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ؿؼدؿةذ

ذ

ال مؼزال متارؼخ ماىزائر ميف ماظػذلة ماظعـؿاغقة ،مالدقؿا ميف مجقاغؾف ماظـؼاصقةم
واظلقدقق -مأغـروبقظقجقة ،مذباالً مخصؾـّا مظؾؾقث مواإلثراء ،مخاصة مسـدعا مؼدرسم
وحيؾؾ ماظعالضة مبني ماإلغلان موربقطف ماٌؽاغلموطذظؽ موصؼ ماظلّقاق ماظزعين ،موؼمرخم
ظؿلثرلاتمتؾؽماظعالضةموعامؼـفؿمسـفامسؾكمعلؿقىماظؾـاءماظـؼايف .م
واظؾقث ميف مذباالت ماظؿػاسؾ مبني ماإلغلان مواٌؽان مميؽـ مأن مؼؽشػ مسـم
اظدالالت ماظرعزؼة مواظؾـققؼة مظألعاطـ ماٌكصصة مظؾذطرى مواظطؼقس ماٌرتؾطة مباٌقت،م
وعـفا مسؾك موجفماظدضة متؾؽ ماٌمداة ميف ماألضرحة مباسؿؾارػا مجزءّا معفؿـّا معـ مسالضةم
اظؿقاصؾمبنيماألحقاءموعاضقفؿ .م
اخذلغاميفمػذاماٌؼالمدرادةماظطؼقسمواٌؿارداتماٌرتؾطةمباألضرحة يفماىزائرم
خالل مصذلة مايؽؿ ماظعـؿاغل .مظؼد محاوظـا ماإلجابة مسؾك ماألدؽؾة ماظؿاظقة :معا مػلم
عالعحمايقاةماالجؿؿاسقةمخاللمػذهماظػذلةمواظيتمأررتمػذهماظطؼقسمواٌؿارداتم
اٌؿعؾؼةمباألضرحة؟معامػلمعؽاغةموأدوارمػذهماألضرحة؟موعاػلماٌعؿؼداتماٌرتؾطةم
بفا؟ م
بعدمتعرؼػمبعضماٌصطؾقات،محاوظـاماإلجابةمسؾكمػذهماألدؽؾةمباالدؿـادم
إديماٌصادرماظؿارخيقةماٌؿقصرةموبعرضمحاظةمضرؼحمدقديمسؾدماظرريانماظـعاظيبم
باسؿؾارهممنقذجامممـالمظؾعدؼدمعـماألضرحةميفمتؾؽماظػذلةمعـماظؿارؼخماىزائري.ممم م
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تعرقفذبعضذادلصطؾحات

إن ايقز ماظزعين مظػذلة مايؽؿ ماظعـؿاغل مظؾفزائر ،مواظذي ماعؿد مظؼرابة ماظـالثةم
ضرون ،مجيعؾمعـماظصعبمسرض مطؾماٌصطؾقاتماٌؿعؾؼة مباٌقضقع ميفمػذاماٌؼالم
(وضدمأحصقـا أزؼد معـمثالثنيمعػردة)،مظذظؽماطؿػقـامبعرضماٌصطؾقاتماظـالثةم
اظؿاظقة:م م

اؾضّرقــح

اظضرؼح مظغة مػق ماظشؼ ماظذي مؼؽقن مودط ماظؼدل ،موضقؾ مػق ماظؼدل مطؾّف .مأعام
حامصقطؾؼمسؾكماظؾـاءماٌشقدمسؾكماظؼدلم(أي مصقضف).موؼؿؿقزمبؾلارةماظشؽؾم
اصطال ّ
واظؿصؿقؿمسادة،موالمؼرضكمإدي مذؽؾماظعؿارةماظدؼـقةمطاٌلاجد ،موالماظعؿارةماٌدغقةم
طاظؼصقرمواٌــازل.1
وتعؾقماظضرؼحميفماظغاظبماظؼؾةماظيتمتؽدلمأحقاغــّا موتؿلعمصؿشؿـؾماظضرؼح،م
وؼلؿكمبؼؾةمصالن.مومتـّؾمبدورػـامرعـ ّزامذامضدادة،موضدمتؽقنمعػؿقحـةمأومعغؾؼـة.م
طؿا مدبؿؾػمأحفام وأذؽال موترطقؾة ماظضرؼحمواظؼؾّةمسؾكماظلقاء ،مصؿؽقنمطؾرلةمم
أومصغرلة،معربّعةمأومأدطقاغقة،مرخاعقةمأومحفرؼة،مإخل .2م
وال مؼؼؿصر ماظضرؼح مسؾك مضدل مواحد ميف معؽان مواحد مإذ مميؽـ مأن مند مسدةم
أضرحة مظشكصمواحد ميف مأعاطـ معؿػرضة.موميـؾماظضرؼحميفماظعرفماظشعيبمرعزم
اظؿؼقىمواظصّالح،موػقمعؽانمالظؿؿاسماظدلطةمواًرلمواظدساءماٌلؿفا ..موتـؼلؿم
األضرحة إدي أغقاع:معـفامعامؼضؿمرصاتمصاحؾف؛موعـفامأضرحةماظرؤؼا،موػلمتؾؽم
اظيت ممت متشققدػا مبعد مرؤؼة مأحد ماألوظقاء ماظصايني ميف ماٌـام ميف معقضع مععني؛م
واألضرحةم"اظقػؿقة"موػلماظيتمالمهؿقيمسؾكمرصات،مومتّمإغشاؤػامتؾعامظرشؾاتم
دقادقةمأومدؼـقة .م
م
 1مغقار ،مداعلمربؿدم( ،)2002ماؾؽاؿلذيفذؿصطؾحاتذاؾعؿارةذاإلدالؿقةذؿنذبطونذادلعاجمذاؾؾغوقة،مدارم
اظقصاء ،معصر ،مص .م ،112مواغظر :مبـ مريقش ،معصطػك م( ،)2010مؿداجد ذؿدقـة ذاجلزائر ذوزواقافاذ
وأضرحتفاذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـيذؿنذخاللذخمطوطذدقػوؾؽسذواؾوثائقذاؾعثؿاـقة،ماىزائر،مدارماألعة .م
2مسزوق،مسؾدماظؽرؼؿ ( ،)1996اؾؼبابذوادلكذنذيفذاؾعؿارةذاإلدالؿقة،ماىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م
ص .م ،54مواغظر :مصاحل ،مٌعل معصطػك م(د.ت) ،ماؾؼباب ذيف ذاؾعؿارة ذاإلدالؿقة ،مبرلوت ،مدار ماظؾففة،مم
ص.م .23م
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اؾوؾــ ّي

حلب ماظؿعارؼػ ماٌؿداوظة ،ماظقظل مػق ماظعارف مباهلل موبصػاتف ،ماٌقازب مسؾكم
اظطّاسات ،ماجملؿـب مظؾؿعاصل ،ماٌعرٍض مسـ ماالغفؿاك ميف ماظؾّذات مواظشفقاتم
اٌؾاحة،ماحملاصظمسؾكماظلــمواآلدا .ماظشرسقة.مزللموظقّا ألغف مؼؿقظّكمسؾادةماهللم
سؾكماظدوام،مأو مألنماهللمتقالهمبؾطػفموسـاؼؿف .مإغف ماظشكصماظؿّؼلماظصاحل ماظذيم
حيظكميفمحقاتف ،موحؿكمبعدممماتف ،مبؿؼدؼرمواحذلامماظـاس.موؼؽقنمعـمأصقا.م
اظدؼـمواظعؾؿمواظزػدمواظعؿؾماظصاحل.موؼـؼلؿماألوظقـاءمحلبماظؾعضمإدي:معرابطنيم
ذرصاءمباظـلبمؼـؿفقنمإديمآلماظردقلماظؽرؼؿ؛موأوظقاءمعـمذويماظؽراعات.3موميـّؾم
األوظقـاءماىاغبماٌؼدسميفماظضرؼح،مأيماظؾعدماظروحلماٌرتؾطمبصاحبماظضرؼح .4م

اؾؽراؿـــة

اظؽراعةميفمدفؾماظؿصقفمػلماظػعؾم"اًارقمظؾعادة"موشرلماٌلظقفميفمايقاةم
اٌعفقدة ،مؼظفرهماظقظلماظصاحل ،موؼؼابؾفامظدىماألغؾقاء ماٌعفزة.مواالسؿؼادماظلائدم
بلغفا مالمتزولمبعدموصاةمصاحؾفا ،مبؾمتؾزممضدله موتؽقنمدؾؾــّاميفماظؿقاصؾمبقـفم
وبني ماظـاس ،موظذظؽ مؼؾفل مإدي ماظؿدلك مبؽؾ معا موجد مباظضرؼح مأو مجبقاره ،مبدءّام
باًرقماٌعؾؼة ،مواألسالم ماٌزؼـة ،مواظشؿقع ،موأغقاع ماظؾكقر ،مواٌصابقح 5موؼالحظم
سدم ماػؿؿام ماظـاس مإذياال مبؿداول معـاضب ماظقظل مصاحب ماظضرؼح مبؼدر ماػؿؿاعفؿم
وحرصفؿمسؾكمايدؼثمسـمطراعاتف،محؿكمأصؾحمذطرماألوظقاءماظصاينيمعرتؾطــّام
يفماظذاطرةماظشعؾقةمبؽراعةمعامأومحؿكمبعدةمطراعـات.

ذ

 3مأغظر:مأبقماظؼادؿ،مدعدماهللم(،)2007متارقخذاجلزائرذاؾثؼايف،ماىزائر،مدارماظؾصائر،مجم،04مص.م.10م
وأؼضا:م م
Douté, E. (1900), Notes sur l’islam maghrébin, éd. Ernest Leroux, Paris, p. 32.
 4مأغظر:مععؿر ،مبقخضرةم(،)2012ماؾوؾي ذيف ذادلخقال ذاؾشعيب:ذاؾطرقؼة ذاؾؼادرقة ذيف ذاؾغرب ذاجلزائري،م
دطؿقراهميفماألغـروبقظقجقا،مجاععةمتؾؿلان،مصم .55.م
 5ماغظر :مدرياغل ،مربؿد م( ،)2006محؽاقات ذؽراؿات ذاألوؾقاء ذيف ذؿـطؼة ذاؾشؾف ،معاجلؿرل ميف ماألد.م
اظشعيب ،مطؾقة ماآلدا .مواظؾغات ،مجاععة ماىزائر ،مص .م 16موعا مبعدػا .موطذظؽ :مأبق ماظؼادؿ ،مدعد ماهلل،م
تارقخذاجلزائرذاؾثؼايف،ماٌرجعماظلابؼ،مجم،04مص.م .11م
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بعضذؿالؿحذاحلقاةذاالجتؿاعقةذباجلزائرذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـي

دام مايؽؿ ماظعـؿاغل مباىزائر مضرابة ماظـالثـة مضـرون م( )1830-1518مسرفم
خالهلـاماىزائرؼقنمتغقّـراتمسؾكمعلؿـقىماظؾـقةماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة،مصضالم
سـماظؿققالتماظلقادقةمواظعلؽرؼة.موإذا مطاغتماٌصـادر ماظؿارخيقة متؿؾاؼـمطـرلّام
خبصقصماظؿقدؼدماظدميغرايفمظؾلؽانماىزائرؼنيميفماإلؼاظة،مويفمطؾمعدؼـة/مضرؼةم
أو مباؼؾؽ مسؾك محدى ،مخاصة ميف مبعض ماظػذلات م(طؿقادؿ ماظزالزل مواىػافم
وشرلػا)6؛مصننمأؼة مدرادةماجؿؿاسقةمتؿـاولمتػاصقؾمايقاةماظققعقةمظؾفزائرؼنيم
آغذاكمظـمتؽقنمدضقؼة.موػذامعامؼطرحمأعامماظؾاحـث،ميفمعقضقعمزؼـارةماألضرحة،م
إذؽاالً مجقػرؼّـا مؼؿعؾؼمبـلؾةماٌقازؾني مسؾكمتؾؽماظزؼارات،موذظؽمٌعرصةمرؾقعةم
اظعالضـةمبنيماٌؿغرلماظؾشريم(اظلؽـان)مواٌؿغرلماٌـاديم(األضرحة) .7م
إن مطالً معـماظقازعماظدؼين ،مواياظةماظصققة ،مواٌلؿقىماٌعقشل ،مواالدؿؼرارم
اظلقادل ،موتغرلات ماجملال ماظؾقؽل مواٌـاخل م(باإلضاصة مظعقاعؾ مأخرى)؛ ممتـؾم
ذبؿؿعة معػاتقح مظؿؼدؼر موتؼققؿ ماياظة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مواظدؼـقة مظؾؿفؿؿعم
اىزائري ميفماظعفد ماظعـؿاغل ،مالدقؿاميفمذبالماظطؼقس ،مواٌؿارداتماظؿعؾدؼة،م
واالسؿؼادات ماٌؿداوظة مبشلن ماألضرحة مواٌؼابر .موودر ماإلذارة مأن مارتؾاطم
اىزائرؼنيمباظدؼـماإلدالعل ،مومتلؽفؿمبؿعاظقؿفمواحذلاعفؿمٌمدلاتف ،مضدمادبذم
وترلة معـؿظؿة مإذ ممل متشفدماىزائر ،مخالل مصذلةمايؽـؿماظعـؿـاغل ،مأؼة مثقراتم
ذاتمرابعمدؼينم(سدامتؾؽماٌـلقبةمظؾعضمضادةماظطرقماظصقصقة ،مواظيتمارتؾطتم
يفماظقاضعمبرصضماألسؾاء ماظضرؼؾقة ،مطـقرةمابـماألحرشمواظدرضاوي)؛ مومل متعرفم
أؼضــّاماظػنتماٌذػؾقة،موالمايرطاتماٌؿطرصة.مظؼدمدادمسؿقعــّاماالغلفاممواظؿقاصؼم
 6اغظرماألرضامماظيتمذيعفاموسرضفاماألدؿاذمووظػميفمطؿابف،مواظيتمًصتمذبؿؾمعامتـاضؾؿفماٌصادرمسـم
اٌقضقع،موذظؽمعـذماظؼرنم16موحؿكماظؼرنم:19م م
جقنم ..مووظػم(،)2009ماجلزائرذوأروبا (،)1381 -1011مترذيةموتعؾقؼ :مدعدماهلل ،مأبقماظؼادؿ،مساملم
اٌعرصة،ماىزائر،مرؾعةمخاصة،مص.م .157-156م
 7مؼؾدومأنمػذاماىاغبماظؿؼينمؼشؽؾمإحدى مإذؽاالتماظؾقثماألغـروبقظقجلميفمتارؼخماىزائرميفماظػذلةم
اظعـؿاغقة .موػق مسؾك ماألػؿقة ممبؽان مظػفؿ ماظؿطقر ماظؾـققي مظؾؿفؿؿع ،موتػلرل محرطات ماهلفرة مواظـزوح،
وهدؼد مغلب ماظقصقات مواٌقاظقد ،موتؼدؼر ماٌلؿقى ماٌعقشل مباظـلؾة مظؾؿطقر ماظدميغرايف ،مإخل .مظالرالع مأطـرم
أغظر :م
Golvin, L. (1988), Palais et demeures d’Alger à la période ottomane, Paris, éd. Edisud
Chaudoreille, p. 62.

14

ادلعتؼداتذواؾطؼوسذاخلاصةذباألضرحةذيفذاجلزائرذخاللذاؾػرتةذاؾعثؿاـقة

بني ماٌذػؾني :ماظرزلل مايـػل مواظشعيب ماٌاظؽل ،مبؾ مإن ماظؿلاعح ماظدؼين ماعؿدم
حؿكمظؾطقائػماألخرىمطاظقفقدمواٌلقققني .م
أعا مصقؿا مؼؿعؾؼ مباظعادات مواظؿؼاظقد مذات ماظعالضة ممبقضقع ماألضرحة ،مصؼدم
ارتؽزتمأدادــّا مسؾكمجاغؾنيمرئقلقنيمػؿا:مأوالً ،ماالحؿػازمباظذلاثماظـؼايف م(يفم
بعدؼفماٌاديمواؾالّؿادي) مواظذيمراٌامتقارثؿفماألجقال محؿكمضؾؾماظعفد ماظعـؿاغل.م
وثاغقــّا ،ماٌـظقعـةماالجؿؿاسقـةماظيتمشؾبمسؾقفاماظطابعماظؼؾؾل ،مممامأصرزموذرّام
ظػؽرة مأو معؾدأ ماظقالء مواًضقع مظلؾطة مذقخ ماظؼؾقؾة موتؼدؼس ماألوظقاء م(اظصاينيم
واٌرابطنيمواظشرصاء .8)...م
وعـ ماٌؾػت مظالغؿؾاه مأن ماظلؾطة ماظعـؿاغقة مباىزائر متذبذبت ميف ماػؿؿاعفام
باجملال ماظصقل مظؾلؽان ،مصؾؿ متؽـ مػـاك معلؿشػقات مباٌػفقم ماٌؿعارف مسؾقفم
آغذاك،موطانماألرؾاء ميفماألشؾب معـماألجاغب مدقاءّ ماٌلؿؼدعنيمخصقصّـا مظؾعالج،م
أو معـ ماألدرى مواألرضـاء .موطـرت ماألعراض مرقؾة ماظؼرغني ماظلابع مسشر مواظـاعـم
سشر ،مالدقؿا معـفا ماألوبؽة مطاظطاسقن مواظدصؿرلؼا ،موأغقاع مايؿـك ،مواألعراضم
اظؿـػلقة موشرلػا.9مطؿامدادتماجملاسـةمخاللمصذلاتماىػافمخاصةميفمغفاؼةم
اظؼرنماظلابعمسشر .موتػقدغاماٌصـادرمعـالً مسـمػالكمغلؾةم %10معـماظلؽان مدـةم
،1648موطاغتمتلؿكم"دـةماظشّر"،مسـدماغؿشارماظطاسقنم(حقثمطانمؼقديمسادةم
حبقاة معا مبني مسشرة مإدي مسشرؼـ مأظػ مذكص) .10موضد مذطرت مطؿابات ماظرحاظةم
واٌغاعرؼـموزوارماىزائرمحقـفامادؿغرابفؿمعـمذظؽماظقضع اٌزري .11م
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.
واغظر مأؼضا :ماظؼشاسل ،مصؾة م( ،)2001م"وباء ماظطاسقن ميف ماىزائر ماظعـؿاغقة :مدوراتف مودؾؿ محدتف موررقم

اغؿؼاظف"،مجمؾةذدراداتذإـداـقة،مطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقة،مجاععةماىزائر ،ماىزائر ،مص.م .134مواغظر:م
اظزؼـ ،مربؿدم(،)2010ماالوضاعذاالجتؿاعقةذواؾصحقةذيف ذاجلزائرذاؾعثؿاـقةذ(،)1381 -1013مدطؿقراهميفم
اظؿارؼخمايدؼث،مجاععةمدقديمبؾعؾاس،مص.م .52م
10مووظػ،ماٌرجعماظلابؼ،مص.م .158م
 11ممل مؼؽـ محال مباضل ماظعؾقم م(طايلا .مواظػؾؽ مواظعؿارة مواظػـقن ،مإخل) مبلحلـ معـ محال مذبال ماظطبم
واظؿؿرؼض.م م
ألطـرمتػصقؾ؛ماغظرمطؿاباتمذقم ShawودوتادلمDetassyموذاظرمShalerموشرلػؿميف:م م

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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إن األسداد ماظؽؾرلة مظؾؿؿقصّني مبلؾب ماألعراض ماٌـؿشرة ،أو مغؿقفة مظؾظروفم
اظلقادقةماٌكؿؾػةمطايرو .واظغارات ،أو مغظرّامظؾظقاػرماظطؾقعقةم(عـؾماظزالزلم
واظػقضاغات مواىػاف ،)...مجعؾت ماىزائرؼني محياوظقن مادؿفداء ماألذكاص
واألعاطـ مظؾؿقاصظة مسؾك محقاتفؿ موحقاة مذوؼفؿ ،موؼؿؿلؽقن مباٌعؿؼدات ماظرائفةم
آغذاكمعـمأجؾمذػاءماٌرضكموإبعاد األخطار.موطانمعػفقعــّامذظؽماظؿقاصؾماظقثقؼم
بني ماألحقاء موذوي م"اظؼدرة" معـ ماألعقات م(وغؼصد مهدؼدّا مأصقا .األضرحة).م
وععمعرورماظقضتمأصؾح معـمبا.ماظقصاءماالظؿزاممبطؼقسمزؼارةماألضرحة ،محؿكميفم
صذلات ماظرّاحـة مواظرّخاء مطـقع معـ ماظشؽر ،وإبداء ماالعؿـان ،مومتين مدوام ماظصقةم
واألعانمواظلعادة .م

األضرحة:ذادلؽاـةذواؾدور

ُتعدّ مزؼارة ماألضرحة مسادةمعؿقارثة مالمؼعرفمباظضؾط متارؼخ مزفقرػاميفماظعاملم
اإلدالعل مساعة مويف ماىزائر مباألخص .مظؽـ ماٌمطد مػق ماغؿشار ماألضرحة ميف مطاصةم
اظؼطـرماىزائري،موالمتؽادمدبؾقمضرؼةمأو عدؼـة عـمضرؼحموضؾـةمأو أطـر،موسُدَّتم
اٌـطؼةماًاظقةمعـفؿا معغضقبــّامسؾقفا ،موتـؼصفاماظدلطـة.مظؽـماالخؿالف ميفمػذام
اىاغب مؼؽؿـميفمتػاوتمأػؿقة مذكصماظقظلماظصاحلمصاحبماظضرؼح،موعلؿقىم
طراعاتـف ،موحفؿ ماالػؿؿام مواظعـاؼة ماظيت مؼؾؼاػا مضرحيف معـ ماظؼائؿني مسؾقف معـم
زاوؼـةموأوضافموشرلػا،موطذامباظـظرمظألشراضماٌؿقخاةمعـماظزؼارة .12م
ظؼدمذؽّؾتمزؼارةماألضرحة،ميفمتؼدؼرمبعضماألغـربقظقجقني ،معؿـػلّاموخروجّام
سـ ماظعامل ماٌادي مإدي ماظعامل ماظروحل ،مممـالً ميف مرعز ماظقظل ماظصاحل ،مواسؿدلتم
رباوظة مظؾفرو .معـ مايقاة ماظدغققؼة إدي ماًقال ماٌؼدس .مطؿـا مأن مػذه ماظظاػرةم
عـّؾت متقاصالً مبني ماٌاضل م(اىؿقؾ) مواياضر م(اٌػزع) مسـد مادؿذطار مصضائؾم
وطراعاتمأصقا .األضرحة .ويفمذظؽمأؼضــّا مادؿقضار مظذطرىماألجداد واألوظنيم
وادؿؾفاعــّامظؾطقالتفؿموأذبادػؿ مبشؽؾمشرلمعؾاذر .مطؾمذظؽمعـمذلغف إضػاء

 12ماغظر:مدراج ،مجقالظلم(،)2015مزقارةذاألضرحة ذوأثرفا ذيفذادلعتؼداتذاؾشعبقة:ذضرقحذدقديذقودفذ
اؾشرقفذمنوذجا،معاجلؿرلميفماألغـروبقظقجقا،مجاععةمتؾؿلان،مص.م .16م
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بعض ماإلذراق مواظػرح مسؾك ماظقاضع ماٌر ،موذقـ ماظـاس مباظطاضات ماالجيابقةم
وعقاجفةمعشاطؾمايقاةماظعصقؾة .13م
وضدمأرجعمإدعقغد مدوتل م( )E. Doutéمأدؾا.مزاػرةمزؼارةماألضرحة ،ومتلؽم
اجملؿؿعاتماٌغاربقةمسؿقعــّامبفا ،إدي رشؾؿفؿماظؽؾرلةميفماظؿؿلؽمبدؼـفؿ ،موضدمم
تػلرلّامظذظؽ مؼؽؿـميفمأنمسدمموجقدمودقطمبنيماإلغلان موربفميفماظدؼـماإلدالعلم
جيعؾماإلغلانمؼؾقثمسـمدؾؾمظـقؾمعرضاةماهلل،موؼؿؼر.مإظقف،موأغفمجيدمضاظؿفم
يفمزؼارةماظقظلماظصاحل باسؿؾارمعؽاغؿفموعلؿقاهمعـماظؿؼقىمواظصالح .14م
طؿا ماسؿدل موجقد ماألوظقاء ماظصايني م(األحقاء واألعقات) ،موعـ مذابففؿ معـم
ذققخماظطرقماظصقصقةمواٌرابطنيموحؿكماألئؿةمواًطؾاءمأحقاغــّا،مضرورؼــّامظؾفقءم
إظقفؿ ميف مأعقرػؿ ماظدؼـقة مواظدغققؼة ،مألغفؿ مطؿا مضال مريدان مبـ مسـؿان مخقجةم
( )1840 -1745م"طاغقا مؼعؾؿقن ماظـاس ماألخالق ،موؼػلروغفا مبؼدر ماٌلؿطاع ،مطؿام
ؼعؾؿقغفؿ ماظصالة ،موؼفدوغفؿ إدي معؽارم ماألخالق .موعؼابؾ مذظؽ مجيـقن ماظطاسةم
اٌطؾؼة.موؼعؿؼدماظلؽانمأن مطؾمدسائفؿمعؼؾقلمسـدماهلل ،ماظذيمؼمعـقنمبؼدادؿفم
وجالظف" .15وسؾقفمطـرلّامعامزلقتماٌدنمواظؼرىمواألحقاءمبلزلاءماألوظقاءم(طلقديم
بؾعؾاس،مودقديمعقدكمباىزائرماظعاصؿة،مودقديمشقالس .)...موارتؾطماظؾعضم
اآلخرمبؿؾؽماألضرحةم"اٌعامل"محؿكمصارمجزءّا معـفامطؿامػقمحالمعدؼـةماىزائرم
وضرؼح مدقدي مسؾد ماظرريان ماظـعاظيب ،ماظذي مؼعد ماظضرؼح ماألذفر مواألبرز مرمبام
سؾكمعلؿقىماظقرـ مبلطؿؾف،مواظذي مرصدتمظفماٌصادرماحملؾقةمواألجـؾقةمحقزّام
عفؿــّامسـدمحدؼـفامسـماٌدؼـة .16م
 13ماظلراج ،مخاظد م( ،)2000مادلؼدس ذودالؾته ذيف ذاجملتؿع ذاجلزائري :ذاؾضرقح ذمبـطؼة ذعني ذمتوذـتذ
منوذجا،معاجلؿرلميفماظػـقنماظشعؾقة،مجاععةمتؾؿلان،مص.م .22م
وظؾؿقدعماغظر:م م

Douté, E, op.cit., p. 23.

14

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.
واغظر:مبـمسقن ،مبـمسؿقم(،)2002ماجلذورذاؾتارخيقةذؾظافرةذاؾتربكذباألوؾقاءذيفذاجملتؿعذاجلزائري،م

عاجلؿرلميفماألغـروبقظقجقا،مجاععةمتؾؿلان،مص.م.25
 15مخقجة ،مريدان م( ،)1982مادلرآة ،مترذية موهؼقؼ ماظزبرلي مربؿد ماظعربل ،ماظشرطة ماظقرـقة مظؾـشرم
واظؿقزؼع،ماىزائر،مص.م .57م
 16ماغظر معـال :مضلقم ،مسؾد ماظرزاق م(د.ت) ،معبد ذاؾرمحان ذاؾثعاؾيب ذواؾتصوف ،ماظشرطة ماظقرـقة مظؾـشرم
واظؿقزؼع،ماىزائر .م
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وعـ مجفة مأخرى معـّؾت ماألضرحة معؾفل مظؾغرباء موسابري ماظلؾقؾ ،موحؿكم
اظػارؼـمعـماظعداظةمأحقاغــّا مألغفامظطاٌا متؿعتمبايرعةمواهلقؾة محبقثمؼصعبم
صقفاماظؾفقءمالدؿعؿالماظؼقةمواظعـػميفمتـػقذمحؽؿمعا،مأو إجؾار مذكصمشرؼبم
سؾك ماٌغادرةموخالفمذظؽ.17موارتؾطماألعر مبطفارةموضدادةماٌؽان ميفمغظرماظزوارم
وإمياغفؿ مبؼدرة ماظقظل مصاحب ماظضرؼح مسؾك ماظؼصاص مواالغؿؼام معـ مأي مزامل،18م
وغذطر معـ مذظؽ معـال مػرو .ماٌزوار ماياج مدعدي مدـة م 1829مورؾؾف ماظـفاة معـم
شضبماظدايمحلني،مواخؿؾائفمبضرؼحماظـعاظيب .19م
واىدؼد ماظذي مسرصؿف ماىزائر مخالل مصذلة مايؽؿ ماظعـؿاغل ،ميف مذبال مزؼارةم
وتؼدؼس ماألضرحة مواألوظقاء ماظصايني ،مػق متزاؼد ماظظاػرة مبشؽؾ معؾػت مؼدسقم
ظؾدرادةمواظؾقثميف ماظعالضةمبنيماظلؾطةماياطؿةم(باسؿؾارػاماٌلمولماألولمسـم
عؿابعةماظقضعماظدؼينمسؿقعــّا)،مواألػاظلم(طػاسؾنيموعؿػاسؾني)،مباإلضاصةمإديمدورم
اظقدطاء ماآلخرؼـ مخاصة ماظطرق ماظصقصقة م(اٌشرصة مسؾك مصقاغة موتلررل ماألضرحةم
واٌزارات).وغشرلمػـامإديمأػؿقةمايضقرماظصقيفمواٌرابطل،مإديمشاؼةماظققم،موتقردم
سالضة مسؿقمماظـاس مبف م أطـرمعـماظلؾطةماظرزلقة،موتػلرلمذظؽمؼؽؿـمأدادــّاميفم
تػاوت معلؿقؼاتمإبداءماظقالء مواالظؿزامماظذي مرؾعمسالضةمايؽاممباىزائرؼنيميفم
اجملاالت ماألخرى ،موتراوح متؾؽ ماظعالضة مبني ماهلدوء مواظـقرة موصؼ ماظؿذبذباتم
اياصؾةمسؾكمعلؿقىمايؽؿماٌرطزيمغػلف.م 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.

 17طاغت األضرحة أؼضــّا معؾفل مظؾؿشردؼـ ماظذؼـ مال معـازل مهلؿ موال مسائؾة ،موعع معرور ماظقضت متعازؿ مذلنم
بعضفؿ مصلصؾققا مؼؿصرصقن معع مزوار ماظضرؼح مطؿقطؾني مغقابة مسـف .موعـ مػـا مغشلت مصؽرة ماظدروذة مواظدجؾم
وأغقاعماظلقرماظذيماغؿشرميفماىزائرميفماظعصرمايدؼث،موارتؾطتمعظاػرهمخاصةممبؿارداتمػمالء،موغلؾتم
خطلمظؾضرؼح.مأغظرمعـمبا.ماٌؼارغة:م م
حلـمرذقؼ (،)2010مدقديذمشفروشذاؾطؼوديذواؾدقاديذيفذاألرؾسذاؾؽبري،مترذية ،مجقػة ،مسؾدم
اجملقدمواظـقال،معصطػك،ماٌؿؾؽةماٌغربقة،مدارمإصرؼؼقاماظشرق،مط،02مص.م .23م
 18أغظر:م م
Devoulx, A. (1863), « Les édifices religieux de l’ancien Alger », in Revue africaine,
p. 181.

 19وباٌؼابؾمندمأغفمسـدمعؼؿؾمأحدماٌرابطني م،موؼدسكمدقديمربؿدماظغرا ،.مبؾاؼؾؽ مضلـطقـة مبلعرمعـم
صاحلمباي،مدرسانمعامهقظتمجـةماظؼؿقؾمإديمشرا.مزبقػمتطرلمعـفماظؾاي،مصلعرمبؾـاءمضؾةميفمذظؽماٌؽانم
تػادؼــّامظلقءماظعاضؾة...م م
اغظر:مأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مص.م.271م م
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والبدمعـماظؼقلمأنماظعـؿاغقنيمباىزائرمضدمأوجدوامألغػلفؿمحقزّامعفؿــّاميفم
ذبال ماٌؿاردات ماظدؼـقة ،موذظؽ مألن ماظلؾطـة ماظعـؿاغقة مباألداس مضاعت مسؾكم
اظدسقةماظدؼـقة.مطؿامأنمايؽاممباىزائرمأدرطقامعـذماظؾداؼةمدورموأػؿقةمحضقرم
األوظقاءماظصاينيموشرلػؿميفمأذػانموغػقسماىزائرؼني،موػذامعامدصعفؿمالدؿؿاظةم
أصقا .ماظطرق،موأوجدوامصؽةماألذرافماظيتمظعؾتمأدوارّامعمثرةمعـالًميفمذبالم
تفدئةماٌـؿػضني،موتقجقفماظرأيماظعام،موتؾؾقغمأواعرماظلؾطة،مإخل .20موظؽـفؿميفم
اظقضت مغػلف مأوضػقا مغشاط ماٌعارضني مهلؿ ،موراضؾقا ماٌشؽقك ميف مأعرػؿ .مأي مأنم
اظلؾطةموزػتماٌمدلةماظدؼـقةمبؽؾمعؽقغاتفاماظؾشرؼةمواإلدارؼةمظصايفا،ممتاعــّام
طؿا مطان مايال مسؾقف ميف مباضل مأرجاء ماظدوظة ماظعـؿاغقة ،موػذا معا مؼعين متداخؾم
اظدؼينمواظلقادلميفمتؾؽماظػذلة .21م
ػؽذا مأصؾقت مزؼارة ماألضرحة مواظؼؾا .معشفدّا مؼقعقــّا معلظقصــّا ميف مزبؿؾػم
اٌـارؼ ماىغراصقة موعـ مررف مزبؿؾػ ماظػؽات ماالجؿؿاسقة ،مترساػا ماظلؾطة معؿكم
ادؿطاست مورشؾت،موتؿفاذبفا ماظزواؼــامواٌرابطنيموأررافمأخرى .مظؽـ مباظرشؿم
عـمذظؽمؼصعبمإحصاءمسددماألضرحةمواٌزاراتماٌقجقدةمباىزائرمإحصاءّمدضقؼــّام
ميؽـمأنمؼػؿحمذبالماظؾقثمظؽؾمواحدمسؾكمحدى،22موعردمذظؽ،ميفمغظرغا،مػقم
تعاضب مطؾّ معـماظعاعؾنيماظزعينمواظؾشري :مصاألولمأدّىمالغفقارمأو ماغدثار مبعضم
تؾؽماٌعاظـؿ،مواظعاعـؾماظـاغلمأدفؿميفماغؿؼالموتغرلمأعاطـماظؾعضماآلخر .23م

 20أوجدتماظلؾطةماظعـؿاغقةمباىزائرمعـصبم"غؼقبماألذراف"ماظذيمطانممبـابةمػؿزةموصؾمبنيماألجفزةم
اإلدارؼة ماٌكؿؾػة مواظلؽان .موعـ ماألزلاء ماٌفؿة ماظيت متؼؾدت مػذا ماٌـصب ميف ماٌراحؾ ماٌؿلخرة معـالً مأريدم
اظشرؼػماظزػارم( .)1872 -1781م
 21اغظر:مرياش ،مخؾقػة م(،)1988ماؾعالؼةذبنيذاإلقاؾةذاجلزائرقةذواؾبابذاؾعاؾيذؿنذ 1973ذإىلذ،1381م
عذطرةمعاجلؿرلميفماظؿارؼخ،مجاععةماالدؽـدرؼة،معصر،مص.م 116وعامبعدػا .م
 22مأبقماظؼادؿ ،مدعدماهلل ،ماٌرجعماظلابؼ،مص .م.422موضدمأوردمدؼػقم( )Devoulx, A.مرضؿم 56مضرحيـّا ميفم
درادؿفماظؼقؿةمسـماٌـشكتماظدؼـقة.ماغظر:
Devoulx, A. (1870), « Les édifices religieux de l’ancien Alger », in Revue africaine, V.
14, p. 292-298.

 23ظؼدمحدثمأنمتدخؾتماظلؾطات موغؼؾتمرصاةماظقظلماظصاحلمدقديمبـمسؾدماظرريانماربؿد معـمضرحيفم
مبـطؼةماظؼؾائؾمإديماىزائرماظعاصؿةم(اياعة) ،مبعدمتزاؼدمأسدادمزواره،مواظؿكقفمعـمإعؽاغقةمحدوثمأؼةم
اغزالضاتمشرلمربؿقدة،موظذظؽمزللمالحؼــّامبـم"بقمضدلؼـ".
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زقارةذاألضرحةذبنيذادلعتؼدذوادلؿاردة

24

إن محصرمذبؿؾماٌؿارداتمواظطؼقسماظيتمدأ.ماىزائرؼقن مسؾكمتلدؼؿفامسـدم
زؼارةماألضرحة م(خاللمصذلةمايؽؿماظعـؿاغل)متعدمعفؿةمصعؾةمظعدةمأدؾا .مظعؾم
أبرزػا مػقمطـرةماألضرحة مغػلفا ،متـقسفا ،متؾاؼـفا ،موتعددماألػداف ماٌرجقةمعـم
اظزؼارة .مطؿامأن متؼدؼؿماالسؿؼاداتماٌػلرةمظؿؾؽماظطؼقسمؼعدمبدورهمذباالً موادعــّام
ظػفؿ ماٌكقال ماظشعيب ،موإدراك ماٌؽـقغات ماظذػـقة مواظـػلقة ،موتػفؿ ماياجـاتم
اٌكؿؾػة .م
شرلمأنماٌالحظميفمػذاماظشلنمػقمتعؾؼماىزائرؼنيمآغذاكموعقازؾؿفؿمسؾكمأداءم
تؾؽ م"اظػروض" ماإلظزاعقة ،مواٌؿؿـؾة ميف ماظزؼارات ماظدورؼة مألضرحة ماألوظقاءم
واظصايني :مزؼارات مأدؾقسقـة ،مذفرؼـة مأو مدـقؼـة؛ موسدم مإػؿاهلؿ مظؿؼدؼؿ معام
ؼؿقجبمسؾقفؿمعـمأضاحلموػداؼاموشرلػا.مباإلضاصة مإدي مأن مػذهماٌظاػر مادبذتم
رابعــّامحـ ّراميفماٌؿاردة ممل مؼؽـ م ُؼرجَعمصقفمظرجالماظدؼــمأو مظرجالماظلؾطةمطؿام
ػق مايـال معـالً مباظـلؾة مظؾفقاغب ماظدؼـقة ماألخرى مطاظػؿاوى مواظدؼات،مممممممممممم
أوماىقاغبماظعؿؾقــةمطاٌقارؼثمواظزطاة،مإخل.25مطؿامأنمطـؾماظػؽـاتماالجؿؿاسقـةم
تؼرؼؾــّامطاغتمتؼقم مبزؼارةماألضرحة:مذطقرموإغاث،مذؾا .موعلـقن،معؿزوجقنم
وسزا،.معؿعؾؿقنموأعققن،مأشـقـاءموصؼـراء .م
أعامسـماألػدافماٌرجقةمعـماظؼقاممبزؼارةماألضرحةمصقؿؽـمتؼلقؿفامإدي :م
م
 24ػـاكمسدةمدراداتموأرروحاتمأطادميقةم(يفماظؿارؼخموسؾؿماالجؿؿاعمواألغـروبقظقجقامواآلثارموسؾؿماظـػسم
واظػؾلػة) مدبص مزبؿؾػ ماظطؼقس مواٌؿاردات ماٌرتؾطة ممبكؿؾػ ماألضرحة ماٌقزسة مسدل مترا .ماىزائر،م
وتػقدغامإذياالمسـماىقاغب ماٌادؼة مواظروحقة ميفمطؾمعـطؼة،موتعؽسمظـامصقرةماالحؿقاجاتماظـػلقةمواظؾعدم
اظلقدققظقجلمظؾظاػرةمباخؿالفماظؿفؿعاتماظؾشرؼةمبنيماٌدنمواألرؼاف،ميفماظشرقمواظغر.مواىـق....م
غذطرمعـمتؾؽماظدراداتمعـال :م
بـمبؾة ،مخرلةم(،)2008مادلـشكتذاؾدقـقةذباجلزائرذخاللذاؾعفدذاؾعثؿاـي،مدطؿقراهميفماآلثارماإلدالعقة،م
ععفدماآلثارمجباععةماىزائر.
بـ مذاعة ،مدعاد م( ،)2009ادلـشكت ذادلعؿارقة ذاألثرقة ذمبدقـة ذاؾبؾقدة ذيف ذاؾعفد ذاؾعثؿاـي م(اٌلاجد،م
األضرحة،ماٌلاطـموايؿاعات)،معاجلؿرلميفماآلثارماإلدالعقة،مجاععةماىزائر.
وظذظؽماطؿػقـاميفمػذاماظعـصرمبذطرمبعضماظطؼقسمبصػةمساعةمدونمهدؼدمظضرؼحمبعقـف .م
25ماغظر:مأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مجم،04مص.م .399م
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أفدافذصحقة

تؿؿـؾ مسـادة ميف ماظشػاء معـ ماألعراض ماٌكؿؾػة ،موهصقؾ ماظصقة مواظلالعةم
اىلدؼة،موضفرماظؽلؾمواًؿقل.موضدمخيؿصمضرؼحمعامبفذاماظـؿطمطؿامػقمحالم
ضرؼح مدقدي مسؾد ماظرريان ماظـعاظيب ،مودقدي مواظل مداده ،مودقدي ماربؿدممممممم
بقمضدلؼـ،مودقديمبقماظؼدور،مودقديمعـصقر،موشرلػؿ.

أفدافذـػدقــة

ؼلعؾ مصاحؾفا ميف مايصقل مسؾك ماظراحة مواهلدوء ماظداخؾل ،مواتؼاء ماظشرور،م
وإبعاد ماظعني موايلد ،موغقؾ ماًرل مواظدلطة ،موادؿفابة ماظدساء .موتشذلك مصقفام
تؼرؼؾــّامطؾماظػؽات،موترتؾطمإذياالًمبلشؾبمأعاطـماظزؼارة.

أفدافذاجتؿاعقــة

تؿعددمبنيمرؾبماظعقنمواظؼقة،مرؾبمايؿاؼةمواألعان،متلعنيمحاجةماظغرباءم
وسابريماظلؾقؾ،موإبداءماظؿؽاصؾماالجؿؿاسل .موغذطرمعـماألضرحةماظيتمارتؾطتم
بفذاماألعر:مدقديمسؾدماظرريانماظـعاظيب،مودقديمبقذيعة،مودقديماظؽؿاغل،م
ودقديماظلعدي،مودقديمسؾدماظؼادرماىقالغل،مإخل.26

أفدافذدقـقــة

تؿؿـؾ ميف مهؼقؼ ماالدؿؼرار ماظروحل مواظلعادة ميف ماظدارؼـ ماظدغقا مواآلخرة،م
واظؿؼر.مإديماهللمسـمررؼؼموظقّفماظصاحل.
وخبصقصماظقدائؾمواألداظقبماظيتمهؼؼمػذاماظؿقاصؾمبنيماألحقاءمواألعقاتم
أصقا .ماألضرحة ،مصؾدورػا متـقست مطؿا مأدؾػـا مدابؼــّا ،موتقزست ميف مرؼقسم
خاصةمغذطرمعـفامعامطان معؾاذـ ّرا مالمؼؿطؾبمودقطــّامعـا ،معـؾمرؾبماالدؿشػاءم
باظشر.مواالشؿلالمعـمبؽرمأومسنيم"عؾارطة"مضدمتؽقنمتابعةمظؾضرؼح،موعضغممثارم
وأوراق األذفـار ماحملقطة مبف موذر .معـؼقسفا معـال ...موعـفا معا مطان محباجةم
ظؿدخؾ مودقط مؼؾيب مرشؾة موحاجة ماظزائر مسـ مررؼؼ معـقف مبرطة ماظقظل ماظصاحلم
صاحبماظضرؼحمممـؾةميفمأذؽالمزبؿؾػةمطاًؾطاتمواظؿؿائؿمواظؿعازؼؿ واألحفؾة،م
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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إخل .27موػـاكمرؼقسممتارسمبصػةمصردؼة طنذعال اظشؿقع ،موغشرماظؾكـقرمظطرد
األرواح ماظشرؼرةمواظشقارنيم(باسؿؾارمأن ماظضرؼحمعؽانمعؼدسموراػر)،مواظؾؽاء،
وإرالق ماظزشارؼد ...موضدمتؽقن ماظطؼقس مذاتمرابعمذياسل طنضاعة محؾؼاتماظذطرم
واظدساء،موتردؼدماألوراد واٌدائحمواألغاذقد .28م
وتعؿدلم"اظزِؼارة"مسـصـ ّرامأدادقــّا موضرورؼــّا يفمإحداث ماظعالضة مبنيماظطرصنيم
(اظزائرمواٌزار)،موػلمطؾمعامميـقفماظزائرمظؾضرؼحمعـمغؼقدموشرلػامعؼابؾمحصقظفم
سؾك معراده .موػل ممبـابة م"ضؿان" مظؿقؼقؼ ماظغاؼـة معـ ماظزؼـارة .موسؾك ماظرشؿ معـم
اصؿؼار مشاظؾقة ماىزائرؼني محقـفا ،إال أغفؿ ممل مؼؾكؾقا مسؾك ماألضرحة مباهلداؼام
واهلؾاتماظـؼدؼةمواظعقـقة،موسؾكمرأدفاماظذبائحمباخؿالفمأغقاسفا معـمشـؿموبؼرم
ودواجـ موشرلػا .مواٌالحظ أؼضا أن م"اظزِؼارة" ،مرشؿ مطقغفا مرقسقة ،إال أغفام
ادبذتمحبؽؿماظعرفمرابعــّامإظزاعقــّا .م
وارتؾطت م"اظزِؼارة" مأؼضــّا بـ م"اظقَسِدة" ،مواظيت متعين موسدّا مباظؿعفد مبؿؼدؼؿم
ػدؼة مسـد مهؼـؼ مأعـقة ماظزائر ،موػل ممبـابة مغذر مؼؾزم مصاحؾف مباظعقدة مثاغقــةم
ظؾضرؼحمحاعالً معاموسدمبفم(يفمحالماالدؿفابـةمأو مسدعفا)،موتؼدميفمٌرةمواحدة،م
أومباٌقازؾةمسؾكمذظؽمسدةمعراتمأومبشؽؾمدوري .29م
وطؿـالمسـمأػؿقة مايصقلمسؾكمبرطةماألوظقاء ماظصايني ميفماظعفد ماظعـؿاغلم
غدرج ماٌـال ماظؿاظل :مظؼد مصادف مضقام مدوظة ماظدامنارك مبففقم محبري مضد معدؼـةم
اىزائرمدـةم1771ماحؿػالماىزائرؼنيمبققمماٌقظدماظـؾقيماظشرؼػ،موظذظؽمأوضدوام
اظشؿقعمحؿكمأضاءت ماٌدؼـةمبلطؿؾفا،مواسؿؼدماٌفاذيقنمأغفمادؿعدادمظؾؿقاجفة،م
صؼصػقاماٌدؼـةمإدي مأن مغػذتمذخرلتفؿموسادوامخائؾني.موضدماسؿؼدماظلؽانمآغذاكم
أن مبرطةماألوظقاء ماظصاينيمػلماظيتمريتمعدؼـؿفؿموضارـقفا،موتغـقامبذظؽميفم
أذعارػؿ .30م
 27اظقدقطماظذيمزللمشاظؾامبـم"اظطاظب"،مواسؿدلمذومعؽاغةمعفؿةمصاضتميفمبعضماألحقانمعؽاغةمصاحبم
اظضرؼحمغػلف.ماغظر:م م
Rinn, L., op.cit., p. 455.

 28مأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مجم،04مص.م .20م
 29مأغظر:مابـماريد ،مأريدم(،)2001م"اظقسدةمبنيماظضقابطماظدؼـقةمواٌؿارداتماظشعؾقة"،مجمؾةذاآلدابذ
واؾعؾومذاالـداـقة،مجاععةمتؾؿلان،مص.م.14موطذا:مبـمسقن،مبـمسؿق،ماٌرجعماظلابؼ،مص.م .55م
30معـمذظؽمعـالماألبقاتماظؿاظقة :م
بادؿماهللمغؾدامسؾكموصامممممممممممذاماظؼصؾةمتعــــقاغا م
ضصةمذاماظؾقغؾةماٌؿؾػةمممممممممممطقػمجابقػاماسـداغا م
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وطانمحضقرمصؽرةماالسؿؼادمبدلطةموضدرةماألوظقاء ماظصاينيمواضقــّامجدّاميفم
طؾمعـاحلمايقاةماظققعقةمورادكــّاميفمأذػاغفؿمظدرجةمادؿقضارػؿمالدؿمأحدػؿم
يفماألحادؼث مواظؿفؿعاتماظعادؼةمواًاصة،مواظؼلؿمبف م(حؼمدقديمصالن،مجباهم
دقديمصالن،)...مواظدساءمسؾكماًصقممبازلفمأؼضــّا.مبؾمإنماٌؿلقظنيمطـقــ ّرامعام
رددوا مسؾارة م"صدضة مجباه مدقدي مصالن" .31مومل مدبؾ ماظؽؿابات مسؾك مزبؿؾػم
اٌـشــكتمطاٌلاجدمواٌدارسمواظزواؼاموحؿك مسؾكمذقاػدماظؼؾقر معـمذيؾةم"غػعـام
اهللمبدلطةمدقديمصالن".موطـرلّامعامتداوظتموثائؼماحملاطؿماظشرسقـةم(يفماىاغبم
اٌؿعؾؼمباألوضاف) مػذهماظعؾاراتمأؼضــّا مسـدمعـقفامإؼاه مظصاحلمضرؼحمععني.مصؼدم
جاء معــ ًال ميف موضػقة ماياج مسؾل مبـ مغاصح م( )1809ماىؿؾة ماظؿاظقة:ممممممممممم
"( )...مؼرجعمذظؽموضػــّامسؾكمضرؼحماظقظلماظصاحلماظؼطبماظرباغلمدقديمسؾدم
اظرريانماظـعاظيبمغػعـاماهللمبفمآعقـــ" .32م
وطاغتماظؿقصقةمباظدصـمضر.مأحدماألضرحةمعـؿشرةمطـرلّاميفمتؾؽماظػذلةمحقثم
ؼعؿدماظشكصماظراشبميفمذظؽمأحقاغــّامإدي مذراء مضطعةمأرضقة مرباذؼةمظؾؿؽان،م
وؼقصل مبضرورة مدصـف مصقفا .مأو مؼؿؿ مدبصقص موضػ مظؼراءة ماظؼرآن مسؾك ماٌؽانم
واٌدصقغنيمصقف،موظصقاغةماظؼؾقر .33م
إن مزاػرة مزؼارة ماألضرحة متـؿ ميف مجزء مطؾرل معـفا مسـ متؼدؼس مظؼقى مخػقةم
"خارضة".مظؽـفامأؼضــّا معـؾتمصضـاءّمحـرّامظؾؿـػقسمسـماظضقؼماظـػلل ،موذباالًم
ظؾؿقاصؾمععماظـاس مبقادطةمإضاعة مايػالتمواظلفرمواظرضصم(خاصةميفماٌقادؿم
حنيمتؽقنماظزؼارةمذياسقـة).34موطاغتمعـادؾـةمالدؿقضارمعــكلماإلغلانميفمحالم
غؼالمسـ:مأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مجم،02مص.م.314واغظر:م 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.
 32وثائؼ ماياطؿ ماظشرسقة ،ماظعؾؾة م ،2/6موثقؼة مرضؿ م .20ميف :مبقدرؼعة ،مؼادني م(" ،)2013اٌعؿؼدات ميفم

طراعاتماألوظقاءممبدؼـةماىزائرميفماظعفدماظعـؿاغل"،مجمؾةذاؾعؾوم ذاإلـداـقة،ماظعددم،40مجاععةمضلـطقـةم
،01م(دؼلؿدل)،مص.م .370م
 33مبؾقؿقلل ،معقالي م( ،)1972م"شارة مذارل ماًاعس مسؾك معدؼـة ماىزائر م948هـ1541 /م مبني ماٌصادرم
اإلدالعقةمواٌصادرماظغربقة"،ماألصاؾة،ماظعددم،08مص .24 .م
 34تطقرت متؾؽ ماظطؼقس مأحقاغــّا مإدي ماظؼقام مبؿصرصات مذاذة مطاظرضص مواظؾؽاء محؿك ماإلشؿاء ،موتػلرل مذظؽم
خبروجماظروحماظشرؼـرةماظيتمتلؽـمصاحؾفامبعدمدؼقرفمأرضــّا.موإديمغؾشمرصاتماألوظقاءميفمأضرحؿفؿ،مورعلم
سظاعفؿمتؾؽميفماظؾقرماتؼاءّمًطرمضادم...مأغظر:مبقدرؼعة،مؼادني،ماٌؼالماظلابؼ،مص.م .369م
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ادؿؼاعة مدؾقطف موضقاعف مباظعؿؾ ماظصاحل ،محقث مدقؾؼك مذطره مخاظـدّا مرشؿ مصـاءم
جلده،موػلمصرصـةمظؾذلحـؿمسؾكماألجدادمواظؿـقؼفمأحقاغامخبصاهلؿمايؿقدة.مثؿم
إن مرؾقعة متؾؽ ماظلؾقطات مسؽلت ممتاعّـــا معلؿقؼات ماإلدراك ماظـػلل مواظعؼؾلم
وأمناط ماظؿػؽرلماىؿعلمظؾفزائرؼنيمحقـفـا .موطانمظؾكراصةمحقزمعفؿميفماظذاطرةم
اىؿاسقة ماٌرتؾطة مبؿؼدؼس ماظؼقى ماًارضة ،معـ مذظؽ معـال ماغؿشار مصؽرة معراصؼةم
اظدراوؼشمظؾرؼّاسميفمشزواتفؿماظؾقرؼة مطـقعمعـماظؿػاؤلمبفؿ.موظؽـميفمطـرلمعـم
األحقان مطاغقامؼعقدونمحبؽاؼاتمورواؼاتمسـمرحالتفؿمتؾؽ،موتدرجيقــّامتؿلعم
دائرةمايدؼثمسـمطراعاتمػمالءماظدراوؼشميفمتؾؽماظرحالت .35م

ضرقحذدقديذعبدذاؾرمحانذاؾثعاؾيبذ

ؼعدمضرؼحمدقديمسؾدماظرريانماظـعاظيبمعـاظقــّامظدرادةماظعالضةماظؼائؿةمبنيم
اظلؽانموماألوظقاء ماظصايني،محقثمحظلمصاحبماظضرؼحميفمحقاتفمباالحذلامم
واظؿؾفقؾمواٌؽاغةماظعاظقة ميفمذباالتماظعؾؿمواظؼضاءمواظؿلظقػموشرلػا.موبعدممماتفم
تعازؿمذلنمضرحيفمواحؿؾمعقضعــّامرئقلقــّا،مظقسمصؼطمباظـلؾةمظؾفزائرؼني،مبؾم
أصؾح مسـقاغــّا مٌدؼـة ماىزائر ،موذطره مال مؼػارق ماظلؽان ماحملؾقني ،موطذا ماألعرم
باظـلؾة مظؾزوارمواظلقاحمواظقاصدؼـ.موضدمتـاوظؿفماٌصادرماظؿارخيقةمباظذطرمواإلذارةم
يفمأطـر معـمعمظػموأطـر معـمعـادؾةم(سؾكمشرارماظؿؿغروتلميفماؾـػحةذادلدؽقة،م
وأبلمراسماظـاصريميفمعجائبذاألدػارموشرلػؿا) .م
دـعطل ميف ماظؾداؼة محملة معقجزة مسـ مذكصقة ماظـعاظيب ،موعـ ممثة مغؿعرضم
جملؿؾ ماظطؼقس مواالسؿؼادات ماٌرتؾطة مبضرحيف ميف ماظػذلة ماظعـؿاغقة م(واظيت مالم
دبؿؾػمطـرلّامسؿامػقمدارماظققم) .م
ػقمأبقمزؼدمسؾدماظرريانمبـمزبؾقف،مؼـؿفلمغلؾفمإديمجعػرمبـمأبلمراظب،م
وؼؽـّك مباظـعاظيب مغلؾة مظؼؾقؾؿف م"اظـعاظؾة" ماظيت مادؿؼرت ممبدؼـة ماىزائر مضؾؾم
اظدخقل ماظعـؿاغل مإظقفا .موظد محقاظل مدـة م1385م ممبدؼـة مؼلّر ،موتؾؼك متعؾقؿفم
عؿـؼالمبنيمايقاضرماظعؾؿقةموعـفامخاصةماىزائرموجباؼةموضلـطقـةموتؾؿلان.مثؿم
زارمتقغسمدـةم1407مموعؽثمبفامراظؾــّامظؾعؾؿ،موعـفاماغؿؼؾمإدي معصر موسددمعـم
 35اغظر:مدعدماهلل ،مأبقماظؼادؿم(،)1990مأحباث ذوآراء ذيفذتارقخذاجلزائر،مدارماظغر.ماإلدالعل،مبرلوت،م
ظؾـان،مج،1.مص.م .196م
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سقاصؿ ماٌشرق ماظعربل معـؾ معؽة ماٌؽرعة ،مودعشؼ ،موبغداد مواظؼدس .ومتؽّـ معـم
اظؿزودمبعؾقمماظعصرمحقـفاميفمرحؾةمداعتمضرابةمسشرؼـمدـة .36م
وبعد ماظعقدة مإدي ماىزائر متقظّك ماظـعاظيب ماظؿدرؼس مواظؼضاء ،موتػرغ مظؾؿلظقػم
أؼضــّا ،موطان مظف متلثرل مطؾرل مسؾك مععاصرؼف مواظالحؼني مبفؿ ،موخؾػ مجقال معـم
اظؿالعقذ مذائعل ماظصقت ،مواظؽـرل معـ ماٌمظػات مواظردائؾ ،مصؼد م"طان ممنقذجــّام
ظؾعاملماظزاػدماظذيمادؿعؿؾمسؾؿف ،مالمظـؼدمأحقال ماظـاسماٌعاذقة،مواظؿـؾقفمظـؼاطم
اًطرميفماجملؿؿع،مبؾمظدسقةمػمالءماظـاسمظؾفرو.مإديماآلخرة،مواظصدلمسؾكمزؾؿم
اظلؾطانمودقءماألحقال".37م م
وادؿؿرماظـعاظيبمسؾكمػذامايالمإدي مشاؼةموصاتفمدـةم1479م،مودصـمبضرحيفم
اظذيماخؿؾػتماآلراءمبشلنمتارؼخمبـائف.مظؽـمحبؽؿماٌؽاغةماظيتمحظلمبفا،م ُرجحم
أنمؼؽقنمضدممتموفقزهموتشققدهمبعدموصاتفمعؾاذرة38مإذمضؿمعلفدّاموضؾةموزاوؼة،م
باإلضاصة مإدي ماظضرؼح،موباظؼر.معـفمضؾقر مظؾعضمأصراد ماألدرة معـؾمابـؿفمسائشة،م
وطذامضؾقرمسددمعـماظشكصقاتماظعاعةماألخرىمطؼدورمباذام(تم1605م)،موؼقدػم
باذام(تم1687م)،موسؾلمخقجةم(تم1818م)،موأريدمبايم(تم1848م)،موضدلم
اظقظلمدادهم(تم1554م)ماظذيممتمغؼؾفميفماظػذلةماالدؿعؿارؼة .39م
وأصؾقتمزاوؼةماظـعاظيبموضرحيفمعؼصدّامظؾزوّار،موعؾؿؼكماظزائرؼـ،موذبؿعم
رال .ماظدلطة مواظشػاء ،موطاغت مذبؿعــّا مظؾذطر موإضاعة م"اٌقظدؼات" ،موإظؼاءم
اٌقذقات ماظدؼـقة .موحظقت مبلوضاف مطـرلة؛ مدقاء معـ مررف ماظلؽان ،40مأو معـم
ضؾؾماظلؾطةماظعـؿاغقةماظيتمبارطؿفامظشفرتفاموحظقتفامواسؿداهلا .41م
 36دعدماهلل ،مابقماظؼادؿم،متارقخذاجلزائرذاؾثؼايف،ماٌرجعماظلابؼ،مجم،01مص.م 92وعامبعدػا.موطذا:م
سالوة ،مسؿارة ،موعقداوي ،مزؼـبم(،)2009م"عدؼـةماىزائر ميفماظعصرماظقدقط"،مإـداـقات،معم،45-44م
ص.م .42 -25م
37مغؼالمسـ:مدعدماهلل،متارقخذاجلزائرذاؾثؼايف،ماٌرجعماظلابؼ،مص .49 .م
 38دعدماهلل،ماٌرجعمغػلف،مص .93 .واغظر:
Marçais, op.cit., p. 44.

 39طانمضرؼحماظقظلمدادهمضائؿــّامبذاتفمضؾؾمأنمؼؿؿمهقؼؾفمإديموزائػمأخرىمعـمررفماظلؾطةماالدؿعؿارؼةم
اظػرغلقة،موتـؼؾمرصاتفماديمجاغبمضرؼحماظـعاظيب.مأغظر:مبؾقؿقلل،معقالي،ماٌؼالماظلابؼ،مص.م .110م
40م متاعــّامطؿامصعؾتماظلقدةمدوعةمبـتمربؿدماظيتمخصصتمأواغقفاماظـقادقةماًاصةمباظطؾخموضػــّامظضرؼحم
اظـعاظيب،مسؾكمأنمؼؽقنمإصالحفامعـمعدخقلمآخرممتؾؽف.مأغظرماٌرجعمغػلف،مص.م .237م
 41موذطرماظؾعضمأنمتقغسمضدمأشدضتماألوضافمسؾكمضرؼحماظـعاظيب،موذظؽمبؿقجقفمريقظةمزؼتمطؾرلةمطؾم
دـة.م م
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وضدم تزاؼدتمأسدادماظقاصدؼـمظؾؿؽانمععمعرورماظزعـمحؿكمغللماظـاسمخصالم
اظرجؾ ،موعـاضؾف ،موتكظقػف ،موادؿقضروا مخاصة مطراعاتف مورؤاه .موخبصقص مػذهم
األخرلةمصؼدمغلؾتمظؾـعاظيبمطـرلّامعـفامعـمذظؽمعـالمرؤؼؿفمظؾـيبماظؽرؼؿمإذمروىم
اظـعاظيب مغػلف مأغف مرأى ماظردقل م(ص) مسدة معرات مأثـاء مطؿابؿف مٌمظػف ماجلوافرذ
احلدان ذيف ذتػدري ذاؾؼرآن .موروى أغف مضازلف مأطؾف ،موزار مبقت مطؿؾف ،مودسا مظف.م
وظذظؽمغصح متالعقذهمواظعاعةمبؼراءةموادؿذطارمطؿا.متػلرله،مواظعؿؾمبفمظؿقصؾم
اظدلطةمٌـمصعؾمذظؽ.موأخدلمأؼضــّامأنمطؿابفمضدمأصؾحمععروصــّاموعؼروءّامبؽـرةميفم
حقاتف مألغف محيؿقي مسؾك مأدرار مصقصقة مال مؼدرطفا مإال مأربابفا معـ مأػؾ ماظذوقم
اظصقيف .موممامضال:م"إغل مرأؼتمظؽؿابلمػذاماٌلؿكمباىقاػرمايلانميفمتػلرلم
اظؼرآن.مسفائبموأعقرّامعؾارطة،مالمميؽـينماآلنمادؿقػاءمذيعفا،موبعضفام(طذا)،م
وأخشكمعامؼؽقنمعـمبا.مإصشاءم(طذا)مأدرارماهلل،ماظيتمالمميؽـمذطرػا،مإال بنذنم
عـمأػؾفامأػؾماظذوق" .42م

االعتؼاداتذواؾطؼوسذادلتعؾؼةذبضرقحذاؾثعاؾيب

ؼعدمضرؼحماظـعاظيبمأحدماألضرحة معؿعددةموعؿـقسةماٌؼاصدمواظغاؼاتماٌرجقةم
عـفا،موػقمعـالمسـماألضرحة ماحملؾقة مإذمأنمصاحؾفمجزائريماٌقظد مواظؿـشؽة،م
خبالفمأوظقاء مآخرؼـمطاغقامعـماظقاصدؼـم(دقاءماألتراكمأوماألغدظلقنيموشرلػؿ).43م
وطان ماظضرؼح مربؾّ مإضؾال ماجملؿؿع ماظعاصؿل ممبكؿؾػ مصؽاتف موعلؿقؼاتفم
االجؿؿاسقة،موطذاماظزوارمعـماًارج،موخاصةميفماٌـادؾاتماظدؼـقة،موعـفاماٌقظدم
اظـؾقيماظشرؼػماظذيمؼقاصؼماظعقدماظلـقيمٌقدؿمدقديمسؾدماظرريان .44م
اغظر:مأبقماظؼادؿمدعدماهلل،متارقخذاجلزائرذاؾثؼايف،ماٌرجعمغػلف،مص.م .243م
 42غؼالمسـ:مأبقماظؼادؿمدعدماهلل،ماٌرجعمغػلف،مص .123-122 .م
 43غذطرمعـمػمالءمخاصةماظقظلمدادهماظذلطلماألصؾ،مواظذيمسرفمخبصاظفمايؿقدة ،مودرلتفماظؾفقةمطشقخم
عؿصقف.موإظقفمغلؾتمطراعةمردماألسداء ماإلدؾانمدـة 1541م.موملمؼؽـماظقظلمدادهمأضؾ مذلغــّا محؿكمأنم
اظؼصائدماٌؾفؾةمطاغتمطـرلّامعاموؿعفمععماظـعاظيب،معـمذظؽمعـالماألبقاتماظؿاظقة :م
عـماظدلجمايدؼديمتلعؾتمضؾعةماىزائرماظرائعة اظردؾمواألغؾقاءمواألوظقاءمحيقطقغفامعـمطؾمجاغب م
ويفمضؾبماظعاصؿةماظقظلمدادهمػقماظلقد اىزائرمهلامحراسمأعـالمسؾدماظؼادرموسؾدماظرريانماظـعاظيب م
أغظر:مبؾقؿقلل،ماٌؼالماظلابؼ،مص.111 .
 44عروش ،ماٌـقرم(،)2009مدراداتذعنذاجلزائرذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـي:ذاؾعؿؾة،ذاألدعارذوادلداخقل،مدارم
اظؼصؾةمظؾـشر،ماىزائر،مج،01.مص.م .361م
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صورة : 11ذضرقحذدقديذعبدذاؾرمحانذاؾثعاؾيب ذ

ادلصدرwww.algerieconfluences.com/?p=12498:

وضدمريؾت مزؼارةمضرؼحماظـعاظيبمظؾؿكقالماىؿعلمظؾفزائرؼنيمسدةماسؿؼاداتم
ارتؾطتمأدادــّامباىقاغبماظؿاظقة :م
اظؼدرة مسؾك مايؿاؼة ،موتقصرل ماألعان مظؾلؽان ،موردّ ماألسداء مسـم
-1
اٌدؼـةموظذظؽمطانماظرؼاسمواظؾقارةمؼزوروغفمرؾؾــّامظؾغـائؿمواظدلطةم
واظـصر،موؼطؾؼقنماٌداصعمخصقصــّامضؾقؾمخروجفؿمإديماظؾقر.
اظشػاءمعـماألعراضماٌكؿؾػةماىلدؼةمعـفامواظـػلقة.
-2
ادؿفابةماظدساء،موعـحماظدلطة،موحصقلماًرلمواظلعادةماظدغققؼةم
-3
واألخروؼة.
اظؼدرةمسؾكمتؾؾقة مزبؿؾػ ماياجاتمواظرشؾات معـمزواجموإنا.م
-4
وصالح...
دصعماظشرورمعـمحلدموبغض،موعسماظشقطانموسنيموشرلػا.45
-5
أعامصقؿامؼؿعؾؼمباظطؼقسماٌؿاردةمباظضرؼح،مصؾؿمدبؿؾػمطـرلّامسـمغظرلاتفاميفم
األضرحةماألخرى،موتعددتمبني :م
 -1تؼدؼؿماألضاحل ماٌكؿؾػة ،مخاصةمسـدمإسطاء موسدمباظـذر،مأو ميفماٌقادؿم
اًاصةمباظزؼاراتماظلـقؼة،محقثمؼُمتكمباألضققةموؼؿؿمذحبفامأحقاغــّام
Ben Choaib, A.-A. (1907), Les Marabouts Guérisseurs, op.cit., et voir : Rinn, op.cit.,
p. 176.
45
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-2

-3

-4

-5

داخؾماظضرؼحمسؾكمؼدمذكصمزبؿصمبػعؾمذظؽ،مثؿ متطفك،موؼقزعم
اظطعام م(سادة معا مؼؽقن مرؾؼ ماظؽلؽلل) مسؾك ماظػؼراء مواٌعقزؼـ موسابريم
اظلؾقؾ .م
إسطاء ماهلؾات معـ معالبس موحُؾلّ موغؼقد موشرلػا موؼؿؽػؾ موطقؾ ماظزاوؼةم
سادة مبادؿالعفا ،موإسادة متقزؼعفا ،مأو مادؿغالهلا ميف مصقاغة ماظضرؼح.م
باإلضاصة مإدي متركمبعضماألشراض ماظشكصقةمظؾزائرمصاحبماياجةمأوم
اٌرؼضمداخؾماظضرؼح،مثؿماظرجقعمإظقفا مبعدمسدةمأؼــام،موادذلجاسفام
بعدعامتؽقنمضدم"اعؿألتمباظدلطة".
اظطقاف معرة ،مأو مسدة معرّات مسؾك ماظضرؼح ،موإذعال ماظشؿقع مداخؾم
اظضرؼح،موػقمصعؾمعلظقفمطؿامؼؾدومعـذماظؼِ َدم،متدلمرعزؼؿفمشاظؾــّامسؾكم
اظرشؾة ميف مادؿؾفام ماظـقر مواهلداؼة معـ ماظقظلّ ماظصاحل مصاحب ماظضرؼح.م
باإلضاصة مظقضع مغؾات مايـاء ،موإذعال مأغقاع ماظؾكقر مظطرد ماألرواحم
اظشرؼرة،مواظشقارني،موتـؼقةماظـػقس،مسؾكمأداسمأنماظؾكقرمأداةمصعاظةم
ظذظؽ.46
إرالقماٌداصعمسـدمسقدةماظغائؾنيميفماظؾقر،موريؾفؿمظؼطعمعـماألضؿشةم
اٌقجقدةمباظضرؼح ،مصقعؾؼقغفامععماألسالم،مأومؼربطقغفامباظلػـمتدلطــّام
بصاحؾفا.مطؿامأغفؿمخيصصقنمجزءّامعـماظغـائؿمظػائدةماظضرؼحمطعربقنم
دالمموتػاؤل.47
اظؼقاممدورؼــّامبـم"ايضرة"،موػلموؿعم"اظػؼراء"مظؾذطر،موؼؿققلماألعرم
تدرجيقــّامإدي ماظؼقاممبرضصاتموصؼمحرطاتمعقزوغةموعقضقتة،موبلصقاتم
عؿـاشؿة متعؾق موتـكػض مبنذارات مععقـة معـ ماظشقخ مأو ماٌؼدم .موتلؿعؿؾم
أحقاغــّا ماآلالت ماٌقدقؼقة ،موتقزع مبعض مايشائش مواٌـؾفات مبؼصدم
االغؿشاءموهرؼؽماظعقارػ.موضدمؼؿطقرمايالمإدي ماظدخقلميفمشقؾقبةمأوم
عقجةمعـماظؾؽاءمواظصراخموشرلػا.48موميؽـمأنمؼلؿعقدماجملؿؿعقنمتداولم
طراعاتماظقظلمصاحبماظضرؼحموعرائقفموؼلردوغفامصقؿامبقـفؿ.

 46اغظرمظؾؿػصقؾ:مسـؿانمبقحفرةم(،)2015ماؾطبذواجملتؿعذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـيذ(1381 -1017م):ذؿؼاربةذ
اجتؿاعقة،معاجلؿرلميفماظؿارؼخمايدؼث،مجاععةموػران،01مص.م.98-93م م
48مأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مص.
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 -6أخذمبعضمأوراق ماألذفار مواألسشا .ماٌقجقدةمباظضرؼحم(وحؿكماظذلا.م
أحقاغــّا)،موعـفامذفرةماًرو.ماظيتمدادماالسؿؼادمبلغفامتشػلمايؿكم
بعد مذر .معـؼقع مأوراضفا ،مأو مشؾقفا ،مأو ممبضغفا مضؾقالً .49مواسؿدل ماٌاءم
أحد مأػؿ ماظقدائؾ ماالدؿشػائقة ،مدقاءّ مطان مسقـــّا مجارؼة ،مأو معرضقــّام
باآلؼات ماظؼرآغقة معـ مررف ماظشقخ ماٌرابط ،موذظؽ مسـ مررؼؼ مذربفم
عؾاذرة ،مأو مادؿعؿاظف ميف مأشراض مأخرى مطاالشؿلال مواٌلح موشرلػا معـم
االدؿعؿاالت.
 -7اظؾفقءمإديمعلاسدةماظشقخماٌرابطماٌقجقدمباظضرؼح،مواظذيمؼؼقممبؿففقزم
اًؾطاتمواظؿؿائؿمواظعؼاضرلمواألسشا.موشرلػاموصؼمرؼقسمععقـة،مخاصةم
عـفامعلحمرأسماٌصا.مأوماظزائرموعراصؼقف،موتردؼدمسؾاراتمعؾفؿةموشرلم
عػفقعةمؼؼصدمعـفاماظدساءموردماٌرضموشرله.50م
ظؼد مطان مالغؿشار ماألوبؽة مواألعراض -مطؿا مدؾؼ مذطره -مأثرا مطؾرلّا مسؾكم
علؿقىمبـقةماظؿػؽرلمواظلؾقكماىؿعلمظؾفزائرؼني.مصؽؿاماغؿشرتمصؽرةمأنم
اظقباءمػقمدكطموشضبمعـماظؼقىم"اًارضة"مظؾطؾقعة؛مصانماظعالجمواظشػاءم
حؿؿــّا مؼؽقن مسدل ماظؿلثرل مسؾك متؾؽ ماظؼقى ،مورباوظة مإخضاسفا مبقادطةم
زؼارات ماألوظقاء ماظصايني ،ممما مصؿح ماظؾا .مالخؿالط ماٌؿاردات ماظلقرؼةم
باٌؿارداتماظؿطؾقؾقةماظعالجقة،مبؾموتؿػققمسؾقفا .51م
وودرماإلذارة إدي أن مصـقنماظشعرماظشعيبمواٌدائحموشرلػامضدمراصؼتمزاػرةم
زؼارةماألضرحة مودفؾتمحضقرػاموتلثرلاتفامسؾكمغػقسماىزائرؼنيمودؾقطاتفؿ،م
وأثرت ماٌكقال ماظشعيب ماٌؿداول مسـ مبطقالت ماألوظقاء ماظصايني موطراعاتفؿم
وبرطاتفؿ مسؾك معرّ ماظلـني .موالذؽ مأن ماظدارس مظؿؾؽ ماظـصقص م(وخاصة ماظؼصائدم
اٌـظقعةمعـفا)مجيدمصقفاماظؽـرلمعـماظدالئؾماظؿارخيقةمسؾكماظعالضةماظقرقدةماظيتم

 49اغظر:ماظؼشاسل ،مصؾةم( ،)2004ماؾصحةذواؾدؽان ذيف ذاجلزائر ذأثـاء ذاؾعفد ذاؾعثؿاـي ذوأوائل ذاالحتاللذ
اؾػرـديذ(،)1391-1013مدطؿقراهميفماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصر،مجاععةماىزائرم،02ماىزائر،مص.م.184م
واغظرمأؼضـّا :م
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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ربطتمأصراد ماجملؿؿعموجذبؿفؿمإديمساملماألعقات -ماألحقاء،موحضقرػؿماٌلؿؿرم
وطلغفؿمؼعقشقنموؼؿؼازلقنمععفؿماغشغاالتفؿموػؿقعفؿ.52
وؼالحظ مأؼضــّا ميف مػذا ماًصقص مأن مطؾ ماًصقعات متزول مداخؾ ماٌؽانم
اٌؼدس مظؾضرؼح ،موتذو .ماظػقارق ماالجؿؿاسقة مبني ماظـاس ،موؼؿلاوى ماظؽؾ مأعامم
حضرةمصاحبماظضرؼح ،مسؾكماظرشؿمعـماخؿالفماٌؼاصدمواألػدافمواٌؿارداتم
بقـفؿ .مومل متلفؾ ماٌصادر مأي مغقع معـ مأغقاع ماظؿكاصؿ مواظؿـابز مواظشفار مداخؾم
اظضرؼح.موعـ مغاحقةمأخرىمطاغتمزؼارةمدقديمسؾدماظرريان ماظـعاظيب معشروسةم
وعؿاحة،موملمؼؽـمممؽـــّامأليمذكصمأنمؼغضبمعـمتلخرمأػؾفمعـالمسـدمزؼارةم
اظضرؼح،مأومسـدمدبصقصفؿماهلؾاتمظف،موطلنماألعرمطانمبدؼفقــّامبؾموحؿؿقــّا.

خامتـة

ظؼد محاوظـا ميف مػذا ماٌؼال متؼدؼؿ مصؽرة مسـ ماٌعؿؼدات مواظطؼقس ماٌرتؾطةم
باألضرحة ميف ماىزائر مخالل ماظػذلة ماظعـؿاغقة .موطان مػدصـا ،مظقس متؼدؼؿ مهؾقؾم
أغـروبقظقجلمظؾعالضةمبنيمعلؿقؼاتماظؾـاءماظـؼايفمعـمخاللمدرادةماألضرحة،مأيم
اٌلؿقؼات ماظدؼـقة ،ماالجؿؿاسقة ،ماظلقادقة موحؿك ماالضؿصادؼة؛ مبؾ مطان مسرضم
وصػ متارخيل موإثـقشرايف مظؾؿعؿؼدات ،ماظعادات مواظؿؼاظقد ماظيت معاردفا ماظلؽانم
اىزائرؼقنمأثـاءمزؼارتفؿمألضرحةماألوظقاء.مواىدؼرمباظذطرمأنماظؽـرلمعـفامالمزالم
ميارسماظققممطؿامأذرغامإديمذظؽمسـدمسرضمحاظةمدقديمسؾدماظرريانماظـعاظيب .م
واىدؼرمباظذطرمأؼضامػقمتؾؽماظعالضةمبنيماظلؾطةماظلقادقةماياطؿةموزؼارةم
األضرحة مواظعـاؼة مبفا .مصفذه ماظعالضة مطاغت مورقدة مخالل مصذلة مايؽؿ ماظعـؿاغلم
باىزائرمأومسؾكماألضؾمملمتغػؾماظلؾطةماياطؿةمسـمػذهماألضرحةموزؾتمهتم
أسقـفا مطكظقة مظـ"تلررل" ماظلؽان معـؾؿا مطان ماألعر ميف ماىفات ماألخرى مظؾلؾطـةم
اظعـؿاغقة .م
وطؿامأذرغاميفمعؼدعةماٌؼال،مالمزال مذبالماظؾقثموادعاميف متارؼخ ماىزائرم
خالل ماظػذلة ماظعـؿاغقة موميؽـ متـاول معقاضقع مأخرى متؿعؾؼ مباألوظقاء مواظؿصقفم
واظزواؼا موزؼارة ماألضرحة ،معـ مذظؽ ماظؼقام مبدرادات معقغقشراصقة مألوظقاء مآخرؼـم
طاظقظل مدقدي ماربؿد مبق مضدلؼـ مواظقظل مدقدي ماظؽؿاغل مواظقظل مداده ماظذلطلم
 52أغظر:مأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل،ماٌرجعماظلابؼ،مص.م.206-205
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وشرلػؿ ،موعـمذظؽمأؼضامدرادةماظذلاثماظشػفلماٌرتؾطمبفمالءماألوظقاءمطاظؼصصم
اظشعيبمواظشعرماٌؾققن .موطؾمػذهماظدراداتمتؿطؾبماظؿعاونماظعؾؿل ماظقثقؼ مبنيم
زبؿؾػمعمدلاتماظؾقثموزبؿؾػماظؿكصصاتماألطادميقة.مممممم م

اؾببؾقوغراػقا
.1ذاؾؽتب م

بـمريقش ،عصطػكم(،)2010مؿداجدذؿدقـةذاجلزائرذوزواقافاذوأضرحتفاذيفذاؾعفدذاؾعثؿاـيذ
ؿنذخاللذخمطوطذدقػوؾؽسذواؾوثائقذاؾعثؿاـقة،ماىزائر،مدارماألعة،مط .
خقجة ،مريدانم(،)1982مادلرآة،مترذيةموهؼقؼمربؿدماظعربلماظزبرلي،ماىزائر ،ماظشرطةم
اظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع.
زؼغقر،مسؾلم(،)1979ماؾؽراؿةذاؾصوػقةذاألدطورةذواحلؾم ،ظؾـان،مدارماظطؾقعة .م
سزوق ،مسؾد ماظؽرؼؿ م( ،)1996ماؾؼباب ذوادلكذن ذيف ذاؾعؿارة ذاإلدالؿقة ،ماىزائر ،دؼقانم
اٌطؾقساتماىاععقة .م
داعل ،ربؿد مغقار م( ،)2002ماؾؽاؿل ذيف ذؿصطؾحات ذاؾعؿارة ذاإلدالؿقة ذؿن ذبطون ذادلعاجمذ
اؾؾغوقة،معصر،مدارماظقصاء.
دعدماهلل ،مأبقماظؼادؿم(،)1990مأحباثذوآراءذيفذتارقخذاجلزائر،مبرلوت،مظؾـان دارماظغر.م
اإلدالعل،مج  1م
دعدماهلل ،أبق ماظؼادؿ ،)2007( ،متارقخذاجلزائرذاؾثؼايف ،ماىزائر ،مدار ماظؾصائر،مج ،04م
ج ،5ج .02
صاحلمٌعل،معصطػكم(د.ت) ،اؾؼبابذيفذاؾعؿارةذاإلدالؿقة،مبرلوت ،دارماظؾففة.
عروش ،ماٌـقر م( ،)2009مدرادات ذعن ذاجلزائر ذيف ذاؾعفد ذاؾعثؿاـي :ذاؾعؿؾة ،ذاألدعارذ
وادلداخقل،ماىزائر،مدارماظؼصؾةمظؾـشر،مج  01م
عـدؼب،مسؾدماظغين م(،)2006ماؾدقنذواجملتؿع:ذدرادةذدودقوؾوجقة ذؾؾتدقنذيفذادلغرب،م
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