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Abstract:  

 Due to the lack of studies and researches dealing generally with  « 

vaults» in the arab islamic countries, as well as its rarety, especially 

in the maghrib islamic cities, although, many researchers studied 

the urban fabric of the Arab Islamic cities . 
The appearance of the «vault» element was mainly due to the 

availability of local building materials and their appropriate 

exploitation. Vaults also appeared as a result to the prevailing 

climatic conditions in Islamic cities which provided a shelter from 

heat and rain to the passersby. 

Many historical, Political, Social, economic and religious factors 

participated in the appearance of vaults. 
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 الساباطات بمدينة الجزائر 

ي 
 
ي العرص العثمان

 
عية ف  من خالل المخطوطات والوثائق الشر

 
مكي حياة هميسي 

2 

 
 الملخص

ي إ
ي المدن العربية اإلسالمية عموما ن قلة الدراسات واألبحاث الت 

 
و  ،تناولت الساباطات ف

ندرتها بمدن المغرب اإلسالمي خصوصا عىل الرغم من تناول العديد من الباحثي   بالدراسة 
ي 
وظهور عنرص السقيفة كان نتيجة توفر مواد  ،للمدينة العربية االسالمية و نسيجها العمران 
ي  البناء المحلية و استغاللها األمثل كذلك

 
ظهرت كإستجابة للعوامل المناخية السائدة ف

كما ظهرت   ،المدينة اإلسالمية، و ذلك لتوفي  الظل و لحماية المارة من الحر و من األمطار 
 إلخ. ....قتصادية و دينية اية و اجتماعالساباطات نتيجة عوامل تاريخية و سياسية و 

 .القبو ،الجائر العادي ،الساباط ،السقيفة: الكلمات المفتاحية
 

 : المقدمة
ها من   :تعريف الساباط تها عن غي  ي عدة مالمح مي  

 
ك ف مما ال شك فيه أن المدينة اإلسالمية كانت عير التاري    خ تشي 

ي ذلك الدين اإلسالمي لضبط خصوصية الفرد 
 
ي كانت تؤديها، متحكما ف

المدن األخرى باإلضافة للوظائف المتعددة الت 
ي هذه التسمية  ،، و السقيفة تشكل ظاهرة من ظواهر المدينة االسالمية(62، صفحة 2005)ناصف،  المسلم

لكن ماتعت 
 و ما مفهومها ؟

ي لسان العرب المحيط  لغويا: 
 
، صفحة 1990)الرازي،  و مختار الصحاح  (87، صفحة 1311)ابن المنظور،  جاء ف

، و محيط المحيط    (188 ي
 .(166، صفحة 1228)الحموي، لدان و معجم الب(393ه، صفحة 1303)البستان 

  حائطي    :الساباط
ي المحكم بي   دارين ،سقيفة بيي 

 
ه ،وف  من تحتها طريق نافذ.  :و زاد غي 

ي تغىط بالساللم و الغرف المقببة أيضا  تعريف األجانب: 
و " القبب" الت  نجدها بالجزائر العاصمة  ،يعرفها أندريه رافي 

ي هي  تكون األقواس ،ليس لها تزيي   ممي   
م البنية الت  ي نهايتها، بعملها المتقن يمأل المنظر  و ويحي 

 
والقبب تقريبا بارزة ف

نستنتج من خالل ما ذكره رافي  أن السقيفة أطلق عليها القبب أو   (Ravéreaut , 1970, p. 230)حساسة و آمنة 
ي تغىطي الساللم، و ربطها بعنارص معمارية كالغرف

بينما  ،فه يبدو أنها بسيطة ال تحمل تزيي   ومن خالل وص ،األقواس الت 
ي سقف بسيط مدعم بجدوع 

 
ي البعض اآلخر ف

 
ي قبة حقيقية و  ف

 
ي بعض األحيان يتمثل األمر ف

 
ي وصفه " ف

 
ي ف يرى بواني
ة بحيث ال يمكننا مواصلة السي  إال اذا  ،ها و طولها إرتفاعيختلف  ،أشجار العرعار  البعض منها يظهر كهيئة األنفاق القصي 

 ".  (Boyer , 1963, p. 51)انحنينا 
يراعي فيه نسبة الطول و  ،من خالل هذا الوصف يتبي   أن للسقيفة سقف بسيط من الخشب و هو أطلق عبارة النفق

ة جدا لدرجة اإلنحناء.  ،رتفاعاإل  وان كانت بعض السقائف قصي 
أما بالمدن الداخلية  يطلق عليها لفظ ) الصباط ( بمدينة الجزائر و قسنطينة و هو لرط شارع بآخر , :أما باللهجة العامية

 الجزائرية فيطلق عليها اسم )السقيفة(. 
ي مصطلحات ا

 
ي كتاب )الكامل ف

 
لعمارة اإلسالمية( بطريقة أخرى أن الساباط، السقيفة بينما يعرفه األستاذ سامي نوار ف

ي بالد 
 
بي   حائطي   تحتها طريق نافذ وتجمُع عىل سوابيط و ساباطات،  ويستخدم المصطلح الفارسي " ساباط " ف

 .(60، صفحة 1990)محمد محمد و ابراهيم ، الفرس للداللة  عىل الممر الذي قد سقف ما فوقه 
ي )موسوعة العمارة اإلسالمية  كما يعرفه األستاذ عبد 

 
( أن الساباط،  (147، صفحة 2000)عاصم محمد، الرحيم غالب ف

جمع سوابيط وساباطات، ممر مسقوف بي   دارين أو جدارين وقد كان بي   قرص قرطبة ومسجدها ساباط وآخر بي   قرص 
ي مراك

 
ي اشبيلية ومسجد الكتيبة ف

 
ي مسجد القصبة ف

 
 ش وعرف "بالصباط ". الزهراء ومسجدها، وكذلك ف

ي الوثائق المملوكية 
 
ي )المصطلحات المعمارية ف

 
-22، الصفحات 1998)أكير ، ويعرفه كذلك األستاذ محمد محمد أمي   ف

ي  ،((28
 
الساباط سقيفة بي   حائطي   أو دارين تحتها طريق أو نحوه، وتجمع عىل سوابط وساباطات، واستخدم اللفظ ف
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، من ذلك " ساباط بداير الفندق محمول عىل أعمدة معلقة " وساباط مفروش بالبالط مسقف  الوثائق بنفس المعت 
 نقيا كامل المرافق و الحقوق" و" ساباط معقود " و" ساباط لطبقة " وساباط حامل لطبقة. 

ي معجم )مصطلحات العمارة و الفنون اإلسالمية 
 
، الصفحات 2001)سعد عبد الكريم ، أما األستاذ عاصم محمد رزق ف

ي تعريفه لهذا المصطلح.  ،((75-86-87
 
 فيجمع التعريفي   السابقي   معا ف

نرى هنا بعض االختالف بي   تعريف الساباط من الناحية اللغوية و الفقهية، وبي   التعريف األخي  الوارد عند األساتذة: 
واصلة بي   جدارين  عبد الرحيم غالب، محمد محمد أمي   ومحمد عاصم رزق، لغويا نجد الساباط عبارة عن سقيفة

متقابلي   دون ذكر ما يوجد فوق هذه السقيفة من بناء سواء كان طبقة أو غرفة فوق عنرص الساباط، هذا ما يجعلنا نمي   
ي المدينة اإلسالمية من خالل وجود الغرف أو خلوها منها فوق السقائف 

 
بي   الساباطات نفسها، وتغطية األسواق ف

 لي   هذا ما يمي   بي   تسقيف األسواق وبي   عنرص الساباطات. الواصلة بي   الجدارين المتقاب

ي التعريف األخي  للساباط أنه عنرص من العنارص المعمارية، وهذا ألنه كان يحمل عىل أعمدة وكانت أرضيته 
 
كما نرى ف

عقود، هذا إنما مفروشة بالبالط، كما كان للساباط عقود، وهذا المزج جعل االهتمام البالغ بالساباط لدرجة زخرفته بال
يدل عىل مدى ما وصل إليه هذا العنرص من تطور معماري شديد، وأنه كان يخصص للطبقة الحاكمة، فلقد ذكر أنه كان 

ي األندلس. 
 
 يربط القصور بالمساجد ف

 وظيفة الساباطات: 

ي و المعماري للمدينة اإلسالمية، و ما إشتملت عليه من أ
ي النظام العمران 

 
حياء سكنية و مؤسسات أثرت عوامل عديدة ف

ي تفاعل معها المجتمع 
ي و نواهيه الت 

مختلفة، كان أهمها عوامل الطبيعة من مناخ و طقس، و عوامل دينية كالوازع الديت 
من نشاطاته و حركيته، مما انعكس عىل مجموعة من الوظائف المتصلة بحياة المسلم و عالقات فئاته و تواصل أفراده 

ي القرى مثال 
و كان عنرص الساباط   (65، صفحة 2005)ناصف، يجتمع النساء عند مصادر المياه كاآلبار ببعضهم، فف 

ي األحياء السكنية بالمدينة، ذلك أن الساباط يرتبط 
 
مظهرا من مظاهر هذا التواصل و التفاعل بي   األفراد و الجماعات ف

يان تواصل  ، بشبكة الطرق و اتصالها ببعضها عىل شكل  شر  .(28، صفحة 2000)الهام حسي  

كما ترتبط شبكة الطرق بالساباطات المفتوحة عليها و المؤدية إىل جهة من جهاتها من األحياء او المساكن، و كانت كثي  
ذات و ظائف مختلفة بعضها لألمن و المراقبة لحماية األحياء من دخول الغرباء  ،من الساباطات تعلوها وحدات معمارية

ي و الذليل عىل ذلك أن بع
 
ات مختلفة بعضها إتجاهض هذه الوحدات تشمل عىل نوافذ مفتوحة عىل عدة مستويات و ف

ي تعلوها 
لإلنارة و التهوية، و البعض اآلخر منها لمراقبة حركة الخارج، كما قدرت بعض الدراسات نسبة المساحات الت 

ي بعض المدن العربية بال
 
(، بينما قدرت نفس الدراسة 1/2نصف )ساباطات الطرق العامة المتصلة بالدروب و الحارات ف

( عىل أن الطرق الرئيسية )الحارة( تكون أكير 1/3نسبة المساحات المسقفة بالدروب الخاصة و األزقة بحواىلي الثلث )
إن وجود الساباطات بالشوارع الضيقة واألزقة    (238، صفحة 1998)أكير ، اتساعا من الدروب و األزقة المتفرعة عنها 

كما كانت الساباطات تقوم   ،(149، صفحة 1999)محمد عبد الستار ،  اية المارة من أشعة الشمس ومن المطر كان لحم
ي الحماية من العوامل الطبيعية بالشوارع المتسعة أيضا 

 
ي   . (1998)أكير ، بنفس الدور ف

 
كما كان انتشار الساباطات ف

ي ببعضها من جهة 
و لخفض درجة  الحرارة من جهة أخرى لتكون بذلك الطرق الطرق الضيقة المنحنية لربط المبان 

 .(104، صفحة 1983)ر.ب، مظللة 

ي    
 
ي المكان المغىط، مما يؤدي إىل اختالف درجة حرارة الهواء ف

 
د الهواء ف كما تقوم الساباطات بتوفي  الظل، وبذلك يير

ي المكان المكشوف، يساعد عىل تحريك الهواء، مما 
 
الشارع، هذا اإلختالف بي   هواء بارد أسفل الساباط وهواء ساخن ف

ي تعلوها ببعض يجعل حركته تساعد عىل تلطيف درجة الحرارة
، كما أن الساباطات تساعد عىل احتفاظ الطرق الت 

، 1998)أكير ، حرارتها شتاءا، لهذا كان إلنشاء الساباطات معالجة مناخية للتغلب عىل حرارة الصيف وبرودة الشتاء 
 .(211صفحة 

ي تقوم بها الساباطات أنها تعمل عىل تنشيط حركة الهواء با
ستمرار نتيجة لفرق الضغط كذلك من بي   الوظائف الت 

الجوي الناتج عن اختالف درجات الحرارة بي   الفراغ الصغي  المظلل و الفراغ الكبي  المكشوف كما تعمل عىل توفي  
ي تقوم بوظيفة 

ية من حقها تدعيم التقارب و التواصل بي   أهل اجتماعأماكن الجلوس بها وذلك بإقامة مقاعد، و الت 
ي حالة األحياء، باإلضافة إىل م

 
ي االنتقال من الضوء إىل الظل بسبب التسقيف هذا ما يجعله ف

 
ا توفره للسائر من تدرج ف

 رؤية متجددة، حيث يكرس بداخله الملل. 

ي الحارات و الدروب و األزقة حيث أن 
 
ي تظليل شبكة الطرق بعلوها ف

 
ي بنسبة ) إرتفاعكما أن للساباطات دور ف

( 1/4المبان 
ة، حيث تكون أشعة الشمس من اتساع الطريق تؤدي د ة الظهي 

ي انعكاس الظالل عليها بالنهار فيما عدا في 
 
ورا واضحا ف

ي 
 
ة من الطرق مشاركة بذلك ف ي تظليل النسبة الكبي 

 
،  إرتفاععمودية عىل سطح األرض، فقد ساهمت الساباطات ف ي

المبان 
ي الشوارع ذات اإل 

 
معالجة لتجنب حرارة الشمس، وكان يتحكم مع حركة الشمس كانت الساباطات من الوسائل ال تجاهوف
ي 
 
ي  إرتفاعف

 
ي تؤديها هذه الطرق من مرور مشاة أو دواب ولهذه الوظيفة أثر مباشر ف

الساباط ما تقوم به من الوظائف الت 
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ي تليها دورها  إرتفاعتحديد اتساع و 
ي مجموعة الدور و الت 

الساباطات، كما كان للجوار واختالف درجة القرابة بي   ساكت 
الهام الذي أثر عىل مدى اتساع ما يتناسب مع األحكام الفقهية وما اتفق عليه العلماء، وحسب العرف السائد فقد 
ع للطريق النافذة إتخاذ ساباط مادام ال يرص  بالعامة  ي الطرق العامة حيث يرسر

 
وضحت األحكام الفقهية بصورة واضحة ف

ط رفعه عن رؤوس المار  ين، ويالحظ الحرص عىل حق الطريق بإقامة ساباط أسفل وال يملك أحد منعه، حيث يشي 
 .(296، صفحة 1968)كارل، طريق به مقعد لعائلة واحدة 

فانتشار   (160، صفحة 1988)محمد عبد الستار، كما تؤدي الساباطات وظيفة تجارية باحتوائها عىل حوانيت ودكاكي   
ة بأروقة المداخل، حيث كانت هاته ال حوانيت تطل عىل الشوارع، ولكل منها واجهة، ولها مرصاعان الحوانيت الصغي 

يستخدم العلوي للصناعة و السفىلي عادة لعرض البضائع، ويمتد الحانوت إىل الداخل، والجدير بالذكر أن التجار و 
ي تغلق

ي دكاكينهم فقد كانت تغلق وتحرس ليال، وكانت الدروب تقطعها األزقة الت 
 
عادة  الحرفيي   كانوا ال يقطنون ف

ي هذه األزقة، وعادة ما كان الشارع مغىط بالخشب و 
 
بأبواب متينة عند الغروب، وكانت مداخل المنازل الخاصة تتقابل ف

ي سي  ما     (520-519، الصفحات 2008)محمد السيد محمد، الذي يعرف بالسقيفة أو الساباط 
 
كما كان للساباط دور ف

ي بداخل الدارين المتقابلي   نتيجة لالتفا
 .(412، صفحة 2008)الزييدي، ق بي   الفريقي   المتجاورين أو نتيجة لحكم قضان 

ي األندلس بالعرص األموي إتجه 
إضافة إىل ما سبق ذكره فقد كان الساباط يؤدي وظيفة الحماية و األمن للحكام، فف 
، ثم جاء عبد هللا، وكان الحكام إىل بناء المساجد الضخمة وزخرفتها حيث بت  الخليفة عبد الرحمان جامع قرطب ة الكبي 

حريص عىل أن يحيط نفسه بأسباب السالمة، فأنشأ بذلك ممشر مظلال )ساباطا( يربط ما بي   الجامع وقرصه الذي 
وكان الرتباط الجامع   (425-424، الصفحات 2008)الزييدي، يحاذيه من جهة الغرب تقليدا بذلك لألمويي   بالشام 

ي األندلس عال
 
قة التجاور بحيث يسهل التوجه  و التنقل من القرص إىل الجامع، و بدلك يتم تسهيل إتصال بالقرص ف

ي تسهيل التنقل  ،(413، صفحة 2008)الزييدي، الجهات اإلدارية للدولة بالعامة 
 
وهذه وظيفة أخرى للساباط تمثلت ف

ي المقابلة لها، من جهة، واتصال العامة بدار اإلمارة من جهة أخرى، وأحيانا يصل الساباط 
بي   المنشأة وبي   أحد المبان 

ي الجهة المقابلة لها، فضال عن الوظائف السابقة 
 
حيث نراه يربط بي   المنشأة وبي   ما يلحق بها من وحدات ف

ة للدور السكنية  ورة حيوية وهي للتغلب عىل مشكلة المساحة الصغي  للساباطات فإنها تعد وسيلة تستجيب لرص 
ي توسيع المساكن وزيادة عدد وإزدحامها، حيث يت

 
ي معظم أجزائها بساباطات يتم إستغاللها ف

 
م تغطية الشوارع ف

ي المدن المغربية واألندلسية المكتظة بالسكان، 
 
وحداتها، ومن جانب آخر تحقيق االتصال بينها، وهذا ما نجده ف

ة السعدية  عية, وثيقة رقم وتحديدا بالفي   .  (1/39)وثائق المحاكم الرسر
ي دراستنا لهذه الساباطات عىل الجانب النظري من حيث جمع المادة العلمية  من أحكام و قواني   فقهية اع

 
تمدنا ف

ي وجدناها 
عية، الت  نظمت عنرص الساباطات، كما اعتمدنا عىل المخطوطات و وثائق بيت المال و وثائق المحاكم الرسر

ي ببي  خادم. 
 بمركز األرشيف الوطت 

: توجد بتونس عدة نسخ  ي عدم إعادة الساباط واردة كلها ضمن مجاميع عىل النحو التاىلي
 
 من رسالة تحقيق المناط ف

  (، 5951)أحمدية  14580(، 2533/21)أحمدية  1286/21، 187/5نسخ دار الكتب الوطنية رقم
 .18156(، 256/6)عبد الوهاب 12156/6

  )136/9، )ف.ح( 48/1المكتبة العاشورية )ف.ح. 

حققت نسخة من أجود هذه النسخ من حيث وضوح الخط و حالة المخطوط المادية، من طرف األستاذ مراد الزبيدي، 
ي داكن، تشغل 22ورقة، مقاسها، مسطرتها  51تشتمل ضمن مجموع عىل 

ي واضح، و بمداد صمغ  ، كتبت بخط مغرنر
ي و  20)وجه( إىل  12ورقات، من  8الرسالة منها 

 
، من )وجه( مع ذيل عليها ف ي  21)وجه( إىل  20رقتي  

 
)وجه(، البياض ف

ي الجد، و هو محرر الذيل 
عية, نصها و ال تشطيب، نسخت جميعها بخط الشيخ الشاذىلي بن القاض  )وثائق المحاكم الرسر

 .(1/04وثيقة رقم 

ي بصفته مفتيا حنفيا للديار التونسية مسألة إعادة الساباط، إثر نازل
م الثان  ي عالج الشيخ محمد بي 

ة عرضت عليه ليفت 
ي عدم إعادة الساباط” فيها لقوله مصدر رسالته 

 
، لقد حرر رسالته و هو مدرك أنه لم يسبقه إىل ذلك “تحقيق المناط ف

ي القطر التونشي أحد، لقوله: 
 
ي ذلك بدر تمام، و أميط عن بارع جماله ساتر اللثام، ” ف

 
وقد عن ىلي أن أطلع الوجه ف

ي تحقيق ذلك هذه ال
 
و إختتمت الرسالة بقصيدة مدح فيها فتواه و “ رسالة الوحيدة و الدرة الفاخرة الفريدة.... فحررت ف

رد فيها سلفا عمن يحتمل أن ال يوافقوه عليها، هذا ما يؤكد أن موضوع إعادة الساباط من القضايا الخالفية بي   الفقهاء، 
ي أن ليس لصالحب الساباط إعاداو قد 

م الثان  ة البناء و ال تنفعه دعوى، كل من اإلذن من المالك قتضت فتوى الشيخ بي 
اء حق الوضع.   القديم للحائط أو دعوى شر

ي السكة النافذة قليلة مقارنة بالوقائع المتعلقة 
 
ي ذكرناها فيما يخص إحداث الساباط ف

نستنتج من الوقائع الت 
ي 
 
ة ألن إحداث الساباطات ف ي السكة غي  النافذة كثي 

 
ة ألن إحداث  بالساباطات المحدثة ف السكة غي  النافذة كثي 

وط من تحديد لإل اض عليه من طرف السكان، هذا إذا توفرت فيه كل الرسر ي األوىل ال يتم االعي 
 
إىل  رتفاعالساباطات ف
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ي 
ي السكة غي  النافذة، و الت 

 
ي حي   أن إحداث الساباطات ف

 
، ف عدم تضييق الطريق، منه إىل عدم إحداث الظالم المرص 

ك كا هو اآلخر، وال بد من الحصول عىل اتفاق الجميع تكون مشي  )وثائق ة، وبالتاىلي فاالنتفاع من الفضاءات يكون مشي 
عية, وثيقة رقم   .(142المحاكم الرسر

ي الطريق النافذة و 
 
وعية بناء الساباط ف ي هذه النازلة الخالفية إستنادا عىل الكتب الفقهية فأقر بمرسر

 
لقد حسم الشيخ ف

ي غي  النافذة، 
 
ر للغي  من جراء ذلك، فقد أكد المؤلف عىل عدم جواز بناء الساباط ف ي حالة سقوطه و حدوث الرص 

 
و ف

ي البناء، و هو إذن 
 
ان ف ي حاالت فإن هذا المنع يزول إذا أذن كل الجي 

 
، و ف ان أم لم يرص  الطريق غي  النافد سواء أرص  بالجي 
ي حالة مال

 
ك جديد عىل السكة الغي  النافذة، و عليه فإن هدم أو بقاء الساباط سابق، عىل أن األمر يستوجب إذنا الحقا ف

ي ذلك. 
 
 يتوقف عىل رغبة المالك الجديد إذا كان الساباط حديثا، أما إذا كان قديما ليس له الحق ف

جيح ي الي 
 
ي ذيل رسالة تحقيق المناط أنها جاءت مقترصة عىل النقل من مصادر الحنفية دون جهد واضح ف

 
 مما يالحظ ف

ي فقه العمارة اإلسالمية، لذلك تم تحقيقها مرتي   ذلك ألهمية 
 
و القياس و هذه الرسالة تعتير وثيقة فقهية تاريخية نادرة ف

ي كتب الفقه و النوازل اإلسالمية المختلفة 
 
ت قضية الساباط ف ي أنها أثي 

 
الرسالة و الذيل و محتواهما، و أهميتها تكمن ف

ي عرضت عىل القضاة و المفتي   
عية, وثيقة رقم  عىل إمتداد تاري    خ المغرب و األندلس الت   .   (98/1)وثائق المحاكم الرسر
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عية:   الساباط من خالل الوثائق الشر
عية عثمانية  عية , وثيقة رقم تشي  وثيقة شر إىل إيجار دار موجودة بساباط الحوت و أشارت  ،(18/1)وثائق المحاكم الرسر

ي  140الوثيقة إىل موقع هذا الساباط بالبنيون، كما ذكر مبلغ اإليجار الذي قدر ب 
فرنك، مع ذكر التاري    خ   و هو ربيع الثان 

ي متوسط.  1258سنة   ه، و الوثيقة بخط مغرنر

عية:   الساباط من خالل الوثائق الشر
إىل ساباط الري    ح حيث يشي  إىل وقف دار أسفل الساباط  (4، صفحة 10المال , علبة )سلسلة بيت تشي  وثيقة  

ي رديء أرخت بربيع األول سنة  ي عمر بن حسن بمدينة الجزائر، الوثيقة بخط مغرنر
المذكور،  و يذكر اسم القاض 

 م( . 1602ه/ 1110)

عية إىل ساباط العرص حيث انه كتب بالصاد بدل السي   أ ي كما تنطقه عام  ة الن  اس و ان ه يحم  ل دارا، و تشي  وثيقة شر
، و الوثيقة تحمل تاري    خ  ي الذي كتب الوثيقة مالكي

ه ذا يعن ي أن الساب اط ك ان للسكن، والمذهب الذي ك ان يتبع ه القاض 
 م(. 1653ه  /  1064ذي الحجة ) 31
 م(1856ه/  1273ة)كما نجد وثيقة ثانية  تشي  إىل دار مأجورة بساباط العرص، أرخت سن  -
ي رديء.  -  و الوثيقة الثالثة تشي  إىل وجود دار بساباط العرص بدون ذكر التاري    خ و بخط مغرنر
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كما تمكنا من الحصول عىل وثيقة تابعة لسلسلة بيت المال تشي  إىل و جود كوشة بساباط العرص و مؤرخة سنة   -
ي أن الساباطات كانت تقوم بوظ1653ه/ 1064)

 ائف تجارية حيث كانت كوشة بهذا الساباط. م(، و هذا يعت 

عية حيث ورد تاري    خ الوثيقة  عية , وثيقة رقم كما ورد اسم ساباط أقطانية بالوثائق الرسر بربيع   (49)وثائق المحاكم الرسر
 م(، تحت اسم نسخة رسم دار كائنة بساباط أقطاني ة، بها خمسة مخ ازن وطابقي   فوق الساباط و 1700ه/  1112األول )

ي متوسط الوضوح، هذا الساباط لم   أتراك، بخط مغرنر
ي أن معاملة الحبس كانت بي  

ي و هذا يعت 
عىل المذهب الحنف 

ي معرفة مكان تواجد الساباطات بمدينة الجزائر. 
 
ي إعتمدت عليها ف

 يذكر بالمراجع األجنبية الت 
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 الخاتمة: 
إىل التعريف بعنرص الساباطات عموما، و ذلك باالعتماد عىل المخطوطات و لقد حاولنا من خالل هذا البحث التوصل 

ي 
عية وعىل التعريفات اللغوية المتعددة و كذلك من خالل الدراسات الفقهية، إضافة إىل تتبع السياق التاريخ  الوثائق الرسر

ي العمارة اإلسالمية، حيث أن الحالة السياسية و االقتصادية و ا
 
ي جتماعال لعنرص الساباطات ف

 
ية كان لها التأثي  المباشر ف
ي موحد، وذلك للسغي عىل تماسك 

ظهور الساباطات، و بالتاىلي انعكس هذا عىل ترابط  و تجاور األش ضمن نسيج عمران 
ء الذي دفع البحث عىل مساحات سكنية إضافية للتوسع من جهة، و لبقاء أفراد األشة  ي

األشة  و بقائها مع بعضها، الشر
مع بعضها البعض من جهة ثانية، هذا ما أدى إىل انتشار الساباطات بالمدن اإلسالمية، كما كان الساباط يربط  الواحدة

المبت  بملحقاته كالغرف مؤديا بذلك دور الربط و المشابه للدور الذي كانت تؤديه الساللم، باإلضافة إىل أنها كانت تربط 
ي و الذي أثر بشكل واضح عىل الحالة اال األحياء و األزقة و بالتاىلي كان لها أثرها ا

ي بالنسيج العمران  ية للناس، جتماعإليجانر
ة.  ي و يجتمع بها الناس، كما تحمي من العوامل المناخية المتغي 

ي يلتف 
 لما يوفره من ظل باألماكن الت 

ة إىل الدور المهم الذي  ية، و لتأدية وظائف تخص الحياة اليومية للناس، باإلضافاجتماعإن ظهور الساباطات كان لدوافع 
ة للمناخ، باإلضافة إىل  كانت تؤديه هذه الساباطات من الناحية المناخية من حماية للمارة من مختلف العوامل المتغي 
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ي انعكست إيجابيا عىل الحياة اال 
ية للناس من توفي  فضاءات جتماعتلطيف الجو، و هذه وظائف هامة للساباط و الت 

 كة الحياة بالتجاور جنبا إىل جنب. إضافية لاللتقاء و مشار 
 ، ي
المالحظ من خالل الدراسة الميدانية، أن كثافة الساباطات تكون بالجوار من المساجد و هذا مرتبط بالوازع الديت 

ي هذه األماكن. 
 
 حيث يتجمع الناس بعد الصالة ف

استعمال الرخام بساباطات الحكام، و كما الحظنا بعد تتبع عنرص الساباطات التطور الذي أصبح بمواد البناء، حيث 
ي أهمية هذا العنرص، 

 
(، كما أن لتواجد الكتابة التأسيسية بهذا الساباط األمر الذي زاد ف استعمال الحجر الرمىلي )الكلشي

باإلضافة إىل أنها ذات خواص مقاومة لعوامل الرطوبة  و الزالزل و حت  أنها مضادة ألنواع من األسلحة، كما كان 
ميلية و المتقاطعة بالحجر و اآلجر، ما الستخد ام أنظمة اإلنشاء من األسقف الخشبية المسطحة إىل استخدام األقبية الير

ي االهتمام بالناحية الجمالية من داخل و خارج الساباط. 
 
 زاد ف

ي للجدران و األ 
سقف، كل هذا كما كان لتناوب مناطق الظل و النور باألحياء و اختالف مواد البناء و النظام اإلنشان 

االختالف و التنوع المعماري جعل منها للمارة تسلسل لمشاهد معمارية مختلفة تري    ح المشاهد و تحميه من العوامل 
ة من حر و برد و شتاء.   المناخية المتغي 

ي الحظنا واقع اإلهمال و الفوض  لهذه الساباطات، فب
عضها و لكن مع كل هذا اإلثراء بالساباطات ضمن النسيج العمران 

ي األماكن المهم ة و البقية بحال ة متوسط ة معرضة كله ا لإلهمال و منه لالندثار، 
 
ي بي   الجيد ف

 
اندثر و اآلخر مهدم، و الباف

ء بمدينة  ي
ي تدهور حالة الساباطات، و نفس الشر

 
الحظت بمدينة الجزائر ترسب المياه بالجدران  و األرضية، مما تسبب ف

ي حالة الساباطات المتبقية، قسنطينة، كون القصبة بشكل م
 
نحدر، فالمياه باألرضية دائمة التدفق مما أثر و سوف يغي  ف

ي بالمدن اإلسالمية، و 
وري، العتبارها  جزء من النسيج العمران  و عليه فإن الصيانة و ترميم هذه الساباطات جد رص 

ي المسلم.  ي تعير عن هوية الفرد العرنر
وري، و الت  اث معماري رص   حفظها كي 
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