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أ/حمدادو بن عمر

قسم التاريخ وعلم ٓالاثار جامعة وهران
تمھيد:

لقد كانت الحياة الثقافية ببايلك الغرب –قبل ان يتوى الباي محمد الكب-.
الحكم متدهورة للغاية 1،وتتسم بالجمود والتحجر .2وكان التعليم ينقصه
وسائل التشجيع والتنشيط املعنوي واملادي ،وقد وجد ذلك Kي عهد الباي محمد
الكب ،-.وكانت املدن الرئيسية اليومية ال aZتشªر بالعلم تكاد نكون خالية من
مؤسسات التعليم وأدواته .3كما كان انتشار ٔالامية بشكل مريع ملدينة معسكر
ال aZكانت تعد عاصمة بايلك الغرب يومئذ .4ولم يكن مجال العلم مفتوحا أمام
عامة الناس ،بل كان يقتصر فقط عeى بعض الخاصة ،ألنه يتطلب نفقات
باهضة ليست Kي استطاعة كل واحد يرغب Kي التعلم أو الدراسة ،بل كانت قلة
ي ال aZتحتكر هذا الجانب الثقاKي ،وتتم ¦.به دون غ-.ها.5
ويتجeى هذا الجمود الفكري والركود الثقاKي Kي قول أبي راس الناصر:
"...إذ Kي زمن عطلت فيه مشاهد العلم ومعاهدﻩ ،وسدت مصادرﻩ ومواردﻩ،
وخلت ديارﻩ ومواسمه ،وعفت اطالله ومعامله ،ال سيما فن التاريخ ؤالادب،
وأخبار ٔالااوائل والنسب ،قد طرحت Kي زوايا الهجران ونسجت علا عناكب
النسيان ،واشرفت شمسها عeى ٔالافول ،واستوطن فحولها زوايا الخمول،

 -(1واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذكل راﺟﻊ إﱃ ٔان اﻫامتم اﻟﺴﲀن ﰷن ﻣﻨﺼﺒﺎ –ﰲ ﺗكل اﻟﻔﱰة -وابدلرﺟﺔ ا ٔﻻوﱃ ﻋﲆ اﻟﺘﺠﺎرة والاﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔٔ ،ﻻن
اﻟﺘﺠﺎرة ﰷﻧﺖ ﺗﺪر ﻋﻠﳱﻢ ارابﺣﺎ ﻃﺎﺋةل ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ٔاﳖﻢ ﰷﻧﻮا ﻳﻀﻤﻨﻮن ﺑﻮاﺳﻄﳤﺎ ﻋﲆ ﺣﺎﺟﻴﺎﲥﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﲮﻨﻮن اﻟﺮاﺷﺪي ،اﳌﺼﺪر
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.135 :
 (2اﻟﺼﺎﱀ ﻓﺮﻛﻮس ،اﻟﺒﺎي ﶊﺪ اﻟﻜﺒﲑ وﺑﻌﺚ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺒﺎﻳكل اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي ،ﳎةل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ع ،1986 ،71ص.16 :
(3
اﺑﻦ ﲮﻨﻮن اﻟﺮاﺷﺪي ،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص133. :
Mimoires de Thédénat,R.A.Anneé1948.Tome 92,pp :181

ٔ (5اﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﴏ ،ﲺﺎﺋﺐ الاﺳﻔﺎر وﻟﻄﺎﺋﻒ ا ٔﻻﺧﺒﺎر ،ﳐﻄﻮط ابﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﰴ ،1632 :ص.18 :
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)4

يتلهفون عن أنداس العلم والفضايل ،ويتأسفون من أنكاس أحوال ٔالاذكياء
ؤالافاضل ،إى ﷲ املشتكى من الدهر ،إذا أساء ص« -عeى إساءته".1
عeى أية حال ،فإن بايلك الغرب الجزائري كان يعاني من ركود ثقاKي
وتحجر معرKي ،مثله مثل الجهات ٔالاخرى من الوطن ،خاصة طوال القرن.ن
الاول والثاني من الحكم العثماني للبالد ،ذلك أنه قبل مÕيء العثماني.ن كانت
معظم املدن الجزائرية خاصة تلمسان –عاصمة الزياني.ن -مجاال خصبا
للمجاات الثقافية والتيارات الفكرية ،كما كانت تزخر بك-ة مؤسساºا
الدينية والتعليمية ال aZأصبحت إشعاعا معرفيا ين -.جميع أرجاء القطر
الجزائري وخارجه ،خاصة Kي القرن التاسع الهجري.2
وقد كان بعث الحركة الثقافية عeى يد الباي محمد الكب -.الذي كان له
ايادي بيضاء Kي تشجيع الثقافة والوض ا عeى أكمل وجه ،فشجع العلماء
بمساعدات وأجازهم بأموال ،وقد نال أبو راس نفسه من هذا العطاء.3
مظاهر ازدهار الحركة الفكرية والثقافية ببايلك الغرب:
يمكن إبراز املستوى الفكري ؤالادبي والعلم aلهذﻩ الف-ة بالوقوف عeى
أهم مظاهر هذﻩ املساهمة العلمية ملتصوفة بايلك الغرب خالل
القرن17و18م ،وتتجeى هذﻩ املظاهر فيما يeي:
أ -النشاط التعليمي:
ّ
أهم ما يستوقفنا ونحن نطلع عeى املصادر املشار إلا Kي هذا البحث،
ذلك ٕالاقبال امل¦ايد عeى الطلب والتحصيل ،والتسابق إى ٔالاخذ عن العلماء،
وحضور مجالسهم Kي الفنون العلمية املختلفة ،باملراكز الثقافية املنتشرة Kي
البوادي والحواضر.

 (1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.02 :
 (2ﻋﺒﺪ اﶵﻴﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎت ،اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن ﰲ ﻋﻬﺪ ﺑﲏ زاين ،ﳎةل ا ٔﻻﺻﺎةل ،ع.ﺧﺎص ،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ-أوت  ،1975ص ص.155-136 :
 (3ﳼ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰايﱐ ،دراﺳﺔ ﳐﻄﻮط ﲺﺎﺋﺐ الاﺳﻔﺎر وﻟﻄﺎﺋﻒ ا ٔﻻﺧﺒﺎر ،ص.140 :
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يذكر ابن سحنون الراشدي أن له ببالد ب aراشد مطالعة العديد من
أمهات الكتب ٔالاساسية ال aZتخدم الثقافة العربية ٕالاسالمية ،كما يذكر أن
ا – ب aراشد -عددا من خ-.ة الشيوخ العلماء الذين كان تحصيله العلمa
عeى يدÇم وKي مسقط رأسه.1
ويلتقي أبو راس الناصر Kي شهادته مع ابن سحنون الراشدي Kي ّأن املناطق
البدوية كانت تعرف نشاطا علميا وتعليميا ،تعج بالعلماء والفقهاء كذلك ،ففي
مازونة يوجد عدد من العلماء املتضلع.ن Kي علم الفقه ،يؤخذ عم.2
ّأما الحواضر العلمية فكانت تعرف حركة علمية ممتازة ،يندر وجودها Kي
مثل البيئة ال aZوصفا آنفا ،وإذا كانت هذﻩ الحواضر العلمية جميعها Kي
مختلف بايلك الغرب ،قد أسهمت Kي هذﻩ الحركةّ ،
فإن حاضرة ب aراشد
ّ
تظل املركز والقطب Kي هذا املجال ،لتأتي بعدها حاضرة مازونة بتعدد
مجالسها ،وك-ة الطالب ا ،ومن أهم العلوم ال aZكانت تدرس ذﻩ املدارس
الفقه والتفس ،-.والحديث ،والنحو ،الفرائض ،والس-.ة والتوحيد ،واملنطق
والشعر...،
وقد تعرض ابن سحنون إى أهم ما يم ¦.العملية التعليمية عeى عهد
الباي محمد بن عثمان من الم العلم aوٕالاقبال امل¦ايد عeى حضور
املجالس العلمية املختلفة والحرص عeى التدوين والكتابة والنسخ،
فقال":وكم من تأليف نشأ بأمرﻩ ونال مؤلفه به وافر برﻩ"ّ ،
ثم كتب":كان
يش-ي كتبه بالثمن البالغ ويستك -ما ويستنسخ ما لم تسمح نفس مالكه
ببيعه" .3وهذا النشاط
فهذا الوصف وحدﻩ كفيل بإعطاء صورة جلية عن واقع الحركة
العلمية والفكرية ببايلك الغرب ،وهذا حافز آخر يجعل الكث -.من الباحث.ن
 (1اﺑﻦ ﲮﻨﻮن اﻟﺮاﺷﺪي ،اﻟﺜﻐﺮ اﶺﺎﱐ ﰲ اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺜﻐﺮ اﻟﻮﻫﺮاﱐ ،،ﰌ :اﳌﻬـﺪي اﻟﺒﻮﻋﺒـﺪﱄ ،ﻣﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺒﻌـﺚ ،ﻗﺴــﻨﻄﻴﻨﺔ ،اﳉﺰاﺋـﺮ ،د ط،
 .1973ص.126:
 (2اﳌﻬﺪي اﻟﺒﻮﻋﺒﺪﱄٔ " ،اﺿﻮاء ﻋﲆ اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﱰﰾ" ،ﳎةل ا ٔﻻﺻﺎةل ،ع ،8س ،1972 ،2ص ص.274-273:
 (3اﳌﻬﺪي اﻟﺒﻮﻋﺒﺪﱄ" ،اﻟﺮابط واﻟﻔﺪاء ﰲ وﻫﺮان واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻜﱪى" ،ﳎةل ا ٔﻻﺻﺎةل ،ع ،13س ،1973ص.27:
22

واملهتم.ن باالنكباب عeى دراسة تراثنا الذي يزال يحتاج إى الكشف عن
ذخائرﻩ ونفائسه دراسة وتحقيقا وتصنيفا وترتيبا .ثم إن تشجيع السلطة
العثمانية عeى بعث الحركة العلمية والفكرية ،زاد من عزيمة العلماء
املتصوفة الذين وجدوا بعض بايات السلطة العثمانية مالذ الستمرارية
العملية التعليمية والفكرية عموما.
إن طبيعة واقعية الفكر ببايلك الغرب الجزائري ،لم تقف عند رؤيªا
لفنون التصوف والعلم ؤالادب ،بل تجاوزت إى تجسيد هذﻩ الرؤية Kي منهج
التأليف والتدريس ،وما يحمله من اهتمامات فكرية .وسيحاول هذا البحث
أن يقف عند بعض الجوانب املتعلقة باملوضوع.
من خالل هذﻩ الحركة الفكرية ومالبساºا ،برزت جملة من القضايا
ع«-ت عن مدى الاهتمامات الفكرية Kي الفكر ببايلك الغرب الجزائري،
فمسائل التوحيد وتغي -.املنكر والنقد ،لقيت عناية عند العلماء الذين انكبوا
عeى دراسªا ومناقشªا؛ سواء Kي مناظراºم أو Kي مؤلفاºم .وعرفت هذﻩ
القضايا اختالفا ب.ن العامة والخاصة ،ودار نقاش حول البدع ب.ن العلماء
باعتبارهم علماء الشريعة ٕالاسالمية ،وب.ن املتصوفة باعتبارهم شيوخا
للزوايا والطرقية .كما ظهرت آراء حول العرف والفتوى ...هذﻩ جوانب من
ً
فحينا تشتد فتمثل صراعا
اختالف الرأي كانت متفاوتة Kي حدة مناقشªا.
ً
محتدما كما Kي قضية خلق ٔالافعال .وحينا آخر تقل حدة فتمثل مجرد.
اختالف Kي أوجه النظر كما Kي قضية علم الن¨ aللغيب .وحينا ثالثا تتباين
ٓالاراء وتتعارض ٔالاهداف كما Kي قضية تحديد املصطلح الصوKي والعلمa
والسيا .abوسيحاول هذا البحث إبراز بعض الخطوط العريضة ألهم ٓالاراء
املتباينة ال aZتعكس اهتمامات فكرية Kي فكر متصوفة بايلك الغرب خالل
هذا العصر.
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ب -املؤسسات التعليمية والثقافية خالل العهد العثماني:
تعد بعض املؤسسات التعليمية ببايلك الغرب من أهم مراكز الاشعاع
الثقاKي آنذاك ،وال aZكانت نقطة تحول Kي حياة أبي راس الذي كان من ب.ن
الطلبة الذين اجªدوا Kي طلب العلم ،والرÜي إى درجة العلماء والفقهاء.
وكانت هذﻩ املراكز تتمثل أساسا Kي املساجد والزواياواملدارس واملكتبات ،ومن
ب.ن هذﻩ املعاهد نذكر عeى سبيل املثال:
 -1املساجد:
كث-.ا ما يختلط عeى الباحث اسم الجامع واملسجد والزاوية ،ذلك ان
بعض الجوامع واملساجد كانت تابعة لزوايا معينة ،كما أن بعض الزوايا كانت
تابعة لجوامع ومساجد معينة ،فالتداخل ليس Kي الاسم فحسب ،بل حK Zي
الوظيفة ،فالجوامع واملساجد كانت للعبادة والتعليم ،كما أن الزوايا كذلك
احيانا ،ولكن Kي الغالب كانت رباطا أو ملجا أو مسكنا للطلبة والغرباء ،ومركزا
1
لتلق.ن ٔالاذكار واستقبال املردين .
وعeى كل فقد كانت العناية باملساجد ظاهرة بارزة Kي املجتمع الجزائري
املسلم .فال تكاد تجد قرية أو حيا Kي املدينة بدون مسجد" .فقد كان املسجد
هو ملتقى العباد ،ومجمع ٔالاعيان ،ومنشط الحياة العلمية والاجتماعية ،وهو
قلب القرية Kي الريف ،وروح الÄي Kي املدينة .إذ حوله كانت تنتشر املساكن
والاسواق والكتاتيب".2
كما كان يجمع ب.ن اهل القرية واملدينة أو الÄي خاصة Kي بنائه وأداء
الوظائف فيه ،فقد كان تشييد املساجد عمال فرديا بالدرجة ٔالاوى ،فالغa
املحسن هو الذي يتوى ويقود عملية بناء املسجد والوقف عليه وصيانته.

ٔ (1اﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ج ،1ص.243 :
ٔ (2اﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ص.243 :
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كانت املساهمة بالت«-عات ونحوها من طرف أعيان القرية أو الÄي ،1وكان
مجهود السلطات الحاكمة Kي هذا املجال ال يتعدى مجهود ٔالافراد.
فالدولة غ -.مسؤولة عeى بناء هذﻩ املساجد ،وإذا ب أحد البشوات أو
البايات مسجدا فإنما يبنيه من ماله الخاص ،مثل الباي محمد الكب -.الذي
شيد جامعا كب-.ا بحمل اسمه )جامع محمد الكب (-.بمعسكر ،وهو املعروف
عند أهاي معسكر بجامع الع.ن البيضاء" ،وقد أقام به الباي ستة عشر حوضا
للوضوء جلب لها املاء عن طريق القنوات من أرض تتوفر عeى ينابيع ماء قد
اش-اها لهذا الغرض".2
كما أعاد بناء مسجد معسكر العتيق الذي شيد عام 1205هـ1791/م
املعروف بجامع سيدي حسن الذي شهد املبايعة الثانية لألم -.عبد القادر عeى
الجهاد فهدمه وقام بتوسيع مساحته وإحداث خمسة احواض للوضوء به
جلب لها املاء ع« -قنوات وسواÜي ،كما أبدل محراب هذا املسجد بمحراب آخر
بديع الصنع" ،3الذي به منارة قريبة من قصر الباي.4
ولذا كان مسجد ع.ن البيضاء قليل الوجود من بلد املعسكر .5فبالرغم
من ظهور املدارس ابتداء من القرن الخامس الهجري إى غاية مج ÝÞالعثماني.ن
بالجزائر فإا لم تستطع أن تنافس املساجدأو تقلل من قيمªا العلمية ،وإنما
تعايش ٕالاثنان جنبا إى جنب والاضطالع برسالة ال-بية والتعليم Kي العالم
ٕالاسالمي ،6لتتحول هذﻩ املساجد فيما بعد إى جامعات تستقطب عددا كب-.ا
من الطلبة والعلماء.

 (1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.243:
 (2انﴏ ادلﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،دراﺳﺎت و ٔاﲝﺎث ﰲ اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ – اﻟﻌﻬـﺪ اﻟﻌـامثﱐ -اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب ،اﳉﺰاﺋـﺮ ،ط ،1984ص:
.249
 (3انﴏ ادلﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،ص.248 :
ٔ (4اﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.260 :
 (5اﻻٓﻏﺎ اﺑﻦ ﻋﻮدة اﳌﺰاري ،ﻃﻠﻮع ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد ،ﲢﻘﻴﻖ ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،ص.295 :
 (6اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،ﳎةل ﻣﺴﲑات ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ع ،1980 3ص.64 :
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 -2الزوايا:
إن مفهوم العلم Kي الفكر ٕالاسالمي يخدم العقيدة ،فيثبت أركاا ويعمق
ٕالايمان ا ويجلو إشكاالºا .وترتكز أسس هذﻩ العقيدة عeى املجهود الرو¬ي
ؤالاخالÜي الذي يبذله ٕالانسان Kي دخيلة نفسه ،ليحقق مجاال أرحب يحمله
عeى إدراك الحق والنور .ومن خالل هذا الحضور كان اهتمام متصوفة بايلك
الغرب الجزائري من علماء ورجال زوايا بالسنة والتصوف .وخاصيته Kي نزوع
رؤيته إى الفقه؛ مركزا عeى الزوايا حيث قامت بحركة علمية حققت نشاطا،
تفاوتت فعاليته ،فحفظ تراث ٔالامة الرو¬ي من الزوال .ولم يكن عملها
يقتصر عeى الذكر ؤالاوراد ،بل تعدى ذلك إى التعمق العلمK aي أك -الفنون.
كما كانت الزوايا مؤسسات تعليمية اضطلعت بدور محاربة الجهل Kي شZ
صورﻩ ،إى جانب نشر الوي الفكري Kي مختلف حقوله.
ولعل الزاوية القادرية تأتي Kي مقدمة الزوايا ال aZحققت ضة علمية،
فاعتنت بالعلم وتكوين العلماء،وتنوير أفراد املجتمع اعتناء بالغا ،فكانت "
أعظم زاوية كانت ببايلك الغرب ،انتشر ما العلموانتعش ،بعد أن اضمحل
أو كاد" .1وقد تبعªا عدة زويا أخرى مثل زاوية مصطفى الرما ،aàوزاوية أبي
راس الناصر ،وزاوية املشرKي ،وزاوية املازوني ،وزاوية الخطابي ،وزاوية
التلمساني؛ حيث تكاثر فا عدد املشتغل.ن بالتدريس ملا كان ا من معاطات
العلوم ،والدؤوب عeى درسها وإقراÀا ليال وارا ،ما ّ
تخرج به من جماعة من
صدور العلماء وأعيام ح Zكانت الرحلة إلا )ببايلك الغرب( ال يعدوها
الطالب وال يأمل سواها الراغب .وكانت ا خزائن عظيمة للمخطوطات.
فبدت ذﻩ املكانة العلمية تضاي حاضرة فاس ومراكش والق-.وان وغ-.ها.
وقد حاول الباي محمد بن عثمان الكب -.وقبله الباي مصطفى بوشالغم ،أن

 (1انﴏ ادلﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ )اﻟﺘﺎرﱗ( اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ط ،1984ص.100 :
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يشجع الدراسة Kي كل من الحواضر العلمية ذات ٕالاشعاع الفكري آنذاك
كمازونة والراشدية وتلمسان ،ملحاولة الوض بنفوذ الزاوية العلم.1a
 -2املدرسة:
ي املكان املخصص إللقاء الدروس ا ،وال توجد إال Kي بعض املدن
الرئيسية أمثال :معسكر ،وهران ،تلمسان ،وكانت ذﻩ املدارس غرف يسكا
الطلبة املسافرو ن ، 2وقد عرف أبو راس الناصر املدرسة ال aZنحن
بصددها،مدرسة التعليم الثانوي والعاي إن صح التعب ،-.بأا ي ال" aZتب
ّ
لدراسة العلم ،أي لتعليمه وتعلمه".3
فمن الواضح والجeي ومن خالل رأي أبي راس ،أن املدرسة لم يكن
املقصود من وراÀا الزاوية أو املسجد .بل ي مدرسة مستقلة متخصصة Kي
التعليم وحدﻩ بشطريه الثانوي والعاي .4وKي هذا الصدد ذكر أبو راس أنه كان
Kي مدينة الجزائر عeى عهدﻩ "مدارس" كب-.ة ،مثل املدرسة القشاشية ،5كما
كانت املدرسة املحمدية Kي معسكر ،وعندما وصل إى وهران قال" :إن املدارس
باملع الذي قصدﻩ :قد درسها الكفرة )أي ٕالاسبان( وكفوا رسمها" فلم يبق Kي
رأيه Kي وهران لدراسة العلم سوى املساجد ،6وتلعب املدرسة Kي املدينة نفس
الدور الذي تلعبه الزوايا Kي الريف.7

 (1اﻻٓﻏﺎ ﺑﻦ ﻋﻮدة اﳌﺰاري ،ﻃﻠﻮع ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد ﰲ أﺧﺒﺎر وﻫﺮان واﳉﺰاﺋﺮ واﺳـﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﴩـ ،ﰌ :ﳛـﻲ ﺑـﻮﻋﺰﻳﺰ ،دار اﻟﺒﺼـﺎﺋﺮ،
اﳉﺰاﺋﺮ ،ط ،1ص.275:
 (2اﺑﻦ ﻣﳰﻮن،اﻟﺘﺤﻔﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﰲ ادلوةل اﻟﺒﻜﺪاﺷـﻴﺔ ،ص.59 :
(3
ٔاﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﴏ،ﲺﺎﺋﺐ ا ٔﻻﺳﻔﺎر وﻟﻄﺎﺋﻒ ا ٔﻻﺧﺒﺎر ،ص79 :
(4
ٔاﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ص281 :
 (5اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺸﺎﺷـﻴﺔ اﻟﱵ ٔاﺷﺎر إﻟﳱﺎ ٔاﺑﻮ راس ﺣﺴﺐ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﲨـﻊ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻘﺸـﺎش ،واذلي ﻳﻌـﻮد ﻏـﲆ اﻟﻌﻬـﺪ اﻟﺴـﺎﺑﻖ
ابﻟﻌامثﻧﻴﲔ ،وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺸﺎش ﺗﻌﻮد إﱃ ﺳـﻨﺔ 1162ﻫـ ،ﺣﺴﺐ ٔاﻗﺪم وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ )اﻟﺰاوﺟﺔ( وﲟﺠـﺮد اﺣﺘﻼﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ
ﻃﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ ﺣﻮﻟﻮﻫﺎ إﱃ ﳐﺎزن ﻟﻠﺠﻴﺶ.اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص281:
ٔ (6اﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﴏ ،ﲺﺎﺋﺐ ا ٔﻻﺳﻔﺎر ،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص) 90 :ﳐﻄﻮط(.
Turin. y. Affrontement culturels dans L’Afrique coloniale, Paris,1971 .P :126
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)7

وال يختلف التعليم Kي املدارس عن التعليم Kي الزوايا ،1وكان من أهداف
املدرسة تحفيظ القرآن الكريم إى جانب تعليم مبادءئ القراءة والكتابة
وبعض العلوم ٔالاخرى ،كالحديث والنحو واللغة والفقه والتوحيد ،واستكمال
هذﻩ الدراسات بعلم الحساب وقراءة املؤلفات الطبية البن سينا ،إال اا كانت
قليلة بسبب اشتغال العلماء بالعلوم ٓالانفة الذكر .2ولم يكن العلماء
يقتصرون عeى ما Kي الكتاب من املادة العلمية وإنما كانوا ي-وا بروافد أخرى
من أمهات الكتب ،...ولم يقتصروا عeى طريقة لشرح النصوص وحدها ،وإنما
كانوا يناقشون املسائل ويرجحون رأيا عeى آخر .3ومن أهم املدارس بمعسكر
نذكر ما:
 -1املدرسة املحمدية:
تعد من أهم املدارس ال aZأسسها الباي محمد بن عثمان ،بالغرب
الجزائري ،وال aZكان لها صدى واسع Kي العالم العربي وٕالاسالمي .4وال aZتعت«-
أك« -معهد علم aيضم أساتذة أكفاء) ،(5متفرغ.ن ملهنة التعليم ال غ ،-.إى
جانب ٓالاالف من الطلبة والتالميذ الذين سارعوا إى ٕالاقبال عeى العلم بلهف
شديد ،6وي ال aZأشار إلا أبو راس بقوله" :وي املدرسة ال aZكاد العلم أن
ينفجر من جوان ا".7
وما يمكن ٕالاشارة إليه هو أنه رغم اهتمام الباي بالجامع ٔالاعظم الذي
بناﻩ بمعسكر ،فإنه قد أسس مدرسة بجانبه .ألن فكرة املدرسة املستقلة عن
الجامع لم تكن تدور Kي خيال هذا الباي ،فبناؤها عeى هذا النحو املذكور كان
Turin.y.Affrantement culturels dans L’afrique colonial,p :126
I.bid,pp :125-126.

 (3اﳌﻬﺪي اﻟﺒﻮﻋﺒﺪﱄ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ابﳉﺰاﺋﺮ) ،ﺑﺘﴫف ﻣﻦ ﳏﺎﴐة ٔاﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻻٕﺳﻼﱊ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳـﻨﺔ 1970م( ،ص.13 :
 (4ﲰﻴﺖ ﲠﺬا الاﰟ ﻧﺴـﺒﺔ إﱃ ﶊﺪ ﺑﻦ ﻋامثن اﻟﻜﺮدي ،إﳕﺎ ﻟﻘﺐ ﺑـ"اﻟﻜﺒﲑ" ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻔﻮﻗـﻪ وﺑﺮاﻋﺘـﻪ ﰲ إدارة ﺷـﺆون ابﻳﻠﻜـﻪ ،ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـﺪ
اﺳﱰﺟﺎع ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان واﳌﺮﳻ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ الاﺣﺘﻼل ا ٕﻻﺳـﺒﺎﱐ.
A.Gorgnos, RA, 1ere Année, n 5 juin 1857. P :405.

 (5ﻣﻦ ﺑﻴﳯﻢٔ :اﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﴏ ،ﶊﺪ ﺑﻮﺟﻼل )اﳉﻴﻼﱄ( ،اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺣﻮاء ،ﶊﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ زرﻗﺔ ادلﺣﺎوي.
 (6ﺻﺎﱀ ﻓﺮﻛﻮس ،اﻟﺒﺎي ﶊﺪ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.17 :
ٔ (7اﲪﺪ ﺑﻦ ﲮﻨﻮن اﻟﺮاﺷﺪي،اﻟﺜﻐﺮ اﶺﺎﱐ ﰲ اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺜﻐﺮ اﻟﻮﻫﺮاﱐ ،اﳌﺼﺪر ااﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.127 :
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)1
)2

ّ
متماشيا وتقاليد التعلم الاسالمي عموما ،فالواضح أن املدرسة كانت ثانوية
بالنسبة للجامع ،فاألوقاف مثال تنص عeى نفقة املدرس.ن Kي الجامع دون
املدرسة .1ولقد تول أو راس مهمة التدريس ذﻩ املدرسة فالتف حوله عدد
هائل من الطلبة.
كان الطلبة يبادلون شعور اساتذºم فيقدروم ويح-موم ملا يحملونه
من علم ،واع-افا بما علم من فضل بما بذلوﻩ من جهود جليلة من أجلهم.
ثم إن املتصفح لكتب ال-اجم ،ومذكرات العلماء ،وما كتبوﻩ عن مشايخهم،
يلمس مدى الحب الذي كانت تنبض به قلوب الطالب نحو أساتذºم ،وما
فاضت به أقالمهم.
ونستشهد Kي هذا الصدد بما ذكرﻩ محمد بن عeي السنوK abي معرض
حديثه عن أساتذته الذين تتلمذ عeى أيدÇم" :ومم شيخنا وشيخ مشايخنا
الهمام الحافظ ٕالامام ،سيدي محمد بوراس املعسكري البلد –رحمه ﷲ-
كنت أتردد إليه كث-.ا واستفيد منه استفادة عظيمة ،لتمام حفظه وإتقانه
لكل فن حافظا ملذاهب الائمة ٔالاربعة ،جواب كل ما سئل عنه ب.ن شفتيه،
وغالب منأخذنا عنه من أهل ناحيته أخذ عنه".2
ومن أهم العلوم ال aZكانت تدرس Kي هذﻩ املدرسة ،السيما Kي املرحلة
الخ-.ة من العهد العثماني،كتب الفقه مثل:حوا aäشرح الشيخ.ن الزرقاني
والخر .3aäوهما الحاشيت.ن اللت.ن اعتمدهما أبو راس Kي تدريسهما للطلبة،
وحاشية الشيخ مصطفى الرما aàالذي كان آية عصرﻩ .إى جانب كتب
النحومثل:شرح الشيخ املكودي ،وKي اللغة كتاب القاموس للشيخ ف-.وزآبادي،

ٔ (1اﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ج ،1ص.281 :
 (2اﺑﻦ ﲮﻨﻮن اﻟﺮاﺷﺪي ،اﻟﺜﻐﺮاﶺﺎﱐ ،ص) 66 :ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﶈﻘﻖ رﰴ.(53:
 (3وﺟﺪان ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺷـﻴﺔ ﲷﻦ ﳐﻄﻮط ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎة ،ﺑﺪاﻳﺘﻪ " :اﶵﺪ  ،ﻓﺎﳌﺆﻟﻒ ٔاي ٔاﺑـﻮ راس،ﺳـكل ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ
ﻣﳯﺎﺟﺎ ﲺﻴﺒﺎ ،ﲾﻌﻞ اﻟﺒﺎب ﻓﺼﻼ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻔﺼﻞ ر ٔاس الكم ﻧﺼﻴﺐ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘـﺎب اباب ﻓﻘﺴـﻤﻪ ﺑـﲔ ﺗﻔﺼـﻴﻞ وﺗﺒﻮﻳـﺐ".ﻣﺆﻟﻒ ﳎﻬـﻮل،
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎة ،زودان ﺑﻪ ا ٔﻻﺳـﺘﺎذ ﺑﻠﻴﻞ ﺣﺴـﲏ ،اﻟﻮرﻗﺔ ا ٔﻻﺧﲑة ﻣﻦ اخملﻄﻮط.
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ومقامات الحريري ،وKي ٔالاصول شرح الشيخ املحeي .فضال عن كتب التصوف،
املنطق ،الفلك وعلم البيان إى غ -.ذلك من العلوم النقلية والعقلية ٔالاخرى.
وكان العلماء يحظون بم¦Íلة عظيمة لدى املواطن.ن ،وكان نفوذهم عeى
طبقة العامة كب-.ا .وكانت الطبقة املوسرة من جان ا تقلد أنماط سلوكهم،
وكل فرد مم يجد أنه من الشرف له أن يستقبل واحدا من هؤالء العلماء Kي
بيته .ومهما يكن .فقد حفلت مظان الس -.وال-اجم بصفحات ناصحة ملا كان
عليه العلماء Kي ذلك العصر من عفة وتواضع وسماحة وإيثار ،وعالقاºم
بطلبªم ،ومحاولةمم Kي افادºم وتزويدهم بما ينفعهم من علوم دنيوية
وأخروية.
 -2مدرسة القيطنة:
ي ٔالاخرى من املدارس التعليمية الكب-.ة بمعسكر خالل املرحلة ٔالاخ-.ة
من العهد العثماني بالجزائر.فقد تأسست هذﻩ املدرسة بمنطقة القيطنة،
بالقرب من بوحنيفية،حواي سنة )1200هـ1787/م( ،عeى يد مصطفى بن
املختار بعد رجوعه من بغداد .وبعد وفاته Kي ع.ن الغزال بليبيا ،تسلم أمور
ادارºا الشيخ مÄي الدين والد امل -.عبد القادر.
وكانت هذﻩ املدرسة من املدارس التعليمية الهامة Kي الجزائر،حيث جمعت
ب.ن كل مراحل التعليم من أدنى مرحلة ح Zاعالها.كما كان ا ست حلقات
تعقد لجلسات العلم،بمعية عدة أساتذة.وكانت تضم عددا كب-.ا من الطالب
ي-اوح عددهمما ب.ن)700و (1800طالب علم دائم aالدراسة ،مع العلم بان
عدد الطالب Kي كافة انحاء الجزائر كان هائال حول العلماء.1
وقد تطورت املدرسة تطورا كب-.ا،وأصبحت تلقب "بمعهد القيطنة" نظرا
لتوافد الطلبة والعلماء علا.واكن من العلماء الذين درسوا ا أبو راس
الناصر.وهذا مما يدل عeى علو همªا،وذكرها Kي ٓالافاق.فنجد أن أبا راس قد
 (1ﶍﻮﻋﺔ ٔاﺳﺎﺗﺬة ،ﻣﻌﺴﻜﺮ رﺟﺎل واترﱗ ،اﳊﻴﺎة اﻟﺮوﺣﻴـﺔ ﰲ اﻻٕﺳـﻼم ،ﻣﻠﺘﻘـﻰ اﻟﻔﻜـﺮ اﻻٕﺳـﻼﱊ اﻟﻮاﺣـﺪ واﻟﻌﴩـﻳﻦ ،وزارة اﻟﺸـﺆون
ادلﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺴﻜﺮٔ 26 ،اوت /ﺳﺒﳣﱪ،1987ج ،1ص ص.15-13:
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درس Kي هذا املعهد الدي aالكب،-.بدليل قوله ":فذهبت للقيطنة ،وقد
اجتمعت جموع من الطلبة".1فهذا مما الجدال فيه أن مدرسة القيطنة كانت
مدرسة مع-ف ا من قبل علماء الوطن أوال ثم منعلماء ٔالامصار ثانيا.
ونش -.إى أنه لم تقتصر معسكر عeى املدرست.ن املذكرت.ن سالفا،بل تعدºا
إى مدارس أخرى كانت Kي الوقت نفسه زوايا تقوم بالدراسة والتعليم.نذكر
ما:مدرسة زواية سيدي عeي شريف بسيق،مدرسة زاوية سيدي محمد بن
قالة الحس aبالكرط،مدرسة زاويةمصطفى بن الطيب بعقاز ،مدرسة زاوية
سيدي عeي بلحجاج ب aشقران ،مدرسة زاوية سيدي قادة.ال aZكان لها الفضل
الكبK -.ي اعطاء املعلومات ،وتزويد الطلبة باألفكار والفتاوى وٓالاراء الفقهية وغ-.ها.

أما عن أهم العلوم ال aZكانت تدرس Kي هذﻩ املدرسة،ففي غالبيªا علوم
شرعية وعقائدية ،وبعض من املجاالت ٔالادبية .وبما أن مؤسس هذﻩ املدرسة
من املتصوفة ،فإن الطابع الغالب علا هو املجال العقائدي أك-من العلوم
الدينية ٔالاخرى .من ب.ن هذﻩ العلوم ذكر عeى سبيل املثال:كتب التوحيد للشيخ
السنو ،abكتب الحكم العطائية ،أما الفقه:كتب مختصر الشيخ خليل،
وحوا aäالشيخ الداسوÜي والشيخ الدردير ،وKي الحديث:كتاب صحيح
البخاري ،وكتب ٔالائمة الستة املعتمدة .لقد كانت املدارس اشعاعا ثقافيا
ساعد عeى تخريج.
لقد كان لهذﻩ املدارس تأث-.ا كب-.ا عeى شخصية أبي راس وحK Zي تكوينه
العلم aواملعرKي ،وهذا يتجeى من خالل تعليمه ذﻩ املدارس من جهة ومن
خالل تدريسه ا ،وإشرافه عeى مجموعة هائلة من الطلبة الذين يبلغ عددهم
Kي غالب ٔالاحيان 780طالب.
 -4املكتبات:
ال تقل املكتبات أهمية عن سابقاºا من مساجد وزوايا ومدارس .وتشمل
املكتبات العامة والخاصة ،وي ال aZكانت تضم أشتات املخطوطات Kي مختلف
ٔ (1اﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﴏ ،ﻓﺘﺢ اﻻٕهل وﻣﻨﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻔﻀﻞ رﰊ وﻧﻌﻤﺘﻪ ،اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﳉﺰاﺋﺮ،ط،1990ص.24:
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فنون الوقت ،كما كان يقصدها الطلبة ؤالاساتذة من جميع النوا¬ي للمطالعة
فا ،ال سيما املكتبات العامة ال aZكانت وقفا وحبساعeى املساجد والزوايا
واملدارس.
وقد كانت من ب.ن املكتبات ذات ٔالاهمية البالغة بمعسكر مكتبة أبي راس
الضخمة ال aZتضم أنفس الذخائر ،واملخطوطات الناذرة وح Zاملؤلفات الaZ
ألفها أبو راس نفسه ،وال aZلم تحقق ولم تطبع إى يوم الناس هذا .وتعرف
هذﻩ املكتبة باسم "مكتبة املذاهب ٔالاربعة" ،نظرا الحتواÀا عeى مؤلفات أئمة
املذاهب ٔالاربعة ،وحسب قول أحد الباحث.ن أن هذﻩ املكتبة كان يقصدها
علماء عدة من فاس ومكناس وتونس وليبيا...إلخ.
وتشهد عبارات الباحث.ن الفرنسي.ن الذين شاهدوا وجمعوا املخطوطات
من مكتبات املدن الجزائرية غداة الاحتالل ،أم كانوا مندهش.ن من ك-ة
الكتب املؤلفة ال aZوجدوها ،ومدى تنوعها ،ومن جمالها ،والعناية ا .فقد
اع-ف بذلك أدريان ب-.وبرجد الذي رافق الحملة الفرنسية عeى قسنطينة
وتلمسان ومعسكر .1لقد لعبت املكتبة دورا كب-.ا وفعاال Kي حياة أبي راس
العلمية والثقافية Kي العصر العثماني ،مما جعلته يسèى جاهدا Kي خدمة
العلم .وال زالت إى حد ٓالان تؤدي ما علا من أجل تسهيل عملية البحث
واملطالعة للباحث.ن .وهناك واقع ىخر له عالقة باملجال املراد دراسته؛ إن لم
نقل جزء ال ينفك عن بالواقع الثقاKي والفكري ببايلك الغرب خالل أواخر
العهد العثماني.
الواقع ٔالادبي:
إذا كان الفكر ببايلك الغرب الجزائري قد سادته ال¦Íعة الفقهيةّ ،
فإن
هذﻩ ال¦Íعة قد انعكست عeى ثقافته وحضارته ،ف«-وز املتصوفة Kي مجال
الفقه ،وعنايªم باالتجاﻩ السK aي التصوف ،ودفاعهم املستميت عن
ٕالاسالم ،وانصرافهم عن الذات ،تلك عوامل جعلت شخصية ٔالاديب م¦Íوية
ٔ (1اﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،1ص .287 :و ٔاﻧﻈﺮ ٔاﻳﻀﺎ :اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ ،ج ،3ص.317 :
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خلف شخصية الفقيه الذي Çتم بالعلم قبل الفن ،وبالحقيقية قبل
الجمال ،1غ -.أن ذاك الفن وهذا الجمال ليسا منقطع.ن عنه ،فقد لونªما
الاهتمامات الفكرية بالواقع.ومن ثم كان "ٔالاديب ال ينال حظوة إال إذا كان له
مع أدبه إملام بالفقه" .2فيتخذ ٔالادب بحديه -الشكل واملضمون -مفهوما
3
يصطبغ بالصبغة الدينية ،وإذ ذاك يتم الال¦ام بالواقع وبالفن.
إن لألدب Kي بايلك الغرب حضورا Kي الفكر املغاربي ،وتنوعا Kي الثقافة
املغاربية ،وتم¦.ا Kي ٕالانتاج الفكري عموما .لكن غياب الصورة ٔالادبية
واستقاللية ٕالابداع ،جعل ٔالادب ببايلك الغرب الجزائري حقل معرKي يتطور
ببطء ع« -عصورﻩ ،نظرا لغلبة النمطية Kي التفك ،-.وسيادة التبعية Kي
ّ
الرؤى ،مما لون ذلك الحضور بثقافة إسالمية تفسر عمق صورﻩ ،وتحدد
مدى خياله .فوفرة قصائد املولديات ،والرسائل الديوانية وٕالاخوانية
والرحالت العلمية ،تعكس اهتماما أدبيا واضحا مع الاهتمامات الفكرية
ٔالاخرى .ألن الطابع املوسوي للثقافة ببايلك الغرب الجزائري ،وكذا للثقافة
ٕالاسالمية ،يتم ¦.بمدى الال¦ام بالواقع وبالتعب -.عن مجاالته قصد تحقيق
مستوى ملسؤوليات املفكر ،كي يفهم واقعه ومن ثم يتطور وينمو.
هذﻩ الرؤى الشائكة ي ال aZجعلت مدلول كلمة أدب يتم ¦.بطابع
العصر ،ويتحدد مفهومه بموسوعية بعيدة عن تحديد ضيق ،أو تقصK -.ي
الرؤية .ؤالادب ذا املع يعكس الثقافة والحضارة Kي مجال تأثرها
باملقومات العامة لشخصية البايلك ،4ال aZتعتمد Kي تكويا الثقاKي عeى
العلوم الشرعية ،والعلوم ٔالادبية؛ ومن ثم يع« -التداخل بيما عن التمازج
الثقاKي Kي الفكر ببايلك الغرب الجزائري .غ -.أن هذا التمازج ح.ن تتغلب فيه
 (1ﶊﺪ ا ٔﻻﺧﴬ ،اﳊﻴﺎة ا ٔﻻدﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﲆ ﻋﻬﺪ ادلوةل اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ،ص.5:
 (2ﺗﺼﺪﻳﺮ ﶈﻤﺪ اﻟﻔﺎﳼ ﻟﻜﺘﺎب ٔاﰊ اﳌﻄﺮف ﺑﻦ ﲻﲑة اخملﺰوﱊ ﻟدلﻛﺘﻮر ﶊﺪ ﺑﻦ ﴍﻳﻔﺔ ،ص.3:
-

3

)Cour Auguste, L'établissement des dynasties des chérifs au Maroc et leur rivalité avec les

4

turc de la régence d'Alger, 1509- 1830, Emest-Leroux éditeur, Paris, 1904, p:223.
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ال¦Íعات الذاتية يكون أقرب إى ٕالابداع ،وح.ن تتغلب ال¦Íعات املوضوعية
يكون اقرب إى التأليف.
لكن رغم تلك العوامل ال aZحددت املفهوم العام للفكر الجزائري عموما
وببايلك الغرب الجزائري بصفة خاصة ،ي¦Íع ٔالادب الجزائري إى التعب -.عن
الذات وهمومها ،والعصر ومشاكله ،ويقوى هذا الاتجاﻩ خالل القرن الحادي
عشر الهجري نظرا لتأثٔ -.الاحداث وتنافر الزعامات.
وقد لعبت الزوايا ببايلك الغرب دورا هاما Kي الحركة ٔالادبية ،وبلغت
الزاوية القادرية شأوا عظيما ،فالثقافة ٔالادبية واللغوية املتينة ال aZكانت
تدرس فا ي ال aZأحيت دماء ٔالادب ببايلك الغرب بعد عدم .1كما نشطت
الحركة ٔالادبية Kي الحواضر العلمية ال aZبرزت وقد احتفظت لنا املصادر
بالعديد من ٔالاشعار والرسائل .2وقد أسهمت الزوايا ٔالاخرى بحركة أدبية
تمثلت Kي الرسائل ٕالاخوانية واملدائح النبوية.
إن طبيعة واقعية الفكر ببايلك الغرب الجزائري ،لم تقف عند رؤيªا
لفنون التصوف والعلم ؤالادب ،بل تجاوزت إى تجسيد هذﻩ الرؤية Kي منهج
التأليف والتدريس ،وما يحمله من اهتمامات فكرية.
خاتمة:
لقد كان عهد الباي محمد بن عثمان الكب -.ببايلك الغرب ،عامال مهما
Kي بعث الحركة الثقافية والفكرية آنذاك .عeى يد ،فتشجيعه للثقافة
والوض ا ،كان له بالغ ٔالاثر عeى انتعاش الحياة التعليمية والعلمية
عموما ،فنجدﻩ يشجع العلماء بمساعدات ويج¦.هم بأموال ،وقد كان أبو
راس نفسه من الذين شملهم هذا العطاء.

 (1اﳋــﺪاري ﶊــﺪ ،دور اﻟــﺰوااي واﻟﻄــﺮق اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ اﳌﻐــﺮب ووﻻﻳــﺔ اﳉﺰاﺋــﺮ ،ﺣــﺎةل اﻟﺰاوﻳــﺔ ادلرﻗﺎوﻳــﺔ ﻣــﻦ  1786إﱃ
1823م ،دﻛﺘﻮراﻩ دوةل ﰲ اﻟﺘﺎرﱗ ،ﳇﻴﺔ اﻻٓداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻٕﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺮابط ،اﻟﺴـﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،2005 -2004ص.33:
 (2اﳋﺪاري ﶊﺪ ،ادلور الاﺟامتﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ والاﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒدلﻳﻦ ،ﺻﺺ.160-141:
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كما شهدت ف-ة العهد العثماني بالجزائر عموما وببايلك الغرب تحديدا؛
تشييد العديد من املباني وقصور الدايات ،ومساجد ك«-ى الزالت آثارها
شاهدة عيان عeى مدى انعكاس الحياة الثقافية والفكرية بتلك املباني ا
مثل مسجد "الباي" بكل من معسكر ووهران وبعض القرى التابعة لهما؛
وتعت« -هذﻩ املساجد إحدى التحف املعمارية الراقية ال aZشيدها ٔالاتراك
بالجزائر.
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