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 عمارة الجامع العتيق في مدينة األغواط الجزائرية

  عبد العزيز شـهـبـيد. أ.

 ة:ـدمـقـم
ٌُعد أساًسا فً بعث  إن التعرف على آثار مدٌنة األغواط الجزائرٌة وتارٌخها، 

على تراثها الحضاري، الذي تبرزه اآلثار العمرانٌة، ماضً المنطقة، ووسٌلة للحفاظ 
 .بمعطٌاتها التارٌخٌة وخصائصها المعمارٌة

وحصن سٌدي الحاج عٌسى  ،الجامع العتٌق، نجد مدٌنةالمن أهم معالم و
ولكن النمط المعماري للجامع العتٌق فً مدٌنة األغواط،  الحً القدٌم.فً ومزاره 

وحدث ذلك  .التغٌٌر، كان له األثر فً خصائصهٌؤكد على أنه عرف تراكمات من 
 من خالل الترمٌم، وإعادة البناء، فً مراحل مختلفة، وفترات زمنٌة متباٌنة.

بحكم حٌث انتقلت بادٌة األغواط من تجمعات صغٌرة إلى البلدة ثم المدٌنة، 
جغرافً، وظروفها التارٌخٌة. إذ تعتبر األغواط مركز عبور، وهمزة وصل طابعها ال

بٌن المناطق الحضارٌة فً الشمال، والمراكز التجارٌة الصحراوٌة فً الجنوب. 
وكانت  .تربٌة المواشًو ، والرعًالنخٌل بواحاتتشتهر وظلت منطقة األغواط 

 الطرٌقةا ومن أبرزه تعلٌم.لواساهمت فً التربوٌة ، طرق صوفٌةلعدة محطة المدٌنة 
مهد  ،ًبلدة عٌن ماض لقربها من ،إلى مدٌنة األغواط هاامتد تأثٌر ، التًالتجانٌة

  .التجانٌة تهزاوٌو (م6861 – م6101) الشٌخ سٌدي أحمد التجانً

 األغواطأوال ً: مدينة 
 جغرافية المدينة: -(1

العرض  دائرةو ،دقٌقة شرقاً  11درجة و 2تقع مدٌنة األغواط على خط الطول 
 السفوح الجنوبٌة الرعوٌة، على منطقة السهوب ، فًدقٌقة شمالً  88درجة و 00

مع  اجنوب الصحراء على الشرٌط الذي تلتقً فٌه ، أياألطلس الصحراوي لجبال
كم جنوبً مدٌنة الجزائر  823بمسافة  مدٌنة األغواط بعدتالمنطقة التلٌة شمال. و

 ٌتمٌز بالحرارة ،قاري مناخالبالد. وهً ذات  تتوسطفهً  وبالتالً ،العاصمة
 (6صورة أنظر ) .(1)شتاء وقلة األمطار والبرودة ،صٌفا والجفاف

وٌجري  غربا، ل عموراجب نبع منٌخترق مدٌنة األغواط وادي مزي الذي ٌ
فوق تلٌن  المدٌنة تقومو. ابالزبٌدعى وادي جدي فً مجراه األسفل و ،باتجاه الشرق

 ، واآلخرقدٌم أحدهما قسمٌن:إلى وٌقسمانها  ،تٌزٌغرارٌن هضبةمتفرعٌن من 

                                            
  الجزائر –بوزريعة  -المدرسة العليا لألساتذة 
، 6880الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر  إسماعٌل العربً: -( 6

  613ص

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC-_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC-_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC-_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:&action=edit&redlink=1
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 ،ا القسم القدٌم فٌحتل التل الشمالًتل الجنوبً، أم  وتقوم األحٌاء الحدٌثة فوق ال .حدٌث
 .(2)وما ٌزال ٌحتفظ بطابعه وأسلوب عمارته الصحراوي

 فًسمى تو، المثمرة على جانبً وادي مزي النخٌل واألشجار وتنتشر بساتٌن
وٌمتد سهالن  .سمى الواحات الشمالٌةت شمالها وفً ،الواحات الجنوبٌةبجنوب المدٌنة 
وٌسمى  ،ةالضاٌة القبلٌ أحدهماسمى فٌ ،ة الحبوبٌستغالن فً زراع ،خارج الواحات

)جمع  (3)باألغواط ة المدٌنةالبساتٌن هً سبب تسمٌ تلكو .الضاٌة الغرٌبة اآلخر
 .(المنخفضة البساتٌن غوطة أي

 تسمية المدينة: -(2
، وهم فخذ من «لقواط» ترجع تسمٌة مدٌنة األغواط إلى "،بن خلدون"احسب 

المنحدرة من قبٌلة والتً كانت تقطن المنطقة،  قبائل البربر ىحدإ مغراوة،
 . (4)" زناتة "

القدٌم  فً تارٌخ الجزائر» فً كتابه "مبارك المٌلً" وهو ما ذهب إلٌه
. مساكنون لبنً مغراوة» بمدٌنة األغواط: 6803  سنة الذي ألفه ،«والحدٌث

ولهم مدٌنة لم  الزاب وجبل راشد.ٌفرن...وبطونهم كثٌرة...ومنها األغواط فٌما بٌن 
ذكرت فً عهد بنً عبٌد، وهً التً ألفنا بها هذا  .تسمى بهم إلى الٌوم تزل

والمحقق عند أهلها وأعرابها أن الهاللٌٌن تغلبوا على أطراف مدٌنتهم، وبها  ...الكتاب
 . (5)«سم بنً هاللابستان ٌعرف الٌوم ب

ا   وأاألغواط » :فً كتابه فٌرى خالف ذلك، "جون مٌلٌا" ًالكاتب الفرنس أم 
 ، وهوهاوضعسمها من ااألغواط أخذت  مدٌنة بأن ،«بالبساتٌن المنازل المحاطة

 .(6)البساتٌن تحٌط بها التً المنازل
، الذي ٌعنً أرض البساتٌن «غوط»وهذا القول األخٌر ٌوافق جمع كلمة 

ادي مساعد، ووادي الخٌر على وادي مزي، وو األغواط والٌنابٌع. حٌث تقع مدٌنة
الذي كان ٌقطع المدٌنة سابقا ً، وقد أطلق علٌها هذا السم بنو هالل، الذٌن دخلوا 

ٌطلق  حٌث فً وادي سوف، المستعمل المنطقة فً القرن الخامس الهجر. وهو اللفظ
على واحة النخٌل الموجودة فً مستوى منخفض من األرض. كما هو الحال  "الغوط"

  ط الكثٌر الخضرار والمٌاه.ٌالبس ، والمقصود بهاسورٌاب غوطة دمشق فً

                                            
2 )- MAREY  (Général) , Expédition de Laghouat, Imprimerie A.Bourget, Alger 1844, 

pp.32-33 
3 )-  MANGIN (E.): «Note sur l’histoire de  Laghouat», Revue africaine, n°37, année 1893, 

p.360 
 11، ص1، المجلد 2333تارٌخ ابن خلدون، دار الفكر، بٌروت  عبد الرحمن بن خلدون: -( 8
 ، الجزائرمكتبة النهظةتارٌخ الجزائر فً القدٌم والحدٌث،  :المٌلًمبارك بن محمد الهاللً  -( 1

 618، ص2، ج6810
6
 )-  MELIA  Jean: Laghouat ou les maisons entourées de jardins, Edition Plon, 

Paris 1923, p.30 
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 نشأة المدينة: -(3
ا لقواط )هكذا بالقاف( وهم فخذ من »كتب "ابن خلدون" فً تارٌخه:  وأم 

الصحراء ما بٌن الزاب وجبل راشد، ولهم هنالك   فً نواحً  معزاوة أًٌضا، فهم
العٌش لتوغله فً القفر، وهم قصر مشهور بهم، فٌه فرٌق من أعقابهم على سغب من 

أقصى عمل الزاب  مشهورون بالنجدة والمتناع من العرب، وبٌنهم وبٌن الدوسن
 . (7)«مرحلتان، وتختلف قصورهم إلٌهم لتحصٌل المرافق منهم

، فقد سكنت هذه ًً  ا عرٌقاتارٌخً  األغواط ٌذكر المؤرخون أن لمدٌنةفهكذا 
لتوفر الشروط الضرورٌة  من قبائل البربر، تةالربوع قبٌلة مغراوة المنتمٌة إلى زنا

 .(8)وموقع منٌع زراعٌة،للحٌاة من مٌاه، وأراض 
كانت األغواط فً القرن الرابع الهجري وقت »وٌقول "إسماعٌل العربً": 

ثورة أبً ٌزٌد الخارجً، مدٌنة صغٌرة على نهر مزي، وتحٌط عشائر قبٌلة مغراوة. 
طقة بعناصر عربٌة مثل الدواودة، وأولد بوزٌان، لكن الغزو الهاللً أتى إلى المن

 . (9)«مثل بومنل وقصبة ابن فتوح وبدلة ،وابتنوا فً جهاتها قصوًرا
سنوات األولى من قدوم ال فًتأسٌس مدٌنة األغواط  "إبراهٌم مٌاسً"رجح ٌو

 .(10)م6381 سنة وٌرجعه إلى ،بنً هالل إلى المنطقة
ٌ ن، أن مدٌنة األغواط تكون قد نشأت كتجمع سكانً صغٌر، على  ومن ذلك ٌتب
ا حلت بها قبائل بنً هالل  ٌد مغراوة إحدى قبائل البربر، وبطن من بطون زناتة، ولم 

عت عمرانها وأعطتها طابعها العربً، وأصبحت بلدة تجمع بٌن   العربٌة وس 
 راءهوب وصحس  الرى الواقعة فً على غرار مختلف المدن والقالحضارة والبداوة، 

 .الجزائر

 :تعمير األغواط -(4
الرواٌات التارٌخٌة، أن األغواط القدٌمة كانت تتكون من مجموعة  بعض تذكر

وهم من القبائل التً كانت تعٌش  ،(11)أن أولد كسال وأولد زٌدحٌث قصور مندثرة، 
ٌدعى  اوأسسوا قصرً  األغواط هاجروا إلى منطقة ، ثمبسكرة بقرب بازالمنطقة فً 
الذٌن  وكان إلى جانبهم أولد سالم وهو النواة األولى لمدٌنة األغواط. ،«بن بوطا»

                                            
 11، صالمصدر السابق بن خلدون:ا -( 1
صفحات من التارٌخ والحضارة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر  ،األغواط مدانً لبتر: -( 8

 63، ص2331
- MANGIN: op. cit.,  p.372 

 616، صبقالمرجع السا إسماعٌل العربً: -( 8
، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، قضاٌا تارٌخ الجزائر المعاصرمن  ابراهٌم مٌاسً: -( 63

 638، ص6888الجزائر
 618، صالمرجع السابق  :المٌلً -( 66
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هم توتبع .قبائل البربر السابقٌن من مغراوةا، باإلضافة إلى قدموا من القرارة جنوبً 
 وهً: ،صحراوٌة( )أي قرى اقصورً  أقامت ،أخرى فٌما بعد عناصر

 .حً القابو غرًبا -
 .قصر ندجال ألولد بوزٌان  -
 .قصر سٌدي مٌمون ألولد بوزٌان -
فً الوحات الجنوبٌة  ،قصر بومندال ألولد بوراس من شمال بسكرة -
 .الشطٌط
 .ألولد ٌوسف )سٌدي حكوم( ،قصبة بن فتوح فً الجهة المقابلة لوادي مزي -
 )أسسوا قصر تاجموت ،قصر بدلة ألولد ٌوسف فً الواحات الشمالٌة -

 . (12) (6111 حوالً سنة
تضم كل منها قبٌلة أو  ،ن هذه القصور والقصبات كانت فً البداٌة مستقلةإ

لجوار، لكن ألسباب أمنٌة دفعتها ل ٌربط بٌنها سوى عالقة او ،شٌخ هاأكثر، ٌرأس
  «.بن بوطة» قصر وهو ،ع حول أكبر قصور األغواطلتجم  إلى ا

رٌف إلدرٌسً الحسنً سٌدي وصل الولً الصالح والش م6188 وفً سنة
 6133 فً سنة حٌثا من تلمسان، قادمً  (14) م(6101-6118) (13)"الحاج عٌسى"

وأصبحت  ،بساتٌنالسوار وباألوتحصنت مدٌنة األغواط  ته.تجمعت القصور بمشور
لقد كان للجانب و .ٌرى البعض أن هذا الحدث هو بداٌة تأسٌس المدٌنةف .بمثابة القلعة
أن ٌجمع  "الحاج عٌسى"، فقد استطاع سٌدي األغواط فً تأسٌس مدٌنة هالدٌنً دور

 .القبائل المتناثرة والمتنافرة تحت لوائه
الجهة فً  (15)"«األحالف» :تانٌمالمق ناالمجموعت كونتومن ذلك الوقت ت

كل أسست و .الجهة الغربٌة من المدٌنةفً  (16)«أولد سرغٌن»، والشرقٌة من المدٌنة
رأس ٌ ،ئالتاع إلى مجموعة كل تفرعكما تت .ا بهاخاصً  ا ً وسوق امجموعة مسجدً 

 وظل األحالف وأولد سرغٌن ٌسٌطران على مدٌنة األغواط، حتى أن   .شٌخ منها كل
" ذكرهم فً سفره إلى األغواط، أتناء هاٌنرٌش فون مالتسانالرحالة األلمانً "

 .(17)م6812الرحلة الصحراوٌة الثانٌة، سنة 

                                            
12 )-  MELIA:  op. cit., (Les Ksour de Laghouat), pp.207-212 

تارٌخ العدوانً، تحقٌق أبو القاسم سعد هللا، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت  العدوانً:محمد  -( 60
  616، ص6881

14 )-  MELIA:  op. cit., pp. 28-30 
الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوف، الدار التونسٌة للنشر،  الساسً العوامر:إبراهٌم بن  -( 61

 01، ص6811تونس 
 688، ص 6888كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر  احمد توفٌق المدنً: -( 61
، ترجمة: أبو العٌد دودو، إفرٌقٌا ًشمال غربثالث سنوات فً  :هاٌنرٌش فون مالتسان -( 61

 683، ص 0، ج 6883الشركة الوطنٌة للنسر والتوزٌع، الجزائر 
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العربٌة من شرق المنطقة،  قبٌلة األرباع ، قدمتالفترة الزمنٌة تلكفً 
عبارة عن أربع قبائل أو عروش بدوٌة فً البداٌة   ت، وكانحول األغواطستقرت وا
. «ا فً شرقً بسكرةوأولد زٌد الذٌن مكثو ،الحجاج، العمامرة، أولد صالح» :ًه

الحجاج، »: ًه عروش، ى عشرةوتفرعوا إل ،والشراقة إلى الغرابةثم انقسم األرباع 
العمامرة، الزكازكة، أولد سٌدي سلٌمان، الحرازلٌة، أولد صالح، أولد زٌان، أولد 

واستغل كل عرش منطقة  «.سٌدي عطا هللا، العبابدة صفران، مخالٌف الصحراء
 . (18)رعوٌة وزراعٌة خاصة به، حول األغواط

، كما رعًمعتمدٌن على ال ظل هؤلء العرب الرحل ٌمارسون تربٌة المواشً
المبادلت التجارٌة بٌنهم وبٌن سكان قصور الصداقة، وأقاموا عالقات اجتماعٌة ب

 . (19)األغواط

 في مدينة األغواط ثانًيا: الجامع العتيق
 تاريخ الجامع: -(1

ٌقع الجامع العتٌق فً الجهة الغربٌة من المدٌنة، بشارع  الجامع العتٌق، تحده 
ا من الجهة الشمالٌة فٌحاذٌه الطرٌق، البٌوت من جهة  الشرق والغرب والجنوب، أم 

 (2صورة أنظر ) وٌقابله البرج الغربً، والمسجد الكبٌر المسمى "الصفاح".
، بصفته كان األغواط مدٌنةجامع باهتمام كبٌر من طرف سكان حظً ال

الحاج  ل سٌدية واألئمة، وتردد إلٌه األعالم مثمدرسة قرآنٌة تخرج منها الطلب
مؤسس  (6861 - 6101)وسٌدي أحمد التجانً  ،(20)عٌسى، والرحالة الناصري

  .(22)، والشٌخ مبارك المٌلً(21)الطرٌقة التجانٌة
ٌعتبر الجامع العتٌق أقدم معلم مازال قائما بمدٌنة األغواط، ٌعود بناؤه حسب 

الفترة التً وهً  الرواٌات الشفوٌة إلى القرن الخامس هجري )الحادي عشر للمٌالد(،
ا إمام الجامع  قٌام المدٌنة مع دخول بنً هالل.ٌُرجح فٌها  السٌد "الطٌب حٌرش"، أم 

بٌنما ٌذكر بعض  .بأنه تأسس منذ ستة قرون ، أفادن6888ًمعه عام  التقٌتالذي 
القرن الخامس عشر مٌالدي )سنة  لفرنسٌٌن أن بناءه ٌعود إلى أواخرالمؤرخٌن ا

                                            
 666-631، صالمرجع السابق مٌاسً: -( 68

- MANGIN: op. cit. , pp.376-377 

- MELIA: op. cit., p.23 
مقدمة فً دراسة المجتمع الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر  :محمد السوٌدي -( 68

 618ص ،6883
الناصرٌة، طبعة الرحلة  (،م6161-ه 6628 )ت :أحمد بن ناصر الدرعً أبو العباس -( 23

 00م، ص6832حجرٌة 
، 6886تارٌخ الجزائر الثقافً، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر  أبو القاسم سعد هللا: -( 26
 168، ص 6ج
 618، صالمرجع السابق  المٌلً : -( 22
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بدون جامع إلى فترة أن تبقى مدٌنة إسالمٌة وهذا غٌر معقول، إذ ل ٌمكن  (،م6883
الظروف  باإلضافة إلى ،هوتخطٌط لجامعالمعماري ل مطالن  حسب لكن و متأخرة.
ما .تأسس فً فترة زمنٌة متقدمةقد  الجامع العتٌق ، فاألرجح أن  لمدٌنةل التارٌخٌة  وإن 

ومواد  بسبب ،على الجامع باستمرار جريالذي  صالحواإل ،والتوسٌع إعادة البناء
 فً مراحل مختلفة. هو ما جعله ٌتجدد البناء المحلٌة المستعملة فٌه،

 : للجامع العتيق الخصائص المعمارية -(2
ٌحافظ على بساطة النمط اإلسالمً  األغواط فً مدٌنةالجامع العتٌق ظل 

شبه وحارة  ،صحراوٌةشبه  ،داخلٌة منطقةبحكم ُوجوده فً  وذلك ،ما األول إلى حد  
، حسب ما ةالخصائص الصحراوٌ المعماري هطرازأضفى على  هو ماو، جافة
 ،فاستخدمت فً الجامع المواد العازلة للحرارة .ه معطٌات المنطقة وظروفهاأقتضت

وتلك هً  طبقة سمٌكة من مالط الجص. تغشٌه، والبناء باللبن، من خشب النخٌل
والبٌئة الطبٌعٌة والجتماعٌة  ،، والتً تعبر عن الوظٌفةللجامعالمٌزة الرئٌسٌة 

 .السائدة

ٌتمٌز بنمط معماري بسٌط، خال من  الجامع العتٌق فً مدٌنة األغواط إن  
البذخ، وكثرة التكلف والتفنن فً البناء والزخرفة. وهو طراز أقتصر على الحد 

 . (23)األدنى من العناصر المعمارٌة للمساجد

 العتيق  لجامعط المعماري لالنم -(3
الجامع  طرأت على التً توسٌعاتالصالحات واإلترمٌمات وال ل شك أن

ٌ رت  ،عٌتهو، بٌن الفٌنة واألخرى، بسبب مواد البناء ونالعتٌق فً مدٌنة األغواط غ
لى األصالة بقً ٌشهد ع الطراز المعماري مع ذلك فإنو من شكله وتصمٌمه.
  .من القرن العشرٌن الماضٌة الثمانٌنات بداٌة غاٌةلى والبساطة، على األقل إ

 :  التخطيط العام – 1
ا6813أستحدث سنة  قدٌم، واآلخر جدٌدجزأٌن، أحدهما ٌضم الجامع   . أم 

، إذ ٌبلغ طول عمقهأطول من  عرضه، غٌر منتظم مضلع شكل فٌأخذ العام تخطٌطال
طول جداره الشمالً ، ووكذلك من جهة الغرب ،من ناحٌة الشرق م 21 جداره

ا ، م68,13  ،م 2,03 جهة الشرقوؤه من وٌبلغ نتم، 61فطوله من ناحٌة الجنوب أم 
سم، ولقد بنٌت  11ٌبلغ سمك جدرانه و .فً حائط القبلة(أي ) ،ي الجامعبٌن جزأ

. وهً مواد بناء محلٌة مٌزت عمران المنطقة كلها وعلٌها مالط الجص، ،باللبن
          القدٌم. الحجارة المحلٌة، كما هو الحال فً القصرستعملت أًٌضا أرب ما و
 (6لوحة أنظر )

                                            
20)

 أهمٌة كبٌرة للطراز المعماري فً المساجد المغربٌة األصٌلة،  أنظر : أعطىحسٌن مؤنس -

  200 – 268، ص  6886، الكوٌت المساجد، عالم المعرفة :كتاب
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 ومٌضأ حدٌثة نة حدٌثة التأسٌس،ومئذ قاعة صالة مسقوفة، وٌتضمن الجامع
ول حرم )أي المبانً  ،رواقل ، ومن غٌر صحنو الجامع، منفصلة عن مبنىو البناء

ه حسب الوضعٌة التً وجدت بوضع مسقط أفقً للجامع، ولقد قمتالمضافة للجامع(. 
 ( 6 )أنظر شكل .6888له عام  عند زٌارتًعلٌها،

 :قاعة الصالة – 2
تمثل  ، وهًشرقنحو المدٌنة األغواط، الجامع العتٌق ب تتجه قاعة الصالة، فً

ا 6813تنقسم إلى جزأٌن، أحدهما قدٌم، واآلخر جدٌد أستحدث سنة و، كل الجامع ، أم 
 كالتالً: تخطٌطهما فهو

 :القدٌمالجزء  -أ
 هرتفاعوٌصل ا ،م68,13 وعرضهم، 68,13 ٌبلغ عمقه ،مربع الشكلفهو 

، (، موازٌة لحائط القبلةعلى خمس بالطات )أروقة هذا الجزء شتملوٌ .م1,13 إلى
 م.2,63 ٌبلغ عرض كل واحدة منهاو ،ٌتساوى طولها مع عرض الجزء القدٌم

 تقاطع البالطات معوت .الدعائم والعقودب معقودة أربعة صفوف ،البالطات بٌن وتفصل
ٌبلغ و ٌتساوى طولها مع عمق الجزء القدٌم، ،معقودة ، غٌرقة عمودٌةأرو أربعة

إن   .ة صفوف من الدعائمثالث األروقة، نٌب تفصلوم.  2,00 منها واقرعرض كل 
سٌدي  لجامع ،الصالة قاعةفً  التهاٌثمع م تتشابه، والعقودالبالطات واألروقة تلك 
  (24).بمنطقة الزاب عقبة

ٌفضٌان  فً الجدار الشمالً، ،ٌنابلقاعة الصالة على ب الجزء القدٌم حتويوٌ
 ،حائط القبلةل زٌةاالمو البالطة الثالثة على أحدهما ٌفتح، الشارع بدون مدخلإلى 

كل واحد من  ٌبلغ عرضو .فً نفس التجاه األخٌرةالبالطة  على اآلخر ٌفتحو
 ( 2 لوحة – 6شكلأنظر . )م2,61 ، وارتفاعهم6,83 البابٌن

 : الجزء المستحدث فً قاعة الصالة -ب
 فهو مستطٌـل غٌر منتظم، تخطٌطه اأم  . الجنوب من الجزء القدٌملى إٌقع 

لكل واحد  م63,13 والغربً الشرقً ٌهجدارطول ٌبلغ  إذ ،عرضهعمقه أطول من 
ا الجهة الشمالٌة .م61طول الجدار الجنوبً ٌبلغ  بٌنما ،منهما على فهً مفتوحة  أم 

، وهو مشترك مع م1,13رتفاع إلى الوٌصل  .م61,83وٌبلغ طولها الجزء القدٌم، 
 (6شكلأنظر ) .الجزء القدٌم

 (، موازٌة لحائط القبلة،بالطات )أروقة تسعلى  المضاف وٌشتمل هذا الجزء
م. 2,63، وٌبلغ عرض كل واحدة منها الجزء المستحدث ٌتساوى طولها مع عرض

صفوف معقودة بالدعائم والعقود. وتتقاطع البالطات  خمسة وتفصل بٌن البالطات،
، الجزء المستحدثمع أربعة أروقة عمودٌة، غٌر معقودة، ٌتساوى طولها مع عمق 

                                            
28)

ؤسسة كنوز الحكمة، ، معبد العزٌز شهبً: مساجد أثرٌة فً منطقتً الزاب ووادي رٌغ -

 01، ص 2366الجزائر 
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م. وتفصل بٌن األروقة، ثالثة صفوف من 2,63وٌبلغ عرض كل رواق منها 
  الدعائم.
 :الميضأة –3
  ٌ ، ل وهً حدٌثة البناء ، وٌفصل بٌنهما الشارع،الجامع خارجالمٌضأة دت ش

  م. 8 وعرضه م، 8ه طول ، ٌبلغمستطٌل هاتخطٌطو ،عترتبط بتارٌخ الجام
 :وسائل الدعم –4
 :الدعائم –أ 

على  ، للجامع العتٌق بمدٌنة األغواط،ٌعتمد السقف والعقود فً قاعة الصالة
 ، ومتقاطعةم 6,18 ام، وارتفاعه6 اإذ ٌبلغ ضلعه ،السفلًنصفها فً  دعائم مربعة

ا  هذا فً الجزء القدٌم. م.3,12 نتوؤهوم، 2ارتفاعه  ٌبلغ ، الذيفً نصفها العلوي أم 
   أن ها أقل ، إل، فتستمر الدعائم بنفس الشكلالجزء المستحدث لقاعة الصالة فً

 وهً تتوزع على النحو التالً: .م 3,80إذ ٌبلغ ضلعها سماكة، 
 ،ئمصفوف منتظمة من الدعا أربعة تقوم فً الجزء القدٌم لقاعة الصالة،كانت 

 وتستمر بنفس الوتٌرة ،ثالث دعائم منها لكل صف ٌضمبحٌث  موازٌة لجدار القبلة،
ٌوجد ما ٌماثل هذا و .إلى صف خامس فً األمامباإلضافة  ،فً الجزء المستحدث

فً قاعات الصالة للمرابطٌن، مثل الجامع الكبٌر بتلمسان، والجامع النوع من الدعائم 
 (0 لوحة – 2شكل  أنظر) (25)الكبٌر بالجزائر.

 :  الدعائم الحائطٌة –ب 
 جهةالدعائم حائطٌة ب على أربع ،قاعة الصالةل الجزء القدٌم شتملكان ٌ

، شمالًوأربع أخرى بالجدار ال، دعائم عند توسٌع الجامعإلى والتً حولت  ة،جنوبٌال
عند  دعامتٌن حائطٌتٌنب الموازي لجدار القبلة، بحٌث ٌنتهً كل صف من الدعائم

أًٌضا على الجزء وهذا ٌنطبق  .والسقف وحمل العقود تدعٌم الجدرانل، وذلك الطرفٌن
 (6شكلأنظر ) .قاعة الصالةفً المستحدث 
العتٌق بمدٌنة  نً بها الجامعالتً بُ  ،واد البناءجمٌعها بنفس منٌت الدعائم ولقد بُ 

 ل تعلوها أكتاف، ول تتوجها تٌجان.و ،ل ترتكز على قواعد وهً ،األغواط
 :العقود –ج 
، على عقود الجامع العتٌق بمدٌنة األغواط ٌعتمد سقف قاعة الصالة، فً 

 م 2,00 ، وقطرهام 3,81عرضها و م، 2متجاوزة تعلو الدعائم، ٌساوي ارتفاعها 
 العقود وتستمر .أربعة صفوف موازٌة لجدار القبلة وهً منتظمة فً .لجزء القدٌمبا

وهً  .بنفس الشكل فً الجزء المستحدث، باإلضافة إلى صف خامس فً األمام
 (8 لوحة أنظر) (26)شبٌهة إلى حد ما بعقود قاعة الصالة للجامع الكبٌر فً ندرومة.

                                            
مدرٌد )اسبانٌا(  بعة التامٌرا،رشٌد بوروٌبة، رشٌد الدكالً: المساجد فً الجزائر، مط – (21

 61/ 66-63، ص 6813
 66، ص 6811)اسبانٌا( ، مطبعة التامٌرا، مدرٌد بوروٌبة: عبد المؤمنرشٌد  – (21
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 : اداتالشد   -د 
 تربط من خشب النخٌل اداتشد  ال كانتفً الجامع العتٌق بمدٌنة األغواط، 

  .فً الجزء القدٌم لقاعة الصالة ،العقود
 : السقف –5

الجزء القدٌم لقاعة الصالة، فً الجامع العتٌق بمدٌنة  فٌسقأستعمل فً ت
، (27) (القرٌب من مدٌنة بسكرة )مثل جامع سٌدي عقبة، خشب النخٌل األغواط،

وٌتكون  .طبقة سمٌكة من الطٌنو الحصٌر علوهٌ ،راالعرع شجر جذوع وأضٌف له
 انٌة موازٌة لحائط القبلة، تفصل بٌنها أربعة صفوف منخمسة أروقة فوقالسقف من 

فٌستمر  الجزء المستحدث، ا . أم  المتراصةو المستدٌرة التً تحمل األخشاب ،العقود
 ول تعلو الجامع كله أي قبة. .المسلحة بالخرسانةُسقف الفوقانٌة، ولكنه بنفس األروقة 

 (1 لوحة أنظر)
 :المحراب –6

 علىالجزء القدٌم لقاعة الصالة،  شتملٌ فً الجامع العتٌق بمدٌنة األغواط،
وكوته نصف اسطوانٌة معقودة القبلة،  حائطب ٌتجه نحو الشرق، محراب مجوف،

 الثانً عموديالالرواق وهو ٌقابل م، 2,83 ، وارتفاعم3,82 ، وعرضم3,81بعمق 
 (0شكل أنظر ) للجدار الشمالً.الموازي و من المدخل،

 اٌبغ ارتفاعه ،ٌصقلها مالط الجص ،ملساء نصف قبةكوة المحراب وتكلل 
ٌ   ٌزٌنها عقد متجاوز.و، م 3,83  أي تحلٌهال  مستطٌلة، رة،مقع ةوتحٌط بالعقد حن

، الذي مازال فً الجزء األسفل للمحرابول تالحظ أي زخرفة  .خرفٌةعناصر زُ 
 (1 لوحة أنظر) .واستحداث محراب آخرقائًما حتى بعد توسٌع الجامع 
ا المحراب المستحدث إلى الغرب من و ،فً الجزء القدٌم لقاعة الصالة فٌقع ،أم 

المحراب القدٌم، وفً نفس حائطه، وهو ٌقابل الرواق العمودي الرابع واألخٌر من 
المحراب على  قبل أن تدخل تغٌٌراتو وازي للجدار الشمالً.المدخل، والم

 (8لوحة  أنظر). المقاساتو فً الشكل للمحراب القدٌمكان شبًٌها ف ،المستحدث
 :المنبر –7

كوة  القدٌم، توجد لى الٌمٌن من المحرابعو فً الجامع العتٌق بمدٌنة األغواط،
نصف قبة ملساء، ٌصقلها ب ةكللوم ،وهً نصف اسطوانٌة معقودة، إلى جانبهالمنبر 

، من حٌث الشكل المحرابو المنبر كوةو وهناك تطابق بٌن .مالط الجص
 والمقاسات.
 ، ٌبلغ ارتفاعهلكوةٌكتنف ا خشبً عبارة عن إطار ا المنبر نفسه، فهوأم  
 (8 )أنظر شكل .لمأدرج للس   وثالثة، مدخال وٌتضمن م، 3,11 ، وعرضهم0,63

                                            
 638 المرجع السابق، ص شهبً: – (21
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نٌن نمن قائمٌ المنبر إطار تكونٌو ٌ ة مستطٌلة علوهما، تمسن  ، مسن نة أًٌضا حن
 (1لوحة أنظر ) .سطومبخرة فً ال، وكذلك نةمسن   فاتاشر   عارضة تحمل وتتوجه
داخلً، ، أحدهما شرٌطٌن مسن نٌن، تتمثل فً هندسٌةة زخرف تحلً القئمٌنو

ا .واآلخر خارجً، بالنسبة لكل قائم ٌ ة المستطٌلة أم  بٌنهما  على ركنٌتٌنتعتمد ف ،الحن
 . وتتوسط بٌنفً الشرٌطٌن المسن نٌنتمثلة مال التحلٌة السابقة تزٌنهاو ،شرٌط مسنن

ٌ ة  .هندسٌةالة الزخرف نفس العارضةتحلً  بٌنما .ة لولبٌةدأعم والعارضة خمسة الحن
 ٌمٌناللى وع ،المحراب المستحدث إلى جانبه ،لمنبرل مستحدثة توجد كوةو

نصف اسطوانٌة معقودة، ومكللة بنصف قبة ملساء،  تر، فكانٌ  تتغوقبل أن ، همن
المحراب، من حٌث الشكل  تماثل وكوة المنبر بالتالً فكانتٌصقلها مالط الجص. و

ها كانتوالمقاسات  (8لوحة  أنظر) .لٌة من المنبر الخشبًخا ، إل   أن 
 : المئذنة -8

بخالف بقٌة المساجد  ،بخلوه من المئذنة مدٌنة األغواط،الجامع العتٌق فً  تمٌز
فً الركن الشمالً الشرقً  ذنةمئ ٌ دتش م، حٌث6886عام  إلى غاٌة فً المنطقة،

، ومتوسط هاجدرانك وسمها، ة بدنببساط ،ذات طابع محلً أصٌل هًو جامع.لل
لغ اب، المربعة القطاع واحد بدن وتشتمل هذه المئذنة على م.68ها البالغ رتفاعا

ومقببة،  ،مبخرة أسطوانٌة الشكل هتعلوو شرفات، طٌمكلل بشرالو، م2 هعرض
 (8لوحة  أنظر) صغٌرة.والمبخرة نوافذ وتحلً البدن  جمور من النحاس.ب متوجةو

 : الزخرفة –9
 ،زخرفة تزٌنهل و منذ التأسٌس، بالبساطة الجامع العتٌق بمدٌنة األغواط،تمٌز 

ٌة األصٌلة على حالها من بقٌت المعمارف .فً المحراب والمنبر التً ُوجدتغٌر 
 ،فً غاٌة األناقة ، ومؤثرة بدقة النسجام، وهًولكنها متمٌزة بالمهارة ،البساطة

 .التقوى والخشوعوحال بٌت العبادة،  هً وتلك .وبراعة الجمال
 

 خـاتـمـة:
وقد  .العتٌق بمدٌنة األغواطالجامع  اإلسالمً البسٌط، فً المعماري نمطبرز ال

 غاٌة اإلتقان، وهً محلٌة بسٌطة، ولكنها فً استعمل البناءون فً عمارته وسائل
 ما لدٌهم من مهارات المعمارٌون ووظف وأخشاب النخل.  ،جصالو الطٌنو اللبن

البسٌط، والذي ٌعود بنا إلى  نموذج العمارة والبناء اإلسالمً واقدمو ،جامعفً بناء ال
  طراز المساجد األولى فً اإلسالم.
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083 

 

 (6)صورة األغواط على الخرٌطة موقع مدٌنة

 

 (2)صورة الجامع العتٌق فً مدٌنة األغواط 
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086 

 

 (6)شكل 
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082 

 

 (2)شكل 

 

 (0)شكل

 

 (8)شكل
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080 

 

 

 

 القصر القدٌم فً مدٌنة األغواط

 (6)لوحة 

 

 

 باألغواطقاعة الصالة للجامع العتٌق 

 (2)لوحة 

 

 )8)لوحة  عقود قاعة الصالة            (0)لوحة دعائم قاعة الصالة           
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088 

 

 

 

 

 (1)لوحة سقف قاعة الصالة
 

 

 (1)لوحة  المنبر السابق

 

 

 (1المحراب السابق)لوحة 
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081 

 

 6813محراب ومنبر 

 (8)لوحة  

 

  الجامع العتٌق فً مدٌنة األغواط مئذنة

 (8)لوحة 


