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 بالجزائر خالل العهد العثماني  الزوايا

 القادر دحدوح عبد.د

 : الملخص

، بالجزائر خالل العصر العثمانيتتناول هذه الدراسة موضوع الزوايا 
 حيث تم التطرق الى عدة عناصر بداية من التعريف بمصطلح الزاوية،
ونبذة تاريخية عن ظهور الزوايا وتطورها خاصة في بالد المغرب 

 .اإلسالمي عموما والجزائر خصوصا، وباألخص الفترة العثمانية

اما الدراسة األثرية الميدانية فقد تم أخذ نماذج للدراسة، والتي ال تزال 
تحتفظ بجانب كبير من أصالتها المعمارية والفنية، ليختتم الموضوع في 

ية بدراسة تحليلية للتخطيط المعماري العام للزوايا، ووحداتها النها
 .المعمارية

 :الدالةكلمات ال

 .الزوايا، العمارة، الجزائر، الصوفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  الجزائر– تيسمسيلتأستاذ محاضر بالمركز الجامعي aelkad@yahoo.com  
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  :مقدمة

تعد الزوايا من بين المنشآت التي كانت لها بالجزائر خالل الفترة العثمانية 

متعددة، عسكرية ودينية وتعليمية واجتماعية، وقد عرفت تطورات هامة لم  اادوار
تشهدها من قبل، سواء من حيث تنظيماتها، او من حيث عمارتها، او من حيث 
مكانتها في المجتمع، ولم يكن االهتمام ببنائها على عاتق المجتمع نفسه، بل حتى من 

ثيرها على الحياة السياسية واالجتماعية قبل الحكام العثمانيين، فقد كانت مؤسسة لها تأ
 .والثقافية

وعلى الرغم من الناحية التاريخية شهدت الجزائر بناء العديد من الزوايا، وال 
يزال الكثير منها مستمرا الى يومنا هذا، إال انها لم تحافظ في غالبيتها على أصالتها 

دراسة تخطيطها المعمارية والفنية، األمر الذي يصعب على الباحث األثري 
المعماري األصيل، ومع ذلك تبقى بعض النماذج وهي قليلة جدا تحتفظ بجانب مهم 
من تخطيطها المعماري األصيل، ومن تلك النماذج قدمنا دراسة ألمثلة في غاية 
األهمية يمكن أن تقدم لنا صورة عامة حول عمارة الزوايا بالجزائر خالل العصر 

 . العثماني

 :الدراسة التاريخية :أوال

 :تعريف الزاوية -1

الزاوية لغة مصدرها زوى بفتح الزاي والواو، وزوى الشيئ يزويه زيا وزويا 
معناه نحاه فتنحى، وزواه أي قبضه، وزويت الشيئ جمعته وقبضته، وفي : فانزوى

إن هللا تعالى زوى لي األرض }: الحديث الشريف يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم
اللهم ازو لنا األرض وهون علينا }: ، وفي حديث آخر{ت مشارقها ومغاربهافأري

وزويت لي األرض أي جمعت، وانزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانو { السفر
 . ( )وتضامنوا، والزاوية مفرد الزوايا

كما يرجع أصل كلمة زاوية إلى االنزواء واالنعزال، الذي له أصل في القرآن 
َوأَْعَتِزلُُكْم َوَما }: النبوية المطهرة، فأما بالنسبة للقرآن فمن األمثلة نذكرالكريم والسنة 

ا اْعَتَزلَُهْم َوَما  ا َفلَمه ِ َوأَْدُعو َربِّي َعَسى أاَله أَُكوَن بُِدَعاِء َربِّي َشقِي ًّ َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاه
ِ َوَهْبَنا لَُه إِْسَحاقَ  ا َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللاه  َجَعْلَنا َنبِي ًّ

َوإِِذ }: ، وقوله تعالى( ){َوَيْعقُوَب َوُكال ًّ

                                                        
: أنظر أيضا. 333 ، ص8، ج ، لسان العربجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور( )

 .  3الولي طه، المساجد في اإلسالم، ص
 .83-88سورة مريم، اآلية  ( )
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ُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َوُيهَ  َ َفأُْووا إَِلى اْلَكْهِف َيْنُشْر لَُكْم َربُّ ْئ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِله هللاه يِّ
 .(3){لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم ِمرَفقًّا

ث كثيرة تدعوا إلى العزلة عند فساد األحوال والخوف من أما السنة فهناك أحادي
االفتتان في الدين والوقوع في الحرام، ومن بين األحاديث نورد ما روي عن ابي 

مؤمن مجاهد نفسه : قال رجل أي الناس أفضل يا رسول هللا، قال}: سعيد الخدري
 .{عاب يعبد ربهرجل معتزل في شعب من الش: ثم من، قال: وماله في سبيل هللا، قال

وقد اختلف العلماء والمفسرون في كيفية تحقيق العزلة، حيث يرى السبكي أن 
، وفيها (الصحاري)االعتزال إنما يكون في الزوايا التي ينبغي أن تكون في البراري 

ينبغي أيضا أن يكون على رأسها شيخ يهيئ الطعام للواردين إليه بقصد العزلة، 
 .(8)واألخذ من علمه

واصطالحا فالزاوية عبارة عن بناية ذات طابع ديني، يقيم فيها المتصوفة 
لالعتكاف، والتفرغ إلى العبادة، وتعليم المريدين مختلف العلوم الشرعية النقلية 

 .( )والعقلية، وتحفيظ القرآن الكريم للناشئة، وإيواء وإطعام الفقراء وابن السبيل

ب اإلسالمي، في حين كانت تعرف في وقد ساد مصطلح الزاوية في بالد المغر
المشرق بالخانقاه على عهد المماليك، ثم انتشر مصطلح التكية خالل العهد العثماني، 
وبالرغم من اختالف هذه التسميات إال أن مقصودها واحد، فقط عرفت بثالث لغات 
مختلفة، الزاوية مأخوذ من العربية، والخانقاه من الفارسية، والتكية من اللغة 

 .( )التركية

 :نشأة الزوايا -2

ترجع الجذور األولى للزوايا إلى ظهور التصوف في اإلسالم والمرابطة على 
الثغور في سبيل هللا، فأما بالنسبة للتصوف فالكلمة لها عدة معاني اختلف بشأن 
مصدرها، حيث يرى البعض أنها مشتقة من الصفاء الذي يعني صفاء السريرة 

الصفة، في حين يرجع البعض اآلخر اشتقاقها من الصوف، نسبة ، أو من ( )ونقاوتها
 .(8)إلى إقبال المتصوفة على المالبس الصوفية

                                                        
 .  سورة الكهف، اآلية  (3)
 . ص، الشال، الزوايا واالربطة الليبية في العصر العثمانيسمير عبدالنعم خضري غنيم (8)
 .338- 33، ص«لزاويةا»ليفي بروفنسال،  ( )
 .3  محمد حمزة إسماعيل الحداد، العمارة اإلسالمية في أوروبا العثمانية، ص ( )
الطاهر بونابي، : أنظر أيضا. 3ص، الحركة الصوفية في المغرب االوسطبونابي، الطاهر ( )

 . 3-38، صالتصوف في الجزائر
 .7  ، ص وظائف على اآلثار اإلسالمية، جحسن الباشا، الفنون اإلسالمية وال(8)
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واصطالحا هو طريقة في الزهد واإلعراض عن الدنيا والتفرغ للعبادة، وقد كان 
ظهوره منذ القرون األولى لإلسالم، وكان في بدايته هذه ملتزما بتعاليم الدين 

مع القرن الثاني للهجرة الثامن ميالدي بدأت تتسرب إليه تقاليد ديانات اإلسالمي، لكن 
 .(3)وصارت فيه مذاهب وطرق عدة. أخرى

ومع هذا التطور الذي حصل في مفهوم التصوف، برزت بنايات خاصة 
م بإيران، 777 /هـ877بالمتصوفة عرفت بالخانقاه، وكان ظهورها في حوالي سنة 

اسعة على يد السالجقة الذين وقفوا في وجه المد ثم انتشرت بعد ذلك بصورة و
الشيعي بالعراق والشام، وشيدوا العديد من الخانقاوات ليقيم فيها المتصوفة وينشرون 

 .المذاهب السنية بين أوساط الناس

وفي نفس الوقت شجع الفاطميون الناس على التصوف، وكان لهم مكان 
دين األيوبي على ملك هذه الدولة مخصص بالقرافة بالقاهرة، ولما قضى صالح ال

عمل هو اآلخر على محو التشيع من مصر والشام، فانشأ الخانقاوات وأوقف عليها 
 .(7 )أمواال وعقارات، واتبعه بعد ذلك خلفاؤه من بني أيوب، ومن بعدهم المماليك

أما في المغرب اإلسالمي فان أول ما ظهر هو الرباط، والرباط كلمة جاء 
َها الهِذيَن آََمُنوا اْصبُِروا َوَصابُِروا }: آن الكريم في قوله تعالىذكرها في القر َيا أَيُّ

َ لََعلهُكْم ُتْفلُِحونَ  قُوا هللاه ، وفي الحديث النبوي الشريف نجدها في (  ){َوَرابُِطوا َواته
رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط }: أحاديث كثيرة منها

في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل هللا أو  أحدكم
: ، وفي حديث آخر قال فيه صلى هللا عليه وسلم{الغدوة خير من الدنيا وما عليها

لرباط يوم في سبيل هللا محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة }
 من وراء عورة المسلمين محتسبا من سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل هللا

شهر رمضان أفضل عند هللا وأعظم أجرا من عبادة ألفي سنة صيامها وقيامها فان 
رده هللا إلى أهله سالما لم يكتب عليه شيء ألف سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له 

 .{اجر الرباط يوم القيامة

و تعني كلمةة الربةاط المالزمةة واإلقامةة والثبةات علةى الجهةاد فةي سةبيل هللا، وقةد 
الربةةاط فةةي اصةةطالح »: قةةائال( م3 3 -  3 /هةةـ 8 -   )عرفهةةا ابةةن مةةرزوق 

                                                        
 .7  ، ص حسن الباشا، المرجع السابق، ج(3)
 .3  -7  نفسه، ص (7 )
 .77 سورة آل عمران، اآلية  (  )
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الفقهاء عبارة عن احتبةاس الةنفس فةي الجهةاد والحراسةة، وعنةد المتصةوفة عبةارة عةن 
 . (  )«الموضع الذي يلزم في العبادة

ا المصةطلح علةى الحصةةون التةي تبنةى علةى الحةدود، أو مةا يعةةرف وقةد أطلةق هةذ
بالثغور التي تفصل بين الةبالد اإلسةالمية وبةالد العةدو، وقةد كةان ظهةور هةذه األربطةة 
خالل القرن الثةاني للهجةرة الثةامن مةيالدي علةى سةواحل افريقيةة، و كانةت عبةارة عةن 

ه حاميةةةات مةةةن الجنةةةد بنايةةةة ذات حصةةةانة ومنعةةةة، تعلوهةةةا أبةةةراج للمراقبةةةة، وتقطنةةة
المتطةةوعين، وعةةادة مةةا يصةةطحب هةةؤالء الجنةةود أسةةرهم معهةةم، ويزاولةةون أعمةةالهم 
اليوميةةة بصةةورة طبيعيةةة لكسةةب أوقةةاتهم وأرزاقهةةم، دون الطمةةع فةةي اجةةر أو هبةةة مةةن 

 .(3 )األمراء والحكام، ودون أن يلهيهم ذلك عن االستعداد للحرب كلما دعا إليها داعي

ذات وظيفةةة عسةةكرية لتحمةةي ثغةةور المسةةلمين، وصةةد  لقةةد كانةةت هةةذه األربطةةة
األعةةداء عنهةةا، ووظيفةةة روحيةةة، حيةةث كةةان يلتقةةي فيهةةا أنةةاس زهةةدوا ممةةا فةةي الةةدنيا 
وقةةةدموا أنفسةةةهم فةةةداءا لإلسةةةالم والمسةةةلمين دون طمةةةع أو قهةةةر، بةةةل رغبةةةة صةةةادقة 

وزع وإخالص تام، واستجابة لدعوة القرآن الكةريم والسةنة النبويةة الشةريفة، وكانةت تتة
أوقاتهم في هذه األربطة على عةدة أشةغال، كالحراسةة والتةدرب والتمةرن علةى القتةال، 

 .وفي العمل لكسب الرزق، والعبادة والتقرب إلى هللا

ومةةةع تغيةةةر المعطيةةةات السياسةةةية واسةةةتقرار أحةةةوال المغةةةرب والسةةةواحل علةةةى 
 م إلةةى  /هةةـ الخصةةوص مةةن الهجمةةات الصةةليبية، تحةةول الربةةاط بدايةةة مةةن القةةرن 

رابطة، وقد عرفت هذه األخيرة فضال عةن اسةتمرار الوظيفةة الحربيةة التةي كةان يقةوم 
بها الرباط بروز الوظيفة الروحية أكثر مما مضى، حيث أصبحت الرابطةات تسةتهوي 

 .المتصوفة والزهاد، وقد وجدوا فيها مبتغاهم

الم ، رابطةة عبةد السة(الجزائةر)ولعل أولى الرابطات التي عرفها المغرب األوسط
م، ورابطةة ابةن الزيةات ببجايةة، وقةد   /هةـ التونسي في تلمسان خالل أواخةر القةرن 

كانت وظيفة هذه الرابطات تتمثل في االنقطاع للعبادة وااللتقاء بالطلبة، وتلقينهم علةوم 
 .(8 )التصوف والدين عامة

م، أخذت الرابطةة فةي التطةور، وأصةبح   /هـ وخالل النصف الثاني من القرن 
لة وظائفها السابقة إعالة الطلبةة المقيمةين فيهةا، كمةا كةان الحةال فةي رابطةة ابةي في جم

محمد عبد الكريم بن عبدالملك المعروف بابن يبكي، التي كانت لهةا أوقةاف ينفةق منهةا 

                                                        
محمد التلمساني ابن مرزوق، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا ابي الحسن، (  )

 .  8ص
 .37، ص 77 ،  7محمد نجيب خالف، األربطة، العدد(3 )
ابو يعقوب يوسف بن يحي التادلي ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابي العباس (8 )

 .337، 7  السبتي، ص
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على الطلبة والمريدين، ونفس الحال كان مع رابطةة علةي بةن ابةي نصةر فةتح بةن عبةد 
 .(  )، ورابطة المتمني(م8   /هـ   المتوفي )هللا البجائي

وفي نفس الفترة كانت البوادر األولى لظهور مصطلح الزاوية، الذي كةان مرادفةا 
، ويعةةد الغبرينةةي أول مةةن تحةةدث عةن الزوايةةا فةةي المغةةرب األوسةةط خةةالل (  )للرابطةة

زاويةةةة ابةةةي زكريةةةا يحيةةةى : م، وذكةةةر الةةةبعض منهةةةا، مثةةةل  /هةةةـ أواخةةةر القةةةرن 
 . ، وزاوية ابي حجلة عبد الواحد في تلمسان(م    /هـ   المتوفي )الزواوي

بةارة عةن كانةت ع -أيضا-غير أن الزاوية األولى وعلى حسب ما يذكره الغبريني 
بنةةاء صةةغير ملحةةق بمسةةجد كةةان يخلةةوا فيةةه الشةةيخ بنفسةةه، فةةي حةةين يةةؤدي صةةلواته 
الخمةس، ويعقةد مجةالس العلةم فةي المسةجد، وفةي خلوتةه تلةك يتفةرغ للعبةادة وذكةر هللا، 

 .بينما يقوم أهله وأقاربه بخدمته

وعلى الرغم مةن هةذه البدايةة البسةيطة التةي لةم تكةن تعةدوا أن تكةون الزاويةة فيهةا 
بارة عن رابطة، إال أنها سرعان ما تطورت وظائفها وعمارتهةا، واسةتقرت تسةميتها ع

في مصطلح زاوية، في حةين اختفةت الرابطةة اسةما ومسةمى بدايةة مةن النصةف الثةاني 
 .(  )م3 /هـ من القرن 

وإذا كانةةت الرابطةةات لةةم تلقةةى االهتمةةام والرعايةةة مةةن قبةةل السةةالطين واألمةةراء 
ت على العكةس مةن ذلةك، حيةث يرجةع الفضةل فةي بنةاء وتشةييد آنذاك، فان الزاوية كان

-33 )و بني زيان ( م3   -8   /هـ 38-   )بعضها إلى سالطين بني حفص 
وبنةي مةرين، ولةم يكتفةوا بالتشةييد فحسةب، بةل أوقفةوا عليهةا  (م83  - 3  /هـ383

طان ابةو أوقافا كثيرة تضمن استمرارها ودوامها، ومن األمثلة على ذلك ما قام به السةل
الةةذي شةةيد زاويةةة سةةيدي ابةةي ( م 37 - 8  /هةةـ73 - 8 )سةةعيد عثمةةان الزيةةاني 

 .(8 )م3 /هـ الحسن في أواخر القرن 

وخالل هذا العصر انتشرت الزوايا فةي المغةرب األوسةط أكثةر مةن وقةت مضةى، 
وتطةورت وظائفهةةا وتوسةعت مهامهةةا لتصةبح تلعةةب دورا اجتماعيةا فضةةال عةن دورهةةا 

                                                        
الغبريني، عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة العباس احمد بن احمد  واب(  )

حركة التصوف، المرجع السابق، الطاهر بونابي، : انظر أيضا. 88 ،    ، 83 ببجاية، ص
 .   -8  ص

، 388 ، 7 ، العددية بالجزائر خالل العهد العثمانيالمرابطون والطرق الصوف ،مسعود العيد(  )
 . ص

الطاهر : انظر أيضا. 38 - 3 ، صالمصدر السابقالغبريني،  ابي العباس احمد بن احمد(  )
 .8  -3  ، حركة التصوف، المرجع السابق، ص(بونابي)
الطاهر بونابي، : أنظر أيضا.    -   الطاهر بونابي، حركة التصوف، المرجع السابق، ص(8 )

 .   -8  التصوف، المرجع السابق، ص
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بأنهةا ( م3 3 -  3 /هةـ 8 -   )ت كما قةال ابةن مةرزوق الروحي، حيث أصبح
 .(3 )«إلرفاق الواردين وإطعام المحتاجين من القاصدين»مواضع معدة 

كمةةا أصةةبحت مشةةيخة الزاويةةة ورئاسةةتها تةةورث مةةن األب إلةةى االبةةن أو إلةةى احةةد 
 . (7 )األقرباء، وأصبح شيوخ الزوايا مقصدا للناس للتبرك بهم وطلب الدعاء منهم

 :بين الزوايا التي اشتهرت خالل هذه الفترةومن 

المسةةةماة ( م  3 /هةةةـ   المتةةةوفي )زاويةةةة ابةةةي يعقةةةوب بةةةن عمةةةران البويوسةةةفي -
بالزاوية المالرية بفرجيوة، وقد كانةت لهةا سةمعة كبيةرة فاقةت حةدود المغةرب االوسةط 

 .الى انحاء المغربن االقصى واالدنى

 .لمعروفة بالزاوية الحسناويةزاوية ابي الربيع سليمان بن حبوش الحسناوي ا -

 .(  )(م3   /هـ   المتوفي )زاوية ابي الفضل قاسم بن محمد القرطبي -

 ، (م3 3 /هـ 8 المتوفي )زاوية ابن مرزوق التلمساني -

 .(  )زاوية ابي اليعقوبي العشاشي بشلف -

 :الزوايا في الجزائر خالل العهد العثماني -3

خالل الفترة العثمانيةة أزهةى أيامهةا،  استمرت الزوايا في توسعها وتطورها لتشهد
لمةةا القتةةه مةةن استحسةةان وقبةةول لةةدى األتةةراك، خاصةةة وأنهةةا وقفةةت إلةةى جنةةبهم أثنةةاء 
حمالتهةم األولةى لصةد الغةزو االسةباني مةن السةواحل الجزائريةة، وقةد كةان الكثيةر مةةن 

لةب الزوايا في مثل هذه المناطق عبارة عن رباطات يقةيم فيهةا الجنةد ليكونةوا تحةت الط
كلما دعت الضةرورة، وقةد بقيةت هةذه الرباطةات والزوايةا فةي الغةرب الجزائةري أكثةر 
مةةةن غيةةةره مةةةن المنةةةاطق، السةةةتمرار الوجةةةود االسةةةباني بةةةوهران وبعةةةض السةةةواحل 
المجاورة لها، وكثيرا ما كانت هذه الزوايا بأتباعها وجنودها وطلبتها تشةكل قةوة كبيةرة 

 .تحرير مدينة وهران ضمن الجيوش التي حاربت ودافعت من اجل

وبعةد انقضةاء الخطةر الخةارجي، تخلةت الزوايةا عةن دورهةا العسةكري، وتفرغةت 
للجانب الروحي واالجتماعي، حيث لعبت دورا كبيرا في التعليم خاصةة فةي االريةاف، 
وكانت تؤدى بها الصلوات والدروس وتلقين أوراد الطريقة المتبعة حسةب كةل زاويةة، 

مةةةةي الهةةةاربين مةةةةن المجةةةةرمين كمةةةا كانةةةةت تةةةأوي الفقةةةةراء والعجةةةةزة والغربةةةاء، وتح

                                                        
 .3 8محمد التلمساني ابن مرزوق، المصدر السابق، ص(3 )
الطاهر بونابي، : أنظر أيضا.    الطاهر بونابي، حركة التصوف، المرجع السابق، ص(7 )

 .   ع السابق، صالتصوف، المرج
 .   الغبريني، المصدر السابق، ص العباس احمد بن احمد واب(  )
 .   -   الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص(  )
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والسياسةيين المغضةوب علةيهم مةن طةرف الحكةةام، وكانةت لهةا قداسةة كبةرى حتةى مةةن 
طرف هؤالء الحكام، بحيةث اذا لجةأ احةد الةى الزاويةة فةال يمكةن ألحةد ان يعترضةه او 

 . يعاقبه، فبمجرد دخوله الزاوية فهو في حماها، وليس بمقدور احد ان يعتدي عليه

زوايةا تخةتص بنةوع مةن الخةدمات تقصةد بهةا فئةات معينةة دون كما كانت بعض ال
اخةرى، كزاويةةة مةوالي حسةةن بمدينةةة الجزائةر التةةي كانةةت دار سةكن للعةةزاب، وكانةةت 

  .(3 )...زاوية شيخ البالد بنفس المدينة خاصة بالطلبة االتراك دون غيرهم

ان وقد كثرت الزوايا وانتشرت في الجزائر في المدن واألرياف والصةحاري، وكة
في كثير من األحيةان يرجةع بناؤهةا عنةد اشةتهار المتصةوف بةين النةاس بتقةواه وورعةه 
وحسن سيرته، وتصبح له مكانة عنةدهم، فيقةوم أتباعةه ومريةدوه ببنةاء زاويةة لةه يتعبةد 

اسةمه، وبعةةد  -فةي الغالةةب–فيهةا ويعلةم الطلبةةة ويسةتقبل زواره، ومةةن ثةم تأخةذ الزاويةةة 
 .وفاته يدفن داخل زاويته

ساهم األتراك فةي بنةاء بعةض الزوايةا وأوقفةوا عليهةا عقةارات عديةدة، ومةنهم كما 
هةـ دارا بسةتين مثقةاال ذهبيةة وأوقفهةا 3   نةذكر البةاي حسةين الةذي اشةترى فةي سةنة 

 . (8 )على زاوية موالي الطيب الوزاني

 :زوايا مدينة الجزائر -أ

بمدينةة الجزائةر  لقد اختلف الباحثون بشأن تحديد عدد الزوايا التي كانت توجةد 
خالل الفترة العثمانية، فمنهم من يقدرها بعشرة، والبعض اآلخةر يحةددها بتسةعة عشةر 

تعريفات مفيدة بشةان هةذه الزوايةا، والتةي نكتفةي بةذكر  (  )، وقد قدم ديفوكس(  )زاوية
 :اسماء بعضها فقط كما يلي

 زاوية اقرون -زاوية الشرفاء                          -

 زاوية االندلسيين -بن عبدهللا                   زاوية احمد -

 زاوية كتشاوة  -زاوية سيدي بلكه                       -

 زاوية يوب -زاوية شيخ البالد                       -

 زاوية سوق الجمعات -زاوية دار القاضي                     -

                                                        
مسعود، المرجع  العيد: انظر ايضا.   -   سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ص ابوالقاسم (3 )

 . - السابق، ص
 .   ، ص ج ،الثقافيسعد هللا، تاريخ الجزائر  ابوالقاسم (8 )
محفوظ رموم، الثقافة والمثقافة في المجتمع الحضري الجزائري خالل العهد العثماني، (  )

 . 7 ص
(26) A.DEVOULX,  « les édifices religieux de l’ancien Alger», N14, 1870, PP. 292-298-132 
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 سيدي يعقوبزاوية  -زاوية الجامع الكبير                    -

(  )زاوية سيدي لكحل -زاوية القشاشين                        -
 

 :زوايا قسنطينة -ب

زاويةة حسةب  3 كانت مدينة قسةنطينة تضةم العديةد مةن الزوايةا التةي بلة  عةددها 
االحصةةائيات التةةي ذكرتهةةا المصةةادر االجنبيةةة والتةةي تعرضةةت للمدينةةة قبةةل االحةةتالل 

 :تتمثل في الزوايا اآلتية ، وهي(8 ) 83 الفرنسي في سنة 

يرجع بناؤها الى حسن آغا، خالل النصف الثاني مةن القةرن : زاوية سيدي التلمساني -
السادس عشر، غير ان االسةتعمار هةدمها وبنةى فةي موضةعها معبةدا لليهةود، ومةا بقةي 

 .(3 ) ة خشبية كتب عليها تاريخ تاسيسهامنها غير لوح

، مةن طةرف المفتةي يحيةى ابةن محجوبةة 38  بنيةت فةي سةنة : زاوية ابةن محجوبةة -
، وهةةةي االخةةةرى بقيةةةت منهةةةا كتابةةةة تذكاريةةةة علةةةى لوحةةةة 78  المتةةةوفي فةةةي سةةةنة

 .(37)خشبية

يجهةةل تةةاريخ بناؤهةةا، إال أن تجديةةدها مثبةةت فةةي كتابةةةة : زاويةةة سةةيدي عبةةدالمومن -
جةةة بةةن السةةيد صةةالح خوعلةةى يةةد  ثالثةةة وثمةةانين ومائةةة والةةفتذكاريةةة تحمةةل تةةاريخ 

 . ( 3) بن محمد مليلي يكجري مصطفى

تعرف حاليا باسم الزاوية التجانية في الشط، وهةي تقةع علةى نهة  : زاوية ابن نعمون -
السويقة او نهة  سةليمان مةالح، وهةي تضةم رفةاة آل نعمةون الةذين هةم مةن نسةل بايةات 

 .قسنطينة

قانيةةة، تقةةع بحةةي الخةةرازين، وهةةي تسةةمى حاليةةا بالزاويةةة التجانيةةة الفو: زاويةةة الفقةةون -
تمييزا لها عن الزاوية التجانية السفلى المسماة بزاوية ابن نعمون السابق ذكرهةا، وبهةا 

 .م  /هـ7 رفاة الشيخ عبدالكريم الفقون من علماء القرن 

تقةةع فةةي حةةي الشةةارع، وهةةي تتبةةع الطريقةةة الرحمانيةةة، اسسةةها : زاويةةة بةةاش تةةارزي -
ببةاش تةارزي، المتةوفي فةي سةنة عبدالرحمن بن احمد بن حمودة بن مامش المعةروف 

 .م وال تزال رفاته بزاويته هذه 87 /هـ    

                                                        
 .   العباس احمد بن احمد الغبريني، المصدر السابق، ص واب(  )

(28) CH.L. FERAUD, « les anciennes établissements religieux musulmans de Constantine», 

N°68, PP.111-132 
 .37بورويبة، قسنطينة، ص رشيد(3 )
 . 3نفسه، ص (37)
 . 8 شغيب، ام الحواضر في الماضي والحاضر، ص محمد المهدي بن علي( 3)
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تنسب هذه الزاوية الى رضوان خوجة، الةذي كةان يشةغل وظيفةة : زاوية بن رضوان -
 .م 87 /هـ7   قايد الدار والمتوفي في سنة 

-    )على حسةب اسةمها يرجةع اصةل بنائهةا الةى البةاي محمةد نعمةان: زاوية نعمان
 .، لكن االستعمار الفرنسي خربها(هـ3   

 زاوية اوالد بن جلول -

 زاوية الصواري -

 ( 3)زاوية الخراشفيين -

 :زوايا تلمسان -ج

تعد تلمسةان مةن المةدن الغنيةة بالزوايةا، حيةث كةان يقةدر عةددها فةي أواخةر العهةد 
 :العثماني باكثر من ثالثين زاوية، والتي نذكر منها

 زاوية سيدي بوميدن -      زاوية سيدي الذيب           -

 زاوية احمد الغماري -زاوية محمد السنوسي              -

 .(33)زاوية موالي الطيب الوزاني -زاوية عين الحوت                 -

 :زواوةمنطقة زوايا بجاية و -د

كانت منطقة زواوة وبجاية من اغنى المنةاطق الجزائريةة بالزوايةا، حيةث كةان 
الخمسةين زاويةة، وال يةزال الكثيةر منهةا قائمةا يواصةل وظيفتةه، فةي حةين عددها يفةوق 

اغلق ودمر وخرب الكثير منها منذ زمن االحتالل الفرنسةي وخةالل الثةورة التحريريةة 
 :على الخصوص، ومن تلك الزوايا نذكر

 زاوية تيزي راشد او زاوية ابن اعراب -

 .هـ    الى غاية  زاوية الشيخ محمد التواتي ببجاية التي استمر عطاؤها -

 زاوية االزهري بآيت اسماعيل -

 زاوية ابن علي الشريف باقبو -

 زاوية سيدي منصور بآيت جناد -

 زاوية عبدالرحمن البلوي -

                                                        
دراسات في تاريخ الجزائر الحديث، عميراوي،  احميده: انظر ايضا. 8  -   نفسه، ص ( 3)

 .8  -7  ص
 .   سعد هللا، المرجع السابق، ص ابوالقاسم (33)
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 زاوية ابي القاسم بوجليل -

(38)زاوية ابي داود -
 

وباالضافة الى هذه المدن والجهةات التةي تحةدثنا عنهةا فةان بةاقي المةدن واالمةاكن 
زوايةا عةدة التةزال بحاجةة الةى رصةد واحصةاء دقيةق، ومةن كانت هي االخةرى تضةم 

 :بين الزوايا التي اشتهرت نذكر

 زاوية القيطنة بمعسكر -

 الزاوية الزروقية -

 زاوية احمد بن يوسف -

 (ابهلول)زاوية محمد بن علي الحاجي -

 زاوية خنقة سيدي ناجي -

 زاوية بني بوسعيد -

 زاوية بني مقران -

 هـ عند اوالد عبد النور 73 حوالي زاوية محمد بن يحيى المتوفي -

 .زاوية موالي الشقفة بين جيجل والقل -

 .( 3)الزاوية التجانية بعين ماضي -

 :لبعض النماذج الدراسة األثرية/ ثانيا

 :زاوية سيدي عبدالمؤمن -1

تقع زاوية سيدي عبد المؤمن بمدينة قسنطينة، في شارع مالح السعيد، وقد كانت 
تنفتح على سويقة باب الجابية بأحد الشةوارع الرئيسةية التةي كانةت بالمدينةة خةالل العةد 

 . العثماني والرابط بين بين باب الجابية وباب القنطرة

عبةارة عةن مسةجد  إختلف البةاحثون حةول هةذا المعلةم، فهنةاك مةن يقةول بأنةه كةان
، وكةان إلةى وقةت قريةب ( 3)، في حين يقول الةبعض اآلخةر انةه كةان زاويةة( 3)للصالة

                                                        
 :انظر ايضا.    -   سعد هللا، المرجع السابق، ص ابوالقاسم (38)
 L.FERAUD, «Notes sur Bougie» N°3, PP.296-302. 
 .8  سعد هللا، المرجع السابق، ص ابوالقاسم( 3)
 FERAUD.L, les anciens .   -8  قسنطينة، المرجع السابق، صرشيد بورويبة، ( 3)

établissements, op-cit, P128. MERCIER.E, Constantine avant la conquête, op-cit, P81. 
 .RAYMOND.A, op-cit, P187 :انظر أيضا. 8  ابو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص( 3)
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، لكةن الكتابةة األثريةة التةي نقشةت علةى لوحةة رخاميةة فةي (38)يعرف بالزاوية القادرية
، حيث يفهم من نصها بان هذا المعلم كةان (33)أعلى مدخل الزاوية ترجح الرأي األخير

م على يد السةيد صةالح خوجةة 3   /هـ83  م تجديده في سنة زاوية في األصل، وت
بةةةن مصةةةطفى بةةةن محمةةةد ململةةةي يكجةةةري، وهةةةو صةةةهر إحةةةدى حفيةةةدات سةةةيدي عبةةةد 

 .(87)المؤمن

أمةةا بخصةةوص تةةاريخ البنةةاء، فانةةه ال يوجةةد أي اثةةر تةةاريخي كةةان أو مةةادي دقيةةق 
ه الزاويةة وهةو يمكن االستناد إليه، لكنه وباالعتماد إلى الشخصية التةي تنسةب إليهةا هةذ

فانةه يمكةن القةول بأنهةا ( م    سةبتمبر  8/هةـ  3محةرم   ت)سيدي عبةد المةؤمن 
 . م  /هـ7 تعود إلى القرن 

مةدخل رئيسةي يقةع بالجهةة الغربيةة، ومنةه نمةر عبةر (  7المخطةط رقةم )للزاوية 
رواق فتح في ضلعه الشمالي باب يؤدي إلى بيت الصةالة، وهةو مسةتطيل الشةكل غيةر 

م، والشةةرقي يسةير بشةةكل 37، ضةةالع ، حيةث يقةةدر طةول الجةةدار الجنةوبي منةتظم األ
م، يتوسةطه محةةراب نصةف دائةري، كسةةي الجةزء السةةفلي  7،3 منحنةي نسةبيا طولةةه 

مةن تجويفتةةه ببالطةات عصةةرية، يعلوهةةا إطةار يحةةده أخةةدودان بةارزان بينهمةةا نتةةوءات 
ألسةةفل، زخرفةةة جصةةية، فةةي مةةن منتصةةفه نصةةف دائةةرة فةةي شةةكل هةةالل يتجةةه نحةةو ا

تنطلق منها قبيبة نصف دائرية بها خمسة تعاريق مشعة تتجه نحو عقد الواجهة، ومةن 
الجانبين يكتنف المحراب عمةودان لهمةا بةدن حلزونةي مةن دون قاعةدة وال تةاج، يعلةوه 
طنف متدرج بشكل مربع، فوقه عقد نصف دائةري تةزين واجهتةه أخاديةد بةارزة، وفةي 

خةر آشريط تزينه أشكال هندسية مختلفة، وإطار قد ، ويؤطر العزخارف نباتيةكوشتيه 
في األعلى مشكل مةن مربعةات تتنةاوب مةع مربعةات أخةرى مائلةة تتشةكل منهةا أشةكال 

 . نجمية ثمانية الرؤوس

، طيةة تسةتعمل فةي شةكل خةزائن جداريةةوعلى جانبي المحراب توجد دخالت حائ
 .مستطيلمنها اثنتان تنتهيان بعقد نصف دائري، والثالثة ذات مسقط 

ويتشكل بيت الصالة من رواق يحيط بصةحن أوسةط مةن ثةالث جهةات، ورواقةان 
فةةي الجهةةة الرابعةةة وهةةي الجهةةة الجنوبيةةة، والةةرواق مشةةكل مةةن دعامةةات ذات أشةةكال 
مختلفةة، منهةةا المسةةتطيلة، ومنهةةا المتعةةددة األضةالع، تقةةوم فةةوق بعضةةها عقةةود نصةةف 

 .بعض اآلخر عوارض خشبيةدائرية يبل  عددها خمسة عقود، في حين تعلو ال

                                                        
 . 8 السابق، ص  محمد المهدي بن علي شغيب، المرجع(38)
عبد الحق معزوز لخضر : انظر أيضا.8  قسنطينة، المرجع السابق، ص رشيد بورويبة،(33)

 ,CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit .7  -3  درياس، المرجع السابق، ص

P106-108. 
 . 7  عبد الحق معزوز  لخضر درياس، المرجع السابق، ص(87)
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تعلوا الرواق الغربةي ومباشةرة خلةف الصةحن قبةة، وهةي تقةوم علةى حنايةا ركنيةة 
رقبة مثمنة محدودة بإطةار علةوي بةارز فةي شةكل  تعلوهامثلثة وضعت بشكل مسطح، 

 .أخدود متدرج، فوقها خوذة القبة وهي ثمانية األضالع

م،  3،8×87، يتوسةط الصةةحن بيةت الصةةالة، وهةةو ذو شةكل مسةةتطيل مقاسةةاته 
، في أركانه تقوم دعامات يعلوها من الجهةة الشةمالية عصريوهو مغطى حاليا بغطاء 

 .عقد نصف دائري، ومن الجهات األخرى عوارض خشبية مستقيمة

ا عبةر تقع الميضأة إلى جانةب بيةت الصةالة فةي الجهةة الجنوبيةة، يةتم الةدخول إليهة
بةةاب ينفةةتح علةةى الةةرواق الةةذي يتقةةدم المةةدخل الرئيسةةي للزاويةةة، تتقدمةةه درجةةات نحةةو 
الداخل هابطة، وقد استحدثت معظم أجزاؤها بما فيها بيوت الخةالء والتةي يبلة  عةددها 

 .خمسة والحوض

وإلى جانةب العناصةر السةابقة تحتةوي الزاويةة علةى عةدة غةرف وقاعةات تقةع فةي 
ول الصةحن، يةتم الصةةعود إليهةا عبةر ثالثةة سةاللم، قةد يكةةون الطةابق العلةوي، تلتةف حة

وهو الذي يوصل إلى قاعة الصالة العلويةة، واآلخةران يقعةان فةي  اواحدا منها مستحدث
الجنوبيةة الناحية الشمالية من بيت الصالة، وهي تتشكل من قاعة للصةالة تقةع بالناحيةة 

القاعةةةة جةةةددت عةةةن محةةةراب، إال أن هةةةذه  هايتصةةةدرللصةةةحن، ذات شةةةكل مسةةةتطيل، 
آخرهةةا، حيةةث بنيةةت بهةةا دعةةائم جديةةدة، وسةةقف وبالطةةات عصةةرية، وزيةةن المحةةراب 

 . بالجبس العصري

نافةذتان  هةا، فتحةت فين الصحن تقةع غرفةة مسةتطيلة الشةكلوفي الجهة الشرقية م
بةةاب فةةي نفةةس الجةةدار يتقدمةةه درج هةةابط إلةةى بيةةت الصةةالة وتطةةالن علةةى الصةةحن، 

بةةاب آخةةر فةي الضةةلع الجنةةوبي مةن الغرفةةة يربطهةةا بالقاعةةة  بالطةابق السةةفلي، كمةةا فةتح
 .السابقة الذكر

م، ينفتح في جهتةه الغربيةة  وفي الجهة الشمالية للصحن نجد رواقا طوله حوالي 
عبةةر بةابين، احةةدهما يقةةع فةي الةةركن الشةةمالي  اهةيمسةتطيلة، يةةتم الةةدخول إلعلةى غرفةةة 

لغربةي لبيةت الصةالة، والثةاني يقةع الشرقي يسبقه سلم صاعد يقةع فةي الةركن الشةمالي ا
فةي الضةلع الشةةرقي ينفةتح علةةى الةرواق الةةذي يتقدمةه هةو اآلخةةر سةلم صةةاعد مةن بيةةت 

 .الصالة بالطابق السفلي

 :زاوية سيدي عبدالرحمن باش تارزي-2

، وهي تنفتح على شارع رئيسي كان يربط تقع بمدينة قسنطينة بحومة الشارع
القنطرة، يعرف حاليا باسم شارع اإلخوة  بين سوق التجار ورحبة الصوف وباب

 .عرفة
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تاريخ بناء هذه الزاوية فال يوجد هناك تاريخ محدد إال انه من المؤكد أنها ترجع 
م، فقد ورد ذكرها في المجلد الثاني من 8 أواخر القرن /هـ3 إلى أوائل القرن 

م، 38  جويلية  3 /هـ73  محرم   سجالت المحكمة الشرعية في عقد مؤرخ بـ
، وحتى الكتابات ( 8)م38  أوت  8 /هـ73  صفر   وفي عقد آخر بتاريخ 

األثرية التي تحتويها هذه الزاوية ال تشير إلى تاريخ بنائها، ولعل أقدم تاريخ منقوش 
م، وهي السنة التي توفي فيها مؤسسها الشيخ سيدي  87 /هـ    بها مؤرخ بسنة 

  . عبد الرحمن باش تارزي

من مدخل رئيسي يقع بوسط الجدار الغربي  ( 7المخطط رقم)تتشكل الزاوية
ينفتح على صحن حوله رواق من ثالث جهات، في شماله توجد الميضأة، وفي شرقه 

أرضية الرواق ولم يعد يرى كانت توجد ثالثة قبور تم تغطيتها وتسوية أرضيتها مع 
 .، وانتزعت شواهدها وهي محفوظة بالزاويةيمنها ش

الدخول إلى بيت الصالة عبر بابين األول ينفتح على البالطة  ومن الصحن يمكن
 األخيرة، والثاني ينفتح على الوسطى، وهي ذات شكل قريب من المربع

وجد أربع خزائن جدارية، وفي الجدار ت، في ضلعها الغربي (م 8،8×7 ،8)
ار الجنوبي الغربي فتحت نافذتان تنتهيان بعقد نصف دائري، كما فتحت نافذة بالجد

الشمالي الشرقي تطل على الضريح، أما الجدار الجنوبي الشرقي فيتوسطه محراب 
نصف دائري عمقه غطي الجزء السفلي من تجويفته ببالطات خزفية عصرية، 
يعلوها شريط نقشت فيه بخط النسخ المغربي وباسلوب الحفر البارز آية قرآنية هذا 

، وفوق هذا الشريط قبيبة "وقوتاإن الصالة كانت على المؤمنين كتابا م:  "نصها
مشعة على شكل محارة أو صدفة تتجه أخاديدها نحو األعلى ليتشكل منها عقد 
مفصص يزين واجهة المحراب، يؤطر واجهته إطار مشكل من شريطين بهما 
زخارف هندسية بارزة، تتخللهما أخاديد حلزونية الشكل، والعقد هذا يقوم على 

 . كوشة العقد دائرة مركبة نجمية الشكل عمودين حديثي الصنع، ويزين

، في حين "العافية النافية"ويعلو العقد شريط كتابي بخط النسخ تتكرر فيه عبارة 
العافية : "يشير األستاذ معزوز ودرياس بأنه كان في مكان هذه العبارة النص اآلتي

ل بائكة من ، فوقها زخارف جصية في شك( 8)"النافية ال اله إال هللا محمد رسول هللا
خمسة عقود، وقد أشار األستاذ معزوز واألستاذ درياس إلى أن واجهة هذا المحراب 

بسم هللا الرحمن الرحيم في بيوت أذن هللا أن : كانت مزدانة بأشرطة كتابية نصها

                                                        
 .3  ، 3  ، ص  بقسنطينة، أرشيف والية قسنطينة، ج سجالت المحكمة الشرعية( 8)
 .3  معزوز  لخضر درياس، المرجع السابق، ص عبد الحق( 8)
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رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع / ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال/ ترفع
 . ال أننا لم نعثر على أي أثر لهاإ( 83)عن ذكر هللا

ويتشكل بيت الصالة من ثالث بالطات موازية لجدار القبلة، تحدها أربع 
دعامات وسطية، فوقها عوارض خشبية، وعلى هذه الدعامات تقوم قبة في مركز 

ما خوذة أ نايا ركنية مثلثة الشكل ومسطحةبيت الصالة تقابل المحراب، في أسفلها ح
ية األضالع زينت بزخارف شبيهة بزخارف قباب جامع سيدي القبة فهي ثمان

الكتاني، أما األجزاء المتبقية من بيت الصالة، فهي مغطاة بألواح خشبية مسطحة 
 .ومن دون زخرفة، تعلوها سدة

والى اليسار من المحراب في الركن الشمالي الشرقي يوجد ضريح مؤسس 
الزاوية، يحيط به سياج من المشربيات وهي حديثة الصنع، ويعلوا القبر تركيبة 
خشبية مستطيلة الشكل تحمل نقوشا نباتية وهندسية وكتابية سجل فيها نسب الشيخ 

 . هللا عنهمعبد الرحمن باش تارزي واسماء الخلفاء الراشدين رضي 

 :زاوية حنصالة/ 3

، فةي 3 تقع زاويةة حنصةالة بمدينةة قسةنطينة، فةي نهة  رواق السةعيد رقةم البةاب 
موضةةع وسةةط بةةين الطريةةق الةةرابط بةةين الجةةامع الكبيةةر ورحبةةة الصةةوف، وقةةد كانةةت 
تعرف باسم زاويةة حنصةالة او زاويةة النجةارين، فأمةا بالنسةبة لإلسةم الثةاني فهةو نسةبة 

ين الةذي كانةت تنفةتح عليةه الزاويةة خةالل الفتةرة العثمانيةة، أمةا اإلسةم إلى سوق النجار
األول فهو مأخوذ نسبة إلى الطريقة الصوفية التي كانةت تتبعهةا والمتمثلةة فةي الطريقةة 

 .  (88) الحنصالية

ليس لدينا ما يشير بشكل صريح ودقيق إلى مؤسس وتاريخ بناء هةذه الزاويةة، إال 
د أنها ترجع إلى الفترة العثمانية، وقةد ترجةع إلةى فتةرة سةابقة أنه يمكن القول من المؤك

 .( 8)لحكم صالح باي، باعتبار أن أقدم ذكر لها جاء في القائمة المرفقة بدفتر أوقافه

مع المباني من أربع جهات وال يظهر منهةا  (78-73المخطط رقم )تندم  الزاوية
تظهةر يقةع المةدخل، وفيةه  إال جزء يقع فةي الطةرف الشةمالي مةن الضةلع القبلةي، حيةث

فةي أعلةى ، وكتابيةة وهندسةية ونباتيةةتنتهي بلوح خشبي يحمل زخارف  فتحة مستطيلة
رفةةةة علويةةة بهةةةا شةةباك معةةةدني المةةدخل وإلةةى اليمةةةين منةةه توجةةةد نافةةذة تطةةةل علةةى غ

 .مستحدث

                                                        
 .3  نفسه، ص (83)
-A.DOURNON, op :انظر أيضا. 3  -8  ، ص  ابوالقاسم سعد هللا، المرجع السابق، ج (88)

cit, P267-268. 
(45)  L.FERAUD, les anciens établissements, op-cit, P130. 
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، يتةراوح الصحن، وهو في شكل قاعة مسةتطيلة يقع بيت الصالة إلى الجنوب من
م، يةةتم الةةدخول إليهةةا عبةةر   ، م، وطولهةةا يصةةل إلةةى 8،87و م   ،8عرضةةها بةةين 

باب في منتصةف ضةلعها الشةمالي الشةرقي ينفةتح علةى الصةحن، وعلةى يمينةه ويسةاره 
 .نافذتان شكلهما مستطيل

في منتصف الضلع الجنةوبي الشةرقي يوجةد محةراب عةرف تغييةرات كبيةرة علةى 
حسةةب إمةةام الزاويةةة وذلةةك بعةةد أعمةةال التةةرميم التةةي تعرضةةت لهةةا، والمحةةراب فةةي 
صورته الحالية عبارة عن تجويفة نصف دائرية ينتهي بقبيبة نصةف دائريةة خاليةة مةن 

وهةي كلهةا مسةتحدثة،  زخارف، يحف به من الجانبين عمودان يعلوهما عقةد جصةي،ال
حيةةث ذكةةر لنةةا إمةةام الزاويةةة انةةه بعةةد التةةرميم تةةم اإلسةةتغناء عةةن األعمةةدة والزخةةارف 

 .الجصية األصلية لواجهة المحراب

يقع الصحن بين الميضأة وبيت الصالة، وهو ذو شكل مسةتطيل، عرضةه يتةراوح 
 فةتح م، يتم الةدخول إليةه مةن بةاب  ،8 وم  3،  وطوله بينم، 37، م و   ، بين 

، وإلةةى الشةةمال منةه توجةةد نافةةذتان تنفتحةةان علةةى فةي الطةةرف الشةةرقي مةةن هةذا الجةةدار
 .يضأةالم

في الضلع الشمالي الغربي درج صاعد يوصةل إلةى الطةابق العلةوي مةن الزاويةة، 
وفي نفس الجهة يوجد رواق مشكل من ثالثةة عقةود مدببةة تقةوم علةى دعامةات مربعةة 

، والصةةحن حاليةةا مغطةةى بعةةد أن كةةان فةةي تةةرميمغييةةرات عديةةدة بعةةد عمليةةة العرفةةت ت
 . األصل حسب إمام الزاوية من غير تغطية

تقةع الميضةةأة بمقابةل مةةدخل الزاويةة، حيةةث يعقةةب هةذا المةةدخل ممةر متسةةع ينتهةةي 
بباب  في منتصف ضلعه الشمالي الغربي ينفتح على الميضةأة، وهةي مسةتطيلة الشةكل 

م، اسةةتحدث بهةةا 83، صةةل إلةةى م وطولهةةا ي83، م و   ، عرضةةها يتةةراوح بةةين 
 .مرحاضان وحوض مستطيل

تقةةع مالحةةق الزاويةةة بالطةةابق العلةةوي، وهةةي عبةةارة عةةن أربةةع غةةرف تتوسةةطها 
ممةرات وصةةحن، الغرفةةة األولةى توجةةد علةةى يمةين الصةةاعد مةةن الصةحن السةةفلي، يةةتم 

م، تليةه  الوصول إليها عبر درج من ثالث درجات يليه ممر يصل طولةه إلةى حةوالي 
في ضلعها الشمالي الغربةي،  فتح باب( م 8،7×  ، )طيلة الشكل ، وهي مستالغرفة

 .نافذة في منتصف الضلع الجنوبي الشرقي و

م، وهو يقع إلةى الشةمال الشةرقي  3، كما ينفتح السلم الصاعد على رواق طوله 
مةةن الصةةحن السةةفلي يشةةرف عليةةه بفتحتةةين واسةةعتين، يقابلهمةةا فةةي الضةةلع الشةةمالي 

 .سم7 م وارتفاعه 8 رواق مقعد عرضه الشرقي من ال
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ينتهي الرواق في طرفه الجنوبي الشرقي بباب يفضي إلى غرفة مسةتطيلة الشةكل 
فةةتح فةةةي ضةةةلعها الجنةةوبي الشةةةرقي نافةةةذة مسةةتطيلة، وفةةةي الجةةةدار ( م  ،8×  ،3)

 .الجنوبي الغربي نافذة تطل على الصحن، والى اليسار منها توجد خزانة جدارية

لصاعد باب يفضي إلى قسم ثاني يقع في نفس المستوى مةع الطةابق ويقابل السلم ا
العلةةوي إال انةةه مشةةيد فةةي طةةابق ارضةةي، وهةةو يتكةةون مةةن فنةةاء عرضةةه يتةةراوح بةةين 

ه م استحدث فيها مرحاضان في ضةلع7 ،8م و   ، م، وطوله بين  8، م و 8،87
فتةان بواسةطة ، وينفتح على هذا الفناء في الضةلع الشةمالي الغربةي غرالشمالي الشرقي

بةابين، الغرفةةة األولةةى وهةةي التةةي تقةةع فةةي الطةرف الغربةةي لهةةا بةةاب والةةى اليسةةار منةةه 
م وطولهةةا 37، توجةةد خزانةةة جداريةةة، والغرفةةة ككةةل ذات شةةكل مسةةتطيل عرضةةها 

م، وإلى الشةمال منهةا تقةع الغرفةة الثانيةة وهةي األخةرى مسةتطيلة الشةكل طولهةا 8 ،3
 .م، تنفتح على الفناء بباب78،  م و37، م وعرضها يتراوح بين 3،87

 :زاوية سيدي خليفة/ 4

كلم جنوب غرب بلدية  8تعرف الزاوية كذلك بالزاوية الحسنية، تقع على بعد 
سيدي خليفة والية ميلة، وهي تنسب إلى الشيخ سيدي الحسيني بن الصالح بن ابي 

األدنى الى محمد عبدهللا، أصل عائلته من أشراف أحواز مراكش، ومنها انتقل جده 
قسنطينة، وبها دفن، وقد كان الشيخ ينتقل بين قسنطينة ومدشر الحمام وسيدي خليفة، 

م، وبعد عامين 873 /هـ8   وقد كان أول دخول له لمنطقة سيدي خليفة في سنة 
 .  ( 8) م 87 /هـ7   أسس زاويته بها أي في سنة 

ائها، ومن حسن عرفت هذه الزاوية توسيعات عدة خالل الفترات الالحقة لبن
التمييز بين األجزاء األصلية واألجزاء المضافة، وفي دراستنا هذه  باإلمكانالحظ أنه 

 .نقدم وصفا للجزء الذي يبدو لنا أنه أصلي

يشغله عبر مدخل  ( 7المخطط رقم )يتم الدخول إلى الجزء األصلي من الزاوية
ضي الى رواق ومنه باب خشبي من مصراعين، ال يزال يحافظ على أصالته، وهو يف

ندخل الى بيت الصالة، وباقي مرافق الزاوية المشكلة من قاعات وضريح وصحن 
 . وغرفة المطبخ والمئذنة

يقع بيت الصالة في الجهة القبلية من الزاوية، يتم الدخول اليه عبر بابين، أولهما 
وسعة هذه يبدو انه مستحدث، حيث يحتمل انه تم ادماج الرواق الخلفي لبيت الصالة لت

األخيرة، وهو يقع في البالطة الخلفية أما الثاني فينفتح على البالطة األولى التي تتقدم 
 .المحراب

                                                        
عبدالعليم بن الشيخ الحسين، تاريخ الزاوية الحسينية، مطبوعة غير منشورة بالزاوية الحسينية، ( 8)

 .  ،3، ص 77 مارس، 
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م، والضلع المقابل له 8،87يتخذ بيت الصالة شكال مستطيال طول ضلعه القبلي 
م، عرف تغييرات في 8و 37، م، بينما يتراوح طول الجدارين اآلخرين بين 7 ،3

ة من ناحية جدار القبلة الذي أصبحت تتخلله ثالث فتحات واسعة، السنوات األخير
 .الوسطى منها كانت في األصل تشكل المحراب

يتشكل بيت الصالة من ثالث بالطات موازية لجدار القبلة، تفصلها بائكتان، 
األولى ترتكز على عمودين رخاميين رشيقين، تعلوهما ثالثة عقود منكسرة، أما 

يبدو أنها تعرضت الى تجديدات، فهي تتشكل من دعامتين أسطوانيتي البائكة الثانية ف
 .الشكل يعلوهما سقف مسطح مباشرة من دون عقود

تطالن على الصحن الخلفي لبيت  دار الشمالي الغربي فتحت نافذتانفي الج
الصالة، وفي الجدار الجنوبي الغربي توجد خزانة جدارية، كما توجد خزانة جدارية 

 .أخرى في الضلع المقابل

يقع الصحن خلف بيت الصالة، وهو يأخذ شكال غير منتظم األوجه، حيث يشغل 
يتراوح  م، في حين8 ،8زاويته الشمالية الشرقية الغربية ضريحا، يبل  عرضه 

م، يتواجد به رواق في الناحية الجنوبية الغربية تقوم 7،87 م و87، طوله بين 
عقوده على دعامتين، ارضيته بلطت ببالطات رخامية ذات أشكال متعددة مربعة 

 .وسداسية في شكل خلية النحل، منها الكبيرة ومنها الصغيرة

ي تتألف من إيوان وعلى الصحن تنفتح قاعة شبيهة التخطيط بغرف المساكن، فه
م، فتحت في صدره نافذة، يتقدمه المجلس بشكل 7 ، م وعرضه 7 ، عمقه 

 .م، تستغل هذه القاعة حاليا كمكتبة87، م وعرضه  7،8 عرضي طوله 

لشمالية الغربية للصحن يوجد باب ينفتح على قاعة مستطيلة الشكل وفي الجهة ا
، يقابل نافذة مربعة الشكل لجنوبي الغربيفتح في وسط ضلعها ا( م7 ، ×3،87)

 .مدخلها درج صاعد إلى قاعة علوية لها نفس المقاسات مع القاعة السفلية

غرفة المطبخ والمئذنة لم نتمكن من الدخول إليهما، وهما يشرفان على الرواق 
الذي يتقدم المدخل الرئيسي للزاوية، يقعان في مقابل بيت الصالة إلى الناحية 

الرواق، لكل منهما باب يفضي إليه، المئذنة من حيث تقسيماتها  الجنوبية الغربية من
الخارجية تتشكل من قاعدة مربعة، يعلوها بدن مثمن ينتهي بطنف بارز تعلوه شرفة 
هي األخرى مثمنة مسقفة فتحت في واجهاتها فتحات معقودة، وفوق البدن يرتفع 

لوه قبيبة متوجة جوسق أقل قطرا وارتفاعا من البدن، وهو أسطواني الشكل تع
 . بجامور من ثالثة تفافيح يعلوها هالل

الجنوبية، وهو مربع الشكل -الغربية-أما الضريح فيحتل الزاوية الشمالية
 .، يتم الدخول اليه عبر باب ينفتح الصحن، يتوسطه قبر مؤسس الزاوية( م8،87)
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 :زاوية قمار /5

تقع الزاوية التيجانية ،   7 أفريل  3 كانت زيارتنا لهذه الزاوية بتاريخ 

كلم، وقد كان تأسيس هذه الزاوية خالل   بمدينة قمار التي تبعد عن مدينة الوادي بـ
م، على يد الشيخ المقدم محمد الساسي 83  /هـ78  الثالثي األخير من سنة 

القماري، الذي أوكل إليه شيخ الطريقة التيجاني سيدي أحمد التيجاني ببناء هذه 
 .الزاوية بقمار

عرفت الزاوية توسيعات كثيرة، إال انها  ( 7المخطط رقم )من الناحية المعمارية
ال تزال تحتفظ بالبناية األولى التي ترجع الى الفترة العثمانية،  -من الحسن الحظ –

م إلى مقبرة دفن بها الشيخ سيدي أحمد 7 8 على الرغم من أنها تحولت في سنة 
 . عمار نجل مؤسس الزاوية وأحفاده

، يتم الدخول إليها عبر باب فتح في  م3تأخذ الزاوية شكال مربعا، مقاساته 
 .( 8) 7 8 ضلعها الشمالي حيث يقع مسجد سيدي أحمد عمار الذي شيد في سنة 

تتكون الزاوية من قبة مركزية كبيرة يحيط بها رواق من جميع الجهات، غطي 
بأقبية متقاطعة، تقوم على عقود نصف دائرية ترتكز على دعامات، ويتوسط جدار 
القبلة محراب نصف دائري، وقد استخدم في نائها الطوب وحجارة الدبش وجريد 

 .  يمالنخيل، وهي في حالة حفظ غير مالئمة تحتاج إلى ترم

 :زاوية محمد الغراب/ 6

تقع زاوية محمد الغراب وسط قرية صالح باي المعروفة عند العامة باسم 
كلم، وهي تنسب إلى الشيخ سيدي محمد  الغراب، التي تبعد عن مدينة قسنطينة بـ

الغراب، إال أن ما نعرفه عن هذه الشخصية ال يزال يكتنفه الغموض، كما أن تاريخ 
ال يزال غير معروف، فيما عدا ما تذكره بعض النصوص التاريخية  بناء هذه الزاوية

بأن صالح باي شيد للشيخ محمد الزواوي الحنصالي زاوية وضريحا عرف باسم 
 .(88) الغراب بعد أن كان أعدمه

من مسجد، وصحن وضريح وميضأة، وخزان  ( 7المخطط رقم )تتكون الزاوية
ينفتح على الشارع الرئيسي للقرية في  للماء، ومسكن، يتم الدخول إليها عبر باب

الجهة الجنوبية الغربية، تتقدمه ساحة مستطيلة الشكل طولها يصل إلى حوالي 
م، تنفتح عليها معظم مرافق الزاوية، بداية من المسكن   ، م، وعرضها   ،  

                                                        
 ZEKAGH.A, Projet : Restauration de la Zaouia Tidjania à: عن هذه الزاوية أنظر ( 8)

Guemar, PP.16-17. 
 . 3 صالح باي البايات، ص فاطمة الزهراء قشي، قسنطينة في عهد(88)
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ن تحيط الذي يتلقاه الداخل مباشرة على يمينه، وهو مستطيل الشكل، يتألف من صح
 . غرف ومطبخ ومرحاض به ثالث

خول اليه الجنوبية من المسكن، يتم الد-الشرقية-الضريح يحتل الزاوية الشمالية
، فتحت في كل جهة منه نافذة صغيرة، (م  ، × ، م)، وهو مربع الشكل عبر باب

تعلوها عقود صماء ترتكز عليها حنايا ركنية تتحول فيه القاعدة من الشكل المربع 
خوذة القبة بشكلها النصف كروي، وفي أرضية هذا الضريح  الى المثمن، تعلوها

فردا من    يوجد قبر صاحب الزاوية الشيخ سيدي محمد الغراب، وإلى جانبه دفن 
أفراد عائلة ابن جلول، كل هذه القبور ترجع الى فترة أحدث من العهد العثماني فيما 

 .عدا ضريح سيدي محمد الغراب

الساحة يوجد باب يفضي إلى فناء يتوسط  وفي الضلع الشمالي الشرقي من
-الشمالية-مختلف مرافق المسجد، فأما بالنسبة للمسجد فهو يحتل الزاوية الشرقية

 . الغربية من الزاوية، وهو يتكون من بيت الصالة والصحن والميضأة

، تتقدمه ثالث درجات صاعدة كانت في األصل تنتهي الصحن مستطيل الشكل
الجنوبي الشرقي للصحن، إال أن هذا الجدار أزيل تماما ولم يبق بباب يتوسط الجدار 

منه غير آثار أساسه والدرجات، كما تهدم الرواق الذي كان يحيط بالصحن من 
الناحية الشمالية الغربية والذي بقيت منه فقط قواعد ثماني دعامات، وقد فتح في 

منتصف  فتح في الضلع الجنوبي الغربي باب كان يفضي إلى صحن المسكن، كما
 .يؤدي الى بيت الصالة ضلعه الشمالي الشرقي باب

م، والجدار 7 ،  تأخذ بيت الصالة شكال قريبا من المربع، طول جدار القبلة 
م، والجدار 7 ،  م، في حين يقدر طول الجدار الشمالي الشرقي 87،  المقابل له 
تهدم الجزء  ثم، وهي على غرار الصحن في حالة خراب، حي88،  المقابل له 

الشمالي الشرقي، والشمالي الغربي، ووقع السقف، وتهاوت الكبير من الجدارين 
األعمدة الحجرية ذات البدن األسطواني، إلى درجة ال تمكننا من معرفة عدد 
البالطات وال اتجاهها، وفي كل األحوال ال يمكن أن يتجاوز عدد هذه البالطات أربع 

 .موازية وخمس عمودية

م و   ، جدار القبلة محراب ذو تجويفة نصف دائرية، عرضها يتوسط 
م، تزين الجزء العلوي منها أخدود بارز وشريط 7،87م، وعمقها 7 ، ارتفاعها 

زخرفي في شكل خطوط مستقيمة وأخرى منكسرة، وتنتهي التجويفة بقبيبة في هيئة 
 .نصف قبة

قدم الصحن وهي تحتل أما الميضأة فيتم الدخول إليها من خالل الفناء الذي يت
الشمالية من الزاوية، وهي تتكون من قسمين، قسم مشكل -الشرقية-الزاوية الجنوبية

قسم ثاني مشكل من وقبية نصف دائرية مبنية باآلجر، من ثالثة مراحيض تغطيها أ
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طبة يجلس عليها المتوضئ، يتقدمه خزان مائي فتح في أعاله فتحتان يتم سرواق به م
 .الماء إلتمام الوضوءمن خاللهما جلب 

 :الدراسة التحليلية/ ثالثا

 :التخطيط المعماري للزوايا -4

ان هذا الموضوع ال يةزال بحاجةة الةى بحةث، حيةث لةم نعثةر علةى دراسةات تغطةي 
هةةذا الجانةةب بصةةورة دقيقةةة بالنسةةبة للزوايةةا الجزائريةةة فةةي العهةةد العثمةةاني، وقبةةل ان 

فكةرة عةن مخطةط نظيراتهةا فةي بعةض  نتطرق الى مخطط هذه الزوايةا نةود ان نعطةي
 .المناطق من العالم االسالمي

في مدينة القاهرة كانت حوالي مائة وستين زاوية خالل العصر العثمةاني، غيةر انةه 
لم يبق منها سوى ست زوايةا، وهةي علةى العمةوم خاليةة مةن المنةابر والمةآذن، امةا مةن 

 : حيث التخطيط فهي على ثالثة انماط

يحتةةةوي علةةى بيةةةت للصةةةالة مشةةكلة مةةةن بالطةةةات يضةةاف اليهةةةا بعةةةض : الةةنمط االول
 .الملحقات مثل ضريح وبيت الوضوء وغرفة او اكثر

يتكةةون مةةن صةةحن او درقاعةةة تحةةيط بهةةا اواويةةن  اضةةافة الةةى بعةةض : الةةنمط الثةةاني
 .المالحق كالتي في النمط االول

لح عليةه بالزاويةة يتشكل من قاعة مربعة تعلوها قبة مركزية او ما يصط: النمط الثالث
 .(83)القبة

 :ة هي االخرى تتنوع الى اربعة انماطيالزوايا الليبية العثمان

 التخطيط ذو الصحن الواحد او اكثر والخالوي: النمط االول

 التخطيط ذو البالطات دون الخالوي: النمط الثاني

 التخطيط ذو القاعة والخالوي ذون البالطات: النمط الثالث

 .التخطيط المركب والجامع بين المخططات الثالث االولى: النمط الرابع

وتشتمل الزاوية الليبية بشكل عام من قاعةة يجتمةع فيهةا المتصةوفة لقةراءة القةرآن 
واالذكار واالوراد واداء فروض الصةالة ولهةا محةراب وغالبةا مئذنةة ايضةا فيهةا تشةبه 

ث يلقةةن االطفةةال حيةة( كتةةاب)بيةةت الصةةالة فةةي المسةةجد وتتبةةع القاعةةة بحجةةرة دراسةةية 
والصةةبيان تعةةاليم الةةدين وحفةةظ القةةرآن الكةةريم، واحيانةةا تجهةةز بخةةالوي اليةةواء الطلبةةة 
الوافدين اليها، واذا كان مؤسةس الزاويةة احةد المشةايخ االتقيةاء فةان المجموعةة تتكامةل 
بضةةم رفاتةةه، ويمكةةن ان يلحةةق بهةةا عناصةةر اخةةرى كمخةةزن لحفةةظ اآلثةةاث وااللةةواح، 

                                                        
 . 37- 3 محمد حمزة إسماعيل الحداد، بحوث ودراسات في العمارة اإلسالمية، ص(83)
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اء السةةةبيل وغيرهةةا، وكانةةت هةةذه المرافةةةق تقةةع حةةول صةةةحن وحجةةرة الستضةةافة ابنةة
 .(7 )اوسط

واذا عةةدنا الةةى تخطةةيط الزوايةةا بةةالجزائر التةةي تعةةود الةةى نفةةس الفتةةرة، فانهةةا هةةي 
علةةى غةةرار  خاليةةة مةةن المئذنةةفةةي غالبيتهةا االخةرى ال تخةةرج عةن هةةذه التقاليةةد، فهةي 

بةةةاش تةةةارزي  زاويةةةة سةةةيدي عبةةةدالمون، زاويةةةة حنصةةةالة، زاويةةةة بةةةن عبةةةدالرحمن
بقسةةنطينة، فةةي حةةين الةةبعض منهةةا وجةةدت بةةه مئذنةةة علةةى غةةرار زاويةةة سةةيدي محمةةد 

الهندسةة، تنةةدر بهةةا الزخرفةةة، بسةةيطة وهةةي ، الغةراب، وزاويةةة سةةيدي خليفةة، وغيرهةةا
 .(  )ة الجدران واالسقف، قليلة النوافذضمنخف

: اما فيما يخةص تصةميمها المعمةاري، فالزاويةة يمكةن أن تنقسةم الةى ثالثةة أصةناف
الجامع الزاوية أو الخانقاه، والمدرسة الزاوية، والقبة الزاوية، اال أن هذه األصةناف ال 
توجةةد بينهةةا فةةوارق كبيةةرة، فالزاويةةة فةةي هةةذه النمةةاذج جةةاء تخطيطهةةا متةةأثرا بتخطةةيط 

الضةريح، فقةط أضةيفت إليهةا خلةوات للمتصةوفة، والةى عمارة المسةجد أو المدرسةة أو 
، فقةةةد جمعةةةت بةةةين أداء بةةةالجزائرالطةةةراز األول تنتمةةةي بعةةةض الزوايةةةا التةةةي كانةةةت 

الصةلوات الخمةس والزاويةة، مثةل زاويةة سةيدي بةن عبةد المةؤمن التةي كانةت فةي نفةس 
الوقت مسجدا، ونفس األمةر ينطبةق علةى زاويةة بةن بةاديس التةي تعةرف أيضةا بمسةجد 

فةي نفةس القائمةة التةي ي علةي التلمسةاني التةي ورد اسةمها دي قمةوش، وزاويةة سةيدسةي
، ونفةةس الشةةيء جةةاءت فةةي دفتةةر أوقةةاف صةةالح بةةاي علةةى أسةةاس أنهةةا مسةةجد وزاويةةة

 .بالنسبة لزاوية سيدي محمد الغراب، وزاوية سيدي خليفة وغيرها

جمع علةى اما زاوية بن عبد الرحمن باش تارزي فان مختلف الوثائق والنصوص ت
أنها كانت زاوية دون أن تذكرها كمدرسة أو مسجد، لكن وجةود الضةريح بةداخل بيةت 

م دون ان يعزلةةه 3الصةةالة بهةةا والةةى جانةةب المحةةراب الةةذي ال يبعةةد عنهةةا اال بحةةوالي 
م، فانه يمكةن تصةنيفها ضةمن النةوع 7 ، عنه غير سياج خشبي ال يزيد ارتفاعه عن 

ة، وعلى الرغم من وجود أضرحة بزاوية سيدي عبةد الثالث وهو الخاص بالقبة الزاوي
المةةؤمن اال أننةةا ال نجةةدها فةةي بيةةت الصةةالة و ال فةةي الصةةحن، ومةةن دون شةةك تةةأثر 
تخطيط هذه الزاوية بوظيفتها المزدوجة، فهي تتماشى مع تعاليم الدين اإلسةالمي الةذي 

 . (  )ال يجيز الصالة في األضرحة

الزوايةا والمسةاجد أو المةدارس فةي العديةد  وقد عرفت ظةاهرة ازدواج الوظيفةة بةين
مةةن النمةةاذج، ومنةةذ فتةةرات سةةابقة للعهةةد العثمةةاني، حيةةث نجةةدها بمصةةر خةةالل العهةةد 
المملوكي في كل من خانقاه سةعيد السةعداء والبندقداريةة والشةيخونة والبرقوقيةة بجبانةة 

                                                        
 .   -   صالمرجع السابق، الشال،  سمير عبدالنعم خضري غنيم(7 )
 .7  -3  سعد هللا، المرجع السابق، ص بوالقاسم ا (  )
 .7 السابق، صعاصم محمد رزق، خانقاوات الصوفية، المرجع (  )
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مزهةةر  المماليةةك، والمدرسةةة الخانقةةاه التةةي أنشةةاها بحةةارة برجةةوان القاضةةي ابةةو بكةةر
، والمدرسة الخانقاه التي أنشأها األمير جوهر الةالال سةنة (م888 /هـ888)األنصاري

، ومن الزوايا أيضا التي كانت تقةام فيهةا الصةلوات الخمةس زاويةة (3 )م8 8 /هـ833
 .(8 )الخدام التي كانت منزال للخدام األحباش وأصبحت مسجدا، وزاوية البراشمة

مةةن األجةةزاء، تتمثةةل فةةي الصةةحن والخةةالوي  وتتشةةكل الزوايةةا عةةادة مةةن مجموعةةة
والمصةةلى وقاعةةة الةةذكر وقاعةةة شةةيخ الزاويةةة والضةةريح، والميضةةأة والمطةةبخ وغرفةةة 
الطعام والمخازن، وقد تضاف لها مرافق أخرى مثل اإلصةطبل والسةبيل وغيرهةا، اال 

، فقةد كانةت (  )أن هذه العناصةر لةيس بالضةرورة أن نجةدها متةوفرة فةي جميةع الزوايةا
الزوايةةةا بليبيةةةا علةةةى سةةةبيل المثةةةال خةةةالل العصةةةر العثمةةةاني مةةةن دون صةةةحن،  بعةةةض

وبعضةةةها مةةةن دون خةةةالوي، وبعةةةض آخةةةر مةةةن دون قاعةةةة للةةةذكر، وزوايةةةا مةةةن دون 
، ونفةس الشةيئ كةان بزوايةا مصةر، (  )ضريح، وأخةرى يةنقص فيهةا أكثةر مةن عنصةر

بالقةاهرة  حيث كانت بها زوايا من دون صحن، وفي نموذج فريد بزاويةة الشةيخ سةعود
 .(  )مخططها عبارة عن مساحة مربعة تغطيها قبة( م8   /هـ 33)

 فةان زاويةة سةيدي عبةد المةؤمن كةان تخطيطهةا مشةكاللزوايا بةالجزائر أما بالنسبة ل
من صحن أوسط يلتف حولةه رواق يمثةل بيةت الصةالة، والةى جانةب بيةت الصةالة فةي 

حول الصحن قاعةة كبيةرة بالجهةة  الناحية الجنوبية الميضأة، وفي الطابق العلوي تلتف
الجنوبية وثالث غرف متعددة األغراض والوظائف بةالجهتين الشةمالية والشةرقية، فةي 
حةةين تسةةتمر القبةةة فةةي علوهةةا والتةةي تغطةةي جةةزءا مةةن الةةرواق خلةةف الصةةحن بمقابةةل 

 .المحراب

اما زاويةة بةن عبةد الةرحمن فقةد شةهدت تغييةرات وتجديةدات مسةت جوانةب عديةدة  
أنها لم تخالف التخطيط الذي اتبعته زاويةة سةيدي عبةد المةؤمن، فهةي األخةرى منها اال 

تشةةتمل علةةى صةةحن حولةةه رواق يتقةةدم الةةرواق الجنةةوبي بيةةت الصةةالة بداخلةةه ضةةريح 
المؤسس، وفي الرواق الشرقي القبلي من الصحن أضرحة أخرى تةم طمسةها منةذ مةدة 

وفةي الةةرواق الشةةمالي  قصةيرة بعةةد أن تحولةت الزاويةةة الةى مسةةجد للصةلوات الخمةةس،
الميضأة، وفي سلم يقع الى جانبها يتم الصعود الى الطابق الثاني الذي توجد بةه غةرف 

 .وقاعات أعيد بناؤها، ويتقدم الرواق الغربي المدخل الرئيسي للزاوية

                                                        
 .7 -3 نفسه، ص (3 )
 .3  ، ص ، جفي مصر محمد حمزة اسماعيل الحداد، موسوعة العمارة االسالمية(8 )
سمير عبد النعم خضري غنيم الشال، المرجع السابق، : انظر ايضا. 87-  نفسه، ص  (  )

 .   -78 ، ص، منشآت التصوف بمدينة القاهرةهند علي حسين منصور.    -   ص
 .   -8  عبد النعم خضري غنيم الشال، المرجع السابق، ص سمير(  )
: انظر ايضا.  37- 3 محمد حمزة اسماعيل الحداد، بحوث ودراسات، المرجع السابق، ص(  )

 .   -7  ، ص محمد حمزة اسماعيل الحداد، موسوعة العمارة االسالمية، المرجع السابق، ج
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وتوجد لهذا الطراز المشكل من صةحن تتةوزع حولةه بيةت الصةالة وسةائر المرافةق 
اإلسةالمي ترجةع الةى فتةرات تاريخيةة مختلفةة، منهةا تكيةة في مناطق كثيةرة مةن العةالم 

، وتكيةةةةةةةةة سةةةةةةةةوكلو (8 ) (م  /هةةةةةةةةـ  القةةةةةةةةرن )الشةةةةةةةةيخ سةةةةةةةةنان فةةةةةةةةي سةةةةةةةةراييفو
، وتكيةةة الكلشةةني وتكيةةة اسةةكندر باشةةا وتكيةةة النقشةةبندية (م    /هةةـ3 3)باسةةتنبول

القةرن )، وبليبيا عدة زوايا منها زاوية عبد السالم األسمر بةزليتين (3 )الخالدية بالقاهرة
منتصةف القةرن )، وزاوية يعقوب بطةرابلس، وزاويةة المنتصةر بمصةراتة (م  /هـ7 
، والزواية الغربيةة والمدنيةة ببنغةازي، والزاويةة الفائديةة بالجبةل األخضةر (م8 /هـ  

 . (7 )وغيرها

، وقةةد عرفةةت فةةي ظةةاهرة وجةةود اضةةرحة بهةةا ايةةا بةةالجزائروزغلةةب الوتشةةترك ا
ا الى فترات تاريخية سابقة للعهةد العثمةاني، حيةث نجةد ظاهرة إلحاق األضرحة بالزواي

لها أمثلة في القاهرة ترجع الى العصر األيةوبي والمملةوكي الةى غايةة العهةد العثمةاني، 
منها تكية البكتاشةية التةي بلة  عةدد القبةور بهةا اربعةين قبةرا، وتكيةة الشةيخ سةنان باشةا، 

لضةريح داخةل بيةت الصةالة كمةا ، ومن الزوايا ما جةاء فيهةا ا(  )وزاوية حسن الرومي
هو الحال بالنسبة لقبة تنكز بغا بمنشية ناصر بمصر وهي تقةع داخةل اإليةوان الرئيسةي 

 . (  )للخانقاه متقدمة المحراب

وانتشةةةرت هةةةذه الظةةةاهرة بةةةبالد المغةةةرب خاصةةةة خةةةالل العصةةةر العثمةةةاني، ففةةةي 
كانةةت  المغةةرب األقصةةى كانةةت اغلةةب الزوايةةا بهةةا اضةةرحة وفةةي كثيةةر مةةن األحيةةان

األضرحة هي النواة األولى التي بنيةت حولهةا الزوايةا، ومةن امثلتهةا الزاويةة الجزوليةة 
بمةةراكش التةةي نشةةأت حةةول ضةةريح انشةةاه السةةلطان السةةعدي احمةةد األعةةرج علةةى رفةةاة 

 . (3 )والده محمد القائم والشيخ الجزولي

بزوايةا  ونفس التقليد كان بأغلب زوايا تونس، حيث كان الضةريح النةواة األساسةية
المنسةتير، مثلمةةا هةو الحةةال فةةي زاويةة سةةيدي بةو علةةي وزاويةةة سةيدي مسةةعود وزاويةةة 

، ومةةن الزوايةةا التةةي الحةةق بهةةا ضةةريح بليبيةةا الزاويةةة األسةةمرية (8 )سةةيدي الحيةةاص

                                                        
 . 3 ، المرجع السابق، ص اإلسالميةالعماة محمد حمزة اسماعيل الحداد، (8 )
 .78 -73 هند علي حسين منصور، المرجع السابق، ص(3 )
وايا في عبد هللا كامل، الز. 8  سمير عبد النعم خضري غنيم الشال، المرجع السابق، ص(7 )

 .887- 83، صالعمارة الدينية الليبية
 .   هند علي حسين منصور، المرجع السابق، ص(  )
 . 88، ص باب الجنائزية الباقية بصعيد مصرحمد عفيفي، القمحمد ناصر م(  )
 . 88، ص مائر الدينية والجنائزية بالمغربمحمد السيد محمد ابو رحاب، الع(3 )
 . 8- 8، ص المعالم الدينية بمدينة المنستيرعفاف هاللي، (8 )
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م بةزليتين، 3   /هةـ 38المنسوبة الةى الشةيخ عبةد السةالم األسةمر المتةوفي فةي سةنة 
 .(  )مدنية ببنغازي وغيرهاوزاوية يعقوب بطرابلس، والزاوية ال

 :خاتمة

ومما سبق نخلص الى ان الزوايا كان ظهورها عبر مراحةل، بدايةة مةن التصةوف 
والمرابطة فةي سةبيل هللا الةى ظهةور الزوايةا، ومةن زوايةا حربيةة الوظيفةة الةى روحيةة 
بحتةةة، واخيةةرا الةةى روحيةةة واجتماعيةةة، وفةةي بعةةض الحةةاالت تجتمةةع فيهةةا الوظةةائف 

 .الحربية والروحية واالجتماعيةالثالث، 

كةةام ححيةةث مكانتهةةا فةةي المجتمةةع وعنةةد ال وقةةد عرفةةت الزوايةةا ايضةةا تطةةورا مةةن
والسالطين واالمراء، وراينا انها القت رعاية كبيرة مةن قبةل هةذه الطبقةة الحاكمةة فةي 

هةةذا  لشةةيعة، اال انهةةا بةةالمغرب لةةم تشةةهدالمشةةرق، لنشةةر المةةذاهب السةةنية ومواجهةةة ا
فةةي بدايةةة تكوينهةةا، وكانةةت تبنةةى مةةن قبةةل المتصةةوفة انفسةةهم او مةةن طةةرف االهتمةةام 

اتباعهم، ثم ما لبثةت ان فرضةت مكانتهةا فةي المجتمةع ولةدى الحكةام، بدايةة مةن عصةر 
 .سالطين بني زيان وبني مرين وبني حفص، الى غاية العهد العثماني

ال ان طرازهةا وبالرغم من اختالف المصطلحات بين الزوايا والخوانق والتكايا، ا
تكاد توجد فيه فوارق كبيرة بين ما هو في المغرب وما هو فةي المشةرق،  المعماري ال

 . فتخطيطها يسير وفق القواعد العامة للعمارة والفن االسالمي بصفة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .8  سمير عبد النعم خضري غنيم الشال، المرجع السابق، ص (  )
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 :قائمة المصادر والمراجع

، عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة (الغبريني)العباس احمد بن احمد  واب ( 
 .  38 السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابي (ابن الزيات)ابو يعقوب يوسف بن يحي التادلي  ( 
الدار -تحقيق احمد التوفيق، منشورات كلية اآلداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدةالعباس السبتي، 

 . 33 ،  البيضاء، ط 

، لسان العرب، تحقيق وتعليق عامر أحمد (ابن منظور)جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم  (3
ية، القاهرة، ، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار اإلسالمية، دار النهضة العرب(الباشا)حسن 

 .ت.د

 .  77 /  8 ،  حيدر، عبد المنعم خليل ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط (8

، الحركة الصوفية في المغرب االوسط خالل القرنين السادس والسابع (بونابي)الطاهر  ( 
اريخ الهجريين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين، رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الت

 . 777 /333 تاريخ، جامعة الجزائر، اإلسالمي، معهد ال

الميالديين، دار 3 و  /الهجريين و ، التصوف في الجزائر خالل القرنين (بونابي)الطاهر  ( 
 .778 الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا ابي الحسن، (ابن مرزوق)محمد التلمساني  ( 
ة للنشر والتوزيع، الجزائر، وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا، محمود بوعياد، الشركة الوطني دراسة
 38 . 

، موسوعة العمارة االسالمية في مصر من الفتح حتى عهد محمد (الحداد)محمد حمزة اسماعيل  (8
 .338 م، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 888 -    /هـ    -3 3علي 

، بحوث ودراسات في العمارة اإلسالمية، دار نهضة الشرق، (الحداد)محمد حمزة إسماعيل  (3
 .777 القاهرة، 

، العمارة اإلسالمية في أوروبا العثمانية، جامعة الكويت، (الحداد)محمد حمزة إسماعيل  (7 
 77 . 

، دار دائرة المعارف اإلسالمية، ترجمة الشنتناوي، عن «الزاوية»، (بروفنسال)ليفي  (  
 .ت.لبنان، د-المعرفة، بيروت

،  7العددر، جامعة الجزائر، ، معهد اآلثاعن مجلة آثار، «األربطة»، (خالف)محمد نجيب  (  
 77 . 

، القباب الجنائزية الباقية بصعيد مصر في العصر االسالمي (عفيفي)محمد ناصر محمد  (3 
اآلثار، دراسة آثارية معمارية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اآلثار االسالمية، كلية 

 . 77 /3 8 جامعة القاهرة، 

، العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر األشراف (ابو رحاب)محمد السيد محمد  (8 
 .778 السعديين دراسة آثارية معمارية، دار القاهرة، 
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-165)خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين االيوبي والمملوكي ، (رزق)عاصم محمد  (51

 .5155/5335مكتبة مدبولي، القاهرة، ، (م5155-5555/هـ329

: ، جامع الكتابات األثرية العربية بالجزائر، الجزء األول(درياس)لخضر (  معزوز)عبد الحق  (  

يئر خادم، -كتابات الشرق الجزائري، منشورات المتحف الوطني لآلثار القديمة، مطبعة سومر

  .2222الجزائر، 

وية الحسينية، مطبوعة غير منشورة بالزاوية ، تاريخ الزا(بن الشيخ الحسين)عبدالعليم  (  
 . 77 الحسينية، مارس، 

في العمارة الدينية الليبية خالل العصر العثماني دراسة حضارية ، الزوايا (كامل)عبد هللا  (8 
 .773 /8 8 ، القاهرة، المؤتمر السادس لإلتحاد العام لآلثاريين العرب: عن كتاباثرية، 

نية بمدينة المنستير دراسة اثرية وتاريخية، رسالة لنيل شهادة ، المعالم الدي(هاللي)عفاف  (3 
الدراسات المعمقة، اختصاص اثار اسالمية، قسم التاريخ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، 

 .333 جامعة تونس األولى، 

، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، منشورات ميديا بليس، (قشي)فاطمة الزهراء  (7 
 . 77 قسنطينة، 

 .3  ، 3  ، ص  سجالت المحكمة الشرعية بقسنطينة، أرشيف والية قسنطينة، ج (  

-8 3)، الزوايا واالربطة الليبية في العصر العثماني(الشال)سمير عبدالنعم خضري غنيم  (  
، دراسة وصفية تحليلية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، قسم اآلثار (م  3 -    /هـ3 3 

 . 77 /  8 جامعة القاهرة، آلثار، اإلسالمية، كلية ا

 . 388 /873 ،  ار اللم للماليين، ط، المساجد في اإلسالم، د(طه)الولي  (3 

، منشآت التصوف بمدينة القاهرة من الفتح العثماني حتى نهاية (منصور)هند علي حسين  (8 
القرن التاسع عشر، دراسة اثرية حضارية، دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اآلثار 

 . 77 االسالمية، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

25) A.DOURNON, « Kitab Tarikh Qosantina Par El-Hadj Ahmed El-Mobaerk », 
in : Revue Africaine, 1913. 

26) L.FERAUD, «les anciens établissements religieux musulmans de 

Constantine», in Revue Africaine, 1968. 

27) ZEKAGH.A, Projet : Restauration de la Zaouia Tidjania à Guemar. 

28) CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes. 
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 :ملحق األشكال

       
 بيت الصالة / 7المخطط                       لطابق السفلي ا/  7لمخططا

 (عمل الباحث) باش تارزيلزاوية                  (عمل الباحث)لزاوية سيدي عبد المؤمن 

        

 مخطط الطابق العلوي /78لمخططا                 مخطط الطابق السفلي /73لمخططا

  (عمل الباحث)لزاوية حنصالة (                        عمل الباحث)لزاوية حنصالة
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 المبنى األصلي/ 7لمخططا                    مخطط زاوية سيدي خليفة/ 7لمخططا

 (ZEKAGH :عن )لزاوية قمار                                 (عمل الباحث)

      

 

 (عمل الباحث)مخطط زاوية سيدي محمد الغراب / 7لمخططا
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geria during the Ottoman periodZaouia in Al 

 

Prof. Abdelkader Dahdouh

 

Abstract:  

This study deals with the subject of Zaouia in Algeria during 

the Ottoman dating back to the ottoman era. It deals with 

numerous elements and begins with the definition of the concept 

of Zaouia with a historical overview of the appearance about 

Zaouia and their evolution especially in the Islamic Maghreb in 

general and particularly in Algeria. 

The archaeological field study deals with samples that retain 

much of their architectural and artistic authenticity. It ends with 

an analytical study of the general architectural plan of the 

Zaouias and its architectural uniqueness. 
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Zaouia - Architecture - Algeria - Sufism. 
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