهؤالء اخلوجات هلم تراتيب ضابطة لصناعتهم

وذكر ابن اخلوجة أن الشيخ الكيالين بن الطاهر كتب رسالة يف هذا املوضوع أمساها "قانون اخلوجات باجلوامع 

. حيث يشري إىل استخدام اللسان التركي واتباع 20احلنفية"، ضمنها كل وارد وطريف من أحوال هذه الصناعة

ؤكد وثائق األوقاف أمهية هذا الوظيف، ولية. وتبجمموعة من التراتيب والطقوس مأخوذة عن التقاليد االسطن

وتشري إىل أّن عدد اخلوجات بكل جامع يكون مخسة أنفار باعتبار شيخهم، وأنّ رواتبهم هي ضعف رواتب 

  املؤذنني املالكيني.

 

                                                           
 (.132-131 ص.، 1999) أنظر مقالنا حول النقائش العربية والتركية يف اجلوامع التونسية يف العهد العثماين -19

 .225-224 ص.، 1985 ابن اخلوجة، -20



 
 
 

-15- 

 

7201- 3واآلثار والعمارة املغاربية عدد التاريخ  السبيل: جملة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتبليغ أو االنشاد الديين.جيلس فوقها اخلواجات أو املؤذّنني األتراك جامع حممد باي بتونس. املحفل أو الدكة اخلشبية،  .11

شرقية العثمانية والتأثريات : ظهور فنون مغاربية تؤلف بني التأثريات املالزخرفةفنون 

 املتوسطية األوروبية

ون زخرفية ختتلف عن الفنون اليت كانت منتشرة خالل نيف العهد العثماين باعتماد فمتيزت العمارة 

عدّة مثل اخلط والكتابة والنقش على احلجارة والرخام وصناعة العصر الوسيط. مشلت هذه الفنون جماالت 

 اخلزف والرسم على اخلشب والنقش على اجلبس.

 اإلياالتنشآت املعمارية الرمسية يف املغالب حتمل يأخذ اخلط مكانة خاصة ضمن الفنون العثمانية. إذ 

نقائش تارخيية حتمل اسم املؤسس، ، وخاصة منها اجلوامع واملدارس والترب واحلصون والقشل، العثمانية

غة التركية أو باللغتني يف لباللغة العربية أو بالكتب هذه النقائش  وتاريخ البناء ومعطيات تارخيية متنوعة.

، نذكر من ذلك اخلمس نفس الوقت. ونسجل استخدام اللغة التركية يف فترة متأخرة يف بعض املباين العسكرية

 باشا يف مدينة تونس يف بداية القرن الثالث عشر للهجرة/التاسع عشر للميالد.القشالت اليت أنشأها محودة 

 ،قلم الثلثمكتوبة خبط نسخي شرقي، يغلب عليه هذه الكتابات حروف تكون  ماومن الناحية الفنية غالبا 

يقة بطرغالبا هذه الكتابات  وتنجز التابعة للباب العايل. اإلياالت الثالثاملنطقة وساد يف  يفالعثمانيون  نشره

بالتقادم  عدنويأخذ املبالرصاص. املحفور  ملئ النقشمتميزة تتمثل يف حفر اللوحات الرخامية احلاملة للنص و

اليت حتمل ش ئهذه النقا األرضية البيضاء الرخامية.يظهر جليّا على  داكناالرطوبة لونا اهلواء وبفعل و

 وتدلباملباين وترى عن بعد بأعلى  ثبتعلى لوحات رخاميّة كبرية تتنجز أحيانا نصوصا عربية أو تركية 

  لى انتماء املعلم إىل احلضارة العثمانية.عوحدها ل
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 .1639-1039جامع يوسف داي بتونس، كتابة مشرقية تؤرخ للتربة امللحقة باجلامع سنة  .12

ت هامّة من مساحا كسوالبالطات اخلزفيّة يف مباين هذه الفترة لت استعمالتوسّع كذلك وقد الحظنا 

ونرصد يف هذا الصدد أيضا استخدام املغاربة للخزف اإلزنيقي العثماين  مجيع أنواع املباين الّدينيّة والسّكنيّة.

القرنفل  ونذكر على سبيل املثال البالطات اخلزفيّة اإلزنيقية الرائعة اليت متثّل أزهاربكميات حمدودة. 

جند البالطات اخلزفية االزنيقية يف  والسّوسن وأوراق الّسان اليت حتلّي بعض املباين يف تونس أو اجلزائر.

. وتتميز هذه (، وكانت تغطي مساحات هامة من قاعة الصالة1697-1692جامع حممد باي يف تونس )

اليت تستخدم اللون األمحر  البالطات بتنوعها وهي حتمل خاصيات خزف إزنيق من القرن السابع عشر

 ونذكر من .فيها زرقة خفيفة الطماطمي واللون األزرق التركوازي واللون األخضر الزرعي على أرضية بيضاء

ة املعروفة بورق الساز، وزهرة اللوتوس، وزهرة القرنفل، نالعناصر النباتية املرسومة بدقة عالية األوراق املسن

ي هلصالة فكسيت قاعة ا 1727. أما جامع حسني بن علي الذي انتهت أشغال بنائه سنة 21وزهرة الالله

حيث نالحظ تراجعا بالنسبة  إسطنبول. األخرى باجلليز العثماين املجلوب من مصانع كوتاهية بضواحي

د يكون منعدما ن أقل ملعانا. ونالحظ أن اللون األمحر الطماطمي يكااواأللو للتقاليد اإلزنقية فالرسوم أقل دقة

 . 22الذي ال جنده يف جامع حممد بايالشاحب متاما مع ظهور اللون األصفر 

 

 

                                                           
 (.129-128 ص. ،2001) تونس مدينة عثمانيةأنظر كتابنا بالفرنسية  -21

 (.157-154 ، ص.2001) نفس املرجع -22
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 ضريح سيدي عبد الرمحان الثعاليب باجلزائر، به مناذج من اخلزف العثماين اإلزنيقي. .13

-1695وجنذ بضريح سيدي عبد الرمحان الثعاليب مبدينة اجلزائر الذي أعاد بناؤه الداي أمحد )

مناذج من اخلزف العثماين، بعضها من صنع إزنيق  (1732-1724كمل يف عهد عبدي باشا )ست( وأ1698

زنيق هنا بالرقة واالتقان يف الصنع والزخرفة وحتمل إوبعضها اآلخر من صنع كوتاهية. وتتسم بالطات 

مي إىل النصف الثاين من ناها يف جامع حممد باي وهي األخرى تنتدتقريبا نفس العناصر النباتية اليت وج

كتابات زخرفية تتضمن أدعية على  تلك اليت حتتويبالطات سيدي عبد الرمحان  لعل أمجلالقرن السابع. و

 .23للبوصريي ومقاطع من قصيدة الربدة

وكانت جّد رائجة يف  ،البالطات اخلزفية األوروبية املتأتية من مصانع إسبانيا وإيطاليا كما استخدمت

مع متيز مدينة اجلزائر بوجود العديد من البالطات من صناعة  اليت تعنيها هذه الدراسة. املعاملعمارة 

العديد من معامل وقصور املدينة ومنها قصر الداي بالقصبة العليا، وقصر جنده يف  مدينة دالفت اهلولندية.

وبعضه استوىل عليه  التجار جلبهاألورويب  اجلليز اوبعض هذقصر باردو ودار خداوج العمياء. و حسن باشا

 القراصنة.

، وعرف احلي املختص يف هذه الصناعة واشتهرت تونس بصنع البالطات اخلزفيّة املطلية املتميزة

ي . وحياول هذا اخلزف املحلّمالصق حلي األندلس الذي كان يسكنه املهاجرون األندلسيون ، وهوبالقاللني

يات اخلزفية اليت لمن خالل احل ويتضحاملتميز أن يؤلف بني اخلزف الشرقي العثماين واخلزف األورويب. 

 دّجكانت التصميمات الزخرفية خلزف القاللني خالل القرن السابع عشر حتملها معامل العصر العثماين أن 

غلبة الطابع الحظنا  الثامن عشر، القرن. ومنذ بدايات ، خاصة خزف مدينة بلنسيةمتأثرة باجلليز اإلسباين

، حيث اجته احلرفيون التونسيون إىل تقليد املواضيع الزخرفية اليت متيز اخلزف اإلزنيقي. العثماين عليها

ويف القرن التاسع عشر وبفعل انتشار البالطات اإليطالية انتجت مصانع تونس، إىل جانب اخلزف التقليدي، 

رواجا كبريا يف عديد بأصنافه العديدة  جليز القاللني ىالقو اإليطالية. تقلد بالطات نابويلأنواع جديدة 

 والزالحتليها ألوانا تونسية.  اإلياالت الثالثمن املعامل الكربى الرمسية يف  كثريوكانت الاملدن املغاربية. 

                                                           
 .53-21 ، ص.1990عبد العزيز حممود لعرج،  -23
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جليزية على بكسوة  انتفظحي ،مساجد مدينة طرابلس هبىأ ا منومه ،أمحد باشا القرمانلي والقرجي امعاج

القائمون  أحد دفاتر مصاريف بناء اجلامع اجلديد باجلزائر أنذكر يمن تونس. و ستوردةغاية من اجلمال م

  .عشرون ألف بالطة جليز من تونس لكسوة املعلم ،1071/166يف دفعة واحدة سنة  ترواشعلى بناء اجلامع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .، وهي من صنع القاللنيبكسوة جليزية على غاية من اجلمال مستوردة من تونس اجلامع حيتفظ. جامع أمحد باشا القرمانلي بطرابلس .14

اجلبس أو اجلص للبناء أو للزخرفة وخاصنننننة  اسنننننتعمال عرفت مجيع أصنننننناف أبنية هذا العصنننننروقد 

ويشننننكل على التناسننننب " وفيه بقية بلل حيث تغطى به احليطان مث ينقش .أقسننننام هامة من اجلدران إكسنننناء

اسم "نقش حديدة". ومن مناذجه  بالد املغربومن هنا أخذ هذا النوع من العمل يف  ،خترميا مبثاقب احلديد"

 .يوسننننننننف صنننننننناحب الطابع بتونسأو جامع  جامع أمحد باشننننننننا القرمانلي بطرابلستزين  اجلميلة تلك اليت

الوسنننننيط أعتمد عناصنننننر ونالحظ أن هذا الفن إىل جانب تقليده للموضنننننوعات القدمية املوروثة عن العصنننننر 

 ةالصناعبقي وثيق االرتباط بالتقاليد االندلسية املغربية ذلك أن هذه ولكنه  جديدة متأثرة بالفنون التركية.

كده عدة مصننننننادر ؤوهذا ما تاجلالية األندلسننننننية، أفراد  ،تونس يف املدن الكربى وخاصننننننة ،عليها يسننننننيطر كان

الصنننننننننننننننناع الننذين أجنزوا حتمننل أمسنناء اليت  ومنهننا النقننائشويظهر على بعض الكتننابننات املنجزة على اجلبس 

"احلمد هلل، صنع  بتونس:. من ذلك ما وجدناه يف التربة امللحقة جبامع محودة باشا املرادي جبسية ترسوما

 .24 "1685هذا النقش حممد األندلس، عرف مالك، سنة سبع وتسعني وألف/ 

لنقش على الرخام مكانة خاصنننننننننننة يف زخرفة خمتلف أصنننننننننننناف املباين يف للنحت واكذلك كان للرخام و

املواقع الرّومانية كمقاطع للحجارة  تواصنننننل اسنننننتغاللوقد العصنننننر العثماين وخاصنننننة منها املباين الرمسية. 

الوسنننننيطية األعمدة والتّيجان املأخوذة من املعامل القدمية الرومانية والبيزنطية واملعامل  واسنننننتعملت ،والرّخام

                                                           
 (.92 ص.، 2001) تونس مدينة عثمانيةأنظر كتابنا بالفرنسية  -24
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يف جامع يوسنننننف داي بتونس إىل مثال جند اإلسنننننالمية يف تشنننننييد املباين الدينية واملدنية على حد السنننننواء. ف

وأعيد اسننننتعماهلا عند بناء هذا اجلامع  ،جانب األعمدة الرومانية عدة أعمدة مأخوذة من القصننننبة احلفصننننية

 .25يف بداية القرن السابع عشر

البلدان األوروبية خاصة من إيطاليا منذ القرن السادس عشر،  يورّد من كان الرّخام ومن ناحية ثانية،

. وملننا جلبننت أعمنندة رخنناميّننة من ايطنناليننا جلبننت معهننا 26الالحقننةوتزاينندت الكميننات املجلوبننة منننه يف القرون 

ة  كما اعتمدت تقنيات .التيجان الرائجة من إنتاج عصننننننننر النّهضننننننننة األوروبيّة: دورية، أيونية وكورنتية خاصننننننننّ

احليطان والواجهات بوزرات من الرخام املحفور واملزنل باحلجارة املتعددة األلوان، وذلك  إكسننننننننننناءجديدة منها 

لدينا أمثلة عديدة عن هذه الزخرفة يف املعامل تتوفر حسننننب تقنية مميزة لفنون عصننننر النهضننننة بإيطاليا.  و

، أو اجلامع القرمانلي بطرابلسباشنا يف تونس أو جامع أمحد  رادينيامل مثل تربة، تعود إىل هذه احلقبةاليت 

  اجلديد باجلزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شننعارات وفنون فلورنسننا ومملكة تسننوكانا إىل زهرة الزنبق ترمز  (، جلبت األعمدة والتيجان من إيطاليا.1655جامع محودة باشننا بتونس ) .15

 .مصدر الرخام

األوروبية على الفنون ببالد املغرب  يف تقوية التأثريات أورويباستخدام يد عاملة من أصل  ساهموقد 

ني يف بناء جامعه بطرابلس خالل منتصنننننف القرن وروبيدرغوث باشنننننا على األسنننننرى األ فمثال اعتمد العريب.

 .2728يف القرن الذي تاله ء اجلامع اجلديدعند بنا يف اجلزائر ونالعثماني احلكامالسادس عشر، وكذلك فعل 

وأعمدة وقواعد ذات طابع مغريب حبت،  اتيجان يطايلالفنانون املحليون من الرخام اإلصننننننننننننننع  كما

. ونالحظ أن أنواع التيجان العثمانية الصنننننننف احلفصنننننني األندلسنننننني املغريب أو الصنننننننف تنتمي خاصننننننة إىل

                                                           
 .261-260 .، ص1972شتايل، قال -25

Ahmed Saadaoui, 2002, p. 64-91. 

26- Pierre Grandchamp, 1920-1933, vol. 1, p. 54. 

27- Samia Chergui, 2011, p. 267-269. 
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امللسنننننننناء وخاصننننننننة منها التاج املقرنص، املزخرف باألشننننننننكال اهلندسننننننننية، املثلثية منها واملعينية، ذات السننننننننطوح 

 والغائرة، مل جند له أثرا يف أي معلم يف كامل بالد املغرب.

يف كسوة املباين وتبليط األرضيات وتأطري  ،التيجان واألعمدةحنت إىل جانب  ،الرخام استخدمت مادةو

القرنني السننننادس عشننننر والسننننابع عشننننر كانت املوضننننوعات الزخرفية العثمانية تغلب  لوخالالنوافذ واألبواب، 

النقوش  بدأ تفوق الفنون اإليطالية وأصبحتو ،خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر مثّ تراجعت. عليها

 والركوكو. جدّ متأثرة بالفنون السنننننائدة يف أوروبا يف تلك العصنننننور وخاصنننننة فن الباروكوالزخارف الرخامية 

اجلامع الذي بناه  ونذكر من ضمنها ،هذا العهدوتبدو التأثريات اإليطالية جليّة يف زخرفة الكثري من املعامل 

ثروة هائلة يف التجارة هذا الوزير مجع يف بداية القرن التاسنننننننننننع عشنننننننننننر؛  يوسنننننننننننف صننننننننننناحب الطابع بتونس

ناء القرنة يمن السفرات إىل مبالعديد ام يوكلف إحدى سفنه بالق كرارهمقطعا من مقاطع  ابتاعووالقرصنة 

 .29لنقل الرخام جلامعهالقريب من املقاطع 

 اخلامتة

اإلياالت عواصم  كان مييزالتنوع العرقي والديين الذي تعكس فنون العمارة نستنج من كل ما سبق أن 

شرقيني واألندلسيني . فقد سامهت خمتلف األعراق واألجناس املستوطنة هبا من املحليني واألتراك واملالثالث

متميزة ومنفتحة على األقاليم املجاورة، خاصة منها ، يف انتاج فنون مغاربية السفاردميهود يواألوروبيني وال

فنونا مغاربية تؤلف بني التأثريات املشرقية العثمانية  وتبلورت خالل هذا العهد البلدان املحيطة باملتوسط.

نذ مبدأنا و. رصيد املحلي اإلفريقي األندلسي املغريبالوثيق بال االرتباطمع  والتأثريات املتوسطية األوروبية

من خالل بعض املنجزات املعمارية والفنية بوادر االنفتاح على النهضة واحلداثة  نلمسالقرن السابع عشر  مطلع

 نصارىذلك بفعل املهاجرين األندلسيني الفارين من إسبانيا وبفعل العدد اهلائل لألسرى الحدث و .األوروبية

 املغاربية. اإلياالتيف عواصم 

اليت وجدناها يف  لفترة حمدودية التأثريات العثمانية املباشرةويتضح من خالل دراسة معامل تلك ا

لك يف بعض كذالتأثريات العثمانية تجلى تو .بعض النماذج الفريدة النادرة مثل جامع حممد باي بتونس

، خاصة خالل القرن السابع عشر؛ أو تزيني املوضوعات الزخرفية اليت جندها يف فنون النقش على الرخام

من طرف تعتمد كانت بعض االشكال املعمارية البالطات اخلزفية وذلك بداية من القرن الثامن عشر. كما أن 

املئذنة االسطوانية أو )القبة املركزية،  تهمهوي ثباتكعناصر إلاألتراك، األتراك عرقا أو انتماء على السواء، 

تفوق لتأكيد على ا الغاية من ذلكو، الشاهد املعمم...(، خط الثلثنري الرخامي، املحفل، املاملثمنة الشكل، 

املذهب احلنفي والصالة يف جوامع  اتباعهموساعدهم على ذلك  السلطة.السيادة و العنصر التركي صاحب

 .الكيمتيزها عن جوامع األهايل التابعة للمذهب املاليت  عناصرال هلا بعض ،خاصة هبم

من هذه الدراسة توظيف العمارة والفنون من طرف السلطة السياسية، ذلك أن املنجزات  ىويتجل

ما ك رسالة تؤكد تفوق العنصر التركي ومتيزه عن العنصر املحلي.يف طياهتا حتمل  الكربىالرمسية  املعمارية

صاحب السلطة الفعلية  إجنازدوما من املجمعات الكربى كانت ذلك ل ،اسييتكشف أحيانا عن طبيعة النظام الس

أهم جممع معماري (، 1640-1598، وهو من أبرز حكام فترة الديات )يف البالد. ففي تونس أجنز يوسف داي

                                                           
 .96 ، ص7 .، ج1990ابن أبي الضياف،  -29
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نيني يف تونس أو حكم القرمانليني يف يخالل حكم املراديني واحلسالكربى . وتنسب املنشآت تلك احلقبة خالل

الذي شيد بأمر من الوجق التركي،  ،جلامع اجلديد باجلزائرطرابلس إىل كبار رجال هذه الدول. ويكشف ا

 ة يف البالد.طبيعة النظام السياسي باإليالة، حيث كان اجلند األتراك أصحاب السلطة الفعليعن يكشف 

 نادرأو، وقد كنا يف جمال العمارة والفنون اإلياالت الثالثكما تكشف املنجزات املعمارية تواصل كبري بني 

مما أضفى على املعلم اجلديد  ضخمةباجلزائر جلب اجلليز من تونس بكمات  عند بناء اجلامع اجلديد هأن

ألوانا تونسية، وتذكر دفاتر املصاريف على بناء اجلامع أيضا مسامهة بنائني من تونس يف أشغال البناء. كذلك 

 .ين عشرة سنوات قبله بتونسشيد جامع أمحد باشا القرمانلي بطرابلس على منط جامع الصباغني الذي ب

بالوسط الطبيعي وبالسياقات بعض التباين املرتبط املغربية وجود  اإلياالتهذا التواصل بني ال ينفي و

التارخيية والثقافية لكل إيالة. وقد اعتمدت هذه االختالفات يف الفترة املعاصرة للتأكيد على الشخصية 

 ،املعرض الدويل بباريسخالل من ذلك أنه  ة.اإلياالت الثالثاليت حلت حمل  ةالوطنية لكل من للدول الثالث

وقع االختيار من طرف السلط التونسية على املئذنة املثمنة وجليز  ،1864 ع لسنةمعرض الفنون والصنائ

واستلهم خالل الفترة االستعمارية الطراز  الطابع الوطين. إلبراز خصوصيات العمارة والفنون ذاتالقاللني، 

( الكثري من عناصره من التقاليد املعمارية والفنية Néo-mauresqueاملسمى باملغريب باجلديد )املعماري 

 هذا التراث الثري واملتنوع ت، بعد االستقالل، كل واحدة من البلدان الثالثاملوروثة عن العهد العثماين. واعتمد

 املعمارية. تهاهويخصوصيات لبلورة 
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 املصادر واملراجع:

 باللغة العربية املصادر -

 ، املكتبة العتيقة، تونس.املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس، 1967، عبد اهلل حممدابن أيب دينار أيب 

 7، الدار التونسنننننننية للنشنننننننر، بأخبار ملوك تونس وعهد األمان إحتاف أهل الزمان ،1990، ابن أيب الضنننننننياف أمحد

 أجزاء، تونس.

 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.معامل التوحيد يف القدمي واجلديد تاريخ، 1985ابن اخلوجة حممد،

 ، الرباط.مناهل الصفا يف أخبار امللوك الشرفاء ،1972 ،زعبد العزيالفشتايل 

سية يف  ،1985 الوزير السنننراج، حممد األندلسننني، سند سيةاحللل ال أجزاء،  3، دار الغرب اإلسنننالمي، األخبار التون

 بريوت.

 

 املراجع باللغة العربية -

، 2 .، الدار العربية للكتاب، جموسوعة اآلثار اإلسالمية يف ليبيا ،1980 علي مسننعود )تقدمي ومراجعة(، يالبلوشنن

 تونس.-طرابلس

أعمال املؤمتر "التأثريات العثمانية على العمارة والفنون اإلسننننننالمية يف ليبيا"،  ،1998 البهنسنننننني صننننننالح أمحد،
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