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*ـػقدةذدوقدة
((

(1)
ذ

 ذؿؼدؿة
ماظـؼاصقةمجقاغؾفميفمالدقؿاماظعـؿاغقة،ماظػذلةميفماىزائرمتارؼخمؼزالمال

مؼدرسمسـدعامخاصةمواإلثراء،مظؾؾقثمخصؾـّامذبااًلمأغـروبقظقجقة،م-واظلقدقق
مؼمرخوماظزعين،ماظّلقاقموصؼماٌؽاغلموطذظؽموربقطفماإلغلانمبنيماظعالضةموحيؾؾ

م.اظـؼايفماظؾـاءمعلؿقىمسؾكمسـفامؼـفؿموعاماظعالضةمتؾؽمظؿلثرلات
مسـمؼؽشػمأنمميؽـمواٌؽانماإلغلانمبنيماظؿػاسؾمذباالتميفمواظؾقث

مباٌقت،ماٌرتؾطةمواظطؼقسمظؾذطرىماٌكصصةمظألعاطـمواظؾـققؼةماظرعزؼةماظدالالت
مسالضةمعـمعفؿـّامجزّءامباسؿؾارػاماألضرحةميفماٌمداةمتؾؽموجفماظدضةمسؾكموعـفا

م.وعاضقفؿماألحقاءمبنيماظؿقاصؾ
ماىزائرميف باألضرحةماٌرتؾطةمواٌؿارداتماظطؼقسمدرادةماٌؼالمػذاميفماخذلغا

مام.اظعـؿاغلمايؽؿمصذلةمخالل محاوظـا مػلمإلظؼد معا ماظؿاظقة: ماألدؽؾة مسؾك جابة
اظيتمأررتمػذهماظطؼقسمواٌؿارداتمخاللمػذهماظػذلةموعالعحمايقاةماالجؿؿاسقةم

وعاػلماٌعؿؼداتماٌرتؾطةمماٌؿعؾؼةمباألضرحة؟معامػلمعؽاغةموأدوارمػذهماألضرحة؟
مبفا؟

م ماٌصطؾقات، مبعض متعرؼػ ماإلبعد محاوظـا مباالدؿـادمجابة ماألدؽؾة مػذه سؾك
إديماٌصادرماظؿارخيقةماٌؿقصرةموبعرضمحاظةمضرؼحمدقديمسؾدماظرريانماظـعاظيبم

مماظػذلةمعـماظؿارؼخماىزائري.مممامممـالمظؾعدؼدمعـماألضرحةميفمتؾؽباسؿؾارهممنقذج

                                                                                                                                   
(1)م Ecole normale supérieure de Bouzareah, Alger 16 000, Algérie. 



 ـػقدةذدوقدة

12 

اتادلصطؾحبعضذتعرقفذ

مظؾفزائرنإ ماظعـؿاغل مايؽؿ مظػذلة ماظزعين موايقز م، مااظذي ماظـالثةمعؿد ظؼرابة
ماٌؼالمباٌقضقعمطؾماٌصطؾقاتماٌؿعؾؼةمجيعؾمعـماظصعبمسرضم،ضرون ميفمػذا

م مثالثنيمعػردة(مأزؼدأحصقـا)وضد معـ م، ماطؿػقـا مظذظؽ ماظبعرض مةـالثاٌصطؾقات
ماظؿاظقة:م

حــرقاؾّض

م مطّؾاظضرؼح ماظؼدل مػق موضقؾ ماظؼدل، مودط مؼؽقن ماظذي ماظشؼ مػق مظغة مأعاف.
.موؼؿؿقزمبؾلارةماظشؽؾمصقضف(مأياظؼدلم)امصقطؾؼمسؾكماظؾـاءماٌشقدمسؾكمّحاصطال

والماظعؿارةماٌدغقةمم،ذؽؾماظعؿارةماظدؼـقةمطاٌلاجدمإديواظؿصؿقؿمسادة،موالمؼرضكم
.1ازلـطاظؼصقرمواٌـ

م متؽدل ماظيت ماظؼؾة ماظغاظب ميف ماظضرؼح مصؿشؿماــّأحقاغوتعؾق ماظضرؼحـوتؿلع م،ؾ
ة.مـعغؾؼمأوةمـتؽقنمعػؿقحضدمضدادة،موماامذّزـامرعـؾمبدورػوؼلؿكمبؼؾةمصالن.مومتـّ

م مدبؿؾػ مواظؼّؾموترطقؾةموأذؽالأحفامطؿا ماظلقاءاظضرؼح مسؾك مطؾرلةم،ة ممصؿؽقن
م.2خلإم،حفرؼةمأورخاعقةمدطقاغقة،معةمأومأأومصغرلة،معرّب

مؼو مواحدمؼؿصرال مضدل مسؾك مواحدماظضرؼح معؽان مميف مإذ مأن مسدةمميؽـ ند
مواحدمأضرحة مرعزممأعاطـميفمظشكص ماظشعيب ماظعرف ميف ماظضرؼح موميـؾ عؿػرضة.

مواظّص مواظؿؼقى مالح، مػق ماٌلؿفا..العؽان مواظدساء مواًرل ماظدلطة وتـؼلؿممظؿؿاس
وػلمتؾؽمم،اظرؤؼامأضرحةوعـفامم؛عـفامعامؼضؿمرصاتمصاحؾفم:أغقاعإدياألضرحة

متشققدػا ممت مماظيت مرؤؼة مأبعد مماألوظقاءحد ميف مععنياظصايني معقضع ميف م؛اٌـام
رشؾاتمتؾعامظمإغشاؤػاماظيتمالمهؿقيمسؾكمرصات،مومّتموػلم"اظقػؿقة"مواألضرحة

م.دؼـقةمأودقادقةم

م  

                                                                                                                                   
مم،غقارم1 ذاؾؾغوقةم،(2002)داعلمربؿد ذاإلدالؿقةذؿنذبطونذادلعاجم مدارماؾؽاؿلذيفذؿصطؾحاتذاؾعؿارة ،

م مص. معصر، م112اظقصاء، مريقش، مبـ مم،واغظر: م(2010)عصطػك ذوزواقافاذ، ذاجلزائر ذؿدقـة ؿداجد

م.دارماألعةم،،ماىزائروأضرحتفاذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـيذؿنذخاللذخمطوطذدقػوؾؽسذواؾوثائقذاؾعثؿاـقة
اىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،مم،اؾؼبابذوادلكذنذيفذاؾعؿارةذاإلدالؿقة (،1996) سؾدماظؽرؼؿم،سزوقم2

م مصاحلم،54ص. م)د.ت(م،واغظر: معصطػك مٌعل ذاإلدالؿقة، ذاؾعؿارة ماظؾففة،اؾؼبابذيف مدار مبرلوت، مم،
م.23ص.م
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ّيــاؾوؾ

م ماظقظل ماٌؿداوظة، ماظؿعارؼػ ماظعحلب موبصػاتفاػق مباهلل مسؾكمرف ماٌقازب ،
ماجملاظّط ٌ اسات، ما مظؾؿعاصل، ماالغفؿعٍرؿـب مسـ ماظّؾمكاض مواظشفقاتميف ذات

كمسؾادةماهللمؼؿقّظمألغفااظشرسقة.مزللموظّقمواآلدا.اٌؾاحة،ماحملاصظمسؾكماظلــم
م ماظدوام، موسـاؼؿف.ألمأوسؾك مبؾطػف متقاله ماهلل ماظّؿمإغفمن ماظصاحلاظشكص اظذيممؼل

مأصقا.عـمبؿؼدؼرمواحذلامماظـاس.موؼؽقنمم،وحؿكمبعدممماتفم،حيظكميفمحقاتف
عرابطنيمم:إدياظؾعضماألوظقـاءمحلبممؼلؿـواظعؾؿمواظزػدمواظعؿؾماظصاحل.موؼماظدؼـ

ؾموميـّم.3عـمذويماظؽراعاتمأوظقاءوم؛آلماظردقلماظؽرؼؿمإديذرصاءمباظـلبمؼـؿفقنم
م.4اٌرتؾطمبصاحبماظضرؼحروحلماظؾعدماظمأييفماظضرؼح،ماىاغبماٌؼدسمماءـاألوظق

ةـــاؾؽراؿ

وشرلماٌلظقفميفمايقاةمم"ظؾعادةاًارقم"ػلماظػعؾماظؽراعةميفمدفؾماظؿصقفم
لائدماظاالسؿؼادم.مواٌعفزةماألغؾقاءوؼؼابؾفامظدىمم،صاحلاظقظلماظؼظفرهمم،اٌعفقدة

متزولمبعدموصاةمصاحؾفامفاغلب متؾزممضدلهم،ال ميفماظؿقاصؾمبقـفمــّوتؽقنمدؾؾمبؾ ا
ماظـاس موبني مؼؾفل موظذظؽ ممإدي، مباظضرؼح موجد معا مبؽؾ بدّءامم،جبقارهمأواظؿدلك

ماٌعؾؼة ؼالحظموم5واٌصابقحم،اظؾكقرموأغقاعم،واظشؿقعم،اٌزؼـةمواألسالمم،باًرق
مسد ماظضرؼحمالإذيامـاساظمامػؿؿام مصاحب ماظقظل معـاضب ماػؿؿاعفمبؿداول مؿبؼدر

مــّااظصاينيمعرتؾطماألوظقاءذطرممأصؾححؿكمم،سؾكمايدؼثمسـمطراعاتفمؿوحرصف
ات.ـحؿكمبعدةمطراعمأويفماظذاطرةماظشعؾقةمبؽراعةمعام

ذ  

                                                                                                                                   
.م10،مص.م04،ماىزائر،مدارماظؾصائر،مجمتارقخذاجلزائرذاؾثؼايف،م(2007)دعدماهللم،مبقماظؼادؿأغظر:مأم3
م:مأؼضاو

Douté, E. (1900), Notes sur l’islam maghrébin, éd. Ernest Leroux, Paris, p. 32. 
مععؿرأم4 مم،غظر: م(2012)بقخضرة ذيفذاؾغربذاجلزائري، ذاؾؼادرقة ذاؾطرقؼة ذاؾشعيب: ،ماؾوؾيذيفذادلخقال

م.55.مدطؿقراهميفماألغـروبقظقجقا،مجاععةمتؾؿلان،مص
مدرياغلم5 مم،اغظر: م(2006)ربؿد ذاؾشؾف، ذؿـطؼة ذيف ذاألوؾقاء ذؽراؿات ماألد.محؽاقات ميف معاجلؿرل ،

م مص. ماىزائر، مجاععة مواظؾغات، ماآلدا. مطؾقة موطذم16اظشعيب، مبعدػا. ماظؼادؿأم:ظؽوعا ماهلل،مم،بق دعد
م.11،مص.م04،ماٌرجعماظلابؼ،مجمتارقخذاجلزائرذاؾثؼايف
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اؾعثؿاـييفذاؾعفدذةذاالجتؿاعقةذباجلزائرذاحلقاؿالؿحذبعضذ

ماظـالث مضرابة مباىزائر ماظعـؿاغل مايؽؿ مضـدام مـة سرفمم(1830-1518)رون
صضالمم،قىماظؾـقةماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةـراتمسؾكمعلؿـاماىزائرؼقنمتغّقـخالهل

امتؿؾاؼـمطـرّلماظؿارخيقةمادرـطاغتماٌصموإذاسـماظؿققالتماظلقادقةمواظعلؽرؼة.م
مويفمطؾمعدؼـة/مضرؼةم،ؼاظةاىزائرؼنيميفماإلخبصقصماظؿقدؼدماظدميغرايفمظؾلؽانم

محدىمأو مسؾك مواىػافمم،باؼؾؽ ماظزالزل م)طؿقادؿ ماظػذلات مبعض ميف خاصة
مص6وشرلػا( من؛ مظؾفزائرؼنيمأؼةن ماظققعقة مايقاة متػاصقؾ متؿـاول ماجؿؿاسقة مدرادة

م،األضرحةارةمـيفمعقضقعمزؼم،ثـاظؾاحمأعامظـمتؽقنمدضقؼة.موػذامعامؼطرحممآغذاك
عرصةمرؾقعةمٌ،موذظؽمسؾكمتؾؽماظزؼاراتمؼؿعؾؼمبـلؾةماٌقازؾنيماـّجقػرؼمإذؽااًل
م.7(األضرحةاديم)ـاٌاٌؿغرلمان(موـةمبنيماٌؿغرلماظؾشريم)اظلؽـاظعالض
واالدؿؼرارمم،واٌلؿقىماٌعقشلم،واياظةماظصققةم،عـماظقازعماظدؼينمطاًلمإن

موم،اظلقادل م)تغرلات مواٌـاخل ماظؾقؽل ممباإلضاصةاجملال متـؾمم؛(أخرىظعقاعؾ
مظؾؿفؿؿعم مواظدؼـقة مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة ماياظة موتؼققؿ مظؿؼدؼر معػاتقح ذبؿؿعة

ماظعفدماىزائري ماظطؼقسم،اظعـؿاغلميف ميفمذبال ماظؿعؾدؼةم،الدقؿا م،واٌؿاردات
م مواالسؿؼادات مبشلن موماألضرحةاٌؿداوظة ماإلذارةواٌؼابر. ارتؾاطممأنمودر

مضدمادبذم،مدلاتفاحذلاعفؿمٌومتلؽفؿمبؿعاظقؿفموم،اإلدالعلاىزائرؼنيمباظدؼـم
معـؿظؿة ماىزائرمإذموترلة متشفد مم،مل مخالل ماظعـؿـايؽصذلة ثقراتممأؼةم،اغلـؿ

واظيتمارتؾطتمم،ظؾعضمضادةماظطرقماظصقصقةدامتؾؽماٌـلقبةمذاتمرابعمدؼينم)س
م مبرصض ماظقاضع مام،اظضرؼؾقةماألسؾاءيف مابـ مواظدرضاويألطـقرة متعرفموملم؛(حرش

واظؿقاصؼمماماالغلفامــّدادمسؿقعمظؼدؿطرصة.ماٌرطاتمايمالوم،ذػؾقةاٌػنتماظمأؼضــّا

                                                                                                                                   
اغظرماألرضامماظيتمذيعفاموسرضفاماألدؿاذمووظػميفمطؿابف،مواظيتمًصتمذبؿؾمعامتـاضؾؿفماٌصادرمسـم 6

م:م19وحؿكماظؼرنمم16اٌقضقع،موذظؽمعـذماظؼرنم
أبقماظؼادؿ،مساملمم،دعدماهللم:،مترذيةموتعؾقؼ(1381 -1011) روباأاجلزائرذو،م(2009)ووظػمم.جقنم.

م.157-156اٌعرصة،ماىزائر،مرؾعةمخاصة،مص.م
مإحدىم7 مؼشؽؾ ماظؿؼين ماىاغب مػذا مأن ماظػذلةممؼؾدو ميف ماىزائر متارؼخ ميف ماألغـروبقظقجل ماظؾقث إذؽاالت

م ماظؿطقر مظػفؿ ممبؽان ماألػؿقة مسؾك موػق مواظـزوح،اظعـؿاغقة. ماهلفرة محرطات موتػلرل مظؾؿفؿؿع،  اظؾـققي
م مغلب ماظوهدؼد مظؾؿطقر مباظـلؾة ماٌعقشل ماٌلؿقى موتؼدؼر مواٌقاظقد، مدميغرايفاظقصقات مأطـرم، مظالرالع إخل.

مغظر:أ
Golvin, L. (1988), Palais et demeures d’Alger à la période ottomane, Paris, éd. Edisud 

Chaudoreille, p. 62. 
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ماٌذػؾني ماٌاظؽلم:بني مواظشعيب مايـػل مم،اظرزلل ممإنبؾ ماعؿدماظؿلاعح اظدؼين
م.طاظقفقدمواٌلقققنيماألخرىمطقائػحؿكمظؾ
ممأعا مباظعاداتصقؿا ممواظؿؼاظقدمؼؿعؾؼ ممبقضقع ماظعالضة صؼدمم،األضرحةذات

)يفممثماظـؼايفذلااالحؿػازمباظم،أواًلسؾكمجاغؾنيمرئقلقنيمػؿا:مماــّأدادارتؽزتم
ماظعـؿاغل.معفدحؿكمضؾؾماظماألجقالاظذيمراٌامتقارثؿفموم(ؿاديواؾاّلبعدؼفماٌاديم

ماصرزموذّرأامممم،اظطابعماظؼؾؾلةماظيتمشؾبمسؾقفامـةماالجؿؿاسقـاٌـظقعم،اــّوثاغق
ممأومػؽرةظ معؾدأ مواًضقع ماظقالء ماظؼؾقؾةظلؾطة )اظصاينيممألوظقاءاموتؼدؼسمذقخ

م.8(.واٌرابطنيمواظشرصاء..
ماٌؾػت ماظعـؿاغقةمأنمظالغؿؾاهموعـ ماػؿؿاعفامماظلؾطة ميف متذبذبت باىزائر

مب ماظصقل مسؾقفاجملال ماٌؿعارف مباٌػفقم معلؿشػقات مػـاك متؽـ مصؾؿ مظؾلؽان،
م،ظؾعالجماـّاٌلؿؼدعنيمخصقصمدقاّءماألجاغبعـمماألشؾبيفمماألرؾاء،موطانمآغذاك

ممأو ماءـواألرضماألدرىعـ موطـرت مماألعراض. ماظلابع ماظؼرغني مواظـاعـمرقؾة سشر
مم،سشر معـفا مواظدصؿرلؼاماألوبؽةالدقؿا مواألعراضم،كـايؿموأغقاعم،طاظطاسقن

م9وشرلػاماظؿـػلقة مطؿا ماجملاس. مغفاؼةمـدادت ميف مخاصة ماىػاف مصذلات مخالل ة
دـةممعـماظلؽانم%10سـمػالكمغلؾةممادرمعـاًلـوتػقدغاماٌصم.اظؼرنماظلابعمسشر

)حقثمطانمؼقديمسادةمسـدماغؿشارماظطاسقنمم،ر"،موطاغتمتلؿكم"دـةماظّش1648
ممقاةحب مبني معا ممإديسشرة مم.10(ذكصمأظػسشرؼـ مطؿابات مذطرت اظرحاظةموضد

م.11اٌزريواٌغاعرؼـموزوارماىزائرمحقـفامادؿغرابفؿمعـمذظؽماظقضع
                                                                                                                                   
8 Devoulx, A. (1870), Les édifices religieux de l’ancien Alger, Alger, éd. Typographie 

Bastide, p. 122. 
9 Panzac, D. (1985), La peste dans l’empire ottoman (1700-1850), Belgique, éd. 

PEETERS LOUVAIN, p. 212. 

ماظؼشاسل مأؼضا: مم،واغظر موررقم(2001)صؾة محدتف مودؾؿ مدوراتف ماظعـؿاغقة: ماىزائر ميف ماظطاسقن م"وباء ،
م ماىزائر،جمؾةذدراداتذإـداـقةاغؿؼاظف"، مجاععة ماإلغلاغقة، ماظعؾقم مطؾقة واغظر:مم.134ص.مماىزائر،م،

،مدطؿقراهميفم(1381 -1013)ذاجلزائرذاؾعثؿاـقةذاالوضاعذاالجتؿاعقةذواؾصحقةذيف،م(2010)ربؿدمم،اظزؼـ
م.52ص.مم،دؼث،مجاععةمدقديمبؾعؾاساظؿارؼخماي

م.158ووظػ،ماٌرجعماظلابؼ،مص.مم10
ماظعؾقمم11 مباضل محال مؼؽـ مواظػـقنممل مواظعؿارة مواظػؾؽ م)طايلا. ماظطبم، مذبال محال معـ مبلحلـ إخل(

مواظؿؿرؼض.م
ميف:مموشرلػؿمShalerموذاظرمDetassyمودوتادل Shawمألطـرمتػصقؾ؛ماغظرمطؿاباتمذق

Shaw, T. (1830), Voyage dans la régence d’Alger, Traduit par MacCarthy, J., Paris, éd. 

Merlin. 

Venture de Paradis J.-M. (1898), Alger au XVIII° siècle, Alger, éd. Adolphe Jourdan. 
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مظؾؿؿقّصماألسدادإن ماظؽؾرلة مبلؾب مظؾظروفممأو،اٌـؿشرةماألعراضني غؿقفة
مظؾظقاػرماظطؾقعقةم)غظّرمأو،واظغارات.طايرواٌكؿؾػةماظلقادقةم عـؾماظزالزلما

م(...واىػافمواظػقضاغات ماىزائرؼني، مقحياوظمجعؾت مادؿفداء األذكاصن
ماظرائفةممواألعاطـ مباٌعؿؼدات موؼؿؿلؽقن مذوؼفؿ، موحقاة محقاتفؿ مسؾك ظؾؿقاصظة

اظقثقؼمماظؿقاصؾامذظؽمــّ.موطانمعػفقعاألخطاروإبعادذػاءماٌرضكممعـمأجؾمآغذاك
م مماألحقاءبني معـ م"اظؼدرة" مهدؼّدماألعقاتوذوي م)وغؼصد .م(األضرحةأصقا.ا

حؿكميفمم،األضرحةبطؼقسمزؼارةمعـمبا.ماظقصاءماالظؿزامممأصؾحوععمعرورماظقضتم
م مواظّرـاحاظّرصذلات ماظشؽرة معـ مطـقع ماظصقةمم،االعؿـانموإبداء،خاء مدوام ومتين
مواظلعادة.مواألعان

واؾدورذادلؽاـة:ذاألضرحة

ممعّدُت معؿقارثةماألضرحةزؼارة ماظعاملممسادة ميف مزفقرػا متارؼخ مباظضؾط مؼعرف ال
مماإلدالعل ماىزائر مويف مباألخصساعة م. مظؽـ ماٌمطد مػق مطاصةماألضرحةاغؿشار ميف

تمدَّوُسم،أطـرأووضؾـةمعـمضرؼحمعدؼـةأوتؽادمدبؾقمضرؼةموالم،مرماىزائريـاظؼط
يفمػذامماالخؿالفة.مظؽـمـوتـؼصفاماظدلطم،امسؾقفاــّعغضقبمفؿااٌـطؼةماًاظقةمعـ

لؿقىمذكصماظقظلماظصاحلمصاحبماظضرؼح،موعمأػؿقةتػاوتمؼؽؿـميفمماىاغب
مواظعـطراعات ماالػؿؿام موحفؿ مف، ماظيت معـمـاؼة مسؾقف ماظؼائؿني معـ مضرحيف ؼؾؼاػا

م.12اٌؿقخاةمعـماظزؼارةمظألشراضموشرلػا،موطذامباظـظرموأوضافمةـزاوؼ
اماموخروّجعؿـػّلم،ربقظقجقنيـغيفمتؼدؼرمبعضماأل،ماألضرحةزؼارةمؾتمظؼدمذّؽ

م ماٌادي ماظعامل ماظروحلمإديسـ ممممـاًلم،اظعامل ماظصاحليف ماظقظل واسؿدلتمم،رعز
م معـ مظؾفرو. مرباوظة مطؿمإديةدغققؼاظايقاة ماٌؼدس. مـاًقال ممأنا اظظاػرةمػذه

متقاصاًلعـّ م)اىؿقؾ(مؾت ماٌاضل م)اٌػزع(مبني مصضائؾممواياضر مادؿذطار سـد
مواألوظنياألجدادظذطرىممادؿقضارماــّأؼضويفمذظؽم.األضرحةأصقا.وطراعاتم
مــّوادؿؾفاع مظؾطقالتفؿ معؾاذرموأذبادػؿا مشرل مم.بشؽؾ مذظؽ مذلغطؾ إضػاءفعـ

                                                                                                                                   
يفذادلعتؼداتذاؾشعبقة:ذضرقحذدقديذقودفذذوأثرفاذزقارةذاألضرحة،م(2015)جقالظلمم،دراجاغظر:مم12

م.16،معاجلؿرلميفماألغـروبقظقجقا،مجاععةمتؾؿلان،مص.ممنوذجاذاؾشرقف
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م ماٌرماإلذراقبعض ماظقاضع مسؾك ماالجيابموذقـم،واظػرح مباظطاضات مقةاظـاس
م.13اظعصقؾةمايقاةموعقاجفةمعشاطؾ

ومتلؽم،األضرحةزؼارةمأدؾا.مزاػرةمم(E. Douté)مدوتلمددعقغإرجعمأوضدم
وضدممم،رشؾؿفؿماظؽؾرلةميفماظؿؿلؽمبدؼـفؿإدي،امبفاــّاجملؿؿعاتماٌغاربقةمسؿقع

ماإلدالعلوربفميفماظدؼـمماإلغلانسدمموجقدمودقطمبنيمؼؽؿـميفمأنممامظذظؽتػلرّل
جيدمضاظؿفمأغفم،مو،موؼؿؼر.مإظقفعرضاةماهللمـقؾظمدؾؾؼؾقثمسـمماإلغلانجيعؾم

م.14باسؿؾارمعؽاغؿفموعلؿقاهمعـماظؿؼقىمواظصالحيفمزؼارةماظقظلماظصاحل
م موجقد ماسؿدل م)ماألوظقاءطؿا معـمم،(واألعقاتاألحقاءاظصايني مذابففؿ وعـ

ظؾفقءمماــّضرورؼم،اــّأحقاغواًطؾاءمماألئؿةذققخماظطرقماظصقصقةمواٌرابطنيموحؿكم
ممإظقفؿ مواظدغققؼةمأعقرػؿيف مخقجةمألغفؿم،اظدؼـقة مسـؿان مبـ مريدان مضال مطؿا

ممطاغقا"م(1840 -1745) ماظـاس موؼاألخالقؼعؾؿقن ماٌلؿطاع، مبؼدر طؿامم،ػلروغفا
موؼفدوغفؿ ماظصالة، ممإديؼعؾؿقغفؿ ماظطاسةماألخالقعؽارم مجيـقن مذظؽ موعؼابؾ .

م ماظلؽان موؼعؿؼد ماهللمأناٌطؾؼة. مسـد معؼؾقل مدسائفؿ مبؼدادؿفمم،طؾ مؼمعـقن اظذي
15"وجالظف

وسؾقفمطـرّلامعامزلقتماٌدنمواظؼرىمواألحقاءمبلزلاءماألوظقاءم)طلقديم .
وارتؾطماظؾعضمم.(،مودقديمشقالس...بؾعؾاس،مودقديمعقدكمباىزائرماظعاصؿة

عـفامطؿامػقمحالمعدؼـةماىزائرممااآلخرمبؿؾؽماألضرحةم"اٌعامل"محؿكمصارمجزّء
مموضرؼح مسؾد مم،اظـعاظيبماظررياندقدي ماألذفر ماظضرؼح مؼعد رمباممواألبرزاظذي

ماظقرـ معلؿقى ممسؾك محقّزاممواظذيبلطؿؾف، مواألجـؾقة ماحملؾقة ماٌصادر مظف رصدت
م.16امسـدمحدؼـفامسـماٌدؼـةعفؿــّ

                                                                                                                                   
مم،اظلراجم13 م(2000)خاظد ذمتوذـتذ، ذعني ذمبـطؼة ذاؾضرقح ذاجلزائري: ذاجملتؿع ذيف ذودالؾته ادلؼدس

م.22،معاجلؿرلميفماظػـقنماظشعؾقة،مجاععةمتؾؿلان،مص.ممنوذجا
14 Douté, E, op.cit., p. 23. 

موظؾؿقدعماغظر:م
Filali, K. (1997), « Sainteté maraboutique et mysticisme (contribution à l’étude du 

mouvement maraboutique en Algérie sous la domination ottomane », in Insaniyat, n° 3,  

p. 117- 140. 

،ماجلزائرياجلذورذاؾتارخيقةذؾظافرةذاؾتربكذباألوؾقاءذيفذاجملتؿعذ،م(2002)بـمسؿقمم،واغظر:مبـمسقن
 .25عاجلؿرلميفماألغـروبقظقجقا،مجاععةمتؾؿلان،مص.م

مم،خقجةم15 م(1982)ريدان مظؾـشرمادلرآة، ماظقرـقة ماظشرطة ماظعربل، مربؿد ماظزبرلي موهؼقؼ مترذية ،
م.57ص.ممواظؿقزؼع،ماىزائر،

مضلقمم16 معـال: مم،اغظر م)د.ت(، ماظرزاق ذواؾتصوفسؾد ذاؾثعاؾيب ذاؾرمحان مظؾـشرعبد ماظقرـقة ماظشرطة م،
مواظؿقزؼع،ماىزائر.
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م مجفة معـّمأخرىوعـ ماظلؾقؾماألضرحةؾت موسابري مظؾغرباء وحؿكمم،عؾفل
مظطاٌاماــّأحقاغاظػارؼـمعـماظعداظةم ؼصعبمحبقثممقؾةاهلرعةمومتؿعتمبايألغفا

ماظؾفقءمالدؿعؿالماظؼقةمواظعـػميفمتـ ذكصمشرؼبممإجؾارأوػقذمحؽؿمعا،مصقفا
ممسؾك مذظؽاٌغادرة م17وخالف موارتؾط ماٌؽانماألعر. موضدادة ماظزوارمبطفارة مغظر ميف

مبموإمياغفؿ مواالغؿؼام ماظؼصاص مسؾك ماظضرؼح مصاحب ماظقظل مؼدرة ،م18زاملمأيعـ
مذوغ مدـة مدعدي ماياج ماٌزوار مػرو. معـال مذظؽ معـ معـمم1829طر ماظـفاة ورؾؾف

م.19شضبماظدايمحلني،مواخؿؾائفمبضرؼحماظـعاظيب
ماظعـؿاغل مايؽؿ مصذلة مخالل ماىزائر مسرصؿف ماظذي مزؼارةمم،واىدؼد مذبال يف

ماظصايني مواألوظقاء ماألضرحة مؼدسقمم،وتؼدؼس معؾػت مبشؽؾ ماظظاػرة متزاؼد ػق
مسـم ماألول ماٌلمول م)باسؿؾارػا ماياطؿة ماظلؾطة مبني ماظعالضة ميف مواظؾقث ظؾدرادة

مدورمإديعؿابعةماظقضعماظدؼينمسؿقعــّا(،مواألػاظلم)طػاسؾنيموعؿػاسؾني(،مباإلضاصةم
م ماآلخرؼـ ماظمخاصةاظقدطاء ماظصقصقة موتلررل)طرق مصقاغة مسؾك األضرحةمماٌشرصة

،موتقردمإديمشاؼةماظققم،مأػؿقةمايضقرماظصقيفمواٌرابطلمإديوغشرلمػـامواٌزارات(.
أطـرمعـماظلؾطةماظرزلقة،موتػلرلمذظؽمؼؽؿـمأدادــّاميفممبفمسؿقمماظـاسمسالضة

م معلؿقؼات متػاوت مواالظؿزام ماظقالء ميفمماظذيإبداء مباىزائرؼني مايؽام مسالضة رؾع
ماظؿذبذباتم موصؼ مواظـقرة ماهلدوء مبني ماظعالضة متؾؽ موتراوح ماألخرى، اجملاالت

ماياصؾةمسؾكمعلؿقىمايؽؿماٌرطزيمغػلف.م

                                                                                                                                   
Marçais, G. (1941), « Sidi Abderrahmane patron d’Alger et son tombeau », Extrait des 

Feuillets d’el –djezair, publié par le comité du vieil Alger, p. 44. 

مذلنم األضرحة طاغت17  متعازؿ ماظقضت معرور موعع مسائؾة، موال مهلؿ معـازل مال ماظذؼـ مظؾؿشردؼـ معؾفل أؼضــّا
مواظدجؾم ماظدروذة مصؽرة مغشلت مػـا موعـ مسـف. مغقابة مطؿقطؾني ماظضرؼح مزوار معع مؼؿصرصقن مصلصؾققا بعضفؿ

لؾتموغوأغقاعماظلقرماظذيماغؿشرميفماىزائرميفماظعصرمايدؼث،موارتؾطتمعظاػرهمخاصةممبؿارداتمػمالء،م
مة:مغغظرمعـمبا.ماٌؼارأخطلمظؾضرؼح.م

مرذقؼ م(2010) حلـ مترذيةدقديذمشفروشذاؾطؼوديذواؾدقاديذيفذاألرؾسذاؾؽبري، سؾدمم،جقػةم،،
م.23،مص.م02عصطػك،ماٌؿؾؽةماٌغربقة،مدارمإصرؼؼقاماظشرق،مطم،واظـقالماجملقد

مغظر:مأ 18
Devoulx, A. (1863), « Les édifices religieux de l’ancien Alger », in Revue africaine, 

p. 181. 
بلعرمعـممـطقـةلضمبؾاؼؾؽم،وؼدسكمدقديمربؿدماظغرا.،ممحدماٌرابطنيأغفمسـدمعؼؿؾمأوباٌؼابؾمندم 19

صلعرمبؾـاءمضؾةميفمذظؽماٌؽانم،متطرلمعـفماظؾايمصاحلمباي،مدرسانمعامهقظتمجـةماظؼؿقؾمإديمشرا.مزبقػ
م.م..ظلقءماظعاضؾةماتػادؼــّ
م.م271م.دعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مصم،أبقماظؼادؿاغظر:م



اؾعثؿاـقةذاؾػرتةذخاللذاجلزائرذيفذباألضرحةذاخلاصةذواؾطؼوسذادلعتؼدات  

19 

مألغػلف مأوجدوا مضد مباىزائر ماظعـؿاغقني مأن ماظؼقل معـ ميفموالبد معفؿــّا محقّزا ؿ
ماٌؿاردات مسؾكممذبال مضاعت مباألداس ماظعـؿاغقة ماظلؾطـة مألن موذظؽ اظدؼـقة،

م موأػؿقة مدور ماظؾداؼة معـذ مأدرطقا مباىزائر مايؽام مأن مطؿا ماظدؼـقة. حضقرماظدسقة
األوظقاءماظصاينيموشرلػؿميفمأذػانموغػقسماىزائرؼني،موػذامعامدصعفؿمالدؿؿاظةم

ماظطرقمأصقا. مظعؾت ماظيت ماألذراف مصؽة موأوجدوا معمأ، مدواّرا مثرة مذبالمعـاًل يف
وظؽـفؿميفمم.20خلإأيماظعام،موتؾؾقغمأواعرماظلؾطة،متفدئةماٌـؿػضني،موتقجقفماظر

مأعرػؿ ميف ماٌشؽقك موراضؾقا مهلؿ، ماٌعارضني مغشاط مأوضػقا مغػلف مأنمم.اظقضت أي
متاعــّامم،اظلؾطةموزػتماٌمدلةماظدؼـقةمبؽؾمعؽقغاتفاماظؾشرؼةمواإلدارؼةمظصايفا

ماظ مأرجاء مباضل ميف مسؾقف مايال مطان موػدوظطؿا ماظعـؿاغقة، متداخؾمة مؼعين معا ذا
م.21يفمتؾؽماظػذلةماظلقادلوماظدؼين

ميف معلظقصــّا مؼقعقــّا معشفّدا مواظؼؾا. ماألضرحة مزؼارة مأصؾقت زبؿؾػممػؽذا
ماالجؿؿاسقة، ماظػؽات مزبؿؾػ مررف موعـ ماىغراصقة معؿكمماترساػماٌـارؼ اظلؾطة

موتؿفاذبفورشؾتمادؿطاست مأخرى.ما، موأرراف مواٌرابطني مباظرشؿمماظزواؼــا ظؽـ
حصاّءمدضقؼــّامإعـمذظؽمؼصعبمإحصاءمسددماألضرحةمواٌزاراتماٌقجقدةمباىزائرم

عردمذظؽ،ميفمغظرغا،مػقم،مو22ؾمواحدمسؾكمحدىظؽميؽـمأنمؼػؿحمذبالماظؾقثم
مطّؾ ممتعاضب ماظزعين ماظعاعؾني مأّدم:واظؾشريعـ مصاألول مبعضى ماغدثار مأو مالغفقار
م.23دفؿميفماغؿؼالموتغرلمأعاطـماظؾعضماآلخرأؾماظـاغلمـ،مواظعاعتؾؽماٌعاظـؿ

                                                                                                                                   
ألجفزةمأوجدتماظلؾطةماظعـؿاغقةمباىزائرمعـصبم"غؼقبماألذراف"ماظذيمطانممبـابةمػؿزةموصؾمبنيما 20

مواظ ماٌكؿؾػة ماٌلؽاناإلدارؼة مػذا متؼؾدت ماظيت ماٌفؿة ماألزلاء موعـ م. معـاًل ماٌؿلخرة ماٌراحؾ ميف ريدمأـصب
م(.1872 -1781)اظشرؼػماظزػارم

،م1381إىلذذ1973اؾعالؼةذبنيذاإلقاؾةذاجلزائرقةذواؾبابذاؾعاؾيذؿنذ،م(1988)مخؾقػةم،اغظر:مرياش 21
موعامبعدػا. 116عذطرةمعاجلؿرلميفماظؿارؼخ،مجاععةماالدؽـدرؼة،معصر،مص.م

يفممضرحيـّام56رضؿمم(.Devoulx, A)وضدمأوردمدؼػقم.م422م.اٌرجعماظلابؼ،مصم،دعدماهللم،أبقماظؼادؿم22
 درادؿفماظؼقؿةمسـماٌـشكتماظدؼـقة.ماغظر:

Devoulx, A. (1870), « Les édifices religieux de l’ancien Alger », in Revue africaine, V. 

14, p. 292-298. 

ماظلؾط23  مأنمتدخؾت ماربؿدماتظؼدمحدث ماظرريان مسؾد مبـ مدقدي ماظصاحل ماظقظل مرصاة عـمضرحيفمموغؼؾت
م)اياعة( ماظعاصؿة ماىزائر مإدي ماظؼؾائؾ محدوثمأؼةمم،مبـطؼة مإعؽاغقة معـ مواظؿكقف مزواره، مأسداد متزاؼد بعد
 ."ضدلؼـمبقـم"اغزالضاتمشرلمربؿقدة،موظذظؽمزللمالحؼــّامب
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24بنيذادلعتؼدذوادلؿاردةذاألضرحةزقارةذ

سؾكمتلدؼؿفامسـدممقنحصرمذبؿؾماٌؿارداتمواظطؼقسماظيتمدأ.ماىزائرؼمإن
ظعؾممأدؾا.اظعـؿاغل(متعدمعفؿةمصعؾةمظعدةمايؽؿم)خاللمصذلةمماألضرحةزؼارةم
اٌرجقةمعـمماألػدافوتعددمم،تؾاؼـفام،تـقسفام،غػلفاماألضرحةػقمطـرةممأبرزػا
امــّوادعمتؼدؼؿماالسؿؼاداتماٌػلرةمظؿؾؽماظطؼقسمؼعدمبدورهمذبااًلمأنطؿامم.اظزؼارة

ماظشعيبظ ماٌكقال مواظـػلقةموإدراكم،ػفؿ ماظذػـقة ماياجم،اٌؽـقغات اتمـوتػفؿ
ماٌكؿؾػة.

مأداءوعقازؾؿفؿمسؾكممآغذاكماٌالحظميفمػذاماظشلنمػقمتعؾؼماىزائرؼنيمأنمشرل
م م"اظػروض" ماإلظزاعقةتؾؽ مألضرحة ماظدورؼة ماظزؼارات ميف مواٌؿؿـؾة ماألوظقاء،

مواظصايني م: مذفرؼأدؾقسقـةزؼارات مـ، مم؛ةـدـقؼمأوة معاممإػؿاهلؿوسدم ظؿؼدؼؿ
ادبذتممذهماٌظاػرػمأنمإديم.مباإلضاصةؼؿقجبمسؾقفؿمعـمأضاحلموػداؼاموشرلػا

ظرجالماظلؾطةمطؿاممأوـمـعمصقفمظرجالماظدؼرَجُؼممؼؽـملماميفماٌؿاردةّرـامحــّرابع
ماي معـاًلـػق ممال ماظدؼـقة مظؾفقاغب مواظدؼات،ماألخرىباظـلؾة ممممممممممممطاظػؿاوى

ةمـاتماالجؿؿاسقـؾماظػؽـطمأنم.مطؿا25خلإ،مةمطاٌقارؼثمواظزطاةــاىقاغبماظعؿؾقمأو
مــّتؼرؼؾ مطاغت ممتؼقما ماألضرحةبزؼارة م: موإغاثذطقر معؿزوجقنموعلـقنمذؾا.، ،

مراء.ـوصؼماءـأشـق،مأعققنوسزا.،معؿعؾؿقنمو
م:إديصقؿؽـمتؼلقؿفامماألضرحةاٌرجقةمعـماظؼقاممبزؼارةمماألػدافسـممأعا

م  

                                                                                                                                   
مواآلثارموسؾؿماظـػ 24 سمػـاكمسدةمدراداتموأرروحاتمأطادميقةم)يفماظؿارؼخموسؾؿماالجؿؿاعمواألغـروبقظقجقا

ماىزائر،م مترا. مسدل ماٌقزسة ماألضرحة ممبكؿؾػ ماٌرتؾطة مواٌؿاردات ماظطؼقس مزبؿؾػ مدبص واظػؾلػة(
يفمطؾمعـطؼة،موتعؽسمظـامصقرةماالحؿقاجاتماظـػلقةمواظؾعدممةواظروحقمةاٌادؼماىقاغبوتػقدغامإذياالمسـم

ما ميف مواألرؼاف، ماٌدن مبني ماظؾشرؼة ماظؿفؿعات مباخؿالف مظؾظاػرة مواىـق....ماظلقدققظقجل مواظغر. ظشرق
مغذطرمعـمتؾؽماظدراداتمعـال:

،مدطؿقراهميفماآلثارماإلدالعقة،مادلـشكتذاؾدقـقةذباجلزائرذخاللذاؾعفدذاؾعثؿاـي،م(2008)خرلةمم،بـمبؾة
 ععفدماآلثارمجباععةماىزائر.

مذاعة مم،بـ ذاؾعثؿاـي ،(2009)دعاد ذاؾعفد ذيف ذاؾبؾقدة ذمبدقـة ذاألثرقة ذادلعؿارقة )اٌلاجد،ممادلـشكت
 األضرحة،ماٌلاطـموايؿاعات(،معاجلؿرلميفماآلثارماإلدالعقة،مجاععةماىزائر.

موظذظؽماطؿػقـاميفمػذاماظعـصرمبذطرمبعضماظطؼقسمبصػةمساعةمدونمهدؼدمظضرؼحمبعقـف.
م.399،مص.م04اٌرجعماظلابؼ،مجمم،دعدماهللم،بقماظؼادؿأاغظر:مم25
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صحقةأفدافذ

م ميف مسـادة متؿؿـؾ معـ مواظلالعةمم،اٌكؿؾػةماألعراضاظشػاء ماظصقة وهصقؾ
وضدمخيؿصمضرؼحمعامبفذاماظـؿطمطؿامػقمحالمماىلدؼة،موضفرماظؽلؾمواًؿقل.

مداد مواظل مودقدي ماظـعاظيب، ماظرريان مسؾد مدقدي ماربؿدهضرؼح مودقدي ممممممم،
اظؼدور،مودقديمعـصقر،موشرلػؿ.مضدلؼـ،مودقديمبقمبق

ةـــػدقذأفداف

م مصاحؾفا مؼلعؾ ماظشرور،ميف مواتؼاء ماظداخؾل، مواهلدوء ماظراحة مسؾك ايصقل
مموإبعاد موغقؾ موايلد، ماظدساء.اظدلطةوماًرلاظعني موادؿفابة مصقفامم، وتشذلك

.أعاطـماظزؼارةذيااًلمبلشؾبمإتؼرؼؾــّامطؾماظػؽات،موترتؾطم

ةــاجتؿاعقذأفداف

م مبني متؿعدد مايؿاؼة مرؾب مواظؼقة، ماظعقن محاجةماظغرباءمواألعانرؾب متلعني ،
م ماظلؾقؾ، موسابري ماالجؿؿاسل.وإبداء مارتؾطتمماظؿؽاصؾ ماظيت ماألضرحة معـ وغذطر

بفذاماألعر:مدقديمسؾدماظرريانماظـعاظيب،مودقديمبقذيعة،مودقديماظؽؿاغل،م
.26خلإ،مودقديمسؾدماظؼادرماىقالغل،مودقديماظلعدي

ةــدقـقذأفداف

ميف ماظدغقامتؿؿـؾ ماظدارؼـ ميف مواظلعادة ماظروحل ماالدؿؼرار ،مواآلخرةمهؼقؼ
فماظصاحل.اهللمسـمررؼؼموظّقمإديواظؿؼر.م

مواألعقاتماألحقاءاظيتمهؼؼمػذاماظؿقاصؾمبنيممواألداظقبوخبصقصماظقدائؾم
مم،األضرحةمأصقا. مطؿا متـقست مرؼقسمــّدابؼمأدؾػـاصؾدورػا ميف موتقزست ا،

م عـؾمرؾبماالدؿشػاءمم،اـامعــّالمؼؿطؾبمودقطماّرـعؾاذمطانخاصةمغذطرمعـفامعا
ضدمتؽقنمتابعةمظؾضرؼح،موعضغممثارممسنيم"عؾارطة"مأوباظشر.مواالشؿلالمعـمبؽرم

معـال..احملمارـاألذفوأوراق معـؼقسفا موذر. مبف محباجةمم.قطة مطان معا وعـفا
ماظصاحلم ماظقظل مبرطة معـقف مررؼؼ مسـ ماظزائر موحاجة مرشؾة مؼؾيب مودقط ظؿدخؾ

،مواألحفؾةزبؿؾػةمطاًؾطاتمواظؿؿائؿمواظؿعازؼؿمأذؽالصاحبماظضرؼحمممـؾةميفم

                                                                                                                                   
26 Ben Choaïb, A.-A. (1907), « Les Marabouts Guérisseurs », Revue africaine, V. 51,              

p. 252-253, et voir aussi : Rinn, op.cit., p. 176. 
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قرمظطردـاظؾكغشرموم،اظشؿقعطنذعالوػـاكمرؼقسممتارسمبصػةمصردؼةم.27خلإ
،اظؾؽاءواظضرؼحمعؽانمعؼدسموراػر(،ممأناظشرؼرةمواظشقارنيم)باسؿؾارمماألرواح
حؾؼاتماظذطرممطنضاعةذاتمرابعمذياسلماظطؼقسموضدمتؽقنم.اظزشارؼد..موإرالق

م.28ألغاذقدٌدائحمواوااألورادواظدساء،موتردؼدم
بنيماظطرصنيممظعالضةامإحداثيفماــّوضرورؼماــّأدادقامّرـوتعؿدلم"اظِزؼارة"مسـص

وػلمطؾمعامميـقفماظزائرمظؾضرؼحمعـمغؼقدموشرلػامعؼابؾمحصقظفمم،)اظزائرمواٌزار(
م ممبـابة موػل معراده. ماظغاؼم"ضؿان"سؾك ماظزؼـظؿقؼقؼ معـ معـمـة ماظرشؿ موسؾك ارة.

محقـفامشاظؾقةمراؼؿصا ممأغفؿإال،اىزائرؼني مسؾك مؼؾكؾقا باهلداؼامماألضرحةمل
ماظذبائحمباخؿالفم عـمشـؿموبؼرممأغقاسفاواهلؾاتماظـؼدؼةمواظعقـقة،موسؾكمرأدفا

مواٌالحظوشرلػامودواجـ مم،"اظِزؼارة"مأنأؼضا. مطقغفا مأغفاإال،رقسقةرشؿ
م.إظزاعقــّاامــّحبؽؿماظعرفمرابعمادبذت

م م"اظِزؼارة" م"باــّأؼضوارتؾطت م"اظَقِسدةـ موسّدا متعين مواظيت مبؿؼدؼؿم، باظؿعفد
مهؼ مسـد مـػدؼة مصاحؾاظزائرمأعـقةؼ مؼؾزم مغذر ممبـابة موػل م، مثاغقف ةمــباظعقدة

سدعفا(،موتؼدميفمٌرةمواحدة،ممأوةمـعاموسدمبفم)يفمحالماالدؿفابمظؾضرؼحمحاعاًل
م.29بشؽؾمدوريمأوباٌقازؾةمسؾكمذظؽمسدةمعراتممأو

م مسـ ممأػؿقةوطؿـال مبرطة مسؾك مماألوظقاءايصقل ميف اظعـؿاغلمماظعفداظصايني
ماظؿاظل ماٌـال مم:غدرج معدؼـةمظؼد مضد محبري مبففقم ماظدامنارك مدوظة مضقام صادف

مأوضدوااحؿػالماىزائرؼنيمبققمماٌقظدماظـؾقيماظشرؼػ،موظذظؽمم1771اىزائرمدـةم
م،غفمادؿعدادمظؾؿقاجفةأاٌدؼـةمبلطؿؾفا،مواسؿؼدماٌفاذيقنممأضاءتاظشؿقعمحؿكم

مآغذاكغػذتمذخرلتفؿموسادوامخائؾني.موضدماسؿؼدماظلؽانممأنمإديؼـةمصؼصػقاماٌد
ممأن مماألوظقاءبرطة موتغـقا موضارـقفا، مريتمعدؼـؿفؿ ماظيت مػل ميفمباظصايني ذظؽ

م.30أذعارػؿ
                                                                                                                                   

مب27  مشاظؾا مزلل ماظذي م"اظقدقط مصاحبم"اظطاظبـ معؽاغة ماألحقان مبعض ميف مصاضت معفؿة معؽاغة مذو مواسؿدل ،
ماظضرؼحمغػلف.ماغظر:م

Rinn, L., op.cit., p. 455. 

م.20،مص.م04اٌرجعماظلابؼ،مجمم،دعدماهللم،اظؼادؿمأبقم28 
ماريدم29 مابـ مأم،أغظر: م(2001)ريد ماظشعؾقة"، مواٌؿاردات ماظدؼـقة ماظضقابط مبني م"اظقسدة ذاآلدابذ، جمؾة

م.55بـمسؿق،ماٌرجعماظلابؼ،مص.مم،.موطذا:مبـمسقن14،مجاععةمتؾؿلان،مص.مواؾعؾومذاالـداـقة
معـمذظؽمعـالماألبقاتماظؿاظقة:م30

مقاغاــــبادؿماهللمغؾدامسؾكموصامممممممممممذاماظؼصؾةمتع
مداغاـطقػمجابقػاماسمضصةمذاماظؾقغؾةماٌؿؾػةمممممممممم
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م موضدرة مبدلطة ماالسؿؼاد مصؽرة محضقر مواضقماألوظقاءوطان مجّدــّاظصايني ميفما ا
حدػؿمأظدرجةمادؿقضارػؿمالدؿممأذػاغفؿاميفمــّطؾمعـاحلمايقاةماظققعقةمورادك

)حؼمدقديمصالن،مجباهممواظؿفؿعاتماظعادؼةمواًاصة،مواظؼلؿمبفماألحادؼثيفم
امعامّرــاٌؿلقظنيمطـقمإن.مبؾمأؼضــّا،مواظدساءمسؾكماًصقممبازلفم..(دقديمصالن.

مصالن" مدقدي مجباه م"صدضة مسؾارة مدبؾم.31رددوا مزبؿؾػممومل مسؾك اظؽؿابات
عـمذيؾةم"غػعـاممسؾكمذقاػدماظؼؾقرمطاٌلاجدمواٌدارسمواظزواؼاموحؿككتمــاٌـش

يفماىاغبم)ةمـامعامتداوظتموثائؼماحملاطؿماظشرسقاهللمبدلطةمدقديمصالن".موطـرّل
ظصاحلمضرؼحمععني.مصؼدممإؼاهسـدمعـقفاممأؼضــّاػذهماظعؾاراتمم(باألوضافاٌؿعؾؼم

معـ مسؾلماًلـجاء ماياج موضػقة مميف مغاصح ماظؿاظقة:م(1809)بـ مممممممممممماىؿؾة
موضػم(...)" مذظؽ مسؾدمــّؼرجع مدقدي ماظرباغل ماظؼطب ماظصاحل ماظقظل مضرؼح مسؾك ا

م.32ـ"ــاظرريانماظـعاظيبمغػعـاماهللمبفمآعق
عـؿشرةمطـرّلاميفمتؾؽماظػذلةمحقثمماألضرحةحدموطاغتماظؿقصقةمباظدصـمضر.مأ

م ماظراشبميفمذظؽمأحقاغــّا رباذؼةمظؾؿؽان،ممأرضقةضطعةممذراءمإديؼعؿدماظشكص
م مصقفا. مدصـف مبضرورة ماٌؽانممأووؼقصل مسؾك ماظؼرآن مظؼراءة موضػ مدبصقص ؼؿؿ
م.33واٌدصقغنيمصقف،موظصقاغةماظؼؾقر

ممإن مزاػرة مماألضرحةزؼارة مسـ معـفا مطؾرل مجزء ميف مخػقةمتـؿ مظؼقى تؼدؼس
محـعـؾتمصضماــّأؼضخارضة".مظؽـفام" مظؾؿـػقسمسـماظضقؼماظـػللـاّء موذبااًلم،ّرا

ماظـاس معع ممظؾؿقاصؾ ماٌقادؿممإضاعةبقادطة ميف م)خاصة مواظرضص مواظلفر ايػالت
يفمحالمماإلغلانكلمــةمالدؿقضارمعـ.موطاغتمعـادؾ34ة(ـحنيمتؽقنماظزؼارةمذياسق

                                                                                                                                   

م.واغظر:م314،مص.م02،ماٌرجعماظلابؼ،مجمدعدماهللم،أبقماظؼادؿغؼالمسـ:م
Fagnan, E. (1894), « Un chant algérien du XVIII siècle », in Revue africaine, t. 38, p. 166. 
31 Rinn, L. (1884), Marabouts et khouan : étude sur l’islam en Algérie, Alger, éd.           

A. Jourdan, p. 452. 
م 32 ماظعؾؾة ماظشرسقة، ماياطؿ م6/2وثائؼ مرضؿ موثقؼة مبقدرؼعة20، ميف: مم،. ميفم ،(2013)ؼادني "اٌعؿؼدات

،مجاععةمضلـطقـةم40،ماظعددماإلـداـقةذجمؾةذاؾعؾومطراعاتماألوظقاءممبدؼـةماىزائرميفماظعفدماظعـؿاغل"،م
م.370،م)دؼلؿدل(،مص.م01
مم،بؾقؿقللم33  م(1972)عقالي ماىزائر معدؼـة مسؾك ماًاعس مذارل م"شارة ماٌصادرممم1541هـ/ 948، بني

م.24. ،مص08،ماظعددماألصاؾةاإلدالعقةمواٌصادرماظغربقة"،م
مأحقاغــّا 34 ماظطؼقس متؾؽ مذظؽممتطقرت موتػلرل ماإلشؿاء، محؿك مواظؾؽاء مطاظرضص مذاذة مبؿصرصات ماظؼقام إدي

خبروجماظروحماظشرؼـرةماظيتمتلؽـمصاحؾفامبعدمدؼقرفمأرضــّا.موإديمغؾشمرصاتماألوظقاءميفمأضرحؿفؿ،مورعلم
م.369،مص.ماظلابؼؼادني،ماٌؼالمم،بقدرؼعةغظر:مأًطرمضادم...ممسظاعفؿمتؾؽميفماظؾقرماتؼاّء
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ماظصاحل مباظعؿؾ موضقاعف مدؾقطف مخاظم،ادؿؼاعة مذطره مدقؾؼك مصـاءمـحقث مرشؿ ّدا
خبصاهلؿمايؿقدة.مثؿممأحقاغاواظؿـقؼفمماألجدادؿمسؾكمـةمظؾذلحـجلده،موػلمصرص

ممإن معلؿقؼات ممتاّعـــا مسؽلت ماظلؾقطات متؾؽ مواظعؼؾلمماإلدراكرؾقعة اظـػلل
محقـفموأمناط مظؾفزائرؼني ماىؿعل ماظذاطرةمما.ـاظؿػؽرل ميف معفؿ محقز مظؾكراصة وطان

ماًارضةماىؿاسقة ماظؼقى مبؿؼدؼس معراصؼةممعـم،اٌرتؾطة مصؽرة ماغؿشار معـال ذظؽ
معـمماظؾقرؼةاسميفمشزواتفؿمشمظؾرّؼاظدراوؼ مطـرل مبفؿ.موظؽـميف ماظؿػاؤل معـ طـقع

متؿلعمماألحقان مؼعقدونمحبؽاؼاتمورواؼاتمسـمرحالتفؿمتؾؽ،موتدرجيقــّا طاغقا
م.35دائرةمايدؼثمسـمطراعاتمػمالءماظدراوؼشميفمتؾؽماظرحالت

ذضرقحذدقديذعبدذاؾرمحانذاؾثعاؾيب

مظدرادةماظعالؼعدمضرؼحمدقديمسؾدماظرريانم ضةماظؼائؿةمبنيماظـعاظيبمعـاظقــّا
مباالحذلامماظصاينيماألوظقاءاظلؽانموم ،محقثمحظلمصاحبماظضرؼحميفمحقاتف
يفمذباالتماظعؾؿمواظؼضاءمواظؿلظقػموشرلػا.موبعدممماتفممواٌؽاغةماظعاظقةواظؿؾفقؾم

بؾمم،ؼنيظقسمصؼطمباظـلؾةمظؾفزائرم،تعازؿمذلنمضرحيفمواحؿؾمعقضعــّامرئقلقــّا
م ماحملؾقني، ماظلؽان مؼػارق مال موذطره ماىزائر، مٌدؼـة مسـقاغــّا ماألعرمأصؾح وطذا

مواإلذارةؾزوارمواظلقاحمواظقاصدؼـ.موضدمتـاوظؿفماٌصادرماظؿارخيقةمباظذطرمظمباظـلؾة
معمظػممأطـريفم ماظؿؿغروتلميفمموأطـرعـ معـادؾةم)سؾكمشرار ،ماؾـػحةذادلدؽقةعـ

موشرلػؿا(.ماألدػارعجائبذبلمراسماظـاصريميفموأ
ماظؾداؼة ميف مغؿعرضممدـعطل ممثة موعـ ماظـعاظيب، مذكصقة مسـ معقجزة حملة

مالم م)واظيت ماظعـؿاغقة ماظػذلة ميف مبضرحيف ماٌرتؾطة مواالسؿؼادات ماظطؼقس جملؿؾ
مدبؿؾػمطـرّلامسؿامػقمدارماظققم(.

،مراظبمأبلجعػرمبـممإديبقمزؼدمسؾدماظرريانمبـمزبؾقف،مؼـؿفلمغلؾفمأػقم
موؼؽـّ مظؼؾقؾؿف مغلؾة مباظـعاظيب ماظـعاظؾة"ك مضؾؾم" ماىزائر ممبدؼـة مادؿؼرت اظيت

م ماظعـؿاغل مإظقفااظدخقل مدـة محقاظل موظد مؼّل1385. ممبدؼـة متعؾقؿفمم موتؾؼك ر،
.مثؿموضلـطقـةموتؾؿلانموعـفامخاصةماىزائرموجباؼةمعؿـؼالمبنيمايقاضرماظعؾؿقة

وسددمعـممعصرمإديمموعؽثمبفامراظؾــّامظؾعؾؿ،موعـفاماغؿؼؾم1407زارمتقغسمدـةم

                                                                                                                                   
دارماظغر.ماإلدالعل،مبرلوت،م،ميفذتارقخذاجلزائرذوآراءذأحباث،م(1990)اظؼادؿممأبقم،اغظر:مدعدماهلل 35

م.196،مص.م1.جظؾـان،م



اؾعثؿاـقةذاؾػرتةذخاللذاجلزائرذيفذباألضرحةذاخلاصةذواؾطؼوسذادلعتؼدات  

25 

ماظعربلمسقاصؿ مواظؼدسماٌشرق موبغداد مودعشؼ، ماٌؽرعة، معؽة معـمومتّؽ.عـؾ ـ
م.36اظؿزودمبعؾقمماظعصرمحقـفاميفمرحؾةمداعتمضرابةمسشرؼـمدـة

م ماظعقدة متقّظماىزائرمإديوبعد ماظؿدرؼس ماظـعاظيب مظؾؿلظقػمك موتػرغ واظؼضاء،
م مبفؿأؼضــّا، مواظالحؼني مععاصرؼف مسؾك مطؾرل متلثرل مظف معـموطان مجقال موخؾػ ،

مواظردائؾ ماٌمظػات معـ مواظؽـرل ماظصقت، مذائعل ممنقذجــّاممؼدصم،اظؿالعقذ "طان
سماٌعاذقة،مواظؿـؾقفمظـؼاطمااظـمأحقالالمظـؼدمم،ظؾعاملماظزاػدماظذيمادؿعؿؾمسؾؿف

،مواظصدلمسؾكمزؾؿماآلخرةمإديبؾمظدسقةمػمالءماظـاسمظؾفرو.مم،اًطرميفماجملؿؿع
م.م37"األحقالاظلؾطانمودقءم

م،مودصـمبضرحيفم1479شاؼةموصاتفمدـةممإديسؾكمػذامايالماظـعاظيبموادؿؿرم
جحمُرم،بشلنمتارؼخمبـائف.مظؽـمحبؽؿماٌؽاغةماظيتمحظلمبفاماآلراءاظذيماخؿؾػتم

ضؿمعلفّداموضؾةموزاوؼة،ممإذم38وصاتفمعؾاذرةؼؽقنمضدممتموفقزهموتشققدهمبعدمأنم
عـؾمابـؿفمسائشة،مماألدرةمأصرادظؾعضمماظضرؼح،موباظؼر.معـفمضؾقرمإديمباإلضاصة

م(،موؼقدػم1605)تممطؼدورمباذاماألخرىوطذامضؾقرمسددمعـماظشكصقاتماظعاعةم
،موضدلم(م1848تم)ريدمبايمأ،مو(م1818تم)،موسؾلمخقجةم(م1687تم)باذام

م.39يفماظػذلةماالدؿعؿارؼةممتمغؼؾفذيماظم(م1554تم)اظقظلمدادهم
مظؾزّو معؼصّدا موضرحيف ماظـعاظيب مزاوؼة موذبؿعموأصؾقت ماظزائرؼـ، موعؾؿؼك ار،

م موإضاعة مظؾذطر مذبؿعــّا موطاغت مواظشػاء، ماظدلطة موإظؼاءم"اٌقظدؼات"رال. ،
م مبلوضاف موحظقت ماظدؼـقة. ماظلؽاناٌقذقات مررف معـ مدقاء معـمم،40طـرلة؛ أو

م.41واسؿداهلامضؾؾماظلؾطةماظعـؿاغقةماظيتمبارطؿفامظشفرتفاموحظقتفا

                                                                                                                                   
ماهلل 36 مم،دعد م، ماظؼادؿ ذاؾثؼايفابق متارقخذاجلزائر مج ماظلابؼ، ماٌرجع م01، مص. موطذا:م 92، مبعدػا. وعا

مم،وعقداويم،سؿارةم،سالوة م(2009)زؼـب ماظقدقط"، ماظعصر ميف ماىزائر م"عدؼـة مإـداـقات، مع م،44-45،
م.42 -25ص.م

م.49. ،مصاظلابؼاٌرجعم،متارقخذاجلزائرذاؾثؼايفغؼالمسـ:مدعدماهلل،مم37
 :واغظر .93 دعدماهلل،ماٌرجعمغػلف،مص. 38

Marçais, op.cit., p. 44.  
ديموزائػمأخرىمعـمررفماظلؾطةماالدؿعؿارؼةمإنمؼؿؿمهقؼؾفمأطانمضرؼحماظقظلمدادهمضائؿــّامبذاتفمضؾؾم 39

م.110ص.معقالي،ماٌؼالماظلابؼ،مم،بؾقؿقللغظر:مأاظػرغلقة،موتـؼؾمرصاتفماديمجاغبمضرؼحماظـعاظيب.م
متاعــّامطؿامصعؾتماظلقدةمدوعةمبـتمربؿدماظيتمخصصتمأواغقفاماظـقادقةماًاصةمباظطؾخموضػــّامظضرؼحمم40

م.237غظرماٌرجعمغػلف،مص.مأقنمإصالحفامعـمعدخقلمآخرممتؾؽف.مسؾكمأنمؼؽم،اظـعاظيب
طؾموذطرماظؾعضمأنمتقغسمضدمأشدضتماألوضافمسؾكمضرؼحماظـعاظيب،موذظؽمبؿقجقفمريقظةمزؼتمطؾرلةمم41

مدـة.م
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تزاؼدتمأسدادماظقاصدؼـمظؾؿؽانمععمعرورماظزعـمحؿكمغللماظـاسمخصالموضدم
مورؤاه. مطراعاتف مخاصة موادؿقضروا موتكظقػف، موعـاضؾف، مػذهمماظرجؾ، وخبصقص

إذمروىممظؾـيبماظؽرؼؿمعـمذظؽمعـالمرؤؼؿفمصؼدمغلؾتمظؾـعاظيبمطـرّلامعـفاماألخرلة
مأ مغػلف ماظـعاظيب ماظردقل مرأى مٌمظػفم(ص)غف مطؿابؿف مأثـاء معرات اجلوافرذمسدة

ذيفذتػدريذاؾؼرآن موروىاحلدان مأ. مأطؾفغف موزضازلف مظف.م، مودسا مطؿؾف، مبقت ار
تالعقذهمواظعاعةمبؼراءةموادؿذطارمطؿا.متػلرله،مواظعؿؾمبفمظؿقصؾمموظذظؽمغصح

أؼضــّامأنمطؿابفمضدمأصؾحمععروصــّاموعؼروّءامبؽـرةميفممخدلأاظدلطةمٌـمصعؾمذظؽ.مو
مؼدرطفا مال مصقصقة مأدرار مسؾك محيؿقي مألغف ماظذوقممإالمحقاتف مأػؾ معـ أربابفا

م"م.اظصقيف مضال: ممإغلومما ميف مايلان مباىقاػر ماٌلؿك مػذا مظؽؿابل متػلرلرأؼت
ادؿقػاءمذيعفا،موبعضفام)طذا(،مماآلنالمميؽـينمم،اظؼرآن.مسفائبموأعقّرامعؾارطة

مبنذنإالم،اظيتمالمميؽـمذطرػام،اهللمأدرارم)طذا(مإصشاءعامؼؽقنمعـمبا.مموأخشك
م.42اظذوق"مأػؾمأػؾفاعـم

االعتؼاداتذواؾطؼوسذادلتعؾؼةذبضرقحذاؾثعاؾيب

عؿـقسةماٌؼاصدمواظغاؼاتماٌرجقةمعؿعددةموماألضرحةحدمؼعدمضرؼحماظـعاظيبمأ
موػقمعـالمسـم م،واظؿـشؽةماٌقظدصاحؾفمجزائريمإذمأنمماحملؾقةماألضرحةعـفا،

.م43وشرلػؿ(ماألغدظلقنيمأوماألتراكمطاغقامعـماظقاصدؼـم)دقاءمآخرؼـمأوظقاءخبالفم
مربّؾ ماظضرؼح موعلؿقؼاتفماجملؿؿعمإضؾالموطان مصؽاتف ممبكؿؾػ ماظعاصؿل

،موخاصةميفماٌـادؾاتماظدؼـقة،موعـفاماٌقظدمارجاًاالجؿؿاسقة،موطذاماظزوارمعـم
م.44اظـؾقيماظشرؼػماظذيمؼقاصؼماظعقدماظلـقيمٌقدؿمدقديمسؾدماظرريان

                                                                                                                                   

م.243اٌرجعمغػلف،مص.م،متارقخذاجلزائرذاؾثؼايفدعدماهلل،مأبقماظؼادؿماغظر:م
م.123-122 .دعدماهلل،ماٌرجعمغػلف،مصأبقماظؼادؿمغؼالمسـ:م 42
ودرلتفماظؾفقةمطشقخممغذطرمعـمػمالءمخاصةماظقظلمدادهماظذلطلماألصؾ،مواظذيمسرفمخبصاظفمايؿقدة، 43

مو مإعؿصقف. مرد مطراعة مغلؾت مدـةإلاماألسداءظقف م1541 دؾان مداده ماظقظل مؼؽـ مومل مأنمأم. محؿك مذلغــّا ضؾ
معـمذظؽمعـالماألبقاتماظؿاظقة:م،اظؼصائدماٌؾفؾةمطاغتمطـرّلامعاموؿعفمععماظـعاظيب

ماظردؾمواألغؾقاءمواألوظقاءمحيقطقغفامعـمطؾمجاغب عـماظدلجمايدؼديمتلعؾتمضؾعةماىزائرماظرائعة
ماىزائرمهلامحراسمأعـالمسؾدماظؼادرموسؾدماظرريانماظـعاظيب دادهمػقماظلقدويفمضؾبماظعاصؿةماظقظلم

 .111 .،مصغظر:مبؾقؿقلل،ماٌؼالماظلابؼأ
مم،عروش 44 م(2009)اٌـقر ذاؾعؿؾة،ذاألدعارذوادلداخقل، ذاؾعثؿاـي: مدارمدراداتذعنذاجلزائرذيفذاؾعفد ،

م.361ص.مم،01.اظؼصؾةمظؾـشر،ماىزائر،مج
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ذ:ذضرقحذدقديذعبدذاؾرمحانذاؾثعاؾيب11صورة

 www.algerieconfluences.com/?p=12498:ادلصدر

ظؾؿكقالماىؿعلمظؾفزائرؼنيمسدةماسؿؼاداتمزؼارةمضرؼحماظـعاظيبممريؾتوضدم
ماظؿاظقة:مباىقاغبارتؾطتمأدادــّام

م -1 موتقصرل مايؿاؼة، مسؾك مورّدماألعاناظؼدرة سـمماألسداءمظؾلؽان،
وظذظؽمطانماظرؼاسمواظؾقارةمؼزوروغفمرؾؾــّامظؾغـائؿمواظدلطةماٌدؼـةم

واظـصر،موؼطؾؼقنماٌداصعمخصقصــّامضؾقؾمخروجفؿمإديماظؾقر.
.اٌكؿؾػةماىلدؼةمعـفامواظـػلقةماألعراضاظشػاءمعـم -2
ماظدغققؼةم -3 مواظلعادة ماًرل موحصقل ماظدلطة، موعـح ماظدساء، ادؿفابة

.واألخروؼة
م -4 متؾؾقة مسؾك ممزبؿؾػاظؼدرة مزواج معـ مواظرشؾات موإنا.اياجات

...الحوص
.45دصعماظشرورمعـمحلدموبغض،موعسماظشقطانموسنيموشرلػا -5
تفاميفماصؾؿمدبؿؾػمطـرّلامسـمغظرلم،صقؿامؼؿعؾؼمباظطؼقسماٌؿاردةمباظضرؼحمأعا

م،موتعددتمبني:األخرىماألضرحة
يفماٌقادؿممأووسدمباظـذر،ممإسطاءخاصةمسـدمم،اٌكؿؾػةماألضاحلتؼدؼؿم -1

حقاغــّامأوؼؿؿمذحبفاممباألضققةاًاصةمباظزؼاراتماظلـقؼة،محقثمُؼمتكم

                                                                                                                                   
45 Ben Choaib, A.-A. (1907), Les Marabouts Guérisseurs, op.cit., et voir : Rinn, op.cit.,  
p. 176. 
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موؼقزعم متطفك، مثؿ مذظؽ، مبػعؾ مزبؿص مذكص مؼد مسؾك ماظضرؼح داخؾ
م م)سادة ماظطعام موسابريمعا مواٌعقزؼـ ماظػؼراء مسؾك ماظؽلؽلل( مرؾؼ ؼؽقن

ماظلؾقؾ.
موُحمإسطاء -2 معالبس معـ موشرلػامؾّلاهلؾات موموغؼقد ماظزاوؼةؼؿؽػؾ موطقؾ

م مبادؿالعفا، مموإسادةسادة ماظضرؼح.مأوتقزؼعفا، مصقاغة ميف مادؿغالهلا
ممإديمباإلضاصة مبعض مماألشراضترك ماياجة مصاحب مظؾزائر مأواظشكصقة

ممإظقفااٌرؼضمداخؾماظضرؼح،مثؿماظرجقعم موادذلجاسفامأؼــامبعدمسدة ،
."باظدلطةماعؿألت"بعدعامتؽقنمضدم

معّر -3 مسدة مأو معرة، مواظطقاف ماظضرؼح، مسؾك مداخؾممإذعالات اظشؿقع
شاظؾــّامسؾكممم،متدلمرعزؼؿفَداظضرؼح،موػقمصعؾمعلظقفمطؿامؼؾدومعـذماظِؼ

ماظقظّل معـ مواهلداؼة ماظـقر مادؿؾفام ميف ماظضرؼح.ماظرشؾة مصاحب ماظصاحل
مظ موباإلضاصة مايـاء، مغؾات ماألرواحمقضع مظطرد ماظؾكقر مأغقاع إذعال

سؾكمأداسمأنماظؾكقرمأداةمصعاظةمم،اظشرؼرة،مواظشقارني،موتـؼقةماظـػقس
.46ظذظؽ

ؿمظؼطعمعـماألضؿشةمإرالقماٌداصعمسـدمسقدةماظغائؾنيميفماظؾقر،موريؾف -4
مباظلػـمتدلطــّامم،اٌقجقدةمباظضرؼح مععماألسالم،مأومؼربطقغفا صقعؾؼقغفا

مأغفؿمخيصصقنمجزّءامعـماظغـائؿمظػائدةماظضرؼحم عربقنمطبصاحؾفا.مطؿا
.47دالمموتػاؤل

ماألعر،موػلموؿعم"اظػؼراء"مظؾذطر،موؼؿققلم"ايضرةـم"اظؼقاممدورؼــّامب -5
م موبلصقاتممإديتدرجيقــّا موعقضقتة، معقزوغة محرطات موصؼ مبرضصات اظؼقام

م موتـكػض متعؾق ممبنذاراتعؿـاشؿة ماظشقخ معـ ممأوععقـة وتلؿعؿؾماٌؼدم.
مبؼصدم مواٌـؾفات مايشائش مبعض موتقزع ماٌقدقؼقة، ماآلالت أحقاغــّا

مأواظدخقلميفمشقؾقبةممإديوضدمؼؿطقرمايالماالغؿشاءموهرؼؽماظعقارػ.م
وميؽـمأنمؼلؿعقدماجملؿؿعقنمتداولمم.48راخموشرلػاعقجةمعـماظؾؽاءمواظص

طراعاتماظقظلمصاحبماظضرؼحموعرائقفموؼلردوغفامصقؿامبقـفؿ.
                                                                                                                                   

:ذؿؼاربةذم(1381 -1017)اؾطبذواجملتؿعذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـيذ،م(2015)اغظرمظؾؿػصقؾ:مسـؿانمبقحفرةم 46

م.م98-93م.،مص01،معاجلؿرلميفماظؿارؼخمايدؼث،مجاععةموػراناجتؿاعقة
47 De Paradis, V., op.cit., p. 42. 

 .489. دعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مصم،أبقماظؼادؿم48
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اٌقجقدةمباظضرؼحم)وحؿكماظذلا.ممواألسشا.ماألذفارمأوراقأخذمبعضم -6
أحقاغــّا(،موعـفامذفرةماًرو.ماظيتمدادماالسؿؼادمبلغفامتشػلمايؿكم

م معـؼقع مذر. مضؾقاًلأوراضفابعد ممبضغفا مأو مشؾقفا، مأو ماٌاءمم.49، واسؿدل
ماالدؿشػائقة ماظقدائؾ مأػؿ معرضقــّامم،أحد مأو مجارؼة، مسقـــّا مطان دقاّء

مذربفم مررؼؼ مسـ موذظؽ ماٌرابط، ماظشقخ مررف معـ ماظؼرآغقة باآلؼات
معـم موشرلػا مواٌلح مطاالشؿلال مأخرى مأشراض ميف مادؿعؿاظف مأو عؾاذرة،

االدؿعؿاالت.
دةماظشقخماٌرابطماٌقجقدمباظضرؼح،مواظذيمؼؼقممبؿففقزماظؾفقءمإديمعلاس -7

خاصةمم،اًؾطاتمواظؿؿائؿمواظعؼاضرلمواألسشا.موشرلػاموصؼمرؼقسمععقـة
عـفامعلحمرأسماٌصا.مأوماظزائرموعراصؼقف،موتردؼدمسؾاراتمعؾفؿةموشرلم

م.50عػفقعةمؼؼصدمعـفاماظدساءموردماٌرضموشرله
م ماألوبؽةظؼد مالغؿشار مذطرهم-واألعراضمطان مدؾؼ مسؾكمم-طؿا مطؾرّلا أثرا

مصؽرةمأنم ماغؿشرت مبـقةماظؿػؽرلمواظلؾقكماىؿعلمظؾفزائرؼني.مصؽؿا علؿقى
اظقباءمػقمدكطموشضبمعـماظؼقىم"اًارضة"مظؾطؾقعة؛مصانماظعالجمواظشػاءم
مبقادطةم مإخضاسفا مورباوظة ماظؼقى، متؾؽ مسؾك ماظؿلثرل مسدل مؼؽقن حؿؿــّا

ماألوظقاء ماظلقرؼةماظصايمزؼارات ماٌؿاردات مالخؿالط ماظؾا. مصؿح ممما ني،
م.51سؾقفامبؾموتؿػققم،اٌؿارداتماظؿطؾقؾقةماظعالجقةب

م مضدمراصؼتمزاػرةممأنإدياإلذارةوودر موشرلػا صـقنماظشعرماظشعيبمواٌدائح
ودفؾتمحضقرػاموتلثرلاتفامسؾكمغػقسماىزائرؼنيمودؾقطاتفؿ،مماألضرحةزؼارةم
مماٌكقالموأثرت مبطقالت مسـ ماٌؿداول موطراعاتفؿمماألوظقاءاظشعيب اظصايني

معّر مسؾك ماظؼصائدمموبرطاتفؿ م)وخاصة ماظـصقص مظؿؾؽ ماظدارس مأن موالذؽ اظلـني.
اٌـظقعةمعـفا(مجيدمصقفاماظؽـرلمعـماظدالئؾماظؿارخيقةمسؾكماظعالضةماظقرقدةماظيتم

                                                                                                                                   
م 49 مم،اظؼشاسلاغظر: ذواؾدؽانم،(2004)صؾة ذذاؾصحة ذاؾعثؿاـيذوأوائل ذاؾعفد ذأثـاء ذاالحتالليفذاجلزائر

.م184،ماىزائر،مص.م02،مدطؿقراهميفماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصر،مجاععةماىزائرم(1391-1013)اؾػرـديذ
مأؼضـّا:واغظرم

Beraud, H. (1891), La mosquée de Sidi Abderrahman, Alger, p. 06. 
50 Ben Choaib, A., op.cit. 
51 Shaw, op.cit., p. 57. 
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ماألعقات مسامل مإدي موجذبؿفؿ ماجملؿؿع مأصراد موحم-ربطت ماٌلؿؿرماألحقاء، ضقرػؿ
.52اغشغاالتفؿموػؿقعفؿمععفؿموطلغفؿمؼعقشقنموؼؿؼازلقن

ماٌؽان مداخؾ متزول ماًصقعات مطؾ مأن ماًصقص مػذا ميف مأؼضــّا موؼالحظ
مظؾضرؼح مأعامماٌؼدس ماظؽؾ موؼؿلاوى ماظـاس، مبني ماالجؿؿاسقة ماظػقارق موتذو. ،

ماظضرؼح مصاحب مواٌؿارم،حضرة مواألػداف ماٌؼاصد ماخؿالف معـ ماظرشؿ داتمسؾك
مداخؾم مواظشفار مواظؿـابز ماظؿكاصؿ مأغقاع معـ مغقع مأي ماٌصادر متلفؾ مومل بقـفؿ.

ماظرريان مسؾد مدقدي مزؼارة مطاغت مأخرى مغاحقة موعـ عشروسةمماظـعاظيبماظضرؼح.
وعؿاحة،موملمؼؽـمممؽـــّامأليمذكصمأنمؼغضبمعـمتلخرمأػؾفمعـالمسـدمزؼارةم

حؿؿقــّا.بؾمومبدؼفقــّاانماظضرؼح،مأومسـدمدبصقصفؿماهلؾاتمظف،موطلنماألعرمط

ةـخامت

م مسـ مصؽرة متؼدؼؿ ماٌؼال مػذا ميف محاوظـا ماٌرتؾطةمظؼد مواظطؼقس اٌعؿؼدات
م ماظعـؿاغقة. ماظػذلة مخالل ماىزائر ميف مػدصـاوباألضرحة مهؾقؾمم،طان متؼدؼؿ ظقس

أغـروبقظقجلمظؾعالضةمبنيمعلؿقؼاتماظؾـاءماظـؼايفمعـمخاللمدرادةماألضرحة،مأيم
م ماالضؿصادؼاٌلؿقؼات موحؿك ماظلقادقة ماالجؿؿاسقة، مسرضممة؛اظدؼـقة، مطان بؾ

ماظلؽانم معاردفا ماظيت مواظؿؼاظقد ماظعادات مظؾؿعؿؼدات، موإثـقشرايف متارخيل وصػ
اىزائرؼقنمأثـاءمزؼارتفؿمألضرحةماألوظقاء.مواىدؼرمباظذطرمأنماظؽـرلمعـفامالمزالم

م.ؾدماظرريانماظـعاظيبميارسماظققممطؿامأذرغامإديمذظؽمسـدمسرضمحاظةمدقديمس
موزؼارةم ماياطؿة ماظلقادقة ماظلؾطة مبني ماظعالضة متؾؽ مػق مأؼضا مباظذطر واىدؼر
ماظعـؿاغلم مايؽؿ مصذلة مخالل مورقدة مطاغت ماظعالضة مصفذه مبفا. مواظعـاؼة األضرحة
باىزائرمأومسؾكماألضؾمملمتغػؾماظلؾطةماياطؿةمسـمػذهماألضرحةموزؾتمهتم

ماظ مظـ"تلررل" مطكظقة مظؾلؾطـةمملؽانأسقـفا ماألخرى ماىفات ميف ماألعر مطان عـؾؿا
ماظعـؿاغقة.

ميف موادعا ماظؾقث مذبال مزال مال ماٌؼال، معؼدعة ميف مأذرغا ماىزائرمتارؼخموطؿا
مواظؿصقفمماظعـؿاغقةماظػذلةمخالل مباألوظقاء متؿعؾؼ مأخرى معقاضقع متـاول وميؽـ

معقغقشراصقة مبدرادات ماظؼقام مذظؽ معـ ماألضرحة، موزؼارة ممواظزواؼا آخرؼـمألوظقاء
م ماربؿدطاظقظل مضدلؼـمدقدي مواظقظلمبق ماظؽؿاغل مدقدي ماظذلطلمواظقظل مداده

                                                                                                                                   
 .206-205دعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مص.مم،أبقماظؼادؿغظر:مأ 52
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وعـمذظؽمأؼضامدرادةماظذلاثماظشػفلماٌرتؾطمبفمالءماألوظقاءمطاظؼصصمم،وشرلػؿ
بنيمماظقثقؼماظعؾؿلوطؾمػذهماظدراداتمتؿطؾبماظؿعاونمماظشعيبمواظشعرماٌؾققن.

ممممممم.األطادميقةماظؿكصصاتزبؿؾػمعمدلاتماظؾقثموزبؿؾػم

اؾببؾقوغراػقا

ماؾؽتب.ذ1

يفذاؾعفدذاؾعثؿاـيذذوأضرحتفاؿداجدذؿدقـةذاجلزائرذوزواقافاذ،م(2010)عصطػكم،بـمريقش

.،مطاألعةدارمم،ماىزائر،ؿنذخاللذخمطوطذدقػوؾؽسذواؾوثائقذاؾعثؿاـقة

اظشرطةمم،،ماىزائراظزبرلي،مترذيةموهؼقؼمربؿدماظعربلمادلرآة،م(1982)ريدانمم،خقجة

اظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع.

م.،مدارماظطؾقعةظؾـان،اؾؽراؿةذاؾصوػقةذاألدطورةذواحلؾم،م(1979)ملسؾم،زؼغقر

مم،سزوق ماظؽرؼؿ م(1996)سؾد ذ، ذاؾعؿارة ذيف ذوادلكذن ماإلدالؿقةاؾؼباب مدؼقاناىزائر،،

م.اٌطؾقساتماىاععقة

م،داعل مغقار م(2002)ربؿد ذ، ذيف ذادلعاجمذاؾؽاؿل ذبطون ذؿن ذاإلدالؿقة ؿصطؾحاتذاؾعؿارة

.دارماظقصاءم،عصرم،اؾؾغوقة

دارماظغر.مبرلوت،مظؾـان،مأحباثذوآراءذيفذتارقخذاجلزائر،م(1990)أبقماظؼادؿمم،دعدماهلل

م 1اإلدالعل،مج

ماهلل م(2007)،اظؼادؿمأبق،دعد ذاؾثؼايف، مجمدارم،اىزائرم،تارقخذاجلزائر ،م04اظؾصائر،
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