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 دكك المبلغين بالجزائر خالل العهد العثماني
 

 القادر دحدوح عبدد. 
 مقدمة:

شهدت مساجد الجزائر خالل العهد العثمانً ظهور عنصر جدٌد تمثل فً 
تزال بعض المساجد دكة المبلػ، وهو عنصر لم ٌسبق وأن عرفته من قبل، وال 

تحتفظ بهذا العنصر المعماري، كما هو الحال بالجامع الجدٌد وجامع صفر بمدٌنة 
الجزائر، والجامع األخضر وجامع سٌدي الكتانً بقسنطٌنة، وجامع الباشا بوهران، 
وعلى الرؼم من تشابه هذه النماذج من حٌث المواد التً شكلت منها دكة المبلػ إال 

لعناصر التً تجعل منها متنوعة خاصة فً نمط األعمدة التً أنها تتضمن بعض ا
التً تقوم علٌها أو السلم الموصل إلٌها أو الدرابزٌن الذي ٌحٌط بها أو الزخارؾ التً 
زٌنت بها، المنقوشة و المرسومة باأللوان، وشكل المحراب الذي ٌتقدمها وؼٌرها من 

 التفاصٌل الصناعٌة والفنٌة والتخطٌطٌة.
المداخلة، نود تقدٌم دراسة لمختلؾ هذه الجوانب التً تخص دكة  وفً هذه

المبلػ بالجزائر خالل العهد العثمانً، من أجل الخروج بدراسة تنمٌطٌة لتلك الدكك 
من الناحٌة التخطٌطٌة والفنٌة، فضال عن سبب انتشار هذا العنصر ببعض المساجد 

 دون ؼٌرها.
 :تمهيدأوال/ 

ك: الدق، والدكة: ماستوى من الرمل او التراب، ودكه ٌعنً ضربه  الدَّ
وكسره حتى سواه باألرض، وقد وردت بهذا المعنى فً القرآن الكرٌم فً قوله تعالى 

ا} ه   َتَجلَّى لَمَّ ا َجَعلَه   لِْلَجَبلِ  َربُّ ، (365)سورة األعراؾ، اآلٌة: {َصِعقًّا م وَسى َوَخرَّ  َدك ًّ
كة جمع د كك ودكاك: اصطالح عامً ٌقصد به المسطبة والمكان المرتفع وبناء والدِّ

 ٌسطح أعاله للجلوس علٌه، ومقعد مستطٌل من خشب ؼالبا.
أما فً المصطلح األثري فٌقصد بدكة المبلػ تلك المنصة التً ترتفع فوق 
أعمدة ٌقؾ فٌها المبلػ بتردٌد عبارات الركوع والسجود خلؾ اإلمام إلسماعها إلى 

 . (3)المصلٌن كافة
وقد كان للدكة وظٌفة متعددة، حٌث ٌجلس علٌها المإذن أو المبلػ، إما ألداء 

ن فً لٌػ خلؾ االمام، حتى ٌتمكن المصلواآلذان الثانً فً صالة الجمعة، أو للتب
خلؾ بٌت الصالة وخارجها من متابعة االمام فً الصالة، كما ٌرى البعض أن هذه 

                                                        
 أستاذ محاضر بالمركز الجامعي لتيبازة 
، 3رزق )عاصم محمد(، معجم مصطلحات العمارة والفنون االسالمٌة، مكتبة مدبولً، ط -( 3

 . 321-321، ص 4222
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، مثلما (4)سواء للصالة فٌها كمقصورة للحكام واألمراءالدكك كانت تستخدم أٌضا 
كان الحال فً المساجد العثمانٌة بتركٌان لما كان السلطان ٌتخذ من الدكة مقصورة 

 .(5)لٌصلً فٌها هو وحاشٌته
وباإلضافة الى مصطلح الدكة، عرؾ هذا العنصر المعماري بعدة أسماء، 

قالٌم االسالمٌة، حٌث شاع مصطلح اشتهر كل إسم منها بمنطقة أو اقلٌم من األ
المحفل فً العراق وتركٌا، والسدة فً شمال افرٌقٌا، ودكة المإذن بمصر الى جانب 

 .(6)الصندرةدكة المبلػ، ومصطلح 
ٌرجع أقدم الشواهد االثرٌة الستخدام عنصر دكة المٌلػ بالمساجد الى العصر 

ار الخلفً لبٌت الصالة العباسً، حٌث وجدت بقاٌا السلم المحفور فً سمك الجد
المقبال للمحراب الذي كان من خالله ٌتم الصعود الى الدكة فً دكة جامع الخفافٌنً 

م، وسلم دكة جامع قمرٌة ببؽداد أٌضا المإرخ 3424هـ/711فً بؽداد المإرخ بسنة 
ومن م، وفً مصر ترجع أولى الدكك الى العصر المملوكً، 3441هـ/848بسنة 

، ودكة (م3647هـ/112)بمدرسة الكبش فً عصر السلطان قاٌتباي أمثلتها دكة المبلػ
 (، ودكة مدرسة السلطان الؽوريم3311/هـ717مدرسة ابوبكر مزهر)

المإرخة  لع الشمالً الؽربًلقائمة فً الض، ودكة جامع األزهر ام(3725هـ/121)
 .(7)م(3681هـ/145بسنة )

م(، ودكة 3435هـ/832الماردانٌة )وفً بالد الشام من امثلتها دكة المدرسة 
 .(8)هـ/(486-812هـ(، ودكة الجامع العمري ببٌروت)862المدرسة االتابكٌة)

أشرؾ وفً بالد اآلناضول على عهد سالحقة الروم نذكر دكة المبلػ بجامع 
م(، وجامع محمد بك فً قصبة كوى 3411-3411هـ/811أوؼلو فً بٌشهر )

اسحاق بك ضمن كلٌته ، وجامع (4)م(3588هـ/481بقسطمونً)

                                                        
الفٌومً)جمال صفوت سٌد(، العناصر المعمارٌة والزخرفٌة بمساجد مصر الوسطى دراسة  -( 4

امعة أثرٌة فنٌة، رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً اآلثار االسالمٌة، كلٌة اآلثار، ج
 .357-356م، ص 4224هـ/3645القاهرة، 

السباعً)أمٌرة عماد فتحً محمد(، الجامع المدرسة فً استانبول خالل النصؾ الثانً من  -( 5

القرن العاشر الهجري/السادس عشر المٌالدي دراسة أثارٌة معمارٌة فنٌة، رسالة مقدمة لنٌل 
م، ص 4233هـ/3654جامعة القاهرة، درجة الماجستٌر فً اآلثار االسالمٌة، كلٌة اآلثار، 

543. 
-4)       أحمد)حمادة ثابت محمود(، دكة المبلػ فً شرق العالم االسالمً ومصر خالل القرن -( 6

م( دراسة اثرٌة فنٌة مقارنة، رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً اآلثار 31-35هـ/34
 .83-78، ص4232االسالمٌة، كلٌة اآلداب جامعة حلوان، 

القصٌري)اعتماد ٌوسؾ احمد(، القصٌري)اعتماد ٌوسؾ احمد(، مساجد بؽداد فً العهد  -( 7

العثمانً دراسة معمارٌة أثرٌة، رسالة مقدمة لنٌل درجة دكتوراه فً اآلثار االسالمٌة، كلٌة 
 .12م، ص 3113هـ/3624اآلثار، جامعة القاهرة، 

 .326-324أحمد)حمادة ثابت محمود(، المرجع السابق، ص -( 8
 .544السباعً)أمٌرة عماد فتحً محمد(، المرجع السابق، ص  -( 4
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م(، ودكة المبلػ بجامع أحمد ؼازي بك فً مٌالس 3588هـ/481بمانسٌا)
 . (1) م(3541هـ/412)

وخالل العصر العثمانً استمر هذا العنصر وانتشر أكثر مما سبق، حٌث نجد 
باٌزٌد دكة جامع له عدة أمثلة فً مختلؾ أنحاء العالم االسالمً، ففً تركٌا نذكر 

-3685هـ/148-181)محمد الفاتحم(، وجامع 3516هـ/416ٌم فً مودرنو)ٌلدر
م(، ودكة جامع باٌزٌد 3611-3616الثانً فً أدرنة )، ودكة جامع باٌزٌد م(3643
م( وجامع 3774هـ/187، وجامع مهرامً)م(  فً استانبول3728-3723الثانً)

-3772هـ/187-174السلٌمانٌة)، وجامع باستانبول م(3783هـ/181)رستم باشا
، ودكة المبلػ م(3746-3781/هـ114-144م(، وجامع السلٌمٌة فً أدرنة )3774

م(، ودكة الجامع 3834-3821بجامع السلطان أحمد المعروؾ باسم الجامع األزرق)
( م3781هـ147مسجد المحمودٌة)، وبمصر نذكر (1)م(3885الجدٌد)ٌنً جامع()
ومسجد  م(3832هـ/3231)( ومسجد الملكة صفٌةم3761/هـ177ومسجد داود باشا)

( ومسجد م3847/هـ3257( ومسجد ٌوسؾ آؼا الحسٌن)م3838/هـ3247البردٌنً)
 .(32)(م3414/هـ3244محمود حرم)

، ودكة م(3718هـ/177وفً سورٌا نذكر دكة جامع سنان باشا بدمشق)
، وفً العراق نذكر دكة (33) م(3746-3743هـ/114-141جامع الدروٌشٌة بدمشق)

 م(، وجامع3417هـ/3432)م(، ودكة 3831هـ/3241جامع العاقولٌة ببؽداد )
  .(34) م(3148هـ/3464خانة)الحٌدر 

ونفس األمر بالنسبة للمساجد فً الهند خالل العصر المؽولً، فهً األخرى 
أٌضا عرفت هذا العنصر، ومن نماذجها نذكر دكة المبلػ بالمسجد الجامع 

ومسجد فتح بورى  م(3872-3866)، والمسجد الجامع بدهلىم(3861)بؤجرا
 .(35)م(3872)بٌجم

                                                        
حسن)جمال صفوت سٌد(، العمائر الدٌنٌة فً ؼرب األناضول إبان عهد االمارات )البكوات(  -( 1

دراسة أثرٌة معمارٌة فنٌة، رسالة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً اآلثار االسالمٌة، كلٌة 
 .544، ص 4221هـ/3652اآلثار، جامعة القاهرة، 

. أنظر أٌضا: السباعً)أمٌرة 516-513القصٌري)اعتماد ٌوسؾ احمد(، المرجع السابق، ص  -( 1
. أحمد)حمادة ثابت 17-42. حمادة ص544عماد فتحً محمد(، المرجع السابق، ص 

 .472محمود(، المرجع السابق، ص
ئر الدٌنٌة العثمانٌة بمدٌنة القاهرة كشك)شادٌة الدسوقً عبدالعزٌز(، أشؽال الخشب فً العما -( 32

دراسة أثرٌة فنٌة، رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً اآلثار االسالمٌة، كلٌة اآلثار، 
 .13-11م، ص 3116هـ/3626جامعة القاهرة، 

 .324-328أحمد)حمادة ثابت محمود(، المرجع السابق، ص -( 33
 .516-513ق، ص القصٌري)اعتماد ٌوسؾ احمد(، المرجع الساب -( 34
علً)أحمد رجب محمد(، العمارة االسالمٌة فً مدٌنة أكرا بالهند فً عصر أباطرة المؽول  -( 35

م(، رسالة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً اآلثار االسالمٌة، 3174-3748هـ/155-3447)
 .411م، ص 3118هـ/3634كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة، 
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بها اال خالل العصر لم ٌعرؾ الؽالب أن هذا العنصر أما بالد المؽرب ف
م( 3816هـ/3328دكة المبلػ بجامع الدرج )العثمانً، ومن امثلته فً لٌبٌا نذكر 

احمد باشا القرمانلً م( وجامع 3811-3811هـ/3332وجامع شائب العٌن )
،  وفً تونس دكة المبلػ بجامع ٌوسؾ داي (36) م(3454-3458هـ/3361)
م(، و 3444هـ/3351( و جامع حسٌن بن علً )3837-3836هـ/3245-3246)

، أما الجزائر فقد بقً من الدكك خمس (37)م(3136هـ/3452جامع صاحب الطابع )
 دكات تتمثل فً كل من:

م( 3882هـ/3242(، ودكة الجامع الجدٌد)م3757هـ/163دكة جامع صفر)
م( ودكة جامع سٌدي 3465هـ/3378بمدٌنة الجزائر، ودكة الجامع األخضر)

م(، 3414هـ/3424ودكة جامع الباشا بوهران)، م( بقسنطٌنة3448هـ/3312الكتانً)
 وهً الدكات التً سنتناولها بالدراسة الوصفٌة والتحلٌلٌة فً ما ٌلً:

 ية:ثانيا/ الدراسة الوصف
 دكة المبلغ بجامع صفر: -6

،  م(3757هـ/163ٌقع جامع صفر بمدٌنة الجزائر، وقد كان بناإه فً سنة )
-3148هـ/3464لعدة تجدٌدات، أهمها كانت فً عهد حسٌن داي سنة ثم تعرض 

 .(38)م3144
، والصورة رقم 3)انظر المخطط رقم لمبلػٌحتوي هذا المسجد على دكة ل

تقع فً مقابل المحراب فً آخر المساحة التً تؽطٌها القبة المركزٌة، وهً  (4و3
سواري خشبٌة تحاكً فً شكلها شكل األعمدة الرخامٌة، فهً ذات أبدان تقوم على 

أسطوانٌة تنتهً بتٌجان متؤثرة بالطراز المؽربً، فهً فً شكل كؤسً او ناقوس 
 تزٌن فً االركان حلزونات.
ربعة كوابٌل خشبٌة تستند علٌها روافد خشبٌة تقوم علٌها وفوق األعمدة تمتد أ

، وفً الواجهة تبرز أشكال كوابٌل منحوتة بشكل متدرج، علٌها ٌقوم ألواح عرضٌة
تتوسط واجهته القبلٌة سٌاج مشكل من درابزٌنات، وهو ٌلتؾ بها من اربع جهات، 

 حنٌة نصؾ دائرٌة بارزة باتجاه القبلة.
ٌتم الصعود الى الدكة عن طرٌق سلم وضع فً منتصؾ ضلعها الخلفً 
الشمالً الؽربً، وهو ٌرتكز على أرضٌة بٌت الصالة، ثم ٌستمر باتجاه مائل الى 

                                                        
-171ارة الدٌنٌة فً طرابلس فً العصر العثمانً األول )البهنسً )صالح احمد(، العم -( 36

م(، رسالة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً اآلثار من قسم اآلثار 3433-3773هـ/3345
 .312-311، ص 3116-3636/3115االسالمٌة، جامعة القاهرة، 

15 SAADAOU. A, Tunis Ville Ottomane Trois siècles d’urbanisme et d’architecture, 

Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2001, P42-43, 160, 268. 

http://www.medinatunis.com/index.php/ar/mosquees-et-zaouias.    
بن بلة )خٌرة(، المنشآت الدٌنٌة بالجزائر خالل العهد العثمانً، رسالة مقدمة لنٌل شهادة  -( 38

 .86-85، ص 4221-4224اإلسالمٌة، معهد اآلثار، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة فً اآلثار 
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درجات السلم من سطح الدكة، والسلم هذا من النوع المفرغ، حٌث لم ٌتم تؽطٌة 
 ن.األسفل، وعلى جانبً الدرج أٌضا وجد سٌاج مشكل من درابزٌ

 دكة المبلغ بجامع الجديد: -2
ٌقع الجامع الجدٌد بالقرب من الجامع الكبٌر المرابطً بالواجهة البحرٌة 

م(، على ٌد مجموعة من 3882هـ/3242كان بناإه فً سنة )لمدٌنة الجزائر، وقد 
 . (34)العسكر وبرعاٌة مإسسة سبل الخٌرات، وقد كان مخصصا للمذهب الحنفً

بهذا المسجد  مقابل  (5، والصورة رقم 4)انظر المخطط رقم تقع دكة المبلػ
المحراب فً مركز المساحة المؽطاة بقبة مركزٌة وسط بٌت الصالة، وهً تقوم على 

جزء مربع أربعة أعمدة رخامٌة ترتكز على قواعد مركبة، من جزء سفلً مربع ٌلٌه 
فلً وحلزونً فً البدن وهو مثمن نصفه الس ، وفوق القاعدة ٌؤتًمشطوؾ األركان

نصفه العلوي، ٌعلوه تاج كؤسً متؤثر بالطراز المؽربً تزٌنه زخارؾ فً شكل 
  .أشرطة من مثلثات واهلة وفً أركان التاج حلزونات

وعلٌها ٌقوم  ،وعلى التٌجان تستند مباشرة كوابٌل خشبٌة تربط بٌن األعمدة
م، وطولها 5467، ٌبلػ عرضها سقؾ الدكة المشكل من عوارض وألواح خشبٌة

 م.5467
، وهو مشكل من (31)م2444ارتفاعه حٌط بها فً الوجهات األربع سٌاج ٌ
ٌتوسط واجهته المقابلة للمحراب حنٌة نصؾ دائرٌة بارزة  ،درابزٌنالمن صؾ 

باتجاه القبلة وهً األخرى محاطة بسٌاج من درازٌن مماثلة لدرابزٌن باقً السٌاج 
 المحٌط بالدكة. 

كة عن طرٌق درجات المنبر الذي وضع خلؾ دح الٌتم الوصول الى سط
السلم هذا ان صح التعبٌر لٌس هو األصل فً تخطٌط هذه الدكة، حٌث ٌبدو و الدكة،

فً شكل سلم مثبت فً أرضٌة بٌت الصالة أنه كان لها سلما خاصا بها قد ٌكون 
على ؼرار باقً دكك المبلؽٌن فً مساجد الجزائر خالل  ومتصل بؤعلى سطح الدكة

، وبعد تخرٌم وتهدٌم االستعمار الفرنسً لجامع السٌدة نقل منبره العصر العثمانً
الرخامً الى الجامع الجدٌد، فتم نقل المنبر الخشبً األصلً لهذا الجامع الى خلؾ 

 الدكة واستخدمت درجاته كسلم لها بدال من السلم األصلً.
 
 
 
 
 

                                                        
، 4233عزوق )عبدالكرٌم(، تطور المآذن فً الجزائر، شركة ابن بادٌس للكتاب، الجزائر،  -( 34

 .42-81. أنظر أٌضا: بن بلة )خٌرة(، المرجع السابق، ص 323-322ص
 .543بن بلة )خٌرة(، المرجع السابق، ص  -( 31
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 دكة المبلغ بالجامع األخضر: -3

ٌقع الجامع األخضر بمدٌنة قسنطٌنة بالقرب من رحبة الصوؾ، وهو من  -4
م( فً 3476-3458هـ/3381-3361بناء الباي حسن المدعو بوحنك )

 .(31)م3465هـ/أكتوبر 3378أواخر شهر شعبان 
بالجامع األخضر  (6، والصورة رقم 5)انظر المخطط رقم المبلػتقع دكة 

تقوم على  ، وهًمن بٌت الصالةوبالتحدٌد فً البالطة الرابعة  ،قابل المحرابم
أعمدة رخامٌة عددها أربعة، ٌختلؾ شكلها عن األعمدة السابقة، فهً ترتفع على 
قاعدة آجرٌه من أربعة مدامٌك فً كل واحد قطعتٌن من اآلجر، ثم تلٌها قاعدة العمود 

ثم ٌلٌها بدن حلزونً الشكل ٌنتهً بتاج  الرخامٌة، وهً عبارة عن حلقة دائرٌة،
بصلً تزٌنه أوراق األكانتس فً صفٌن، ٌعلوه كابول خشبً تمتد فوقه عوارض 
خشبٌة هً األخرى تصل بٌن العمود واآلخر، وعلٌها ترتكز العوارض واأللواح التً 

 تشكل الدكة. 
هً وخلؾ هذه الدكة وعلى طول البالطة األخٌرة من بٌت الصالة تقوم سدة 

األخرى مصنوعة من الخشب، وترتكز على سواري خشبٌة، ٌزٌن واجهتها األمامٌة 
وواجهة الدكة صؾ من الدرابزٌنات تؽطٌها من الخلؾ لوحات مستحدثة، وٌتم 
الصعود إلى هذه السدة عبر سلم خشبً ٌقع خارج بٌت الصالة ٌإدي إلى باب فتح فً 

 أعلى الجدار.
 :دكة المبلغ بجامع سيدي الكتاني -5

سوق العصر، ٌرجع بناإه  ٌقع جامع سٌدي الكتانً بمدٌنة قسنطٌنة بجوار
      . (42)م3448هـ/3312إلى الباي صالح بن مصطفى الزمٌرلً فً سنة 

، 6)انظر المخطط رقم وٌقابل المحراب فً مإخرة البالطة دكة المبلػ 
تقوم على أعمدة رخامٌة اسطوانٌة البدن، ٌعلوها تاج ٌتشكل من  (7والصورة رقم 

ثالثة أجزاء، السفلً تزٌن واجهاته أربعة أوراق اكانتس، ٌعلوه انتفاخ مشكل من 

                                                        
هذا الجامع أنظر: دحدوح )عبدالقادر(، مدٌنة قسنطٌنة خالل العهد العثمانً دراسة حول  -( 31

، 3، ج4عمرانٌة أثرٌة، رسالة دكتوراه فً اآلثار االسالمٌة، معهد اآلثار، جامعة الجزائر 
. بن بلة )خٌرة(، المرجع 14-17. عزوق )عبد الكرٌم(، المرجع السابق، ص411-414ص

  .12-41السابق، ص 
. انظر أٌضا: بوروٌبة )رشٌد(، 536-411دحدوح )عبدالقادر(، المرجع السابق، ص  -( 42

الكتابات األثرٌة فً المساجد الجزائرٌة، ترجمة ابراهٌم شبوح، الشركة الوطنٌة للنشر 
. 14-13بن بلة )خٌرة(، المرجع السابق، ص . 312-341، ص3141والتوزٌع، الجزائر، 

خضر(، جامع الكتابات األثرٌة العربٌة بالجزائر، الجزء األول: معزوز )عبد الحق( و درٌاس )ل
ٌئر خادم، -كتابات الشرق الجزائري، منشورات المتحؾ الوطنً لآلثار القدٌمة، مطبعة سومر

  .312-341، ص4222الجزائر، 

Annuaire de :  A.CHERBONNEAU, «Inscriptions arabes de la province de Constantine», in

111. -1857, P110-, 1856ociété archéologique de la province de Constantinela s 
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أقواس مقلوبة إلى األسفل، تتوسطها حبٌبات بٌضاوٌة نسبٌا، ٌعلوها الجزء الثالث، 
  أربعة أهلة.األعلى، تزٌن واجهاته وهو مربع الشكل ومتدرج نحو 

عوارض خشبٌة  تستند علٌها ألواح، وقد زٌن الوجه  عمدةترتكز فوق اال
السفلً من العوارض بؤشرطة نباتٌة مورقة ومزهرة بؤزهار ثمانٌة الفصوص حفرت 
بؤسلوب بارز، فً حٌن زخرفت األلواح فً وجهها السفلً هً األخرى بؤسلوب 

ؤلؾ زخارفها من باقة بها أوراق نباتٌة ، تت(8)انظر الصورة رقم التلوٌن أو الصباؼة
وسٌقان وأزهار مختلفة داخل دائرة كبٌرة تتوسط مربعا زخرؾ فً ضلعٌن من 
أضالعه بسٌقان وأزهار وأوراق مرصعة، وٌحد هذا المربع إطار مشكل من 
شرٌطٌن ٌتقاطعان فً منتصؾ األضالع وٌتداخل معهما شرٌط مربع الشكل وضعت 

ألشرطة مسامٌر مذهبة، وزٌنت المساحة المحصورة بٌن فً مواضع تقاطع هذه ا
الشرٌطٌن الممتدان على طول أضالع اللوحة الفنٌة بؤشكال نباتٌة طبٌعٌة تتشكل من 
سٌقان تتفرع عنها أؼصان مورقة ومزهرة، وفً أركان هذا اإلطار ٌتداخل شرٌطان 

 ؽٌر. ربعات ركنٌة ٌتوسطها مربع صوٌتقاطعان أربع مرات لتتشكل أربعة م
خماسً األضالع، باتجاه القبلة بروز  الدكة المقابل للمحراب ٌتوسط سٌاج

مزٌن هو اآلخر فً وجهه السفلً بزخارؾ بارزة فً شكل شرٌط مضلع ٌتؤلؾ من 
سٌقان نباتٌة مورقة ومزهرة، تتوسطه دائرة بداخلها دائرة اصؽر منها فً مركزها 

ملتوٌة تبرز منها أوراق رسمت زهرة ثمانٌة الفصوص تنبعث منها سٌقان 
 .(4)انظر الصورة رقم وأزهار

وٌمتد على جنبً الدكة باتجاه شمالً وجنوبً سدة خشبٌة تقوم على سواري 
اسطوانٌة، وهً تخلوا من الزخارؾ فٌما عدا الدرابزٌن الذي ٌمتد على طول 

فً واجهتها المقابلة للمحراب، وٌتم الصعود إلٌها بواسطة سلم معدنً مستحدث ٌقع 
 الزاوٌة الشمالٌة الؽربٌة داخل بٌت الصالة.  

 دكة المبلغ بجامع الباشا بوهران: -6

، وهو ٌنسب إلى بوسط مدٌنة وهران ٌقع هذا المسجد بالقرب من قصر الباي
بعد افتتاح مدٌنة وهران وتحرٌرها من قبضة االستعمار ببنائه حسن باشا الذي أمر 

 .(43)م(3414هـ/3424فً سنة )االسبانً 
فً تقع  (1، والصورة رقم 7)انظر المخطط رقم ٌضم جامع الباشا دكة للمبلػ

الصالة، وهً تقوم على اعمدة  آخر المساحة التً اسفل القبة المركزٌة بوسط فً بٌت
ترتكز على قاعدة مشكلة من جزء مربع تعلوه ثالث حلقات مثمنة متدرجة رخامٌة 

مثمن ونصفه العلوي حلزونً، ٌتوجه االنتفاخ والبروز، بعلوها بدن نصفه السفلً 
تاج متؤثر بالطراز الكورنثً، حٌث تؽطٌه اوراق األكانتس فً جزءه السفلً وفً 

 األركان زٌن بحلزونات تتوسطها فً واجهات التاج اهلة.

                                                        
مهٌرس )مبروك(، المساجد العثمانٌة بوهران ومعسكر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  -( 43

 .11-14. أنظر أٌضا: بن بلة )خٌرة(، المرجع السابق، ص 51-54، ص 4221الجزائر، 
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وفوق األعمدة ترتكز عوارض خشبٌة تستند علٌها األلواح، وفً واجهة الدكة 
ت، ٌحٌط بالدكة من جهاتها األربع، وٌتم ٌقوم سٌاج مشكل من صؾ من الدرازٌنا

الصعود إلى سطح الدكة  عبر سلم خشبً ٌقع فً الجهة الخلفٌة من الدكة، ٌستند على 
أرضٌة بٌت الصالة ثم ٌمتد بشكل مائل الى اعلى سطح الدكة، وهو فً شكل ألواح 
سفلٌة ولوحٌن جانبٌٌن مثبتتة فٌها الدرجات من دون أن ٌستند الصاعد على 

 ازٌنات.در
 ثالثا/ الدراسة التحليلية:

 موضع الدكة:/ 3
ٌحتل موضع الدكة بالمساجد الجزائرٌة خالل العصر العثمانً موضعا مقابال 
للمحراب داخل بٌت الصالة، إال أن الموضع هذا ٌمكن تمٌٌز نمطٌن منه على حسب 
اختالؾ نمط تخطٌط بٌت الصالة، فؤما بالنسبة للنمط القائم على نظام البالطات 

ع سٌدي الكتانً بقسنطٌنة، وفً والبوائك، فنجده فً كل من الجامع األخضر وجام
الموضع نفسه، حٌث نجدها تقع فً البالطة ما قبل كلى المسجدٌن نجد الدكة تحتل 

األخٌر فً محور مع المحراب والمدخل الرئٌسً لبٌت الصالة، وخلؾ الدكة نجد 
 سدة تمتد على عرض البالطة األخٌرة من بٌت الصالة.

ت التخطٌط القائم على طراز القبة اما النمط الثانً فنجده فً المساجد ذا
المركزٌة، والذي نجده فً كل من جامع صفر والجامع الجدٌد بمدٌنة الجزائر وجامع 
الباشا بوهران، حٌث نجد فً كل منها أن الدكة تحتل مكانا أسفال من القبة المركزٌة، 

ً جامع صفر وجامع الباشا بوهران فإال أنها تختلؾ من حٌث موضعها بالضبط، ف
تحتل  بٌنما نجدها فً الجامع الجدٌدفً آخر المساحة المؽطاة بالقبة المركزٌة نجدها 

 .مركز المساحة أسفل القبة المركزٌة
معروفة فً مساجد موضع مقابل للمحراب  وقد كانت ظاهرة وجود الدكة فً

مثلما هو الحال فً جامع ٌوسؾ داي عدة من مختلؾ انحاء العالم االسالمً، 
م(، و 3444هـ/3351( و جامع حسٌن بن علً )3837-3836ـ/ه3245-3246)

، وهو األمر ذاته نجده فً طرابلس مثل (44)م(3136هـ/3452جامع صاحب الطابع )
م( 3811-3811هـ/3332م( وجامع شائب العٌن )3816هـ/3328جامع الدرج )

فً مصر تتفق جمٌع ، و (45) م(3454-3458هـ/3361وجامع احمد باشا القرمانلً )
ساجد من حٌث وجود الدكة مقابل المحراب فٌما عدا دكة مسجد عقبة بن عامر الم
أمثلتها نذكر دكة التً تقع فً الجدار الشمالً الشرقً، ومن  (م3877/هـ3288)

، م(3832هـ/3231)(، ودكة مسجد الملكة صفٌة م3743/هـ141)جامع سنان باشا 
هـ(، ومسجد 3213ومسجد ذي الفقار) (،م3446/هـ3311)ودكة مسجد ابً الذهب 

                                                        
22

A.SAADAOUI, op-cit, P42-43, 160, 268. 

http://www.medinatunis.com/index.php/ar/mosquees-et-zaouias.    
 .312-311البهنسً )صالح احمد(، المرجع السابق، ص  -( 45
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، (46)م(3414هـ/3244)ومسجد محمود حرم(، م3466/هـ3374)الشٌخ مطهر
م(، ودكة جامع سلٌمان آؼا السلحدار 3741هـ/157مسجد سلٌمان باشا بالقلعة )و
وفً سورٌا نذكر دكة جامع سنان باشا . (47) م(3151هـ/3477)

جامع  دكةم(، وفً العراق نذكر 3718هـ/177بدمشق)
ببؽداد،  م(3148هـ/3464خانة)الحٌدر  م(، وجامع3417هـ/3432األحمدٌة)

، ودكة جامع م(3643-3685هـ/148-181)وبتركٌا نذكر دكة جامع محمد الفاتح
  .(48)م(3787-3784ودكة جامع مهرامً فً استانبول) م(،3728هـ/134)باٌزٌد 

وإذا كانت ؼالبٌة الدكك جاء موضعها مقابال للمحراب وفً مإخرة بٌت 
الصالة بداخل الجزائر أو خارجها فؤلنها تستجٌب لوظٌفتها األساسٌة وهً أن ٌصلً 

 فٌها المبلػ وٌقوم بتكرار التكبٌر والتسلٌم 
 األعمدة:/ 2

عرفت دكة المبلػ فً المساجد االسالمٌة عدة أنواع من حٌث القوائم التً 
ترتكز علٌها، فمنها ما ٌرتكز على كوابٌل تستند إلى الجدار الخلفً لبٌت الصالة، وقد 
تكون تلك الكوابٌل إما من الخشب او الحجر وربما من الرخام أحٌانا، ومن الدكك ما 

تقوم اعمدة بالطات بٌت السالة، ومنها ماكانت تستند مباشرة على دعامات او كانت 
، وفً الجزائر نجد ان كل أقٌمت خصٌصا لها على أعمدة رخامٌة او سواري خشبٌة

النماذج المدروسة تقوم على إما أعمدة رخامٌة كما هو الحال فً جامع صفر والجامع 
عمدة األخضر وجامع سٌدي الكتانً بقسنطٌنة وجامع الباشا بوهران، وإما على أ

 رخامٌة كما هو الحال بالنسبة للجامع الجدٌد بمدٌنة الجزائر.
فؤما بالنسبة لؤلعمدة الرخامٌة فإننا نرى فٌها تنوعا من حٌث طرزها 
وأنماطها، حٌث جائت فٌها األبدان إما اسطوانٌة واسعة فً األسفل وضٌقة فً 

إما حلزونٌة كما هو األعلى كما هو الحال بالنسبة ألعمدة دكة جامع سٌدي الكتانً، و
الحال بالنسبة ألعمدة دكة الجامع األخضر بقسنطٌنة، وإما نصفها السفلً مثمن 
والنصؾ العلوي حلزونً كما هو الحال فً أعمدة مدة جامع صفر وجامع الباشا 
بوهران، كما تنوعت تٌجانها، فمنها ما جاء متؤثرا بالطراز الكورنثً كما هو الحال 

ة دكة جامع الباشا بوهران، وتٌجان دكة الجامع الجامع األخضر لتٌجان أعمدبالنسبة 
بقسنطٌنة، وإن كانت تٌجان هذا المعلم متمٌزة جدا عن ؼٌرها من التٌجان فً كونها 
تنتهً بقمة محدبة وضٌقة تزٌنها لفائؾ من ورق األكانتس، ومنها ما جاء متؤثرا 

جامع سٌدي الكتانً الذي دكة  بالطراز األٌونً كما هو الحال بالنسبة لتٌجان أعمدة
ٌوجد فٌه عنصر البٌضة واللسان، بٌنما جاءت تٌجان دكة جامع صفر متؤثرة بالنمط 

                                                        
 .66-64كشك)شادٌة الدسوقً عبدالعزٌز(، المرجع السابق، ص  -( 46
 .312-311البهنسً )صالح احمد(، المرجع السابق، ص  -( 47
. أنظر أٌضا: أحمد)حمادة ثابت 515ٌوسؾ احمد(، المرجع السابق، ص  القصٌري)اعتماد -( 48

 .318-316محمود(، دكة المبلػ، المرجع السابق، ص
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المؽربً، اما سواري دكة الجامع الجدٌد فهً األخرى اتخذت هٌئة عمود سواء من 
 او من حٌث تاجها المزخرؾ بحلزونات ركنٌة. حٌث شكلها األسطوانً

كة المبلػ فوق أعمدة معروؾ فً العالم االسالمً، وقد كانت ظاهرة إقامة د
فً تونس كما هو الحال فً دكة المبلػ بجامع ٌوسؾ داي حٌث نرى لها عدة أمثلة 

م(، و 3444هـ/3351( و جامع حسٌن بن علً )3837-3836هـ/3245-3246)
دكة مسجد الملكة صفٌة  ، وفً مصر(44)م(3136هـ/3452جامع صاحب الطابع )

دكة جامع باٌزٌد فً تركٌا  ، و(41)هـ( بالقاهرة3364سجد الكخٌا)هـ(، وم3231)
-3685هـ/148-181م(، وجامع محمد الفاتح)3516هـ/416ٌلدرٌم فً مودرنو)

وجامع م(، 3611-3616الثانً فً أدرنة )م(، ودكة جامع باٌزٌد 3643
-144م(، وجامع السلٌمٌة فً أدرنة )3774-3772هـ/187-174السلٌمانٌة)

فً و، (41)م(3834-3821، ودكة المبلػ بالجامع األزرق)م(3746-3781/هـ114
أقٌمت أعمدة من الخشب فً دكة جامع شائب العٌن بطرابلس  طرابلس

مساجد نماذج المتبقٌة فً ونفس األمر بالنسبة لل ،(52)م(3811-3811هـ/3332)
دكة المبلػ ، ومن نماذجها نذكر استخدمت فٌها األعمدة الرخامٌةفهً األخرى  ،الهند

م( ومسجد 3872-3866م(، والمسجد الجامع بدهلى)3861بالمسجد الجامع بؤجرا)
 . (53)م(3872فتح بورى بٌجم)

 السلم الصاعد:/ 3

لقد عرفت ؼالبٌة ساللم دكك المبلؽٌن فً العصر االسالمً استخدام نوعٌن 
الصالة ٌنتهً من األشكال، نوع ٌكون فٌه السلم محفور فً سمك الجدار الخلفً لبٌت 

بباب ٌفضً الى الدكة وأحٌانا ٌمكن الوصول منه اٌضا الى المئذنة، بٌنما فً النوع 
الثانً نجده عبارة عن سلم موصول مباشرة بالدكة داخل بٌت الصالة، وكال النوعٌن 

 نجدهما مستخدمان فً الجزائر خالل العصر العثمانً.
الجامع ، فٌما عدا سلم دكة مثال أيال نجد له فؤما بالنسبة للنوع األول ف

ووجود باب فً ، من حٌث أنه ٌقع خارج بٌت الصالة ه، الذي ٌشبهاألخضر بقسنطٌنة
ولٌس أعلى الجدار ٌفضً الى الدكة، فً حٌن ٌكمن االختالؾ فً كونه سلما خشبٌا 

درجا محفورا فً سمك الجدار، على ؼرار ما هو معروؾ فً هذا النمط، الذي تعود 
لى ما قبل العصر العثمانً، حٌث وجدت نماذج له فً مساجد عباسٌة فكرة ظهوره ا

                                                        
27   A.SAADAOUI, op-cit, P42-43, 160, 268. 
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بالعراق، والتً نذكر من بٌنها سلم دكة جامع الخفافٌنً فً بؽداد المإرخ بسنة 
م، 3441هـ/848م، وسلم دكة جامع قمرٌة ببؽداد أٌضا المإرخ بسنة 3424هـ/711

ى ؼاٌة العصر العثمانً وهو نفس النمط الذي استمر بعد ذلك فً العصور التالٌة ال
ودكة جامع باٌزٌد  م(، و3831هـ/3241ومن أمثلته نذكر جامع العاقولٌة ببؽداد )

م( وجامع 3774هـ/187جامع مهرامً)م(، ودكة 3611-3616الثانً فً أدرنة )
مسجد داود ، وبمصر نذكر (54)باستانبول م(3783هـ/181)رستم باشا

ومسجد الملكة  ،(م3784/هـ147المحمودٌة)مسجد و ،م(3761هـ/177باشا)
ومسجد ٌوسؾ آؼا  م(3838هـ/3247)ومسجد البردٌنً م(3832هـ/3231)صفٌة

، كما وجدت (55)م(3414هـ/3244)ومسجد محمود حرم( م3847/هـ3257)الحسٌن
أمثلة لهذا النمط فً لٌبٌا وٌمكن أن نراه فً جامع شائب العٌن بطرابلس 

 .(56)م(3811-3811هـ/3332)
فً كل من سلم دكة جامع صفر بمدٌنة الجزائر فإننا نجده  النمط الثانًاما 

 وسلم دكة جامع الباشا بوهران، حٌث كل واحد منهما هو عبارة عن سلم خشبً
م ٌستمر بشكل مائل إلى سطح الدكة، ؼٌر ث ،ٌرتكز على أرضٌة بٌت الصالة مباشرة

، فٌه درج مفرغ رغ، أي استخدملم دكة جامع صفر مفأن الفرق بٌنهما ٌكمن فً أن س
، وٌحٌط به درابزٌن من الجانبٌن، فً حٌن من ؼٌر ألواح تؽطً درجاته من األسفل

حٌث تكسوه ألواح خشبٌة من  ،ٌتسم سلم دكة جامع الباشا بوهران بؤنه مصمت
 األسفل، كما أنه من ؼٌر درابزٌن.

قد شاع فً ، ومعروفا فً مختلؾ أنحاء العالم االسالمًوقد كان هذا النمط 
جامع حسٌن ( و3837-3836هـ/3246-3245ؾ داي )تونس ومن امثلته جامع ٌوس

، وفً (57)م(3136هـ/3452م(، و جامع صاحب الطابع )3444هـ/3351بن علً )
وفً ، (58) م(3844هـ/3215لٌبٌا من أمثلته نذكر دكة جامع سٌدي سالم المشاط)

م(، ودكة 3411-3411هـ/811)تركٌا نجده فً دكة مسجد أشرؾ أؼلو فً بٌشهر 
استخدم بكثرة فً  كما،  (54)م(3746-3781هـ/114-144جامع السلٌمٌة فً أدرنة )

نذكر دكة المبلػ بمسجد محب الدٌن أبً الطٌب )القرن من أمثلته ومصر 
م(، ومسجد ذي الفقار 38هـ/32م(، ومسجد تؽري بردى)القرن 38هـ/32
م(، ومسجد 38هـ/32ومسجد مرزوق األحمدي)القرن  (،م3882/هـ3213)بك

                                                        
. أنظر أٌضا: القصٌري)اعتماد ٌوسؾ 314أحمد)حمادة ثابت محمود(، المرجع السابق، ص -( 54

 .516-513احمد(، المرجع السابق، ص 
 .13-11، ص المرجع السابقكشك)شادٌة الدسوقً عبدالعزٌز(،  -( 55
 . 313-312ع السابق، ص المرج البهنسً )صالح احمد(، -( 56
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(، م3456/هـ3364الكخٌا)، ومسجد م(3811هـ/3332)مصطفى جورجً مٌرزا
دكة المبلػ بالمسجد نذكر  الهند، وفً (51) (م3466/هـ3374)ومسجد الشٌخ مطهر

م( ومسجد فتح بورى 3872-3866م(، والمسجد الجامع بدهلى)3861الجامع بؤجرا)
 .(51)م(3872بٌجم)

فقد جددت بشكل كلً سلم دكة جامع سٌدي الكتانً بقسنطٌنة أما بخصوص 
وصارت من حدٌد ٌلتؾ بشكل حلزونً ٌقع فً الركن الشمالً الشرقً من بٌت 
الصالة ٌفضً الى سدة تبدو هً األخٌرة حدٌثة ومنها ٌتم الوصول الى الدكة، فً 

دكة الجامع الجدٌد بمدٌنة حٌن ال نجد السلم الذي كان من خالله ٌتم الوصول الى 
الجزائر، حٌث ٌتم الوصول الٌها حالٌا عبر درج منبر خشبً كان فً األصل هو 
منبر الجامع قبل أن ٌتم وضعه خلؾ الدكة وٌستؽل كسلم لها بعد أن جلب الٌه منبر 
جامع السٌدة الذي هدمه االستعمار الفرنسً ولم ٌبق منه اال منبره الرخامً الذي ال 

مل حالٌا فً الجامع الجدٌد، ولكن بمكن القول أن دكة هذا الجامع وباعتبار زال ٌستع
أنها تقع فً أسفل القبة المركزٌة فً وسط بٌت الصالة فإنه من ؼٌر المستبعد أنه كان 

باشا لها سلم خشبً موصول بها على ؼرار ما نراه فً دكة جامع صفر ودكة جامع ال
 بوهران.

  :السقف/ 4
لمبلػ فً الجزائر خالل العصر العثمانً من براطٌم دكة ا سقؾتشكل ٌ

خشبٌة مستقٌمة تستند مباشرة على السواري الخشبٌة بالنسبة لدكة الجامع الجدٌد 
وعلى األعمدة الرخامٌة بالنسبة لباقً الدكات، من ؼٌر أن تكون هناك أقواس أو 

هً ممتدة بشكل األلواح وبناء، ٌفصلها بٌنهما، وعلى تلك البراطٌم تستند  عقود او
عرضً على البراطٌم، وٌتشابه هذا التشكٌل فً كل الدكك المدروسة فٌما عدا بعض 

كسٌت قاعدتها كلها الفروقات الطفٌفة، حٌث نجد دكة المبلػ بجامع سٌدي الكتانً 
 خارؾ ملونة وأخرى منقوشة، فً زٌنت وزخرفت بؤلواح تحمل ز

سواء أكان منفذا بؤسلوب الحفر أو وقد وجدت ظاهرة زخرفة سقؾ الدكة 
سقؾ فً عدة نماذج من مختلؾ أنحاء العالم االسالمً ومن األمثلة نذكر الملون، 

، وسقؾ دكة جامع (62)م( بطرابلس3811-3811هـ/3332جامع شائب العٌن )
سقؾ دكة مسجد سنان باشا صر ، وبم(63)بتونس م(3886هـ/3246)حمودة باشا

، وسقؾ دكة م(3832هـ/3231)الملكة صفٌة  ( ومسجدم3743/هـ141ببوالق)
ومسجد مصطفى جورجً  م(3838هـ/3247)مسجد عقبة بن عامر

مد ح، ومسجد م(م3466/هـ3374)، ومسجد الشٌخ مطهر م(3811هـ/3332)مٌرزا
                                                        

 .13-11 كشك)شادٌة الدسوقً عبدالعزٌز(، المرجع السابق، ص -( 51
 .411علً)أحمد رجب محمد(، المرجع السابق، ص  -( 51
 .312، المرجع السابق، ص (البهنسً )صالح احمد -( 62
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، ومن (64)م(3414هـ/3244)، ومسجد محمود محرم(م3446هـ/3374ابً الذهب)
م(، ودكة 3743-3776هـ/141-184باشا )امثلته بتركٌا نذكر دكة جامع قره أحمد 

 .(65)م(3743هـ/141جامع صوقللو محمد باشا فً قادرؼا)
فقد سبق وأن شاعت اما من حٌث مادة الخشب التً نفذ بها سقؾ الدكات، 

هذه المادة فً بناء وتشكٌل سقؾ دكة البملػ بمختلؾ أنحاء العالم االسالمً، ففً 
دكك مصر بعد أن كانت فً العصر المملوكً مشٌدة من مادة الرخام على ؼرار 

المبلؽٌن بمساجد تونس خالل العصر العثمانً على ؼرار دكة جامع ٌوسؾ داي 
م(، و 3444هـ/3351مع حسٌن بن علً )( و جا3837-3836هـ/3245-3246)

، وهو األمر ذاته نجده فً طرابلس فً (66)م(3136هـ/3452جامع صاحب الطابع )
م(، ودكة مسجد 3881هـ/3212-دكة جامع سٌدي سالم المشاط

م( وجامع شائب 3816هـ/3328الدرج )م(، ودكة جامع 3812هـ/3213محمود)
-3458هـ/3361ا القرمانلً )م( وجامع احمد باش3811-3811هـ/3332العٌن )
، كما وجدت بتركٌا عدة نماذج من الدكك المصنوعة من الخشب والتً (67)م(3454

م( فً بٌشهر، ودكة جامع 3414هـ/818منها نذكر دكة مبلػ جامع اشرؾ أؼلو )
م( فً استانبول، ودكة جامع رستم 3728-3723باٌزٌد الثانً)

  .(68)م( باستانبول3783هـ/181باشا)
 ة على ذلكمثلأل، ومن امصروهً المادة نفسها التً نجدها مستخدمة فً و 

، ودكة مسجد م(3552-3541هـ/452-441)دكة مسجد الماسً الحاجبنذكر 
آؼا  (، ودكة مسجد آق سنقر ابراهٌمم3562-3554/هـ462-451الطنبؽا الماردانً )

 م(3578هـ/474)( ومسجد السلطان حسنم3561-3564/هـ461-464مستحفظان)
( وؼٌره، وأحٌانا من مادة الحجر مثل دكة م3517/هـ418رسة برقوق)ومسجد مد

(، لكن سرعان ما شاعت مادة الخشب خالل م3561/هـ472مسجد شٌخو الناصري )
 .(64)العصر العثمانً

 

                                                        
، اللوحة 341 كشك)شادٌة الدسوقً عبدالعزٌز(، المرجع السابق، ص -(64

 .328،321، 15،17،11،14،11،325رقم
 .554السباعً)أمٌرة عماد فتحً محمد(، المرجع السابق، ص  -( 65
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 السياج:/ 5
ٌحٌط بجمٌع دكك المبلؽٌن الباقٌة بمساجد الجزائر خالل العصر العثمانً 

ٌلتؾ حول الدكة من الجهات  بطرٌقة الخرط فً شكل درابزٌنسٌاج خشبً مشكل 
األربع فً ما عدا دكة الجامع األخضر ودكة جامع سٌدي الكتانً بقسنطٌنة حٌث 
ٌلتؾ بهما الدرابزٌن من ثالث جهات فقط لكونهما مدمجتان فً الضلع الخلفً مع 

  من بٌت الصالة.سدة تمتد عرضٌا على البالطة األخٌرة 
عنصر الدرابزٌن المحٌط بدكة المبلػ فً مختلؾ أنحاء وقد شاع استخدام 

-3245العالم االسالمً، ومن امثلة ذلك بتونس نذكر دكة جامع ٌوسؾ داي )
م(، ودكة 3444هـ/3351(، ودكة جامع حسٌن بن علً )3837-3836هـ/3246

امع ، دكة ج(61)م(، ودكة جامع حمودة باشا3136هـ/3452جامع صاحب الطابع )
 م( وجامع احمد باشا القرمانل3811ً-3811هـ/3332شائب العٌن )

م( 3156-3155هـ/3472-3461وجامع قورجً)م( 3454-3458هـ/3361)
م( ببؽداد، ودكة جامع 3742هـ/141، ودكة المبلػ بجامع المرادٌة )(61)بطرابلس
ة ودك م(  ببؽداد،3148هـ/3464خانة)الحٌدر  وجامع م(،3417هـ/3432األحمدٌة)

، وجامع م(3728هـ/134)جامع سنان باشا بسورٌا، وبتركٌا نذكر جامع باٌزٌد 
، ودكة (72)م( باستانبول3783هـ/181م( وجامع رستم باشا)3774هـ/187مهرامً)

م(، ودكة جامع صوقللو محمد 3743-3776هـ/141-184جامع قره أحمد باشا )
مسجد الملكة صفٌة ، وبمصر نذكر دكة مبلػ (73)م(3743هـ/141باشا فً قادرؼا)

ودكة مسجد  م(3877هـ/3288)م(، ودكة مسجد عقبة بن عامر3832هـ/3231)
دكة المبلػ بالمسجد نذكر  الهند، وفً (74)م(3811هـ/3332)مصطفى جورجً مٌرزا

م( ومسجد فتح بورى 3872-3866م(، والمسجد الجامع بدهلى)3861الجامع بؤجرا)
 .(75)م(3872بٌجم)

دكة جامع سٌاج لفت االنتباه، هو أن أهم ما ٌمن لعل و
م( بمدٌنة 3882هـ/3242م(، وسٌاج دكة الجامع الجدٌد)3757هـ/163صفر)

م( بقسنطٌنة ٌوجد فً 3448هـ/3312)دكة جامع سٌدي الكتانًالجزائر، وسٌاج 
وسط واجهته المقابلة للمحراب حنٌة بارزة فً شكل محراب، وهً تؤخذ شكل حنٌة 

كة جامع صفر ودكة الجامع الجدٌد، فً حٌن تؤخذ شكال نصؾ دائري فً كل من د
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خماسً األضالع فً دكة جامع سٌدي الكتانً، فً حٌن تخلو دكة كل من الجامع 
م( 3414هـ/3424م( بقسنطٌنة ودكة جامع الباشا بوهران)3465هـ/3378األخضر)

 من هذه الحنٌة.
علٌه من  وتعد هذه الظاهرة فرٌدة من نوعها، حٌث لم أعثر فٌما اطلعت

مراجع متخصصة وأخرى ؼٌر متخصصة فً الموضوع على أي دكة فً العالم 
، فهل هً اذا ابتكار جزائري ومٌزة تختص بها دكة االسالمً لها مثل هذه الحنٌة

 المبلػ فً الجزائر عن سائر دكك المبلؽٌن فً العالم االسالمً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    66 العربيدراسات في آثار الوطن 

044 

 

 :خاتمة
المتواضع ٌمكن القول أن دكة المبلػ ظهرت فً مساجد فً ختام هذا البحث  

الجزائر مع الدخول العثمانً، وهً من بٌن التؤثٌرات التً عرفتها الجزائر خالل 
العصر العثمانً، واألهم من ذلك هو أن هذه الدكة ال نجدها اال فً المساجد التً 

الحكام األتراك العثمانٌٌن سواء كانوا من الباشاوات والداٌات كما هو  ت برعاٌةشٌد
او  ،الحال بالنسبة لجامع صفر والجامع الجدٌد بمدٌنة الجزائر، وجامع الباشا بوهران

الباٌات كما هو الحال بالنسبة لدكة الجامع األخضر ودكة جامع سٌدي الكتانً 
وجود فً باقً المساجد التً هً من بناء بقسنطٌنة، فً حٌن ال نجد لهذا العنصر أي 

وهو األمر الذي السكان المحلٌٌن او مساجد ترجع الى فترة ما قبل العصر العثمانً، 
ٌإكد على انها من التؤثٌرات العثمانٌة، كما ٌمكن االشارة إلى أن الدكك الباقٌة 

فً حٌن ال والمعروفة بمساجد الجزائر كلها توجد بمساجد كانت تتبع المذهب الحنفً 
نملك أي اشارة إلى وجود هذا العنصر فً المسجد الذي ٌتبع المذهب المالكً 
بالجزائر، علما بؤن هذا المذهب تمسك به السكان المحلٌون وقد أقام األتراك 

فهل كان ارتباط عنصر الدكة جد خاصة لهم تتبع المذهب الحنفً، العثمانٌون مسا
مذهبٌا أم أن المساجد المالكٌة المذهب أبت إال أن  ارتباطابالمساجد العثمانٌة الحنفٌة 

 .تسٌر على النمط العتٌق الذي لم ٌعرؾ هذا العنصر
اتسمت الدكك المدروسة بؤنها كلها تقع مقابل المحراب فً موضع أقرب الى 

التً الجهة الخلفٌة من بٌت الصالة منه الى المحراب، فٌما عدا دكة الجامع الجدٌد 
، وهو تقلٌد الى جدار القبلة منه الى الجدار الخلفً لبٌت الصالةجاء موضعها أقرب 

 اء العالم االسالمً.رجشاع اتباعه فً الكثٌر من المساجد بمختلؾ أ
جاءت الدكك كلها مصنوعة من الخشب تستند على أعمدة رخامٌة فٌما عدا 
دكة جامع صفر فهً تقوم على سواري خشبٌة، كما أنها محاطة بسٌاج من 

داخل زٌنات، وٌتم الصعود الٌها عن طرٌق سلم خشبً هو اآلخر متصل بها الدراب
بٌت الصالة، وهً نفسها التقالٌد التً رأٌناها فً الكثٌر من الدكك فً مساجد العالم 
االسالمً قبل العصر العثمانً، ولعل أهم ما تتمٌز به دكك المبلػ بالجزائر خالل 

واجهتها المقابلة للمحراب بروز اتخذ العصر العثمانً هو كونها تضم بروزا فً 
شكال نصؾ دائري فً كل من دكة جامع صفر ودكة الجامع الجدٌد بمدٌنة الجزائر 
فً حٌن اتخذت شكال خماسً االضالع فً دكة جامع سٌدي الكتانً، وهً مٌزة لم 

بشؤنها معلومات فً مختلؾ أنحاء العالم  نجد لها مثٌال فً الدكك التً وصلتنا
 .االسالمً
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 الصور:المخططات وملحق 

 

 
 بتصرف عن بن بلةصفر : جامع 6 المخطط

 

 
 

 األخضرجامع ال: 3 المخطط              عن بن بلةالجديد جامع ال: 2 المخطط
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 : جامع سيدي الكتاني 4 المخطط
 
 

 
 بتصرف عن بن بلة : جامع الباشا بوهران5 المخطط
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 بجامع صفر.: دكة المبلغ 6الصورة رقم 

 

 دكة المبلغ بجامع صفر.منظر جانبي ل: 2الصورة رقم 
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 : دكة المبلغ بالجامع الجديد03الصورة رقم

 

 : دكة المبلغ بالجامع األخضر.04الصورة رقم 
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 : دكة المبلغ بجامع سيدي الكتاني.5الصورة رقم 

 

 : زخارف سقف دكة المبلغ بجامع سيدي الكتاني.6الصورة رقم 
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 : زخارف سقف دكة المبلغ بجامع سيدي الكتاني.7الصورة رقم 

 

 : دكة المبلغ بجامع الباشا بوهران.8الصورة رقم 

 

 

 


