الثقافت  -الجمهىرٌت الجسائرٌت الشعبٍت الدٌمقراطٍت
استمد الجزائر ثراه الثمافً من الحضارات المختلفة الذي تعالبت على أرضه ،ومختلف الفنون التً عرفها سوءا فً الحمب
المدٌمة أو الحدٌثة .ولدٌما صنفت سبعة من بٌن األماكن األثرٌة والسٌاحٌة فً الجزائر فً لائمة التراث العالمً :آثار مدٌنة
جْ مٌلة (كوٌكول الالتٌنٌة) ،آثار تٌبازة الرومانٌة .آثار للعة بنً حماد ،وادي مٌزاب والمصبة داخل مدٌنة الجزائر.
أعطت الجزائر عبر تارٌخها ،كتابا ذوي شهرة عالمٌة .فألدم رواٌة تعود إلٌها تارٌخٌا فً المنطمة .ومنهم أدباء فازوا بجوائز نوبل،
مثال ألبٌر كامو ،كذلن جون سٌنان الفرنسٌٌن الذي عاشا فً الجزائرٌ .عد هنري لرٌع باألب الفرنسً واألم الجزائرٌة ،الوصلة بٌن
شعبٌن .فً الشك العربً ،بن هدولة أب الرواٌة الجزائرٌة الحدٌثةٌ .مثل األمازٌغٌة مولود فرعون .أما آسٌا جبار ،فمثلت الطابع
النسوي لالدب الجزائري ،وهً اآلن عضو فً األكادٌمٌة الفرنسٌة.

المتاحف
تتمٌز الجزائر بثراء فً الموروث الثمافً السٌما المتاحف فهً غنٌة بالتماثٌل التً تجسد آلهة الرومان أو الرجال
السٌاسٌن ،والفسٌفساء الرومانٌة حاضرة أٌضا كمشهد ،كما تستغل المسارح الرومانٌة المدٌمة فً حفالت تحٌٌها فرق
عالمٌة أو عربٌة ،كمهرجان جمٌلة الدولً.
ومن اهم المتاحف الجزائرٌة للجزائر متاحف عدة عامة ومتخصصة وهً موزعة على كافة أنحاء الوطن :متحف الجٌش :برٌاض
الفتح الجزائر والمتحف الوطنً باردو :ومتحف تٌبازة ،والمتحف الوطنً للفنون الجمٌلة والمتحف الوطنً للمجاهد برٌاض الفتح
والمتحف الوطنً أحمد زبانة بمدٌنة وهران

المالبس واالزٌاء الشعبٍت
تعكس المالبس واالزٌاء التملٌدٌة تنوعا ثمافٌا وجغرافٌا وتلبس فً مناسبات اجتماعٌة منها االعراس واالحتفاالت
االجتماعٌة.

الرقصات الشعبية
هنان اشكال عدٌدة للرلص الفلكوري الشعبً الجزائري من اهمها  -:الرلص الشعبً العاصمً و الرلص الشعبً االمازٌغً المبائلً
والرلص الشعبً االمازٌغً الشاوي والرلص الشعبً الوالد ناٌل والرلص الشعبً العالوي.

تعتبر رلصة العالوي أحد أبرز معالم الفلكلىر الجسائري و ال تزال سفٌرا الثمافة الشعبٌة .وتؤدى هذه الرقصت الشعبٌة فً الغرب
الجسائري فً المناسبات ومواسم جنً المحاصٌل الزراعٌة.

والعالوي رلصة فنٌة خاصة بالرجال  ،تعتمد على الرشالة فً الحركة والسرعة .وتؤدى على شكل صفوف أو دوائر على أنغام
الغاٌطة و لرع البندٌر و الدربوكة .من حٌن آلخر ٌموم الرجال بالتولف عن الحركة ثم ٌبدؤا بدن األرض بأرجلهم إثباتا لصالبتهم
ممسكٌن بالعصً كرمز للسالح.

الماكىالث الشعبٍت الجسائرٌت
رحلة المطبخ الجزائري تبدأ مع بعض األطباق المشتمة من المطبخ االمازٌغً التملٌدي ،والمطبخ التركً ،والمطبخ
اإلسبانً ،والمطبخ اإلٌطالً ،والمطبخ العربً ،والمطبخ الفرنسً  .المطبخ االمازٌغً المدٌم ٌعتمد على األعشاب والحبوب
والخضار الطازجة أو المجففة ،والتً ال تزال محل ترحٌب حتى ٌومنا هذا فً األرٌاف والمدن .ثم بمجًء الحضارة
اإلسالمٌة نملت لنا ،أسرار مطابخ بغداد ،والماهرة ،ولرطبة .ثم دخول األتران زاده ثراءا بأكالت متعدّدة كالمشاوي
والحلوٌات .فً العصر الحدٌث ،نتٌجة لهذا الزخم التارٌخً وبتاثٌرات أخرى أدّت إلى تنوع كبٌر فً هذا المطبخ ،واختالف
ملحوظ من منطمة إلى أخرى.
ٌشتهر المطبخ الجزائري بتنوعه ولذة مذاله ومن اشهر الماكوالت الشعبٌة  -:الكسكس والبغرٌر و الطمٌنة و السفنج و
العصبانة و الكسرة و المحاجب وغٌرها.

الفن المعماري الجسائري
مسجد كتشاوة
ٌعتبر مسجد كتشاوة من اشهر المساجد التارٌخٌة بالعاصمة .بنً فً العهد التركً سنة  1021هـ لكنه حول الى كنٌسة بعد
احتالل الفرنسٌٌن للجزائر سنة  1830م  ،فً محاولة منهم لطمس رموز العروبة واإلسالم فً البالد .ولكن بعد االستمالل،
تم استرجاعه و تحوٌله إلى مسجد.
حً المصبة
صنفت منظمة الٌونٌسكو سنة  1992لصبة الجزائر ضمن التراث الثمافً العالمً.فمد بنً هذا الحً لبل اختراع وسائل
النمل الحدٌثة و شوارعه عبارة عن أزلة ضٌمة و أنفاق تحت العمارات وساللم كون مدٌنة الجزائر مبنٌة بالتدرج على
هضبة تمتد من البحر إلى الممة.
وتمثل هذه المصبة نوعا فرٌدا من المدن اإلسالمٌة ،وٌعتبر المكان الذي تختلط فٌه جمالٌة الذكرى بشموخ التارٌخ و
المساجد المدٌمة ،والمصور العثمانٌة.

للمسٌد ٌرجى اتباع الرابط التالً لمشاهدة الفٍدٌى-:
http://www.youtube.com/watch?v=cey1xFOYDXU

