


 



 

عن أبي هريرة رضي هلل عنه قال: قال رسول اهلل 
  صلى اهلل عليه وسلم

 "من ال يشكر الناس، ال يشكر هلل"

وأخيرا هلل وحده العلي القدير على منه الشكر أوال 
وكرمه وتوفيقه، الذي رفع العلم والعلماء، والذي أنعم 
على بنعمة العقل والدين، الذي وفقني إلتمام هذا 

 .العمل

ثم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل 
الدكتور "بن ساحة بن عبد هلل" على ما بذله من جهد 

بداية مرحلة البحث  متواصل ونصح وتوجيه منذ
حتى إتمام هذه المذكرة، جزاه اهلل عنا خير الجزاء 
وجعل ذلك في موازين حسناته كما يسرنا أيضا أن 
نوجه شكرنا لكل من نصحنا ووجهنا أو ساهم معنا 
في إعداد هذا البحث وكل من تصفح هذه المذكرة 

 .وانتفع بها وتذكرنا بدعائه



 

لى إا ذه جهدي وعمليأهدي تمرة 
لى روح أمي  والدي، لى العزيزة،وا   وا 

إخوتي الكرام، وجميع الفنانين 
 كيلةالتشون والعاملين في ميدان الفن

لى  الخصوص،على  ألحبة اوا 
لى كل من ساعدني ألوا صدقاء وا 

 ا العملذهة إنجاز لطيوكان معي 

 بوعزي رابح
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 ةــــممقــد



 المقدمة 

 أ
 

 والفنية افيةالثق الهويةليات التي تعمل على الحفاظ على اآلبرز أحدى إ الثقافةتعد دوره 
ثر واضح كبير وفعال في الحفاظ على تراث البالد عبر العصور أو للجزائريين ولها دور هام 

 ةهادفنات عن طريق تنظيم مهرجا الثقافيةفراد المجتمع بهويتهم أوالعمل على تذكير  ،جيالواأل
 ةوسيلبر ن هذه المؤسسات تعتإفتقي بهذا الغرض  ةوفعال ةمتنوع ةقيم ةثقافيومعارض فنيه 

مجتمع عن لمختلف فئات وشرائح ال الثقافيةالتي عن طريقها تبث برامجها ورسائلها  ةاتصالي
 .من مجهودات اتجاه المجتمع المؤسسةلي للجمهور لما تقدمه هذه عالفطريق الحضور 

ج ضروري نسان ونهاإللى التراث الثقافي والتمتع به باعتباره حقا من حقوق إوالوصول 
 األهمية ذات الثقافيةفهو مجمل الممتلكات  ،ومكمل للحفاظ على التراث الثقافي وصيانته

 .المجتمع ةلهوي األساسية والركيزة ،الكبرى

تراثهم و  جداداألماضي ب المعاصرةجيال األفي ربط  األهمية بالغالتراث الثقافي  ودراسة
 لغةجاد يا  و شياء جماليا األنساني واالجتماعي وتحسين مظاهر اإلوتحقيق التواصل  العريق
ورموز  لشعبيةاق للفنون ذو ثراء التإمن خالل تذوق التراث والبحث في سبيل  يجمالالللتفاهم 
 .الثقافة

عريف في الت الثقافةدور  ةمؤسسكيف تساهم  التالية، اإلشكالية ةثار إومن ثم يمكن 
 ةقافثالمادي والالمادي يعكس  الثقافيوهل التراث  ؟التي تتبعها الطريقةوما هي  ؟بالتراث

 ؟للجمهور المؤسسةهم النشاطات والتظاهرات التي تقدمها أما هي  ؟المجتمعية

ساسا أ تتمثل ةذاتيلى دوافع إدوافع اختيار الموضوع  تفقد تعدد ،مراألومهما كان من 
ستقبال ليه مإ نتساباالوي ننالموضوع من تخصصنا العلمي الذي  ةومعالج الدراسة ةرغبفي 

ائه والذي حيا  و التعريف بالتراث  ةوكيفيبشكل عام  الثقافيةعمال األ ةدار إتخصص  ووهال أ
 .في الوسط االجتماعي ةبمكانيحض 



 المقدمة 

 ب
 

برزها توفر المراجع حول الموضوع التي تمكنني من ألعل من  الموضوعيةومن الدوافع 
لموضوع ل العلمية القيمة ةومعرفالناس  ةحياالتراث في  ةهميأوالتعرف على مدى  المذكرةنجاز إ

 .ن يضيفه من معلوماتأوما يمكن 

 ةاديمبين مصادر  ةومتنوع متعددةطلب االعتماد على مصادر تهذا الموضوع  ةولمعالج
ق بمنهج ما فيما يتعلأ ة،حيال اتالشهادو كما تسمى أ والشفوية المدونةبشقيها  ةموثقومصادر 

 ،منهج الذي يستخدمه الباحثال نوعالتي تفرض  هي الموضوع طبيعةن إف ،البحث العلمي
را ونظ المطروحةالبحث  ةشكاليإعن  ةجابلإلو ، ي موضوعأ لدراسةي منهج صالح أفليس 
كثر أ نهألاستخدمنا المنهج الوصفي إللمام بجميع جوانبه، ول وطبيعة الموضوع الدراسة ألهمية
 .ةموافق

 ةميداني سةدرا- في التعريف بالتراث الثقافةاسهامات دور " دراسة تأتي المنطلقومن هذا 
 .لمؤسسةادور الذي تلعبه العلى  ةعلمي ةبطريقالتعرف  ةلمحاول "محمد غليزان الثقافةلدار 
 ةاتموخفصول  ثالثةلى جانب إ المقدمةعلى هذه  ةمشتملالبحث  ةخطجل ذلك فجاءت أومن 

 :تقسيم على نحو التاليالحيث تم 

 تناول على الخصوص دفق "،في الجزائر الثقافة» ـبول منها المعنون األالفصل  صخ 
 .ةبخالصقبل ختم الفصل  الجزائرية الثقافةبشكل عام ثم مالمح  الثقافة ةماهي

 هوم فقد تضمن على وجه الخصوص مف "والتراث الثقافةدور » ـبلفصل الثاني المعنون اما أ
التراث  التراث الثقافي ويتضمن مفهوم ةماهيثم  والمهامداري اإلالهيكل أة، النش الثقافة،دور 

 ة.بخالصوخصائصه قبل ختم الفصل  بالثقافةهميته وعالقته أو 
 الفنان  ةحياعن  ةتاريخي ةنبذالبحث الميداني فقد تناول  خصما الفصل الثالث والذي أ

، الموقعأة، النشتعريف بميدان البحث من حيث لعماله ووفاته ثم تطرقنا لأو  "محمد اسياخم"
برز البرامج والنشاطات أحصاء إلى جانب إ المؤسسةياكل وورشات ه وتحديد المساحة
 .هم النوادي والجمعياتأوتحديد 



 

 

 

 ولالفصل األ
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تمهيد      

 مفهوم الثقافة 

 أنواع الثقافة 

 خصائص الثقافة 

 مصادر الثقافة 

 وظائف الثقافة 

 خالصة المبحث 

 



 الفصل األول                                                                           الثقافة في الجزائر

2 
 

 تمهيد

 عياجتماسلوك  هيف ،مم والشعوباأل ةفي حيا ةساسيركان األحد األأ ةتشكل الثقاف
من  را لما تحملهظبعضها البعض ذلك ن عن هايميز  ة،ومعيار وجود في المجتمعات البشري

 ةالمعنوي ةتشمل جميع جوانب الحيا ةالثقافف ة،وانساني ةواجتماعي ةبعاد فرديأخصائص ذات 
نها تلعب دورا مهما إلذا ف اتها،بكل مكون ةالوطني ةالهوي تحتضننها أكما ال ننسى  ة،الماديو 

ي محيطه حوله ف نممن فراغ ولكنه يستفيد م أن كل جيل جديد ال يبدإف كذلك ،جيالفي بناء األ
  .دهم وقيامهموتقالي مموروثها الثقافي وعاداته ةفبفضلها تمكنت الشعوب من معرف ،االجتماعي

ن إوجين نثروبوللدى العلماء والباحثين والكتاب األ ةكبير  ةجعلها تحظى بمكانكل هذا 
ومصطلح  بتشعمر السهل بل هو نشاط بالغ التعقيد والعمق والليس باأل ةالبحث في الثقاف

 ةتداول الكلم ةبه ولعل كثر  ةحاطبيا قاصرا على اإلنسالذي يعبر عنه يبدو يسيرا لكنه يظل 
 .1معاني والحدودالبعاد و ألمن ا وانالألهامها وحمل إوتعدد ميدانها وسع مدلولها وزاد 

 ةالثقاف معنى- والأ 

 للغوي:المعنى ا

 ،و فطنأو مهر أ ق"حد"بمعنى  "قفأو "ث "ثقف"من الفعل الثالثي  ةلمفهوم اللغوي للثقافايشتق 
 ،سواهو  قام المعوج منهأقف الشيء ثو  ة،قف وقد ثقف وثقافثفهو  نا،قا ماهرا فطذحاأي صار 

 .2به وعلمهذه ،دبهأنسان قف اإلثو 

 المعنى اإلصطالحي: 

 ةوالمعرف ةاقله اجتماعيا ويشمل على العناصر المادينذلك الكل المركب المتغير الذي يتم تهي 
بصفته  ءخرى التي يكتسبها المر خالق والقانون والعادات وكل القدرات األوالمعتقدات والفن واأل

                                                           

 .61ص  ،6991 ،تونس ،20ط  ،العربية للثقافة، الخطة الشاملة العلومو الثقافةالمنظمة العربية للتربية و 1 

، 6991، ، بيروت لبنان29والتوزيع، ج النشر للطباعة و دار صادر العرب،، لسان يندمنصور، أبو فضل جمال ال ابن2 

 .69ص 
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 ،نينيفي زمان ومكان مع ةسلوب ونمط الحياأهي  ةن الثقافإخرى فأ ةعبار بعضو في المجتمع و 
 1ةومعنوي ةواجتماعي ةويتجسد هذا النمط في عناصر مادي

الناس  من ةساليب الشعور والفكر والسلوك الذي يميز مجموعأعن مركب من  ةعبار  ةالثقافو 
ثير متبادل أالعناصر ببعضها البعض بعالقات تفاعل وت بط تلكتوتر  ،ونه جيال بعد جيلثار و ويت
 عنتعبر  ةالثقافف ،2للمجتمع ةالكلي ةطار الثقافإفي  ةكل عنصر منها وظيفته الخاص ؤديوي

تعبر عن المضمون الفكري الذي يحدد للمجتمع سماته التي تميزه عن غيره من المجتمعات 
النشاط  ةيضا ثمر أوتعتبر  ة،والمستجد ةالمتوازن ةجتماعيتحمل طياته السمات اإلإذ  ،خرىاأل

 .3الفكري والمادي الخالق والمرن لدى االنسان

الفن والمعتقدات و  ةذلك الكل المركب المعقد الذي يشتمل على المعرف هانأتايلور ب هاعرف
ي نسان بصفته عضوا فها اإلبسو عادات يكتأخرى أي قدرات أو أخالق والقانون والعادات واأل

 .4المجتمع

 ةالموروث ةجتماعي الذي يشتمل على العناصر المادينها التراث اإلأب ةي الثقافسكفعرف مالينو ي
 .5والقيم ةفكار والعادات الفرديواأل ةوالسلع والعمليات التقني

 

 

 

                                                           

 قاهرة،ال ،دار الدولية لإلستثمرات الثقافيةال ،26 ، طالمعرفة اإلجتماعمقدمة في علم  ،، ليلى البهناويكمال التابعي 1 

 .61ص ،0221 مصر،

 .442، ص 4002، دالل ملحس إستيتية: التغير اإلجتماعي والثقافي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن 2 

، 4000، ، األردنعمان الطبع،ع والتوزيدار المسيرة للنشر و ،00 ، طالتنميةمحمد محمود الجوهري، علم اإلجتماع  3 

 .38 ص

 .02ص  ،4002 ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، فعالية التنظيمات،بوفلجة غياث، القيم الثقافية و 4 

 لتدريب،ااألمنية والعربي للدراسات المركز  الجريمة، ارتكابجتمع في دفع الفرد إلى الثقافة والمأثر  أحمد الربايعية، 5 

 .03ص  ،0832السعودية،  ،الرياض
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 ةالثقاف أنواع-ثانيا 

في حين  ،السلوك البشري أنماطلفهم  ةجتماع الثقافيدرس علماء اإل ة،كبير  ةمهم ةالثقاف ةدراس
لماء فقد طور الع ،يمكن للناس من خاللها التعبير عن ثقافتهم ةن هناك طرقا غير محدودأ

 :1شياء التي ينتجها المجتمع هماساسيتين لتحديد األأفئتين 

نسان شياء التي يسعى اإلأن نلمسه من عناصر و أوهي كل ما نستطيع  :ةالمادي ةالثقاف .1
نسان التي استخدمها اإلتشمل األواني الفخارية و  ة،ساسيشباع حاجته األإجل أمن  الكتسابها

نقل والمتاحف ومختلف وسائل ال ةوالمدن العتيق ةثريالمواقع األكبشكل عام  ةالبدائي والعمار 
 .تآوالمباني والمنش

في المالبس  ليتمثدبي والفني و و ما يطلق عليه بالتراث األأدب يضا الفنون واألأكما تشمل  
  .ةاليدوي ةوالمحفوظات والصناعات الزخرفي ةت الموسيقيالوالحلي واآل

نسان هر فيزيقي ووجود ملموس ومحسوس فهي منتج صنع اإلظفالثقافة المادية تمتاز بشكل وم
 ض النظر عن حجمها وشكلها واستخدامها.غب
لناس اكها التي يمتل ةفكار غير الماديلى األإ ةغير المادي ةتشير الثقاف :ةالالمادي ةالثقاف .2

والمعتقدات  ةكالمهارات الفني ةملموسالغير  ةل جميع الصفات الثقافيمثفهي ت ،حول ثقافتهم
لوجي يديو مثال وكل ما يعبر عن مظهر الفكر اإلواأل ةوالحكاي ةسطور واأل ةواالتجاهات واللغ

 .2نسانيللتفاعل اإل

 :ةالثقاف خصائص-ثالثا 

والظروف  حوالاألف ،يضا في المجتمع الواحدأوتختلف  ،باختالف المجتمعات ةتختلف الثقاف
ل ن يعدلوا من افكارهم ومعتقداتهم ووسائألى إعلى مجتمع ما كثيرا ما تدفع الناس  تطرأالتي 

 ةاالقتصاديو  ةونظمهم السياسي ،لديهم ةالمتوفر  ةواع المعرفأنو  ةساليبهم العلميأمعيشتهم و 
                                                           

 .28، ص 0888 ،للنشر، الجزائر الحكمة، دار الدوحة ،خليفة حسين العمال: بحوث في الثقافة اإلسالمية 1 

 .22نفس المرجع، ص  2 
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نما يدل على اختالف إدل ف وهذا إن ،شياء والمعاني وغير ذلكهذه األسسهم في تقويم أو 
 :1يمكن ايجازها فيما يلي ةخصائص عديد ةلثقافول ،وتغير معالمها ةعناصر الثقاف

 تكون هناك وبدونه ال ةنساني المصدر الرئيسي للثقافيعتبر العنصر اإل :ةنسانيإ ةالثقاف .1
 ن باقينسان يمتاز عواإل ،نها تعبر عن نتاج عقلينسان فقط ألتخص اإل ةفهي ظاهر  ة،ثقاف

مخلوقات  ةيأ ةوال يشارك االنسان بهذه الظاهر  ةبداعيمكانياته اإلا  و  ةالمخلوقات بقدراته العقلي
 .فهي تخص االنسان وحده دون سائر المخلوقات ،خرىأ
ل يكتسبها بطرق ب ،و بشرتهأال يرثها االنسان كما يرث لون عينيه  ةالثقاف :ةمكتسب ةالثقاف .2

فهي  ةسر فراد الذين يعيش معهم كاألاأل ، والفاعل مععن طريق التعلم ةاو عرضي ةمقصود
 ةي المدرسف ةب الثقافسوقد يكت نية،معة فراد في بيئاأل بين االحتكاكو تفاعل التكتسب من خالل 

نستطيع  ةتصبح جزء من سلوكه ومن خالل الثقاف ةبها الفرد في المنظمسوعندما يكت ،والعمل
 .فراد معتمدين على ثقافتهمبسلوك األ أن نتنبأ

 ةيولوجيسمجتمع الذي يعيش فيه منذ الصغر وال يؤثر العوامل الفيال ةيكسب ثقاف فاإلنسان
 .2الثقافية ةالتنشئ ةفي عملي ةوالوراثي

كون هذه وقد ت ةنسانيالرغبات والحاجات اإل ةعام ةبصف ةتشبع ثقاف جتماعية:اإلالثقافة  .3
ي تظهر التكوذلك  ةثقافي اجتماعيةو أكالجوع والعطش وما شابه ذلك  ةاالحتياجات بيولوجي

التي  ةنسانيبين الكائنات اإل ةمشترك ةعام ةعناصر الثقافف ،من خالل التفاعل االجتماعي
 لضغوطا طأةتطبيق النسبي في و وال باالمتثالو جماعات تمثل أ ةتعيش داخل تجمعات منظم

يشارك و  واالجتماعينساني تنبثق من التفاعل اإل ةالجمعي فهذه العادات العاداتك ةاالجتماعي
 .3وتشكل ثقافه هذه الجماعة ةاجتماعي ةعضاء جماعأفيها 

                                                           

تومي، دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه علوم ففي علم االجتماع،  الخنساء 1 
   23، ص2112-2112جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر ،

 .23مرجع ص نقس ال 2 
 .222 ص ،2112والثقافية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  بوفلجة غيات، القيم االجتماعية 3 
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فضل سن واألحنها تتطور نحو األإبل  ،ي على حالهاتبقال  ةن الثقافأي أ :تطويريةالثقافة ال .4
لحاجات  ةيجويكون ذلك نت ةالعملي ةبل في الممارس ة،التطور ال يتم غالبا في جوهر الثقافولكن 

 .1ةنسان الذي يعيش في المجتمعات الحديثاإل
ا تجمع بين نهأل ةنفس البشريالح يوتر  ةنها تشبع حاجات االنسانيأي أ :ةتكامليالة ثقافال .2

 ةبحاجات الجسد والمسائل المتصل ةوتجمع بين المسائل المتصل ة،والمعنوي ةالحاجات المادي
 ةستمر في حلقال تتكون وال ت ةفالثقاف ة،و السياسيأ ةو النظريأ ةالديني ةبالروح والفكر كالعقيد

بل تكملها مع باقي العناصر المكون للمجتمع يجعلها تعمل في انسجام مع  ة ووحيدة،واحد
 .2بعضها البعض

ها وتمسكهم بها ونقل و.... عنها ن وجود الجماعةتتبع م ةهي ظاهر  :ستمراريةاإل ةثقافال.6
 نما هي ملك جماعي وتراث يرثها  و  ،فهي بذلك ليست ملكا لفرد معين ة،جيال الالحقلى األإ

ي سبب المجتمع الذي يمارسها أل انفضذا إال إ ةفراد المجتمع الذين يمثلون هذه الثقافأجميع 
 .3كان

 ةار بواسطمن جيل الكبار الى جيل الصغ لالنتقال ةقابل ةثقافال :ةنتقالياإل و ة تراكميال ةثقافال.7
 ةناس المختلفجمم واألبين األ لالنتشار ةفهي قابل ذاول ،االجتماعية ةو التنشئأالتثقيف  ةعملي

 ةن قابلفمن خالل انتقالها تكو ة في المجتمعات المتقدم ةتصال الحديثساليب اإلأ ةوذلك لسهول
مع في مقدار هذا التغيير الذي يحدث على مستوى المجت ةوتختلف المجتمعات االنساني ،للتغيير

 .4ةالجديد واالكتشافات االختراعاتوجود و  االقتصاديةبفعل تغير الظروف 

 

 

                                                           

 .022، ص 0834دار الثقافة، الدوحة، إسماعيل، األنتربولوجيا الثقافية،  زكي محمد 1 

 .62، ص 0882، مصر، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، والشخصيةوالثقافة  المجتمع عبد هللا جلبي، 2 

 .62سابق، ص  مرجع الخنساء تومي، 3 

 4 http://www.mawdoo3.com  80:03على الساعة  46/04/4044: يوم. 

http://www.mawdoo3.com/
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 ة:الثقاف مصادر-رابعا 

مكونات  ةي مجتمع تكونها مجموعأ ةن ثقافأكما  ،وجدتهاأكل شعب تنبثق من مصادر  ةثقاف 
 ومرجعيات.

 :1برزها نجدأتعتمد عليها من  ةمصادر كثير  ةللثقاف

وب شع كافةن أعلى اعتبار  ،عموما ةمن مصادر الثقاف رئيسا امصدر  ةتعد اللغ :ةاللغ -1
 على لغتها. اعتماداخرى الشعوب األ باقيلى إالعالم نقلت ثقافتها 

 ةهمامسوال ة،نسانياإل ةالثقاف لى تشكيلإ ةوهو مجموع المعارف المؤدي :نسانيالفكر اإل  -2
من  لكل شعب ةالمميز  ةبالحرص على الخصوصي ،في تباين الشعوب بعضها عن بعض

 .ةمعمور الشعوب 

 الثقافة: وظائف-خامسا 

ويمكن  ةمالئملافرادها ملكات التفكير أوذلك بتزويد  واإلبداع االبتكار ةعلى عملي ةثقافالتعمل 
 :2يلي فيما ة"وظائف الثقاف"يجاز إ

 ة،ب اللغكيابهم من خالل تر  خاصتتمثل بتوحيد الناس في مجتمع  ة:االجتماعي ةالوظيف .أ
 ة.الرموز والمعتقدات الجمالي

ن م (المهنة و المدرس ة،سر األ) ةاالجتماعي ةكما تؤطر الناس من خالل التراكيب المؤسسي
 حقق المصالح.توت االجتماعية خالل هذه التراكيب ننتج العالقات

 ةكير والمعرفساليب التفأفراد ب األتكس (:المجتمع ألفراد بةالقول وظيفة) النفسية الوظيفة .ب
ة )التنشئة ولوجيزيالفي شباع الحاجاتإساليب أحاسيس و ساليب التعبير على العواطف واألأو 

 .اإلجتماعي(

                                                           

 .088، ص 0838الدوحة، ات في أصول الثقافة، دار الثقافة، ، دراسوآخرون محمود قمبر 1 

 .028و 023ص ، 4006ألردن، للنشر والتوزيع، عمان، اي علم النفس اإلجتماعي، دار اليازورعبد الحافظ سالمة،  2 
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كو  ةفراد على تحقيق التكيف مع الثقافتساعد األكما أنها   .ةالثقافي ماعيةاالجتسابهم لهويتهم ا 
 .ةالجماليو  ةالثقافي كاالهتماماتوسائل واشباع هذه االحتياجات  ةلى ظهور حاجات جديدإتؤدي 

 
لكي  ،يعيالتعامل مع المحيط الطب ةفراد كيفيساب األإكعلى  ةتعمل البيئ :ةالبيئي الوظيفة .ت

زل الزالك ةفيما يتعلق بالظواهر الطبيعي ةخاص ،بهم ةالصعاب المحدق ةيتمكنوا من مجابه
 .1والبراكين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 4002اإلسكندرية،  الثقافة دراسة في علم اإلجتماع الثقافي، مؤسسة شباب الجامعة،حسين عبد الحميد أحمد رشوان،  1 

 .23 22 ص ص
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 المبحث: خالصة

حيث  ،جتماعي الشاملإن مفهوم الثقافة في هذا المبحث هو الثقافة بمعناها الحضاري اإل
كونها  الوعي اإلنسانيوبلورة تلعب دورا جوهريا في بناء اإلنسان وتطوير المجتمع وتقدمه 
شباع الحاجات اإلنسانية وفق  طر اجتماعية مقبولة ومتفق أقائمة على االبتكار والعمل وا 

 .عليها

ومما تقدم يتضح لنا أن تلك الخصائص والوظائف التي تميز الثقافة عن باقي المواضيع 
ة كونها الثقافما هي إال من مفاتيح تفك اإلبهام وتختصر الفهم لتحديد ماهية  ةاالجتماعي

 .موضوع شائك ومتشعب يصعب تحديد مفهومه



 

 

 

 

 

 

 

 

ثاني: مالمح الثقافة الجزائريةالمبحث ال  

 

تمهيد      

 مفهوم الثقافة الجزائرية 

 مميزات الثقافة الجزائرية 

 أنماط الثقافة السائدة في الجزائر 

 خالصة المبحث     
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 تمهيد:

يلزمها  ،تحصيل مفهوم واضح وصحيح عنها ةومحاول ةالجزائري ةالثقاف ةن دراسإ

، ةحال المجتمع الجزائري من حيث الموقع ومجاالت حياته االجتماعي ةوضع مخطط يبين طبيع

 وهذا ما وهذا ما سنتناوله في هذا البحث.

 :ةالثقافة الجزائري -أوال 

التي مست  ةاالستعماري ةكيد على الجريمأتالوجب  ةالجزائري ةقبل البدء في الحديث عن الثقاف

حت من الجزائر ت ةسالمياإل ةالعربي ةل الحضارأفولى إالمجتمع الجزائري والتي كانت تؤدي 

 ة،والديني ةقافيوالث ةداريواإل ةوالقانوني ةوالسياسي ةالعسكري ةالقوي ةالضربات االستعماري ةسلط

 .1لى يومنا هذاإالتي تسود المجتمع الجزائري  ةالثقافيزمات والسبب في كل األ

م هم الوسائل التي عملت على تقدأتعتبر من  ،جدا ةوعريق ةومتنوع ةإن الثقافة الجزائري غني

 ةوذلك بغرس قيم الفكر النير و مقاوم ة،االجتماعي ةلتحقيق التعايش واللحم تالبالد وسع

المجتمع الجزائري مثلما جاءت في تعريف  ةحضارلنعكاس إالتعصب والعنف وعليه فهي 

نسان والذي يتحرك في نطاقه اإل ةمعين ةالمحيط الذي يعكس حضار"نها أبن نبي إمالك 

 ةالموجود ةبد من التطرق للتيارات الثقافي ال ةالجزائري ةوحين الحديث عن الثقاف ،2"المتحضر

ومكوناتها  ةالثقاف بطبيعة رتباطهاالوهي تيارات قد توجد في كل المجتمعات نظرا  ،في المجتمع

 ةظممن ةوتصبح ال شعوري ةشخصيالنها تكتسب من المحيط وتدخل في تكوين أمن حيث 

 .3في الوسط الذي ولد فيه ةسلوب الحياأللعالقات التي تربط سلوك الفرد ب

 ةقافالقبائل تختلف عن ث ةقافثخرى فتميزها عن األ ةمن مناطق الجزائر لها ثقاف ةفكل منطق  

والهضاب وغيرها من المناطق التي تحمل  ساورةر والقاالغرب وهذه تختلف عن اله

ن اختالف اللهجات واللباس في الصحراء إحيان وفي بعض األ ةولغوي ةخصوصيات ثقافي

                                                           

يارت، تلمنظومة التعليمية بالثانوية والجامعة، الجزائر، غة، دراسة ميدانية للصراع اإلجتماعي باللجناوي عبد العزيز، ا 1 

 .921، ص 3002

 .02سنة، ص  ار الفكر، بيروت، بدون، د00شاهين، ط جمة عبد الصبور الك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترم 2 

، 3001، أفريل، 270 دعد، الالعربي اإلعالمية كمثال، مجلة المستقبلالنخبة في الجزائر،  ةالنخب ازدواجيةتومي،  ةخير 3 

 .32ص 
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والعديد من  "كويكل" ةثار مدينآبني حماد ووادي ميزاب و قلعةك ةوالعمار ةمقاد وجميليوت

حضارات عكس ثقافة وة والتي تها العديد من التماثيل الرومانيبوالتي توجد  ةالمتاحف المنتشر

 .1والتي وصلت عن طريق الغزو واالجتياح الفتوحاتبأراضيها  التي تعاقبت

 :الجزائرية الثقافةمميزات  -ثانيا 

ن إ ،ركيب المجتمع وبنيتهخص تباأل مستتحوالت  ةمرت الجزائر عبر تاريخها الطويل بعد  

فقد عرف  ،عماق التاريخأطويل يضرب جذوره في  يتاريخ المجتمع الجزائري ماض

غنى ثقافي يتميز بثراء و هجعل ة(وعثماني ةسالميإ ،رومانية ة،يوناني ة،فينيقي) ةحضارات متعاقب

وتنوعه  هوبعمق تاريخ .2زياء واللهجاترز اختالفات في العادات والتقاليد واألأفال مثيل له 

 نوزالتي تحتفظ بمك ةهو من الدول القليل مياإلسالوبعده الدين  ،مازيغيالعراقي العربي واأل

ها الثقافي نتاجإ ةصالأتقوم على  ةثقافي ةكون المجتمع الجزائري ينفرد بخاصي ،ثقافي هائل

من الثقافات  ةتنصهر فيها مجموع قةفهو يمثل بوث ،وتنوعه ما تركه يحافظ على موروثه الثقافي

 .3ماأل ةلتشكل الثقاف ةالمتنوع

 ةوالثقاف ةيديالتقل ةهما الثقافأال وين واسعين لبانقسامها الى مجا ةالجزائري ةى تميزت الثقافذول

 ،قافيعن الماضي الذي يتمثل في التراث الث ةالموروث ةتمثل الثقاف ةالتقليدي ةالثقاف ة،الحديث

من  ةلنابعا والسلوكيات ى تراث الديني كالمعتقدات والعبادات والشعائرإلتنقسم  ةخيروهذه األ

خ والشعر والتاري ةوالتراث المكتوب المتمثل في اللغ ةسالميإ ةعربي حضارةالدين كونها 

ن ندركه في هذا الصدد الفن المعماري والمتمثل في أما التراث المادي ممكن أ ،والرحالت

 ،الحلي ،التي تشمل النحاس ةاليدوي ةوالصناعات التقليدي ،لقصور والمدنالمساجد والمباني وا

خر من التراث وهو التراث الترفيهي آوهناك نوع  خرفة...إلخ،الز ،الخشب ،الفخار ،الزرابي

 . 4الرقص والغناء ،الشعر ،مثالاأل ،يضا التراث الرمزي كالحكاياتأويطلق عليه 

                                                           

 1 www.ar.wikipidia.org/wki 
تخصص تاريخ الجزائر الحديث، ، 3على طلبة ماستر حياة الثقافية في الجزائر، محاضرة ألقيت فلوح، ال عبد القادر 2 

 . 1، ص 3039 - 3030 ،و اإلنسانية، جامعة خميس مليانة االجتماعيةكلية العلوم 

 .92نفس المرجع، ص  3 

مال علنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة أخيرة، دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث وترويجه، مذكرة  زريقي 4 

 .97، ص 3039 - 3030فنية وثقافية، قسم الفنون البصرية، كلية اآلداب العربي و الفنون، جامعة مستغانم، 
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 ةجتماعياال ةيعكسان اللبن ثقافيينومن هذا المنطق فان الثقافة الجزائرية هي مزيج لنمطين 

 .ةالوطني ةفي بناء الثقاف تساهميللمجتمع ويمثالن عامل 

 األنماط الثقافية السائدة في الجزائر: -ثالثا 

القطر الجزائري وتعاقب الحضارات في تنوع العادات والتقاليد ولغات  ةساعشساعدت  

إن دراسة ، 1رث الثقافي الجزائري بتنوعه وتعدده باختالف مناطقهالمجتمع حيث يشتهر اإل

 ةثقافي أنماطلى ظهور إدت أالتي  التاريخيةالرجوع الى ماضيه والوقائع تتطلب مجتمع  ةثقاف

 في الجزائر نذكر: ةالسائد ةقافينماط الثبرز األأومن  ةجديد

والواقع اللغوي في الجزائر  ،مم والشعوبهم عوامل توحيد األأإن اللغة من  :تعدد اللهجات .1

 ةالجزائري ةللدول الرسمية الوطنية اللغةتعتبر  ةالعربي ةفاللغ ،واقع ثري ثراء لهجات والدوارج

ه واألمر نفس الدور في مقامات أخرى،ة تنازعها ذلك الفرنسي ةبينما اللغ م،1691منذ دستور 

 ةبجايتيزي وزو و ةالقبائل في كل من والي ةالتي يستعملها سكان منطق ةمازيغيلأل ةبالنسب

 (البواقي مة وأتبس ة،باتن)وراس التي يتحدثها سكان األ ةلى الشاويإوبومرداس مرورا  ةبويرالو

تعملها سكان التي يس ةرقياوكذلك التة غرداي ةالتي تنتشر في منطق بيةلى الميزاإ شرق الجزائر

 .2ةالصحراء الجزائري

دين  سالمن اإلأسالمي باعتبار الدين اإل ينالجزائريغلب أ يعتنق :ةتعدد المذاهب الديني .2

ديان جدا من األ ةقليات صغيرأ، ولكن يوجد 3ةكما نص عليه دستور الدول ةالجزائري ةالدول

 ةممن يتدين بالديان ةقليل قلةلى إ ةضافإ ،ةمليون نسم 44سالم حوالي حيث يشكل اإل ،خرىاأل

ما أاثوليك يعتنقون الك منم ةصول فرنسيأمن  لبيتهمغاف (.بروتستانت، كاثوليك) ةالنصراني

 حديث العهد. ةصليين واتباعهم لهذه الديانفغالبيتهم من الجزائر األ تانتوتسالبر

                                                           

ي في مواجهتها، مجلة إشكاالت، التخطيط اللغووفعاليات اللغوية في الواقع اللغوي الجزائري  أحمد بناني، االزدواجية 1 

 .900، ص 3092الجامعي تمنراست، الجزائر، ، المركز ، معهد األدب واللغات03عدد ال

، اإلنسان اللغة الرمز، التطور المشترك للغة والمخ، ترجمة شوقي جالل، المركز القومي للترجمة، الطبعة نبرس ديكون 2 

 .00، ص 3090األولى، القاهرة، 

، موقع الجريدة الرسمية الجزائرية، ينظر، 3092حسب آخر تعديل لسنة من دستور الدولة الجزائري  03ادة الم 3 

https://www.joradp.dz/HAR/Index.html. 
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 ةغلبيحيث األ ،في الجزائر ةسالميإمذاهب  ةفي حد ذاتها توجد عد ةسالمياإل ةوفي الديان

ي المذهب المالك ةصحاب المذهب السني كما تتبع الدولأمن المسلمين في الجزائر هم  الساحقة

بعي مت ةل نسبهلكن يج ،ةتباع الطرق الصوفيإمن  ةوالصحراوي ةمع وجود المناطق الغربي

 ة.صول ال تتعدى نسبا قليلهذه الطرق لكنها في كل األ

المنتشرين في  ة بنو ميزاب وهم من األمازيغباضي المتواجد في منطقا يوجد المذهب اإلكم 

د صحراء وال يوجالشمال  ةفي منطق ةغرداي ةويتواجدون بشكل مكثف في مدين ،نحاء البالدأ

 .1ةحصاء حقيقي عن عدد متتبعي هذا المذهب لكن عددهم يقدر بحوالي نصف مليون نسمإ

 ةأدى الموقع الجغرافي االستراتيجي للجزائر والمتفتح على عد الموسيقي:تنوع الطابع   .1

 برزها نذكر:أع فيها ومن تنووت ةنماطها الموسيقيأثراء إلى إحضارات 

 تلف تخ ،ندلسيفريقي عن المجتمع األهو موروث ورثته بلدان الشمال اإل ندلسي:الطابع األ

في المغرب والغرناطي في تلمسان  لةى اآلخرى فيسمألهذا اللون الموسيقي من منطقه  ةتسمي

هر شأومن  ةلوف في قسنطيناوالم ةفي الجزائر العاصمة نعوالصونواحي الغرب الجزائري 

 .2مغنيها: الحاج الطاهر الفرقاني

 ةلعاصمالوسطى للجزائر ا ةكثر استماعا في المنطق: يعتبر اللون الموسيقي األالطابع الشعبي 

 وضواحيها ومن رواده: الحاج محمد العنقى، دحمان الحراشي.

 شهر أالقبائل الكبرى والوسطى ومن  ة: فن من فنون القبائل ينتشر في منطقالطابع القبائلي 

 ه: إيدير، لونيس آيت منقالت والشيخ الحسناوي.يمتتبع

 :وراس األ ةينتشر هذا اللون في منطق ،ةيعد من الموسيقى الجزائرية التقليدي الطابع الشاوي

برز رواده: المطرب عيسى أهذا النوع الموسيقي من  ،شرق الجزائر وقد ذاع صيته عالميا

 .3الجرموني وحدة يقار

                                                           
، على الساعة 00/02/3033، يوم https://www.albawaba.comمذاهب الجزائر، نقال من الرابط التالي:  1

93:02. 

  .92، ص 9137نصور للطباعة، بغداد، وعة الموسيقية الصغيرة، شركة المالموس قدوري حسين، 2 

، ص 3003، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 02محمد الصالح ونيسي، جذور الموسيقى األوراسية، ط  3 

901. 

https://www.albawaba.com/
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 لقديمةاجنوب الجزائري وهو نوع من الموسيقى القصى أهو نمط موسيقي في  التارقي: الطابع 

 .1في المغرب العربي ةالحاكم ةالساللفريقيا الى المغرب من قبل إمن  ةالمتوارد

ي شعب فهو أل ة: يعتبر الزي التقليدي من المكونات الثقافيتنوع اللباس التقليدي الجزائري .4

ر ربوع خرى عبأل ةتنوع هذا اللباس من منطقيالفرد وفي الجزائر  ةبهوي وثيق ارتباطا مرتبط

 :2التراب الوطني ويتمثل

 يتكون من قطعتين  ة(خاص بالجزائر العاصم)تقليدي العاصمي الزي الهو  لكاركو:ا

 عن سروال ةما الجزء السفلي فهو عبارأبخيط ذهبي  ةالمطرز ةمن القطيف ةمصنوع ةالكنز

 ةيالعثمان ةبحكم تولي الدول ةصول تركيأهذا اللباس له  ،مدور مصنوع من القماش الحريري

 قرون. ةالحكم في الجزائر لعد

 ة،العريق ةيلبس هذا الزي في شرق البالد بالتحديد في قسنطين نطينية:القندورة القس 

الخيط ب ةالمطرز ةلوان الداكنذي األ ةتصنع من قماش القطيف ةواحدة من قطع ةندورالقوتتكون 

 الذهبي.

 دي الذي بلباسها التقلي ة"عناب" ةتتميز عروس شرق الساحل الجزائري ة:العنابي ةالقندور

 ، تطرز بطراز خاص يسمى "التل".ةالقسطنطيني ةال يختلف كثيرا عن الجب

 عروس الهضاب العليا يتكون هذا الزي  سطايفية،ال ةأهو لباس المر :البنوار السطايفي

 ما القماش فيسمىأ ةحجار الالمعكمام يتزين صدره بالدانتيل واألأمن ثوب فضفاض بدون 

 .3نواع القماشأجود أغلى وأرقى وأالذي يعد من  ف"الزد"شرب 

 ي أوما جاورها  ةالخنشلي تنيةالبا ةالشاوي أةي لباس المرأ :اللباس التقليدي الشاوي

ن و تتزي ،في اللباس الشاوي ةالهام ةيتكون من القطع فة"،الملح"وراس ويسمى األ ةمنطق

                                                           

، الثامن، التنوع الثقافي، طرابلس، لبنانعثمان حسن عثمان، التنوع الثقافي والتعايش السلمي، أعمال المؤتمر الدولي 1 

 .932، ص 39/02/3092

، ص 3007، ترجمة سعاد نايلي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، األلبسة التقليدية"تاريخ عوف خالفة، "2 

300. 

انية، لعلوم اإلنساالحقوق و، مجلة ية واألنسجةصناعة األحذناعات التقليدية بمنطقة الجلفة، بدرينة ديب، الحرف والص3 

 . 277، ص 3092، ديسمبر 00، العدد 03 جامعة الجلفة، المجلد
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ين ب ةتمسك بها طرفي الملحف ةقضي ةداأمنها الخالل وهو  ة،بالحلي والفض ةالشاوي أةالمر

 .1على الصدرأالكتف و

 :رقى ويعتبر اللباس من أ ،يلبس بتلمسان غرب العاصمة الجزائرية الشدة التلمسانية

أضافت اليونيسكو الشدة التلمسانية ضمن التراث الثقافي  ،عرق ما تزخر به الجزائرأوأجمل و

 .2غير المادي لإلنسانية

 :و وه ،قة وهران وسيدي بلعباس ومستغانمبس هذا اللباس في منطيل البلوزة الوهرانية

قيق والجوهري أو األحجار ويضاف الصدر المركب بالع ،عبارة عن ثوب من قماش الدانتيل

 .3و الفضةأيلبس بحزام مصنوع من الذهب ، الكريمة

الجزائر بقسط وافر من التنوع السياحي في موقعها  حظيتتعدد المواقع السياحية:  .5

الجغرافي جعلها تنفرد بمقومات طبيعية وحضارية جد متميزة، فهي تملك مجموعة من 

 :اإلمكانات السياحية تتمثل في

تتمثل في التنوع الذي تزخر به الجزائر من شريط ساحليي يمتد على  اإلمكانيات الطبيعية:

 حراوين هما األطلس التلي والصين أساسيتين جبليتيكيلومتر باإلضافة لسلسلت 1211طول 

من أهمها  ،ضف إلى ذلك العديد من الحضائر الوطنية المتواجدة في مختلف أرجاء الوطن

 رنوع من الطيو 51حميات تحتوي على طئ وثالث مالحضيرة الوطنية بالقالة والتي تضم شوا

ربع كما تت ة،وحظيرة الجزرة التي تكسوها الثلوج معظم السن ،واألنواع األخرى من الحيوانات

 الرملية الذهبية المتميزة برسوماتها الحائطية هابانثكبالجزائر على أجمل الصحاري في العالم 

من  ضمن التراث العالمي للطاسيلي حظيرة الوطنيةأهمها ال ،التي تعود لفترة ما قبل التاريخ

 16924 طرف اليونسكو سنة

عدد تزائر بتنوع ثقافي وتاريخي مهم يرجع باألساس إلى جتتميز ال اإلمكانيات الثقافية: .6

جزائر حيث تركت كل منها بصمتها على اإلرث لالتي مرت على االحضارات والثقافات 

                                                           

 .300عوف خالفة، المرجع السابق، ص  1 

تراث الثقافي، دراسة تراث تلمسان نموذج، مذكرة نيل شهادة ماستر، ال صليحة ّ، آثار توليد المصطلح علىبن عمارة  2 

 .20، ص 3030لغات، جامعة تلممسان، دفعة تخصص سياحة وتراث ثقافي، قسم ال

يوم  ،http://elmihwar.com  ، نقال من الرابط التاليثقافية لمعالم حضارة صامدة الجزائري أصالة التقليدياللباس 3 

 .01:02ساعة  02/02/30033

 .377، ص 3092، الصفاء للنشر والتوزيع، عمانالبيئية المستدامة، دار  السياحة، فؤاد بن غضبان4 

http://elmihwar.com/
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أكسبها غنى في هذا المجال وهو ما جعل العديد من المناطق العمراني والثقافي للجزائر ما 

 :1مصنفة ضمن التراث العالمي لليونيسكو، ونذكر منها

 .(1691عام  يت من طرف الحماديين )تم التصنيفقلعة بني حماد التي بن -

 .(1692مدينة جميلة األثرية )تم التصنيف عام  -

 .(1692مدينة تيمقاد األثرية )تم التصنيف عام  -

 .(1692بازة )تم التصنيف عام يمدينة ت -

 .(1692المدن الميزابية )تم التصنيف عام  -

( 1662قصبة الجزائر من شرقها إلى غربها التي بنيت في العهد التركي )تم التصنيف عام 

وبذلك تعتبر الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بلد غني بالتنوع الثقافي 

 لثقافية.في جميع األوجه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: التاليط الراب" نقال عن 3003اإلعالن العالمي لليونيسكو "جوهانسبورغ  1

diversity-http://www.unesco.org/ar/cultural،  2030: ، على الساعة00/02/3033يوم. 

http://www.unesco.org/ar/cultural-diversity
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 خالصة المبحث:

وصفوة القول، أن المجتمع الجزائري يزخر ثقافته التي تميزه عن باقي المجتمعات، ألن 

كل فرد يتأثر بثقافة الوسط الذي يعيش فيه، فإن الثقافة هي أمر أساسي بل هي مسألة وجودية 

ية في اإلنسان، فالفرد الذي ال يشعر فوضرورة حيوية، فهي جزء ال يتجزأ حامل للمعاني الهد

إلى ثقافة بلده وال يفتخر بعاداته وتقاليده، ال يمكن أن يكون رسالة اجتماعية، أو يمد  باالنتماء

 مجتمعه بواجباته الحضارية.

والفرد الذي يتخلى عن ثقافته لصالح ثقافات أخرى، فهو كالذي خان أمته ومجتمعه فالذي 

 مرجعية حضارية. له يسن يبدع أو ينتج ولليس له ثقافة، ال يمكن أ

بالرغم من المحاوالت التي باتت وال زالت تريد ضرب الثقافة الوطنية والتي سعت إلى و

تقسيم البالد والعباد وتشويه "للغة" إال أن الشعب الجزائري ال زال يحتفظ بثقافته وشخصيته 

الممارس  يفا يسمى بالغزو الثقافي تراثه وبقي صامدا يقاوم تلك المظاهر في إطار م ثوتشب

 الثقافي. استقالله استعادأنه  ىالفرنسي إل االستعماريمن قبل 

 



 

 

 

 الفصل الثاني 

 

  والتراثدور الثقافة 
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 تمهيد:

ه وذلك نشطتها المختلفة وما تقدمأمنظمة تعمل على تعريف الجمهور ب تعتبر دور الثقافة وسيلة

خالل ترتيب المعروضات ترتيبا مقصودا وفق خطة موضوعية وما الموروث الثقافي الى 

واحد من تخصصات هاته المنظمة من اجل وصل األجيال ببعضها البعض للحفاظ على الثقافة 

يث ن حبعض الجوانب النظرية م واستعراضالمجتمعية وفي هذا سنتطرق الى دور الثقافة 

 ومنظمة بصفة عامة. ةجه األومهام التنظيم الداخلي 

 الثقافة:دور  مفهوم-أوال 

اث الحفاظ على التر  والجمهور، لتع يبين االعمال اإلبداعية  ربحية، تربطهي مؤسسة غير 

األعمال الفنية والروحية في مبنى أو مجموعة من  واإلبداع والتكوين الفني على العموم وإداعة

 1 المهام.المباني مكيفة خصيصاً لهذه 

هي بنية أساسية تعمل على تطوير التبادل الثقافي وتواصل انتاجي للمعرفة ووضعها في خدمة 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ومستوى  يمنتج، هفي استغالل غير  المجتمع، وتشارك

ع عمالها ثقافية وطنية تعمل على توسيأم في المسار الثقافي واإلعالمي فثقافي والئي تساه

 2الثقافية.نشطات 

ذن هي أمكنة ثقافية تعبر عن غاية الوجود البشري التي من سماتها تحويل إ "دور الثقافة"، ف

الفصل  وال يمكن المواصفات الحسية للمكان الثقافي الى احتماالت لمواصفات معنوية وروحية،

حيث تتواصل إبداعات الشعوب وأفكارهم بدون عقد  ،ا لتكون راصدة للكثافة اإلبداعيةبينهم

مرات وغ و، فتقوم بدور التوالد القيمي المستمر وإنتاج القيم الحضارية انقص أو عقلية مؤ

 الجماعية الوطنية، وإعادة إنتاجها، مهمتها تحريك السياسة الثقافية بحيث تعمل على تنظيم

                                                           

 .12، صhttp://aafaqcenter.com/post/868 ،محمد محفوظ 1 

  .049، ص 1991الثقافي ومصطلحاته، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  االجتماعويدي، مفاهيم علم محمد س 2 

http://aafaqcenter.com/post/868
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اظ بالتراث والتفاعل مع شعارهم بثقافتهم الخاصة كذلك تعمل على اإلحتفإر والجماهي

 1األحداث.

 :النشأة-ثانيا 

ذي القعدة  44المؤرخ في  477-47أنشأت مؤسسة دور الثقافة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

من ، حيث تقرر إقامة في كل والية دار للثقافة 4347ديسمبر سنة  60الموافق لـ  4937عام 

 2أجل المساهمة في التنمية الثقافية والفنية والكشف على التراث الوطني.

 رأصدجاءت موافقة وزارة الثقافة مبدئيتا واستمر االتصاالت مع الوزارة الوطنية الى ان 

 43/63/4383.3بتاريخ  484القرار الوزاري المتضمن إنشاء دار لثقافة تحت رقم 

تنظيم جديد للهيئات المرك ية في وزارة اإلعالم والثقافة وكان  رفت ظهورع 4341في بداية 

ة إنشاء كانت سن كاملة، كذلكذلك في إطار تجسيد الخطابات السياسية التي كانت منذ عشرية 

الثقافة واإلعالم والمسارح الجهوية وإنهاء التشريع الخاص لحقوق   الثقافة، ومراكدور 

 4المؤلف.

 لمؤسسة:اإلداري ل الهيكل-ثالثا 

 تها،مسؤوليتحتاج المؤسسة مهما كان نوعها إلى هيكل إداري معين يساهم في تنظيمها وتحديد 

وفق  ىالمؤسسة، علالوسائل اإلدارية التي تستخدم لتحقيق أهداف  أحدوالهيكل التنظيمي يعد 

ضعها و نظرة شاملة للعالقات السائدة بداخلها اذ يمدنا بالعديد من المؤشرات التي تسمح بتقييم

 5وتحديد وظائفها اإلدارية.

                                                           

لتنمية، ا اجتماع، تخصص علم ةالثقافية، مذكرة لنيل شهادة دكتور التنميةفي  وري زينب، دور المؤسسات الثقافيةزم 1 

 .124ص  ،0212 – 0214سنة 

، على الساعة 11/21/0200، يوم http://mcultur.gov.dz/indexة والمهام، نقال عن الرابط دور الثقافة، النشأ 2 

11:10. 

 ، المتضمن إنشاء دار الثقافة.19/29/1911المؤرخ في  111القرار الوزاري رقم  3 

اإلعالم والثقافة، مستخرج من ، والمتضمن إنشاء وزارة 1912جويلية  01ي المؤرخ ف 21 – 12مرسوم تنفيذي رقم  4 

 الجزيرة.

، 0229مخلوف بوكروح وآخرون، الدليل إلى اإلدارة الثقافية، الطبعة الثانية، القاهرة، دار شرقيات للنشر والتوزيع،  5 

 .20ص 

http://mcultur.gov.dz/index
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 القيادة واإلدارة: عناصر-رابعا 

لمعرفية إلى الدراية الكافية باإلدارة ا التحديد، باإلضافةتتطلب اإلدارة الثقافية الخبرة على وجه 

الموسيقى والمسرح والسينما واألدب والفنون  المختلفة، مثلاالت الثقافية الجيدة بالمج

االجتماعية والسياسية والقانونية التي تؤثر في هذه المجاالت  التشكيلية، وبالعوامل

 1العمل.بطبيعة الممارسات السائدة في  الثقافة، وخبرةوبالمؤسسات الفاعلة في مجال 

يرتك  تقييم أي هيكل تنظيمي على ما تحويه المؤسسة الثقافية من مكونات وكذا عدد الموارد 

فيتم توزيع المهام اإلدارية عليهم وفق قدرات كل فرد وحسب طبيعة  تشغلها،البشرية التي 

 مهامها.إلى أهم العناصر اإلدارية وأبرز  ق، وسنتطر2الثقافية التي ينبغي القيام بها المشاريع

 لمدير:ا -أ

ل المدير يعم المدير بقرار الوزير المكلف بالثقافة وتنتهي مهامه حسب األشكال نفسها،يدير 

 وتوجيهها  الوطنيةالسلطة  انشاءات احترامفي نطاق 

  مهامه:

 .يعتبر مسؤوال عن السير العام لدار الثقافة مع احترام صالحيات المجلس التوجيهي-

 .الحياة المدنية يمثل دار الثقافة في جميع أعمال-

يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين وبعض الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى -

 .لتعين فيها

 .يتولى مهام كتابة المجلس التوجيهي-

 .ية ويلت م بالنفقات ويأمر بصرفهايعد مي ان-

 .يعد برنامج النشاط السنوي-

                                                           

 .21نفس المرجع، ص  1 

 .25م، ص  0229، دون دار النشر، الجزائر، 21مخلوف بوكروح، مدخل إلى إدارة المنظمات الثقافية، ط  2 
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 1.الوطنيةشاط ويرسله إلى السلطة يعد تقرير الن-

 : يتكون المجلس التوجيهي من:المجلس التوجيهي -ب

  .مدير دار الثقافة بالوالية الرئيس-

 .ممثل عن الوالي-

 .مدير التربية الوطنية بالوالية-

  .مدير السياحة والصناعة التقليدية بالوالية-

 .مدير الشباب والرياضة بالوالية-

  .مدير المجاهدين-

 .ناظر الشؤون الدينية-

  .مدير التشغيل والتكوين المهني بالوالية-

 .( اثنين ينتخبهما مستخدمو دار الثقافة4ممثلين )-

( شخصيات من عالم الثقافة والفنون يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح 7أربعة )-

 .مدير الثقافة بالوالية

لس يمكن بناء المج استشارياورا يحضر مدير الثقافة والعون المحاسب اجتماعات مجلس حض-

 يلي:في أشغاله بحكم كفاءاته يتداول فيما  تهن يتعين بأي شخص كفيل بمساعدأ

 .النظام الداخلي لدار الثقافة-

 .لمستخدمين المؤطرين لدور الثقافةين اتعي-

  .برامج األنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة منصرمة-

 .والعقود اإلتفاقيةاالتفاقات -

                                                           

 .49:00، على الساعة 21/22/0200، يوم /ouargla.com-https://www.mculture دار الثقافة مفدي زكرياء، 1 

https://www.mculture-ouargla.com/
https://www.mculture-ouargla.com/
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 .قبول الهبات والوصايا-

  .الكشوف التقديرية وااليرادات والنفعات-

 .الحسابات السنوية-

 1عداد المي انية.إ-

يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين فالسنة على األقل بناًء على استعداد من رئيسه 

 وطنية أو بطلب من نادي أعضائه.ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة ال

م على األقل من ( يو41توجه االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال قبل خمسة عشر يوماً )

هذه  دون ان تقلص ،مدة بالنسبة للدورات غير العادية، ويمكن ان تقلص هذه الاالجتماعتاريخ 

 (.68دون أن تقل على ثمانية أيام ) المدة بالنسبة للدورات العادية،

األقل وفي حالة عدم اكتمال ال تصلح مداوالت المجلس إال بحضور نصف عدد أعضائه على 

، وفي هذه الحالة تصح مداوالت المجلس مهما ماع جديد خالل ثمانية أياميعقد اجت ،النصاب

 كان عدد االعضاء الحاضرين.

 توجيهيرارات المجلس الق تتخذوفي حالة  ،رارات المجلس التوجيهي باألغلبيةتتخذ ق

وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً وتحرر مداوالت  ،باألغلبية

المجلس التوجيهي في محاضرات وتدون في سجل يؤشر عليه ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها 

 2موالية. مثم ترسل محاضرات اإلجتماعية الى السلطة الوطنية للمصادقة عليها خالل ثمانية أيا

ور الثقافة يرأسها مدير دت ود دار الثقافة بلجنة تنسيق دقيقة  :التنسيق لدار الثقافة لجنة -ت

 :تتكون ،المعنية

 ممثل عن كل هيكل ثقافي موجود في الوالية -

 الثقافة.ممثل عن كل نشاط يمارس في دار -

                                                           

 ، مرجع سابق./ouargla.com-https://www.mculture دار الثقافة مفدي زكرياء، 1 

 .23:31 ساعةل، على ا31/31/2322يوم ، biskra.dz-http://mcدار الثقافة أحمد رضا حوحو،  2 

https://www.mculture-ouargla.com/
https://www.mculture-ouargla.com/
http://mc-biskra.dz/
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 ( ينتخبان من بين المنخرطين في دار الثقافة 4ممثل )-

 المنخرطين.ممثل عن جمعية الثقافية التي تتوفر على أكبر عدد من -

تبدي لجنة التنسيق التقنية رأيها في التنظيم والعمل التربوي لدور الثقافة وعلى الخصوص فيما 

  :يلي

 برامج األنشطة ومضامينها ومناهجها وتقنيات تنظيمها•

 المهام الخاصة بكل هيكل ثقافي على المستوى المحلي •

 1واعد عمل لجنة التنسيق التقنية.يحدد نظام الداخلي لدار الثقافة ق

 تخضع دور الثقافة للمراقبة المالية للدول طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تعرض الحسابات المالية التي يعدها كل من األمر بالصرف والعون المحاسب على المجلس 

التوجيهي ليصادق عليها عند نهاية الثالثي األول الذي الذي يلي إنتهاء السنة المالية التي تتصل 

 بها الحسابات.

وصي للى الوزير اإلس التوجيهي ليصادق عليها وترسل تعرض الحسابات المالية على المج

والوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم 

 المعمول به.

 2طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. تمسك محاسبة دور الثقافة

 الثقافة:دور  مهام-خامسا 

قافي ن خالل برامج النشاط الثمهمة الثقافة الوطنية والشعبية م دور الثقافة بصفة عامة ىتتول

 يلي:تشجيعا للتربية والتعبير الفني لدى المواطنين وبهذه الصفة تكلف بما 

 بعت اإلبداع ونشر األعمال الفنية واألدبية وتشجيعها •

                                                           

 ، مرجع سابق.biskra.dz-http://mcدار الثقافة أحمد رضا حوحو،  1 

 ، مرجع سابق.biskra.dz-http://mcدار الثقافة أحمد رضا حوحو،  2 

http://mc-biskra.dz/
http://mc-biskra.dz/
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 المساعدة على كشف التراث الثقافي والتاريخي والوطني والتعريف به •

 تلقين مختلف ألوان الفنون والثقافة •

 تحتوي على مكتبة خاصة بها وتطويرها، كونهاالمطالعة العمومية  تشجيع•

 تثمين التقاليد والفنون الشعبية•

 تنظيم معارض وملتقيات وزيارات ثقافية •

 نشرها.نشر الوثائق والمجالت والتشجيع على •

نجاح ل تقديم مساعدات تقنية للمراك  والنوادي الثقافية والجمعيات الثقافية الموجودة في الوالية

لس مج مديرها. ويديرهاوتحقيق هذه المهام وجب التنظيم والعمل بحيث يسير كل دار ثقافة 

رك المدير بتحديد التنظيم الداخلي لدور الثقافة بقرار مشت تقنية. فيقومتوجيهي ولجنة تنسيق 

 1.موميعبين كل من وزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

فنون لساخر سعيدة، دور مديرية الثقافة في تنظيم معارض الفن التشكيلي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في ا 1 

 0202غانم، جامعة مست العربي والفنون، كلية األدبالتشكيلية، تخصص إدارة أعمال فنية وثقافية، قسم الفنون البصرية، 

 .11 11 ص ص، 0201 –
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 :المبحث خالصة

تبين أن دور الثقافة لها مكان حساس في عمق المجتمع وهذا نظرا  ،ومن خالل دراستنا

لمعرفي ومعنويا وتثري رصيده ا تصقل الفرد فكريا ،ه من خدمة ثقافية وأدبية وتربويةلما تقدم

األقرب كونها مؤسسة  وهذا ما جعلها الفضاء ،بنيها لجل فئات المجتمع دون سواءإلى جانب ت

لى إة ضافإ تعمل على النهوض بالحضارات والتعريف بالتراث الثقافي بنوعيه، عمومية،

 .مي ها عن باقي المرافق الثقافيةالتأطير والتنظيم المحكم والذي 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهية التراث الثقافي : ثانيالمبحث ال  

 تمهيد    

  التراث الثقافي لغة واصطالحا 

  أهمية التراث الثقافي 

  عالقة الثقافة بالتراث 

  خصائص التراث الثقافي 

 خالصة المبحث      
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 تمهيد:

اقل من ويتن الجذور.التراث هو شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية العميق 

 جيل إلى جيل ويعمد عبر فترات زمنية متفاوتة نوعيا ومتميزة بدئيا.

سوف نتناول في هذا المبحث التراث الثقافي في صورته العامة كونه يعتبر مظهرا من 

مظاهر تاريخ األمم والشعوب ويعتبر ركيزة أساسية من ركائز هويتنا الثقافية وعنوان اعتزازنا 

 كان التراث الثقافي منبعا لاللهام ومصدر حيوي لالبداع العام. الحضارية، ولطالمابذاتنا 

 التراث الثقافي: ولمدل-أوال 

التراث الثقافي في اللغة مصدر مشتق من الفعل "ورث" يرث ورث  التعريف اللغوي: -1

 ورثا وارثا وارثة وما يخلفه الميت لورثته 

وهو ما يخلفه الميت من مال فيورث عنه ويقول إبن  1(لََماوقال تعالى :)وتأكلون التَُراَث أَْكالً 

"التراث" هو كل ما فاألصل، هو الميراث وهو  اإلرث العرب:منضور بهذه المادة بلسان 

 2.مضى عليه خمسون عام أو يزيد

( في بعض اللغات األجنبية التي تستعمل كثيراً TRADITIONوقريب من ذلك معنى كلمة )

( يعني النقل TRADITIOاألصل الالتيني ) يالعربية، فبمعنى التراث في اللغة 

 والتراث هو النقل بالورثة، .3تعني ميراث أو تراث( HERITAGEوالتوصيل.وكذلك كلمة )

 النقل، فهووأي أن لفظ التراث للغة يحمل في اللغة العربية وفي اللغات األجنبية معنى الوارث 

الشيء الموروث أو ما ينقله الخلف عن السلف من مال ونحويه.وكذلك سيبدو أن فكرة انتقال 

الشيء ما عبر الزمن هو المعنى األصلي لمصطلح التراث.في هذا السياق استعمل فقهاء القانون 

                                                           
 من سورة الفجر. 91اآلية  1
، ص 9111، دار صادر، لبنان، 63، ط 30، لسان العرب، مجلد مكرمن محمد بن أبو الفضل جمال الديمنظور  ابن 2

033. 
 .91، ص 9110، دار الفرابي، لبنان، 39، ط والعشرين الواحدياد، اليونيسكو رؤية للقرن أحمد الص 3
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مصطلح التراث الثقافي للداللة على كل ما أنتجه اإلنسان بيده او فكره والبقايا التي خلفها 

 1.رجع عهدها الى أكثر من مئة عاموي

ن المعنى االصطالحي هو على االستعارة وتشبيه لوراثة المال إ :االصطالحيالتعريف  -2

 حتى أصبح يطلق في الغالب على كل عناصر الثقافة التي تتناقل من جيل لآلخر. 

 كثرأنه كل ما أنتجه اإلنسان بيده او فكره أو البقايا التي خلفها عهدها إلى أويعني كذلك على 

 من مئة عام اضافة الى بقايا السالالت البشرية والحيوانية والنباتية واآلثار العقارية والفنون

 2.اإلبداعية والمقتنيات الشعبية

فق مع ق تاريخ وأصول نتوقد يعتمد بعض االفراد الذين ال تاريخ لهم يستحق الذكر الى اختال

ماآلت اليه احوالهم من ثروة وجاه ونفوذ كما أن بعض القوى السياسية التي إستمدت شرعيتها 

من الغزو وتعمل على اختالف تاريخ لها يتناسب مع ما حققته من عظمة وتفوق من ذلك أن 

ائل من قبصلها قبيلة أ في- دولة العثمانية وهي منسوبة الى شخص يدعى عثمان بن ارطغل

 وسط آسيا تعيش على التنقل والترحال من مكان إلى آخر وراء مصادر

لغزو، االحياة ساعدتها الظروف على تكوين دولة في منتصف القرن الخامس عشر بفعل قوى 

لى نوح يعود ا أصلهابدأت تصنع تاريخ لها وتراثا لألجيال السابقة وزعمت بمقتضاه أن  اوهن

 3.عليه السالم

يكون التعريف اإلصطالحي للتراث الثقافي ومعناه شامل على أنه "الشاهد الحي وعلى ذلك 

ى جميع ثقافات العالم عل ومعانتها، وتشتركعلى تاريخ الشعوب وحضارتها وخيالها وأعمالها 

إنتاج جميع الناس في  ناالنسان، ومرغم من اختالفاتها في قاسم مشترك هو أنها من عمل 

 وحضارتهم وعظماتهم وانحطاطهم وتطور زمنهم ويعبر عننفس الوقت وتجسد مثلهم 

                                                           
سمية شرابي، الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، غير منشورة، قسم اللغة  1

 .99، ص 0330األدب، كلية األدب واللغات، جامعة البويرة، 
ولي دفي حالة نزاع مسلح، مذكرة ماجيستر، تخصص قانون  الماديةحفيظة مشاوي، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية  2

 .91، ص 0399، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، معا
 .30، ص 0336سوقي، اختراع التراث الثقافي، الطبعة األولى، دار إيتراك، مصر، عصام الد 3
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ها أو كل ما يعطي الحضارة سمات والعالمي،تحوالتهم التي تحدث على المستويين بين المحلي 

 1.الخاصة ويحدد قطبيها العقلي والروحي

 همية التراث الثقافي:أ -ثانيا 

 2يكتسي التراث الثقافي أهمية كبيرة في جوانب نذكر منها:

ن المخلفات المادية للحضارات المتعاقبة رمز الهوية الوطنية متأصلة أ الهوية الوطنية:-

تغرس جدورها في أعماق التاريخ وتمدد عبر احقاب الزمن تشكيك اإلستعمار والفرنسي في 

الهوية الجزائرية التي واجهته آثارها المتواجدة في مختلف المدن والتي مازالت قائمة معبرة 

 وهوية الشعب عرف كل طبقات الحضارة البشرية.عن تاريخ 

فهي تاريخ مادي ملموس وتاريخ حي يستطيع  تعتبر اآلثار من نوع خاص، األهمية التاريخية:-

اآلثار ف مهات الكتب،أكيد أو نفي بعض االحداث التاريخية التي تناولتها أتمن خاللها المؤرخ 

دليل على انها ذات مكانة رائدة ضمن هي الواجهة التاريخية المشرقة للجزائر وخير 

الحضارات العريقة النسانية وتجعل المواطن يعتز بماضيه المادي والتاريخي وبالتالي يعتز 

 بوطنه.

التراث األثري مصدر ثروة الستغالله في المجال السياحي  ريعتب االقتصادية:األهمية -

مواقع ية ولن يأتي هذا الى بتأهيل الواالستثمار فيه حتى يعود بالفائدة على التنمية اإلقتصاد

االثرية الستقطاب الزوار شخصيا للسياحة الداخلية والخارجية وهذا سيؤدي إلى ان تأخذ 

 3.السياحة الثقافية مكانتها في المجتمع للمحافظة على هذا التراث

  الثقافة بالتراث: عالقة-ثالثا 

ناقل من عنصر من عناصر الثقافة التي تت وفهاالجيال، يعتبر التراث الوعاء الناقل للثقافة عبر 

  هذا اإلتصال عن يضم ااإلنساني، كميعتبر شكل من أشكال التواصل  ثجيل، حيحيل الى 

                                                           
 .03مشاوي، مرجع سابق، ص  حفيظة 1
 .30، ص 0عبد الكريم عزوق: التراث األثري، مفهومه، أنواعه، أهميته، حمايته، واستغالله كثروة اقتصادية، جامعة الجزائر  2
 .30فس المرجع، ص ن 3
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نسان اإليحقق من خاللها  يالجمعية، التطريق المشاركة في مجموعة من األنماط السلوك 

في جوهره ظاهرة تضم عناصر مادية تنشاء من  بها، فتراثلى الجماعة وارتباطه إانتماء 

 1.داخل الجماعة وتعيش عليها الجماعة في جانب هام من جوانب ممارستها الثقافية

التراث مرادف للثقافة أي انه جزء مهم  الشعبي، أنحيث يرى هيرسكوفيتش عالم في التراث 

من ثقافة الشعوب وليس منفصال عنه فهو يعتبر جزء من الذاكرة الجماعية للمجتمع وميدان 

هام جد ناقل للثقافة ويعبر عن المراحل التي تعاقبت على ذاكرة تاريخ الشعوب فالفرد يحمل 

اعية والخبرات المتناقلة عبر تاريخ وذاكرة تتضمن العادات والتقاليد والممارسات اإلجتم

 2.األجيال

 الثقافي:التراث  خصائص-رابعا 

 3منها:التراث الثقافي بمجموعة من الخصائص نذكر  يتميز 

صفات التراث أنه حاضر فينا من الماضي بمعنى أنه لن يكون  فأهم االنقطاع:الحركية وعدم -أ

انقطع وانتهى عند حدوث الحاضر فإنه ال يمكن  وإذاتراثا مسماه ينبغي ان يتواصل عبر الزمن 

ه أن تتوفر في بحاضرتنا، فيجيصبح جزء من الماضي وذاكرة  لنا، وانماان يشكل تراثا 

 خاصية اإلستمرارية واالنتقال.

يناته التراث تتضمن احتواء ج ففكرة فيها:صدق التراث في التعبير عن البيئة التي نشأ -ب

على قيم البيئة والحضارة التي افرزته وهناك من التراث ما يمكن أن تشترك فيه أكثر من أمة 

 فهناك تراث عالمي وآخر اقليمي خاص بكل أمة.

مي أي ينت ضرورة انتماء التراث بمضمونه للحضارة والثقافة انتماء جوهر ال انتماء زمن:-ج

 4الفرد.نا وتقاليدنا مما يجعل التراث حي في ذاكرة الى ثقافتنا وعادات

                                                           
 .60، ص 0331، اإلسكندرية، 39محمد إبراهيم، الثقافة الشعبية الثبات والتغير، دار المعرفة الجامعية، ط  1
، جامعة تلمسان، 30 - 30مجلة منير التراث األثري، عدد  محمد خالدي، دور المجتمع المدني الحفاظ على التراث األثري، مقال منشور في 2

 .910ص  0390 – 0390
 .90، ص 3330، التراث الشعبي للموضوعات أساسية للمناهج، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، رعزام أبو الحمام الطور: الفلكلو 3
 .90نفس المرجع، ص  4
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ضاربة في حضارة وثقافة األمة فالتراث الثقافي قد  وجذوره القدم:التراث يغلب على صفة -د

تغلب صفة القدم على الكثير من االصناف التراث  نسبيا، لكنو أيكون قديما أو يكون معاصر 

فهو ضارب الجذور في حضارة وقيم المجتمع  ة،استمراريالمتعددة وتتبع من صفة التواتر أو 

 .أكثرو ألجيل  ما

داة فعالة أ ما، فهوالتراث يحمل في طياته العادات والتقاليد اإلجتماعية والقيم السائدة لمجتمع 

لتعبير الصادق عما ساد ويسود المجتمع ما وبنيته التكوينية شكلت أساسا على مجموعة من 

 1.التراكمية واالقتصادية والسياسية المحلية االجتماعيةالتفاعالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الهوية والعولمة مقاربات نظرية أساسية متاحة على الرابط التالي: وليد أحمد السيد: التراث و 1

sajedw03@yahoo.com.w.sayed1lanaard.com 
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 :المبحث خالصة

تطرقنا إليه يمكن القول بأن التراث الثقافي مجموعة من النماذج الثقافية  ومن خالل ما

لف لمختالتي يتلقاها جيل عن جيل وهو دليل على األصالة والعراقة ويعتبر دعامة أساسية 

ومن بين أهم أنماطه  ،من بذل جهود أكثر للمحافظة عليه البد، ولهذا المجتمعات وتطورها

، كما انها تعتبر دستور األمة إجتماعية ومعيار للسلوك الجماعي العادات التي تعتبر ظاهرة

 الغير الغير مكتوب.



 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

 
 لدار الثقافة  دراسة ميدانية

 غليزان-محمد إسياخم-

 

 



 

 

 

 

 

 

 

نبذة تاريخية عن محمد اسياخمالمبحث األول:   

 

 حياته 

 أعماله 

 وفاته 
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 حياته:

 الصورة في والمضيئة البارزة العالمات حدىإ هو "اسياخم محمد" الفنان نأ شك ال

 .جرافيكي مومصم تشكيليه جرافيكي العربي والوطن الجزائر في المعاصرة التشكيلية الحركة

"أت  بدوار م7291 جوان 71 يوم الكبرى القبائل بالد في سياخم"ا محمد" الفنان ولد لقد

 وتيأ م7297 عام وفي ،محمد بنت وردية غماتوأو رزقيأ بن لعمارون، أزفجناد" قرب 

 لى.األو طفولته في مهأ عن منفصال وعاش عوامأ ثالث سن في غليزان مدينة لىإ بالصبي

شهادة  مستوى الى م7211 عام حتى م7291 عام بغليزان األهلية بالمدرسة لتحقإ

 في بعد فيما الفنان فيها دون م7219 عام بالجزائر االحتالل نزول وعند ،األهلية الدراسة

 نالفنو بمؤسسة التشكيلي الفن درس، 1االشتباكات تلك على شاهدا كان نهبأ ذاتية سيرة مخطوط

 يد لىع تكون حيث ،المؤسسة بهذه الرسم في بدأ لقد الراحل وكان العاصمة بالجزائر الجميلة

 يلةالجم لفنونل العليا الوطنية بالمدرسة التشكيلي الفن درس كما "راسم عمر" التشكيلي الفنان

 .2م(7299 – 7291) سنة بباريس

شقيقتين  بلةالقن انفجرت ،مريكيأ معسكر من سرقها قنبلة يعالج كان وبينما ،الفترة هذه في

 عمليةل خضع حتى المستشفى في سنتين هو بقي بينما خرينآ 93وجرحت  له واحد أقربائه،

 ما عن يرللتعب للرسم ميولهل صةالفر يضاأ كانت نهاأ والمفارقة اليسرى، يده وبترت جراحيه

 .3نفسه في

 :عمالهأ

 من دالعدي في تواجد له كان كما ودوليا محليا عمالاأل من العديد اسياخم محمد للفنان كان

 عرفانو التكريمية الجوائز من العديد نال ،الفنان قدمه ما خالل من والدولية الوطنية المشاركات

                                                           
 التخصص الماستر شهادة لنيل مذكرة مقدمة اسياخم، محمد الفنان أعمال في الجزائرية الثورة صورة نجاة، االعرابي 1

 (بتصرف) .25، ص 5102 – 5102 ،فنون قسم واللغات، اآلداب كلية التشكيلية، الفنون في دراسات
ن تحت عنوان كل ما يهم الف فيسبوكم، نص من إعداد األستاذ سامي عولمي، نقال عن صفحة هو محمد اسياخمن  2

 /https://www.facebook.com/aoulmi.sami الرابط نقال عن التشكيلي، 
 راساتد تخصص ماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة الجزائري، التشكيلي الفن خالل من الجزائرية الثورة محمد، بوسدير 3

 .25 ص ،5102 – 5102 تلمسان، جامعه التشكيلية، الفنون قسم والفنون، اآلداب كلية تشكيلية، فنون
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 لرسمل الذهبي سداأل جائزة الجوائز تلك بين من .الجسدية عاقتهإ من بالرغم المبهرة بأعماله

 نانالف عمالبأ الخاص العاصمة بالجزائر معرض لىإ باإلضافة ،اليونسكو من التكريم وهذا

 .م7292 عام وذلك اسياخم محمد

 والدمار القهر مع المريرة تجربته لىإ مباشرة نال حيوت اسياخم محمد لوحات كل نأ ذإ

 ،االنعتاق في المقهورة الجزائر لطموح تجسد كانت "األحذية ماسح" لوحته نأ شك وال

 "والصبية " و"األرملةوالطفل "المرآة هاتلوح ا كانتفيم ،والفرح الحياة في حقها وممارسة

 ذلكل ،والعزلة اليتم درجات قصىأ ليعيش ،العائلة ءودف الطفولةءة هنا من حرمنه لىإلماحا إ

  .1وجمالها أةمروال الطفولة ،األمومة :الثالثة الموضوعات على كثيرا تشديده كان فقد

  :وفاته

 المرض معمعاناة  بعد م7219 ديسمبر من ولاأل يوماسياخم" صبيحة  محمد" توفي

 فنال في بصمته اواضع الحياة فارق ولقد ،موجود يكن لم وراءه مدرسة وموروث فني تاركا

 .الجزائري

كتابات تنيجة ما كان يدور في ذهنه  له كانت اسياخم"  محمد" يركبال الفنان ةوفا وقبل

 تأثره وكذا وعائلته مهأ عن الحار والفراق الماآل نتيجة عنها عبرف داخليه من أفكار ومكبوتات

 بلةقن انفجار جراء سيهومآ الجزائري للشعب وقهر دمار من خلفه لما الفرنسي باالستعمار

 ققهيح لم ما تحقيق واحدة يد بواسطة وللعالم للجميع ثبتأ هذا كل من بالرغم يدوية عليه،

 ،ولنفسه لمللعا تحديه ذلكوالدليل على  قوية كانت ماسياخ فنفسية ،الحال ذلك على وهو خروناآل

 ستنكارا نهإ ،مقدس الكره" :تيكاآل عليها مدونا موته قبل وذلكورقة كتبت بخط يده  وجدت ولقد

 نهإ رهالك ،والحماقة الرداءة تغيظهم الذين ألولئك المناضل ، االزدراءوالقوية  الشديدة القلوب

 غبية،وال المخجلة موراأل اراحتق من بسعة العيش نهإ ،والسخية الدافئة بروحنا شعور نهإ ،حب

 2"يعظم الكره ،ينصف الكره ،يخفف الكره

                                                           
 لنيل ذكرةم اسياخم، محمد للفنان" والطفل المرأة" للوح نقدي تحليل التشكيلي، الفني النقد وأسس أهمية حبيب، شيخي 1

 .25 ص ،5102 - 5105 مستغانم، جامعة والفنون، اآلداب كليه تشكيلية، فنون نقد تخصص الماستر شهادة
 .22 نفس المرجع، ص حبيب، شيخي 2



 

 

 

 

 

 

ثاني: التعريف بميدان البحثالمبحث ال  

 

 )التعريف بالمؤسسة )النشأة، الموقع، المساحة 

 مصلحة التنشيط وفروعها 

 هياكل وورشات المؤسسة 

 أبرز الجمعيات والنوادي 

 برنامج النشاط السنوي 
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  اسياخم" "محمد الثقافة دار بالميدان: التعريف

  :تمهيد

 الثقافة ارد إنشاء مشروع جاء غليزان والية في والترفيهية الثقافية المرافق نقص ظل في

 الروحو الحركية ويبعث الثقافي المجال في الفقر ذلك ليغطي غليزان لوالية "اسياخم محمد"

 .داخلها الترفيهية

 صالحم لىإ تابعة ثقافية عمومية مؤسسة غليزان لوالية إسياخم محمد الثقافة دار وتعد

 ستقلاليةباال تتمتع أنها إال غليزان لوالية الثقافة مديرية دارياإ عليها وتشرف الثقافة وزارة

 .والتجهيز التسيير مجال في واإلدارية المالية

 نأ العرض هذا ضمن وسنحاول بالوالية الثقافي اإلشعاع نقاط همأ من واحدة اليوم وهي

 من والتي الواقع أرض على تجسدت حتى مشروعا كانت نأ منذ المؤسسة هذه مسيرة نتقصى

 .الثقافي التنشيط مصلحة افقهامر أهم

 وزاري قرار بموجب 4102 سنة في إسياخم محمد الثقافة دار نشاءإ نإ التعريف بالمؤسسة:

 ةالثقافي المواهب استقطاب على الرامية دولةال لمساعي تتويجا جاء ،4102 جانفي في مؤرخ

 لىوإ اءوالعط البذل من مزيد على حثها أجل من الثقافية النشاطات مختلف في المبدعين وكذلك

 الثقافية صاتالتخص من العديد في لهم التكوين بتوفير ،الشباب من الواسعة الفئات حلم تحقيق

 ةالمطالع في خاصة تتمثل بالغة أهمية لها خرىا فضاءات بتسخير أمامهم وإتاحة الفرصة

 نةوعصر بناء عملية ضمن تدخل الثقافة دار شاءإن عملية نأ بالذكر الجدير .نترنيتواأل

 ءالقضا ومجلس والحرف الفنون ودار الموسيقى معهد غرار على الوالية مؤسسات مختلفل

 الثقافي ركزوالم الثقافة دور على االعتماد على النظر بغض الثقافة لدار الوالية افتقار بعد وهذا

  .1اليةبالو للثقافة دار أول هيإسياخم  محمد الثقافة دار نفإ ومنه للواليات التابعة بالدوائر

                                                           
على الساعة  3233مارس  32بناء على مقابلة مع رئيس مصلحة التنشيط الثقافي لدار الثقافة محمد اسياخم غليزان، يوم  1

 سا صباحا. 02:22
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 اإلداري يبالح بالضبط االنتصار بحي سياخمإ محمد المجاهد الثقافة دار تقع الثقافة: دار موقع

 ومن اءالقض ومجلس الموسيقى هدمع الشرق ومن )فنك الند( التسلية حديقة غربا يحدها الجديد

 4.1متر 0726.31 الثقافة دار مساحة وتبلغ ةيالزراع حي الجنوب

 عدادإ خلال من الثقافيتنشيط ال مهام ليهاإ تسند مصلحة هي :الثقافي التنشيط مصلحة تعريف

 يئاتاله مختلف مع بالتعامل الواقع أرض على جسيدهبت تقوم سنوي فني ثقافي برنامج

 لحسنا سيرال لضمان الضرورية الشروط كل توفير على سهرت كي الثقافية والشخصيات

 .الثقافة دار داخل البيداغوجية لورشاتل

 يةالرئيس فروع ثلاث من تتألف أنها وجدنا المصلحة مهام على اطلاعنا بعد :المصلحة فروع

 :2وهي

 وظفم هعلي شرفي الثقافي التنشيط لمصلحة تابع فرع هو البيداغوجية: الورشات -2-1

 على عملت تكوينية ورشات لخلق الحسن السير على يسهر (البيداغوجية الورشات فرع رئيس)

 لجيدا السير ضمان في مهامها وتتلخص المنطقة شباب لدى تربوية ثقافية شخصية خلق

 .البيداغوجية لورشاتل

 ليهاع يشرف الثقافية النشاطات مصلحةل تابع فرع هو :العامة والعالقات البرامج فرع -2-2

  تلفلمخ السنوي البرنامج وبرمجة بإعداد تقوم ،العامة والعلاقات البرمجة فرع رئيس موظف

 مهامهاو المعنية للهيئات الموجهة الدعوات مختلف وتحضير الثقافة لدار الثقافية النشاطات

 :في تكمن

 . وتشجيعها الثقافية ةاألنشط تسهيل-

 .والفنانين الجمهور بين والحوار اللقاءات تشجيع-

                                                           
على الساعة  3233مارس  32بناء على وثيقة رسمية مقدمة من طرف اإلدارة بمؤسسة دار الثقافة لوالية غليزان، يوم  1

 زواال. 00:22
 .3233أفريل  20وثيقة علمية مسلمة من طرف مصلحة اإلدارة والتنشيط لدار الثقافة محمد اسياخم غليزان، يوم  2
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 وظفةم عليه تشرف الثقافي التنشيط مصلحةل تابع فرع هو :والمطالعة الوثائق فرع -2-3

 تحتاجه ما لك بتحضير وهذا المكتبة في النظام وخلق الجيد التسيير وظيفتها ة(المكتب مسؤولة)

 وتابع قافةالث دارب خاص بنظام مقيدة وتكون التجهيزات وأ الوثائق سواء مستلزمات من المكتبة

  :فهي ومهامه قرارته في لها

 .واألدبية الفنية عمالاأل بداعإ تشجيع -

 .ونشرها العمومية المطالعة تشجيع -

 .والمجلات الوثائق نشر -

 :الورشات هياكل -3

 لراغبينا الشباب وأ للمنخرطين الجيد ستقبالاال على المكتب هذا يعمل :االنخراط مكتب -3-1

 المتمثلةو للمنخرط اللازمة الوثائق توفير مهامها من جيد تربوي ثقافي تكوين تحصيل على

 يخط وطلبوصورتان شمسيتان  مصادق عليها( صلاأل طبق )صورة التعريف بطاقة في

 بطاقة توفير سنة 01 من ألقل تصريح لىإ باإلضافة االنخراط مستحقات يدفع وتعهد للانخراط

 .1االنخراط

 في رغبي من كل لفائدة تكوينية ورشات سبعة للمنخرطين الثقافة دار توفر :الورشات -3-2

 :2في تمثلتو غليزان لوالية الثقافة بدار وتربوي ثقافي ينتكوين على التحصيل

  البصري: السمعي ورشة -أ

 التكويني مجالبرنا إنجاز على يسهران الميدان في متخصصان أستاذان عليه يسهر ثقافي تكوين

 ثمانية على متوفرة افواج أربعة إلى مقسومين منخرطا 21 استيعابه وقدرة المجال هذا في

  وتطبيقي. نظري التكوين وطريقة آلي إعلام أجهزة

 

                                                           
خراط مقدمة من طرف مكتب التوجيه واالستقبال للدار الثقافة محمد اسياخم بناء على وثيقة تحمل ملف وشروط االن 1

 غليزان
 مقابلة مع رئيس مصلة التنشيط الثقافي، واستنادا على معلومات مقدمة من طرف األساتذة المؤطرين لمختف الورشات. 2
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  التشكيلي: الفن ورشة -ب

 المواهب صقل على سهرت جامعة ةخريجو ةمتخصص ة )لقراف الزهرة(ستاذاأل اعليه سهرت

 من وهذا مجتمعوال للفرد بالنسبة ودوره التشكيلي الفن حقيقة وتعريف الفني اإلبداع وتشجيع

 نخرطام ستة عشر استيعابه وقدرة وتطبيقي( )نظري بذلك خاص تكوين برنامج إنجاح خلال

 الرسم. وأدوات الرسم أحصنة على متوفر فوجين إلى مقسمين

  :الموسيقى ورشة -ج

)مقلش مصطفى( يعملان على )بن جيلالي محمد علاء الدين( واألستاذ  ستاذاأل عليه يسهر

 قدرة ذلكب ينخصصم تربوي ثقافي برنامج خلال من وهذا هابدور التعريفتعليم الموسيقى و

 ،يتارالج) الوترية باآلالت خاص األول ،فوجين لىإ منقسمون منخرطا ستة عشر يةاستيعاب

 صةالمتخص تاآلال توفر مع الدف( ،السانتي ،بيانو) اإليقاعية اآلالتب خاص وثاني (العود

 .لذلك

  ورشة الحكواتي: -د

قائمة عليها األستاذة )صفاء( تعمل على صقل األطفال ورفع مستوهم الثقافي عن طريق سرد 

القصص والروايات وتنمي ذوق المطالعة لهم بقدرة استيعابية تصل إلى عشرون منخرطا 

 دة.للحصة الواحمقسم على نظام زمني مرتين في األسبوع وبحجم ساعي محدد بساعة ونصف 

  :اللغات مخبر -د

تقوم عليه أستاذة اللغة اإلنجليزية  الميدان بهذا لمهتمينلدى ا اللغوي الجانب تقوية مهمته

 )أسماء(، تقدم حصتين في األسبوع، الحجم الساعي للحصة ساعة ونصف. 

  :المكتبة -ه

 سمق) أقسام عدة على المكتبة تحتوي حيث مطالعة وقاعة مكتبة تضم عامة مكتبة تعتبر

 (والتزويد نتقاداال وقسم والترتيب الختم قسم ،يمالترم قسم ،الجرد قسم ،الفهرسة قسم ،التصنيف

 هاعلي تسهر فهرس على وتحتوي عدامقعدة و كبيرة طاوالت على تحتوي المطالعة قاعة ماأ

 .المكتبة داخل النظام خلق مهمتها مساعدتها مع مسؤولة
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 لمصلحة التنشيطالمخطط التنظيمي  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: نموذج للهيكل اإلداري والتنظيمي لدار الثقافة "محمد اسياخم".

 الثقافة محمد اسياخم:أبرز الجمعيات والنوادي الناشطين في دار  -5

 :النوادي -أ

 النادي األدبي مينا  -

 نادي التميز األدبي لإلبداع والتراث -

 Super learnerالنادي الفكر  -

 الجمعيات: -ب

 جمعية مينا للطرب الشعبي واألندلسي -

 جمعية النبراس الثقافية -

 جمعية رواد الخير -

 جمعية المداح للمسرح والفنون -

 جمعية األنوار الثقافية -

 مصلحة التنشيط الثقافي

 فرع الوثائق والمطالعة فرع الورشات البيداغوجية

 فروع المصلحة

 فرع البرمجة والعالقات العامة
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 بسمة الثقافيةجمعية  -

 جمعية قناع وإبداع -

 جمعية جيل ظهرة الثقافية -

 الشاطر الصغير العيساويةجمعية  -

 جمعية أصدقاء اإلبداع -

 جمعية األيدي الذهبية للريشة والفنون الثقافية -

 الفرق الموسيقية: -ت

 فرقة  كريستال -

 فرقة الروح العيساوية -

 فرقة األحباب العيساوية -

 ففرقة جيل عيساوة -

 لألناشيد الدينيةفرقة نغم  -

 1فرقة الجيل الغربي -

  :السنوية النشاطات برنامج -6

  رمضان ليالي سهرات تنظيم -

  والشيوخ للشباب البدوية لألغاني ملتقيات تنظيم -

 المولود أة،المر عيد :مثل الدينية والمناسبات والعالمية الوطنية يامواأل السنة عيادأ تنظيم -

 ...(العلم يوم، األمازيغيةوالسنة  السنة سرأ احتفاليات ،الشريف النبوي

 الشركاءو الجمعيات مع بالتعاون والئي معرض بتنظيم وذلك به والتعريف التراث حياءإ  -

 فريلأ 03 بين ما التراث شهر مع تزامنا وهذا والوالئي الوطني بالتراث للتعريف الحرفيين

 سنة. كل من ماي 01 لىإ

 .محليين شعراء مع يومية شعرية صبوحاتوأ مسياتأ تنظيم -

 األطفال. لفئات مقدمة حكواتي عروض تنظيم -

                                                           
الصفحة الرسمية لدار الثقافة محمد اسياخم غليزان، على الرابط التالي: نقال عن  1

https://www.facebook.com/mcrelizane48 
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 الطبوع. مختلفة هات فنيةبلاطو إقامة -

 ،ؤسسةالم في الناشطة الجمعيات مع بالتعاون استكشافية وزيرات ميدانية رحلات برمجه -

 والوطني الوالئي الصعيد على الثقافية المواعيد مختلف في والحضور

  1وسكاتشات الخفة لعابأ تنظيم -

 

 

                                                           
 نقال عن برنامج التوزيع السنوي للنشاطات الثقافية لدار الثقافة محمد اسياخم، غليزان. 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــمـاتــخ
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 حياءإ يف الثقافة دور تلعبه الذي والحيوي الفعال الدور لنا يتضح لنا سبق ما خالل من

 من المجتمع فرادأ بين الصلة تقوية الى دائما تسعى الثقافة فدور ،به والتعريف الثقافي التراث

 غيةب العمل سير يضمن محكم تنظيم وفق وذلك خرىأ جهة من الثقافي بتاريخهم وربطهم جهة

 استمرارية ضمان وبالتالي ،عليها قبالاإل لزيادة المقدمة وخدماتها بمنتجها الجمهور قناعإ

 يكتسي يالثقاف التراثف ،العام يالرأ على التأثير في يكمن الثقافة دور دور نأ وبما ،المؤسسة

 حماية حول تدور التي العامة القواعد معظم قنن الذي الدولي المجتمع طرف من بالغة هميهأ

 بذاتيتها ااعتزازه وعنوان الثقافية هويتهم ركائز من أساسية ركيزة يمثل حيث الثقافي التراث

 إللهامل منبعا لألمم الثقافي تراثال كان طالما، ولوحاضرها هايماض في والثقافية الحضارية

 هاومفكر وكذا وشعرائها اءهاوأدب وهانفن منه يتصل المعاصر بداعلإل حيويا ومصدرا

 تراث لىإ ذاتها هي وتتحول الثقافي التراث ارطةخ في الجديدة بداعاتاإل لتأخذ وفالسفتها

 ولهماأ شقين لىإ ينقسم بل فقط ثاروآ معالم ليس الثقافي فالتراث ،هايبماض األمة حاضر يربط

 صنع من منتج فهي ومحسوس ملموس ووجود يفيزيق ومظهر بشكل يمتاز والذي مادي

 جميع يمثل فهو الالمادي التراث ماأ واستخدامها وشكلها حجمها عن النظر بغض نساناإل

 يعبر ام وكل مثالواأل والحكايات واالتجاهات الفنية كالمهارات الملموسة غير الثقافية السمات

 ياتناوح سلوكنا في هاما دورا تلعب الالمادية الثقافةاإلنساني، ف للتفاعل الفكر مظهر عن

 .اليومية

 نظرا نالهي باألمر ليست األخرى للمؤسسات بالنسبة الثقافية المؤسسات تصنيف إن

 يف تعتمد فهي محددة وغير متعددة مهمات ذات مؤسسة فهي ،المؤسسة لهذه الكبير للتنوع

 فقد ،قافيالث الميدان في متخصصين محترفين بعملمنتوجها  يرتبط كما سمعتها على نشاطها

 يريان هماف ومعناها الثقافية المؤسسة ةهي ما بتحليل "براون كليفو راد" " وسكي"مالينون قام

 نأ كما ام حد لىإ بينها ومنسق جزئيا مستقلة مؤسسات من متكون متكامل كيان هي الثقافة بأن

 ،الستقاللوا والعمومية باتالث من كبيرة بدرجة تتميز والتي للثقافة حقيقة المكونة الوحدات

 بشكل ساسيةاأل حاجته حول همؤسسات كل وتتمركز المنظمة البشري نشاطلا تمثل أنساق فهي

 .تعاوني ملع في الناس من مجموعة بين دائم
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 ملخص

 فدور الثقافي، بالتراث التعريف أجل من الثقافة دور إسهامات لموضوع تناولنا خالل من

 الوالية بين ثقافي تبادل واستحداث ثقافية، وبرامج وطنية تظاهرات تنظيم في يتمثل المؤسسة

 يةالسمع بنوعيها واالتصال اإلعالم وسائل عبر والمقابالت المحاضرات وتقديم وتنويعه

 جالتروي قصد وذلك المؤسسة لهذه التابعة والنوادي الجمعيات مع بالتعاون و والبصرية

 الحرف دار مع بالتعاون المؤسسة تنظمها التي األصلية الفنية ومنتجاتهم بمبدعيها والتعريف

 المبدعين تبني ىإل إضافة الثقافي بالتراث التعريف إطار في الثقافية المؤسسات وبعض والفنون

 المعرفي الموروث ذلك يضيع ال كي وحرفيين وشعراء وأدباء وموسيقيين رسامين من

 إضافة ةالثقاف دور غطاء تحت الوطني انتمائهم وعن الفنية قدراتهم عن بالتعبير لهم والسماح

 من نوع إلحداث وطنية أو محلية كانت فنية صالونات في بجمعهم إنجازاتهم تثمين إلى

 التعارف.
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Résumé 

En abordant le thème des apports du rôle de la culture pour faire découvrir 

le patrimoine culturel, le rôle de la Fondation est d'organiser des événements et 

des programmes culturels nationaux, de créer et de diversifier les échanges 

culturels entre l'État, de présenter des conférences et entretiens à travers les 

médias et communication avec les deux types d'audio et de vidéo et en coopération 

avec les associations et clubs affiliés à cette institution, afin de promouvoir 

Présentation de ses créateurs et de leurs produits artistiques originaux organisés 

par la Fondation en coopération avec la Maison des métiers d'art et Arts et 

certaines institutions culturelles dans le cadre de l'introduction du patrimoine 

culturel, en plus d'adopter les créateurs de peintres, musiciens, écrivains, poètes 

et artisans afin que le patrimoine de connaissances ne soit pas perdu et leur 

permettant d'exprimer leurs capacités artistiques et leur appartenance nationale 

sous le couvert du rôle de la culture En plus de valoriser leurs réalisations en les 

rassemblant dans des salons artistiques, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour 

créer une sorte de connaissance 

Abstract 

By addressing the topic of the contributions of the role of culture in order to 

introduce the cultural heritage, the role of the Foundation is to organize national 

events and cultural programs, and to create and diversify cultural exchange 

between the state, and to present lectures and interviews through the media and 

communication with both types of audio and video and in cooperation with the 

associations and clubs affiliated with this institution, in order to promote 

Introducing its creators and their original artistic products organized by the 

Foundation in cooperation with the House of Crafts and Arts and some cultural 

institutions within the framework of introducing the cultural heritage, in addition 

to adopting the creators of painters, musicians, writers, poets and craftsmen so 

that the knowledge heritage is not lost and allowing them to express their artistic 

abilities and their national affiliation under the cover of the role of culture In 

addition to valuing their achievements by gathering them in artistic salons, 

whether local or national, to create a kind of acquaintance. 
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 البويرة، جامعة واللغات، األدب كلية األدب، اللغة قسم منشورة، غير الماجيستر،

2993. 
" والطفل المرأة" للوح نقدي تحليل التشكيلي، الفني النقد وأسس أهمية حبيب، شيخي .25

 ليهك تشكيلية، فنون نقد تخصص الماستر شهادة لنيل مذكرة اسياخم، محمد للفنان
 .2919 – 2911 مستغانم، جامعة والفنون، اآلداب

 :التالي الرابط على غليزان، اسياخم محمد الثقافة لدار الرسمية الصفحة .20
https://www.facebook.com/mcrelizane48 

 ،عمان والتوزيع، للنشر اليازوري دار اإلجتماعي، النفس علم سالمة، الحافظ عبد .21
 .2991 األردن،

 ،2 ترماس طلبة على ألقيت محاضرة الجزائر، في الثقافية الحياة فلوح، القادر عبد .29
 سخمي جامعة واإلنسانية، االجتماعية العلوم كلية الحديث، الجزائر تاريخ تخصص

 .2921 – 2929 مليانة،
 كثروة هواستغالل حمايته، أهميته، أنواعه، مفهومه، األثري، التراث: عزوق الكريم عبد .20

 .2 الجزائر جامعة اقتصادية،
 ة،اإلسكندري الجامعية، المعرفة دار والشخصية، والثقافة المجتمع جلبي، اهلل عبد .39

 .1000 مصر،
 لثامن،ا الدولي المؤتمر أعمال السلمي، والتعايش الثقافي التنوع عثمان، حسن عثمان .31

 .21/95/2915 لبنان، طرابلس، الثقافي، التنوع
 دار للمناهج، أساسية للموضوعات الشعبي التراث الفلكلور،: الطور الحمام أبو عزام .32

 .2999 عمان، والتوزيع، للنشر أسامة
 .2990 مصر، إيتراك، دار األولى، الطبعة الثقافي، التراث اختراع الدسوقي، عصام .33
 لفنونل الوطنية المؤسسة نايلي، سعاد ترجمة ،"التقليدية األلبسة تاريخ" خالفة، عوف .31

 .2991 الجزائر، المطبعية،
 مان،ع والتوزيع، للنشر الصفاء دار المستدامة، البيئية السياحة غضبان، بن فؤاد .35

2915.  

https://www.facebook.com/mcrelizane48
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 بغداد، للطباعة، المنصور شركة الصغيرة، الموسيقية الموسوعة حسين، قدوري .30
1091. 

 .الثقافة دار إنشاء المتضمن ،10/90/1099 في المؤرخ 191 رقم الوزاري القرار .31
 الدولية الدار ،91 ط المعرفة، اإلجتماع علم في مقدمة البهناوي، ليلى التابعي، كمال .39

 .2991 مصر، القاهرة، الثقافية، لإلستثمرات
  التالي الرابط من نقال صامدة، حضارة لمعالم ثقافية أصالة الجزائري التقليدي اللباس .30

http://elmihwar.com 
 الجريدة موقع ،2910 لسنة تعديل آخر حسب الجزائري الدولة دستور من 92 المادة .19

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.html ينظر، الجزائرية، الرسمية
 بيروت، الفكر، دار ،91 ط شاهين، الصبور عبد ترجمة الثقافة، مشكلة نبي، بن مالك .11

 .سنة بدون
 ،91 ط الجامعية، المعرفة دار والتغير، الثبات الشعبية الثقافة إبراهيم، محمد .12

 .2990 اإلسكندرية،
 للفنون الوطنية المؤسسة ،93 ط األوراسية، الموسيقى جذور ونيسي، الصالح محمد .13

 .2999 الجزائر، المطبعية،
 لةمج في منشور مقال األثري، التراث على الحفاظ المدني المجتمع دور خالدي، محمد .11

 .2911 – 2913 تلمسان، جامعة ،93 - 92 عدد األثري، التراث منير
 كتاب،لل الوطنية المؤسسة ومصطلحاته، الثقافي االجتماع علم مفاهيم سويدي، محمد .15

 .1001 الجزائر،
 http://aafaqcenter.com/post/868 محفوظ، محمد .10
 والتوزيع للنشر المسيرة دار ،91 ط التنمية، اإلجتماع علم الجوهري، محمود محمد .11

 .2919 األردن، عمان، والطبع،
 .1090 الدوحة، الثقافة، دار الثقافة، أصول في دراسات وآخرون، قمبر محمود .19
 ارد القاهرة، الثانية، الطبعة الثقافية، اإلدارة إلى الدليل وآخرون، بوكروح مخلوف .10

 .2990 والتوزيع، للنشر شرقيات
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 النشر، دار دون ،91 ط الثقافية، المنظمات إدارة إلى مدخل بوكروح، مخلوف .59
 .2990 الجزائر،

 https://www.albawaba.com: التالي الرابط من نقال الجزائر، مذاهب .51
 وزارة إنشاء والمتضمن ،1019 جويلية 21 في المؤرخ 53 – 19 رقم تنفيذي مرسوم .52

 .الجزيرة من مستخرج والثقافة، اإلعالم
 فيسبوك صفحة عن نقال عولمي، سامي األستاذ إعداد من نص اسياخم، محمد هو من .53

  الرابط عن نقال التشكيلي، الفن يهم ما كل عنوان تحت
https://www.facebook.com/aoulmi.sami/ 

، تونس، 92المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط  .51
1000. 

 الل،ج شوقي ترجمة والمخ، للغة المشترك التطور الرمز، اللغة اإلنسان ديكون، نبرس .55
 .2911 القاهرة، األولى، الطبعة للترجمة، القومي المركز

 لدارل واالستقبال التوجيه مكتب طرف من مقدمة االنخراط وشروط ملف تحمل وثيقة .50
 غليزان. اسياخم محمد الثقافة

 غليزان. لوالية الثقافة دار بمؤسسة اإلدارة طرف من مقدمة رسمية وثيقة .51
 اسياخم محمد الثقافة لدار والتنشيط اإلدارة مصلحة طرف من مسلمة علمية وثيقة .59

 غليزان.
 لرابطا على متاحة أساسية نظرية مقاربات والعولمة والهوية التراث السيد، أحمد وليد .50

 sajedw03@yahoo.com.w.sayed1lanaard.com: التالي
 

 المجالت:
 في للغويا التخطيط وفعاليات الجزائري اللغوي الواقع في اللغوية االزدواجية بناني، أحمد .1

 تمنراست، الجامعي المركز واللغات، األدب معهد ،99 العدد إشكاالت، مجلة مواجهتها،
 .2915 الجزائر،

https://www.facebook.com/aoulmi.sami/
mailto:sajedw03@yahoo.com.w.sayed1lanaard.com
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 جة،واألنس األحذية صناعة الجلفة، بمنطقة التقليدية والصناعات الحرف ديب، بدرينة .2
 .2915 ديسمبر ،91 العدد ،99 المجلد الجلفة، جامعة اإلنسانية، والعلوم الحقوق مجلة

 المستقبل مجلة كمثال، اإلعالمية النخبة الجزائر، في النخبة ازدواجية تومي، خيرة .3
 .2990 أفريل، ،311 العدد العربي،

 
 المقابالت:

 .غليزان اسياخم محمد الثقافة لدار الثقافي التنشيط مصلحة رئيس مع مقابلة .1
 

 الروابط اإللكترونية:
1. http://www.mawdoo3.com   
2. www.ar.wikipidia.org/wki 
3. https://www.mculture-ouargla.com/ (موقع دار الثقافة مفدي زكرياء) 
4. https://mc-biskra.dz/ (دار الثقافة أحمد رضا حوحو) 

 
 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.ar.wikipidia.org/wki
https://www.mculture-ouargla.com/
https://mc-biskra.dz/
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الغرب ثقافي في  تلمسانية تراثشدة  –( 01ملحق )
 زاائريالج

 الملحفة–اللباس التقليدي الشاوي  –( 02ملحق )
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 معروضات دار الثقافة غليزان   –بعض أنواع الخبز التقليدي  –( 03ملحق )

-عمال الحرفية التي تندرج ضمن التراث الثقافي الالمادي بعض األ –( 04ملحق )
 معروضات دار الثقافة غليزان
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 -التراث المادي لوالية غليزان –قصر كاوة  –( 05ملحق )

  (البلوزة –القفطان  –اللباس التقليدي في الغرب الجزائري )الكراكو  –( 06ملحق )

 غليزانمعروضات دار الثقافة  -


