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 Abstract : 

The purpose of this article is to define the titles, functions and 

formulas that were used in Algeria during the Ottoman period, 

based on the texts written on the funeral  steles, these represent a 
register gathering an indefinite number of titles of sovereigns, 

administrators, military, merchants, religious, whose historical 

sources do not  mention them, so we will be able to complete the 
register of the names of all persons who have played an important 

role in the administration of the Algerian state. 

The study of the titles, functions and religious formulas inscribed 
on the funeral  steles allows us to give a true image of the Algerian 

state during the Ottoman period and its legal, military, religious 

and civil governmental apparatus. 
Almost all of these funeral steles are preserved in Algerian 

museums such as: the National Public Museum of Antiquities of 

Algiers and the National Public Museum of Tlemcen, however, some 

of them are kept in private cemeteries in the cities of Algiers and 
Constantine. 
Key words: Ottomans Titles, Religious Formulae, Alger, 

Constantine, Tlemcen. 
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 لوظائف والصيغ على الكتاابت الشاهدية ابجلزائر خالل العهد العثمان األلقاب وا
 

 2 ليلى مرابط
 

 :امللخص
اهلدف من هذا املقال هو التعريف ابأللقاب والوظائف والصيغ اليت كانت تستعمل يف اجلزائر خالل احلكم  

اب احلكام واإلداريني العثماين وذلك اعتمادا على الكتاابت الشاهدية اليت تعترب سجال وافيا وكامال أللق
والعسكريني والتجار ورجال الدين اليت قد تغفل املؤلفات التارخيية عن ذكرها وهبذا ميكن استكمال سجل 
أبمساء الشخصيات اليت لعبت دورا هاما يف جهاز الدولة. ودراسة األلقاب والوظائف والصيغ على الكتاابت 

لة اجلزائرية خالل احلكم العثماين و عن جهازها احلكومي الشاهدية ميكننا من إعطاء صورة  صادقة عن الدو 
الت الدينية اليت كانت تنقش عليها؛ كما ميكن ستهالوالقضائي والعسكري والديين واملدين، وأيضا على اال

 .الوقوف على التطورات اليت عرفتها هذه األلقاب مبختلف صيغها السلطانية والفخرية والوظائفية 
ت الشاهدية حمفوظة يف املتاحف اجلزائرية كاملتحف العمومي الوطين لآلاثر القدمية إن جل هذه الكتااب  

مبدينة اجلزائر و املتحف العمومي الوطين بتلمسان والقليل منها ال يزال موجود يف مقابر خاصة مبدينة اجلزائر 
 .وقسنطينة 

 . ة الت الدينيستهالاأللقاب العثمانية، اجلزائر، تلمسان، قسنطينة، اال الكلمات املفتاحية: 
 

  : املقدمة

ضد سواحله خاصة بعد سقوط مدينة  سبانم محالت حبرية من طرف الربتغال واإل15عرف املغرب األوسط يف هناية القرن 
يني الذين أذاقوهم  سباناإليبريلية خوفا من تضيقات اإلم، عالوة على هروب األندلسيني من اجلزيرة  1492ه/897غرانطة سنة ه

، وابلفعل متكن  سبانشىت العذاب، فاستنجد سكان اجلزائر ابإلخوة ابرابروس، بعد اقناع حاكمهم سامل التومي، لتخليصهم من اإل
الغزوات اإل الدين من صد  القادر،    ية على بعض املدن اجلزائرية، مما أدى إىل استشهاد عروج  سبانعروج وخري  بتلمسان. )عبد 

ية، قرر إحلاق املغرب سبان.( فلما أدرك خري الدين عدم قدرته هو وجيشه الصمود أمام القوات اإل61،  55،  48، ص.2006
األوسط ابإلمرباطورية العثمانية، فرحب بذلك السلطان سليم األول، وزوده ابجلنود والسالح والذخرية، ولقبه بـ لقب "ابي ال رابي"  

( وهكذا أصبح 53،  52،  1964أمري األمراء" ويف املقابل طلب منه الوالء للدولة العثمانية وضرب السكة ابمسه.)امليلي،  أي "  
م، ولكنه يتمتع ابستقالل الداخلي. وبعدها قام خري الدين 1518ه/924املغرب األوسط منطقة اتبعة للدولة العثمانية منذ سنة  

ر مركزا للحكومته ملوقعها اإلسرتاتيجي؛  كانت سلطته يف األول األمر متتد إىل تونس وطرابلس، بتظيم إايلته فجعل من مدينة اجلزائ
 (  76، 2006مث احنصرت يف القطر اجلزائري.)عبد القادر، 

ى ابقي قسمت اايلة اجلزائر إداراي إىل املقاطعات التالية: مدينة اجلزائر دار السلطان اليت يستقر فيها الداي ويباشر سلطته عل
مناطق القطر اجلزائري حيث قسمت بدورها إىل ثالثة ابيليكات: ابيلك التيطري مقره ملدية، ابيلك الغرب كان مقره يف مازونة مث  
معسكر وأخريا وهران، ابيلك الشرق مقره مدينة قسنطينة؛ ولتسري الشؤون البالد وضع العثمانيون مبدينة اجلزائر ديوانني ومها الديوان 
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الديوان العام، أما يف املناطق الصحروية وتلك اليت تعسر عليهم حكمها، فلقد نصبوا عليها زعيم القبيلة وهو من أعيان اخلاص، و 
 (. 300-295،  1964املنطقة ويلقب "شيخ البالد"، ليدير شؤوهنا. )امليلي، 

واملس     القصور  معتربة كبناء  العثماين حركة عمرانية  العهد  اجلزائر يف  اايلة  أيضا على شهدت  وعملت  واحلمامات  اجد 
حتصني املدن ابألبراج الدفاعية املزودة ابلعدة والعتاد، وإنشاء خارج أسوار املدن مقابر وبعضها اآلخر ابلداخل تدفن فيه خاصة  

ر إىل التهدمي  العائالت الغنية أو األولياء الصاحلني، حيث خلفت لنا هذه املقابر العديد من الكتاابت الشاهدية، تعرضت هذه املقاب
  من طرف األستعمار الفرنسي ففي مدينة اجلزائر يذكر ديفول أنه كان عليهم لفائدة التاريخ والطبوغرافيا احمللية مجع بدقة فائقة كتاابت 

ب وجدت  حيث  هدموها،  اليت  قبور  وشواهد  األثرية  استعماهلا كمواد  املعامل  أو  هتدميها  مت  أمهية كبرية  ذات  وهي  معتربة،  كميات 
( ونفس املالحظة  ذكرها كوالن أيضا عن مدينة اجلزائر أن العديد من الكتاابت Devoulx, 1874, 1,2)              لبناء.ل

.  ( Colin,1901, VI).  األثرية  ضاعت يف السنوات األوىل من االحتالل أثناء عملية  هتدمي جزء من قصبة مدينة اجلزائر.
شق طريق بقرب من مركب اهليئة اهلندسية بملا قررت    1846القس برجسعند زايرته ملدينة تلمسان سنة  وميكن أيضا سرد ما ذكره  

قتالع عدد كبري من سيدي ابراهيم)مسجد، الزاوية، الضريح( يف جزء من املقربة املالكية الزاينية املعروفة بروضة آل زاين، أنه مت ا
التقرير الذي قام به  ذكر أيضا يف  و    (Bargés, 1859, 393 )استعملت كبالطات لبناء املنشآت الفرنسية.شواهد القبور، اليت  

، أن  مدينة تلمسان كانت حتيط هبا سلسلة من املقابر، وهذا ما أعاق عملية التوسع العمراين  1845رئيس األطباء كومباي سنة  
     (Lecocq, 1842-1852, 226, 227)بقاء على مقربتني فقط. للمدينة، وأمهها ست مقابر، حيث اقرتح هتدميها واإل

وقع أختياران على ثالث مدن جزائرية وهي مدينة اجلزائر، قسنطينة وتلمسان وذلك ألهنا تعترب لدراسة هذا موضوع  وهلذا    
ى.  وللبحث يف هذا املوضوع وجب من أهم املدن اليت حتتفظ بعدد مهم من الكتاابت الشاهدية للفرتة العثمانية مقارنة ابملدن اآلخر 

علينا طرح اإلشكالية التالية:  ما هي األلقاب والوظائف والصيغ املذكورة يف الكتاابت الشاهدية يف اجلزائر خالل العهد العثماين؟   
  

 على الكتاابت الشاهدية مبدينة اجلزائر: أوال: األلقاب والوظائف الواردة 
مجعه آغوات،  وهي كلمة تركية ذات أصل فارسي " آقا" أو "آفا"  وتعين األب أو العم أو األخ الكبري، كما  اآلغا:    -1

قرة آغا...)ب اللقب لداللة على وظائف عديدة مثل: آغا اإلنكشارية،  العثمانيون هذا  ركات،  ترد مبعىن: السيد، اآلمر. استعمل 
2000 .11 ،12)   

     (01م.)الصورة1545ه/ 952تلقب به أيب حممد حسن أغا مملوك خري الدين على شاهد قربه املؤرخ سنة  
بينما رأي آخر يرى أن  ورد يف تفسري هذا اللقب عدة تفسرات منها أن أصله فارسي ومعناه " قدم امللك"    الباشا:   -2

أصل الكلمة تركي مبعىن " ابش" أي "الرأس أو زعيم أو قائد..." وتوضع هذه الكلمة قبل احلرفة أو الوظيفة مثل " ابشكاتب "  و 
" حكيمباشي"  مبعىن رئيس احلكماء، ومنهم من يرى أن هذا الرأي خطأ ومعىن الكلمة " ابشكال " مبعىن " حاكم عسكري")بركات،  

 ( 52، 2000(  مث  فيما بعد استعمل كلقب حلكام الوالايت، وأخريا أصبح أعلى لقب تشريفي يف الدولة. )صاابن، 80، 2000
كان لقب "الباشا" يف اايلة اجلزائر من اختصاص مبعوث السلطان العثماين إىل اجلزائر، وهو املمثل الرمسي للباب العايل لدى 

م، ملا منع الداي علي شاوش مبعوث السلطان الباشا ابراهيم من النزول مبرسى  1711" سنة  ديون اجلزائر، وألغي منصب "الباشا
اجلزائر حبجة أنه تسبب يف ااثرة الفنت وأحداث القالقل، وهكذا متكن الداي شعبان وخلفائه من بعده احلصول على لقب "الباشا"  

 (  10، 1987رتام للباب العايل.)سعيدوين، من السلطان العثماين مقابل تقدمي اهلدااي وإعالن الطاعة واإلح
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    ( سنة  من  زمانيا  متتد  والذي  الباشاوات  بعصر  اجلزائر  اايلة  يف  احلكم  مراحل  من  مرحلة  مسيت      - 995كما 
م( أسس هذا احلكم بعد إلغاء حكم البايلرابايت، وكانت مدة حكم الباشا ثالث سنوات، ومنهم من 1659-1587ه/1069

 (    111،  2006أو ثالث مرات، ابشر احلكم خالهلا ثالثيني ابشا.)عبد القادر، تقلد احلكم مرتني 
استعمل لقب " ابشا" أيضا يف عصر الدايت ألهنم كانوا يضيفون للقب "داي" لقب "ابشا" فيقولون مثال : الداي حممد  

القادر،   ابشا)عبد  منصب76،  2006عثمان  بني  ما  جيمع  اجلزائر  اايلة  حاكم  أصبح  حيث  الداي   (  ومنصب  الشريف  الباشا 
 ( 10،  1987العملي.)سعيدوين، 

وهلذا جند احلكام الذين تلقبوا على الكتاابت الشاهدية املدروسة حيملون لقب " الباشا" ينتمون لعصر الدايت ابجلزائر حيث  
م( على شاهد قربه 1732-1724هـ/  1145-1136تلقب هبذا اللقب الداي عبدي ابشا الذي كان حاكما على اايلة اجلزائر )

على شاهد قرب حفيدته فاطمة بنت آمنة بنت عبدي ابشا  (  ولقب به أيضا  02)الصورةم، 1733-1732ه/1145املؤرخ سنة  
(  04م)الصورة  1758-1757ه/1171( وشاهد قرب ابنته سلطانة املتوفاة  03)الصورةم  1769- 1768ه/1182املتوفاة سنة  

على    م(1745-1732هـ/  1158- 1145)الذي كان حاكما على اايلة اجلزائر  رمضان    ولقب به أيضا الداي ابراهيم ابشا بن
سنة  املؤرخ  قربه  اايلة    (  05م)الصورة1745ه/  1158  شاهد  على  حاكما  الذي كان  بكر  بن  ابشا  حممد  أيضا  به  ولقب 

كما محل  (،  06)الصورة  (،1755-1754ه/1168م( على شاهد قربه املؤرخ سنة )1732- 1724هـ/  1145- 1136اجلزائر)
( اجلزائر  اايلة  حكم  الذي  ابشا،  مصطفى  اللقب  سنة 1805-1798ه/ 1220-1212هذا  املؤرخ  قربه  شاهد  على  م(، 

(، وأيضا احلاج  295-293،  2014وعلى شواهد قبور أبنائه املوجودة يف مقربة سيدي عبد الرمحان )حباش،  م  1805ه/1220
ابشا)   ب1814-1809ه/ 1230- 1224علي  تلقب  الذي  سنة  م(   املتوىف  قربه  شاهد  على  "ابشا"  م.  1815ه/1230ـ 

 ( 301، 2014؛ حباش، Colin,1901,185( وخسرف ابشاعلى شاهد قربه غري مؤرخ. )07)الصورة
للكتابة، والدفرت يتكون من جمموعة من  ابش دفرت دار:    -3 الدفرت كلمة يواننية مبعىن جلد احليوان ألنه كان يستخدم 

يف الفارسية مبعىن مجاعة الصحف، أما "دار" يف الفارسية فمعناها " الصاحب" من  كلمة " داسنت   الصحف، دخلت هذه الكلمة
.  2000دار " واملعىن الكلي للعبارة  هو " صاحب الدفرت" أو " حافظ السجالت "، كما تعين أيضا "كبري احملاسبني" )بركات،  

117 ) 
ة مابني الكتاب األربعة يف جمالس احملكمة أو مكاتب الباشا وهو مكلف حامل هذا اللقب يف إايلة اجلزائر ميتلك أعلى درج

أي هو " رئيس ديوان االنشاء" و ابملعىن     (Devoulx, 1872, 35)حبفظ سجالت احلكومة حتت رعاية أو إدارة اخلزانجي.
للسان العريب ألنه لسان الدين ولغة أغلب احلايل " كاتب الدولة العام"، حيث كانت الكتابة ابللسان العثماين، وهي اللغة الرمسية واب

(  وهكذا لقب "بوكيل احلرج الكبري"حيث كان يتصدر قائمة الكتاب ولكنه فقد  77،  2006أهل الوطن وأكثرهم.)عبد القادر،  
)سعيدوين،    م.1788هذه املرتبة وأصبح يف الدرجة الثانية بعد املكتاجبي الذي أزاحه من مكانه يف هناية القرن الثامن عشر حوايل  

1987 ،33   ) 
م(  و الذي شغل هذا املنصب 1752-1751ه/1165لقب هبذا اللقب احلاج حسن خوجه على شاهد قربه املتوىف سنة )

   ملدة  سبعة وعشرون كما هو مذكور على شاهد قربه. 
هي من مؤسسات الدولة اإلسالمية اليت تشرف على موارد الدولة ونفقاهتا، عرفت منذ   بيت املال أو بيت املاجلي:   -4

عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، مث طورها عمر بن اخلطاب) رضي هللا عنه( وذلك مبوجب التطورات اليت عرفتها الدولة اإلسالمية  
أهم مؤسسات الدولة ا العزيز من  (  وتسمي هذه 93،  1996إلسالمية )اخلطيب،  لكي تصبح يف عهد حفيده عمر بن عبد 

املؤسسة ابللغة العثمانية "بيت املاجلي"  و هو موظف سامي يف اايلة اجلزائر، من مهامه التصرف يف األمالك والثروات اليت تدخل 
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اريث، كما يتوىل  ( إضافة إىل تسجيل العقود واملو 132،  26،  2012)سعيدوين،    خزينة الدولة بعد موت أصحاهبا وانقراض ورثتهم،
( يستمد هذا األخري سلطته من الداي الذي يكلفه  184اعطاء رخصة الدفن وذلك تفاداي للوقوع يف أدىن تزوير )امليلي، د.ت.،  

م، وكان  16ابإلستالء على الثروات املنقولة وغري املنقولة استنادا لألحكام الشرعية، ويعود هذا التفويض حسب الواثئق إىل القرن  
يف عمله قاض يعرف عادة ابسم الوكيل وموثقني يعرفان ابسم العدول، يعينهم الداي، وميكن تلخيص مهامهم يف اإلشراف  يساعده 

على كل الوفيات ومراسيم الدفن وحراسة املقابر، و احملافظة على حقوق الدولة والورثة وفقا لألحكام الشرعية، دفع أجور القائمني  
 (  23-20، 1987ال اخلريية كتوزيع الصدقات على الفقراء.)سعيدوين، على بيت املال، السهر على األعم

 ( 09)الصورة م.1794- 1793ه/1207لقب بلقب " مرحوم بيت املال" احلاج علي على شاهد قربه املتوىف سنة 
لق هذا  أط  استعمل هذا اللفظ يف اإلسالم مبعين القاضي مث صار اإلسم الرمسي ملن يوىل القضاء أو احلكم؛  احلاكم:    -5

دة  اللقب الوظيفي  يف الفرتة العثمانية إبايلة اجلزائر بصيغة "حاكما و واليا" حيث لفظ الوايل مصدرها الوالية مبعىن اإلمارة، وتطلق عا
على أمري القطر وحاكمه وعرفت هذه الوظيفة منذ صدر اإلسالم حيث كان ينوب عن اخللفاء أمراء أو عمال يف حكم األقطار 

م،  مع ذكر مّدة حكمه  1745هـ / 1158( تلقب هبا ابراهيم ابشا على شاهد قربه املتوىف سنة  316، 2000بركات، اإلسالمية. )
ورد هذا اللفظ أيضا مبعىن حاكم إايلة اجلزائر بصيغة  "حاكما للجزاير" مع حتديد مدة (   05اليت دامت ثالثة عشر سنة.)الصورة

   ( 06م. )الصورة 1755-1754ه/ 1168على شاهد قربه املتويف سنة  احلكم بسبع سنوات تلقب به حممد ابشا بن بكر
أطلق هذا اللقب على احلاكم األعلى الذي يتوىل شؤون األمة اإلسالمية بعد الرسول عليه الصالة والسالم   اخلليفة:   -6

( وأول من لقب به ألول  30 َخلِيَفًة".)سورة البقرة:حيث جاء يف قول هللا عز وجل "َوإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َجاِعٌل يف اأْلَْرضِ 
رضي هللا عنه حيث كان يعين يف صدر اإلسالم خليفة النيب صلى هللا عليه وسلم. بينما فيما بعد فقد تغري   مرة هو أيب بكر الصديق

فة"  على النقود والكتاابت األثرية معناه حسب الدولة احلاكمة فمثال يف الدولة العباسية عين به خليفة هللا. كما نقش لقب "اخللي
 (     276،  1989كلقب على اخللفاء.)الباشا، 

أما يف اايلة اجلزائر يف العهد العثماين فلفظ "اخلليفة" هو أعلى درجة يف البايليك  بعد الباي، فكانت له سلطة على كل 
و هو الذي كان يذهب إىل مدينة اجلزائر لدفع   (Colin, 1901, 20املقاطعة وكانت حتت تصرفه القيادة العسكرية واإلدارية،) 

( ونظرا ألمهية هذا املنصب 281،  2010الدنوش الصيفي أو اخلريفي، بينما تستند هذه الوظيفة يف اجلزائر إىل اآلغا.     )فايست،  
 (  53، 1987ابلبايليك كان يسند عادة إال إىل أحد أقارب الباي احلاكم. )سعيدوين، 

 (     01م.)الصورة1545ه/ 952حممد حسن أغا مملوك خري الدين على شاهد قربه املؤرخ سنة  تلقب به أيب
أخيه عروج، و ملا عني  السلطان   إمارة اجلزائر بعد استشهاد  أبو حممد حسن آغا يف بيت خري الدين، الذي توىل  ترىب 

لقيادة مجيع األسطول العثماين   1534هـ/940 البحر سنة  العثماين سليمان القانوين خري الدين يف رتبة " قبودان ابشا " أي أمري
جزاء لشجاعته وانتصارته الكثرية يف الوقائع البحرية، استخلف مكانه مملوكه حممد حسن آغا الذي متيز ابلذكاء والسياسية، ليكون  

 ( 74، 2006حاكما على اايلة اجلزائر.)عبد القادر،  
القلقشندي،  )   "الّسيد" أطلق على كبار جتار األعاجم من الفرس وحنوهمهو لفظ فارسي مبعىنخوجه أو اخلواجا:     -7

(  ومعناها السيد ورب البيت والتاجر الغين واحلاكم واخلصى واملعلم والكاتب والشيخ والعامل ذو املالك، الرئيس. وانتقل 13د.ت.  
الشرقية مبعىن السيد مث بعدها انتقل هذا اللفظ إىل  هذا اللفظ إىل العربية بصبغة "ُخواجا" ويف شكل حديث "َخواجه" يف اللهجات 

اللغة العثمانية بصيغة "خوجه"  مبعىن املسجل أو الكاتب أو الناسخ ...، وكان أيضا يف العهد العثماين يضاف هلذا اللقب كاف 
 لسراي السلطانية ابسالمبول.وجيمع مجعا فارسيا ابأللف والنون يدل على رتبة "خواجكان" وهي أعلى درجة حيصل عليها الكتاب يف ا

 (  251، 250، 2000) بركات،   



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

508 

اخلزانجي، بيت املاجلي، خوجه كان الداي يف اايلة اجلزائر يعتمد على جمموعة من املوظفني السامني يف الدولة وهم مخسة:     
اخليل، آغا العرب، وكيل احلرج، ويوجد حتت تصرف هؤالء املوظفني السامني العديد من املوظفني الثانويني مثل الكتاب األربعة 
أبواب  الزرع، خوجات  اجلمارك،خوجه خمزن  العيون، خوجه  القصر، خوجه  )خوجه  اخلوجات  ومجاعات  )اخلوجا ابشي(  الكبار 

 (          27،  26،  2012....( الذين كانوا يوفرون اخلدمات االجتماعية واالقتصادية واألمن.)سعيدوين، املدينة 
   (08)الصورة م.1752- 1751ه/1165احلاج حسن خوجه على شاهد قربه املتوىف سنة أطلق هذا اللقب على 

   خواجه اخليلكان:  -8 
م يف حراسة عزل البايليك ورعاية مواشي الدولة فقط. 18ابللغة الرتكية آالت خوجاسي، وكان يتمثل عمله قبل  املعروف  

( أما بعد هذا القرن فاتسعت وظيفة " خواجه اخليلكان " يف اإلشراف على إدارة أمالك البايليك حيث 26،  1987)سعيدوين،  
( كما يتابع  184اة اليت تؤخذ من الرعاية القاطنني يف الصحراء، )امليلي، د.ت.  يستقبل ما يدفع للدولة والداي من هدااي وخراج وزك

مواشي الدولة اليت تصادر من األهايل، وهبذه املهامات كان يزود موظفي الدولة ابملواد الغذائية االزمة ويعمل على جتنيد الفرسان 
( ويساعده يف عمله أعوان من اخليالة يعرفون  26،  2012،  )سعيدوين  ويتزعم يف بعض األحيان الفرق العسكرية لتأديب الثائرين. 

 (   25،  1987ابلربارحة إضافة إىل أربعة موظفني دائمني وهم ابش شاوش وكاهية ابش مكاحلي، وابش عالم. )سعيدوين،  
 ( 10)الصورة. 1802- 1801ه/1216أطلق هذا اللقب على سليمان خواجه على شاهد قربه 

بينج بك" الفارسية واليت تعين اخلمس، استعملها العثمانيون للداللة على مخس األسرى  "    من لفظخوجه الباجنك:    -9
 املغتنمني من احلرب، والذين يسجلون يف أوجاق املستجدين لكي يصبحون يف خدمة الدولة العثمانية.     

ة عن القرصنة البحرية ومهامه تصفية إن عمل "خوجه الباجنك" يف اايلة اجلزائر فهو الكاتب الذي يسجل كل الغنائم الناجت
وتوزيع الغنائم اليت جلبها القرصنة من البحر؛ ويذكر كوالن أن كلمة " الباجنك"  فارسية، تكتب  الكلمة بشكل منتظم " بنجك"  

جند  ( كما  Colin, 1901,172) وتشري إىل كتابة كانت تثبت على العبيد املعروضني للبيع، حتمل امسهم، قامتهم، وجنسيتهم.
تعرب عن نوع من بطاقة احلرية اليت جيب على العبيد احملررين أن     Pendjik–نفس التعريف يف أحد القاموس أن لفظ بنجك  

 ( Kieffer et Bianchi, 1837, 230 )حيملوهنا معهم، واليت حتتوي على اسم حاملها، وطنه، وصفاته.
أنه ليس هنالك اختالف بني التعريفني ألن األمر مرتبط ابلقرصنة اليت هي جهاد حبري التجأ له املغاربة حلماية سواحلهم أرى  

م  16ه/ 10من الغزوات األوروبية املسيحية املتكررة وحيصلون من خالهلا على غنائم كثرية، عرفت ازدهارا ملحوظا خاصة يف القرنني  
زائرية آن ذاك كانت تعتمد بشكل كبري على الغنائم البحرية من أرابح وأسرى، وما تفرضه من م. حيث أن الدولة اجل17ه/11و

 ( 62، 2012إاتوات على هؤالء األسرى. )سعيدوين، 
ورد لقب " الباجنك " على شاهد قرب ابراهيم بن خوجه الباجنك، حيث مل يذكراسم الوالد بينما ذكر لقبه الوظيفي فقط. 

 (    11)الصورة
املغرب    لداي:ا  -10 فتح  يف  سامهوا  الذين  اإلنكشاريني  من  اجلنود  على  العثمانيني  أطلقها  "اخلال"  تعين  تركية  كلمة 

( حيث  175،  1996اإلسالمي، مث متكنت هذه الطائف من اجلنود اإلستالء على سلطة حكم الوايل العثماين يف اجلزائر)اخلطيب،  
احلاك على  اجلزائر  اايلة  يف  "الداي"  لقب  سنة  اطلق  من  حكمهم  ميتد  الداايت  عصر  خالل  اجلزائر  يف  العام    - 1081م 

م(  1689-1671كان ينتخب يف أول األمر من طائفة الرايس سنة )  (  99،  2006م )عبد القادر،  1830-1671ه/1246
بني ضباط  ، وأصبح خيتار من  1711وتعززت سلطته خاصة بعد إلغاء منصب الباشا الذي كان ينصب من طرف الباب العايل سنة  

اإلنكشارية من بني ثالثة موظفني سامني وهم: اخلزانجي، وآغا العرب وخوجه اخليل؛ حيث صار نظام احلكم شبيه ابحلكم اجلمهوري  
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(  وكان "الداي"  ينتخب 24،  2012احلديث، فصار للداي سلطة شبه مطلقة يف مجع الضرائب وحفظ املال الداخلي.)سعيدوين،  
،  2006،95تنفيذ ما يقرره الديوان الذي انتخابه، من مهامه تعني وعزل وتبديل الباايت. )عبد القادر،  مدى احلياة مع تكليفه ب

99   ) 
م واملدفون مبقربة سيدي عبد الرمحان مبدينة  1676ه/ 1087لقب هبذا اللقب  يوسف داي على شاهد قرب ابنه املتوىف سنة  

  (    252، 2014اجلزائر )حباش، 
ملوك دورا هاما يف العامل اإلسالمي وذلك منذ عهد املعتصم ابهلل )أبو اسحاق حممد املعتصم ابهلل لعب امل:  مملوك  -11

ه( ملا استكثر من شراء الغلمان من األتراك، وخدمهم كحراس له، مث عظم أمرهم فأصبحوا يشكلون اجلزء األكرب من  227- 218
لى السلطة دون اخللفاء. وكان للمملوك مكانة مميزة حيث ال ينقصه عن اجليش اإلسالمي، حىت سيطروا على إدارة الدولة فاستولوا ع

األحرار شيء يف احلياة اإلجتماعية والعامة. ويف معظم األحيان كان حيصل على حريته إما أبن مينحها أو يشرتيها أو يغتصبها، حيث 
واإل اجليش  قيادة  هلم  فأسندت  األمراء  طبقة  إىل  املماليك  هؤالء  بني  من  من ارتقي  وغريها  اإلدارية  املناصب  أهم  على  شراف 

 (    1989،507اإلمتيازات.)الباشا،  
 ( 01م. )الصورة 1545ه/952أطلق لقب "اململوك" على أيب حممد حسن أغا مملوك خري الدين على شاهد قربه املؤرخ سنة  

"، وأطلق هذا اللقب على اخللفاء  شاع استخدام لقب "املوىل" مضاف إىل ضمري مجع املتكلم بصيغة "موالانموالان:  -12
العباسيني كما توضحه بعض املراجع التارخيية، أما أقدم استعمال له على النقوش لقب به الشيخ  حمسن بن احلسني بن علي بن أيب  

م مبسجد األزهر، وهو حمفوظ مبتحف الفن اإلسالمي ابلقاهرة، وأطلق  962هـ/351طالب به يف نص تعمريي من حوايل سنة  
ل كبري على اخللفاء الفاطميني كما لقب به بعض الوزراء. وأصبح لقب "موالان" منذ عهد صالح الدين األيويب من أهم ألقاب  بشك

م فأتيح استعماله لكبار املوظفني  15ه/9السالطني وامللوك، غري أنه استعمال يف بعض األحيان على كبار األمراء، أما يف القرن  
 .( 521- 519، ص.1989بعد لكبار رجال الدين. )الباشا، املدنيني مثل القضاة، وفيما 

أما يف املغرب اإلسالمي فتلقب به معظم السالطني الزاينيني حيث نقش على العمائر وعلى شواهد قبورهم،  واقرتن هذا 
لعهد العثماين ابجلزائر فلقد  ( أما يف ا330،  329،  2003اللقب يف الفرتة الزاينية بـ " موالان السلطان" أو "سيدان وموالان" )مرابط،  

به   أغا املتويف سنة  لقب  الدين على شاهد قرب مملوكه أيب حممد حسن  تذكر املصادر    (  01)الصورةم،1545ه/ 952خري  بينما 
ء"  التارخيية أنه كانت اجلزائر يف أول عهد العثمانيون حيكمها حاكم أطلق عليه لقب " ابيالرابي" وهي كلمة تركية تعين "أمري األمرا

ابللغة العربية وكان يتوىل تسري اايلة اجلزائر وتونس وطرابلس، مث فيما بعد اقتصرت سلطته على اايلة اجلزائر فقط. )عبد القادر،  
2006 ،76  ) 

فارسي أصل الكلمة " كدخدا" مبعىن " رب الدار" مث صار لقبا مبعىن احلاكم   -هو لفظ تركيالكاهية أو كدخدا:    -13
ذا القب رمسيا يف العهد العثماين فأصبح يطلق على كل معاون أو مساعد للموظف الكبري يف الدولة. )اخلطيب،  أو عمدة، استعمل ه

" كحيا"  363،  1996 فينطقوهنا  األترك  أما  " كتخدا"  بصيغة  املصطلحات  وكتب  القواميس  يف  موجودة   ،)(Kieffer & 
Bianchi, 1837, 566)    خيتلف تعريف الكاهية على الوظيفة املوجودة يف إلايلة اجلزائر فهو أيضا تقلد منصب "املساعد  ال

ولكن مرت وظيفة الكاهية يف اايلة اجلزائر مبرحلتني املرحلة األوىل وهي متتد من القرن السابع عشر إىل أوائل القرن   الرئيسي للداي"،  
األوىل اليت تضم الدي ومساعديه وعلى رأسهم الكاتب األكرب املعروف ابلكاهية    الثامن عشر حيث كان الكاهية ينتمي إىل الطبقة 

ولقد فقد الكاهية    (9،  1987والذي كان يدير شؤون حكم الدولة اجلزائرية إىل جانب الداي وذلك مبوافقة اجمللس العام )سعيدوين،
العثماين حيث اكتسبها ابلتدريج اخلزان العهد  أواخر  الفرنسي هذه الصالحيات يف  جي، وأصبحت نفوذ الكاهية اابن االحتالل 

 (  162،  2012للجزائر ال يتجاوز اإلشراف على احلرس املدين.     ) سعيدوين، 
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    ( 12)الصورةسرف بن محدان بن العيد بن مامه )غري مؤرخ(  ورد هذا اللقب  بصيغة " كهيا"  على شاهد قرب  

 
شاهد  01الصورة    :

 قرب أبو حممد حسن آغا املتوىف
سنة 

 م( 1545ه/952

قرب 02الصورة   شاهد   :
سنة   املتوىف  ابشا  عبدي 

 م 1732ه ـ/ 1145

 
شاهد  03الصورة    :

 قرب
آمنة  فاطمة   بنت 
 بنت عبدي ابشا

سنة   املتويف 
 م 1769-1768ه/1182

 
: شاهد قرب  04الصورة  

سلطانة بنت عبدي ابشا املتويف  
- 1757ه/1171سنة  

 م 1758

: شاهد قرب ابراهيم  05الصورة  
سنة   املتوىف  هـ/  1158ابشا 

 م 1745

 
 : شاهد قرب 06الصورة

 حممد ابشا بن بكر 
 هـ1168املتوىف سنة 

 م 1754-1755/
 

 
 لي ابشا: احلاج ع07الصورة  

سنة  املتوىف  
 م 1815ه/1230

 
احلاج  08الصورة   قرب  شاهد   :

سنة   املتوىف   خوجه  حسن 
 م. 1752-1751ه/1165
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: شاهد قرب احلاج 09الصورة  

سنة   املتوىف  علي 
- 1751هـ/ 1165
 م. 1752

الصورة   
سليمان  10 قرب  شاهد   :

سنة   املتوىف  خوجه 
- 1801ه/1216
 م 1802

 
قرب  11الصورة    شاهد    :
 راهيم بن إب

  خوجة الباجنك غري مؤرخ    

 
سرف   :12الصورة   قرب  شاهد 

مامه  بن  العيد  بن  محدان  بن 
 غري مؤرخ الكاهية.

 
 األلقاب والوظائف على شواهد قبور مبدينة قسنطينة:   اثنيا: 

كاسم وظيفة أو للداللة على طبقة أو رتبة أو كلقب فخري، حيث أطلق هبذا املعىن استعمل لفظ "األمري"      األمري:   -1
على خمتلف الكتاابت األثرية واستعمال كلقب وظيفي عند العرب قبل اإلسالم، مبعىن" الوايل" واستمر استعماله كذلك يف العصر  

احلكم ورائسة اجليش، وغريها من األمور، وأستخدم أيضا  للداللة على واليته على  صلى هللا عليه وسلم   اإلسالمي فلقب به الرسول  
 ( 116، 1965مبعىن الوالية العامة يف هذا العصر املتقدم.)الباشا،  

م، امللقب حبسونة واملدفون ابملقربة العائلية 1799ه/ 1214تلقب به األمري حسن بن حسني ابي بن بوحنك املتوىف سنة  
   (Cherbonneau, 1856-1857, 127, 128)     جبامع سيدي خلضر.

أيضا أمري، حاكم، رئيس، آمر. واستعمل عند   ابك و ابي:    -2 بيوك أي كبري، ومرادفها  "ابك"  هي كلمة تركية من 
العثمانيني يف زمان مبكر حيث أطلق عالء الدين السلجوقي هذا اللقب على عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ومحل لقب "بك"  

- 1149لقب به حسن بك بن حسني)  (159،  158،  2000بينما الباقي فلقبوا ابلسالطني.)بركات،    ثالثة حكام العثمانيني
م، ودفن مبسجد سيدي  1754-1753هـ/1167م( املعروف ابسم بوحنك على شاهد قربه املتوىف سنة  1754-1436ه/1167

 ,Cherbonneau, 1856-1857خلضر، الذي شيده حيث يوجد ضرحيه يف هناية الفناء، بعد حكم دام سبعة عشر سنة. )
105   261;  Mercier, 1903, (بك حسن  بن  بك  حسني  أيضا  به  وتلقب  - 1794-1792ه/ 1207-1209( 
 ( Cherbonneau 1856-1857, 126)  م(.1795- 1794ه/ 1209(على شاهد قربه املتوىف سنة )1795

استحدث هذا اللقب أايم سنان ابشا يف أما " الباي"  لقب وظيفي من العهد العثماين يقال أنه حتريف من أصل "بك"،  
 (  68،  1996م يف إطار الرتتيب العسكري إىل جانب لقب "داي" تلقب به حكام تونس العثمانيون)اخلطيب، 16القرن 

أما يف إايلة اجلزائر فأطلق لقب "الباي" على والة البايليكات حيث نصب على كل ابيلك وهم ابيلك الشرق ومقره مدينة 
ابيلك الغرب ومقره مدينة وهران وابيلك التيطري ومقره مدينة ملدية، وكان لكل ابي نظام داخلي خاص به  وتراتيب وله قسنطينة و 

أعوان من قيادة وشيوخ، كما كانوا يدفعون الدنوش للداي واهلدااي من حيواانت ومواد غذائية متنوعة وغري ذلك حسب غىن البايلك. 
 (  95، 94،  2006عبد القادر،  ف الداي وأيضا عزهلم أو تغريهم. )ويتم تعيني هؤالء الباايت من طر 
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م(،  1792- 1771ه/1207-1185أطلق لقب "الباي" على صاحل ابي الذي كان حاكما على مقاطعة قسنطينة )   
سنة  املتوىف  الزمان"  ابي   " مركبة  بصيغة  اللقب  وورد  شعرية،  أبيات  من  يتكون  قربه  شاهد  على  الذي كتب  النص  إن 

)فايست،  ( ودفن مبدرسة سيدي الكتاين حيث يوجد ضرحيه، يف هناية املسجد عند املدخل على اليسار13م)الصورة1792ه/1207
بعد  77،  76،  2010 حىت  "ابي"  بلقب  ابي  صاحل  لقب  املتويف ( كما  مصطفى  مثل  أوالده  قبور  شواهد  على  وفاته 
املتوفاة  1806ه/1224 وبناته كخدوجة  عائشة  1817ه/1233م  زوجته  قرب  وشاهد   ,Mercier)  م1826ه/1242م، 

(  ومجيع هذه شواهد القبور موجودة ابملقربة العائلية لصاحل ابي مبدرسة سيدي الكتاين. وتلقب أيضا هبذا اللقب أخر 1902,78
م.  1833ه/1249م( على شاهد قرب ابنته زهرية املتوفاة  1837-1826ه/ 1253-1242ت مدينة قسنطينة وهو أمحد ابي)اباي

وكل هذه القبور ال تزال موجودة يف نفس املوقع وهي املقربة العائلية لصاحل ابي مبدرسة سيدي الكتاين حيث يوجد أيضا ضريح هذا  
 الوايل. 

ء والصلحاء وأصله يف اللغة الطاعن يف السن، ولقب به أهل العلم والصالح توقريا هلم من ألقاب العلما لقبالشيخ:  -3
 (     17)القلقشندي، د.ت.،   كما يوقر الشيخ الكبري، و الشيخّي نسبة إليه للمبالغة.

وش األثرية  إن جمال استعمال لقب "الشيخ" جد واسع حيث اتفقت أراء واضعي الدساتري مع األمثلة اليت وردت على النق   
املسلمني،   غري  من  والكتاب  امللوك  وبعض  واحملتسبني،  الكتابة،  ورجال  والوزراء،  العلماء،  لبعض كبار  استعمل  اللقب  هذا  أن 
واألجانب؛ ويرجع اللقب اترخييا كاسم وظفي إىل الفرتة ما قبل اإلسالم، إذ كان يطلق لقب "الشيخ" على زعيم القبيلة العربية،  

ن بني أهل العصبية والنفوذ فيها، وكان يشرتط فيه، أن يكون متقدم يف السن، ويتصف ابلكرم واملروءة، وبقيت  حيث كان خيتار م
،  1966)الباشا،    وظيفة "شيخ القبيلة" معروفة حىت ما بعد اإلسالم، إذ كان مهامه" يف دولة املماليك خيتار من قبل السلطان.

627 ،628  ) 
بة فخرية وبعضها وظيفي " كالشيخ الفاضل" و"شيخ اإلسالم" و"شيخ البلد". )بركات،  واستعمل لقب "الشيخ" بصيغة مرك 
2000 ،217   ) 

العديد من األلقاب وردت     اللقب على شاهد قربه  مع  أبو زكاراي حيي بن حمجوبة واقرتن هذا  تلقب بلقب "الشيخ" 
صدر احملصل العالمة املفيت احملقق الفهامة" على شاهد قربه املتوىف  ابلصيغة التالية " الشيخ العامل احلافظ اجملتهد املنتصب الواعظ ال

 (   Mercier, 1902, 23, 24م. )1608ه/  1017سنة 
  

 اثلثا: األلقاب والوظائف على الكتاابت الشاهدية مبدينة تلمسان: 
بهلقد سبق وأن  الباي:    -1 الثالثة لإلايلة اجلزائر حيث  لقب  اللقب الذي كان يلقب به والة املقاطعات   ذكران هذا 

املسرات اخلليفة  بن  ابي  سنة   مصطفي  املتوىف  مصطفى  ابنه  قرب  شاهد  )الصورة1768- 1767ه/1181على  )معزوز  14م   )
العيش199،  2001ودرايس، ابنته  قرب  شاهد  على  بوشالغم  امللقب  مصطفى ابي  وأيضا  سنة  (  املتوفاة  م  1783م/1198وش 

( ويعترب مصطفي ابي أبو الشالغم بن يوسف بن حممد بن اسحاق املسرايت، هو الذي مجع يف 403،  135،  2015)حيياوي،  
نة توليته مابني اإلايلة الشرقية والغربية فكان يف أول أمره اباي على مزونة وتلمسان معا، مث معسكر اليت كانت وسطا مابني مدينيت مازو 

وتلمسان، مث نقل حكمه إىل وهران بعد فتحها وجعلها مفر إلايلة الغرب واستقر هبا مع أهله هبا، حيث يعترب أول ابايت مدينة 
ه/  1146مرة اثنية، فخرج منها واختذ من مدينة مستغامن مقرا له ومات ودفن هبا    سبانوهران، وبقي هبا حىت استوىل عليها اإل

 (   274، 273،  2009م.)املزاري،  1733-1734
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( ورد هذا اللفظ بصيغة "التاجر 326، ص.1965،  1وهو املكتسب عن طريق البيع والشراء)الباشا، ج  التاجر:   -  2
اجلليل" و هو لقب وظيفي أضيف له لقب تفخيم و إجالل أطلق على أيب زيد عبد الرمحن بن الفقيه العامل أيب العباس أمحد العقباين 

و لقب به أيضا احلاج أمحد األندلسي على  (  15)الصورة  (،  Brosselard, 1861, 418)   م، 1608ه/1017املتوىف سنة 
أيضا لقب وظيفي  (  بصيغة "التاجر املكرم"  118،  2001م، )معزوز ودرايس،  1639-1638ه/ 1048شاهد قربه املؤرخ سنة  

مركب مع لقب تفخيم وتكرمي كما اقرتن بلقب النسبة وهو األندلسي مما يدل على هجرة األندلسيني خاصة بعد سقوط غرانطة 
وتوافدهم إىل سواحل املغرب اإلسالمي ومن املدن اليت عرفت هذا التوافد مدينة تلمسان حيث أدخل هؤالء األندلسيني العديد من  

 ع واحلرف كالتجارة.     املهارات والصنائ
من ألقاب العلماء وهو اسم فاعل من فُقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجّية، وإمنا يقع على اجملتهد دون    هوالفقيه:    -3

لكثري املقّلد، أما إطالقه على فقهاء املكاتب وحنوهم فعلى سبيل اجملاز. مل يستعمل هذا اللقب الكتّاب ابلداير املصرية إال اندرا، و ا
 (  22منهم يستصغرون التلقيب به ويعّدونه نقصا، بينما واستعمله أهل املغرب يف التعظيم. )القلقشندي، ، د.ت.،  

و      املقري  قبورهم كعائليت  منقوش على شواهد  العلماء حيث جنده  من  تلمسان كثري  مدينة  "الفقيه" يف  لقب  استعمل 
القضاء والتعليم مبدينة تلمسان منذ العهد الزايين واستمروا يف وظائفهم حىت بعد الوجود  العقباين اللتان تعتربان من أهم رجال الدين و 

العثماين ابايلة اجلزائر وعلى سبيل املثل وليس احلصر عائلة العقباين حيث  تلقب بلقب الفقيه أبو العباس أمحد العقباين واقرتن هذا  
( وعلى شاهد  16لفقيه العامل العليم" على شاهد قرب ابنته "أمة احلق" )الصورةاللقب الوظيفي الديين أبلقاب وظائفية ونعوت مثل "اا

( وعلى شاهد قرب ابنه أبو عبد هللا حممد اخلرويب بصيغة " الفقيه  17قرب زوجته "فتوحة أم ولد" بصيغة " الفقيه العامل النبيه" )الصورة
القاضي" )مرابط، العليم  الثالثة توفوا يف 2003،180العامل  الطاعون الذي أصاب مدينة 1555ه/964 سنة  ( وهم  م من جراء 

 (  Brosselard, 1861, 417تلمسان.)
يتلو كتاب هللا أي يقرؤه ويتكلم به،  كقوله كما إقرتن لقب " الفقيه" أيضا بصفة " األجل التايل الكتاب" وهو الفرد الذي     

حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وهو أيضا  الشخص احلافظ والدارس تعايل "الذين آتيناهم الكتاب يـَْتلونه حق تالوته" أي يتبعونه  
 (  104للقرآن الكرمي و العامل به يف حياته.)ابن منظور، د.ت.،

الفقيه  النعت بصيغة مركبة على العديد من شواهد القبور مبدينة تلمسان، فلقب به السيد سعيد هو أيضا ابن  ورد هذا 
(، وكما سبق القول 143، 2001م. )معزوز ودرايس، 1670ه/1080مد العقباين املتويف سنة  احملدث الفصيح البليغ أمحد بن حم

 فعائلة العقباين تقلدت عدة مناصب منها الفقه والتدريس والقضاء أاب عن جد.  
ظور، د.ت.،  رجل الذي جيمع بني الُفروسة والَفراسة يف اخليل وهو الثَّبات عليها واحلِذُق أبمرها.)ابن منهو الالفارس:  -4

( حيث حث الرسول صلى هللا عليه وسلم على تعليم املسلمني أبنائهم ركوب اخليل والسباحة، كما جاء يف قوله عليه أفضل 160
باحَة والّرِمايِة وركوَب اخليِل".   الصالة "علِّموا أبناءكم السِّ

ود" ويبدو أن هذه العائلة تعرف ابلفروسية ورد لقب الفارس على شاهد قرب "املسعود" بصيغة "الفارس األسعد الشيخ املسع
أن   أيضا  وما يالحظ  الشعال"،  الشيخ  املكرم  الفارس  "ابن  التالية  العبارات  السابقة  الصيغة  إىل  مهنتهم، ألنه يضاف  رمبا كانت 

. توىف هذا  صاحب القرب وصف بـ"الفارس األسعد"  إذ يف أغلب األحيان يطلق لفظ         "األسعد"على املوتى بصفة السعيد
يف   سنة  م،  1672ه/1082الفارس  املتوفاة  شاشة  ابنته  قرب  شاهد  على  مال  يوسف  تلقب  )معزوز  ، م،  1592ه/1000كما 

(  بـ "الفارس األشهر" ولقب الشهري من ألقاب ملوك املغرب، وتعين الشخص  18  19( )الصورة146،  101،  2001ودرايس،  
 (       16فعته. )القلقشندي، د.ت.، الذي شهرته ظاهرة أي من اشتهر وعلّو قدره ور 
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هو الشخص الذي يتوىّل فصل األمور بني املتداعيني يف األحكام الشرعية، عرفت هذه الوظيفة يف زمن النيب  القاضي:  -5
ول وسلم؛ وهذا اللفظ مشتق من القضاء، واختلف يف معناه فقال أبو عبيد:"هو إحكام الشيء والفراغ منه، بينما يق صلى هللا عليه

أبو جعفر النحاس:" ومسي القاضي قاضيا ألنه يقال قضي بني اخلصمني إذا فصل بينهما وفرغ، وقيل معناه القطع، يقال قضي 
الشيء إذا قطعه، ومنه قوله تعاىل:" فاقضي ما أنت قاضي." ومسي القاضي بذلك ألنه يقطع اخلصومة بني اخلصمني ابحلكم. على  

ب واأللقاب املتفرعة منه كالقضائّي و القاضوّي على أرابب األقالم يف اجلملة سواء كان صاحب  أن كتاب الزمان يطلقون هذا اللق
أيضا. )القلقشندي،   العامة  العلماء والكتاب ومن يف معناهم، وعلى ذلك عرف  أو غريها، كسائر  الوظيفة  اللقب متصّداي هلذه 

 (  451د.ت.،  
ي األكرب وهو من العلماء العثمانيني، وهو الذي يشرف على مجيع قضاة كان القضاء يف إايلة اجلزائر من خصائص القاض    

البايليكات، وجملس القضاء األعلى املوجود مبدينة اجلزائر، الذي يتكون من قاضي القضاة واملفتون والقضاة من مذهيب املالكية 
          (  37، 1932واحلنفية. )املدين،

( وعلى شاهد 19م، )الصورة1557ه/ 964هد قرب ابنه حممد اخلرويب املتويف سنة  لقب به أيب العباس أمحد العقباين على شا
 (    191،  189، 2003م.)مرابط،  1566ه/ 973قرب حفيدته رمحونة املتوفاة سنة 

هو الذي يدرس العلوم الشرعية من التفسري واحلديث والفقه والنحو والتصريف وحنو ذلك. )القلقشندي،  املدرس:    -6
م، حيث ذكر اإلسم  1788ه/1202به سيدي حممد على شاهد قرب ابنه الشاب الفقيه حممد املتوىف سنة    ( لقب464د.ت.،  

ة الثالثي للعائلة اليت كلها من العلماء يف الدين وجاء ذكرهم ابلنحو التايل   "...الفقيه السيد حممد بن العامل العالمة البحر الفهام
    ( 208، 2001معزوز ودرايس، ()20سعيد الشباح" )الصورةاملدرس سيدي حممد بن الفقيه احلافظ السيد 

 

 
 :  شاهد قرب 13الصورة

سنة   املتوىف   ابي  صاحل  
 م. 1792ه/1207

 

 
قرب  14الصورة شاهد    :

مصطفى بن مصطفى ابي 
سنة   املتوىف  املسرايت 

- 1767ه/1181
معزوز  1768 )عن  م  

 ودرايس(

 
التاجر   15الصورة قرب  شاهد    :

أمحد  بن  الرمحن  عبد  زيد  أيب 
ه  1017العقباين املتوىف سنة   

م.)عن معزوز ودرايس( 0816/  
 

 
أمة  16الصورة قرب  شاهد    :

العباس  أبو  الفقيه  بنت  احلق 
املتوفاة  العقباين  أمحد 

م.عن  1557ه/964
 )مرابط(
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:  شاهد قرب فتوجة  17الصورة

أم ولد زوجة الفقيه أبو العباس  
املتوفاة  العقباين  أمحد 

عن  1557ه/964 م. 
 )مرابط(

 
قرب  :   18الصورة شاهد 

أمحد  احلاج  التاجر 
سنة   املتويف  األندلسي 

- 1638ه/1048
 م.  1639

 )عن معزوز ودرايس( 

: شاهد قرب حممد بن  19الصورة
الشباح   سعيد  بن  حممد  املدرس 

 م.  1788ه /1202املتويف سنة 
 )عن معزوز ودرايس( 

حممد  20الصورة قرب  شاهد   :
العليم  العامل  ابن  اخلرويب 
املتويف  العقباين  أمحد  القاضي 

/964سنة   م.  1557ه 
 عن)مرابط(

 
 

 رابعا: ألقاب النساء على شواهد قبور إبايلة اجلزائر: 
وعرف نظام األموة يف اإلسالم، وحيق لألمة أن تتزوج من حر أو عبد، وهي ضد احلرة واجلمع إماء وآم وإموان،  األمة:  -1

حيث األطفال الذين تلدهم من احلر، يصبحون عبيدا له، وحيق للزوج العبد أن يطلقها غري أن طالقها، يكون بعد الطلقة الثانية  
ة، وملا تلد األمة من سيدها تلقب ابسم "أم  بدون رجعة، وتعترب عّدة األمة سواء كانت أرملة أو مطلقة أو حامال، نصف عّدة احلر 

ولد"؛ كما تعترب طبقة اإلماء، من الطبقات املهمة يف اجملتمع لإلسالمي حيث كان النخاسون يعملون على تثقيف اإلماء وتعليمهن 
ذلك من اختذ هلن    فنون ترفيهية خمتلفة، وعادة هن مجيالت، ليبعن أبمثان ابهضة، كما حظيت اإلماء بتقدير من أسيادهم، ويظهر

 (  114، 1965شواهد قبور خاصة هبن. )الباشا،  
ٌة َخرْيٌ مِّن  كما ذكرت "األمة" يف عدة آايت من القرآن الكرمي كقوله تعاىل" َواَل تَنَكُحوا املُْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوأَلََمٌة مُّْؤِمنَ    

َوهللاُ يَْدُعوا   ْشرِِكنَي َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َولًَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخرْيٌ مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَِئَك يَْدُعوَن ِإىَل النَّارِ مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم َوالَ تُنِكُحوا املُ 
ُ آاَيتِِه لِلنَّاِس َلَعلُِّهْم يـََتذَكَُّروَن.")سورة البق  (    221رة:ِإىَل اجْلَنَِّة َواْلَمْغِفرَِة إبِِْذنِِه َويـَُبنيِّ

ورد هذا اللفظ يف إايلة اجلزائر مركبا مع عدة صيغ يف مدينة تلمسان أطلق هذا اللقب على نساء عائلة العقباين على     
أيب العباس العقباين، وهذا اإلسم الذي    الفقيه العامل  زوجته وبناته وحفيدته مركب مع أمساء هللا احلسىن مثل لقب "أمة احلق" بنت 

شاهد   على  سنة  نقش  يف  املؤرخ  )الصورة1556ه/ 964قربها  املتوفاة 16م،  العباد  حممد  الفقيه  ابنة  الرحيم"  أمة   " وأيضا   )
( و" أمة هللا تعاىل" شاهد قرب عائشة بيت احلاج حممد آغا بن صاري  203،  2003( )مرابط،  21م، )الصورة1578ه/986

 (.  118، 2015م )حيياوي، 1662ه/  1073املتوفاة سنة 
 مدينة قسنطينة تلقبت بلقب "األمة" معظم بنات وزوجة وحفيدة صاحل ابي فتلقبت بصيغة "أمة هللا" زوجته أما يف    

م، وحفيدته ايمنة بنت حممد اخللفة بن صاحل ابي  1824ه/ 1240م، وابنته فاطمة املتوفاة سنة 1826ه/ 1242عائشة املتوفاة سنة  
(  بينما تلقبت بصيغة "أمة هللا تعاىل" كل من 22م، )الصورة1834ه/1249م، وزهرية املتوفاة سنة 1825ه/1241املتوفاة سنة 
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ه  1238( واملرابطة عائشة املتوفاة سنة  23م.)الصورة1822ه /1237م، وآمنة املتوفاة سنة1817ه/1233خدوجة املتوفاة سنة  
 (   24م. )الصورة1823/

 (Mercier, 1902, 76-78 ،236-215،  2000؛ معزوز ودرايس   .) 
االسم بروسالر  ض  افرت  هلا  يعطى  أن  قبل  األوىل،  السبعة  األايم  يف  املولودات  على  تطلق  األمساء  هذه   أن 

بينما هذا غري صحيح، ألن هذا النوع من األمساء، أطلق أيضا على نساء متزوجات  (،    .Brosselard,1876, 120النهائي)
ذا النوع من األلقاب، و العثمانية ابجلزائر، كما أعطى فان برشم تفسريا أخر هلوهذا ما تثبته الشواهد القبور سواء تعود للفرتة الزاينية أ

كوهنا من األمساء اليت متيزت هبا النساء يف املغرب اإلسالمي، مستندا على أمساء، مسيت هبا عدة متوفيات يف جامع الكتاابت اخلاصة  
 (. Berchem, 1905, 183 )بقسنطينة من بينهن سيدتني.

ذه األمساء "أمة هللا" و "أمة احلق" و "أمة الواحد" بلقب "احلرة"  كشاهد قرب أمة احلق بنت الفقيه أبو العباس ن هكما تقرت 
هذا قرب احلرة املصونة الدرة املكنونة أمة  ( اليت نقش على شاهدها" احلمد هلل  16م، )الصورة1557ه/964أمحد العقباين  املتوفاة  

فتوحة اليت نقش على شاهدها عدة ألقاب وهي " احلرة اجلليلة" و " أم ولد" وهي اجلارية اليت تلد شاهد قرب أيضا على ..." و احلق
( فمن  92،  1965من موالها ذكرا  ومينحها بعض احلقوق  فال جيوز بيعها أو توارثها وإذا مات سيدها أصبحت حرة. )الباشا،  

يه أيب العباس أمحد العقباين، قبل وفاهتا وهلذا محلت لقب احلرة  خالل هذه األلقاب يبدو أن فتوحة  أعتقت من طرف زوجها الفق
على شاهد قربها؛ ومن هنا ميكن القول أن األلقاب املركبة " أمة هللا تعاىل" و " أمة الرحيم" و "أمة الواحد" و "أمة احلق"  و "أمة 

 النساء احلرائر.  هللا" هي ألقاب ألمهات وبنات أمهاهتن "أمة" كانت تطلق عليهن متيزا هلن عن 
(، لقب فخري كان يطلق يف دولة بين جناح ابليمن على 181نقيض األمة، واجلمع َحرَائِر )ابن منظور، د.ت.،    احلُرَُّة:   -2

لقبت به األشراف من النساء متيزا هلن عن اجلواري يف القصر.) الباشا،  ويل العهد واستعمل أيضا كلقب للسيدة أو األمرية، كما 
1965 ،423  )   

أطلق هذا اللقب يف اايلة اجلزائر على بنات وزوجات الباشوات والدايت والباايت ورجال الدين ورد اللفظ بصيغة مركبة مع  
سنة   املتوفاة يف  قربمها خدجية  علي جليب على شاهد  ابنتا  به  لقبت  اجلليلة"  "احلرة  مثل  الصفات  من  م.  1585ه/993العديد 

كما استعمل هذا اللفظ على شواهد قبور   (26)الصورةم، مبدينة اجلزائر،  1638ه /1048سنة  و فطمه املتوفاة يف    (25)الصورة
سنة  املتوفاة  العقباين  أمحد  العباس  أيب  الفقيه  زوجة  ولد  أم  فتوحة  قرب  شاهد  على  الصيغة  بنفس  تلمسان  مبدينة  النساء 

 (  17م.)الصورة1555ه/964
العقباين  بينما جاءت بصيغة "   العباس أمحد  الفقيه أيب  أمة احلق بنت  م،  1555ه/ 964احلرة املصونة" على شاهد قرب 

م، أيضا على شاهد قرب الزهرة بنت الفقيه االمام  1566ه/973( و رمحونة بنت القاضي أبو حيي العقباين املتوفاة سنة 16)الصورة
 احلرة األصيلة".  أيضا بصيغة "  م، وجاءت1582ه/ 990أيب العباس أمحد العقباين املتوفاة سنة 

"احلرة اجلليلة" بينما تنعدم متاما هذه الصيغ على كما وردت على العديد من شواهد القبور مبدينة تلمسان خاصة بصيغة  
   شواهد قبور النساء مبدينة قسنطينة.

ث، ويلحق يف الغالب بلفظ "املكنونة" و  معناه اللؤلؤة وكانت تلقب به املرأة ملّا تشبه ابجلوهرة املصونة من العبالّدرة :  -3
   ( 288،  287،  1989مأخوذ من الصيانة، ومعناه صيانة الشيء ووقايته من النظر واللمس وما حنو ذلك،  )الباشا،    وهو  " املّصونة"

الدرة املغفورة املكنونة " وورد هذا اللقب على شواهد القبور يف إايلة اجلزائر يف العهد العثماين بصيغة مركبة مثل " الدرة املصونة" و"
(  ورد أيضا على  27م، )الصورة1794-1793ه/  1208على شاهد قرب ارقية بنت احلاج أمحد بن عبد اللطيف املتوفاة سنة  
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أمحد  العباس  أيب  الفقيه  بنت  احلق  أمة  قرب  شاهد  على  املكنونة"  الدرة   " بصيغة  تلمسان  يف  النساء  قبور  شواهد 
 ا تنعدم متاما هذه العبارات من على شواهد قبور أمريات وزوجات ابايت مدينة  قسنطينة.   م، بينم1555ه/964العقباين

من فعل رََبَط الشيء أي شّده، والرابط ما ربط به، والّراَِبُط واملُراَبطُة هي مالزمة ثغر الَعُدّو، وأصله أن يـَْرِبَط  املرابطة:   -4
( ونفس التعريف 302ابطاً، ورمبا مسيت اخليل أنفسها رابطا.)ابن منظور، د.ت.، كل واحد من الفرقني خيله، مث صار لزوم الثغر رِ 

القلقشندي للقب "املرابط"  أبنه من األلقاب الّسلطانية،  وهو مالزمة ثغر العدّو، واملرابطّي نسبة إليه للمبالغة. وهو من  يعطيه  
   (27د.ت.،  ألقاب أكابر أرابب السيوف، كّنواب السلطنة وحنوهم. )القلقشندي،

يطلق هذا اللقب يف املغرب اإلسالمي عادة على أشخاص يتسمون ببعض الصفات كالتدين وإمتالك مواهب خارقة للعادة 
كمعاجلة بعض األمراض عند األطفال أو معاجلة املرأة العاقم وغريها من األمراض، وأيضا التنبؤ ابلغيب، كما يعترب حامل هذا اللقب 

تلقبت بلقب "املرابطة"  أـمة هللا تعاىل عائشة بنت صاحل ابي على شاهد قربها النساء  من األولياء الصاحلني،  سواء من الرجال أو
م، حيث كان قربها مميز عن ابقي القبور، مزين ابلراايت، ويتوافد على زايرته بعض األشخاص تربكا 1823ه/1238املتوفاة سنة  

 (  24( )الصورةMercier, 1902, 77هبا. )

 
قرب 21الصورة   شاهد   :   

العباد   الفقيه حممد  الرحيم بنت  أمة 
 م.1578ه /986املتوفاة سنة 

  )عن مرابط(

 
قرب  22لصورة ا شاهد   :

ابي   صاحل   بنت  زهرية  هللا  أمة 
 م.1837ه /1249املتوفاة سنة 

 
قرب  23الصورة  شاهد   :

سنة آ املتوفاة  ابي  صاحل  بنت  منة 
 م.1822ه/1237

قرب  24الصورة   شاهد  هللا  :  أمة 
بنت صاحل   املرابطة عائشة  تعاىل 
سنة  املتوفاة  ابي 

 م.1823ه/1238
  

 
احلرة 25الصورة  قرب  شاهد  )الوجه(: 
خدجية بنت علي جليب املتوفاة يف اجلليلة  

 م.1585ه/ 993سنة 

 

  
شاهد 26الصورة    :

املتوفاة احلرة اجلليلة  قرب   فطمه 
 م   1638ه /1048سنة 

  

  
قرب 27الصورة   شاهد   :

بنت   عبد  ارقية  بن  أمحد  احلاج 
سنة   املتوفاة  ه/  1208اللطيف 

    م.1794- 1793
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 خامسا: الصيغ الدينية والعبارات الوردة يف النصوص الشاهدية يف اايلة اجلزائر:  
 الت الدينية:  ستهالاال -1
وردت البسملة على معظم شواهد قبور الرأس مدينة قسنطينة كما تتبع يف بعض األحيان   البسملة والتصلية:    -1-1

مثلما هو ظاهر على شاهد قرب األمري حسن بن حسني ابي    بسم هللا الرمحن الرحيم  وصلى هللا على سيدان حممد" "ابلتصلية بصيغة 
م، و خدوجة بنت صاحل  1810ه/ 1224على شاهد قرب مصطفى بن صاحل ابي  م وأيضا  1799ه/1214بن بوحنك املتوىف سنة  

م، كما نقشت البسملة لوحدها "بسم هللا الرمحن الرحيم"  على شاهد قرب حسني بك بن حسن بك املتوىف 1817ه/ 1233ابي  
 م(  1795- 1794ه/1209سنة )

(Cherbonneau, 1856-1857,  126-128  معزوز قرب 211،  198،  2000ودرايس،  ،  وعلى شاهد   )
سنة   املتويف  ابي  سنة 13م)الصورة1793ه/1207صاحل  املتوفاة  ابي  صاحل  بنت  آمنة  قرب  شاهد  وعلى   )

 (  23(  )الصورةMercier,1902, 62, 76)م. 1237/1821
نة حيث جاءت بصيغة "بسم بينما استعملت البسملة على شواهد قبور مدينة تلمسان بشكال قليل مقارنة مبدينة قسنطي   

اعمر هللا الرمحن الرحيم" تليها التصلية على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم واحلمدلة، كتبت هبذا الشكل على شاهد قرب الفارس  
ما يالحظ على شواهد قبور مدينة  (،  بينما  134( )معزوز     ودرايس،  28م.)الصورة1648هـ/1058بن عمر امحد املتوىف سنة  

على شاهد قرب   ائر عدم كتابة البسملة سواء على شاهد الرأس أو القدمني بينما التصلية جاءت بعد الشهادتني أو عبارة التوحيد اجلز 
 ( 29)الصورة القدمني  لفطمه وخدجية ابنتا علي جليب.

الرأس مبختلف الصاحلمدلة:    - 1-2 قبور مدينة تلمسان متيزت بنقش احلمدلة على شواهد  يغ منها إن معظم شواهد 
كشاهد قرب أمة احلق بنت  "احلمد هلل"  على معظم الكتاابت الشاهدية وبعدد أقل بصيغة "احلمد هلل وحده" على شواهد أخرى  

وعلى شواهد أخرى بصيغة "احلمد هلل رب العاملني"  متبوعة  ( 16الصورة)  م1557ه/ 964الفقيه أبو العباس أمحد العقباين املتوفاة 
(، أما يف مدينة اجلزائر فنجد احلمدلة 141،  2001ى سيدان حممد عليه الصالة والسالم.)معزوز ودرايس،  ابلتصلية والتسليم عل

ه/  952تكاد تكون منعدمة حيث وردت بصيغة "احلمد هللا" على شاهد قرب أيب حممد حسن أغا مملوك خري الدين املؤرخ سنة  
 شواهد قبورها البسملة بينما احلمدلة تكاد تكون منعدمة.  ( بينما متيزت مدينة قسنطينة بكتابة على01م، )الصورة1545

 الشهاداتن والتصلية والتسليم والتوحيد:    -1-3
العبارة من العبارات اليت متيزت هبا شواهد   هذه  ال اله اال هللا حممد رسول هللا الصادق االمني صلى هللا عليه و على آله:  -

ذكر الشهاداتن ملحقة بعبارة " الصادق األمني" وهي صفة من الصفات اليت متيز هبا الرسول قبور اجلزائر يف الفرتة العثمانية حيث ت
الشكل هبذا  وردت  والتسليم  التصلية  إضافة  مث  والسالم،  الصالة  علي    عليه  ابنتا  وخدجية  لفطمه  القدمني   قرب  شاهد  على 

 (   29جليب.)الصورة
 كما كتبت ابلصيغتني التاليتني:    
: تعترب هذه العبارة  أيضا من العبارات اليت " له اال هللا امللك احلق املبني حممد رسول هللا  صادق الوعد االمنيال ا"     -

(  30ظهرت على شواهد قبور يف اجلزائر يف الفرتة العثماين  نقشت على شاهد قرب)القادمني( فاطمة ابنة آمنة بنت عبدي ابشا)الصورة
 بنت عبد هللا.  شاهد قرب)القادمني(  فاطمة وعلى 

نقشت هذه العبارة على أحد شواهد :    " ال اله اال هللا حممد رسول هللا الصادق االمني صلى هللا عليه وسلم تسليما"   -
 .  II.S.151قرب القادمني ابملتحف العمومي الوطين لالاثر القدمية حتت رقم جرد 
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البسملة حيث جاءت هبذه الطريقة " بسم هللا الرمحن كما نقشت على شواهد قبور مدينة قسنطينة بشكل قليل تسبقها     
بنت صاحل ابي  الرحيم   القادمني  آلمنة  قرب  االمني" على شاهد  الوعد  املبني حممد رسول هللا صادق  احلق  امللك  اال هللا  اله  ال 
     م. 1237/1821

كتبت بشكل كبري على شواهد قبور)القدمني( مبدينة تلمسان ابلشكل التايل "أعوذ ابهلل من الشيطان اإلستعاذة:  -1-4
ويعود نقش اإلستعاذة على شواهد      (31)الصورةالرجيم " متبوعة عادة آبية قرآنية ويف بعض األحيان تكتب مباشرة بعد البسملة  

ألنه معروف عند املسلمني قبل قراءة القرآن أن يستعذ املسلم ابهلل من الشيطان   القبور ألهنا تتصدر يف أغلب األحيان اآلايت القرآنية، 
الرجيم ووسوسته، أما مبدينة قسنطينة فكتبت اإلستعاذة على شاهد قرب واحد كتب مباشرة بعد اآلية قرآنية هبذا الشكل " أعوذ ابهلل  

( على شاهد قرب ابن حمجوبة املتوىف 67ِظيٌم أَنـُْتْم ًعْنُه ُمْعرُِضوْن) السورة ص:  من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيم ُقْل ُهَو نـَبَأٌ عَ 
 (  بينما مل تنقش اإلستعاذة على شواهد قبور مدينة اجلزائر.         146، 2001)معزوز ودرايس،   1608ه/1017

لقرآنية اليت تكتب يف العادة على شواهد القبور نقش على شواهد القبور للفرتة العثمانية ابجلزائر اآلية ا  األايت القرآنية:   -2
حيث كتبت هذه اآلية على أحد شواهد   (185)سورة آل عمران:  اإلسالمية عامة على شاهد قرب القادمني يف اغلب األحيان وهي

َا تـَُوفَـّْوَن  قبور مدينة قسنطينة غري كاملة هبذه الطريقة "و  ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقيَاَمة" بينما كتبت على شاهد  ُكلُّ نـَْفٍس َذائِقُة اْلَمْوِت   َوِإمنَّ
َا تـَُوفَـّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقيَاَمة َفَمْن ُزْحزَِح َعْن النَّاِر َوأُْدخِ " و قرب)القادمني( مبدينة اجلزائر كاملة   َل اجلَنََّة فَاَز  ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ

     ( 32)الصورة نـْيَا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر."َوماَ احْلَيَاُة الدُّ 
بينما  كتب على شواهد قبور القدمني مبدينة تلمسان آايت قرآنية عديدة تعرب عن األقرار ابملوت والفناء،     ومنها ما   

ذا راجع لضيق ولكن هذه اآلايت جاءت على معظم الكتاابت الشاهدية خمتصرة وقلما كتبت كاملة رمبا ه  هي موعظة ألحياء
 مساحة الكتابة، أما اآلايت اليت نقشت على شواهد القبور مبدينة فهي كما يلي:    

( ، كما وردت هذه اآلية على معظم 88"ُكلُّ َشْيٍء  َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه هللا َلُه احلُْْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن" )سورة القصص:   -
 (  334، 327،  2001ٍء  َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ" )معزوز ودرايس،  شواهد القبور بشكل خمتصر " ُكلُّ َشيْ 

َها فَاٍن َويـَبـَْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلَْكرَاِم )سورة الرمحان:   - ( وتكون بداية السورة عادة على أغلب 27- 26"ُكلُّ َمْن َعلَيـْ
(  31كما نقش على الشاهد واحد عبارة "صدق هللا العظيم" )الصورةشواهد القبور ابلتعويذة " أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم،  

 ( 347، 2001)معزوز ودرايس، 
الذُّ   - يـَْغِفُر   َ ِإنَّ اّللَّ ِمْن رَّمْحَِة اّللِِّ  تـَْقَنطُوا  أَنُفِسِهْم الَ  َعَلى  َأْسَرُفوا  الَِّذيَن  ِعبَاِدَي  اَي  الرَِّحيُم" )سور "ُقْل  ُهَو  إِنَُّه  يًعا  ة نُوَب مجَِ

 ( 349، 2001( )معزوز ودرايس، 53الزمر:
ُ الَ إله ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل ََتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نـَْوٌم لَُّه َما يف السََّماواِت َوَما يف اأْلَ   - ِرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ " اّللَّ

ْن ِعْلِمِه ِإاَل مبَا َشاَء َواِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل   إبِِْذنِِه يـَْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهمْ  يـَُئوُدُه ِحْفَظُهَما   َوَما َخْلَفُهْم َوالَ حيُِيُطوَن ِبشيٍء مِّ
 ( 353، 2001( )معزوز ودرايس،  255َوُهَو اْلْعِلىُّ اْلْعِظيُم" )سورة البقرة:

قَاُلوا رَبُـّ   - الَِّذيَن  ِإنَّ  الَّيِت كُ "  اِبجْلْنَِّة  َوأَْبِشُروا  َواَلحتزنوا  َأالَّ خَتَّاُفوا  اْلَمالَِئَكِة  َعلَْيِهْم  تـَتَـنَـَزُل  اْستَـَقاُموا  مُثَ  ُتوَعُدوَن" )سورة نَا  نُتْم 
 (  368، 2001( )معزوز ودرايس، 30فصلت:

اُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزاًل َخالِِديَن فِيَها اَل يـَبـُْغوَن َعنـَْها  ِحَواًل ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا اّلصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّ    -
نَا مبِْثِلْه َمَدًدا ُقْل ِإمنََّ  ثـُْلُكمْ ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرىبِّ لََنِفَد الَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت َرىبِّ َوَلْو ِجئـْ َا ِإهَلُُكْم ِإلٌَه َواِحٌد ا أان َبَشٌر مِّ  يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ
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،  2001( )معزوز ودرايس،  110- 107َفَمن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل  َصاحِلَا َواَل ُيْشرِْك ِبعِبَاَدِة رَبِِّه َأَحًدا." )سورة الكهف:
384  ) 

ْنهُ  - ُم ِبَرمْحٍَة مِّ ُرُهم َرهبُّ ُْم فِيَها نَعِيٌم مُِّقيٌم َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا هللا ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم." )سورة التوبة: " يـَُبشِّ ،  21َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت هلَّ
 ( 390،  2001.( )معزوز ودرايس،  22

للميت ومواعظ  -3 الدعاء  العصيغ  العثماين  العهد  اجلزائر خالل  اايلة  الشاهدية يف  الكتاابت  وردت على  من :  ديد 
العبارات يف طلب الدعاء و الرمحة واملغفرة والفوز ابجلنة وطلب قراءة الفاحتة على روح امليت وموعظة تنبه خاصة األحياء وتنصحهم  

   وتذكرهم ابألخالق واألعمال احلسنة وَتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وهي:  
 مدينة اجلزائر:  -1-1
من فسيح ج  - واسكنه  قدس هللا روحه  املؤرخ سنة  "  عبدي ابشا  بفضله وكرمه"  شاهد قرب  -1732ه/  1145نانه 

 ( 02م.)الصورة 1733
(  وعلى شاهد قرب 05م،)الصورة  1745ه/1158" رمحه هللا ورحم املسلمني أمجعني"  شاهد قرب ابراهيم ابشا سنة    -

  خسرف ابشا.
ش     هللا"  رمحها   " مثل  خمتصرة  بصيغ  امليت  على  الرتحم  طلب  ورد  سنة كما  املتوفاة  جليب  بنت  خدجية  قرب  اهد 

     (25،  24م.)الصوراتن 1048ه/993
اي وقفا بقربان ادع  "  نقشت أيضا عبارة طلب الرمحة للميت ابللغة احمللية )الدارجة أو العامية اجلزائرية( ابلشكل التايل    -
 ( 33على شاهد قرب الرأس )الظهر( لألختني فطمه وخدجية ابنتا علي جليب.)الصورةبرمحتا لنا" 
"اي واقف على قربي يسر هللا له حسن اخلامتة من مل ينساين بقراءة الفاحتة" وردت هذه املوعظة وطلب قراءة الفاحتة على    - 

 ( 34م. )الصورة 1805ه/  1220روح املتوىف على شاهد قرب مصطفى ابشا على شاهد قربه )الظهر( املؤرخ سنة 
 (  35اي واقف على قربي ال تتعجب يف امري ابألمس كنت مثلك وغدا تصري مثلي. )الصورة -
سنة   - املؤرخ  الدين  مملوك خري  أغا  أيب حممد حسن  قرب  العبارة على شاهد  نقشت هذه  امللك:  لصاحب  إال  ملك  ال 

تها كان على شواهد القبور يف اجلزائر منذ العهد العثماين إذ ال جندها  م، ما يالحظ حول هذه العبارة أن بداية كتاب1545ه/952
 ( 01من قبل. )الصورة 

ايله سعادت  بومل اتكى رسولكدن شفاعت روحنه   - الباقي ميسر او لدى بكا شهادت اهلى سن نصيب  هو اخلالق 
امل(،  .Colin,1901, 157الفاحتة) املال  بيت  صاحب  علي  احلاج  قرب  شاهد  على  سنة  كتبت  - 1793ه/  1207تويف 
 ( 09)الصورةم. 1794

م،  1794- 1793ه/1208" كل ما سوى هللا تعاىل فاين" كتبت على شاهد قرب ارقية بنت احلاج أمحد بن عبد اللطيف    -
 . 1797-1796ه/1211( و شاهد قرب فاطمة بنت عبد هللا املتوفاة سنة 26)الصورة

ونفس العبارة نقشت أيضا على شاهد ( 36حلي الدامي الباقي" )الصورةكما كتب على شاهد القادمني عبارة "هو هللا ا  -
  م 1815ه/1230سنة  بينما وردت على شاهد قرب احلاج علي ابشا ابن خليل املتويف    م.1805ه/ 1220مصطفى ابشا  قرب  

ه الصيغ متيزت هبا  ( وهذ07)الصورة  ". بشكل خمتصر "هو الباقي" مع طلب قراءة الفاحتة يف السطور األخرية بصيغة "روحجيجون
 الفرتة العثمانية ابجلزائر.  
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 تلمسان:   -1-2
 العديد من املواعظ على شواهد قبور إخرتان منها أمهها هي:  كتبت  

زاد م  هل  تزود من معاشك للمعاد وقم هلل واعمل خري زاد وال جتمع من الدنيا كثريا فان ما لنفاد أترضى أبن تكون رفيق قوم  -
 ( 338، ص.2001( )معزوز و درايس، 37بغيـر زاد. )الصورةوأنت 

اي رب ان عظمت ذنويب فلقد علمت أبن عفوك أعظم ادعوك رب كما امرت تضرعا فاذا دعا فمن يرحم إن كان حمسن     -
 (  369، 2001()معزوز و درايس، 38... )الصورة 

( )معزوز   ودرايس،  39. )الصورةال مسيت ضيف هللا يف دار البقا فعلى امللوك  كرامة الضيف هم يكرمون النازل""    -
2001 ،373   ) 

تزود يف الدنيا من فعلك إمنا ينفع الفىت يف القرب ما كان يفعل فلن يصحب اإلنسان من بعد موته إىل قربه غري الذي كان  -
 (   337، 2001م قليال عندهم مث يرحل...)معزوز ودرايس، يعمل...اإلنسان ضيف ألهله يقي

متيزت شواهد القبور مبدينة قسنطينة يف كتابة النص على شكل قصيدة شعرية نذكر منها شاهد   أبيات شعرية:    - 1-3
 ( Mercier,1902, 62م.)1793ه/1208قرب صاحل ابي املتوىف سنة 

 ة ضريح الح أوج السعادة*** كما عقد اجلواهر النضاد
 به ابي الزمان أخو املعايل*** به قد راح صاحله رشاده 

 أمري عاش يف الدنيا سعيدا*** وعند املوت قد حاز الشهادة
 فكم منن له يف هللا جلت *** وكم أجرى لطاعته جواده 

 وجاهد يف سبيل هللا فوزا *** فأفىن الفنش واستوىف جهاده حصاده
 ه مراده  مدارس قد بىن هلل فضال *** وكم للخري بلغ

 بشهر حمرم قد مات أرّخ *** أمري حاز مفتاح السعادة  
م، امللقب حبسونة الذي 1799ه/1214األمري حسن بن حسني ابي بن بوحنك املتوىف سنة    واملثل الثاين وهو شاهد  قرب 

 ( Mercier,1902, 69نقش النص أببيات شعرية وهي كما يلي: )
 اي انظرا قف داعيا *** برمحة ذات سعة

 ذا حسن الذي*** شبابه ما ضّيعه ه
 قد كان أمريا صاحلا*** وعمره قد مجعه   

 ثالثة *** يف عشرة
 قلت إىل أن انقضا *** أرّخ يوم شهد اجلمعة   
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قرب  28الصورة  شاهد   :
املتوىف  الفارس   اعمر بن عمر امحد 

.)عن  م1648هـ/1058سنة  
 معزوز ودرايس(

 
 شاهد قرب : 29صورة ال
 القدمني لفطمه وخدجية  
 ابنتا علي جليب. 

 
شاهد  30الصورة   :

قرب القادمني فاطمة ابنة آمنة  
 بنت عبدي ابشا. 

 
قرب  31الصورة  :شاهد 

.)عن معزوز   القادمني حيمل اإلستعادة.
 ودرايس(

 
 : شاهد قرب 32الصورة 

آل   سورة  حيمل  القدمني 
 .185عمران :

 
(: شاهد قرب  33)الصورة  

ابنتا  الرأس)ال وخدجية  لفطمه  ظهر( 
 علي جليب.  

 
شاهد  34الصورة   :

)الظهر(   مصطفى ابشا.  قرب 
 نقشت عليه موعظة.  

 
قرب    :35الصورة  شاهد 

 القدمني نقشت عليه موعظة.

 
قرب  36الصورة  شاهد   :

عز   توحيد هللا  صيغة  حيمل  قدمني 
 .وجل

 
قرب  37الصورة  شاهد   :

 القدمني نقشت عليه موعظة.    
 

شاهد  38الصورة   :
عليه   نقشت  القدمني  قرب 

     موعظة. 

 
قرب  39الصورة  شاهد   :

 القدمني نقشت عليه موعظة.     
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 نتائج الدراسة:  
 من خالل دراستنا لشواهد القبور العثمانية ابايلة اجلزائر، توصلنا إىل النتائج التالية:       

أن مدينة اجلزائر زودتنا ابلعديد من األلقاب والوظائف لرجال الدولة كانوا ضمن طبقة اإلداريني الساميني يف الدولة     -
حكام وإداريني متثلت هذه األلقاب يف ألقاب حاكم إايلة اجلزائر الذين كان يطلق عليهم الباشا أو  اجلزائرية يف الفرتة العثمانية من  

م(،  1732-1724هـ/  1145-1136وهم:  الداي عبدي ابشا الذي كان حاكما على اايلة اجلزائر )   الداي وأيضا اللقبني معا
حممد ابشا بن بكر م(،  1745-1732هـ/  1158-1145)الذي كان حاكما على اايلة اجلزائر  الداي ابراهيم ابشا بن رمضان  

- 1212ا، الذي حكم اايلة اجلزائر )م(، مصطفى ابش1732-1724هـ/  1145-1136الذي كان حاكما على اايلة اجلزائر)
 احلاج علي ابشا.  م(،1805-1798ه/1220

عالوة على موظفني ساميني يف اجلهاز اإلداري وهم احلاج حسن خوجه  الذي لقب "ابش دفرت" و الذي شغل هذا    
واجه اخليلكان"  وأيضا  املنصب ملدة  سبعة وعشرون سنة وأيضا احلاج علي صاحب بيت املال وأيضا على سليمان خواجه وهو "خ

سرف بن محدان بن العيد بن  خوجه الباجنك" الذي مل يذكر امسه ولكن ذكر اسم ابنه "ابراهيم بن خوجه الباجنك" وأيضا  لقب "
 مامه الذي لقب " الكاهية" حيث أغفلت املصادر التارخيية عن ذكر هؤالء املوظفني واليت احتفظت بذكراهم الكتاابت الشاهدية.  

أطلق يف مدينة قسنطينة نقشت بعض األلقاب الوظيفة اليت كان يتلقب هبا حكام البايلك  ومها لقب "بك" و"ابي"  فأما    -
م( املعروف ابسم بوحنك،  وأيضا حسني بك بن  1754-1436ه/1167- 1149حسن بك بن حسني)  لقب  "ابك" على  

بك) به كل    م(،1795-1794-1292ه/ 1209- 1207حسن  فلقب  "ابي"  لقب  )من    أما  ابي  - 1185صاحل 
 ، وأيضا أمحد ابي.  " ابي الزمان"بصيغة مركبة   م(1792-1771ه/1207

كما وردت ألقاب أخرى تدل على اسم وظيفة أو طبقة أو رتبة أو كلقب فخري مثل: لقب "األمري" الذي أطلق على    
اب العلماء والصلحاء كلقب "الشيخ"  ألقم، امللقب حبسونة، وأيضا  1799ه/1214حسن بن حسني ابي بن بوحنك املتوىف سنة  

 أبو زكاراي حيي بن حمجوبة. الذي تلقب به 
مصطفي ابي بن اخلليفة املسرات على استعمل أيضا لقب "ابي" مبدينة تلمسان على حاكم اايلة الغرب فأطلق على    -

، كما زودتنا الكتاابت الشاهدية  شاهد قرب ابنه مصطفى، وأيضا على مصطفى ابي امللقب بوشالغم على شاهد قرب ابنته العيشوش
أبلقب وظائفية هلا معىن ديين وإداري مثل لقب "الفقيه" الذي تلقب به العديد من أفراد عائلة العقباين كـ الفقيه أبو العباس أمحد  

الفقيه األجل التايل الكتاب" "  أمحد بن حممد العقباين بصيغة  العقباين، حيث لقب بعبارة " الفقيه العامل العليم القاضي" وكما لقب به  
و"القاضي". وألقاب أخرى هلا مدلول إقتصادي مثل وظيفة التجارة اليت وردت بصيغة "التاجر اجلليل" لقب هبا أيب زيد عبد الرمحن 

نة الفروسية اليت بن الفقيه العامل أيب العباس أمحد العقباين، أو بصيغة "التاجر املكرم"  لقب هبا احلاج أمحد األندلسي. إضافة إىل مه
"الفارس األسعد" وتلقب به " الشيخ املسعود ابن الفارس املكرم الشيخ الشعال"  لقبت هبا عائلة الشيخ الشعال، واليت جاءت بصيغة  

 يوسف مال على شاهد قرب ابنته شاشة.   وتلقب به أيضا 
نجد يف مدينيت اجلزائر وتلمسان    لقب بينما اقتصرت ألقاب النساء على إظهار مرتبتهن أو درجتهن اإلجتماعية، ف  -

شواهد قبور بنات  "احلرة اجلليلة" أو  "احلرة اجلليلة األصيلة" و "احلرة املصونة،" أو " الدرة املكنونة"  بينما مل ينقش هذا اللقب على  
"  ركبة مثل " أمة هللا" و  وزوجة صاحل  ابي، كما استعمل لقب "األمة" على بعض شواهد قبور املدروسة يف املدن الثالث بصيغ م

    أمة الرحيم" و "أمة الواحد" و "أمة احلق".
الت الدينية على الكتاابت الشاهدية من البسملة واحلمدلة واإلستعاذة، حيث كتبت البسملة  ستهالنقشت العديد من اال  -

ة بكتابة احلمدلة، بينما نقشت خاصة على شواهد قبور مدينة قسنطينة وهي أقل درجة مبدينة تلمسان حيث متيزت هذه األخري 
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اإلستعاذة على شواهد قبور مدينيت قسنطينة وتلمسان وذلك ألهنا كانت دائما تسبق اآلايت القرآنية، أما مدينة اجلزائر تكاد تنعدم 
 البسملة واحلمدلة واإلستعاذة على شواهد قبورها.

نية بنقش الشهادتني بصيغة مل يسبق من قبل أن نقشت على متيزت الكتاابت الشاهدية يف اايلة اجلزائر يف الفرتة العثما  -
الكتاابت الشاهدية ابملغرب األوسط  وتتمثل يف عبارات التالية وهي: "ال اله اال هللا حممد رسول هللا الصادق االمني صلى هللا عليه  

مني." و أيضا عبارة " هو اخلالق الباقي" و هو  ال اله اال هللا امللك احلق املبني حممد رسول هللا  صادق الوعد اال"    و على آله." و
 الباقي". 

متيزت مدينة تلمسان عن مدينيت اجلزائر و قسنطينة بنقش على كتاابهتا الشاهدية العديد من اآلايت القرآنية تعرب عن    -
ل حياهتم فيما ينفعهم من اإلقرار ابملوت، كما متيزت أيضا بنقش عليها العديد من املواعظ اليت تنبه خاصة األحياء على استغال

 أعمال اخلري واإلبتعاد عن األعمال السيئة وذلك للفوز برضى هللا عز وجل وابجلنة.   
 متيزت مدينة قسنطينة أن الكثري من كتاابهتا الشاهدية نظمت على شكل أبيات شعرية.   -
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