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 تعــريفه وأنواعه وأشكاله التــراث 

،  ابن منظور في لسان العرب املحيطالتراث في معاجم اللغة العربية وفي األدب العلمي العربي هو )ما ورثناه عن األجداد( وأصلها من ورث يقول          

 .ورثه ماله ومجده

 عن زكريا ودعاءه إياه )
ً
َهْب ِلي  وقال هللا تعالى أخبارا

َ
 ِمْن آِل َيْعُقوَب ف

ُ
ِني َوَيِرث

ُ
ا َيِرث ُدْنَك َوِليًّ

َ
ا  ِمْن ل ِ َرِضيًّ

ُه َرب 
ْ
( أي يبقى 06( )سورة مريم:  َواْجَعل

ابر( وروي عن النبي )صلى هللا  
َ
 عن ك

ً
ابرا

َ
عليه وسلم(  بعدي فيصير له ميراثي ويقال )اورثه الش يء ابوه( أو )ورثه بعضا عن بعض قدما( أو اورثه )ك

 .قال )اثبتوا على مشاعركم هذه، فأنكم على أرث من ارث إبراهيم(أنه 

بدل كلمة )فولكلو             تراث(  )كلمة  العربية وضع  اللغة  العامة ملجمع  األمانة  لـ)الفلكلور( قررت  العربية كلمة مرادفة  للغة  لكي تكون  ر(  وعليه 

 .االنكليزية

ل من مؤلفات لغوية وفروعها والعلوم منها الطبية والفلكية والصناعية وغيرها وابنية وقالع  على اعتبار أن كلمة )تراث( تشمل ما تركه األوائ

عن وفنون من رسم وموسيقى وغناء ورقص وغيرها وكلها تشملها كلمة )تراث( وكان ال بد هنا من تحديد كلمة خاصة مرادفة لـ)الفلكلور( وفرزها  

 )التراث الشعبي( والعكس صحيح التراث الحضاري أو التراث القومي ووضعت تحديد
ً
 كلمة )التراث الشعبي( فأينما تجد )فولكلور( فهو إذا

ً
 .ا

. تعريف مصطلح »التراث«  
ً
 أوال

( وهو احد  سقيلي ال يوجد هناك تعريف خاص بالتراث ولكن هناك تعريفات كثيرة عن علماء وكتاب التراث وبخاصة التعريف الذي قدمه )

"أن التراث عبارة عن استمرارية ثقافية على نطاق واسع في مجالي الزمان واملكان تتحدد على أساس التشكيالت    :يقول   علماء اآلثار والتراث، حيث

 ولكنه متميز بيئيا"، بل أن  
ً
 نوعيا

ً
 متفاوتا

ً
 مكانيا

ً
 وحيزا

ً
هيرسكو  )العالم األمريكي  املستمرة في الثقافة "الكلية" وهي تشمل فترة زمنية طويلة نسبيا

 .( يرى ان التراث مرادف للثقافة، أي أنه جزء مهم من ثقافة الشعوب وليس منفصال عنه1963ـ  1895عالم الفولكلور الشهير ) (فيتس



2 
 

( بأنه  )جوجن( ـ فهو يعرف التراث بأنه من الخصائص البشرية العميقة الجذور التي تتناقل من جيل الى آخر، في حين يرى  ماك جريجور أما )

أ  ساليب الحياة، كما ينعكس في مختلف جوانب الثقافة وربما يمتد خالل فترة زمنية معينة وتظهر عليه التغييرات الثقافية  "اسلوب متميز من 

 .الداخلية العادية ولكنه يتميز طوال تلك الفترة بوحدة اساسية مستمرة"

ينبثق عنها من األنشطة املعاصرة، واملضاميو  - التقاليد املوروثة، واآلثار، والثقافة، وما  ه مجموعة كاملة من  أن  التراث أيضا على  ن،  ُيعرف 

ل التراث 
 
يهوالسلوكيات، وُيمث عاش، واملستقبل الذي سيتم  بناؤه، حيث إن  التر امللموس وغير امللموس  بشق 

ُ
 من الحاضر امل

ً
 أساسيا

ً
اث ينتقل  جزءا

 من جيل إلى جيل آخر.  

 رَ وقد عَ  -
َ
 إلى الصكوك التي وضعتها  التراثمصطلح »   ف

ً
 في العقود األخيرة من لدن منظمة اليونسكو، ويرجع ذلك جزئيا

ً
 كبيرا

ً
« في مضمونه تغيرا

تعبير الحية  اليونسكو. وال يقتصر التراث الثقافي على املعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية واألثرية، وإنما يشمل أيضا التقاليد أو أشكال ال

 إلينا، مثل التقاليد الشفهية، والفنون االستعراضية، واملمارسات االجتماعياملوروثة من  
ً
ة، أسالفنا والتي تداولتها األجيال الواحد تلو اآلخر وصوال

 يدية.  تقلوالطقوس، واملناسبات االحتفالية، واملعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون، واملعارف واملهارات في إنتاج الصناعات الحرفية ال 

 في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العوملة املتزايدة.   -
ً
 مهما

ً
ففهم التراث يشكل التراث الثقافي غير املادي، بالرغم من طابعه الهش، عامال

  يش اآلخر.الثقافي غير املادي للمجتمعات املحلية املختلفة يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على االحترام املتبادل لطريقة ع

إ  - لى آخر.  وأهمية التراث الثقافي غير املادي ال تكمن في تمظهره الثقافي بحد ذاته وإنما في املعارف واملهارات الغنية التي تنقل عبره من جيل 

 .والقيمة االجتماعية واالقتصادية التي ينطوي عليها هذا النقل
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. أنواع التراث وأشكاله
ً
 ثانيا

الحضاري:  1 التراث  والبابلي  ـ  الفرعوني  التراث  ويشمل  أنواعها  بكل  اآلثار  مثل  قديم  تراث حضاري  من  األسالف  لنا  ما خلفه  يشمل  وهو 

 .والسومري واآلشوري بكل عادياتها من مسكوكات وجرار وأواٍن ورسوم ونقوش.. وهو ما يسمى بـ)اآلثار القديمة(

 وحافظت عليه وظهرت  وهو التراث الذي يـ التراث القومي:  2
ً
 معينا

ً
شمل فترة الزمنية الذي ظهر فيه القوميات أشكالها كافة وأخذت لها نظاما

والفا الرومانية  القوميات  الفترة  في  ظهرت  وأطباء، حيث  ومغنين  وشعراء  مفكرين  من  وعلمائها  بتراثها  واعتزت  والقوميات  األمم  أثرها  رسية  على 

 وعليها بني التاريخ الحديث لكل أمةواالغريقية والعربية واتخذت لها أ 
ً
 .شكال القومية املستقلة لغة وأرضا وشعبا

وهو مكمل للنوعين األوليين الحضاري والقومي، حيث أصبحت لكل مجموعة أو بيئة صفاتها التي تتميز بها من عادات ـ التراث الشعبي:  3

 .وتقاليد وصناعات ومالبس.. الخ 

 أنواع التراث هناك أنواع عديدة للتراث، وهي على النحو اآلتي:  

ل باألماكن واملواقع البرية والبحرية، والتي تشتمل على املنتزهات   .2
 
الوطنية، التراث الطبيعي: ُيعتبر التراث الطبيعي أحد أنواع التراث، ويتمث

 ة، واملوائل النباتية والحيوانية، واملواقع الجيولوجية.  واملناطق البحرية املحمية، واملحميات الطبيعية، والحدائق النباتي

 تراث السكان األصليين: تكمن أهمية هذا النوع من التراث في قدرته على خلق روابط قوية بين الناس واألرض.  .3

 ستيطان البشري.  التراث التاريخي: يرتبط التراث التاريخي باألماكن التي تعرضت لالحتالل، وكذلك املواقع األثرية، ومواقع اال  .4

 التراث الثقافي.   .5

 .( كانوا أكثر دقة وعلمية، حيث قسموا التراث الى فروع وأقسام لتأخذ حصتها من الدراسة الدقيقة جدا االنتربولوجيا)  االجتماع  علماء ولكن  

 اربعة للتراث
ً
 .مثال خبر العالم اريكسون انواعا

 أنواع التراث ـ حسب تصنيف اريكسون ـ 

 .االجتماعي: وهو التراث )الحياة املباشرة( وعلى مستوى افقي ممتد مع الحياة بأشكالها كافةالتراث  .1
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التراث في  .2 النوع من  الى أخرى وهذا  أو من مرحلة  الى آخر   للتراث االجتماعي ويتضمن عليه النقل من جيل 
ً
التراث )النشأوي(: ويعد مكمال

 .تفاعل مباشر مع التراث االجتماعي

 .ي: ويتضمن جميع املنتجات الثقافية املخزونةالتراث املاد .3

 بفن الكتابة  .4
ً
 .التراث األدبي: يعتبر من املميزات الخاصة للتراث املادي وظهر مرتبطا

ها وهناك تشعبات كثيرة في التراث، منها التراث غير املادي وتدخل ضمنها الرقصات واالغاني، وترقيص األطفال والتراث الثقافي يدخل من ضمن

  كل  
ً
 قديما

ً
وليس  تراث الثقافات من أغاٍن وأشعار وقصص أو أساطير أو مالحم وغيرها إال أنها تؤكد حقيقة واحدة واضحة، وهي أن التراث ليس أدبا

والتي    ( Folklore) مؤلفات األجداد فقط، بل أن التراث يعيش في ثقافة الشعب ككل متكامل، وأن الجزء األكبر من التراث يعيش في الحياة الشعبية

تمييزا لها عن الثقافة الرسمية املوضوعة )املكتوبة( مثل القصص القصيرة والروايات التي وضعها   (Culture) لها ثقافة مميزة هي الثقافة الشعبية

 .األدباء املحدثون 

 مصادر التراث -

ا  يليها كتب  التراث،  الباحث عن  لدراسة  أهم مجال  األقدمون من مصادر مكتوبة هي  العرب واألجانب واملستشرقون  أن ما خلفه  لرحالة 

 .والوثائق واملخطوطات كلها تعطي صورة متكاملة ملختلف جوانب الحياة التي اندثرت 

الى   لكن حياة البشر اليومية أمر ال يمكن إغفاله، فقد انتقلت للثقافة املعاصرة، كل تجارب املجتمعات السابقة وبميل بعض الباحثين 

 .ية توقفت عن التطور وكانت مرتبطة بمرحلة تاريخية معينةاعتبار التراث ظاهرة ثقاف

وخالصة القول أن الدارسين للتراث يحصرون اهتمامهم في املصادر املكتوبة وذلك في العالم العربي بشكل خاص، وعلينا أن ال نغفل دور  

م( وكتاب  868م/  775لشحاذين والصعاليك عام ) علماء العرب االقدمين أمثال الجاحظ الذي كتب عن حياة العامة في عصره وعن املكدين وا 

م(،  967م/897م( بكتابه )كليلة ودمنة( وكتاب االغاني البي الفرج االصفهاني )759ه/142البخالء خير شاهد على ذلك وكذلك عبدهللا بن املقفع )

 ( وابن خلدون بمقدمته املعروفة.  م950هـ/ 339وكذلك الفارابي بكتابه املوسيقي الكبير )
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 قائمة اليونسكو ألنماط التراث الثقافي:         -

م وهو العام الذي خصصته األمم املتحدة للتراث الثقافي، بوضع قائمة ألنماط التراث الثقافي، وهذه األنماط 2002قامت اليونسكو في عام  

ما هي قائمة ُوضعت لتصنيف املواضيع، واألماكن، واملمارسات، التي ي  عتبرها الناس ذات قيمة تراثية، وهي كاآلتي:  ليست على سبيل الحصر إن 

 مواقع التراث الثقافي: مثل املواقع األثرية، واآلثار، واألبنية التاريخية.   .1

 املدن التاريخية: مثل املناظر الطبيعية الحضرية واملدن املدمرة.  .2

 املناظر الطبيعية الثقافية: مثل املتنزهات، والحدائق، واملزارع، واألراض ي الرعوية.   .3

سها ويحترمها الناس.   .4  املواقع الطبيعية املقدسة: وهي األماكن التي ُيقد 

 التراث الثقافي املغمور باملياه: مثل حطام السفن.   .5

 حف املنزلية. الحرف اليدوية.  املتاحف: تتمثل باملتاحف الثقافية، واملعارض الفنية، واملتا .6

 التراث الوثائقي والرقمي: ويتمثل باألرشيفات واملواضيع املودعة في املكتبات.  .7

 التراث السينمائي: ويضم األفالم واألفكار التي تحملها.  .8

 لغات.  التقاليد الشفهية: مثل القصص، والحكايات، والتقاليد غير املكتوبة، والتي تنتقل من جيل إلى جيل آخر. ال .9

املوسيقى  املناسبات االحتفالية: مثل املهرجانات، والكرنفاالت، والتقاليد التي تتم  ممارستها خاللها. الطقوس واملعتقدات والتقاليد الدينية.  .10

 واألغاني. 

 تقليدية.  الفنون التمثيلية: مثل املسرح، والدراما، والرقص. الطب التقليدي. األدب. تقاليد الطهي. الرياضات واأللعاب ال .11

التراث ورد في بنود املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة املنعقد في باريس بتاريخ   - تشرين أول عام    21إلى    17حماية 

 م في جلسته السابعة عشرة، توصيات للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، ومنها ما يأتي: 1972
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لحماية التراث: ولكن هذه الطريقة ال تكفي وحدها؛ وذلك بسبب حجم املوارد التي تتطلبها، حيث إن  بعض تعزيز جهود املستوى الوطني    .1

عاني من محدودية املوارد االقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية.  
ُ
 البالد ت

دولية سواء كانت مالية، أو فنية، أو علمية،  مشاركة جميع أفراد املجتمع الدولي في حماية التراث: وذلك عن طريق منح مساعدات ومعونات   .2

 .أو تقنية، لحماية التراث والحفاظ عليه

 

 الجزائر في الالمادي  الثقافي التراث قائمة

 أسئلة:  

 ماهي املصطلحات املرتبطة بالتراث؟ 

 العاملي  التراث حماية اتفاقية على املصادقة -

االتفاقية املتعلقة بحماية التراث العاملي الثقافي   م1972من نوفمبر    16في دورته السابعة عشرة بباريس في ال  املؤتمر العام لليونسكو  أقر  

 .تثنائيةوالطبيعي. تسعى هذه االتفاقية على املحافظة لإلنسانية ولألجيال القادمة على الشهادات الطبيعية والثقافية التي لها قيمة عاملية واس

      م. 2011على هذه االتفاقية وانتخبت عضوا في لجنة التراث العاملي في السابع من نوفمبر سنة  الجزائر وقد صادقت

 الحضاري  واإلرث الثقافة ثانيا. 

عام   7000القدم في مختلف عصور الحضارة اإلنسانية، فقد عثر على بقايا وآثار نشاط إنساني تعود إلى نحو عرفت الجزائر الحضارة منذ 

املحلي    ق.م واحتكت بعدة حضارات سجلها التاريخ، كالحضارة الفينيقية التجارية البحرية. ثم عرفت الجزائر في القرن السابع ق.م الحكم القرطاجي

م، ثم جاءت العصور اإلسالمية املتوالية، بين الفاطميين وبني عبد  682ق.م وعام    42يين، إلى أن احتلها الرومان سنة  املنبثق من الرحالة الفينيق

م، ثم توالت  1830إلى أن جاء االستعمار الفرنس ي في العصر الحديث عام    خضعت لحكم الخالفة العثمانية،  1518الواد والحفصيين وفي سنة  

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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. وانضمت الجزائر في نفس  م 1962م. ونيل االستقالل سنة  1954الجزائريين إلى أن اندلعت ثورة الجزائر في األول من نوفمبر/ تشرين الثاني  مقاومة  

 .العام لجامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة

املجاورة، وقد تأثرت الثقافة الجزائرية على مر    وعموما يمكن القول أن الحضارة في الجزائر هي متداخلة إلى حد ما مع دول املغرب العربي

 :العصور بعدة عوامل

  .الجوار فتأثرت الثقافة بالحضارات املجاورة •

 .اإلسالم  التراث اإلبراهيمي •

 .إفريقيا والعالم العربي واألندلس، اليهودية املغاربية واألندلسية •

 .االنفتاح على العالم وثورة االتصاالت •

 .االستعمار الفرنس ي •

 .املادي  غير منه أو املادي  هذه العوامل ساعدت الجزائر على إيجاد موضوعات ثفافية ذات صبغة تراثية عاملية، سواءو 

RBP 

 القائمة

معطيات حدود  إلى  الجزائر  لت  الئحة اليونسكو ملنظمةم  2015  سنة أكتوبر سج  ضمن  المادية  ثقافية  نقاط  للتراث   اليونسكو خمسة 

  :افي غير املادي، وهيالعاملي الثق

 ،به املرتبطة والعادات التقليدي  قورارة أهليل .1

 .الشيخ سيدي  األبيض بلدية ،بها املتعلقة واملراسيم الشيخية الزاوية .2

 ، الطوارق  عند  إمزاد  بمجموعات املرتبطة واملعرفة واملهارات املمارسات .3

 بالجزائر جانت واحة في السبيبة  ومراسم وطقوس عادات .4

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/2015
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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   .التلمساني  الزفاف بزي  املرتبطة الحرفية واملهارات العادات .5

 :ندرجها كالتالي حسب سنة التسجيل واملصادقة على ملفات ترشيحها من قبل اليونسكو 
سنة   الصورة االسم 

 التسجيل 

 الوصف  املوقع االحداثيات  الرقم 

أهليل  

 قورارة 

 

2008 00121 
 .أدرار  والية ، قورارة منطقة

W″50′0°17 N″50′27°52 

قورارة أيضا:  أهليل  شعري    يكتب  تراث  هو  غرارة":  "أهليل 

منطقة من  عن   الجزائرية الواحية قورارة  وغنائي  تبعد  التي 

الغرب الجنوب  باتجاه  كلمالعاصمة  ألف  بحوالي  هذا   ،ي  كان 

النوع من الغناء منتشرا في منطقة تميمون وما جاورها، منذ  

بعده   ليحمل  أزنون  باسم  اإلسالم  قبل  يعرف  وكان  القديم، 

ويرى البعض أن هذه التسمية مشتقة  ،  االسم الحالي أهليل

من "أهل الليل" باعتبار أن هذا الغناء يؤدى في الليل، بينما  

ا البعض  الكلمة  ربطها  أن  إلى  آخرون  ويذهب  بالهالل،  آلخر 

واألهليل هو   . "جاءت من التهليل هلل ومن عبارة "ال إله إال هللا

الجزائرية بالصحراء  املوروث  الغناء  من  كلماته  ،  نوع  تتناول 

وهو ما جعل أحد   ة واألولياء الصالحيناملغناة سير الصحاب

الطريقتين    املختصين يعتبره من الغناء الصوفي املستلهم من

الجزائر   في  املنتشرتين  و"القادرية"  "التيجانية" 

  .العربي املغرب  ومنطقة

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/2008
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00121
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=27_52_50_N_0_17_50_W_region:DZ_type:landmark
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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  الزاوية

  الشيخية 

  واملراسيم

 بها  املتعلقة

 

2008 00660 
 .الشيخ  سيدي األبيض بلدية

0.53936°W 32.898615°N 

بالزاوية  املتعلقة  الصوفية  العادات  تصنبف  تم 

قائمة  الشيخية    الالمادي   الشفهي   التراث  روائع  "ضمن 

الجزائر   "لإلنسانية طرف  من  امللف  تقديم  بعد  الجزائر  في 

ودراسته ثم املصادقة عليه من طرف لجنة منظمة اليونسكو  

العاملي سنة   إشعاعا   ،2008للتراث  الزاوية  هذه  وقد عرفت 

مقصد طالب الروحانيات    روحيا في فترات من الزمن، وكانت

وتعزيز  التراث  على  املحافظة  إلى  وتسعى  الذوقية،  والتربية 

القيم املجتمعية مثل حسن الضيافة واملمارسات الجماعية  

والرقصات   واألغاني  الكريم،  القرآن  وتالوة  كالتسابيح، 

ومسابقات   املبارزات  سيما  وال  والفلكلورية  التقليدية 

  .الفروسية

  املمارسات

  واملهارات

  واملعرفة

  املرتبطة

  بمجموعات

  عند إمزاد

 . الطوارق 

اإلمزاد إمزاد آلة  أو  تقليدية   هي  موسيقية 

الشكل   محدبة  األهقار،  طوارق  قبائل  عند 

 . جالتعزفها النساء ومحرمة على الر 

 . 

2008 00891 
تراث مشترك بين  

 والنيجر  مالي وشمالي الجزائر جنوب

تم إدراج آلة إمزاد وما يتعلق بها من مهارات ضمن الئحة  

التراث العاملي الثقافي الالمادي لإلنسانية تحت عنوان:  

املمارسات واملهارات واملعرفة املرتبطة بمجموعات إمزاد عند  

 الطوارق، 

إمزاد، حيث ارتبطت  وتحولت آلة إمزاد إلى رمز إلى موسيقى  

ارتباطا جوهريا وثيقا، وقد اعتمدتها   موسيقى إمزاد بآلة إمزاد

طوارقية    اليونيسكو كموسيقى  عامليا،  إنسانيا  ثقافيا  إرثا 

بامتياز. حيث تشكل موسيقى اإلمزاد وآلتها املوسيقية إحدى  

موسيقية   آلة  على  النساء  وتعزفها  الطوارق،  قبائل  زات  ممي 

ع
ُ
َرف باإلمزاد. وتجلس العازفة وتضع اآللة على  أحادية الوتر ت

ركبتيها وتعزف عليها باستخدام قوس. وتوفر آلة اإلمزاد أنغاما  

يؤديها   ما  غالبا  التي  الشعبية  األغاني  أو  لألشعار  مصاحبة 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/2008
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00660
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=32.898615_N_0.53936_W_region:DZ_type:landmark
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00891
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
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الرجال في املناسبات االحتفالية في مخيمات الطوارق. وغالبا  

القديم االعتقاد  حسب  املوسيقى  هذه  عَزف 
ُ
ت إلبعاد    ما 

نَقل  
ُ
وت النفسيين.  املرض ى  آالم  وتخفيف  الشريرة،  األرواح 

وخبرات صناعة اإلمزاد من جيل إلى جيل،و تنقل طرق العزف  

 .واإلنشاد واملعرفة املوسيقية شفهيا من جيل إلى جيل

  عادات

  وطقوس

  ومراسم 

  في السبيبة 

  جانت  واحة

 .[15]بالجزائر

 

2008 00665 
 بجنوبالجزائر جانت واحات

9.485°W 24.555°N 

بمدينة يقام  سنوي  تقليدي  احتفال  ،  الجزائرية  جانت  هو 

وتعتبر تقليدا تراثيا، من أهم املناسبات املحلية العريقة التي  

بها الذي   طوارق  تحتفل  الجزائري،  بالجنوب  الصحراء 

يصادف كل سنة اليوم العاشر من محرم في التقويم الهجري،  

حيث ترمز هذه املناسبة إلى السلم املدني والسالم وااللتحام  

تعاقدت   عندما  قرون  إلى  االحتفاالت  وتعود  االجتماعي، 

في الجنوب الجزائري على الصلح والسالم بين   الطوارق  قبائل

و"امليهان "أزلواز"  العتيقين  القصرين  جانب   ."سكان  وإلى 

باحثون   يرى  الطوارق،  قبائل  بين  وااللتحام  السالم  رمزية 

متخصصون، أن الرقصة تعبر عن حالة من السعادة عندما  

يلة الطوارق "آجر" اإلنتصار في معركة حاسمة  استطاعت قب 

 عند تعرضها لخطر تهديدات فرعون مصر. 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#citenote15
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00665
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=24.555_N_9.485_W_region:DZ_type:landmark
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
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  العادات

  واملهارات

  الحرفية 

  املرتبطة

  الزفاف بزي 

 التلمساني 

 

2012 00668 
 .تلمسان والية

1.3166696°W 34.8827758°N 

إدراج العادات والت قاليد واملهارات الحرفية املرتبطة بزي  تم 

للتراث   اليونسكو  قائمة  في  التلمساني،  التقليدي  الزفاف 

م، وعي عادات تقض ي بأن ترتدي  2012العاملي الالمادي سنة  

  
ً
 تقليديا

ً
العروس بحضور أهلها وصديقاتها املدعوات فستانا

من   مختلفة  بأنواع  يداها  زين 
ُ
وت اللون.  الذهبي  الحرير  من 

أكبر مسنة،  نقوش   امرأة  تأتي  ثم  الفرح،  الحناء كتعبير عن 

قفطان   ارتداء  على  لتساعدها  قرباتها  إحدى  تكون  ما  غالبا 

وتاج   الحلى  وضع  وعلى  وجمالي  فني  بشكل  مطرز  مخملي 

من   النوع  هذا  صناعة  في  الحرفية  املهارات  وهذه  مخروطي. 

املميز   التلمساني  الزفاف  بزي  املرتبطة  الجميلة  األزياء 

 .لعادات املرتبطة به نقلت من جيل إلى آخروا

لباس   أنه  التقليدي،  للباس  العاملي  بالتراث  املهتمون  ويرى 

من   أصلها  فالبلوزة  حضارات،  عدة  بين  يجمع  جميل  تراثي 

األمازيغية،   الحضارة  من  والفوطة  العربية،  الحضارة 

مستمدة   الشاشية  بينما  العثمانية  الحضارة  من  والقفطان 

   .الحضارة األندلسيةمن  

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/2012
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00668
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=34.8827758_N_1.3166696_W_region:DZ_type:landmark
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 : القائمة األصلية ملواقع التراث العاملي للجزائر

 :وهذه مواقع التراث اإلنساني العاملي في الجزائر، على قائمة منظمة اليونسكو، مرتبة حسب تاريخ إدراجها كالتالي

معيار  املوقع واإلحداثيات  الصورة االسم 

 االختيار 
 الرقم

 الوصف سنة التسجيل 

قلعة بني 

 حماد

 

34°03′40″N 04°58′40″W. 

 ( والية املسيلة)

سنة   1980 102 ثقافي  إلى  حماد  بني  قلعة  وبناء  إنجاز  تاريخ  يعود 

، وتعد حماد بن بلكين م على يد  1008إلى    1007

أحد معالم الحضارة اإلسالمية بالجزائر وامتدادا  

   .لدولة حماد بن بلكين

طاسيلي  

 ناجر

 

 ووالية تمنراست  والية إليزي 

26°20′N 5°00′E 

مختلط:  

 ثقافي 

 +طبيعي 

تتكون كهوف طاسيلي من صخور بركانية ورملية   1982 179

تعرف بـ "الغابات الحجرية". وتوجد الكهوف فوق  

وتحتوي   عميق،  جرف  يجاورها  مرتفعة  هضبة 

التي   النقوش  من  مجموعة  على  الكهوف  جدران 

   .تعود لحضارة قديمة

 ميزاب واد 

 

 والية غرداية 

32°29′14″N 3°40′53″E 

تأسس في القرن العاشر امليالدي على يد األباظيين   1982 188 ثقافي 

هندس ي   بشكل  تصميمها  تم  التي  مبانيهم  حول 

البيئة   مع  فة  متكي  لتكون  وعملي  بسيط  معماري 

   .من حولها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=34_03_40_N_04_58_40_W_region:MA_type:landmark&title=%5B%5B%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%7C.+%28%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%5D%5D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://whc.unesco.org/en/list/102
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=26_20_N_5_00_E_region:DZ_type:landmark&title=%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=32_29_14_N_3_40_53_E_region:DZ_type:landmark&title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kalaa_des_Beni_Hammad.5.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Tassili_rocks.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ghardaia.jpg
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 جيميلة 

 

 والية سطيف 

36°18′N 5°44′E 
سويكول  1982 191 ثقافي  أو  ارتفاع    جميلة  على  فوق    900تقع  م 

وهياكل   ساحات  على  وتحتوي  البحر،  سطح 

   .نيوكنائس وأقواس ومنازل على الطراز الروما

 تيبازة 

 

 والية تيبازة

36°35′N 2°26′E 
قديم،  مرك 1982 193 ثقافي  تجاري  ليجعلوها  ز  الرومان  ها 

 
احتل

قاعدة إستراتيجية بغرض فتح املمالك املوريتانية.  

الفينيقية   اآلثار  من   
ً
عددا تشمل  أنها  كما 

   .والرومانية والبيزنطية واملسيحية القديمة

 تيمقاد

 

 والية باتنة 

35.484237°N 6.468666°E 
عام   1982 194 ثقافي  األمبراطور   100نشأت  يد  على  كمستوطنة   تراجان  م 

التي   األعمدة  على  قائم  وتصميمها  مربع  فناء  لها  عسكرية. 

الطريقان   وهما  والديكومانوس  الكاردو  عليها  يشرف 

 الرئيسيان اللذان يعبران املدينة 

قصبة 

 الجزائر 

 

 والية الجزائر 

36°47′0″N 3°3′37″E 
مركز   1982 565 ثقافي  إنشاء  تم   حيث  الصغيرة  الجزر  على  القصبة  تشرف 

تجاري منذ القرن الرابع ق. م. وهي تضم بقايا قلعة ومساجد 

 قديمة وقصور عثمانية، باإلضافة إلى بنية حضرية تقليدية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=36_18_N_5_44_E_region:DZ_type:landmark&title=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=36_35_N_2_26_E_region:DZ_type:landmark&title=%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://whc.unesco.org/en/list/193
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=35.484237_N_6.468666_E_region:DZ_type:landmark&title=%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&params=36_47_0_N_3_3_37_E_region:DZ_type:landmark&title=%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:GM_Djemila_Roman_Theatre02.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Le_Cardo_maximus_de_la_ville_romaine_(Tipaza).jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Porte_timgad.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ruellecasbah.jpg
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اقع التراث العاملي في الجزائرالقائمة   [عدل]اإلرشادية التمهيدية ملو

العاملي التراث  ملواقع  املؤقتة  االرشادية  اإلرشادية فقط ،القائمة  املؤقتة فقط، أو  التمهيدية  أو  أو  االنتظار القائمة  قائمة  وهي جرد  ، )أو 

ملواقع التراث   لخصائص موقع ما لكل دولة على حدى التي تعتزم كل دولة طرف أن تنظر في ترشيحها. وهي خطوة ضرورية لولوج الالئحة الرسمية

 .لجنة التراث العاملي  ، يتم املصادقة عليها من طرفاليونسكو حسب العاملي

 :مرتبة حسب تاريخ إدراج املوقع التراثي كالتالي مهيدية ملواقع التراث العاملي في الجزائرالقائمة اإلرشادية الت وهذه

 سنة التسجيل  رقم اإلسناد  التصنيف  املوقع  الصورة  االسم 

على   الواحات  تعتمد  التي 

)قنوات   الفقرات 

العرق   في القصور و (الري 

   الغربي الكبير

 

 2002 1772 ثقافي  العرق الغربي الكبير 

الــــــــــــتـــــــــــي   والــــــــــــطــــــــــــرق  املــــــــــــواقــــــــــــع 

ــهـــــــا ـــلـــكـ ـــــــ ــيـــنـــوس ســـــ ـــطـ ـــــــ فـــي   أوغســـــ

 املغرب األوسط

 

 2002 1773 ثقافي  بةوعنا والية تبسة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&section=6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Timimoun_Sebkhra.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:T%C3%A9bessa-Porte_Caracala.jpg
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   .ندرومة وجبال طرارة

 

 2002 1774 ثقافي  والية تلمسان 

 واد سوف 

 

 2002 1775 ثقافي  الوادي 

  املدافن

  وموريطنية لنوميديا امللكية

لفتح  واآلثار الجنائزية ملا قبل ا

 اإلسالمي 

 

 2002 1776 ثقافي  والية تيبازة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1774
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nedromapanorama.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:El_Oued.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mausol%C3%A9e_royal_de_Maur%C3%A9tanie.1.jpg
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مراكز   األوراس منطقة

الواحات في  

 والقنطرة  غوفي تضاريس

 

 2002 1777 ثقافي  والية بسكرة 

 

 

 ومراجع  مصادر

 موقع  على  2015  سبتمبر 11 محفوظة   نسخة الرسمي  املوقع   من   اليونسكو  حسب  لإلنسانية   الالمادي  الشفهي  التراث   تعريف   املادي؟:  غير   الثقافي  التراث  هو  ما  .1

 .مشين باك اي و 

 .مشين باك واي  موقع  على 2017 نوفمبر 07 محفوظة  نسخة2011 - 11 - 08  يوم نشر الين أون  البالد  موقع عن لألخبار جزايرس من  .2

 .مشين باك واي  موقع  على 2017 نوفمبر 11 محفوظة نسخة الجزائري  الدستور  ديباجة الجزائري  الدستور  ديباجة من  الجزائر  هوية  .3

 .مشين باك واي  موقع  على 2015 أكتوبر12 محفوظة نسخة  لليونسكو الرسمي املوقع على قورارة بأهليل الخاصة الصفحة .4

 .مشين باك واي  موقع على 2017 ديسمبر 26 محفوظة  نسخة اإلنساني التراث روائع أحد أهليل  .5

 .مشين باك واي  موقع على 2015 أكتوبر03 محفوظة نسخة بالنسيان  مهدد جزائري  غنائي تراث قورارة"•• أهليل " .6

 .مشين  باك واي  موقع على  2015 أكتوبر03 محفوظة  نسخة الجزائر في الجنوبي لإلنسان ضخم شعري   ديوان األهليل": "ب أ↑  .7

 .مشين  باك واي  موقع على  2015 أكتوبر 12 محفوظة  نسخة[ لليونسكو الرسمي املوقع  على بها املتعلقة واملراسيم الشيخية ب]]الزاوية الخاصة الصفحة^  .8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9)
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00003
https://web.archive.org/web/20150911173047/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00003
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/elbilad/52106
http://www.djazairess.com/elbilad/52106
https://web.archive.org/web/20171107114248/https:/www.djazairess.com/elbilad/52106
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm#PREAMBULE
https://web.archive.org/web/20171111070001/http:/www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00121
https://web.archive.org/web/20151012020555/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00121
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=26635
https://web.archive.org/web/20171226235809/http:/www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=26635
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/alfadjr/75315
http://www.djazairess.com/alfadjr/75315
https://web.archive.org/web/20151003161744/http:/www.djazairess.com/alfadjr/75315
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_ref-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84_7-0
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_ref-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84_7-1
http://www.elaph.com/Web/Culture/2010/9/599124.html
http://www.elaph.com/Web/Culture/2010/9/599124.html
https://web.archive.org/web/20151003232317/http:/elaph.com/Web/Culture/2010/9/599124.html
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_ref-8
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00660
https://web.archive.org/web/20151012020627/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00660
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:3azza-Msara_13.jpg


17 
 

 .مشين باك واي  موقع على 2015 أكتوبر 12 محفوظة نسخةلليونسكو  الرسمي املوقع على الشيخ  لسيدي  الشيخية   بالزاوية  الخاصة الصفحة^  .9

 .مشين  باك واي  موقع  على 2017 مايو 10 محفوظة نسخة الرسمي املوقع في 06.12.2013 بتاريخ صحفي_نشر بيان اليونسكو  .10

 .مشين باك  واي  موقع على 2015 نوفمبر06 محفوظة  نسخة لليونسكو الرسمي املوقع على إمزاد  بموسيقى  الخاصة الصفحة  .11

 .مشين باك واي  موقع على 2015 نوفمبر 06 محفوظة نسخة لليونسكو الرسمي املوقع في إمزاد صفحة  .12

 .مشين باك واي  موقع على 2017 مايو 21 محفوظة  نسخةم 12:07 2014 مارس  30 األحد، بتاريخ العربية املحيط شبكة  في نشر  .13

 .مشين باك  واي موقع  على 2017 مايو 10 محفوظة نسخة 06.12.2013 بتاريخ لليونسكو الرسمي املوقع في نشر  صحفي بيان  .14

 .مشين باك واي  موقع على 2015 نوفمبر 06 محفوظة نسخة لليونسكو الرسمي املوقع على السبيبة  باحتفاالت الخاصة الصفحة  .15

 .مشين  باك واي  موقع على 2017 يوليو 08 محفوظة  نسخة 2010 - 12 - 16 يوم  التاريخ الجزائرية األنباء وكالة عن  جزايرس موقع  في نشر  .16

 .مشين  باك  واي  موقع   على 2015 أكتوبر 12 محفوظة نسخة لليونسكو الرسمي املوقع على  التقليدي  التلمساني الزفاف  بفستان  الخاصة لصفحةا .17

  2:04  املكرمة(،  )مكة   5:04  الساعة  تحديث(  )آخر  م   2015/ 29/8  املوافق  هـ   13/11/1436  السبت  بتاريخ:  الجزيرة.نت  في  نشر .18

 . مشين باك واي  موقع على 2017 يونيو29 محفوظة نسخة( )غرينتش

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_ref-ReferenceC_9-0
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00660
https://web.archive.org/web/20151012020627/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00660
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/fourteen_elements_inscribed_on_the_representative_list_of_the_intangible_heritage_of_humanity/#.Vi2cvbfhDIU
https://web.archive.org/web/20170510122718/http:/www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/fourteen_elements_inscribed_on_the_representative_list_of_the_intangible_heritage_of_humanity/
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00891
https://web.archive.org/web/20151106124844/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00891
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00891
https://web.archive.org/web/20151106124844/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00891
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.moheet.com/2014/03/30/2037992/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81.html#.Vi2k3rfhDIU
http://web.archive.org/web/20170521092238/http:/www.moheet.com:80/2014/03/30/2037992/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81.html
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/fourteen_elements_inscribed_on_the_representative_list_of_the_intangible_heritage_of_humanity/#.Vi2cvbfhDIU
http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/fourteen_elements_inscribed_on_the_representative_list_of_the_intangible_heritage_of_humanity/#.Vi2cvbfhDIU
https://web.archive.org/web/20170510122718/http:/www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/fourteen_elements_inscribed_on_the_representative_list_of_the_intangible_heritage_of_humanity/
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00665
https://web.archive.org/web/20151106125309/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00665
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/aps/98345
http://www.djazairess.com/aps/98345
https://web.archive.org/web/20170708064923/http:/www.djazairess.com/aps/98345
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00668
https://web.archive.org/web/20151012014947/http:/www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ar&pg=00011&RL=00668
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fff14184-cc12-400b-adef-78af53c7be5e
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fff14184-cc12-400b-adef-78af53c7be5e
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fff14184-cc12-400b-adef-78af53c7be5e
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fff14184-cc12-400b-adef-78af53c7be5e
https://web.archive.org/web/20170629054858/http:/www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fff14184-cc12-400b-adef-78af53c7be5e
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  واملعاصر  الحديث  العربي  الفكر  بها  انشغل  التي  والقضايا  املفاهيم  أهم  من  التراث  يعد 

حول التراث مستمرا إلى يومنا هذا، من خالل طرح مفاهيمه ومصطلحاته اإلجرائية، ورصد قضاياه الفكرية واملنهجية، يزال النقاش    العشرين، وما

مجاالت املعرفة األدبية والفنية  ي مختلف حقول العلوم اإلنسانية و وإبراز إشكالياته العويصة رؤية وموضوعا ومنهجا. ويتمظهر ذلك بشكل واضح ف

ة التراث العربي اإلسالمي في بناء الثقافة العربية الحديثة واملعاصرة معرفيا وفكريا وتصوريا، ومدى دوره الكبير في الحفاظ  والفكرية؛ نظرا ألهمي

في تحديد االنطالقة الصحيحة من أجل تحقيق املشروع املستقبلي، وذلك عبر ترسيخ ثقافة    االستراتيجيعلى الهوية والذات، وكذلك نظرا لبعده  

 ومعاصرة.  عربية أصيلة

 :مفهـــوم التــراث لغـــة واصطالحا

وما  من يتأمل الداللة املعجمية لكمة التراث، فسيجدها بطبيعة الحال مشتقة من فعل ورث، ومرتبطة دالليا باإلرث وامليراث والتركة والحسب،  

لسان العرب":" ورث الوارث: صفة من صفات هللا عز وجل، وهو  يتركه الرجل امليت، ويخلفه ألوالده. وفي هذا اإلطار، يقول ابن منظور في كتابه"  

ويفنى من   الباقي الدائم الذي يرث الخالئق، ويبقى بعد فنائهم، وهللا عز وجل يرث األرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. أي: يبقى بعد فناء الكل،

ه، وورثه عنه ورثا ورثة ووراثة وإراثة. ورث فالن أباه يرثه وراثة وِميراثا  سواه، فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده ال شريك له. ورثه ماله ومجد

تعالى إخبارا عن زكريا  وَميراثا. وأورث الرجل ولده ماال إيراثا حسنا. ويقال: ورثت فالنا ماال أرثه ورثا وورثا إذا مات مورثك، فصار ميراثه لك. وقال هللا  

ي ويرث من آل يعقوب". أي: يبقى بعدي فيصير له ميراثي. والورث واإلرث والتراث وامليراث: ما ورث؛ وقيل:  ودعائه إياه:" هب لي من لدنك وليا يرثن 

 في ماله: أدخل فيه من ليس من أهل الوراثة. وتوارثناه: ورثه بعضنا بعضا قدما. ويق
 
ال: ورثت فالنا  الورث وامليراث في املال؛ واإلرث في الحسب. وورث

راثه له. وأورث امليت وارثه ماله. أي: تركه له. التراث: ما يخلفه الرجل لورثته، والتاء بدل من الواو. واإلرث أصله من امليراث،  من فالن أي جعلت مي

 #".إنما هو ورث، فقلبت الواو ألفا مكسورة لكسرة الواو. أورثه الش يء: أعقبه إياه. وبنو ورثة: ينسبون إلى أمهم. وورثان: موضع
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لم  ويرى   الداللة  وأن هذه  الحديثة،  املعجمية  بحمولته  التراث  كلمة  يوظفوا  لم  القدماء  العرب  أن  الجابري  عابد  الدكتور محمد 

تستعمل إال مع الفكر العربي الحديث واملعاصر:" أما في الفقه اإلسالمي حيث عني الفقهاء عناية كبيرة بطريقة توزيع تركة امليت على  

ن في باب الفرائض، فإن الكلمة الشائعة واملتداولة لدى جميع الفقهاء هي كلمة " ميراث" ) باإلضافة طبعا  ورثته حسب ما قرره القرآ

ث، توريث، الورثة...الخ(. أما لفظ التراث فال نكاد نعثر له على أثر في خطابهم...وأما في الحقول املعرفية العربي ة إلى: ورث، يرث، ور 

 .م الكالم والفلسفة، فال تحظى فيها كلمة تراث بأي وضع خاص، بل إننا ال نكاد نعثر لها على ذكراإلسالمية األخرى، مثل األدب وعل

 

 

يجابية من  تعدد القراءات واملقاربات املنهجية في التعامل مع التراث العربي اإلسالمي، فإن كل قراءة منهجية تبقى نسبية، تحمل في طياتها نقطا إ و 

ناحية   من  ونقطا سلبية  ومقاصد مرجعية ناحية،  إيديولوجية مختلفة،  أبعادا  والتطبيقية  والنظرية  الفكرية  منظومتها  في  أيضا  وتحوي  أخرى، 

 متباينة.  

 ويمكن الحديث عن قراءات متعددة للتراث العربي اإلسالمي، منها: 

 . الزيتونة(-جامع القرويين -األزهر، خريجي الجوامع اإلسالمية )الفقهاءالقراءة التراثية التقليدية كما عند العلماء  -

   .والقراءة االستشراقية التي نجدها عند املستشرقين الغربيين، واملفكرين العرب التابعين لهم توجها ورؤية ومنهجا -

 والقراءة التاريخانية كما عند املفكر املغربي عبد هللا العروي،  -

 والقراءة السيميائية كما عند محمد مفتاح وعبد الفتاح كليطو...،   -

 التفكيكية كما عند عبد هللا الغذامي وعبد الكبير الخطيبي...،  والقراءة  -

 والقراءة التأويلية كما عند نصر أبو زيد ومصطفى ناصف...،   -
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 -مثال –والقراءة البنيوية التكوينية كما عند محمد عابد الجابري وإدريس بلمليح -

التراث العربي اإلسالمي، فإن كل قراءة منهجية تبقى نسبية، تحمل في -  وعلى الرغم من تعدد القراءات واملقاربات املنهجية في التعامل مع 

ة  طياتها نقطا إيجابية من ناحية، ونقطا سلبية من ناحية أخرى، وتحوي أيضا في منظومتها الفكرية والنظرية والتطبيقية أبعادا إيديولوجي

مختلفة، ومقاصد مرجعية متباينة. وبعد ذلك، تصل هذه القراءات أو املنهجيات إلى حقائق احتمالية ونتائج نسبية، تختلف من قارئ إلى  

، ماهو التراث لغة واصطالحا؟ وماهي بدايات التفكير في التراث؟ وماهي نظرياته تصورا ورؤية ومنهجا؟ وماهي منهجية محمد عابد 
ً
آخر.إذا

في قراءة التراث العربي اإلسالمي؟ وماهي خصوصيات هذه القراءة ومميزاتها املعرفية واملنهجية؟ تلكم هي األسئلة التي سوف نحاول  الجابري 

 .رصدها في ورقتنا هاته

 

 

 

 

 


