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 :الملخص

تنوع و ثراء أشكال التصمٌمات، و زخارف العناصر المعمارٌة و الهندسٌة فً العمارة االسالمٌة هً مصدر الوحدة  إن  

 و االنسجام التً تمٌز التراث الثقافً والحضاري اإلسالمً.

هذا العمل جاء نتٌجة مالحظة  وضوح الضعف اإلبتكاري فً الجانب المعماري وغٌاب الخصائص والسمات لفنون 

عمارة اإلسالمٌة فً المساجد المعاصرة فً الجزائر، أٌضا ما تعرضت له المساجد التارٌخٌة من تغٌرات ظاهرٌة بعد ال

ان عرفت هذه األخٌرة عملٌات ترمٌم بغٌة المحافظة علٌها إال ان النتائج المتحصل علٌها  فً النهاٌة كانت دون المستوى 

  .المطلوب

 .ذات البعدٌن, التصامٌم المستقبلٌة و الحفاظ على المبانً التارٌخٌةإذا و إنطالقا من هذه اإلشكالٌة 

 :جاءت لتيجيب على التساؤالت التالية مشكلة البحث

كٌف ٌمكننا إستغالل التراث الثقافً و الحضاري اإلسالمً إلبتكار تصامٌم حدٌثة للمساجد المعاصرة فً  

 التراثٌة فً العمارة اإلسالمٌة؟ الجزائر والحفاظ على التراث دون المساس بأصالة القٌم

 ما مدى توافق التشكٌل المعماري للمساجد التً بنٌت بعد االستقالل و خصائص و سٌمات العمارة اإلسالمٌة؟ 

 :أهمية البحث

 إلقاء الضوء على  ماهٌة و عبقرٌة الفنون و العمارة اإلسالمٌة و ضرورة استعمالها فً التصمٌمات المستقبلٌة. 

 :هدف البحث

مرجعً للتصمٌم المعماري والفنً  إسالمً و وضع إطار تهدف هذه الدراسة إلى ابتكار تصامٌم ذات طابع  

تستعمل لتصمٌم المساجد فً المستقبل فً الجزائر  من جهة و الحفاظ على  التراث المعماري اإلسالمً من 

 خالل الترمٌم دون المساس بأصالته وقٌمته التارٌخٌة. 

 :منهجية البحث

 المنهج التارٌخً والمنهج الوصفً التحلٌلً. ٌتبع 
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 :مضمون البحث

فً المرحلة األولى من هذا العمل اعتمدنا إلى دراسة الفن اإلسالمً بشكل عام ثم أتبعناه فً المرحلة التالٌة بدراسة 

 .تحلٌلٌة لبعض مفردات العمارة والفنون اإلسالمٌة للمساجد التارٌخٌة المساجد فً الجزائر

هذه التحلٌالت تمكننا من فهم تطور هذه العناصر عبر مختلف الحقب التارٌخٌة التً مرت بها عمارة المساجد فً فمثل 

الجزائر و تسلٌط الضوء على الخصائص الرئٌسٌة. واستلهام حلول وبدائل تصمٌمٌة من تلك المفردات برؤٌة عصرٌة 

  .ٌة والرؤٌة التصمٌمٌة الجدٌدةووضع افكار تصمٌمٌة لهذه المفردات بشكل ٌبرز القٌمة الفن
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