
 السنة األولى علوم اجتماعٌة//   المجموعة األولى//  المقٌاس: تارٌخ الجزائر الثقافً.//  د. شوشان زهرة 

- 1 - 
 

 السنة األولى علوم اجتماعية//   المجموعة األولى//  المقياس: تاريخ الجزائر الثقافي.//  
 د. شوشان زهرة 

 
 10رس د

 
التً  محاور، وأهم التارٌخ الجزائر الثقافًخالل هذا السداسً مقٌاس عزٌزي الطالب مقدمة: ندرس 
 سنتناولها هً:

 
 تارٌخ الجزائر الثقافً خالل العهد العثمانً -1
 الجزائر الثقافً خالل العهد االستعماريتارٌخ  -2
 الثورة الجزائرٌة والحٌاة الثقافٌة -3

 
 بها عزٌزي الطالب هً: االستعانة  كأهم المراجع التً ٌمكن

 
، صفحات فً تارٌخ مدٌنة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركًعبد القادر )نور الدٌن(: _

 .2006دار الحضارة، الجزائر، 
 .1976، تر: إلٌاس )بدوي(، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً، إنتاج مجتمعتوران )آالن(: _
 ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، أوراق فً تارٌخ الجزائر فً العهد العثمانًهاللً )حنٌفً(: _

 . 2008، الجزائر
 .2005والنشر والتوزٌع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعةالجزائر خالل الحكم التركًعباد )صالح(: _
 الوطنٌة الشركة العربً(، الزبٌري )محمد وتحقٌق: وتعرٌب تقدٌم ،الـمرآةعثمان(:  )بن حمدان خوجة_

 .2، ط 1982الجزائر،  والتوزٌع،  للنشر
، دار الفكر اإلسالمً، 1962التارٌخ السٌاسً الجزائري من البداٌة وإلى غاٌة بوحوش )عمار(: _

 .1992بٌروت، 
 ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، دت، تارٌخ الجزائر فً القدٌم والحدٌثالمٌلً )مبارك بن محمد(: _
، تارٌخ الجزائر الثقافً، من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريسعد هللا )أبو القاسم(: _

 )عدة أجزاء(   ش.و.ن.ت، الجزائر
  ، 1986،، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائروأراء فً تارٌخ الجزائرأبحاث  سعد هللا )أبو القاسم(:_

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع،  ،محاضرات فً تارٌخ الجزائر الحدٌث سعد هللا )أبو القاسم(:_
 .3، ط1982الجزائر، 

 
_Benaddi et autres : Penseurs maghrébins contemporains, Casablanca, Eddif, 1993. 
_Bouhdiba (Abdelwahab): Culture et société, publications de l’université de Tunis, Tunis, 1978 

_Boyer (Pierre) : La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Imp  

 Nationale, Monaco, 1964 

_Kaddache (Mahfoud) :L’Algérie durant la période ottomane, o.p.u. Alger, 1991. 
_Raymond (André): Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Sindbad, Paris, 1985 
_Sahli (mohamed cherif) :Décoloniser l’histoire, l’Algérie accuse le complot contre les 
peuples Africaines, entreprise Algérienne de presse, Alger, 1986. 
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 تاريخ الجزائر الثقافي خالل العهد العثماني: المحور األول

 

 مدخل للمقياس:

 _ مفهوم التاريخ الثقافي1 
 أ_ مفهوم التاريخ:

الفرنسٌة  (Histoire)و ، اإلنكلٌزٌة (History)وتستعمل كلمة تارٌخ فً بعض اللغات مثل       
عن الماضً البشري تارة وعن الجهد  اإلسبانٌة للتعبً (Historia)و ،األلمانٌة (Geschichte)و

 .المبذول تارة أخرى
       "كلمة ٌونانٌة ٌدل جذرها فهً ، أما عن اشتقاقها اللغوي هذا عن المعنى العام فً بعض الثقافات

      األخرى اإلنكلٌزٌة فقد اشتقت هً (History)هو الذي رأى...أما الكلمة  (Histoire)على الرؤٌة ف 
سردا " الفٌلسوف اإلغرٌقً "أرسطو استخذهاأنها كانت تعنً حسب ما من اإلغرٌقٌة بمعنى التعلم و

 .منظما لمجموعة من الظواهر الطبٌعٌة سواء جاءت مرتبة ترتٌبا زمنٌا أم غٌر مرتبة فً ذلك السرد
لكن المرجح  لفظ تارٌخ تدل على معان متعددة وقد اختلف العلماء فً أصلها، أما فً اللغة العربٌة فإن  

فذكرت أن التارٌخ  ،أنها من اإلعالم بالوقت وتحدٌد الزمن. وقد أشارت المعاجم العربٌة على هذا معان
"وهو  وجذر كلمة تارٌخ هو "ورخ": .ٌقال أرخ الكتاب لٌوم كذا وقته ،هو تعرٌف الوقت والتورٌخ مثله

جذر عربً قدٌم...مأخوذ من لغة الٌمن الجنوبٌة... وإن إحدى صفتً الكلمة "ورخ" موجودة فً لغات 
          .عربٌة قدٌمة هً الفٌنٌقٌة، األكدٌة، العبرٌة، السرٌانٌة والعربٌة الجنوبٌة والتً تعنً "الشهر" أو "القمر"

وكانوا ٌبنون تارٌخهم على اللٌالً دون األٌام  ،ٌحددون شهورهم بالقمر ال بالشمس كان العرب القدماء 
لذا فإن معنى كلمة "تارٌخ" كان فً مبدأ أمرها  هو تحدٌد الشهر، ثم  ،كما هو متبع فً التقوٌم الهجري

ثم تطور مفهوم هذه الكلمة حتى شمل  ،أي تحدٌد زمن حدث من الحوادث ،اتسع فصار التوقٌت العام
 .ٌده من جهة أخرىرواٌة الحدث نفسه من جهة و تحد

فن ٌبحث به عن وقائع الزمان من حٌثٌة التعٌٌن  ٌعرف المؤرخ "السخاوي" التارٌخ فٌقول هو       
ومسائله أحوالها المفصلة للجزئٌات  ،وأما موضوعه فاإلنسان والزمان ،والتوقٌت عما كان فً العالم

الوقائع : ركز "السخاوي" علىإذن  .تحت دائرة األحوال العارضة الموجودة لإلنسان فً الزمان
التعرٌف بالوقت الذي تضبط به  : واإلنسان والزمان وكذا األحوال وحتى العارضة منها فالتارٌخ عنده

صحة، توثٌق، تجرٌح وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن  ،وفاة ،األئمة ،األحوال من مولد الرواة
 .أحوالهم فً ابتدائهم وحالهم واستقبالهم

أحوال اإلنسان الوقائع إذ ٌضٌف "السخاوي" فً هذا الصدد قائال ما ٌتفق من الحوادث والوقائع وٌقابل 
وزٌر، غزوة، ملحمة، حرب، فتح بلد، وانتزاعه من متغلب  ،الجلٌلة من ظهور ملمة وتجدٌد فرض خلٌفة

ألمم الماضٌة وغٌر ذلك من أمور ا ، وربما ٌتوسع فٌه لبدء الخلق وقصص األنبٌاء،علٌه وانتقال دولة
أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو رصٌف أو نحوها مما  ،وأحوال القٌامة ومقدماتها مما سٌأتً

، أو أرضً كزلزال ،ٌعم االنتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفً سماوي كجراد وكسوف وخسوف
 .سامحرٌق، طوفان، قحط، طاعون، موت، وغٌرها من اآلٌات العظام والعجائب الج

 األمم واألجٌال تتداولها الفنون التً من بأنه فن الشهٌرة مقولته فً التارٌخ خلدون" فٌعرف "ابن أما
 وٌساوى الملوك واألقٌال، فٌه وتتنافس واألغفال، السوقة إلى معرفته وتسمو والرحال الركائب إلٌه وتشد  

 القرون من والسوابق عن األٌام والدول، إخبار على ٌزٌد ال ظاهره فً هو والجه ال، إذ العلماء فً فهمه
ها إذا األندٌة وتطرف بها األمثال فٌها األقوال وُتضرب فٌها تنمو األولى  باطنه وفً.. االحتفال. غص 
 .عمٌق وأسبابها الوقائع دقٌق، وعلم بكٌفٌات ومبادٌها للكائنات وتعلٌل وتحقٌق، نظر

تسجٌل  ،التقوٌم والتوقٌت مما سبق بأن كلمة تارٌخ عرف محتواها عدة معان مثل: نستخلص      
 التدوٌن التارٌخً لألحوال والوقائع ثم العلم بمختلف األحداث وأسبابها. ،األحداث على أساس الزمن
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والذي ٌفٌد  "ادوارد تاٌلور" الذي وضعه ، ذلكا شٌوعاللثقافة، وأكثره مفهومأقدم  ة:ـالثقافمفهوم ب_ 

 عقائد، والفن واألخالق والقانون،بأن  الثقافة: هً ذلك الكل  المرك ب الذي ٌشتمل على المعرفة وال

 .والعادات  وغٌرها من القدرات التً ٌكتسبها اإلنسان  بوصفه عضوا فً المجتمع

 .في دراسة تاريخ الجزائر الجانب الثقافينخلص من كل ما سبق بأّن ما يهمنا في المقياس هو 

 .في أواخر العهد الزياني األوضاع الثقافية للمغرب األوسط درس: 

 آل خزرون، الزٌرٌة، األغالبة، األدارسة، الرستمٌةعرف المغرب العربً عدة دول اسالمٌة أهمها:    
 اول بالتحلٌل:ن... ونت،الزٌانٌة، العلوٌة، الحفصٌة، المرٌنٌة ،الموحدون ،المرابطون

الدولة الزٌانٌة أو بنو زٌان، وهم بنو عبد الواد، وٌرجع أصل الزٌانٌٌن إلى إحدى القبائل  الدولة الزيانية
التً بسطت نفوذها فً الجزائر فً الفترة ما بٌن  العرقٌة ذات األصول األمازٌغٌة، أو الجماعات

 .م، واتخذوا من تلسمان الملقبة بلؤلؤة المغرب العربً عاصمة لهم1235-1554
أصل الدولة الزٌانٌة ٌرجع أصول بنو زٌان أو كما ٌطلق علٌهم بنً عبد الواد إلى أكثر القبائل األمازٌغٌة 

د المغرب العربً، إذ ٌنتمون للطبقة الثانٌة من ساللة زناتة، وجاءت تسمٌة بنً عبد الواد شهرة فً بال
       نسبة إلى الجد األكبر لهذه الساللة وهً عبد الواد، وٌنحدر من الدولة الزٌانٌة عددا من بطون القبائل 

 من بٌنهم بنو مصوجة، بنو وللو، بنو ٌاتكتن. 
ٌ ن،  أشارت بعض المصادر إلى أن أحد بطون هذه الدولة وهو القاسم بن محمد ٌنحدر من نسل السلٌمانٌ
وكان قد تولى الحكم على مدٌنة تلسمان القائمة فً الشمال الغربً من الجزائر، وتمكن عبد الواد من 

د عالقته بهم بالمصاهرة بتلك القبٌلة التابعة  الولوج إلى جنوب المدٌنة بعد أن هزمه الفاطمٌون، فوط 
 .لملوك بنً زٌان

استوطن بنو عبد الواد فً المناطق الجنوبٌة لوهران، وكان ذلك بعد أن  الدولة الزيانية في تلسمان
عاشوا شوطاً طوٌالً فً الترحال وعدم االستقرار فً كنف صحراء المغرب األوسط، سعٌاً لتوفٌر 

 .زاب بإفرٌقٌاالمراعً المناسبة ما بٌن سلجماسة ومنطقة ال
م أحداث غضب عارمة فً المناطق التً ٌقٌم بها بنو عبد الواد 1229الحكم فً الدولة الزٌانٌة شهد عام 

كك ل، إذ حاول أبو سعٌد عثمان والً المنطقة القضاء على وجود بنً عبد الواد والتخلص منهم  وتلسمان
خل  وذلك من خالل إلقاء القبض على مشاٌخهم، وجاء ذلك بعد أن اتسعت رقعة حكمهم فً المنطقة. تد 

ذلك  إبراهٌم بن إسماعٌل بن عالن الصنهاجً لٌخلصهم من هذه المحنة، إال أن والً تلسمان رفض
، فأثار ذلك الرفض غضب الصنهاجً فلجأ إلى اعتقال أبً سعٌد عثمان وإطالق سراح شٌوخ بنً تماما

ٌ ن، وكانت خطوته هذه بمثابة إعالن نصرته  عبد الواد، وكان قد أعلن بذلك انسالخه عن طاعة الموحد
المغرب وإحٌائها. تمكن  لثورة بنً غانٌة التً كانت تسعى إلى إقامة دولة المرابطٌن مرة أخرى فً بالد

إبراهٌم بن عالن من إتمام الجزء األول من خطته، وسعى جاهداً إلتمام الجزء اآلخر منها وهً القضاء 
على مشاٌخ بنً عبد الواد، إال أنه تم اكتشاف أمره وألقً القبض علٌه ومن عاونه فً هذه المكٌدة، وفً 

ة وقاموا بدورهم بإحٌاء الدعوة وإعادتها للمأمون هذه الفترة حضر جابر بن ٌوسف وإخوته إلى المدٌن
ٌ ر أمورها، وفارق الحٌاة متأثراً بجراحه بعد أن  الموحدي فأصبح أمٌراً علٌها وفرض سٌطرته علٌها وس
  أصابه سهماً خالل حصاره لمدٌنة ندرومة فً محاولة إلخضاع بنً عبد الواد إلى والٌته، وكان ذلك 

تمكن أبو عزة زٌدان بن زٌان من بسط نفوذه على المنطقة،  1232م. فً عام 1231فً نهاٌات 
وإخضاع بطون بنً عبد الواد إلى جانب القبائل األخرى تحت سٌطرته بفضل قوته وشجاعته، إال أن بنو 

م فً معركة دارت فً تلك السنة، 1235مطهر وبنو راشد رفضوا مباٌعته، وفارق الحٌاة فً عام 
 .سن بن زٌان بعد وفاة األخٌر وٌعود له الفضل فً تأسٌس الدولة الزٌانٌةوتولى زمام األمور ٌغمرا

م دوراً كبٌراً فً قٌام الدولة الزٌانٌة، 1206لعب ٌغمراسن بن زٌان المولود فً عام  قيام الدولة الزيانية
عبد الواحد الرشٌد بن المأمون  ووصل سدة الحكم على إقلٌم تلسمان بعد أن كتب إلٌه الخٌفة الموحدي
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بالعهد بتولً الحكم على والٌة المغرب األوسط وعاصمتها. ما ساعده على تنفٌذ دوره كحاكم على البالد 
ومؤسس للدولة الزٌانٌة هو ما اتصف به من صفات وخصال فتمك ن من وضع حجر أساس متٌن قوي 

مه لدولته من دفاع عنها ووقوفه بوجه عدوه بكل قوة لهذه الدولة، وهً دولة بنً عبد الواد، وامتاز بما قد  
 .وشجاعة وبشكل خاص ضد بنً توجٌن ومغراوة، وحاول أن ٌدرجهم تحت راٌته

والحفصٌٌن،  الحدودٌة الدائرة بٌن الزٌانٌٌن،الحروب والنزاعات  أسباب سقوط الدولة الزيانية
ٌها وعلى جٌوشها. اندالع حروب داخلٌة والمرٌنٌٌن. تواجد تحالفات ضد الدولة الزٌانٌة للقضاء عل

وإثارة فتن داخل الجزائر حتى باتت على أتم االستعداد للقضاء على مملكة بنً زٌان. استٌالء القراصنة 
األوروبٌٌن وخاصة اإلسبان واإلٌطالٌٌن على خٌرات المناطق الساحلٌة للمغرب وشواطئه. قٌام البرابسة 

 .اٌة بجاٌة وتحرٌرها من االسبانبالقضاء على الدولة الزٌانٌة وحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


