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:مقدمة  

�عد موضوع الح�اة الثقاف�ة في الجزائر أثناء الفترة الحدیثة والمعاصرة، من 

الجزائرD  اإلنسانالمواض�ع الهامة في تار�خ الجزائر العام،إلرت�اطه بتكو�ن 

ومن هنا . الذD ی�قى �استمرار متمس�ا �المقومات الدین�ة والتار�خ�ة له

و�ثیرة . قاف�ة للجزائر في فترات مختلفةثـال األوضاعتكمن أهم�ة ال�حث في 

التار�خ�ة التي استطاعت، رغم صعو�ة الوصول للمصادر  األ�حاثتلك 

�ل المقومات الثقاف�ة  ، أن تؤ�د على أن  المجتمع الجزائرD �متلكاألساس�ة

ا في منطقة المغرب اإلسالمي، �الرغم من �حوث األساس�ة والتي تجعله رائدً 

وهو ما نحاول  من خالل  .أخرP تنفي عل�ه ر�ادته في هذا المجال

مجموعة المحاضرات المقدمة الى التأكید على  أن المجتمع الجزائرD انفرد 

ثقافي وتنوعه، ماتر�ه �حافS على ال إنتاجهبخاص�ة ثقاف�ة تقوم على أصالة 

  .عاداته وتقالیده في المجال الثقافي

  :تقوم عناصر المادة على المحاور التال�ة

  .الثقاف�ة في بدا�ة العهد العثماني األوضاع -

 -المعاهد العل�ا–الزوا�ا  -االوقاف -المساجد (المؤسسات الثقاف�ة  -

  ).الم�ت�ات

 

 



  :الثقاف�ة في بدا�ة العهد العثماني األوضاع -1

م وضعا س�اس�ا، تمیز �االعتداءات 16عاشت الجزائر في بدا�ة القرن 

المتكررة الس�ان�ا الكاثول���ة على سواحل ومدن الجزائر المطلة على ال�حر 

هجرة س�ان�ة من هذه المدن،  إلىالمتوسW ، انتهت �احتاللها، والتي أدت 

 Dمدینة تلمسان عاصمة  أصابزادها محنة الضعف الذ�السلطة الشرع�ة 

الواضح على  تأثیرهدولة بني عبد الواد، �ان هذا الوضع السیئ للجزائر 

االنتاج الف�رD الجزائرD الذD تراجع �سبب هجرة العلماء من ارض الجزائر 

  .وق�ام اس�ان�ا بتخر�ب مراكز الثقافة الجزائر�ة

دن و[وادD الجزائر، جعل الجزائر وامام هذا الوضع الس�اسي الذD تع�شه م

راجع في هذا ( الدولة العثمان�ة إلىتدخل  مرحلة جدیدة تمیزت �انضمامها 

ا مما أكسبها ذلك استقرارا س�اس�ً  ).االطار محاضرات تار$خ الجزائر الحدیث

قد امتازت مدن تلمسان و[جا�ة و . للجزائر ةأدP الى عودة الح�اة الثقاف�

الجزائر ��ثرة علمائها وفقهائها وأد�ائها، وانتشرت المدارس مدینة ومازونة و 

والمساجد والزوا�ا ، فتضاعف التحصیل واالنتاج العلمي وتطورت العلوم 

  .النقل�ة والعقل�ة المختلفة

  

  

  



  :المؤسسات الثقاف�ة في الجزائر-2

  :المساجد-أ

من أهم المؤسسات التعل�م�ة، وهي مظهر من المظاهر  تعتبر

وقد ذ�ر . والمنشآت العمران�ة التي تزخر بها مدن و[وادD الجزائر

 Dاراد�في �تا�ه ان مدینة الجزائر  venture de paradisفونتیر دو 

ا وأخرP صغیرة، یتلو فیها القرآن وتعل�م ا �بیرً مسجدً  12تتوفر على 

من خالل الدروس التي �قدمها فقهاء ومعلمون مختلف العلوم الفقه�ة 

�المدن الجزائر�ة األعمارللطل�ة من مختلف  وأساتذة.  

م 1612مساجد المدن الجزائر�ة الكبرP نذ�ر جامع �تشاوة  أهمومن       

�مدینة ) م1660(دیدجومسجد علي خوجة، وجامع علي بتشین والجامع ال

تشیید  األخرP نة فقد عرفت هي أما �مدینة قسنطی الجزائر بدار السلطان،

وجامع سیدD  ةقسنطین��مدینة عدد من المساجد ومن اهمها الجامع الكبیر 

والجامع االخضر وجامع حسن �اD، �ما �انت مدینة ) م1776(الكتاني 

تلمسان منارة علم�ة �انتشار المساجد ذات البناء العمراني االسالمي الممیز 

، ومسجد )م1135بناءه بتار�خ  وأعیدم 1080( الجامع االعظم أهمهاومن 

سیدD ابي حسن التنسي ومسجد سیدD الحلوD الشوذD، وعرفت هي 

  ).م1792(مل المساجد مثل مسجد صالح �اD جاالخرP مدینة عنا�ة ا

وص�انتها و�ثافتها ومما سبr، فإن االهتمام ببناء المساجد والعنا�ة بها 

، �انت من الح�ام ومن لمشار�ة في بنائهاوا خالل العهد العثماني �ان �بیراً 



خدمة للمذهب و�ان هذا االهتمام من دوافع دین�ة . عامة الناس على السواء

الملكي والمذهب الحنفي وارت�اs المجتمع الجزائرD المسلم المتعدد التر�ی�ة 

الصالة �وانتقل دور المساجد من دور الع�ادة . بدینه االسالماالجتماع�ة 

على المراحل التعل�م�ة الدور التعل�مي من خالل تحف�S القرآن وتدر�سه  الى

المسلم على  المجتمع الجزائرD  ةالمختلفة، و[ذلك حافS المسجد على اصال

  ومن هنا �ان الدور الثقافي . الرغم من االسلوب التقلیدD في عمل�ة التعل�م

، فقد انتشرت قافيمن خالل امتزاج الدور الدیني �الطا�ع الثللمساجد ممیز 

، و�انت الم�ت�ات ذات الق�مة العلم�ة الكبیرةفیها الم�ت�ات الغن�ة �الكتب 

 :في هذا الصددملحقة �المساجد و�قول العالمة التمقروتي المغر[ي 

أوجد من غیرها من �الد افر�ق�ا  –�قصد مدینة الجزائر  –والكتب فیها ...(

و�قول المرحوم االستاذ ابو القاسم سعد هللا ). �ثیراً  وتوجد بها �تب االندلس

ین الفرنسیین الذین شهدوا وجمعوا المخطوطات من م�ت�ات أن ال�احث(... 

المدن الجزائر�ة غداة االحتالل، انهم �انوا مندهشین من �ثرة الكتب التي 

  ....).وجدوها ومن تنوعها ومن جمالها ومن العنا�ة بها

  :الزوا�ا -2

��ثافة  انتشرت الزوا�ا التي احتضنت الطرق الصوف�ة في العهد العثماني

وانتشرت الزوا�ا  .الطل�ة یتلقون العلوم الشرع�ة المختلفة فیها وأص�ح ،�بیرة

ولعبت دورًا ایجاب�ا في المدن وانتشرت أكثر في �ایلك  األر�افأكثر في 

 Dالغرب الجزائر.  



شرقًا وغر[ًا وفي المدن والر�ف، وال تجد في الجزائر لقد انتشرت الزوا�ا 

وقد ساعدت السلطة العثمان�ة في انتشار الزوا�ا . زاو�ة من أ�ة تخلو منطقة

والظروف على انتشارها، �ما ساهمت ، ووفرت المناخ والبیئة �الجزائر

ومن العوامل التي ادت . الزوا�ا في استقرار نظام الح�م ودعمته �الجزائر

انتشار المرا�طین في الر�ف الجزائرD  �ا خارج المدنالى انتشار الزوا

، وسهولة الس�طرة على اهل الر�ف �عیدین عن مراق�ة السلطة الس�اس�ةال

وارت�اs اهل .وحبهم له �سبب �ساطة تف�یرهم وارت�اطهم �الدین االسالمي

الوقف�ة �مصدر  الر�ف �االراضي الزراع�ة والرعي وعالقة الزوا�ا �االراضي

من خالل تقد�م أهل الر�ف جزء من  للرزق ودعم استمرار عمل الزاو�ة

وقد زاد انتشارها في الر�ف انتشار المساجد والمدارس  .انتاجهم للزوا�ا

 Pالمتخصصة للتعل�م في المدن الكبر.  

وترجع �عض الدراسات أن منطقة الغرب الجزائرD، اشتهرت بتواجد الكثیر 

وارها من المغرب االقصى، الذD اشتهر بدوره ببروز الكثیر لجمن الزوا�ا 

التي اثرت على المنطقة الغر[�ة من الجزائر من الطرق الصوف�ة والزوا�ا 

�سبب العالقة القو�ة بین البلدین من خالل االحتكاك الدائم لعلماء البلدین 

انتشار الزوا�ا والطرق الصوف�ة في  ، هذا االحتكاك ادP الىوطلبتهما

منطقة الغرب الجزائرD، وهي أ�ضا عرفت احتالل اس�اني لمدة طو�لة 

استوجب على علماء المنطقة حمل لواء الجهاد ضده من خالل تر[�ة اج�ال 

�حیث عرفت الزاو�ة �انها  على الجهاد وقادت الزوا�ا والطرف الصوف�ة ذلك

  .طالبهممؤسسة لزعماء الطرق الصوف�ة و 



  :االوقاف-3

من الق�م االصیلة للحضارة االسالم�ة، و�عبر عن ارادة الخیر  �عتبر الوقف

دقات الجار�ة �اجماع فقهاء والتضامن عند الفرد المسلم، و�ندرج ضمن الص

  .المسلمین

 لقد عرف المجتمع الجزائرD المسلم الوقف قبل حلول العثمانیین �الجزائر

وقد تر�زت االوقاف �القرب من المدن والمناطr التي یدین  ،وتمر�زهم فیها

، واغلب االوقاف تتقاسمها س�انها �الوالء للزوا�ا والطرق الصوف�ة

  .المؤسسات الدین�ة

وتكر�س روح التضامن والتكافل  و�عتبر الوقف تعبیرا صادقا عن ارادة الخیر

عل مؤسسة التي �ع�شون ضمنها، مما یجبین االفراد في اطار الجماعة 

�قوم �اداء دوره في  الوقف تنظ�ما خیر�ا �ستمد وجوده من اح�ام شرع�ة

وقد اص�ح الوقف واقعا اجتماع�ا ومظهرا ثقاف�ا .اطار ص�غ تضامن�ة 

�حیث اوجد نوع من الوحدة الثقاف�ة النه المورد االساسي للمؤسسات 

  .التعل�م�ة

حرا من س�طرة لتعل�م ان عالقة الوقف �التعل�م عالقة عضو�ة، حیث �ان ا 

الدولة والح�ام العثمانیین، ف�ان س�ان �ل قر�ة ینظمون �طرقهم ووسائلهم 

تعل�م اطفالهم القرآن والحدیث، و�انت المدارس والزوا�ا والمساجد الخاصة 

 Pاالوقافتمول وتتغذ�  Pحیث  مثل االراضي الزراع�ة وامالك عقار�ة أخر�

و[هذا ارت�W الوقف .في تدع�م التعل�م وحما�ة الطل�ة والمتعلمین �انت اساس



من خالل اعت�اره عنصرا فعاال في استمرار �الح�اة التعل�م�ة للجزائر�ین 

      .بتمو�ن وتمو�ل مراكز التعل�م المختلفةالمؤسسات التعل�م�ة 

          

                        

                    

   

 


