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                اإلسالميةللحضارة العربية  إشعاعالقيروان وتونس مركزا  الوحدة الثانية:

 نهاية القرن الرابع عشر ميالدي إلىم  670من  اإلسالميفي الغرب           
 المحور األّول:القيروان ودورها في نشر الحضارة العربية اإلسالمية

 

 : ساعة التوقيت
 

 العمارةخصائص : لثالدرس الثا

 
 األستاذ: شاكر محمدي

 
المعهد الثانوي بن رشيق 

 بالقيروان
 

          
 : األهداف

 مع عقبة.عمارة بالقيروان خاصة من خالل جا: التعرف إلى خصائص الالمعرفية
 استقراء صور تتعلق بجامع عقبة: المهارية
 القيروان إليه الرقي المعماري الذي وصلتب : الوعيالسلوكية

-  

 المفاهيم لدرساأثر  البيداغوجي التمشي
 
 
 
 
 
 
 100ص  2وثيقة عددال
 

نوعية العمارة أبرز  -
التي يتحدث عنها 

 النص
حدد تاريخ بناء  -

 سور القيروان

حدد نوعية المواد  -
المستعملة لبناء 

 السور

 
 

 100ص3الوثيقة عدد 
أبرز خصائص األسواق 

 بالقيروان
 
 100ص 4وثيقة ال

 كيف تبدو فسقيات القيروان؟
 
 
 

 مقدمة:
تعتبر القيروان منارة هامة في تاريخ االنتشار اإلسالمي في بالد المغرب ويعود 

وقد ساهم كل ذلك في تطور العمارة بمدينة القيروان على النمط عوامل.لك لعدة ذ
 اإلسالمي وخاصة من خالل جامع عقبة.

 ماهي أهم المعالم المعمارية في القيروان؟ -
 الخصائص المعمارية لجامع عقبة؟ ماهي -

I- :تعدد أصناف العمارة بالقيروان 
 المعمار العسكري: -1
 السور: -أ

 ه 144بني أول سور للقيروان سنة  -
 في ذلك الطوبمن أهم المواد المستعملة  -

 أبواب وتوجد به عدة م 7سمك السور يصل إلى ما يقارب  -

 الرباطات: -ب
د بالساحل من أجل ها طابع عسكري وتوجغالبة لنشآت بناها األهي م -

مثل رباط سوسة الذي بناه األغالبة وكان  روجود أي خط اإلنذار عن
 على الجدار تيسر صد المهاجمين.فتحات في أ وبه .م10 همعدل ارتفاع

 المعمار المدني: -2
 األسواق: -أ

 تطور األنشطة أدى إلى نشأة السوق بالقيروان -
 يضم السوق مختلف المتاجر والصناعات والسلع المعروضة للتبادل  -

 الفسقيات  -ب
نظرا لطبيعة المناخ الجاف فإن سكان القيروان فكروا في تهيئة مواجل  -

 وخزانات لحفظ الماء واستغالله في الفصول الجافة خاصة.
 (ه245شيدت سنة  )غالبة التي تتميز بشكلها الدائريمن ذلك فسقية األ -

II- المعمارية لجامع عقبة بالقيروان: الخصائص 
 يقع جامع عقبة شمال مدينة القيروان حاليا  -
عناصر  ل رمز الدين الجديد ويتكون من عدةأخذ أهمية من كونه يمث -
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 101ص 5وثيقة عددال
استخرج الشكل الهندسي 

 ا من لجامع عقبة انطالق
 مخططه

 اتهأبرز مكون
 
 102ص  6وثيقة ال

خصائص صحن جامع بين 
 عقبة

 
 107ص  11وثيقة ال

 حدد عدد طوابق الصومعة
 
 106ص  10وثيقة ال

حدّد مميزات محراب جامع 
 عقبة

 
 

 105ص  9وثيقة عدد 
 أبرز مكونات بيت الصالة

 
 
 حدد مكونات بيت الصالة -

 :معمارية

 العناصر المعمارية لجامع عقبة: -1
 يتميز جامع عقبة بشكله المستطيل  -
 الصحن: -أ

لطة وتحتوي  على صهاريج الساحة الداخلية للجامع غير المغطاة وهي مب هو
 .للماء

 المئذنة أو الصومعة: -ب

قواعد وثالثة طوابق ينتهي الطابق األول  تتميز الصومعة بوجود أربع
 والثاني بشرفات في حين أن الطابق الثالث تعلوه قبة

 المحراب: -ت
ه 248وقد شيد سنة  دائرة المحراب هو طاقة مجوفة تعلوها نصف -

 فترات فإنه بقي على حاله.ورغم تعدد األشغال في مختلف ال

 :بيت الصالة -ث

مر د كبير جدا من األعمدة ويسمى كل متتميز بيت الصالة بوجود عد -
 بين صفين من األعمدة بالبالط

م x 30م 70تصل األبعاد الحالية ببيت الصالة في جامع عقبة حاليا إلى  -
 أما السقف فهو خشبي.

 المواد المستعملة في بناء جامع عقبة: -2
، الدبس وهي حجارة مصقولة من أجل هو أجر مجففبن واستعمل الل -

 المواد بصالبتها وهو ما يضفي مسحةوتتميز هذه  .بناء جامع عقبة
 عسكرية على نوعية البناء.

 نوعية الزخرفة: -3
تميز الزخارف خاصة تيجان األعمدة أو قبة المحراب وكذلك السقف  -

سعف  مثل ورق العنب أو نباتيةوهي عبارة عن زخارف هندسية و
 النخيل.

التفنن في رسم كلمة "هلل"  أو اآليات القرآنية في    هذا إلى جانب  -
 مختلف جدران وأعمدة وسقف بيت الصالة.

 خاتمة:
مثلت العمارة القيروانية نموذجا أصليا سوف يؤثر في الطابع المعماري إلفريقية 

 وبالد المغرب.

 
 

 


