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Abstract: 

 The city of constantine is considered one of the algerian cities , that 

witnessed tremendous urban and architectural devlopment during 

the ottoman era, and the ottoman chose it to be the capital of eastern 

algeria, and the city witnessed during this period the building of 
many mosques but most of these monuments were subjected to 

sabotage and destruction from the party of french colonialism, and 

perhaps the most important models that still presrve a large part of 

their orignal style, we  mention the sidi el kettani mosque which was 

built by salih bey as it combined the local architectural style, with 

the incoming ottoman style and this gave it a unique characteristic 
in the field of architecture in addition, to its richness of exquisite 

architectural and decorative elements. 

Key words: Constantine; Mosque of Sidi El Kettani; Saleh Bay; Ottoman 

Influences. 
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ات العثمانية عىل جامع سيدي الكتان  التأثير

 
 2مكاس  مليكة

 
 الملخص

ي 
 
ي شهدت تطورا عمرانيا، و معماريا هائال ف

تعتبر مدينة قسنطينة من المدن الجزائرية الت 
ق الجزائري، و قد  ، وقد اختارها العثمانيون لتكون عاصمة بايلك الشر ي

العهد العثمان 
ة بناء العديد من المساجد، إال أن أغلب هذه المعالم شهدت ا لمدينة خالل هذه الفب 

ي ال 
، و لعل أهم النماذج الت  تعرض إىل التخريب و التدمبر من طرف االستعمار الفرنسي

ي الذي شيده 
تزال تحافظ عىل جانب كببر من طرازها األصيل نذكر جامع سيدي الكتان 

ي الوافد، و هذا ما  صالح باي، حيث أنه جمع بير  النمط
، و الطراز العثمان  المعماري المحىلي

ي ميدان العمارة، باإلضافة إىل ثرائه بالعنارص 
 
أضف  عليه خاصية فريدة من نوعها ف

 .المعمارية، و الزخرفية البديعة
ات العثمانية: الكلمات المفتاحية ، صالح باي، التأثبر ي

 .قسنطينة، جامع سيدي الكتان 

 المقدمة: 
هللا و اعتبر ذلك دليال عىل اإليمان بما أمر به هللا، قال تعاىل " إنما يعمر  حث القرآن الكريم المؤمنير  عىل تعمبر بيوت

بيوت هللا من آمن باهلل و اليوم اآلخر و أقام الصالة و آن  الزكاة" )القرآن الكريم، سورة، (فقام المسلمون ببناء المساجد و 
مهم، حيث يمكن اعتبار المسجد هو أول معهد للتعليم جعلوها مراكز بناء للمدينة اإلسالمية، كما جعلوا منها مراكز لتعلي

ي اإلسالم
 
 (1995حيدر، )ف

، و نالت الحظ  فدارس لآلثار اإلسالمية سيجد أن العمارة الدينية و المسجدية بصفة خاصة حظيت باهتمام المسلمير 
ائحه فاالهتمام ببناء  المساجد يرجع إىل أن أول بناء األوفر من البناء ألنها كانت ومازالت تعبر عن كيان مجتمع بكل شر

يجب أن يقام عند بناء أي مدينة إسالمية هو المسجد اقتداء بالرسول صىل هللا عليه و سلم عند بنائه لمسجده هذا من 
جهة أخرى، يعتقد المسلمون بأن بيوت هللا هذه هي وسيلة من وسائل التقرب إىل هللا يتخذها المسلم و ذلك باالهتمام 

ي ببنائها و تشي
يدها و تجديدها، و كانت نتيجة ذلك االهتمام أن تتوفر البالد اإلسالمية عىل عدد هائل من المساجد الت 

تعود إىل عهود مختلفة، و إذا كانت المساجد قد تنوع أسلوب تصميمها من منطقة إىل أخرى و من طراز إىل آخر فقد 
ي اكتسبت خصوصيتها من الروح اإلسالمية امتد هذا التنوع أيضا إىل جميع عنارص المسجد المعمارية و ا

لزخرفية الت 
ي كل بلد دخله اإلسالم

 
 .المبدعة ف

ي ه
 
ة و قيمة تاريخية بالنسبة  ذهوف ي بقسنطينة، ألنه ذو أهمية كببر

المداخلة سنتعرض إىل دراسة جامع سيدي الكتان 
 للمدينة 

  لمدينة قسنطينة: 1
 
 ـ الدخول العثمان

ي شكل حامية عسكرية يرأسها قائد، و بعد استحداث و هكذا يظهر أن 
 
ي أول األمر ف

 
كي بمدينة قسنطينة كان ف

التواجد الب 
ق بداية من سنة  م، وقد كانت حدود هذا البايلك تمتد بير  1567ه/ 975نظام البايلك صارت المدينة عاصمة لبايلك الشر
ي منصور،

ي البحر بالقرب من مدينة  البحر شماال، ووادي الصمار غربا الذي يعرف بوادي بت 
 
ي عباس، وهو يصب ف

و بت 
بجاية و تستمر حدودها الغربية إىل برج حمزة ) البويرة حاليا( الذي كان يعير  و إليه من طرف باي قسنطينة و من 
ق إقليم تونس حيث تتبع الحدود وادي رصات حت   ي الصحراء ليصل إىل ورقلة و توقرت، و من الشر

 
الجنوب يتوغل ف

ي 
، يلتف  ي

 ( 1984بوادي مرجانة، و إىل الجنوب من وادي رصات يستمر اإلقليم ليصل إىل بالد الجريد)سعيدون 
م( الذي شهدت 1792ـ1771ه( )1207ـ1185تعاقب عىل حكم قسنطينة العديد من البايات من بينهم الباي صالح )
ي عهده أزه أيامها، و كان أحسن البايات الذين عرفتهم المدينة 

 
، فقد حقق األمن و قسنطينة ف ي

ة الحكم العثمان  طيلة فب 
االستقرار بالبايلك، و قض  عىل كل الثورات، و اخضع القبائل، و بلغ بحمالته التأديبية إىل توقرت جنوبا، و حارصها 

ي سنة 
 
م لكن حمودة باشا استجاب 1784سبعير  يوما، و تغلب عليها و فرض نفسه عىل حاكم تونس، و عزم عىل حربه ف

ي سنة لمطال
 
 (2010م، و تمكن صالح باي أن ينال مبتغاه ثانية) دحدوح، 1787به، ثم استجدت األحداث مرة أخرى ف
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ي فقد كانت لصالح باي بمدينة قسنطينة و خارجها عدة منجزات معمارية، حيث شيد جامع و 
ي الجانب العمران 

 
أما ف

ي و الحق بهما أوقافا عديدة و بنا مدرسة بجو 
، و بنا لنفسه دار بجوار جامع سيدي مدرسة سيدي الكتان  ار الجامع األخض 

ي شيدها 
ي بسوق الجمعة الذي يعرف حاليا بسوق العض، فضال عن الفندق و الحوانييت و االصطبالت الت 

الكتان 
ة بالمدينة ، و الجش الذي أقامه عند باب القنطرة و جلب له مهندسا اسبانيا، و غرس الحدائق و البساتير  بمنطقة الحام

بالقرب من قسنطينة، و بعناية شيد جامعا يعرف بجامع صالح باي، و شيد ميناء سكيكدة و أوىل للتجارة الخارجية 
حقها، و شجع الحرفيير  و الصناع و قرب العلماء منه و أجرى لهم و لطلبة العلم العطايا و الهدايا و رتب األوقاف و 

ته هذه شعا ي سجالت مضبوطة، غبر أن سبر
 
ي خاتمة حكمه، و تظلم الناس منه فشكوه إىل أحصاها ف

 
ن ما ساءت ف

ي يوم 1798ـ1791ه/ 1212ـ1205الداي حسن باشا )
 
ذو الحجة  28م(، فقض  بعزله، و بعث مكانه الباي ابراهيم بوصبع ف

ي مخالفة الباشا و قام بقتل ابراهيم باي بعد ثالثة1792أوت 21ه/ 1206
 
أيام  م ولو يرض صالح باي بهذا الباي و رغب ف

ي،   (2007من تولية الحكم )ابن العنب 
 :ـ الموقع وأصل التسمية2

ي نهاية شارع كرمان ، أما 
 
ي بالجهة الشمالية  من المدينة أسفل القصبة ، بجوار سوق الجمعة ، ف

يقع جامع سيدي الكتان 
ي  المجاور للجامع

يــــح سيدي الكتان   أصل تسميته  نسبة إىل رص 
 :ـ المؤسس 3

ي ، وهو تركي وتوىل  حكم البايلك   يرجع بناء هذا   األزمبر
م كان ذو شهرة العالية 1771الجامع إىل الباي صالح بن مصطف 

ة حكمه  باإلنجازات والمشاريــــع خاصة المعمارية هو تركي األصل كان دخوله إىل أرض الجزائر بعد إرتكابه ،و عرفت فب 
ي األول بمقىه االنكشارية فكانت له الفرصة للتقرب سنة، إش16لحادثة قتل أقربائه خطأ و كان عمره ال يتجاوز 

 
تغل ف

ي سنة 
 
ي صفوفهم، إىل أن جاء إىل قسنطينة ف

 
م ضمن الحامية العسكرية، و من ثم 1756منهم، و التحق بهم، و انخرط ف

ي الرتب ويتقرب من البايات، و كان صديقا ألحمد القىلي الذي كان يتوىل شؤون 
 
مدينة استقر بالمدينة و اخذ يتدرج ف

القل، و بعد أن أصبح هذا األخبر بايا لقسنطينة قربه منه و عينه قائدا عىل قبيلة الحراكتة و زوجه ابنته ثم عينه خليفة و 
ي سنة 

 
ي احمد القىلي عير  بايا عىل قسنطينة ف

 
م  و يحتوي المنبر عىل كتابة تذكر فيها اسم المؤسس 1771÷/1185لما توف

 :  و نصها كالتاىلي
      محمد رسول هللاال اله اال هللا

ات تاريخه رشد ا بالعز و النض صالح له سبل الخبر  بت  منبر
 ـ تاريــــخ التأسيس:  4

حسب الكتابة التذكارية المثبتة فوق المدخل الرئيسي للجامع بالجهة الجنوبية ، وهي عبارة لوحة مربعة تلتف حوله 
ي شكل دائري ، أما الكتابة فىهي تتنوع  سبع

 
ي سطر خرطوشان مستطيالن تنتىهي أضالعها  زخارف نباتية ف

 
أسطر  ف

ي عىل أرضية نصها كالتاىلي  ي مغرنر
 الصغرى تقوس ، مكتوبة بخط نسخ 

 ن الرحيم صىل عىل سيدنا محمد ابسم هللا الرحم
 مطالع الخبر جاءت                   من أفق شاو والسعادة

ق الجو منها                     بمسجد اإلفادة  وأشر
 بناه باي الزمان                      هو صالح ذو المجادة

ي خبر يسىع                  ذخرا ليوم اإلعادة
 
 تراه ف

ي جنة وزيادة
 
ي بيتا                        ف  حباه رنر

 (2010)بولحيال، دا مسجد للعبادة    1190إن رمت تاريخية قل ـ سنة 
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 صورة تبير  الكتابة التأسيسية للجامع)عمل الباحثة(

 
ي سنة 

 
ي الجامع ف

م، و بعد الرجوع إىل دفب  أوقاف صالح باي يظهر أن التاريــــخ المسجل عىل هذه 1776ه/ 1190إذا بت 
ي وقفية تحمل تاريــــ1775ه/ 1189اللوحة هو تاريــــخ نهاية أشغال البناء، و أن بدايته كانت قبل سنة 

 
خ أوائل م حيث جاء ف

م أن صالح باي أوقف تسعة حوانيت كان قد بناها بسوق الجمعة عىل " 1774ه/نوفمبر 1188شهر رمضان من عام 
 (2009الجامع األعظم الذي احدث هو بنيانه بالسوق المذكور")دحدوح، 

 ـ المسجد من خالل المؤلفات: 5
ي يشار إليها بمدينة قسنط

ينة، و يتكون الرواق به من أعمدة رخامية جميلة و يعتبر جامع صالح باي من أهم المعالم الت 
المنبر من أجمل األعمال، وهو يتكون من عدة أجزاء من مختلف ألوان الرخام، و يقال أنه من عمل جنوي، و تجدر بنا 

ة،ص ي الذي جزء منه أسود و الجزء اآلخر أبيض)بن بلة خبر
 (82اإلشارة إىل السلم الرخامي بجامع سيدي الكتان 

 دراسة األثرية: ـ ال6
، يظهر من واجهاته ثالثة جوانب،  الواجهات و المداخل:يحتل الجامع مساحة مستطيلة الشكل، وهو مكون من طابقير 
ي وهي مالصقة له، أما 

ي حير  توجد بالجهة الشمالية مدرسة سيدي الكتان 
 
قية، ف وهي الجهة الغربية و الجنوبية و الشر

جدارها مصمت فتح فيه بابان، أحدهما يؤدي إىل درج يوصل إىل مصىل النساء  الجهة الغربية فىهي تطل عىل طريق ضيق
ي تقع بالطابق السفىلي 

ي ينفتح عىل الميضأة الت 
 الذي يقع خلف الرواق بالطابق العلوي، و الثان 

 أـ بيت الصالة: 
ي الطابق العلوي، وهو مستطيل الشكل، يتشكل من خمس بالطات موازية لجدار ا

 
لقبلة، تقطعها أربعة يقع بيت الصالة ف

أساكيب، تتوسطها بالطة عمودية يتصدرها المحراب، و تحد هذه البالطات أعمدة رخامية اسطوانية الشكل ينتىهي 
ة عليه، و الثالثة األخرى  ، و لبيت الصالة خمس مداخل اثنان منها تفتح مباشر ي

العمود بتاج دائري متأثر بطراز األيون 
 تتصل بملحقات الخاصة بالمسجد
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 مخطط يوضح بيت الصالة للجامع )عن دحدوح(

 

 ب ـ المحراب: 
ي شكل تجميعات  محرابيتوسط جدار القبلة 

 
ي جزئها السفىلي ببالطات خزفية ف

 
مظلع، مشكل من ست أضالع مكسوة ف

ي صفوف عمودية وهي ايطالية الصنع، و ينتىهي هذا الجزء م
 
يط مشكل من ست رباعية، نظمت ف ن التجويفة بشر

 : ي عىل أرضية زرقاء و نصها كالتاىلي
ي داخلها كتابة فارسية بلون بت 

 
 خراطيش طولية مدببة نقشت ف

 ـ بسم هللا الرحمن الرحيم فاستعذ ب )هللا(1
ي النهار2

 
 ـ و أقم الصالة طرف

 ـ و زلفا من الليل إن الحسنات3
 ـ يذهير  السيئات ذلك ذكرى 4
 اصبر فان  ـ للذاكرين و 5
ي سنة 6

 
 1202ـ هللا اليضيع اجر المحسنير  عمر بن قاسم ف

أما واجهة المحراب فىهي مشكلة من أربعة أعمدة ذات أبدان سوداء، و قواعد و تيجان بيضاء، عمودان بكل جهة، يقوم  
ة رخامية مربعة،  يزين الواجهة عقد نصف دائري مزين بصنجات زخرفية جصية و كل واحد منهما عىل دعامة صغبر

 صنجة 13عددها 
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 صورة للمحراب)عمل الباحثة(

 
هيئة حلزون أو لفائف رخامي يتكون من مدخل معقود بعقد متجاوز و يكتنفه أسفل العضادتير  زخرفة عىل  :المني  ج ـ 

ة، وزينت واجهة العقود بكتابة قسمت إىل أربعة خراطيش، نقشت عليهما بخط النسخ  زينت واجهتاه بورقة أكنثا كببر
اء هذا نصها:   بلون مذهب عىل أرضية خض 

 السطر األول: ال اله إال هللا/ محمد رسول هللا
ا بالعز و النض صالح / له سبل  : بت  منبر ي

ات تاريخه رشدالسطر الثان   الخبر
ي سنة 

 
ي انه تأخر عىل بناء الجامع بما يزيد 1789ه/ 1204و الكتابة هذه تشبر إىل تاريــــخ صنع المنبر الذي كان ف

م مما يعت 
( و احيطت هذه الكتابة بإطار من الزخرفة النباتية الرخامية البيضاء عىل أرضية بنية، 309عن عشر سنوات)دحدوح ص

 .ئف جانبيةو يعلو الفتحة قرص بلفا
أما الدرابزين فهو من الرخام األبيض، ويتكون من وريدات تفصل بينها قوائم، و الريشتان عىل هيئة حشوة مثلثة الشكل 
اء، و أحيط بإطار به زخارف تشبه زخارف إطار  ة ووضع هذا المثلث األبيض عىل أرضية خض  تتوسطها ورقة أكنثا كببر

ي و األبيض، وهي األخرى زينت الواجهة و تقوم القبيبة المخروطية ع
ىل أعمدة ملفوفة بلفتير  بلونيير  متناوبير  البت 

طة المذكورة  .بزخارف بنفس زخرفة األشر
عموما يعد هذا المنبر تحفة فنية فريدة بمدينة قسنطينة سواء من حيث مادة الصنع و غناه بالزخارف و بالطرق و 

الحفر بأنواعه المختلفة، و طريقة التطعيم برخام ذي لون مغاير، و  األساليب الفنية المتبعة فيه، فقد طبقت فيه طريقة
ي تغلب عليها أوراق األكانتس 

طريقة التذهيب و التلوين و طريقة التخريم، كما أن زخارفه تنوعت بير  األشكال النباتية الت 
ي شك

 
طة الممتدة من السيقان و الفروع المورقة و أشكال هندسية مضلعة استخدمت ف ل أطر كما نجد عنارص و األشر

ي األهلة، إضافة إىل زخرفة كتابية سجل فيها تاريــــخ صنع المنبر 
 
 .رمزية، ممثلة ف
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ي )عن بن بلة(

 المنبر الرخامي لجامع سيدي الكتان 
 
 

 دـ دكة المبلغ: 
ي المصط

 
ديد عبارات الركوع و السجود خلف و تعرف ف ي ترتفع فوق أعمدة يقف فيها المبلغ بب 

لح األثري تلك المنصة الت 
)عاصم،  (2000اإلمام إلسماعها إىل كافة المصلير 

ي شكل 
 
ي زخارفها المحفورة و الملونة، يتقدمها بروز مضلع ف

 
ي بالرشاقة و الدقة ف

وتتمبر  دكة المبلغ بجامع سيدي الكتان 
ي بعض مساجد مدينة محراب، و ي

 
ي سبق و أن ظهر ف

عد وجوددكة المبلغ بمساجد قسنطينة ماهو إال تقليد عثمان 
 (2009الجزائر عىل غرار جامع صفر و الجامع الجديد) دحدوح،

 
 صورة لدكة المبلغ بقاعة الصالة)عمل الباحثة(

 
 القباب: 

، و تتوزع عىل التواىلي بالبالطة الوس،ى، هي من النوع المضلع، توجد ثالث قباب ببيت الصال ي
ة بجامع سيدي الكتان 

يط زين بصف من البالطات الخزفية، و زين جوف القبة  تقوم عىل حنايا ركنية عىل هيئة المحارات، و يحيط بالمثمن شر
ن الخارج شكال هرميا مغ،ى و يأخذ سقف بيت الصالة م و المضلع المثمن كله بزخارف جصية نباتية و هندسية

ة زخرفية ي أركانه قبيبات صغبر
 
  .بالقرميد، ترتفع ف
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 صورة إلحدى قباب الجامع بقاعة الصالة)عمل الباحثة(

 ه ـ المئذنة: 
ي البدن و زين هذا األخ

قية، وهي من النوع األسطوان  ي الزاوية الشمالية الشر
 
بر بمساحات معقودة حفرت تقع المئذنة ف

ة  فة دائرية بدرابزين مخرم ، محمولة عىل كوابيل صغبر حفرا غائرا، تشبه بذلك عقود المئذنة السابقة، و ينتىهي البدن بشر
 معقودة، و رأس المئذنة رمخي الشكل 

 
 

 
 المئذنة الجامع)عمل الباحثة(

 

  تخطيط المساجد بالجزائر: 6
 
  ف

 
 ـ التأثير العثمان

ي و نظامها المعماري يتضح أنها بنيت وفق طرازين 
ي العض العثمان 

 
من خالل فحص تخطيط المساجد الجزائرية ف

ة   رئيسيير  سارا جنبا إىل جنب طيلة هته الفب 
: أـ ا  ألول الطراز المحىل 

الطراز التقليدي الذي يقوم فيه بيت الصالة عىل األعمدة و الدعامات سواء كان يشمل عىل صحن أو يخلو منه، و يغ،ى 
ي 
 
بسقف مسطح، و معظم هذا النوع من المساجد متوسط أو صغبر الحجم، منتظم التخطيط أو غبر منتظم، و ينتشر ف

ة، و  ة و الصغبر ي األحياء السكنية أو عىل مشارفها، و لذا فإن هذه المساجد تعد  معظم المدن الكببر
 
ي غالبا ف

لكمه بت 
ي 
 
مساجد غبر رسمية تختص بالصلوات الخمس، ومن حيث مظهرها فىهي قليلة الزخرفة أو تخلو منها نهائيا، و نموذجها ف

...إلخ ي
ان   الجزائر مسجد القصبة البر
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  الطراز الوافد: 
 
 ب ـ الثان

 معمارية و تنوعت أشكاله التخطيطية و بدوره ينقسم إىل ثالثة أنماط: تعددت أنماطه ال

  مساجد قاعة الصالة فيها مربعة مغطاة بقبة مركزية قاعدتها مثمنة و رواق يحيط بها من جميع جهاتها مقسم إىل
ة  فراغات مربعة غ،ىي كل منها بقبيبة صغبر

 وم عىل عقود ركنيةمساجد بيوت الصالة فيها مربعة تغطيها قبة مركزية تق 

  مساجد قاعة الصالة فيها نمط تخطي،ىي عىل هيئة صليب أحد أضالعه أكبر امتدادا األضالع األخرى، و غ،ىي
ة بينما غطيت أضالع الصليب الصغرى بأقبية أسطوانية و  الفراغ المربــع الكببر بقبة مركزية تحيط بها قبيبات صغبر

 ( 2002انية المتتابعة)لعرج، الضلع الكببر بمجموعة من األقباء األسطو 
7 :  

 
ات العثمانية عىل عمارة جامع سيدي الكتان  ـ التأثير

  ي طابق علوي، يصل إليه
 
ي تبت  ف

يعد هذا المسجد من المساجد المعلقة و يطلق هذا الطراز عىل المساجد الت 
ي لمرافق أخرى تجارية تس

، بينما يخصص الدور األرض  ي ة عن طريق سلم خارجر تغل إيراداتها لإلنفاق المصلون مباشر
ي العمارة 

 
ي لمرافق أخرى لخدمة أغراض المسجد، و أول مسجد معلق ف

عىل المسجد، أو أن يستغل الدور األرض 
، وفيه الدور األول عبارة عن دكاكير  تحت األروقة، أما  ي آخر العض الفاطمي

 
اإلسالمية، كان مسجد الصالح طالئع ف

ي العض المملوكي القلب الداخىلي تحت الصحن فمستغل كخ
 
ي للمياه، و تكررت فكرة المساجد المعلقة ف

زان أرض 
ي دخلت إىل الجزائر عبر (2004أيضا)وزيري،

ات المعمارية و الفنية الت  ويعد هذا النمط من المساجد من التأثبر
، و يبدو أن أوىل  ي

ي مدينة الجزائر العثمانيير  حيث لم يسبق لها و أن عرفته خالل العض العثمان 
 
نماذجه ظهرت ف

ي جامع عىلي بتشير  ثم انتقل إىل قسنطينة. 
 
 مثلما هو الحال ف

  ي األعىل، ثم جوسق
 
ي ف

ي األسفل و أسطوان 
 
ي من قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن ف

تتشكل مئذنة جامع سيدي الكتان 
ي وهي تقاليد عثمانية لم يسبق و أن عرفتها الجزائر، وهو من أبرز التق

ي دخلت إىل شمال أسطوان 
اليد المعمارية الت 

ي الجزائر تعد مئذنة جامع 
ي عدة مآذن بتونس و الجزائر و ليبيا، فف 

 
إفريقيا خالل هذا العض، و قد كان ظهوره ف

ي أول مئذنة تتبع هذا النمط )لعرج، 
 (2002سيدي الكتان 

 و القرنفل إضافة إىل شجرة الشو ظهور أغلبية العنارص النباتية المعروفة لدى العثمانيير  مثل زهرة الاللة ، 

ي أشكالها و صيغها و مضامينها و قوالبها 
 
ي تركيا تختلف ف

 
لم تكن المواضيع الفنية و العنارص الزخرفية العثمانية ف

ي طابعه و أسلوبــهو 
 
ي تمبر  بمالمح خاصة ف

ق العالم اإلسالمي و مغربه، و لكن الفن العثمان 
ي مشر

 
عما عرف قبلهم ف

قا و مغربا بمستويات مختلفة و درجات متفاوتة، و ذلك تأكيدا عنارصه، وهي  انتقلت إىل الواليات العثمانية مشر
ي عىل الفن الجزائري استبدال التكسيات الجدارية 

ي سياسيا و ثقافيا، ومن بير  مظاهر التأثبر العثمان 
للحضور العثمان 

ي الجامع من الزليج من نوع الفسيفساء الخزفية 
 
 ف

ي أقبل عليها الفنان إقباال شديدا رسما أو حفرا عىل  و من العنارص 
ي الزخرفة الجزائرية و الت 

 
ي ف

ذات التأثبر العثمان 
 (1977مواد مختلفة هو عنض األزهار زهرة الاللة و القرنفل)ماهر، 

ي دخلت عىل المنظومة الزخرفية الجزائرية شجرة الشو وهي أيضا من العنارص الفنية الزخرفية 
العثمانية الهامة الت 

كية  ة و متنوعة و تسم بالب  ، وقد استخدمت عىل مواد كثبر ي
ي العهد العثمان 

 
 selviف

  ي بالجزائر هو المنبر الرخامي وهو يشبه إىل حد بعيد المنابر العثمانية
ي جاد بها الفن العثمان 

من أروع التحف الت 
ي 
ات األوىل، فالقبيبات الت   تعلوهما مخروطية الشكل، أما بالد المغرب فقد سادت بها المنابر الخشبية منذ الفب 

وان الذي يمثل أقدم مثل ال يزال قائما، ولم يسبق لها و إن عرفت ظاهرة المنابر الرخامية  بداية من منبر جامع القبر
ي منذ القرن 

 (2002العزيز لعرج، م ) عبد 16ه/ 10أو الحجرية إال خالل العض العثمان 

  ت بالجزائر ي انتشر
ي المحراب من الظواهر المعمارية و الفنية الت  ي تكتنف جنتر

و تعد ظاهرة ازدواج األعمدة الت 
ي 
 
ي كل جهة، مثل ما هو الحال ف

 
ي بالد المغرب استخدام عمود ف

 
ي السابق ف

 
، فقد شاع ف ي

خالل العض العثمان 
ي يكتنفه المساجد الجزائرية بداية من العهد الحما

، و نجد أن محراب جامع سيدي الكتان  ي
دي إىل غاية العهد الزيان 

 .عمودين من كل جهة رخامية ملونة بلون األسود

 

 خاتمة: 

  ي عىل الفنون الجزائرية عمارة  زخرفة كان قويا، وقد اختلطت العنارص و األساليب الوافدة و
أن األثر العثمان 

جت مع العنارص و األساليب المحلية ب تقاليدها المغربية األندلسية، وال شك أن مرد ذلك يعود لمساهمة امب  
، أو غبر مسلمير  من  ي تركيا سواء كانوا مسلمير 

 
، و الصناع األتراك قدموا من المدن العثمانية ف عنارص من الفنانيير 

ي التخطيط المعماري، و ع
 
نارصها المعمارية، رعايا الدولة من الذميير  و األقوام األخرى، و أن ذلك التأثبر يتوضح ف

ي المواضيع الزخرفية، و عنارصها. 
 
 و ف
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  مثل ، ي
، و عنارص معمارية ذات طراز عثمان  المالحظ أن المعماري الجزائري كان يجمع بير  نمط تخطي،ىي محىلي

ه، وهي ذات الصلة  ي تمبر 
، و المئذنة المخروطية الت  ي وفق النظام التخطي،ىي المحىلي

ي الذي بت 
جامع سيدي الكتان 

. الوثي ي
 قة بمآذن الطراز العثمان 

 
 قائمة المراجع
ة.) ي ،رسالة دكتوراه غبر منشورة، معهد اآلثار، جامعة 2007بن بلة خبر

(، المنشآت الدينية بالجزائر خالل العهد العثمان 
 .زائرالج

ي ،رسالة دكتوراه غبر منشورة، جام2009عبد القادر . ) دحدوح
عة بوزريعة، (،مدينة قسنطينة خالل العهد العثمان 

102،301،302،584،593. 
 .44(أخبار بلد قسنطينة وحكامها ) تحقيق مخطوط لمؤلف مجهول ( ، جامعة قسنطينة، 2010رياض بولحيال.)

ي عىل المنتجات الفنية بالجزائر"، المؤتمر الخامس لجمعية اآلثاريير  2002عبد العزيز لعرج.)
(،"مظاهر التأثبر العثمان 

ي العرب، دراس ي آثار الوطن العرنر
 
 531، الندوة العلمية الرابعة، القاهرة، 3ات ف

،2000عاصم محمد رزق.)  109-108 (، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبوىلي

، الجهاز المركزي للكتب الجامعية و المدرسية و الوسائل التعليمية، الق1977سعاد ماهر محمد.)  كي
اهرة، (، الخزف الب 

،75 
، دار الفكر –(، العمارة العربية اإلسالمية 1995كمال حيدر.) ي العض العباسي

 
نشوء المدارس اإلسالمية و خصائصها ف

وت، الطبعة األوىل،  ، ببر ي
 11اللبنان 

ي ك بلد قسنطينة و استيالئهم عىل أوطانها ،2007).محمد الصالح ابن العنب  ي حال دخول الب 
 
مراجعة  (، فريدة منسية ف

 84و تقديم و تعليق يخي بوعزيز، دار هومة الجزائر، 
 (. ي

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984نارص الدين سعيدون  ي
ي تاريــــخ الجزائر العهد العثمان 

 
(، دراسات و أبحاث ف

324 
 140،141اإلسالمية و البيئة، سلسلة عالم المعرف، الكويت، (، العمارة 2004يخي وزيري.) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


