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 :األوضاع الثقافية للجزائر في العهد العثماني -1

 : روافدهاأحول الثقافة في الجزائر وأهم 

للدور التربوي التعليمي من خالل حلقات في هذه المرحلة تأدية المساجد  -

الكريم ن آساهمت في تحفيظ القرحيث الدروس التي يعقدها الشيوخ يوميا ،

 وتعليم الكتابة والقراءة وتلقين مختلف العلوم .

لعبت دورا كبيرا في تعليم الفئات الفقيرة من أبناء  :تأسيس الزوايا  -

ه وعقيدة ونحو وصرف الجزائريين حيث عملت على تلقين العلوم من فق

 ..وعلم فلك 

وهناك أيضا المدارس وأشهرها المدرسة الكتانية ومدرسة جامع سيدي  -

فر لهما الشروط مما جعلهما تؤديان واألخضر اللتين بناهما صالح باي و

فضال عن الكتاتيب التي كانت تؤدي دورا ، مهامهما في أحسن الظروف 

 مهما في تعليم األطفال الصغار .

ات : كانت الجزائر في العهد العثماني من أغنى البلدان في الكتب المكتب -

والمكتبات وكانت هذه الكتب تنتج محليا أو تجلب من بلدان أخرى مثل 

األندلس وتركيا ومصر .ومن البلدان األكثر إنتاجا للكتب : تلمسان ، 

 قسنطينة وبجاية .

 الفنون األدبية : -

الشعر :من أبرز شعراء هذه الفترة : عبد الكريم الفكون والحسين الوثالني وسعيد 

 قدورة.

النثر : من فنون النثر األكثر شيوعا في هذه المرحلة : الرسائل ، الخطب 

 التقارظ ، والمقامات والحكايات ، الرحالت والسير .ووالوصايا ، االجازات 

 :رن التاسع عشر وضاع الثقافية للجزائر خالل القاأل -2



حارب االستعمار الفرنسي المراكز الثقافية الجزائرية على هذا العهد بالعديد 

راكز حاصرت فرنسا المحيث للمنابع الثقافية : هتجفيفمن االستراتيجيات من بينها 

جففت مواردها المالية كما ، فة لتحد من حرتها جحالثقافية وألزمتها بعقود م

حيث ،تهجير القصري للقبائل من موطنها مثل قسنطينة وتلمسان الواتبعت سياسة 

يا والمدارس كان موجودا لكنه زوالل :ن النشاط الثقافيأوماس من دويقر الجنرال 

لتحاق إاختفى نتيجة تبني االستعمار لسياسة االرض المحروقة وهجرة العلماء و

هالي ثقافيا حباط األإمن تبقى من الطلبة والعلماء بالمقاومة  ، فهدف فرنسا هو 

 وماديا .مما يسهل السيطرة على الشعب الجزائري وتسخيره لخدمة فرنسا.

وبالرغم من هذه الخطط االستعمارية الرامية إلى انهاك الذات الجزائرية 

نها لم تتمكن من ذلك حيث ظلت اللغة العربية محافظة أوزعزعة ثقتها بنفسها إال 

 زوايا .والكتاتيب وبعض المدارس القرآنية والعلى وجودها من خالل دور المسجد 

رساء نماذج ثقافية مناهضة إومن الشخصيات  الجزائرية التي حملت على عاتقها 

الذي  هم مؤلفاته " المرآة "أمن  (1840لالستعمار  : حمدان بن عثمان خوجة)

يدافع فيه عن الجزائر ويبرز فيه مسؤوليته كمثقف جزائري يحمل قضايا وطنه 

 .ويدافع عنها

-1790أحمد بن العطار  القسنطيني )و (،1883-1807)،األمير عبد القادر  

محمد بن الخوجة ، و (1910-1840صالح بن مهنا القسنطيني )و(، 1870

-)1869 بي شنب المدني :الدكتور محمد بن أو (، 1915-1865الجزائري )

1929.) 

إن األمير عبد القادر وبالرغم من الواجب الجهادي الذي أداه لم يمنعه ذلك 

التي طبعت طبعات  همن إثراء الحياة الثقافية بمصنفات كثيرة مثل تدوين مذكرات

كرات األمير عبد القادر ،وله ديوان شعري مجموع في ذعديدة والموسومة : م

 ور في قريض األمير عبد القادر (طاخكتابه : )نزهة ال

ذكرى العاقل  تنبيه الغافل( ، ) المقراض الحاد في قطع )له رسائل نثرية منها 

 لسان الطاعن في دين االسالم من أهل الباطل وااللحاد(.

رشاد المتعلمين "و"اللمع في نظم إوكتب عبد القادر المجاوي مصنفا بعنوان : "

 البدع ".



 اه الشعر الشعبي حيث كان القلعةدالمقام الدور الريادي الذي أوال ننسى في هذا 

الحامية للثقافة الجزائرية في وجه االستعمار وخططه الرامية إلى زعزعة الهوية 

الوطنية . وقد مثلت االسواق الشعبية والمناسبات االجتماعية المكان المناسب 

ئر القديم العديد من الزدهار هذا اللون الثقافي الذي استلهم من ثراث الجزا

 ساطير والحكايا .األ
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