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نص
ال شك أن الحياة الثقافية ترتبط إى حد بعيد بجميع أنشطة الحياة
ٔالاخرى ،من سياسية واقتصادية واجتماعية...بل ال نكون مغال.ن Kي الرأي إذا
قلنا أن الثقافة انعكاس حقيقي لتلك ٔالانشطة املختلفة ،ولقد أصيبت
الحياة الثقافية خالل الف-ة العثمانية من تاريخ الجزائر بما أصيبت به أوجه
الحياة ٔالاخرى ) الخدمات العامة(
و حكمنا هذا مستند إى التطور والاضطراد الذي عرفته املجتمعات
ٔالاوربية Kي بداية العصر الحديث.،لقد تم¦.ت الحياة الثقافية بالطابع
ٕالاسالمي الذي كان أقوى رباط يجمع ب.ن سكان الجزائر عeى اختالف
طبقاºم ،وكان الشعب الجزائري مدفوعا بطبعه إى حب العلم عeى الرغم
من حالة عدم الاستقرار النس¨ ،aال aZعرفها املجتمع الجزائري آنذاك ،نتيجة
للحروب العديدة طوال ثالثة قرون مع الدول ٔالاوروبية ،وال aZكانت متمثلة
Kي الحمالت ٕالاسبانية.
فالحياة الثقافية ال aZكانت سائدة Kي الجزائر Kي بداية القرن السادس
عشر امليالدي ظلت عeى ما ي عليه ح Zبداية القرن التاسع عشر ،وبمع
آخر أن الحياة الثقافية لم تسجل أي تقدم وازدهار طوال الحكم العثماني Kي
الجزائر أو بمع آخر أن الدولة العثمانية لم تبدل جهدا ملحوظا Kي الوض
بالحياة الثقافية بصفة عامة.
وحسبنا أن نش -.إى أننا سنقتصر Kي هذا املوضوع عeى تناول ٔالارضية
ال aZقامت علا الحياة الثقافية خالل العهد العثماني ومختلف وجهات النظر
حول الحياة الثقافية والعلمية للمجتمع الجزائري خالل الف-ة العثمانية.
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ولنا أن نتساءل كيف كانت نظرة الباحث.ن الجزائري.ن للحركة الثقافية
Kي الجزائر أواخرالعهد العثماني؟ وهل يصح أن نطلق عeى هذا العهد بعهد
الانحطاط الثقاKي ،أم أن عهود الانحطاط الثقاKي والسيا abقد بدأت قبل
هذﻩ الف-ة؟.
إن املتفهم لطبيعة الحكم العثماني Kي جميع الواليات ال aZكانت
خاضعة للدولة العثمانية يجد أن إيديولوجية) طبيعة( الحكم العثماني كانت
عeى هذا ٔالاساس -إذ أن هذﻩ الدولة ينقسم عهدها إى عهدين متمايزين :
العهد ٔالاول الذي بدأ منذ القرن السادس عشر ح Zبداية القرن الثامن
عشر،هذﻩ الف-ة اتسمت بالتوسع العثماني ،أو بعصر الهجوم ،ومن بداية
القرن الثامن عشر ح Zايار ٕالام«-اطورية اتسم هذا العصر بالدفاع وهذا ما
أنعكس عeى واقع الثقافة بالجزائر مقارنة بالف-ات السابقة من تاريخ
الجزائر،حيث كانت حركة الثقافة Kي الجزائر قبل دخول العثماني.ن ت-كز Kي
ثالث حواضر أساسية ،ي مدينة تلمسان Kي الغرب الجزائري ،مدينة بجاية
ومدينة قسنطينة Kي الشرق الجزائري ،وكانت هذﻩ الحواضر تعد بحق مراكز
للتعليم والثقافة وٕالاشعاع الفكري ،فقد ازدهرت فا العلوم وٓالاداب
والفنون لعدة قرون ،كما اشªرت ا أسر علمية ،توارثت العلم واملعرفة
نذكر ما أسرة ابن مرزوق واملقري والعقباني Kي تلمسان ،وأسرة ابن باديس
ابن قنفد والفكون Kي قسنطينة ،وأسرة املشداي والغ«-يK aي بجاية ).(1
يرى البعض أن الحركة الثقافية كانت أقرب إى الثقافة التقليدية ،ال
تساير العصر الحديث ،وهذا لقلة إنجاب الجزائر لعلماء بارزين سواء Kي
امليدان الفق aÆأو ٔالادبي أو العلم ،aوذلك ألن جهد ٔالاتراك كان منصبا عeى
امليدان العسكري ،وخلق هذا هوة عميقة واسعة ب.ن املسلم.ن ؤالاوروبي.ن

) -(1اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،ﳎةل ﺳﲑات ،اﻟﻌﺪد  ،3اﳉﺰاﺋﺮ ،1980 ،ص.58،
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حال دون إطالع الجزائري.ن عeى ما كان يجري Kي أوروبا من اخ-اعات
وتطورات تقنية).(1
وKي هذا السياق ذهب أبو القاسم سعد ﷲ إى أن الحكام العثماني.ن Kي
الجزائر كانوا غرباء عن الثقافة العربية ،وعن تاريخ الحضارة ٕالاسالمية ،وهو
الذي جعلهم كوالة وسالط.ن ،يستأثرون بشؤون الحكم من سياسة واقتصاد
وإدارة ،تارك.ن القضايا ٔالاخرى لفئة أخرى).(2
ويضيف الباحث عم-.اوي أنه Kي العهد العثماني لم تحظ الثقافة Kي
الجزائر باألهمية الكب-.ة من طرف العثماني.ن بمثل ما حظيت به بقية
القطاعات ٔالاخرى ،وKي مقدمªا القطاع العسكري ويرجع هذا ٔالامر إى
عامل.ن هما:
* الظروف الخاصة بنشأة الدولة العثمانية ال aZكانت Kي عصر يتطلب
الاعتماد عeى القوة الحربية.
* انتشار الطرقية املتصوفة Kي البالد العربية ٕالاسالمية ال aZتولت بنفسها
نشر الثقافة ،وقد يكون عامل ثالث يتمثل Kي شعور العثماني.ن بأم غرباء
عن هذﻩ البالد).(3
ويضيف صاحب كتاب التحفة املرضية Kي الدولة البكداشية أن الثقافة
Kي القطر الجزائري ،كانت جهوية إقليمية أك -ما قطرية عمومية ،وإا
محصورة Kي أشخاص معين.ن ،وأماكن محدودة وإذا كانت كذلك ف aÆعاجزة
عن التأث -.الذي هو شرط أسا abلثقافة الشعوب أينما كانوا وحيثما بانوا،
وكانت الحركة ٔالادبية أقل انتشارا من الحركة الدينية ،ولعل ذلك راجع إى
سبب.ن اثن.ن :

) -(1ﲻﻮرة ﻋﲈر  :ﻣﻮﺟﺰ ﰲ اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ ،ط ،1دار رﳛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2002 ،ص .110-109
) -(2ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ج 1اﻟﻐﺮب اﻻٕﺳﻼﱊ ،1988 ،ص .388
) -(3ﲻﲑاوي ،ﻣﻦ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،دار اﻟﺒﻌﺚ ،ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ ،2000 ،ص .30
38

أوال :أن الدولة ال-كية الجزائرية قد كانت أعجمية اللسان ،...ف aÆال
ºتم إال برجال الحرب وألن العصر عصر اضطراب وانتقام.
ثانيــا:أن التوجيه التعليم aكان دينيا أك -منه أدبيا السيما الزوايا الaZ
لم تؤسس إال لتكون مرتعا للعلوم الدينية والفنون ٕالاسالمية).(1
إى جانب هذا نجد أبو القاسم سعد ﷲ قد تحفظ Kي القول بوجود
سياسة تعليمية عثمانية رسمية ،بل نفى ذلك تماما مستثنيا محاولة بعض
البايات بشكل فردي).(2
ويرجع أبو القاسم سعد ﷲ هذا الوضع الذي آلت إليه الجزائر خالل
هذﻩ الف-ة إى توجه أوروبا نحو العالم ٕالاسالمي وخوضها لحروب مع الدولة
العثمانية ،لذلك فهو يرى بأن فرنسا لم يكن Kي مقدورها أن تحتل الجزائر لو
لم يكن املجتمع الجزائري عeى النحو الذي وصفه به ابن العنابي وشو وبانانaZ

)(3

لذلك ال نستغرب أن يكتب بعض ٔالاوروبي.ن Kي القرن الثاني عشر
) 18م( نقدا الذعا للحالة العقلية ال aZكان علا املجتمع الجزائري ،كما كتب
آخر Kي أوائل القرن الثالث عشر )19م( نقدا ألذع من نقد صاحبه بعد أن لم
يجد Kي املجتمع الجزائري ،ما كان يطمح إليه من أفكار وتجديد ونشاط عقeي
قائال  " :أن ٔالافكار تموت إذا لم تجد مجاال للتجديد املستمر") ،(4وقد قال
أيضا بأنه كث-.ا ما كان يخـرج إى شوارع العاصمــة ) مدينة الجزائر( ،فال
يجد " شيئا يستدي انتباهه فال مكتبة وال مق Æفيه جريدة"...
لقد قيل الكث -.عن موقف ال-ك من الثقافة ،سواء Kي بالدهم
أناضوليا ،أو Kي البالد ال aZدخلت تحت دولªم كالجزائر ،وأق ما أºم به
ال-ك حب املال وال«-برية والجهل والاهتمام باألمور العسكرية دون املدنية،
ونحو ذلك من الاºامات ال aZتجردهم جملة وتفصيال من الحضارة والثقافة،
) -(1ﶊﺪ ﺑﻦ ﻣﳰﻮن اﳉﺰاﺋﺮي :اﻟﺘﺤﻔﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﶊﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،ش ،و،ذ،ت ،اﳉﺰاﺋﺮ،ص ص. 57-55
) -(2ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ج ،1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ص. 315-313
) -(3ﺳﻌﺪ ﷲ ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .388
) -(4ﻧﻔﺴﻪ ،ص.161 ،
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فشارل ف-.و  CHARLES Feraudيرى بأن العهد ال-كي Kي الجزائر كان عبارة عن
"بربريـة ثقافيـة" ،أو أن الشعب قد قلد حكامه ٔالاتراك Kي جهلهم وبعدهم
عن العلم والعلماء). (1
و يرى أبو القاسم سعد ﷲ أن ما ذهب إليه السيد شو * SHAWهو
ٔالاقرب إى الصواب ،عندما الحظ قبل ف-.و بف-ة طويلة وهو يتحدث عن
حالة العلوم* والفنون Kي الجزائر وقته ،بأا مازالت عند املسلم.ن " كما
كانت منذ مدة Kي حالة الدنيا.فالفلسفة والحساب والطبيعيات والطب الaZ
كانت ملكا لهم عدة قرون قد أصبحت ٓالان ال تكاد تعرف أو تدرس" ،وقد
أرجع شو ذلك إى عدم الاستقرار لدى العرب ،واملظالم ال aZكان يعانا
الحضر عeى يد ٔالاتراك). (2
ولكن حسب سعد ﷲ أن شو كان يصف وضعا خاصا شاهدﻩ بل
عاشه أثناء وجودﻩ Kي الجزائر ،ولم يكن يدرس العصر عن بعد ،كما نفعل
نحن ٓالان ،فرؤيته شخصية رغم أن نتائجها صحيحة إى حد بعيد .
و لعل هذا الحكم كان يستند إى أن العثماني.ن كانوا يفتقرون إى أشياء
)(3
أساسية كي Çتموا باألدب والعلم والفن Kي الجزائر.
حيث يضيف أن لغة ٔالاوجاق العامة ي ال-كية ،وي لغة للحديث أك-
ما للكتابة ،وقد جعلوها لغة رسمية Kي الدواوين وKي املعاهدات وبعض
السجالت ،باإلضافة إى ذلك أن العثماني.ن كانوا يشعرون بالغربة Kي
الجزائر ،رغم كوم مسلم.ن ومدافع.ن عن ٕالاسالم ،وهذا الشعور قد
جعلهم مبتعدين عن ٔالاهاي غ -.منتم.ن إلم ،وال مندمج.ن فم ،وهذا

) -(1ﺷﺎرل ﻓﲑو ﻣﻘﺪﻣﺔ )ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪواﱐ( ﰲ ﳎةل )روﰷي( ،1868ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﷲ ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،،ص . 189
*ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﺎةل اﻟﻌﻠﻮم ابﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻌامثﻧﻴﺔ راﺟﻊ ﻛﺘﺎب ﻧﺰﻫﺔ الاﻧﻈﺎر ﰲ ﻓﻀﻞ ﻋﲅ اﻟﺘﺎرﱗ وا ٔﻻﺧﺒﺎر ﻟﻠﻮرﺗﻼﱐ
ﶊﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ص  261وﻛﺬكل ﻛﺘﺎب : Shaw voyage dans la régence d’Alger p364
) (
 2ﺳﻌﺪ ﷲ ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص190 ،
3
) ( ﻧﻔﺴﻪ،ص .190
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العامل هو الذي لم يشجع عeى إيجاد إحساس أدبي وف aمش-ك ،رغم وجود
إحساس رو¬ي ومص-.ي مش-ك).(1
ومع ذلك فقد عرفت الجزائر خالل العهد العثماني تراثا أدبيا وفنيا
وعلميا يستحق الذكر ،وأن هذا املخزون الثقاKي هو من إنتاج علماء وأدباء
ومثقف.ن جزائري.ن ،وبالتاي فهو خارج نطاق الحكم ،فأصحابه لم يجدوا
التب aوال تشجيع من الحكام العثماني.ن.
وقد عرف هذا العصر بعض الرواد ٔالاوائل Kي الحياة الثقافية ،وملع مم
علماء أجالء Kي ش Zفروع الثقافة من أبرزهم :
* أبو العباس أحمد املقري).(2
* ابن عمار ) (3وكتابه الرحالت – سجل مالحظة أثناء رحلة إى مكة وذلك Kي
غضون القرن الثامن عشر.
* الورتالني -كتب أيضا رحلة إى الشرق.
* عبد القادر املشرKي -ورسالته" بهجة الناظر Kي أخبار الداخل.ن والية
ٕالاسباني.ن بوهران كب aعامر".
* حمدان خوجة – وكتابه" امل ـرآة" -ويعت« -هذا الكتاب من أهم الوثائق
املعاصرة للغزو الفرن aعeى الجزائر.
* الحاج أحمد بن املبارك وكتابه) تاريخ قسنطينة(.
* صالح العن-ي وكتابه ) تاريخ بايات قسنطينة( ويعرف أيضا بفريدة منسية
Kي تاريخ الجزائر.

) -(1ﻧﻔﺴﻪ ،ص.191 ،
) -(2ﻫﻮ ٔاﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن ﺑﻦ ٔاﰊ اﻟﻌﻴﺶ ﺑـﻦ ﶊـﺪ اﳌﻘـﺮي اﻟﻘﺮﻋﻴﴚـ ،ودل ﺑﺘﻠﻤﺴـﺎن ﺳــﻨﺔ  986ﻫــ-
 1578م وﺗﻮﰲ ﺳـﻨﺔ  1041ﻫـ 1632م ودﻓﻦ ﲟﻘﱪة اجملﺎورﻳﻦ رﲪﻪ ﷲ ،وﺗﺮك ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﺮوة ﻛﺒﲑة ﰲ ﺷـﱴ اﻟﻔﻨﻮن.
)-(3
ﻫﻮ اﳊﺎج ٔاﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲈر اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻔﱵ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰷن انﺑﻐﺔ زﻣﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻠﻴـﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ،ﰷن ﻣﻔﺘﻴـﺎ ﺳــﻨﺔ 1771
وﱂ ﻳﻌﺮف ابﻟﻀﺒﻂ زﻣﺎن وﻓﺎﺗﻪ .
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وغ -.ذلك من العلماء العظماء Kي ش Zفروع العلوم النظرية ،أما العلوم
البحثة أو الفنية مثل الفلك والطب وغ -.ذلك ،فلم تكن معروفة عeى
مستوى علماء الجزائر ،إنما كانت معروفة فقط لدى الدايات أنفسهم أو
جنود ٕالانكشارية ،إذ كان بيم ٔالاطباء الذين يقومون بعالج هذﻩ القوات،
وقد أسدى العلماء خدمات جليلة ع« -مراحل تاريخية لصالح الجزائر ،إذ
كانوا أداة رشد خاصة Kي املناطق ال aZلم يكن للنظام السيا abالعثماني
نفوذ فا وكان دورهم خارج الجزائر كب-.ا ،ونذكر من مواقفهم أم حلوا
مشاكل سياسية ب.ن الحكام والرعية ،مثلما توسطوا Kي حل مشاكل ب.ن
نظام الحكم Kي الجزائر وج-.اا ،حيث مثلوا الوفد الجزائري إى تونس عام
 1037هـ ،وكذلك إى املغرب عام  1064هـ.
والaíء املالحظ أن املراكز الثقافية عرفت انتشارا كب-.ا Kي الريف
الجزائري ،وقد ّ
ع« -عن هذا الشيخ البوعبدي Kي محاضرة ألقاها Kي املؤتمر
ٕالاسالمي بالجزائر العاصمة قائال " :إن العصر العثماني امتاز Kي الجزائر
بانتقال املراكز الثقافية من املدن إى الجبال والقرى ،واشªرت عدة معاهد
إذ ذاك Kي كامل القطر كمعاهد ب aيعeى العجي aوعبد الرحمان اليلوي
وأحمد بن باديس وقرومة وب aخليل وسماته وملدية ،ثم معاهد الراشدية
ومازونة والوانشريس واليعقوبي وندرومة ونوا¬ي تلمسان كع.ن الحوت
والشيخ بن أحمد البيدري ،(1)"...فمن ب.ن الخدمات ال aZتقدمها ٔالاوقاف
ومختلف البوادي والحواضر الجزائرية ال aZتزخر باملساجد واملدارس ،أن
مدينة الجزائر مثال كانت تتوفر عeى  106مساجد أهمها:الجامع ٔالاعظم الذي
ّ
يقوم بخدمة  19مدرسا و 18مؤذنا و 8حزاب.ن و 13قيما ،باإلضافة إى ثالثة
وكالء يسهرون عeى تنظيم ٔالاعمال به).(2

) -(1اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص . 60:
)-(2
ﺳﻌﻴﺪوﱐ،دراﺳﺎت و ٔاﲝﺎث ﰲ اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ)اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ( اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ،1984ص 162:
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أما مدينة قسنطينة فكان عدد أماكن العبادة والتعليم فا يزيد عن
 ،100ما  35مسجدا و 169زاوية و 7مدارس رئيسية و 600تلميذ مم 150
تلميذ من ٔالارياف ،كلهم يتقاضون منحة سنوية من وكيل ٔالاوقاف تقدر بـ 36
فرنك للطالب ،مع إعانة نصف سنوية تتألف من كمية من الزيت والشموع
والبخور والسجاجيد.
و الجدير بالذكر أن فائض مردود ٔالاوقاف كث-.ا ما يستغل Kي إنشاء
أماكن جديدة للعبادة والتعليم ،مثل زاوية الجامع ٔالاعظم بالجزائر ال aZبنيت
بفضل مردود ٔالاوقاف عام  1039هـ1630 /م ،تتألف من طابق.ن من الغرف
إليواء املدرس.ن والطلبة والفقهاء). (1
و بالتاي بفعل عوائد ٔالاوقاف تمكن حكام الجزائر من ٔالاتراك أن يجدوا
حلوال مالئمة لتسي -.بعض املصالح ال aZلم يكن لها دخل محدد ينفق علا،
مثل الشؤون الثقافية ال aZما كان لها أن تستمر لوال مداخيل ٔالاحباس ،الaZ
كانت تساهم بنفقات الدراسة وسد حاجة طالب العلم ،وتتكفل بأجور
املدارس والقائم.ن عeى شؤون العبادة بالزوايا واملساجد واملدارس).(2
و منه نخلص إى أن ٔالاحباس ساهمت إى حد كبK -.ي تحمل ودفع
نفقات املدارس ،وكما أن التعليم مرتبط بالحركة الدينية فإن مردود
املؤسسات الدينية ؤالاحباس كان يساعد عeى توظيف ٔالاساتذة ،والعناية
باملؤسسات الخاصة بالتعليم ،وKي هذا املجال يمكن أن نضرب مثاال عeى
ذلك الباي محمد الكب -.الذي استفاد التعليم Kي عهدﻩ من مردود ٔالاحباس
Kي كل من مازونة ،معسكر ،تلمسان ومستغانم).(3
الشك أن الحياة العلمية والثقافية للمجتمع الجزائري كانت انعكاس
حقيقي ملا تعيشه املجتمعات ٕالاسالمية ٔالاخرى خالل تلك الف-ة ،ولهذا برزت
) -(1ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص . 162:
) -(2ﻧﻔﺴﻪ،ص.193:
) -(3اﻟﻮاﻟﻴﺶ ﻓﺘﻴﺤﺔ ،اﳊﻴﺎة اﳊﴬﻳﺔ ﰲ ابﻳكل اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ،رﺳﺎةل ﻣﺎﺟﻴﺴـﺘﲑﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،1994ص
. 163
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عدة حواضر جزائرية كب-.ة عرفت نشاطا فكريا وحركة ثقافية تعليمية،
وصل تأث-.ها إى الريف الجزائري ،وقد كانت كل من تلمسان وقسنطينة ثاني
املدن الجزائرية بعد الجزائر العاصمة تحظى بمكانة ثقافية وبنشاط العلماء،
فاشªرت قسنطينة بمساجدها وزواياها وبيوºا الكب-.ة ال aZتعج باملكتبات
ال aZتحتوي عeى كتب املشارقة ؤالاندلسي.ن ،باإلضافة إى التآليف املحلية)..(1

إن الخط البياني للثقافة Kي الجزائر كان يسK -.ي حالة إطراد وصعود،
فبعد ال¦Íاع السيا abالكب -.الذي عانت منه هذﻩ الثقافة Kي القرن
العاشر)16م( الذي شهد هجرة العلماء الواسعة وك-ة الحروب ،أخذت
الحياة تدب فا Kي القرن الحادي عشر باستقرار ٔالاوضاع وازدهار الحياة
الاقتصادية وتوارد العلماء املسلم.ن عeى الجزائر ،ثم شهد القرن الثاني
عشر)18م( وأوائل القرن الثالث عشر حركة قوية Kي صفوف العلماء والعناية
بالتعليم وك-ة التآليف.
ففي أواخر القرن املذكور ) الثاني عشر( بدأت حركة نشيطة بتشجيع
التعليم والعناية باألوقـاف والاهتمام بالعلماء والكتب ،وقد ساهم Kي هذﻩ
الحركة بعض البايات أمثال صالح باي والحاج محمد الكب.(2)-.
و لهذا كان لهؤالء الحكام ٔالاتراك أياد بيضاء Kي تشجيع بناء املساجد
واملدارس Kي العديد من الحواضر الجزائرية ،وقد كانت قسنطينة وتلمسان
والعاصمة أهم املراكز الثقافية Kي البالد). (3
لقد ساهمت عوامل مختلفة Kي إثراء الحياة الثقافية Kي املدن الجزائرية
الك«-ى خالل العهد العثماني ،كقسنطينة وتلمسان باإلضافة إى مدينة
الجزائر ،حيث قامت ا العديد من املؤسسات واملراكز يلتقي ويتبادل من
) -(1ﻳﺬﻛﺮ ٔاﺑﻮ اﻟﻘﺎﰟ ﺳﻌﺪ ﷲ ٔان ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﺑﻠﻎ  2000ﺗﻠﻤﻴﺬ وﰲ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ  1300ﺗﻠﻤﻴﺬٔ ،اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻘﺎﰲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .333
) -(2ﺳﻌﺪ ﷲ :اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ،ج 1دار اﻟﻐﺮب ا ٕﻻﺳﻼﱊ  ،1998ص .. 19
)ٔ -(3اﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﴏي :ﲺﺎﺋﺐ اﻻٕﺳﻔﺎر وﻟﻄﺎﺋﻒ ا ٔﻻﺧﺒﺎر ،ﳐﻄﻮط ابﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲢﺖ رﰴ  ،1632ورﻗﺔ رﰴ  2ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺻﺎﱀ
ﻓﺮﻛﻮس :اخملﺘﴫ ﰲ اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ ،ص .127
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خاللها ٔالافراد والجماعات مختلف ٔالافكار ،فاملا aïالثقاKي ملدينة تلمسان،
وتراث مدينة ندرومة ،وفيما بعد مازونة ،ومستغانم ومعسكر باعتبارها تمثل
مدن بايلك الغرب ،يشرح لنا ٔالادوار ال aZقامت ا هذﻩ املراكز Kي التأث -.والتأثر).(1

لقد استفادت هذﻩ املدن من تراث ٔالاندلس وذلك عن طريق الهجرات
البشرية ال aZعرفªا املنطقة ،حيث تلقت املنطقة أك -من غ-.ها عeى مستوى
ٕالايالة نتيجة القرب الجغراKي ،ثانيا تأثرت املنطقة بالحياة الثقافية ال aZكانت
سائدة باملغرب ٔالاق ،وأخ-.ا املشاركة واملساهمة بصفة فعالة Kي الرحالت
جنوب – شمال -شرق -غرب ،حيث املبادالت املختلفة ال aZع«-ت املنطقة
وما لها تأث -.عeى املجال الحضاري).(2
كما أن وجود مراكز ثقافية وعلمية عeى مستوى الوطن العربئ ،الازهر
والزيتونة والقروي.ن قد أثر Kي مدارس حواضرنا ونخبªا املثقفة ،سواء عن
طريق الاحتكاك بخريÕي هذﻩ املعاهد ع« -رحالت الحج ،أو عن طريق تشجيع
ما للحركة العلمية).(3
فقد اهتم الباي محمد بن عثمان بتشييد دور العلم من مساجد
ومدارس ،فقد ب مدرسة Kي مدينة معسكر ،ومدرسة Kي وهران ،وثالثة
بمدينة مازونة ،ومن أشهرها املدرسة املحمدية بمدينة معسكر ،ال aZأشار
إلا املؤرخ أبو راس الناصري Kي حديثه عن املدارس) ،(4وقد اشªرت بعدد
من العلماء أمثال  :الرما aàالقلèي ،عبد القادر املشرKي وأبي راس الناصري

).(5

أما Kي مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري ،فقد أسس صالح باي
 1193هـ ) 1779م( مدرسة سيدي ٔالاخضر التابعة للمسجد املسم ذا
الاسم ،كما شيد مدرسة سيدي الكتاني سنة  1190هـ )  1776هـ( لتعليم
) -(1اﻟﻮﻟﻴﺶ ﻓﺘﻴﺤﺔ ،اﳊﻴﺎة اﳊﴬﻳﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﻳﻖ ،ص ..156
) -(2اﻟﻮﻟﻴﺶ ﻓﺘﻴﺤﺔ ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .157
) -(3ﻧﻔﺴﻪ ،ص.157 ،
) -(4اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص . 65
) -(5ﺳﻌﺪ ﷲ ،اترﱗ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ج ،1اﳉﺰاﺋﺮ ،1981 ،ص ص  .179-178راﺟﻊ ﻛﺬكل ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻳﻮش ٔاﲪﺪ و ٔاﺧﺮون اﳊﻴﺎة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌامثﱐ ،اﳉﺰاﺋﺮ 2007ص ص17-16
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مختلف الفنون وجعل ملدرسة سيدي الكتاني نظاما خاصا محكما ،وما تزال
هذﻩ املدرسة قائمة إى وقتنا الحاضر ،1نفس الaíء بالنسبة ملدينة الجزائر
ال aZكانت توجد ا عدة مدارس ما املدرسة العثمانية ال aZأشار إلا
أبوراس الناصري لهذا نجد بول قافاريل  (2)Paul Gaffarelوهو أحذ املؤرخ.ن
الغربي.ن يقول  ":كانت قسنطينة عeى عهد ٔالاتراك ...عاصمة دينية ،وكان
العلماء يتمتعون فا بالسيادة املطلقة والنفوذ التام ،كما أا كانت غاصة
بعدد كب -.من الطلبة يغ-فون من خمس وعشرين مدرسة للعلوم الدنيوية
ؤالاخروية ،ثم يتفرقون Kي أنحاء القطر لينشروا ما اغ-فوﻩ من العلوم ،إن
قسنطينة كانت حقا مبعث نور الجزائر ،كما كانت تشرف العلماء وتقدرهم
حق قدرهم".
والفضل Kي تبوأ قسنطينة هذﻩ املكانة يعود إى حركة التعليم الشعبية
ال aZقامت عeى أكتاف ٔالاسر املحلية الكث-.ة ال aZتولت مهمة بناء املؤسسات
والتدريس ا العلوم التقليدية .....إذ تب.ن لنا أن عدد املؤسسات الثقافية
بمدينة قسنطينة قبيل الاحتالل الفرن aبلغ  93مؤسسة.
وبالتاي أن مدينة قسنطينة كانت ،خالل هذا العهد العثماني ثاني مدينة
Kي القطر الجزائري أهمية ،إذ تأتي بعد العاصمة Kي ٔالاهمية ،وتظهر هذﻩ
ٔالاهمية Kي كون وهران ظلت تحت الحكم ٕالاسبانـي إلـى سنـة  1205هـ 1792 /
باستثناء ) ف-ة 1119هـ 1145-هـ( ،وكون مدينة تلمسان قد تراجعت مكانªا
خالل هذا العهد ،وتعود هذﻩ املكانة إى عدة عوامل ،كوا مدينة داخلية
ومحصنة طبيعيا وبعيدة عن غارات العدو البحرية ال aZطبعت ذلك العهد،

) -(1اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .65 :
(2 ) -PAUL CAFFAREL : L’Algerie Paris Imprimerie de l’institut ,1883, p123

ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﶊﺪ ﺑﻦ ﻣﳰﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ،اﻟﺘﺤﻔﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﶊﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .52
راﺟﻊ ﻛﺬكل ﻛﺘﺎب ﶊﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺮوق،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ1984،ص8146

وكوا قريبة من تونس ،ومن جهة أخرى فإن بعد قسنطينة عن العاصمة
جعل حكامها شبه مستقل.ن عن السلطة املركزية).(1
وKي املقابل عرفت بعض املدن الجزائرية إى جانب الحواضر الك«-ى
كقسنطينة والجزائر العاصمة وتلمسان حركة تعليمية وثقافية ساهمت Kي
تنمية الحركة الثقافية بالجزائر خالل الف-ة العثمانية ،ويمكن أن نعدد
مظاهر هذﻩ الحركة باعتماد لغة ٔالارقام وٕالاحصاءات وال aZتعت« -وحدها
الكفيلة Kي إعطاء صورة واضحة عن حالة التعليم Kي هذﻩ املدن.
فمدينة عنابة كانت توجد ا قبل الاحتالل الفرن 39 aمؤسسة
للتعليم العام وزاويتان و 37مسجدا علميا هذا فضال عن ثالث زوايا Kي
الريف القريب من املدينة ،وKي سطيف زاويتان بقيتا مزدهرت.ن هما  :زاوية
أوالد مصباح وزاوية ابن عeي الشريف ،أما دائرة بسكرة وسيدي عقبة
وطولقة كانت عeى جانب كب -.من الازدهار).(2
أما بالنسبة للقبائل Kي شمال قسنطينة ،فال توجد أرقام إحصائية
بخصوص حالة التعليم قبل عام  ،1830وإن كان يذكر وجود حواي  16زاوية
أساسية مبع-ة Kي املنطقة يديرها مرابطون ذوو نفوذ أشهرها :زاوية " موالي
طرفة" ب.ن القل وجيجل وزاوية ابن عeي الشريف Kي وادي آقبو.
ولكن بالرغم من انتشار التعليم وك-ة معاهدﻩ ،فإن الجزائر كانت تفتقر
سواء العهد العثماني أو قبله إى معهد رئي aكب -.يلم شتات املثقف.ن،
ويجمع وجوﻩ نشاطهم العلم aوالثقاKي كجامع الزيوتنة Kي تونس وجامع
القروي.ن Kي املغرب ٔالاق ،وعدم وجود مثل هذين املعهدين Kي الجزائر
يرجع إى وجود معاهد إقليمية ومراكز ثقافية Kي حواضر البالد الك«-ى
كمدينة الجزائر العاصمة ،ومدينة تلمسان ،ومدينة بجاية ومدينة قسنطينة،

) -(1ﺳﻌﺪ ﷲ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص. 169 ،
) -(2اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .71
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وبقدر من التوازن بيا Kي امل¦Íلة العلمية ،ولذلك لم يكتب لواحد ما من أن
).(1
ترتقي إى مستوى املعاهد املوجودة Kي املشرق أو املغرب
وح Zنكون منصف.ن إزاء الحكم العثماني بالجزائر حول مسألة حركة
الثقافة بيـن الانحطاط والازدهار ،نستطيع القول أنه قبل دخول العثماني.ن
واستقرارهم Kي البالد لم يكن هناك توزان أو شبه توازن Kي هذﻩ الحركة عeى
مستوى املدينة والريف ،فيما كانت الحواضر الجزائرية الك«-ى تشهد حركة
تعليمية ثقافية جد مزدهرة ،كان الريف يعاني من وطأة الجهل ؤالامية ،وKي
الوقت الذي كان فيه العلماء ي-كون حواضر العلم املشهورة Kي الجزائر
وي¦Íحون خارج البالد ،كان سكان الريف Kي بعض الجهات يبحثون عن قاض
أو إمام ،أو من يملك قدرا من املعرفة.
وبالتاي فكرة التوازن ب.ن الريف واملدينة لم تظهر إال Kي العهد العثماني،
كما أن حالة الركود الثقاKي الذي تم¦.ت به الجزائر Kي العهد العثماني لم
يشكل حالة استثنائية،وإنما ي حالة مشاة ملا كان سائدا بمعظم البالد
العربية ال aZلم تشهد أي حركة تجديد سواء فكرية أو علمية أو ثقافية .
ومن هنا يمكن القول أن املجتمع ال يتطور وال يستمر Kي تقدمه إال باستمرار
ثقافته.

) -(1اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .71
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