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 افتتاحية العدد
 

 الوطن العربّ من أبرز أعالم الفكر واألدب يف اجلزائر و  د البشري اإلبراهيمي واحد  حممّ 
م شعبه، وإىل ، محل مهو وفعالا  قايف والعلمي داخل وطنه وخارجه قوالا عرف بنضاله الثّ 
ة املختلفة قدميها وحديثها، وهو ما صنع له مكانة ة واإلسالميّ ة العربيّ جانبها مهوم األمّ 

ساحات يف  أمهّية بالغةا قافية، وجعل لنتاجاته املختلفة يف فضاءات املقاومة الثّ  مرموقةا 
 والبناء احلضارّي.اإلصالح 

   

ّية، فكانت للمتأّخرين لسان فكره اإلبداعمة الكثري من الكتابات لقد خّلف العاّل  
ودليل نباهته، واملؤّشر على علمه، والقاضي بقدرته البيانّية، وهي الّنصوص اليت توّسل هلا 
لغة أدبية رفيعة استطاع من خالهلا أن يالمس جواهر القضايا بشكل عميٍق ومجيل يف 

 الوقت نفسه.
 

قرأ كتابة استحقت أن ت  و  ،يكتب أن ظر إىل ما قّدمه اإلبراهيمي من فعل استحقّ وبالنّ 
نتاجاته مصدرا ملهما للكثري وهو ما صنع من اريخ، ل امسه يف التّ وجبدارة أن يسجّ استطاع 

من املقاربات اليت تعاجلها اليوم من زوايا معرفية خمتلفة )اجتماعية، نفسية، أدبية، فكرية 
"اإلبراهيمي لآلداب والعلوم  امسه ملحت ليتمن اجمللة ا)الثّاين( هذا العدد  ولعلّ  ،...(لغوية 

قراءة  قيمةص لخّ مبا يتضّمنه من مادة علمّية ي ،ادرة عن جامعة برج بوعريريجة" الصّ اإلنسانيّ 
 دبر يف معانيها.عمق فيها والتّ التّ  وجيّلي أمهيةآثار العالمة 

 

زات منجمن يف عددها هذا مته "جملة اإلبراهيمي" مبا قدّ  تكون أن ويف األخري نتمّن 
، من خالل حماولتها استيضاح مة وكتاباتهاملهتمني بالعاّل  قد سامهت يف مساعدة متخّصصة

 الغامض من اإلشكاالت املطروحة واإلجابة عن أسئلتها املختلفة. 
  

. 
 أ.د/ عبدالحق بوبترة                                                                   

 مدير الجامعة                                                                           
 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

8 

 

  اإلبراهيمي الفكر التربوي عند الشيخ محمد البشير
 دراسة تحليلية في ضوء رسالته الموسومة بـ "مرشد المعلمين"

 

      A Content Analysis of Sheikh Muhammad Al-Bashir          

Al-Ibrahiemi's:  Educational Thought as Shown in his Work 

Titled "A Guide to Teachers" 
 
 

 د. محمد جبر السيد عبد اهلل جميل                    
 )مصر( ية العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية، فرع القاهرةكل                      

 

  20/20/0202تاريخ القبول:                              68/20/0202تاريخ اإلرسال: 
 
 

 :ملخص
استهدفت الدراسة جتلية األفكار الرتبوية للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف ضوء      

واستندت الدراسة إىل املنهج التحليلي. ومتثلت أداة  "مرشد املعلمني". ـرسالته املوسومة ب
توصلت الدراسة للعديد من النتائج الدراسة ىف مسح األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة. و 

واخللقية للرتبية مقارنة  هداف اإلميانيةالرتكيز على األ اإلبراهيمي يرى ضرورة : أن  أمهها
أن  اإلبراهيمي يرى ضرورة الرتكيز  -سليما هداف لبناء اإلنسان املسلم بناءا بغريها من األ

أن  اإلبراهيمي  -احملتوى التعليمي  على املوضوعات املتصلة باجلانبني اإلمياين واخللقي يف
أن  اإلبراهيمي يرى ضرورة ربط  -يرى ضرورة الرتكيز على طريقيت الرتغيب والقدوة يف الرتبية 

األسرة باملدرسة مبا يعزز ويكمل دور كل منهما يف  تربية األبناء تربية إسالمية. وأوصت 
ت الصبغة اإلميانية واخللقية، وتوجيه الدراسة بضرورة الرتكيز على األهداف، واملوضوعات ذا

 مزيد من االهتمام إىل طريقيت الرتغيب والقدوة والعمل على ربط األسرة باملدرسة. 
 

 .، مرشد املعلمنيالفكر الرتبوي ،الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي: الكلمات المفتاحية
 
 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

9 

 

Abstract: 
      The study aimed at analyzing the educational thoughts of 

Sheikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahiemi's as shown in his 

work titled "A Guide to Teachers". The  study  used the content 

analysis methodology  to investigate  the targets in question. To 

gather the required data,  a review of literature was administered. 

The study came to the  conclusion thataccording Al-Ibrahiemi's 

view; first,the religious and ethical aims and content ought to be 

brought to the fore; second, the incentives and role-model 

approaches should be highlighted; third, there should be  a 

coupling of families and schools The study recommended that 

educational systems ought to accentuate the religious and ethical 

aims and content as well as the incentives and role-model 

approaches. In addition, they ought to pay more attention to the 

coupling of families and schools. 
 

Keywords: Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahiemi's,  Educational 

Thought, A Guide to Teachers. 

 مقدمة
حممد البشري اإلبراهيمي علما من أعالم األمة األبرار الذين نذروا حياهتم خلدمة  يعدّ      

 شيخ اإلصالحية على جانب دون جانباألمة، واإلسهام يف هنضتها. ومل تقتصر جهود ال
وإمنا اشتملت على جوانب عديدة دينية، واجتماعية، وسياسية، واقتصادية. ومما اشتملت 

اجلهود أيضا اجلانب الرتبوي. إال أن املالحظ أن هذا اجلانب مل يلق العناية عليه هذه 
الكافية من الدرس والتحليل. لذا تسعى الدراسة احلالية إلبراز هذا اجلانب املهم واحليوي 

. وذلك بتسليط الضوء على أفكاره الرتبوية من واقع بعض كتاباته يف العالمةمن إسهامات 
 . (6)"ليت وجهها للمعلمني حتت عنوان: "مرشد املعلمنيلة يف رسالته ااجملال الرتبوي متمث

 

 مشكلة الدراسة 
 ص مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليت:خلتت

    ما األفكار التربوية التي يتبناها محمد البشير اإلبراهيمي في رسالته الموسومة  -
 ؟مرشد المعلمين"" ـبى
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 تساؤالت الفرعية اآلتية:ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس ال
 

 ؟"مرشد املعلمني"ى يف ما تصور حممد البشري اإلبراهيمي للطبيعة اإلنسانية كما يتبدّ  -6
 اإلبراهيمي؟ما األهداف اليت ينبغي أن تسعى إليها الرتبية لتحقيقها كما يتصورها  -0
 ؟وفق ما أطرته الرسالةما احملتوي التعليمي الذي ينبغي تدريسه  -0
من  اإلبراهيميحممد البشري  ها من وجهة نظربوية اليت ينبغي اتباعالرت  طرائقما ال -1

 ؟خالل إرشاده للمعلمني
 مرشد املعلمني"؟"ما دور األسرة يف العملية الرتبوية كما يراه البشري اإلبراهيمي  يف  -0

 

 أهداف الدراسة 
 كاآليت:املشتغلة على "مرشد املعلمني"  تتحدد أهداف الدراسة يف ضوء التساؤالت السابقة 

 

 .د البشري اإلبراهيمي للطبيعة اإلنسانيةجتلية  تصور حمم -6
 العالمة.إبراز األهداف اليت ينبغي أن تسعى إليها الرتبية لتحقيقها كما يتصورها  -0
 .اإلبراهيميبيان احملتوي التعليمي الذي ينبغي تدريسه كما يراه  -0
 .مد البشري اإلبراهيميحمبيان الوسائل الرتبوية اليت ينبغي اتباعها من وجهة نظر  -1
 .اإلبراهيميبيان دور األسرة يف العملية الرتبوية كما يراه  -0

 

 أهمية الدراسة 
 تتمثل أمهية الدراسة يف جانبني مها:

 

األمهية النظرية للدراسة يف أهنا حتاول  ىتتجلّ  :(األهمية النظرية) الجانب األول
 مد البشري اإلبراهيميحملء الرتبوية استكمال اجلهود العلمية الىت انصبت على تناول اآلرا

 .بالعرض والتحليل، وذلك  يف حماولة إلثراء ما كتب يف هذا اخلصوص
 

ا تسهم يف األمهية التطبيقية للدراسة يف أهنّ  ىتتجلّ  الجانب الثاني: األهمية التطبيقية:
ه اجلهود يف مد البشري اإلبراهيمي، واإلفادة من هذحملتبصري أفراد األمة باجلهود الرتبوية 

 تطوير العملية التعليمية للوصول هبا إىل األهداف املرسومة.
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 منهج الدراسة 
 طار ذلك على أسلوب حتليل املضمونتستند الدراسة إيل املنهج الوصفي، وتستند يف إ     

 "."مرشد املعلمني ـحيث جيري حتليل املضمون الرتبوي يف رسالة اإلبراهيمي املوسومة ب
 

 دراسةإجراءات ال 
 تتحدد إجراءات الدراسة يف اآليت:

 .الدراسة مبوضوع املتعلقة العلمية املادة مجع -
 القرآنية اآليات عزو -
 الدراسة. يف الواردة واآلثار النبوية األحاديث ختريج -
 املصادر إىل فعزوها وإال األصلية مصادرها من العلماء أقوال من النقول توثيق -

 ذلك. رتعذّ  إن الثانوية
 .املبهمة أللفاظا توضيح -
 .إحلاق فهرس للمراجع -

 

 حدود الدراسة 
تتمثل احلدود املوضوعية  للدراسة احلالية يف أهنا تقتصر على مسألة األفكار الرتبوية اليت 

 "."مرشد املعلمني ـحممد البشري اإلبراهيمي املوسومة ب العالمةتنطوي عليها رسالة 
 

 خطة الدراسة 
 :مطالب، وخامتة، وفهرس كاآليت تتألف الدراسة من مقدمة، ومخسة

 ، وأمهية الدراسة، ومنهج الدراسةتتناول مشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة: المقدمة
 وإجراءات الدراسة، وحدود الدراسة، وخطة الدراسة.

ى جتلية  لتصور حممد البشري اإلبراهيمي للطبيعة اإلنسانية كما يتبدّ يتناول  ل:المطلب األو  
 "مرشد املعلمني". ـومة بيف رسالته املوس
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يتناول بيانا لألهداف اليت ينبغي أن تسعى إليها الرتبية لتحقيقها كما  المطلب الثاني:
 مرشد املعلمني"." ـيتصورها البشري اإلبراهيمي يف ضوء رسالته املوسومة ب

 

شري يتناول بيانا للمحتوي التعليمي الذي ينبغي تدريسه كما يراه حممد الب المطلب الثالث:
 اإلبراهيمي يف ضوء رسالته.

يتناول بيانا للوسائل الرتبوية اليت ينبغي اتباعها من وجهة نظر حممد البشري  المطلب الرابع:
 .لمعلمنيمن خالل إرشاده لاإلبراهيمي 

يف رسالة  مثلما تبّدتيتناول بيانا لدور األسرة يف العملية الرتبوية  المطلب الخامس:
 ".مرشد املعلمني"العالمة 

 تتناول نتائج الدراسة، وتوصياهتا. الخاتمة:
 يتضمن قائمة باملراجع اليت استندت إليها الدراسة. الفهرس:

 وجيرى تفصيل ذلك على النحو اآليت:
 

 .اإلبراهيمي للطبيعة اإلنسانيةمحمد البشير  رتصو  : لالمطلب األو  
أية أفكار  بالضاء؛ أي: اإلنسان يولد كصفحة بي يرى حممد البشري اإلبراهيمي أنّ      

ته من احتكاكه بالعامل اخلارجي. مسبقة فطرية أو موروثة، وجيري اكتساب أفكاره ومعتقدا
 من كراسي التعليم على عروش ممالكإنكم جتلسون ذلك يف خطابه للعلمني بقوله: "يؤكد 

متهم إليكم رعاياها أطفال األمة ... إهنم أمانة اهلل عندكم، وودائع األمة بني أيديكم، سل  
أطفاال، لرتدوهم إليها رجاال، وقدمتهم إليكم هياكل لتنفخوا فيها الروح، وألفاظا لتعمروها 

 .(0)"وعية لتمألوها بالفضيلة واملعرفةباملعاين، وأ
 

يعكس بذلك التصور اإلسالمي للطبيعة البشرية. فوفقا للتصور براهيمي واإل       
يولد على الفطرة؛ أي: على اجلِبـَِّلة أو التكوين املودَع يف اإلسالمي، فإن  "املولود البشري 

 جنسه، ووالدته تكون صافية خالية من أي اكتساب خلقا، وطبعا، وهيئة، ليس فيها إميان  
َواللَُّه َأْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن ﴿على ذلك قول اهلل تعاىل:  ويدلّ  .(0)"وال كفر، وال إنكار  وال معرفة

يف  "ابن كثري". يقول (1)﴾َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِةَدَة ا َتْعَلُموَن َشْيًةا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَعُأمََّهاِتُكْم َل
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ذكر تعاىل ِمن َته على عباده يف إخراجه إياهم من بطون أمهاهتم ال تفسريه هلذه اآلية: "
يدركون األصوات، واألبصار اليت هبا يعلمون شيئا، مث بعد هذا يرزقهم السمع الذي به 

سُّون املرئيات، واألفئدة وهي العقول وهذه  ،يز بني األشياء ضارِّها ونافِعهاوالعقل  به مي ... ُي 
القوى حتصل  لإلنسان على التدريج قليال قليال، كلما َكربَ زِيد يف مسعه وبصره وعقله حىت 

سان ليتمكن هبا من عبادة ربه تعاىل، فيستعني يبلغ أش د ه . وإمنا جعل تعاىل هذه يف اإلن
 . (0)بكل جارحٍة وعضٍو وقوٍة على طاعة مواله"

 

اإلنسان يولد ولديه غرائز  ر بأنّ ويستكمل اإلبراهيمي تصوره عن الطبيعة البشرية فيقرّ      
 ذلك يؤدي إىل تفاقمها ناقصة إذا مل تتناوهلا الرتبية الرشيدة بالتهذيب والتشذيب، فإنّ 

إن  األطفال مفطورون على غرائز ناقصة الكامنة فيه. فيقول رمحه اهلل: "ويقوي نزعة الشر 
يزيدها اإلمهال وفقدان الرتبية الصاحلة نقصا وشناعة، وتعاجلها الرتبية احلكيمة كما تعاجل 
األمراض ... فضعوا أيديكم على تلك النقائص وتعمدوها باإلصالح والتقومي، أو 

عديل. فمن النقائص الالزمة للصغار: اخلوف والغضب واحلسد وسرعة التأثر بالتشذيب والت
ا ما تسمعه آذاهنم وتراه أعينهم. أمّ  وسرعة التصديق بكل شيء وإفشاء كلّ  واالنفعال

اخلوف فمنشؤه أوهام حتوكها األم اجلاهلة لصغريها منذ الرضاعة تستعني هبا على إسكات 
 .(1)"ا هذا الغرس اخلبيثته ... فاجتثو الطفل أو تسكني حدّ 

 

ل عليه قول وما ذهب إليه اإلبراهيمي من انطواء الطبيعة البشرية على غرائز ناقصة يدلّ       
؛ يقول (0)﴾َوِإَذا َمسَُّه اْلَخْيُر َمُنوًعا *ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا  *ِإنَّ اْلِإْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا ﴿اهلل تعاىل: 
ربا عن اإلنسان وما هو جمبول عليه من ري هذه اآلية: "يف تفسابن كثري  يقول تعاىل خم 
ذي إذا ناله الشرُّ أظهر شدة ــــال؛ أي: "(8)"﴾ِإنَّ اْلِإْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا﴿الدنيئة  األخالق

 املتمثلة يف اهللع وهذه الغرائز الناقصة .(9)الناس" ناله اخلري  خبََِل به وَمنَـَعه اجَلزَع، وإذا
تة، وإمنا هي قابلة للتغيري. فإذا بليست ثا (62)واخلوف، وغريها كاألنانية، والطمع، واحلسد

ما تناولتها الرتبية اإلميانية، هذبتها، وحنت هبا حنو ما فيه صالح اإلنسان يف الدارين. ولذا 
الَِّذيَن ُهْم َعَلى  * ِإلَّا اْلُمَصلِّنَي﴿استثن اهلل تعاىل املصلني من براثن هذه الطبيعة بقوله تعاىل: 

؛ قال الن َحعي: املراد ﴾ِإلَّا اْلُمَصلِّنَي﴿ قوله تعاىل:: ". قال القرطيب(66)﴾َصَلاِتِهْم َداِئُموَن
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ط اجَلزَِع بثقتهم برهبم باملصلني الذين يؤدون الصالة املكتوبة ... فإهنم يَغِلبون فـَر  
فات من اهلََلع واجَلزَع واملنع، وأهنم على أهنم ليسوا على تلك الص. واملعن: "(60)"ويقينهم

صفات حممودة وِخالل مرضية ألن إمياهَنم وما متسكوا به من التوحيد ودين احلق يزجرهم 
 . (60)عن االتصاف بتلك الصفات، وُيملهم على االتصاف بصفات اخلري"

 

يرمي إىل القول  عن تلك الغرائز الناقصة، أنه اإلبراهيميوال ينبغي أن يفهم من كالم       
اإلنسان شرير بطبعه. بل ما أراده هو أن يلفت نظر املربني إىل أن هذا اجلانب حباجة  بأنّ 

اإلنسان ولديه  اقتضت مشيئة اهلل تعاىل أن يولد إىل مزيد من االعتناء فحسب. فقد
ى اإلنسان مزودا بقدرات جتعله قادرا عل للشر. فاهلل تعاىل خلق استعداد للخري واستعداد

. وإذا ت رك اإلنسان لشأنه، فإنه يكون أكثر (61)القيام بعمل اخلري وعمل الشر على السواء
وأن خيالف الفطرة السوية، ويهبط  دوافعه الشريرة وغرائزه الناقصة،ميال ألن يستجيب ل

يعين ؛ "(61)﴾ْيَناُه النَّْجَدْيِنَوَهَد *  َوِلَساًنا َوَشَفَشْيِن *  َأَلْم َنْجَعْل َلُه َعْيَنْيِن﴿. قال تعاىل: (60)عنها
ا لهالطريقني: طريق اخل  *َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها ﴿يف  . وقال تعاىل(60)"ري وطريق الشر. أي: بينامه 

عر َفها طريق اخلري  قال الفراء: )فأهلمها(؛ قال:: ". قال القرطيب(68)﴾َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها
 . (69)"وطريق الشر

 

ووفقا هلذه النظرة إىل الطبيعة اإلنسانية، فإنه ينبغي أال ي نظر إىل املتعلم باعتباره خريا       
بطبعه؛ فنتهاون يف تربيته، وال باعتباره شريرا بطبعه؛ فنأخذه بأسباب الَعس ف والقهر، وإمنا 

رتبية بني اللني ينبغي أن ينظر إليه باعتباره  جمبوال على اخلري والشر معا كي تتوازن عملية ال
 وبني احلزم؛ بني لني من غري ضعف، وبني حزم من غري عنف.

 

إىل الطبيعة اإلنسانية، تنبثق أهداف الرتبية، وحمتواها اإلبراهيمية ويف ضوء هذه النظرة     
 ووسائلها كما تنبثق اجلذور واألغصان واألورواق من البذرة اليت تودع يف باطن األرض.
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 األهداف التي ينبغي أن تسعى إليها التربية لتحقيقها : المطلب الثاني
تعد األهداف الرتبوية العنصر األول من عناصر املنهج التعليمي. وت عر ف األهداف        

. وبعبارة (02)الغايات اليت توضع للمناهج، والربامج، والكتب الدراسية املختلفة الرتبوية بأهنا
لنواتج( اليت يسعى املنهج إىل حتقيقها ... أي ما جيب أن املخرجات )اأخرى، فإهنا تلك: "

 . (06)"عينة أو مروره مبوقف تعليمي معنييكون عليه التلميذ بعد انتهائه من مرحلة تعليمية م
 

  مراعية حلاجاهتا ،طبيعة اإلنسانيةواألهداف الرتبوية اجليدة ينبغي أن تكون متفقة مع ال     
 . (00)كاملة؛ فال تقتصر على جانب وتغفل غريه من اجلوانبكما ينبغي أن تكون شاملة مت

 

متجاوبة مع طبيعة تكون حممد البشري اإلبراهيمي أن  األهداف الرتبوية جيب أن  ويرى     
اإلنسان، كما ينبغي أن تشتمل على األهداف اإلميانية واخللقية كما تشتمل على األهداف 

املعلمني قائال:  - رمحه اهلل -خرية. فيخاطب العلمية، بل وجيب تقدمي األوىل على األ
اجتثوا هذا العرس اخلبيث ]أي: الغرائز الناقصة[ من نفوسهم ]أي: من نفوس األطفال[ "

بتقوية اإلرادة فيهم وبتنمية احلقائق يف أذهاهنم ... ربُّوهم على الفضائل ... وقدموها على 
ال يغين عنها ... ربُّوهم على الرجولة  العلم العلم. إن األخالق العالية هي األصل، وإنّ 

  ف واإليثار، وعلى البساطة واليسروب عد اهلمة، وعلى الشجاعة والصرب، وعلى اإلنصا
اء، وعلى االستقالل واالعتداد بالنفس، وعلى ــة، وعلى املروءة والوفـــوعلى العفة واألمان

العلم والوطن والوالدين العزة والكرامة، وعلى التحابب والتسامح، وعلى حب الدين و 
أفهموهم من الصغر معن األسرة وروابطها وواجباهتا، وتدرجوا هبم من معن " (00)"مواملعل

ذات خصائص واحدة  (01)األسرة إىل معن األمة، وأشربوا قلوهبم أهنم فروع من َدو حة
 . (00)"طبيعية ليحافظوا عليها

 

اإلنسانية؛ فهي تتسق مع تصوره للطبيعة  اإلبراهيميدها وهذه األهداف اليت حدّ       
ترمجة هلا. فالشيخ يلفت االنتباه إىل الغرائز الناقصة اليت تكاد تطمس الطبيعة منبثقة عنها، و 

البشرية وهتبط هبا عما هو منشود. ومن مث جاءت هذه األهداف اليت رمسها لتلتف حول 
استنادا إىل كوهنا املنوط هبا هذا اجلانب. فكانت الصدارة لألهداف اإلميانية واخللقية 

 اإلحاطة هبذا اجلانب املظلم.
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واخللقية على ما سواها  هو ما يستقيم مع التصور اإلسالمي  وتقدمي األهداف اإلميانية     
ل لألهداف الرتبوية. فتنمية اجلانب اإلمياين واخللقي ُيتل الصدارة وفقا هلذا التصور. ويدلّ 

َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ساْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ ﴿ اكيا عن لقمان احلكيم:على ذلك  قول  اهلل تعاىل ح

َلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ﴿إىل قوله تعاىل:  (01)﴾سا ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم

َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَلا َتْمِش *  َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك  ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر

َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ  * َمَرًحا  ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَشاٍل َفُخوٍر ِفي اْلَأْرِض

يا ُبينَّ ﴿هلذه اآليات: قوله تعاىل:  . قال القرطيب يف تفسريه(00)﴾َأنَكَر اْلَأْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمرِي

 ﴾يا بين أقم الصالة﴿قوله تعاىل: : قال لقمان البنه ال تشرك باهلل...أي" ﴾سا تشرْك باهلل
َوص ى ابَنه  بِعَظم الطاعات وهي الصالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. وهذا إمنا يريد 

كر، وهنا هي الطاعات  والفضائل  أمجع  به بعد أن ميتثل ذلك هو يف نفسه ويزدجر عن املن
ا عليهم ﴾وسا ُتصعِّر َخدَّك للناس﴿... قوله تعاىل:  ل  َخد َك للناس ِكرب  ؛ معن اآلية: وال متِ 

 ؛ أي: متبخرتا متكربا ...﴾وسا متش يف األرض َمَرحا﴿وإعجابا واحتقارا هلم ... قوله تعاىل: 
  ﴾واغضض من صوتك﴿قوله تعاىل:  ... : توسط فيهأي ﴾َاْقِصْد ِفي َمْشِيَك﴿ قوله تعاىل:

ف رفع الصوت، وخذ منه ما حتتاج إليه ... يف اآلية دليل ص منه؛ أي: ال تتكلّ أي: انق
  جعل جل اهتمامه [عليه السالم].  فلقمان (08)"ى ... قبح رفع الصوت يف املخاطبةعل
على أداء العبادات ينصب على غرس العقيدة الصحيحة واحلث  -يف تربيته لولده  -

 ،()وتنمية الفضائل، وتقدمي ذلك على ما سواه. كما يدلل على ذلك حديث رسول اهلل 
. (09)((ابَن َسْبِع سنيَن، واضربوه عليها ابَن َعْشر   َعلِّموا الصَِّبيَّ الصالةَ )) ل:حيث قا

يف  لوغ؛ أي:األبناء الصالة قبل الب داللة صرُية على وجوب تعليم األبوين فاحلديث يدلّ 
. ويف ذلك إشارة إىل أولوية تعليم النشء (02)مرحلة الطفولة وإال أمثوا إذا ما قص روا يف ذلك

يف هذه األدلة وغريها داللة صرُية على وجوب االعتناء  تعاليم دينهم. ومن ذلك يتضح أنّ 
 بالرتبية اإلميانية والرتبية اخللقية وتقدميهما على غريها.

 

هداف اإلميانية واخللقية على األهداف العلمية وما سواها تقدمي له وجاهته. وتقدمي األ      
فالبعد اإلمياين هو البعد احلاكم لكل جوانب الشخصية مبا فيها اجلانب العلمي. فإذا ما 
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ه عادة ما يستحيل إىل معول انطلق العلم بال ضابط يضبطه، وال رابط ُيكم مسريته، فإنّ 
 ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن َقْوِم﴿ل على ذلك قوله تعاىل حاكيا عن قارون: ويدلّ للهدم ال أداة للبناء. 

 اَل َلُه َقْوُمُه َلا َتْفَرْح َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَشُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َق ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم

َوَلا َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا  َوَأْحِسن  َك اللَُّه الدَّاَر اْلآِخَرَةَواْبَشِغ ِفيَما آَتا * اْلَفِرِحنَي  ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ

ُه َعَلى ُأوِتيُشَقاَل ِإنََّما  *ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن  ْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِضَوَلا َت َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك

ا َوَلا َأَوَلْم َيْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمن َقْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوًَّة َوَأْكَثُر َجْمًع ِعْلٍم ِعنِدي

إمنا أوتيُشه على علم ﴿قوله تعاىل:  اآليات. والشاهد من (06)﴾ُيْسَأُل َعن ُذُنوِبِهُم اْلُمْجِرُموَن

. إال أنه .لم الذي كان مصدرا لقوته املادية؛ فاهلل تعاىل قد أنعم على قارون بالع﴾ديعن
 فيما هو يف صاحل البشر، اغرت هباه إىل اهلل بشكر هذه النعمة باستعماهلا بدال من أن يتوجّ 

 . (00)وجحد فضل اهلل عليه، واستعملها يف البغي واإلفساد
      

وانب اإلميانية واخللقية يتفق مع ما تدعو إليه االجتاهات وتوجيه االعتناء إىل اجل       
إذ ال ميكن انتزاع القيم ط بني العلم والقيم اإلنسانية. "الرتبوية املعاصرة من ضرورة الرب

العلم القاصر عن املثل  فإنّ . "(00)الروحية واملعاين األخالقية من ميدان املعرفة اإلنسانية"
لموس واملسموع واملنظور جمردا من القيم اإلنسانية، ويصبح سلعة العليا يهبط إىل املادي امل

غرض، ويصبح العلماء مرتزقة يتكسبون  شخص أن يشرتيها أليّ  تكنولوجية ميكن أليّ 
ملوا لألهداف النازية، والشيوعية بالعلم يف أي مكان كما حدث للعلماء األملان الذين ع

 .(01)"واألمرييكية
 

لتستفيق من  ةــللمؤسسات الرتبوية احلالي -منظــــور إبراهيميمن  - وهذه دعوة       
 حساب األهداف اإلميانية واخللقيةغفوهتا وترتاجع عن نزوعها إىل األهداف العلمية على 

اهتمامها على األهداف اإلميانية واخللقية جّل وذلك بأن تعيد األمور إىل نصاهبا؛ فتصب 
ة إىل سابق عهدها من النهوض واالزدهار والفالح يف وأن تعطيها األولوية كيما تعود األم

 الدنيا واآلخرة.
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 التعليمي الذي ينبغي تدريسه  ىالمحتو  :المطلب الثالث
ي. واحملتوى التعليمي احملتوى التعليمي العنصر الثاين من عناصر املنهج التعليم يعدّ       

لثابتة، واملعارف، واملهارات، واخلربات جمموعة احلقائق، واملعايري، والقيم اإلهلية ايقصد به: "
اإلنسانية املتغرية بتغري الزمان واملكان، وحاجات الناس اليت ُيتك املتعلم هبا، ويتفاعل معها 

 . (00)"األهداف الرتبوية املنشودة فيها من أجل حتقيق
 

نبغي أن قا لألهداف الرتبوية العامة، ويواحملتوى اجليد هو الذي ينبغي أن يكون حمقّ      
نظر . ويلفت اإلبراهيمي (01)يكون متوازنا حبيث يركز على الفضائل كما يركز على املعارف

 دمتكم يف العلم واملعرفة والنظام..أي أبنائي املعلمني: هناك أمم تقاملربني إىل ذلك بقوله: "
إلفساد ... مل يغن عنها فتيال مما تغين األخالق والفضائل ... إن  العلم مل ينه م فسدا عن ا

وس بل ما زاد املتجردين من الفضيلة إال ضرواة بالشر ... فاجعلوا الفضيلة رأس مال نف
وقدِّموها  -وأكرر القول وأعيده-ربُّوهم على الفضائل " .(00)"تالمذتكم، واجعلوا العلم رحبا

ا، وكم األخالق العالية هي األصل، وإن  العلم ال يغين عنها، وال يأيت هب على العلم. إنّ 
رأينا من عامل يعظ الناس وينهاهم عن املنكر مث خيالفهم إىل ما هناهم عنه. وكم رأينا من 

ربُّوهم على الرجولة وب عد اهلمة، وعلى  طبيب يبني مضار اخلمر للناس وهو يعاقرها.
 اطة واليسر، وعلى العفة واألمانةالشجاعة والصرب، وعلى اإلنصاف واإليثار، وعلى البس

روءة والوفاء، وعلى االستقالل واالعتداد بالنفس، وعلى العزة والكرامة، وعلى وعلى امل
أفهموهم من ."(08)"والعلم والوطن والوالدين واملعلمالتحابب والتسامح، وعلى حب الدين 

وأشربوا  م من معن األسرة إىل معن األمةالصغر معن األسرة وروابطها وواجباهتا، وتدرجوا هب
 .(09)"خصائص طبيعية ليحافظوا عليهاروع من َدو حة واحدة ذات قلوهبم أهنم ف

 

على ضرورة االعتناء باملوضوعات املتصلة باجلانب اإلمياين وبتنمية  اإلبراهيمييؤكد       
الفضائل يف احملتوى التعليمي، بل وتقدميهما على املوضوعات العلمية. وهذا ما يتفق مع 

اإلسالمية. حيث تستهدف بناء اإلنسان العابد املمتثل الغاية اليت تسعى إليها الرتبية 
َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ﴿لتعاليم دينه. فاهلل تعاىل قد خلق اإلنسان لعبادته. يقول تعاىل: 

فاستلزم ذلك توجيه اهلمة حنو الدين. يقول تعاىل حاكيا عن نبينا إبراهيم  .(12)﴾ِلَيْعُبُدوِن



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

69 

 

َوَوصَّى *  ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم  َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي﴿: -ليهما السالمع - ونبينا يعقوب

. (16)﴾َلُكُم الدِّيَن َفَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأنُشم مُّْسِلُموَن اللََّه اْصَطَفىِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ 
؛ أي: باملِل ة ... فيكون إبراهيم  قد َوص ى بنيه، مث ﴾وَوصَّى بها إبراهيُم بِنيه﴿: "قال القرطيب

. (10)"موا عليه وال تفارقوه حىت متوتوالزموا اإلسالم ودو ابعَده  يعقوب  بنيه ... واملعن َوص ى 
َضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت َأْم ُكنُشْم ُشَهَداَء ِإْذ َح﴿ويقول تعاىل حاكيا عن نبينا يعقوب عليه السالم: 

ًها َماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَوِإَلَهَك ن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِم

ا تعاىل ملّ  هاعلم أنّ يف تفسري هذه اآلية: ". يقول الفخر الرازي (10)﴾َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن
ه بالغ يف وصية بنيِه يف الدين واإلسالم، ذكر َعِقيَبه  أنّ  -عليه السالم   -حكى عن إبراهيَم 

اآلية دالة على أن  شفقة األنبياء . و"(11)"وص ى بنيه مبثل ذلك -لسالم عليه ا -أن يعقوَب 
. (10)"ريهغدون  ن ومهتَـه م مصروفة إليهعلى أوالدهم كانت يف باب الدي -عليهم السالم -
توجب أن يلتف احملتوى التعليمي حول تلك الغاية بل ا كانت الغاية مصروفة إىل الدين، وملّ 

يتوجب تقدميها على غريها استنادا إىل كوهنا اهلدف الرئيس الذي ينبغي أن تسعى 
 املؤسسات الرتبوية لتحقيقه، واستنادا إىل كوهنا العاصم لإلنسان من الزلل والزيغ كما يف

 .(11)﴾ىشَقوسا َي ُلِضهداَي فال َي ن اتبَعَمَف﴿قوله تعاىل: 
 

فاحملتوى الذي يتفق مع األهداف الرتبوية اليت نشدها اإلبراهيمي هو الذي يركز على       
املضمون اإلمياين واخللقي. فهو قد دعا إىل تسليط املزيد من الضوء على األهداف اإلميانية 

العلمية، واتساقا مع ذلك ينبغي أن يليب احملتوى التعليمي ما واخللقية مقارنة باألهداف 
تنادي به هذه األهداف. واستجابة لذلك وجب أن تنال املوضوعات اإلميانية واخللقية 

 مقارنة باملوضوعات العلمية.  –كما وكيفا   –اهتماما متعاظما 
 

 الوسائل التربوية التي ينبغي اتباعها : المطلب الرابع
عر ف الوسيلة الرتبوية سائل الرتبية العنصر الثالث من عناصر املنهج التعليمي. وتتعد و      

تلك اإلجراءات واألفعال املرتبة اليت يقوم هبا املعلم هبدف تعليم الطالب موضوع بأهنا: "
ك إىل دراسي معني، أو جزء من موضوع دراسي، أو معلومة معينة سعيا من خالل ذل

 . (10)"ينةحتقيق أهداف تعليمية مع
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فإن املنهج اجليد من حيث ية قصوى يف العملية التعليمية. "والوسيلة الرتبوية ذات أمه      
أهدافه، وحمتواه، ومستواه، وتنظيمه ال يعين شيئا بدون تنفيذه بالطريقة والوسيلة والنشاط 

 .(18)التعليمي املناسب"
 

، والرتبية بالقدوة، والرتبية بأسلوب الَقّص د وسائل الرتبية ما بني الرتبية بالرتغيبوتتعدّ      
د الوسيلة املناسبة وفقا لطبيعة وضرب املثل، والرتبية بالعقوبة، وغريها من الوسائل. وتتحدّ 

 مرحلة النمو اليت مير هبا املتعلم، وظروف املوقف التعليمي.
 

األهداف املنشودة أن من أجنع الوسائل الرتبوية لتحقيق  ويرى حممد البشري اإلبراهيمي     
 يف مرحلة الطفولة إمنا تتمثل يف أسلوبني مها:

 

 :(أسلوب الترغيب)األسلوب األول 
 . (19)التشويق للحمل على فعل، أو اعتقاد، أو تصور، وترك خالفه"الرتغيب هو: "     
. ويشري (02)"تزام بأداء أمر أو اجتناب هنيهو يقوم على وعد بتحقيق منفعة مقابل االلو"
إن  من طفال يف خطابه للمعلمني بقوله: "براهيمي إىل أمهية أسلوب الرتغيب يف تربية األاإل

ب هلم ... فواجب املرب احلاذق املخلص، إذا الطباع الالزمة لألطفال أهنم ُيبون من يتحبّ 
أراد أن يصل إىل نفوسهم من أقرب طريق، وأن  يصلح نزعاهتم بأيسر تكلفة ... هو أن 

م، ويقابلهم بوجه متهلل، ويبادهلم التحية بأحسن منها، ويسأهلم عن أحواهلم ب إليهيتحبّ 
باهتمام، ويضاحكهم، وُيادثهم بلطف وبشاشة، ويبسط هلم اآلمال، ويظهر هلم من 

 وامتثلوا أمره، وإذا أطاعوا أمرهاحلنان والعطف ما ُيملهم على حمبته، فإذا أحبوه أطاعوه 
ىل ما يريد، ومتكن من محلهم على االستقامة وطبعهم وصل من توجيههم يف الصاحلات إ

ب إليهم حب   –طريقة الرتغيب  –على اخلري والفضيلة، فإذا ملك نفوسهم هبذه الطريقة 
 . (06)"املدرسة والقراءة والعلم

 

إذ اإلنسان مفطور ب الرتغيب ألمهيته يف الرتبية. "ويرجع اعتناء اإلبراهيمي بأسلو       
ق له اللذة ... وهلذا العامل تأثري  ما ُيقّ  للذة ... وهو بذلك ميال إىل كلّ على اإلحساس با

. أضف إىل ذلك، أن  الرتغيب يثري يف اإلنسان (00)" يف تربية اإلنسان وتوجيه سلوكهكبري
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 ساين، وعلى قدر ما يرجوه اإلنسانعامل الرجاء واألمل، وهذا بدوره يوجه السلوك اإلن
 . (00)التأثري يف هذا السلوكونوع هذا الرجاء، يكون 

 

ويعد أسلوب الرتغيب أحد األساليب الرتبوية اليت يقوم عليها املنهج اإلسالمي. فقد      
استخدم املنهج اإلسالمي هذا األسلوب يف حتريك نزعة اخلري لدى اإلنسان وتنميتها 

ِإنَّ ﴿يقول تعاىل: بالرتغيب فيما أعده اهلل تعاىل ملن امتثل ألوامره وانتهى عما هنى عنه. 

ِلْلُمشَِّقنَي َمَفاًزا

(45)

َوَكَواِعَب َأْتَراًبا *َحَداِئَق َوَأْعَناًبا  *

(44)

َوَكْأًسا ِدَهاًقا * 

(45)

لَّا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا  * 

ربا عن السعداء وما . "(00)﴾َجَزاًء مِّن رَّبَِّك َعَطاًء ِحَساًبا * َوَلا ِكذَّاًبا  تعاىلهلم  أعدّ يقول تعاىل خم 

(08)"والنعيم املقيم من الكرامة
ويف  وهنيهم عن معصيته تعاىل، للعباد حلثهم على طاعته ترغيبا 

 ذلك داللة صرُية على أن للرتغيب أثره الكبري يف الرتبية الصاحلة، وغرس الفضائل.
 

 :(أسلوب القدوة الحسنة) األسلوب الثاني
 ية نظرا لعظم تأثريه على املتعلميف العملية الرتبو ل أسلوب القدوة أمهية قصوى يشكّ       

يقة القدوة يف وخصوصا يف مرحلة الطفولة. ويشري حممد البشري اإلبراهيمي إىل أمهية طر 
 اضالإن  املعلم ال يستطيع أن يرب تالميذه على الفضائل إال إذا كان هو فالرتبية، فيقول: "

؛ ألهنم يأخذون منه بالقدوة أكثر مما يأخذون وال يستطيع إصالحهم إال إذا كان هو صاحلا
منه بالتلقني ... كونوا لتالميذكم قدوة صاحلة يف األعمال واألحوال واألقوال؛ ال يرون 
منكم إال الصاحل من األعمال واألحوال، وال يسمعون منكم إال الصادق من األقوال. وإن  

ب يف األقوال ... وكم أهلك الكذب يف األحوال أضر على صاحبه وعلى األمة من الكذ
 .(09)"بالزعامة، واملتظاهرون باإلمامةهذه األمة املتظاهرون بالصالح، واملتظاهرون 

  

القدوة يف الرتبية هي من أجنع بأسلوب القدوة يرجع إىل أن  "واعتناء اإلبراهيمي       
ألن املرب هو املثل   الوسائل املؤثرة يف إعداد الولد خلقيا، وتكوينه نفسيا واجتماعيا. ذلك

األعلى يف نظر الطفل، واألسوة الصاحلة يف عني الولد؛ يقلده سلوكيا، وُياكيه خلقيا من 
حيث يشعر أو ال يشعر، بل تنطبع يف نفسه وإحساسه صورته القولية، واحلسية، واملعنوية 
 من حيث يدري أو ال يدري. ومن هنا كانت القدوة عامال كبريا يف صالح الولد أو

 لولد على الصدق واألمانة، واخللقفساده. فإن كان املرب صادقا أمينا كرميا عفيفا، نشأ ا
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والكرم، والشجاعة، والعفة. وإن كان املرب كاذبا خائنا متحلال خبيال جبانا نذال، نشأ الولد 
 . (12)"لتحلل، واجلنب، والبخل، والنذالةعلى الكذب، واخليانة، وا

 

ا كان استعداده للخري عظيما، ومهما كانت فطرته نقية سليمة، فإنه ال الولد مهم "إنّ       
يستجيب ملبادئ اخلري، وأصول الرتبية الفاضلة ما مل ير املرب يف ذروة األخالق، وقمة 
القيم، واملثل العليا. ومن السهل على املرب أن يلقِّن الولد منهجا من مناهج الرتبية، ولكن 

ستجيب الولد هلذا املنهج حني يرى من يشرف على تربيته، ويقوم من الصعوبة مبكان أن  ي
 . (16)"هج، وغري م طبِّق ألصوله ومبادئهعلى توجيهه غري متحقق هبذا املن

 

وقد لفت اإلسالم األنظار إىل أمهية أسلوب القدوة يف الرتبية. فقد استنكر القرآن      
اآلباء واألمهات واملربني كافة. وذلك يف الكرمي الذين ختالف أفعاهلم أقواهلم، ويشمل ذلك 

َكُبَر َمْقًشا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما سا *  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َلا َتْفَعُلوَن﴿قول اهلل تعاىل: 

َأْنُفَسُكْم َوَأْنُشْم َتْشُلوَن اْلِكَشاَب َأَفال َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن ﴿، وقوله تعاىل: (10)﴾َتْفَعُلوَن

وأشدُّ ما قـَرَع اهلل يف هذا املوضع َمن يأمر  باخلري يف تفسريه: " . يقول الشوكاين(10)﴾َتْعِقُلوَن
وال يفعل ه من العلماء الذين هم غري عاملني بالعلم، فاستنكر عليهم أوال أمَره م للناس بالرب 

 ذلك األمر الذي قاموا به يف اجملامع وناَدوا به يف اجملالس إيهاما مع ِنسيان أنفِسهم يف
 يِّنون لعباده ما أمَره م ببيانهه، ومبجغون عن اهلل ما حتم لوه من ح جَ للناس بأهنم م بلِّ 

عد هم من وموصِّلون إىل َخل قه ما استوَدَعهم وائتَمنَـه م عليه، وهم أترك  الناس لذلك، وأب
ِعه، وأزَهد    (.11)"هم فيهنـَف 

 

على أن يظهر املرب أمام من يقوم على تربيته مبظهر القدوة  () وقد حرص النيب       
منذ نعومة أظفاره باألخالق الفاضلة. ويدلل  -احلة يف كل شيء حىت يتطبع الطفل الص

 أنه قال: -رضي اهلل عنه  -ه أبو داود عن عبد اهلل بن عامر على ذلك احلديث الذي روا
: ها تعاَل حىت أ عِطيَك، فقال هلا  قاعد  يف بِيِتنا ()ت ين أ مي يوما ورسول  اهلل عدَ  فقالت 
أما : "()سول  اهلل وما أرد ِت أن  تـ ع ِطيِه؟" قال: أ ع ِطِيِه مَتراا، فقال هلا ر : "()سول  اهلل ر 

بَة  إنك لو مل تـ ع طِ  ما يتفوه به الناس  لألطفال ويف احلديث أن  . "(10)"ِه شيئا ك ِتَبت  عليك ِكذ 
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من شيٍء حرام  داخل  يف  عند البكاء مثال بكلماٍت َهز ال أو َكِذبا بإعطاء شيٍء أو بتخويفٍ 
 الرتبية. عملية دور القدوة يف. ويف ذلك داللة قوية على (11)"الَكِذب

 

التأثري يف أسلوب الرتغيب والقدوة الصاحلة من أهم العوامل يف  تضح أن  م يمما تقدّ       
النفوس. فما أجدر أن يلتفت املربون إىل أن يعوا هذه احلقيقة، ويعطوا مزيدا من االهتمام 
هلاتني الطريقتني، وخصوصا طريقة القدوة الصاحلة استنادا إىل كوهنا العماد يف تقومي اعوجاج 

 الطقل، بل هي األساس يف ختلقه بالصفات النبيلة واآلداب العالية.
 

 دور األسرة في العملية التربوية : مسالمطلب الخا
املؤثر األكرب يف تشكيل شخصيته.  األسرة احملضن األول لنمو الطفل. وهي تعدّ  تعدّ       

ولذا ناط هبا اإلسالم مسئولية تربية األبناء منذ نعومة أظفارهم على تعاليم الدين. فاألسرة 
بادات، وأحكام احلالل واحلرام، كما منوطة بتعليم األبناء العقيدة الصحيحة، وتعليمهم الع

فإذا مل يقم املرب يف البيت . "(10)أهنا منوطة بغرس الفضائل، واجتثاث الرذائل من نفوسهم
 يف عقيدته، أو متي ع يف أخالقه مبسؤليته الرتبوية على الوجه األكمل. فرمبا احنرف الولد

دي يف تقومي اعفعندئذ ال ينفع مع الولد توجيه، و   .(18)"وجاجه إصالحال جي 
 

أيها املعلمون دور األسرة يف الرتبية بقوله: " ويشري حممد البشري اإلبراهيمي إىل أمهية      
الكرام: إن  البيت عند األمم احلية هي أخت املدرسة. كلتامها مكملة لألخرى. فالتلميذ 

مر كذلك، فانظروا .. إذا كان األبينهما  يتقلب بني عاملني من عوامل التثقيف والتهذيب .
أي عبء ألقته املقادير على كواهلكم، وأي واجب تؤدونه لدينكم  -يا رعاكم اهلل  -

 .(19)"يف أعناقكم جيب أن توفوا به هلاولغتكم وأمتكم، وأي عهد 
 

فاإلبراهيمي ال يلفت النظر إىل أمهية دور األسرة يف تربية األبناء تربية إسالمية       
ضرورة أن يكون هذا الدور متكامال مع ما تقوم به املدرسة  فحسب، بل ويؤكد على

وتواصل املدرسة وغريها من وسائط الرتبية أيضا. فاألسرة تضع البذور وتتعهدها بالنماء، 
حنو الغايات املرسومة. وال يتوقف دور األسرة  -الذي بدأته األسرة  -تعهد هذا النماء 

 ز سعيها ألداء رسالتها الرتبوية.ميتد ليساند املدرسة ويعزّ بتويل املدرسة دورها يف الرتبية، وإمنا 
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وتوكيد دور األسرة يف الرتبية الصاحلة من هدي اإلسالم. يقول اهلل تعاىل حاكيا عن       
ًلا َواْذُكْر ِفي اْلِكَشاِب ِإْسَماِعيَل  ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسو﴿: -عليه السالم - نبينا إمساعيل

كان " -عليه السالم  -؛ أي أنه (02)﴾َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّا *نَِّبيًّا
 .(06)"آمرا هبا أهله -عز وجل -مثابرا على طاعة اهلل 

  

ِرْزًقا نَّْحُن  َلا َنْسَأُلَك َواْصَطِبْر َعَلْيَها  صََّلاِةَوْأُمْر َأْهَلَك ِبال﴿: ()آمرا نبيه  اهلل تعاىلوقال       

؛ أََمرَه  تعاىل ﴾صََّلاِةَوْأُمْر َأْهَلَك ِبال﴿قوله تعاىل: . قال القرطيب: "(00)﴾َواْلَعاِقَبُة ِللشَّْقَوى َنْرُزُقَك
 () يها ويالزمها. وهذا اخلطاب للنيببأن يأمَر أهَله  بالصالة وميتثل ها معهم ويصطرب عل

 . (00)"ويدخل يف عمومه مجيع أمته
 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴿ويقول اهلل تعاىل:      

يف . قال ابن كثري (01)﴾ا ُيْؤَمُروَنَعَلْيَها َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد لَّا َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم
... أدبوهم وعلِّموهم ... قال  ﴾ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا﴿قوله تعاىل: تفسري هذه اآلية: "

الضح اك ومقاتل: حق  على املسلم أن يعلِّم أهَله  من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض اهلل 
 .(00)"عنه عليهم، وما هناهم

 

 اإلسالمية لألبناءوالتنشئة األسرة يف الرتبية  تؤديهتضح أمهية الدور الذي تلك من ذ    
ويساند   به املدرسة على النحو الذي يعزز وأمهية أن يكون هذا الدور متكامال مع ما تقوم

 كل منهما اآلخر.
 

 خاتمة
 اإلبراهيمي يف استهدفت الدراسة احلالية جتلية األفكار الرتبوية اليت يتبناها حممد البشري     

 مرشد املعلمني". وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها اآليت:" ـرسالته املوسومة ب
 

يولد بغرائز ناقصة يزيدها اإلمهال سوءا إال أن  هذه  : أن  اإلبراهيمي يرى أن  اإلنسانأوال
اإلسالمي للطبيعة البشرية بالرتبية احلكيمة، وهو ما يستقيم مع التصور  االغرائز ميكن تعديله

للشر كما أن لديه استعدادا للخري، وأن  هذا االستعداد  أن  اإلنسان يولد ولديه استعدادمن 
 للشر ميكن ترويضه بالتنشئة السليمة. 
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واخللقية للرتبية مقارنة بغريها  على األهداف اإلميانيةالرتكيز  براهيمي يرى ضرورةأن  اإل ثانيا:
سليما، وهو ما يستقيم مع التصور اإلسالمي  ناء اإلنسان املسلم بناءا هداف لبمن األ

 لألهداف الرتبوية.
 

يرى ضرورة الرتكيز على املوضوعات املتصلة باجلانبني اإلمياين واخللقي يف عالمة أن  ال: ثالثا
األهداف اإلميانية  احملتوى التعليمي، بل وتقدميهما على غريمها من املوضوعات لتعزيز 

 .اخللقية اليت تضطلع هبا الرتبيةو 
 

أن  اإلبراهيمي يرى ضرورة الرتكيز على طريقيت الرتغيب والقدوة يف الرتبية ألمهيتهما  رابعا:
 يف تقومي اعوجاج الطقل، وتطبيعه على الصفات النبيلة واآلداب العالية.

 

كل منهما يف    أن  الشيخ يرى ضرورة ربط األسرة باملدرسة مبا يعزز ويكمل دور خامسا:
 تربية األبناء تربية إسالمية.

 

على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توصي الدراسة احلالية املؤسسات الرتبوية  بناءا       
عموما، واملؤسسة التعليمية على وجه اخلصوص بضرورة الرتكيز على األهداف واملوضوعات 

ؤسسات بتوجيه مزيد من االهتمام إىل ذات الصبغة اإلميانية واخللقية. كما توصي هذه امل
طريقيت الرتغيب والقدوة والعمل على ربط األسرة باملدرسة مبا يسهم يف تعزيز الرتبية 

 اإلسالمية لألبناء. 
 

 الهوامش واإلحاالت
حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتقدمي: أمحد  -(6)

 .661 -666ص، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 0ج ،6مي، ططالب اإلبراهي
آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، رسالة مرشد ، حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي -(0)

 .0، ص0ج ،6ط ،املعلمني
 .600صمسيح عاطف الزين، معرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب والسنة، دط، اجمللد األول،  -(0)
 .08ل، اآلية سورة النح -(1)
 .021ص، 1، ج6ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ط -(0)
 .1 -0، ص 0،ج6ط ،حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي، رسالة مرشد املعلمني -(1)
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 .06-69سورة املعارج، اآليات  -(0)
 .012ص، 8، ج6ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ط -(8)
 .092، 68، ج0القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط -(9)
 .600-601ص ،مسيح عاطف الزين، معرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب والسنة -(62)
 .00-00سورة املعارج، اآليتان  -(66)
 .096ص، 68، ج0القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط -(60)
 .002ص، 0، ج6الشوكاين، فتح القدير، ط -(60)
 .008ص، 62، طحممد قطب، دراسات يف النفس اإلنسانية -(61)
 .املرجع نفسه والصفحة -(60)
 .62-8سورة البلد، اآليات  -(61)
 .10، ص02، ج0القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط -(60)
 .8-0سورة الشمس، اآليات  -(68)
 .00، ص02، ج0القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط -(69)
 .600-606ا، د.ط.، صعلي أمحد مدكور، مناهج الرتبية؛ أسسها، وتطبيقاهت -(02)
 .006فؤاد حممد موسى، املناهج؛ مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماهتا، د. ط.، ص -(06)
 .06، ص0ماجد عرسان الكيالين، أهداف الرتبية اإلسالمية، ط -(00)
 .1-0رسالة مرشد املعلمني، ص  ،حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي -(00)
العظيمة  من أي َشَجٍر كان، واجلمع: َدو ح . يراجع: الرازي، خمتار الصحاح الد و َحة: الش َجَرة   -(01)

 .629، باب: الدال، ص0ط
 .1-0حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي، رسالة مرشد املعلمني، ص  -(00)
 .60سورة لقمان، اآلية  -(01)
 .69 -60سورة لقمان، اآليات  -(00)
 .00-10ص، 66، ج0ط القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، -(08)
َرة بن َمعبد اجل   -(09) َهيِنّ،  وقال حديث حسن. يراجع رواه أبو داود يف سننه من حديث َسبـ 

، كتاب: أبواب الصالة، باب: ما جاء مىت يؤمر الصيب 6ط، جالرتمذي، سنن الرتمذي، د
 .000-001(، ص120بالصالة، احلديث رقم )



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

00 

 

 .080، ص6، ج6الرتمذي، طالكشمريي، الع رف الشذي شرح سنن  -(02)
 .08-01سورة القصص، اآليات  -(06)
 .061-029ص، 60، ج0القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط -(00)
 .01ص، 6ماجد عرسان الكيالين، فلسفة الرتبية اإلسالمية، ط -(00)
 .00ص املرجع نفسه. -(01)
 .020ص، علي أمحد مدكور، مناهج الرتبية؛ أسسها، وتطبيقاهتا، د.ط. -(00)
 .068-061صاملرجع نفسه،  -(01)
 .0-6رسالة مرشد املعلمني، ص  ،حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي -(00)
 .1-0ص  املصدر نفسه. -(08)
 .1-0ص  املصدر نفسه. -(09)
 .01سورة الذاريات، اآلية  -(12)
 .600-606سورة البقرة، اآليتان  -(16)
 .600-601ص، 0، ج0ن، طالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآ -(10)
 .600سورة البقرة، اآلية  -(10)
 .11ص، 1، ج0الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ط -(11)
 .10ص، املرجع نفسه -(10)
 .600سورة طه، من اآلية  -(11)
 .099صط، ، أسسها، عناصرها، تنظيماهتا، دفؤاد حممد موسى، املناهج؛ مفهومها -(10)
 .022-099ص، املرجع نفسه -(18)
 .096ص، 6خالد احلازمي، أصول الرتبية اإلسالمية، ط -(19)
 .096ص، املرجع نفسه -(02)
 .0حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي، رسالة مرشد املعلمني، ص  -(06)
 .096ص، 6خالد احلازمي، أصول الرتبية اإلسالمية، ط -(00)
 .090ص، املرجع نفسه -(00)
 وخالص من النار. يراجع: القرطيب أي: موضع فوز وجناة(؛ فازاإنَّ للمشقني مقوله تعاىل: ) -(01)

 .680ص، 69، ج0اجلامع ألحكام القرآن، ط
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 د. واألتراب مجع تِر بكواعب مجع كاعب، وهي الناه  (؛وكواعب أتراباقوله تعاىل: ) -(00)
 .680ص، 69ج ،0ط اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، يراجع: واألتراب: األقران يف السن.

 680ص، 69، ج0، طاجلامعأي: كأسا ممتلئة. يراجع: القرطيب،  (:وكأسا ِدهاقا) قوله تعاىل: -(01)
 .01-06سورة النبأ، اآليات  -(00)
 .060ص، 8، ج6ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ط -(08)
 .0-1حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي، ، رسالة مرشد املعلمني، ص  -(09)
 .120ص، 6، ج06اصح علوان، تربية األوالد يف اإلسالم، طعبد اهلل ن -(12)
 .املرجع نفسه والصفحة -(16)
 .1-0سورة الصف، اآليتان  -(10)
 .11سورة البقرة، اآلية  -(10)
 .90، ص6، ج6الشوكاين، فتح القدير، ط -(11)
  1، د. ط.، جرواه أبو داود يف سننه، وحس َنه األلباين. يراجع: أبو داود، سنن أب داود -(10)

، واأللباين 098(، ص1996كتاب: األدب، باب: يف التشديد يف الكذب، احلديث رقم )
 .0، ص6صحيح وضعيف سنن أب داود، دط، ج

 .009ص، 60، ج0الصديقي العظيم آبادي، عون املعبود شرح سنن أب داود، ط -(11)
 .606-602ص، 6والسنة، ط القحطاين، اهلَدي النبوي يف تربية األوالد يف ضوء الكتاب -(10)
 .916، ص6، ج06عبد اهلل ناصح علوان، تربية األوالد يف اإلسالم، ط -(18)
 .1حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي، رسالة مرشد املعلمني، ص  -(19)
 .00-01سورة مرمي، اآليتان  -(02)
 .060-066ص، 0، ج6ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ط -(06)
 .600اآلية  سورة طه، -(00)
 .010، ص66، ج0القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط -(00)
 .1سورة التحرمي، اآلية  -(01)
 .689، ص8، ج6ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ط -(00)
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 مراجع الدراسة
 والرتهيب صحيح الرتغيب(. م0222-6106( )ه6102سنة ) لباين، حممد ناصر الدين، املتوىفاأل -

 مكتبة املعارف. الرياض: ،6ط أصحابه، يعلمها () رسولالكان  ليتا بة احلاجةخط
 

   صحيح وضعيف سنن أب داودت(. (. )د.ه6102سنة ) لباين، حممد ناصر الدين، املتوىفاأل -
 ط، اإلسكندرية، مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة.د.

 

(. م6998( )ه009سنة ) َسورة بن موسى بن الضحاك، املتوىفالرتمذي، حممد بن عيسى بن  -
 ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي.مذي، حتقيق: بشار عواد معروف، د.طسنن الرت 

 

املدينة املنورة، دار  ،6أصول الرتبية اإلسالمية، ط(.م0222 - ه6102) احلازمي، بن حامد خالد -
 عامل الكتب.

 

دي الس ِجستاين داد بن عمرو األز أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن ش -
   قيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، حت(. )د.ت(. سنن أب داود، د.طه000سنة ) املتوىف
 بريوت، املكتبة العصرية. - صيدا

 

 (.ه111سنة ) كر بن عبد القادر احلنفي، املتوىفالرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أب ب -
املكتبة صيدا،  -، بريوت0وسف الشيخ حممد، ط(. خمتار الصحاح، حتقيق: يم6999-ه6102)

 الدار النموذجية. –العصرية 
 

 ط.، دمعرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب والسنة(. م6996 - ه6166) مسيح عاطف الزين، -
 بريوت، دار الكتاب اللبناين.

 

فتح  (.ه6161) (،ه 6002حممد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمن، املتوىف سنة )الشوكاين،  -
 .دار ابن كثري، بريوت: دار الكلم الطيب ،، دمشق6ط ،القدير

 

سنة  املتوىف ، أبو عبد الرمحن شرف احلقآبادي، حممد أشرف بن أمري بن عليالصديقي العظيم  -
 ، بريوت، دار الكتب العلمية.0(. عون املعبود شرح سنن أب داود، طه6160(. )ه6009)

 

 القاهرة، دار السالم.، 06طتربية األوالد يف اإلسالم، (.م6990-ه6160) عبد اهلل ناصح علوان، -
ط، بريوت، دار د.(. مناهج الرتبية؛ أسسها، وتطبيقاهتا، م0226-ه6106علي أمحد مدكور، ) -

 الفكر العرب.
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(. ه121سنة ) احلسن بن احلسني التيمي، املتوىف الفخر الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن -
 ، بريوت، دار إحياء الرتاث العرب.0يب، ط(. مفاتح الغه6102)

 

 ، مصر، د.طاملناهج؛ مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماهتا (.0220فؤاد حممد موسى، ) -
 ن.املنصورة، د.

 

اهلَدي النبوي يف تربية األوالد يف  (.م0266 -ه6100سعيد بن علي بن وهف، ) القحطاين، -
 ن.سعودية، د.، اململكة العربية ال6ضوء الكتاب والسنة، ط

 

 نصاري اخلزرجي مشس الدين، املتوىفالقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األ -
وإبراهيم  ، حتقيق: أمحد الربدوين0(. اجلامع ألحكام القرآن، طم6911 -ه6081(. )ه106سنة )

 أطفيش، القاهرة، درا الكتب املصرية.
 

(. ه6169(. )ه001) القرشي البصري الدمشقي، املتوىفمر ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن ع -
 ، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، بريوت: دار الكتب العلمية.6تفسري القرآن العظيم، ط

 

الع رف (. م0221-ه6100سنة. ) شاه بن م عظم شاه اهلندي، املتوىفحممد أنور الكشمريي،  -
 بريوت، دار الرتاث العرب. ،6طتصحيح: حممود شاكر، الشذي شرح سنن الرتمذي، 

 

 املدينة املنورة  ،0أهداف الرتبية اإلسالمية، ط(.م6988-ه6128) ماجد عرسان الكيالين، -
 مكتبة دار الرتاث.

 

بريوت، دار البشائر  ،6فلسفة الرتبية اإلسالمية، ط(. م6980-ه6120)ماجد عرسان الكيالين،  -
 اإلسالمية.

 

 ر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي(. آثاه6080سنة ) املتوىفبشري بن عمر اإلبراهيمي،  حممد بن -
، بريوت، دار الغرب 0ج ،6مرشد املعلمني، مجع وتقدمي: أمحد طالب اإلبراهيمي، ط رسالة

 .661-666صاإلسالمي، 
 

 ، القاهرة، دار الشروق.62(. دراسات يف النفس اإلنسانية، طم6990 - ه6161حممد قطب، ) -
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 قاصدية في تمثالت البشير اإلبراهيمي للشباب الجزائريقراءة سميولوجية م
 على ضوء نظرية التمثالت االجتماعية

A Semantic and Purposeful Review of 

 Al-Bashir Al-Ibrahimi Representations to Algerian Youth 

In Light of the Social Representations Theory 
 

 نــم حسيــرحيد/ أ.                             
 )الجزائر( برج بوعريريج -جامعة محمد البشير اإلبراهيمي                             

 

 66/20/0202تاريخ القبول:                                01/20/2002 رسال:تاريخ اإل
 

 ملخص:
ثالت حممد لتم مقاصدية اهلدف من هذا البحث هو حماولة تقدمي قراءة مسيولوجية      

يف ظل  6910البشري اإلبراهيمي: "الشباب اجلزائري كما متثله يل اخلواطر"، املنشورة يف سنة 
واقع غري مشرق لطي ف عريض من هذه الفئة، هيمن عليها اليأس مما آل إليه املسار، بعد 
ما يناهز ستني سنة من االستقالل، فأضحى مهها اهلجرة خارج الديار، فكم هي حباجة إىل 
إعادة زرع األمل ومتثل واقع أفضل. ولقد مسحت لنا هذه القراءة التحليلية من استجالء 
عدد من العناصر األساسية، اليت تشكل يف احلقيقة النواة املركزية هلذه التمثالت، اجتهدنا 
يف تلخيصها عرب مربع مسيولوجي يتضمن أبرز املقاصد والدالالت، أما اهلدف األمسى فهو 

 دمة الوطن واألمة.خلالكامنة  فئة الشباب، وشحذ مهمهم وحتريك قوهتمبار لإعادة االعت

     البشري اإلبراهيمي، الشباب اجلزائري، التمثالت االجتماعية الكلمات المفتاحية:
 حتليل مسيولوجي.

Abstract: 
       The purpose of this article is to present a semiological and 

purposeful review of Sheikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi 

representations: "Algerian youth as represented by my thoughts", 

published in 1947, at a time when the situation is considered by a 

broad category of this youth neither too bright nor too motivating 

for a youth dominated by a state of frustration, despair, and the 
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desire to emigrate. How much these young people need hope and 

good representations for a better status? This analytical reading 

allowed us to identify a number of essential elements, which in 

fact forms the central core of these representations, by 

synthesizing them through a semiotic square which contains the 

main meanings, but the main objective is to research how can we 

reconsider this category and mobilize it in the service of the 

nation. 
 

Keywords: Al-Bashir Al-Ibrahimi, Algerian youth, social 

representations, semiotic analysis. 
 

 مقدمة:
التمثل عملية ذهنية مرتبطة بالطبيعة البشرية، فاإلنسان يسعى باستمرار إىل تصور       

الظواهر والوضعيات املرتبطة مبحيطه، وهي موضوع التمثل، ومن خالل هذا النشاط ُياول 
ات والعالقات وبناء الوضعيات املناسبة وفق ما هو متاح لديه من مقومات من بفهم الرتكي

الفرد ميارس عملية  نّ أوما تفرضه متغريات وعوامل احمليط من ناحية ثانية. وكما ناحية، 
 اجلماعات أيضا تتمثل وتتوخى ما هو أفضل. التمثل )التمثالت الفردية(، فإنّ 

لقد أضحت التمثالت االجتماعية تشكل أحد املداخل إلعادة إنتاج الواقع، من       
ت واملعارف املرتاكمة، املصقولة بالقواعد واملبادئ خالل بناء تصورات مستوحاة من اخلربا

والقيم السامية، وذلك بغرض توجيه السلوكات وترشيد القرارات الفردية واجلماعية. فعلى 
مرتبطة بطبيعة سلوك  الرغم من أن التمثالت ال مرجع هلا من حيث الزمن والنشأة،  إذ أهنا

االجتماعية، وعلم النفس االجتماعي على  تطور الدراسات يف جمال العلوم نّ البشر، إال أ
وجه اخلصوص، جعل من التمثالت االجتماعية نظرية قائمة بذاهتا تستقطب اهتمام عديد 
الباحثني، وأضحت تستخدم يف دراسة كثري من املواضيع واملشكالت بغرض فهمها 

هم (، الذي استل6916) Moscoviciوتفسريها وتصور حلول مالئمة هلا. فمنذ أطروحة 
(، أخذت نظرية التمثالت أسسها وأبعادها 6808-6960) Durkheimمن أحباث 

 االجتماعية.  - وأصبحت هذه النظرية منطلقا وأساسا لعديد الدراسات النفسية
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متثالت اإلبراهيمي "الشباب اجلزائري كما متثله يل اخلواطر"، أو لنسّمها  تعدّ       
، جوهرة خالدة، تندرج ضمن األدب 6910ة "التمثالت اإلبراهيمية"، اليت نشرت سن

املقايل االجتماعي االستشرايف، أبدع من خالهلا اإلبراهيمي لغة ومضمونا، حىت إهنا 
أضحت مرجعا فريدا، ليس فحسب بالنسبة لألدباء واللغويني، ولكن أيضا وأساسا بالنسبة 

وكّفى، وخّلص فيها  للرتبويني واالجتماعيني ومنظري اإلصالح والتغيري، فلقد أمجع فيها
ي، ملا مشلته من توجيهات ودالالت ووىّف، وحقت أن تكون منطلقا للبناء املعريف والنهضو 

 يستلهم الشباب منها عرب األجيال.ل
 

، متت قراءة هذا 6910بعد ثالثة وسبعني سنة من إطالق مقال التمثالت، أي منذ       
لشباب اجلزائري، إن على مستوى بعض املقال آالف، بل ماليني، املرات من قبل عديد ا

خالل املطالعات والدراسات اخلاصة، غري أن املالحظ  الربامج املدرسية واجلامعية، أو من
 اجلانب اإلبداعي واألدب واللغويأنه غلب على قراءاتنا للتمثالت اإلبراهيمية تنصب على 

من املنظور االجتماعي يف حني مل ُيظى هذا املقال مبا يستحق من الدراسات التحليلية 
واملقاصدي. فما أبرز الدالالت واملعاين اليت تتضمنها متثالت اإلبراهيمي للشباب اجلزائري 

 من الناحيتني االجتماعية واملقاصدية؟
 

 فحوى مقال التمثالت اإلبراهيمية يهدف هذا البحث إىل تقدمي قراءة مقاصدية يف      
االستناد إىل  يف جداول وأشكال دالة، وسوف يتمّ مع حماولة ترتيب دالالهتا ومقاصدها 

تيح تقدمي تصوير تلخيصي ي آليات تالسميولوجي يف هذه املعاجلة، وه آليات التحليل
للوضع واملبتغى، حيث إن السميولوجيا هتتم باشتقاق املعن من النص، والدالالت من 

 املعاجلة من خالل احملاور اآلتية: الرموز، وسوف تتمّ 
 .تمثالت: املدلول واألمهيةمنهج ال -
 .متثالت اإلبراهيمي يف سياق نظرية التمثالت االجتماعية -
 .إطاللة على مهة اإلبراهيمي الصيب والشاب -
 .عرض وحتليل مسيولوجي ملقال التمثالت -
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 منهج التمثالت: المدلول واألهمية -1

بناء صورة له يف  :تصوره، وتصور الشيء ر، فتمثُّل وضع أو شيء:التصوّ  :التمثل لغة      
العرب "يقال متثل فالن  الذهن، ومتثُّل شخص أو امتثاله اختاذه مثاال ومنوذجا. ويف لسان 

ل والتمثيل واملثال تفيد التشبيه واستحضار . والتمثّ (6)ضرب مثال، ومتثل بالشيء ضربه مثال"
مي جند عدة ويف القرآن الكر  وهو املقصود به اصطالحا. صورة مثلية يف الذهن للمتمثل،

َيا َأيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل ﴿مثال" و"التمثيل"، منها قوله تعاىل: األ" وردت فيها صيغمواضع 

ُهُم الذَُّباُب َفاْسَشِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَشَمُعوا َلُه َوِإن َيْسُلْب

مَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن ﴿ :، وقوله تعاىل(00احلج، )﴾لَّا َيْسَشنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُبَشْيًةا 

ُيَضاِعُف ِلَمن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَشْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّاَئُة َحبٍَّة َواللَُّه 

 .(016)البقرة، ﴾َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم َشاُءَي
 

ويف الواقع، يعيش اإلنسان بصورة مستمرة يف حقل من التمثالت، فالطفل يتمثل       
نفسه مهندسا بارعا أو كاتبا فذا أو بطال أسطوريا، والرجل يتمثل نفسه صاحب مقام 

ليا يأمل ويعمل على عال، أو ذي خري عميم يتدفق يف األرجاء، وكل يعيش حلما داخ
بلوغه، إذ أن التمثل هو تصور ملراتب السمو اإلنساين، وهو مرتبط بالطموح لألفضل 
واجلنوح للتسامي والبذل، وهو بذلك يرتجم رغبة نفسية قوية يف تفجري شحنة كامنة من 
شأهنا إحداث تغيري يف وضع حايل غري مقنع لصاحبه أو لغريه إىل وضع أفضل يسمو 

 مراتب أعلى. بالفرد إىل
 

"التمثل" ظاهرة مصاحبة للحياة البشرية، وأسلوبا للرقي بالسلوك الفردي  يعدّ       
  الميذهم، واألنبياء جتاه أقوامهمواجلماعي، يستعمله اآلباء جتاه أبنائهم، واملعلمون جتاه ت

درات وكل راع جتاه رعيته، فهو يف احلقيقة منهج لشحذ اهلمم وتقوية العزائم وتفجري الق
الكامنة، ليس فحسب على املستوى الفردي، ولكن أيضا على مستوى اجملموعات 
واجملتمعات، فهو يف احلقيقة هنج لبناء سلوك سوي فاعل، ونسج عالقات اجتماعية 

 متماسكة، قائمة على منظومة متينة من القيم. 
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هين ينصب على من الناحية النفسية واالجتماعية ميكن القول أن التمثل هو نشاط ذ      
عملية اسرتجاع قائمة على معارف خمزنة يف الذاكرة، إذ ال ميكن تصور شيء خارج صورة 
مركبة له يف الذهن، ولكن ذلك ينشئ يف النهاية صورة عامة لدى اجلماعة، تستوحى من 
الذاكرة واملعارف اجلماعية، وهو األهم، ذلك أن التمثالت اجلماعية من شأهنا صناعة واقع 

انطالقا من تصورات التغيري. وكأي من العمليات العقلية للطفل، تنمو عملية التمثل جديد 
فإن الطفل ينبين يف  Jean Piagetمع منو الطفل معرفيا وجسديا وانفعاليا، وكما أشار إليه 

  .(0)إطار التفاعل ما بني بنياته الذهنية والبيئة
 

ا يف الواقع تنم عن ظاهرة اجتماعية، وهي ولئن بدا أن التمثالت ظاهرة فردية، غري أهن      
تفسر يف إطار نسق اجتماعي وقيمي معني. فلقد أفضى تطور الدراسات النفسية 
واالجتماعية إىل تطوير منهج التمثالت ليصبح مبثابة نظرية قائمة بذاهتا كتبت فيها كتبا 

العلوم وأحباثا ورسائل، وعقد يف موضوعها ندوات ومؤمترات يف جماالت عدة من 
التمييز ما بني  Émile Durkheimاالجتماعية واإلنسانية. ومن باب اإلشارة يعزى إىل 

التمثالت الفردية والتمثالت اجلماعية، وهو يعترب أن الوعي الفردي ال وزن معترب له، وال 
يوجد إال يف إطار وعي مجاعي يفرض نفسه على األفراد من جيل إىل جيل، ويتجسد من 

 Sergeانونية واقتصادية وأخالقية ودينية وغريها. وعلى خالف ذلك، يرى خالل قواعد ق

Moscovici   أن التمثالت االجتماعية تندرج ضمن عملية جدلية، وهي تبين الفرد متاما
 . فالغرض األساس من التمثالت هو البناء النفسي واالجتماعي(0)كما يبين هو متثالته

وهذا الغرض النبيل يظل غاية كل األفراد  والسمو بالسلوك وتكريس القيم العليا،
واجلماعات مهما اختلف املقاربات باختالف األمكنة واألزمنة، كما وإن التمثالت 

 االجتماعية كثريا ما تعد مرجعا للقياس ومصدرا لعديد األحكام اجملتمعية.
 

 Moscoviciعرفت نظرية التمثالت االجتماعية منذ صياغتها األوىل، اليت تعزى إىل       

(، إثراءات هامة ميكن تلخيصها يف ثالثة توجهات 1651يف مطلع ستينيات القرن املاضي )
نظرية، واليت متثل املقاربات أو النماذج األساسية يف تناول ظاهرة التمثالت االجتماعية: 

 (Moscovici, 1961)النموذج االجتماعي التكويين أو املدخل األنثروبولوجي والتارخيي 
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 (Abric, 1976)النموذج البنيوي ، و(Doise, 1990)ج االجتماعي الديناميكي النموذ 
 Noyau)وهذا األخري يقوم على فكرة جتزئة عناصر التمثالت إىل نظام النواة املركزية 

Central)  ونظام العناصر اجلانبية(Eléments périphériques). 
 

جمموعة منظمة من املعلومات تدل التمثالت االجتماعية عن  J-C Abricحسب         
واآلراء واالستعدادات واملعتقدات خبصوص موضوع ما. وكمنتج اجتماعي، فهي مطبوعة 

ويف  .(1)اجملموعة اليت تنقلها االيديولوجية وتاريخ-مع املنظومة االجتماعية بقوة بالقيم املتوافقة
موعة من القيم والقواعد اجمل يعين مالحظة كيف أن هذه على متثل اجتماعي فإن العمل الواقع

  يش يف ظلها من طرف أفراد اجملتمعاالجتماعية والنماذج الثقافية يتم التفكري بشأهنا والع
 (0)املواضيع االجتماعية تلك صورة وسيكولوجيا منطقيا وهتيكل تقام كيف دراسة أيضا يعين كما

 

إرشادات وتنبيهات تتجلى أمهية التمثالت االجتماعية يف أهنا تتضمن يف طياهتا       
وتوجيهات تتيح للفرد وللجماعة صقل السلوك وترقية املمارسات يف اجتاه حتقيق مستوى 
من الرشد وحسن التصرف والتدبري، وكذا تطوير العالقات فيما بني األفراد واجلماعات من 

     Denise Jodeletناحية، والعالقات مع البيئة مبضامينها من ناحية ثانية. وكما تقول 
  ما جيعلنا نصنع التمثالت هو أننا حباجة ملعرفة ما ينبغي القيام به جتاه العامل احمليط بنا

فالبد من التكيف معه وقيادته والتحكم فيه ماديا وفكريا، والبد من حتديد املشكالت اليت 
يطرحها وحلها. فالتمثالت ترشدنا ألن نعّرف معا خمتلف جوانب واقعنا اليومي، ما يسمح 

 .(1)شأهنايف سريها والبت فيها واختاذ موقف بتف
 

غري أن صناعة التمثالت، والتايل إعادة إنتاج الواقع، ليست عملية عشوائية ختضع      
للمزاج واألهواء، بل هي عملية فنية حمكمة جيب أن حتكمها جمموعة القيم واملبادئ، والبد 

أن سوء التمثيل قد ينتج عنه أن تصدر من ذي )أو ذوي( خربة يف موضوع التمثيل، ذلك 
تفسري غري سليم للظاهرة والواقع، وإرشاد منحرف عن الطريق الصحيح، وبالتايل يفضي إىل 

 نتائج مضللة ال ختدم اهلدف من التمثل.
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 تمثالت اإلبراهيمي في سياق نظرية التمثالت االجتماعية -2
ما جتاه ظاهرة أو قيمة هتتم التمثالت االجتماعية بإبراز صورة شخص أو فئة       

اجتماعية أساسية، وهو موضوعها، و متثيلها من خالل عواملها األساسية واجلانبية، مث 
استطالع وحتليل عالقات التأثري والتأثر املرتبطة هبا، وذلك بغية إعادة إنتاج واقع أفضل 

ون التمثل بالنظر إىل الوضعية املتاحة من عوامل وموارد ذاتية وظروف حميطة، حىت ال يك
دراسة متثل، أو متثالت، فئة من اجملتمع  أقرب إىل املثالية واخليال منه إىل الواقع. فعندما تتمّ 

اهلدف هو  جتاه قيم أو ظواهر حمددة، على غرار العمل أو اإلعاقة أو التهميش مثال، فإنّ 
املكتسبة والقيم  باالستناد إىل املعارف - إدراك الشيء املتمثل وإجياد تفسريات له، مث حماولة

 تصور واقع أفضل له، وهي مرحلة بناء ذهين تسبق البناء الفعلي. - والتجارب املرتاكمة
 

ضمن هذا احملور، سوف يتم االعتماد يف عرض متثالت اإلبراهيمي على املدخل       
( من خالل 6916-0260) J-C ABRIC، الفرنسي 6901البنيوي الذي طوره، منذ 

عناصر أي  ، واليت يعترب فيها أنّ (la théorie du noyau central)ركزية نظرية النواة امل
متثل ليس هلا ذات األمهية، فثمة عناصر تعد أساسية، وأخرى هامة، بينما تعد عناصر 
أخرى ثانوية. فمن املهم إذاا من أجل فهم متثل ما والتعامل معه النظر يف تركيبته وتنظيمه 

. ووفقا هلذا املدخل يتم تصنيف (0)ه والعالقات اليت حتكمهاأي سّلمية العناصر املكونة ل
 : (8)عناصر التمثل يف نظامني

نظام مركزي مستقر )النواة املركزية(، ويتضمن العناصر األساسية، وهي يف الغالب قيم  -
 .ويتحدد تنظيم عناصره والعالقات احملددة هلا واليت من خالهلا يتولد معن التمثل، ومعايري،

انيب مرن، ويتضمن باقي عناصر التمثل، واليت من خالهلا يتجسد النظام املركزي ج نظام -
 إذ أهنا تشكل حلقة التفاعل ما بني النواة املركزية والوضعية اليت يتطور فيها هذا التمثل.

 

لقد انصبت متثالت البشري اإلبراهيمي يف مقاله الشهري "الشباب اجلزائري كما متثله       
على موضوع واحد، وهو الشباب اجلزائري، وقد تضمنت هذه التمثالت يل اخلواطر" 

 ويشكل قيما مرجعية مستقرة، ومنها ما هو توضيحي عناصر عديدة، منها ما يعد أساسيا،
، وسوف نلخص العناصر األساسية هلذه التمثالت يف أربعة عناصر أو تكميلي أو مساند
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النواة املركزية، يف حني تشري الدوائر املوزعة  أساسية، متثل يف تقديرنا النظام األساسي، أو
عرب اخلانات األربع إىل عناصر النظام اجلانيب، وهو ما سنلخصه عرب الشكل التايل، والذي 

 يتضمن أربعة أبعاد، كل بعد يشري إىل عنصر أساسي يف التمثالت:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

سي )األبعاد األربعة(، واملمثلة العناصر اجملسدة ملكونات النظام األسا جيدر الذكر أنّ       
بدوائر يف الشكل أعاله، متداخلة ومتكاملة، فكل عنصر منها خيدم وجيسد األبعاد األربعة 
ولو بدرجات وطرائق خمتلفة، كما وهناك عناصر جتسد أكثر من بعد وبصفة مباشرة، وهو 

أمتثّله مقبالا على العلم " ما تشري إليه الدوائر املعبأة باللون الداكن. وعلى سبيل املثال قوله:
ولكنها تتجسد بفعل اخلري  حيث العلم واملعرفة عناصر أساسية، "،واملعرفة ليعمل اخلري والنفع

أمتثّله ونفع الناس، ولكن أيضا تتجسد من خالل الكفاءة وإتقان العمل. وكذلك قوله: "
 قهى عناصر جانبيةفاملعمل وامل "،حلس مقهى ال معمل وحلس ال حليف بطالة، ،ِحل َف عمل

 وهي هامة يف هذا التمثيل، وهي تشري إىل جتسيد قيمة العمل ونبذ الركون يف املقاهي. 

 الدين والقيم

 االنتماء والوطنية

 العمل واإلتقان العلم والمعرفة

 6910اإلبراهيمي للشباب اجلزائري  أبعاد املنظومة األساسية لتمثالت :(1)شكل
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وهكذا جند أيضا أن ب عد الدين والقيم ميثل الركن األساس وقاعدة كل التمثالت، وبالتايل    
 :فهو يكسو كل األفكار واألعمال. ميكن إعادة تلخيص ما سبق من خالل الشكل التايل

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

نشري إىل أننا اقتصرنا يف هذا التمثيل البياين على أبرز العناصر األساسية الواردة يف       
متثالت اإلبراهيمي للشباب اجلزائري )سبعة دوائر(، ولكن ميكن زيادة عدد دوائر العناصر 

املكونة للنواة اجلانبية بإدراج عناصر أخرى من التمثالت. أما بالنسبة للعناصر األساسية 
 فقد حددناها يف أربعة عناصر، ونراها معربة وكافية.

 

 مثة مميزات لتمثالت البشري اإلبراهيمي جيدر تلخيصها يف النقاط الثالث اآلتية:      
أهنا متثالت موجهة لفئة خاصة من اجملتمع اجلزائري، وهي فئة الشباب، مع كل ما ترمز  -

 الندفاع، والقدرة على التغيري والبناء.له هذه الفئة من مقومات القوة وا
أهنا متثالت فردية من إمام مصلح يف الثامنة واخلمسني، له باع يف العلم واملعرفة وذي  -

جتربة طويلة يف عملية الرتبية والتعليم واإلصالح، جاب يف عديد املناطق داخل وخارج 
 ى استشراف املستقبل.مما أكسبه حكمة وحنكة يف التعامل مع الواقع، وقدرة عل الوطن،

 6910 النواة املركزية والعناصر اجلانبية الداعمة لتمثالت اإلبراهيمي للشباب اجلزائري :(2)شكل
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أهنا متثالت استشرافية بنائية، مستوحاة من القيم اإلسالمية، من إمام متشبع بالقيم  -
الدينية، فهي كلها هلا مرجعياهتا املقاصدية، الغرض منها شحذ اهلمم وتعزيز قيم 

 االنتماء والبذل والتعاون والعمل اجلماعي يف خدمة الوطن واألمة.
 

 

 البشير اإلبراهيمي الصبي والشاب إطاللة على هم ة -3
( خالصة عن م6910/هـ6080 -م6889/هـ1306كتب الشيخ البشري اإلبراهيمي )       

محد أ، كما وأورد جنله (62)، وهي منشورة ومتاحة يف عديد املواقع(9)حياته العلمية والعملية
ر، ومما يستخلص طالب اإلبراهيمي مقتطفا من مراحل حياة والده يف اجلزء األول من اآلثا

، ويف (60)فلقد حفظ القرآن يف سن التاسعة وعددا من املصنفات ،(66)منها نبوغه منذ صغره
سنه احلادية عشر بدأ يف دراستها حبثا وتدقيقا، ويف سن الرابعة عشر بدأ يف  إلقاء الدروس 

ده يف يف منطقته، فلقد كان منذ الصىب موهوبا شغوفا بالعلم مالزما ألهله، وهو ما ساع
صقل ملكاته ومواهبه، وأكسبه فصاحة يف اللسان، وبداهة يف الكتابة والتعبري، وبراعة يف 

 األداء، وحكمة يف التعامل مع املواقف، وهو ما جتلى يف اإلبراهيمي الشاب وبعده. 
 

ننا أالبشري اإلبراهيمي كانت حافلة، إال حممد ن فرتة الشباب لدى أ بالرغم من      
 ارة إىل احملطات اآلتية:نكتفي باإلش

سنة حني قرر اخلروج متخفيا قاصدا املدينة  00كان عمر اإلبراهيمي   م6966 يف سنة -
، فرارا من ظلم فرنسا، ويف طريقه م6928ملتحقا بأبيه الذي سبقه إليها يف سنة  املنورة،

على شهر، وكان خالهلا ُيضر جمالس العلم باألزهر الشريف، وتعرف أأقام مبصر ثالثة 
، كما ذكر 0266علمائها، ومنها عرب البحر إىل احلجاز، ووصل املدينة املنورة أواخر سنة 

يف خالصة سريته، ومما قال يف ذلك: "وطفت حبلق العلم يف احلرم النبوي خمتربا فلم يرق 
يل شيء منها، وإمنا غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتحقيق شيء، ومل أجد علما 

د رجلني مها شيخاي: الشيخ العزيز الوزير التونسي، والشيخ حسني أمحد صحيحا إال عن
 الفيض أبادي اهلندي".

 

 سنة 01 بن باديسوعبد احلميد  كان عمر الشابني البشري اإلبراهيميم 6960 يف سنة -
حني التقيا وألول مرة باملدينة املنورة، تبادال خالل اللقاء، الذي استمر لثالثة أشهر مهوم 
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  ان أول تأسيس لعمل إصالحي مستدامئر احملتلة وسبل اإلصالح والنهضة، وكاجلزا
قال الشيخ اإلبراهيمي:  إىل ميالد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.م 6906أفضى يف 

ليلة يف املسجد النبوي، وخنرج إىل منزيل فنسمر مع  "كنا نؤدي فريضة العشاء األخرية كلّ 
إىل آخر الليل حني يفتح املسجد فندخل مع أول داخل الشيخ ابن باديس منفردين 

لصالة الصبح، مث نفرتق إىل الليلة الثانية إىل هناية الثالثة أشهر اليت أقامها الشيخ 
كما أثن الشيخ ابن باديس كثريا على صديقه اإلبراهيمي يف مناسبات   ...".باملدينة

هيمي وعاء من العلم واملعرفة اإلبرا عديدة، ووصفه بأروع األوصاف، فقال عنه: "إنّ 
 والذكاء، وإنا لنرجو على يده خريا كثريا لإلسالم واجلزائر".

 

سنة، انتقل إىل دمشق، حينما  08، أي يف عمر البشري اإلبراهيمي6960يف شتاء سنة  -
أمرت احلكومة العثمانية برتحيل سكان املدينة املنورة كلهم إىل دمشق، وما لبث شهراا 

الت عليه الرغبات يف التعليم باملدارس األهلية، فاستجاب لبعضها، مث بدمشق حىت اهن
 إللقاء دروس يف الوعظ واإلرشاد باجلامع األموي. أ قرتح

 

سنة، قرر اإلبراهيمي مغادرة دمشق باجتاه اجلزائر ليشرع  06، أي يف عمر 6902يف سنة  -
رض عليه حينها األمري يف مرحلة جديدة، وهي مرحلة اإلصالح والبناء الفكري، وقد ع

 ودخل اجلزائر. له اعتذر ولكنه املنورة، باملدينة املعارف إدارة تويل بدمشق احلسني بن فيصل
 

نفته السلطات الفرنسية إىل آفلو )والية األغواط(، على إثر مقال مناهض  6912يف  -
      يد . وبعد نفيه بأسبوع تويف عبد احلم6910لالحتالل، ومل يطلق سراحه إىل غاية 

 اإلبراهيمي رئيسا جلمعية العلماء وهو يف منفاه.  ، وانتخب( 1940أفريل 61) بن باديس
 

، عاش البشري اإلبراهيمي مصلحا مربيا 6910ماي  02وهكذا، وإىل غاية وفاته يف    
العزمية فيهم، إدراكا منه أن ثروة  ومناضال، غايته تربية النشء على القيم اإلسالمية وبثّ 

 جملتمع.ابناء لذي تزخر به، وهو عماد النهضة و إمنا تكمن يف رأس املال البشري ا األمم
 

إن هجرة البشري اإلبراهيمي إىل ديار الغربة مل تكن طلبا للقوت بقدر ما كانت طلبا       
للعلم، وفرارا من الظلم واالنغالق الذي مارسهما االحتالل الفرنسي، حيث كانت أفق 
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متاح يف دياره، فأول ما كان يبحث عنه هو العلم وجمالسه، والوظيفة  مداركه أوسع مما هو
كان قد هاجر   ())أي القوت( كانت تطلبه قبل أن يبحث عنها. وال ننسى أن الرسول 

إىل املدينة املنورة فرارا من بطش قريش، ولكنه عاد إليها بعد أن جتهز لذلك. فالبشري 
رة، وهو يف منتصف العشرينيات، كان خيطط، مع صديقه اإلبراهيمي، ملا كان يف املدينة املنو 

الشاب عبد احلميد ابن باديس، آلليات اإلصالح، وتوج ذلك بإنشاء مجعية العلماء 
 املسلمني اجلزائريني، اليت ما تزال قائمة إىل يوم الناس هذا.

 

براز إن العربة يف ذكر بعض من حمطات اإلبراهيمي الشاب هو إومن ناحية أخرى، ف      
 كان وراءه تضحية عظمى وب عد بصر  علو اهلمة اليت كان يتقد هبا، فما بلغه من العلم إمنا

فكان منظما لوقته مرتبا ألعماله، مقداما يف مشاريعه حامسا يف قراراته، واثقا يف كل ذلك 
وشبابك فيما  باهلل تعاىل مبا وفره له من مَلكات، مستجيبا بذلك للحديث النبوي "...

. غري أن اإلبراهيمي كان أيضا يؤمن بالعمل اجلماعي يف مشروعه، وهو (60)"..أفنيت
مشروع هنضوي كبري، مشروع اإلصالح ومكافحة اجلهل، فحسب اإلبراهيمي، وهو ينوه 
مبشروع املعهد الباديسي، فإن "األعمال الكبرية إذا توزعتها األيدي، وتقامستها اهلمم، هان 

يف العظم ما بلغت، واملعهد الباديسى من هذه األعمال محلها وخف ثقلها، وإن بلغت 
 اجلزائريني ومؤسساهتا. املسلمني العلماء جلمعية األساسية املبادئ من ظل ما وهو ،(61)الكبرية"

 

 عرض وتحليل سميولوجي لمقال التمثالت -4
البشري  اهلدف من هذا احملور هو استلهام الدالالت واملعاين املتضمنة يف مقال الشيخ      

اإلبراهيمي "الشباب اجلزائري كما متثله يل اخلواطر"، الذي نشر يف جريدة البصائر يف 
، وسوف يتم الرتكيز والتحليل على املعامل احملورية هلذه 6910شهري سبتمرب وأكتوبر 

ه للشباب، وهو عبارة عن اخلطاب موجّ  حيث إنّ مثالت وإبرازها يف خمطط تلخيصي. الت
، فإن طابعه استشرايف، ُيوي يف طياته توجيهات وقيم عديدة، منها ما متنيات ومتثالت

 يتعلق بالبناء الروحي واملعريف، ومنها ما يتعلق بالبناء املادي.
 

سنحاول من خالل اجلداول املوالية تلخيص هذه التمثالت مبقاطعها األربعة، مع بيان       
 أهم املقاصد املتوخاة من كل منها:
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(1) 
 القيم والمقاصد لمعاني والدالالتا التمثل

عربيَد ، متسامًيا إلى معالي الحياة أتمث له
الشباب في طلبها، طاغًيا عن القيود 

 ... العائقة دونها

 
 يعلو اهلمة، العزمية، التحدّ 

 
 قيمة العزمية، حفظ النفس واملال

 لعزمية، حفظ النفس واملالقيمة ا علو اهلمة، التحدي، االبداع ، ...مقداًما على العظائم أتمثَّله
ال تقف أمامه ، واسع الوجود أتمث له

أخوَة  يرى كل عربي أًخا له الحدود،
 ...أخوة الدين أًخا له الدم، وكلَّ مسلم

 

 االنتماء، األخوة
 

 وحدة األمة، حفظ الدين 

ال حليف بطالة، ، ِحْلَف عمل أتمث له
 ، ...وحلس معمل، ال حلس مقهى

 ، حفظ النفس واملالالعمل العمل عبادة

برًّا بالبداوة التي أخرجت من  أتمث له
 ...أجداده أبطااًل 

االنتماء واالعتزاز وعدم 
 نكران الذات

 قيمة العزة، حفظ الدين والنسل

مقباًل على العلم والمعرفة ليعمل  أتمث له
 ...الخير والنفع

 قيمة العلم، حفظ العقل العلم واملعرفة

 ... كونوا! ... أو ال تكونوا  يا شباب الجزائر، هكذا
 قيم ودالالت ومقاصد املقطع األول من متثالت اإلبراهيمي للشباب اجلزائري :(1)جدول

 

(2) 
 القيم والمقاصد المعاني والدالالت التمثل

غير صخ اب وال ، محمدي  الشمائل أتمث له
 ، ...عي اب، وال مغتاب وال سب اب

االنتماء الديين، األخالق 
 بواآلدا

قيمة االقتداء بالسنة، حفظ 
 الدين

 متقل ًبا في الطاهرين والطاهرات أتمث له
ارتضع أفاويق اإلصالح صبًيا، وزُرَّْت 

 ... غالئُله عليه يافًعا
ما قيمة الشباب؟بل ما قيمة الكهولة؟بل 
ما قيمة المشيب؟إذا لم تنفق دقائقه في 
 تحصيل علم، ونصر حقيقة، ونشر لغة

 ...وطن ونفع أمة، وخدمة

 
نقاوة النفس، الصالح 

 واإلصالح
 ونفع األمة 

 
قيمة الطُّهر واإلصالح، األمر 

 باملعروف والنهي عن املنكر
حفظ الدين، حفظ العقل 

 والنسل

 ... يا شباب الجزائر، هكذا كونوا! ... أو ال تكونوا
 اجلزائريقيم ودالالت ومقاصد املقطع الثاين من متثالت اإلبراهيمي للشباب  :(2)جدول
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(3) 
 القيم والمقاصد المعاني والدالالت التمثل

كالغصن الَمُروح، مطلواًل بأنداء   أتمث له
 ... العروبة

قيمة اللغة العربية، مقصد  االنتماء القومي واالعتزاز
 حفظ الدين والعقل

 مجتمع األشد  على طراوة العود أتمث له
 ... بعيد المستمر  على ميعة الشباب

وفتح عقله ؛ ه على نور الدينفتح عينيْ 
فاهتدى بها إلى عظمة ؛ على حقائق الدين

ومن هذه النقطة يبدأ سمو  ؛ المكو ن
 .النفوس السامية

 
الوجدان املروءة، سعة 

  فعل اخلري
 والتأمل يف اخللق

 
تنمية العقيدة، قيمة فعل 

والتضامن، مسو النفس اخلري 
 وقيمة العلم

 حفظ الدين والعقل

ًلى للِخالل العربية التي هي مجت أتمث له
 بواكير ثمار الفطرة

قيمة االنتماء والعزة، حفظ  االنتماء اللغوي والقومي
 النفس والنسل

مترقرق البشر إذا حد ث، متهل ل  أتمث له
األِسرَّة إذا ُحد ث، مقصوَر اللسان عن 

 ... اللغو

نبذ اللغو واتقاء 
احملرمات، والدفاع عن 

 الوطن

 ن واالتزانقيميت صون اللسا
م واقتفاء االبتعاد عن احلرا

  الطيبات، قيمة الوطنية
 حفظ الدين والنفس والنسل

شديَد الغيرة، حديَد الطيرة، يغار  أتمث له
لبنت جنسه أن تبور، وهو يملك القدرة 

 هانعلى إحصا

املروءة والغرية، احلث 
 على الزواج وبناء األسرة

  قيمة العرض، قيمة املروءة
 ف والتحصنيقيمة التعف

 حفظ الدين والنفس والنسل 
 ... يا شباب الجزائر، هكذا كونوا! ... أو ال تكونوا

 

 قيم ودالالت ومقاصد املقطع الثالث من متثالت اإلبراهيمي للشباب اجلزائري :(3)جدول
 

(4) 
 القيم والمقاصد المعاني والدالالت التمثل

حنيًفا فيه بقايا جاهلية ... أتمث له 
لميقاتها، ويوز عها على أوقاتها  هايد خر 

 ... يرد  بها جهَل الجاهلين

رجولة، القوة املروءة وال
 واحلزم، دفع الرتاخي

 والضعف ومواجهة اجلهال

 قيمة الرجولة )بناء الرجال(
قيمة العزة، قيمة العلم، حفظ 

 العقل والنفس واملال
معتدَل المزاج الُخُلقي بين  أتمث له

بين النسك والفتك الميوعة والجمود، و 
 ...تت سع نفسه للعقيق،

 الوسطية واالعتدال واالتزان
 يف الفكر والفعل

 قيمة االعتدال، نبذ التهور
قيمة اإلنسانية )بدال من 
احليوانية(، حفظ الدين 
 والنفس والعقل والنسل
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كالدينار يروق منظًرا، وكالسيف أتمث له  
يروع مخبًرا، وكالرمح أمدُح ما يوصف 

 ... قال ذابل،به أن ي

، عزة ورفعة طهارة ومسو
النفس واطمئنان القريرة، 

شحذ اهلمم وتوخي احلالل 
 ونبذ التواكل

قيمة طهارة النفس ومسو 
الروح، قيمة العمل، حفظ 

 النفس واملال والنسل

عف  السرائر، عف  الظواهر، لو  أتمث له
 رضت له الرذيلة في الماء ما شربهع

  د أكدارهاوآثر الموت ظمأ على أن ير 

عفة السريرة، نبذ الرذيلة 
 وابتغاء احلالل يف السعي

ة الفضيلة قيمة العفة، قيم
 وقيمة السعي يف احلالل

 حفظ الدين والنفس والنسل
جديًدا على الدنيا، يرى من  أتمث له

  عليه أن يزيد فيها شيًئا جديًدا شرطها
اإلبداع والتجديد املستمر 

 ونفع األمة باالبتكار
 لفكر واإلبداعقيمة ا

 حفظ العقل والنسل

 
ًما لدينه قبل وطنه، ولوطنه  أتمث له مقد 

قبل شخصه، يرى الدين جوهًرا، والوطن 
 ... اصدفً 

 
االلتزام بسلم قيم االنتماء: 

 الدين، الوطنية، الفردانية

الدين قبل الوطن، والوطن 
قبل الفردـ، مبدأ املصلحة 
العامة تغلب املصلحة 

ظ الدين اخلاصة، مقصد حف
 والنسل

 واسَع اآلمال، إلى حد الخيال أتمث له
  يُزجيها باألعمال إلى حد الكمال ولكنه

األمل والتفاؤل مع العمل 
 والتفاين

قيمة األمل والطموح، نبذ 
اليأس، قيمة اإلتقان 

 والكمال، حفظ الدين واملال
مصاواًل لخصومه بالحجاج  أتمث له

ُمْرهًبا  ال باللجاج واإلقذاع، ،واإلقناع
 ... ألعدائه باألعمال، ال باألقوال

لغة احلوار البناء، احلجة 
واإلقناع، وتفادي اجلدال 

العقيم، املغالبة باألعمال ال 
 باألقوال

قيمة التحاور واالحتكام 
جة الدامغة، قيمة العمل للح

 حفظ الدين والعقلواإلتقان، 

كما بني  بانًيا للوطنية على خمس أتمثله
على خمس: السباب آفة  الدين قبلها

الشباب، واليأس مفسد للبأس، واآلمال 
ال تدرك بغير األعمال، والخيال أو له 

واألوطان ال تخدم  لذة وآخره خبال
 .بات باع خطوات الشيطان

 
حب الوطن بروح الوطنية 
واملسامهة وبناء الوطن له 
مخسة أركان، كما للدين 
 مخسة أركان: تشبيه بليغ

س بناء القيم املثلى أسا
ألوطان، والشباب عماد هذا ا

 البناء
حفظ الدين والنفس والعقل 

 واملال والنسل

 ... يا شباب الجزائر، هكذا كونوا! ... أو ال تكونوا
 

 قيم ودالالت ومقاصد املقطع الرابع من متثالت اإلبراهيمي للشباب اجلزائري :(4)جدول
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  ورد يف اجلداول أعاله للتوضيحا جيدر تسجيل بعض املالحظات خبصوص بعض مم      
 كما جيدر إبراز أهم القيم اليت كانت حمل تركيز يف هذه التمثالت:

 

متثل مل ترد على سبيل احلصر، ولكن على ظاهر النص، ذلك أن  املقاصد املذكورة يف كلّ  -
املقاصد الشرعية اخلمسة )حفظ الدين والنفس والعقل واملال والنسل( متكاملة ومستهدفة 

 كافة التمثالت، فمقاصد اإلبراهيمي كلها ذائبة يف مقاصد الشرع احلنيف.يف  
 

حفظ النسل ال يقتصر على الزواج والتكاثر فحسب، ولكن أيضا حفظ األسرة واألوالد  -
وإن كان اإلبراهيمي رّغب  واألجيال من احملرمات واملوبقات وكل املخلفات السلبية.

يغار لبنت جنسه أن تبور، وهو ميلك قطع الثالث )الشباب وحثهم على الزواج يف آخر امل
 (.القدرة على إحصاهنا

 

شحذ مهة الشباب والرفع من عزائمهم أخذت حصة األسد يف وصايا اإلبراهيمي، ونقيض  -
ذلك نبذ اليأس والبأس، وكذا نبذ األمل دون العمل. ومن باب التأكيد نذكر من مآثر 

واحلازم من مل يرض لنفسه ياق قوله يف مقام آخر "اإلمام البشري اإلبراهيمي يف هذا الس
أخس املنازل، وأخس املنازل للرجل منزلة القول بال عمل، وأخس منها أن يكون الرجل  
كالدفرت ُيكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم يف األعمال الصاحلة 

 .(60)"بنصيب، أو يرمي يف معرتك اآلراء بالسهم املصيب
 

ملقوم اآلخر الذي ركز عليه اإلبراهيمي حتفيز الشباب على طلب العلم، وعلى املبادرة ا -
واإلبداع، وحىت بلوغ حد اإلتقان والكمال، ونقيض ذلك نبذ اجلهل واالبتعاد عن سلوك 

 التمرير والرتقيع.
 

يمي التنافس يف الفضائل والنأي عن الرذائل هي من اخلصال احلميدة اليت يتمثلها اإلبراه -
 يف شباب اجلزائر.

 

حب الوطن قيمة عليا، واملسامهة بإخالص يف بنائه واجب، ولكن ذلك يكون من منطلق  -
 قيم اجملتمع.
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الوطن يف رؤية البشري اإلبراهيمي ينصهر يف وحدة األمة، ولذلك فهو يدعو إىل إنشاء  -
هيمي ويبتغي حتقيقها اجلامعة اإلسالمية. واجلامعة اإلسالمية اليت كان يدعو إليها اإلبرا

 .(61)جتسدت فيما بعد يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وإن كان تأثريها ما يزال حمدودا
 

تأكيد اإلبراهيمي على ربط اآلمال باألعمال يف املقطع الرابع يعين أن اآلمال والطموحات  -
لم من دون األخذ باألسباب ال تعدو أن تكون جمرد أوهام وأحالم، كما إن صاحب الع

 الذي ال ينفع به ال يعدو أن يكون "كمثل احلمار ُيمل أسفارا".
 

لنداء وجداين، بإهلام  تهحياته يف الرتبية واإلصالح يعكس استجاب انغماس اإلبراهيمي طوال -
 رباين واقتناع عقالين، سعى من أجله وعمل لتحقيقه، وقد بلغ يف ذلك مبلغا مشهودا له.

 

العمل اجلماعي، أو عمل الفريق، ويدرك أن العمل الفردي على  كان اإلبراهيمي ُيثّ   -
على  مهما بلغ مستواه يبقى قاصرا، خاصة إذا كان اهلدف متعاليا وحضاريا، وليس أدلّ 

 ذلك من سعيه وأخيه ابن باديس، رمحهما اهلل، إلنشاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني. 

خصة أعاله تتضمن عديد الدالالت الواضحة خمتلف التمثالت اإلبراهيمية املل إنّ       
والرمزية، وهي حتتاج إىل تفكيك ملضامينها وترابطاهتا، واستقراء ملعانيها ومدلوالهتا، وهو ما 
يندرج ضمن ما يعرف بالتحليل السميولوجي. والسميولوجيا )أو علم اإلشارات( تعن 

سموعة أم مرئية، والعمل كانت أم مين والدالالت من النصوص، مقروءة  باستخراج املعا
على الربط فيما بينها إلبراز العالقات والتفاعالت املمكنة. ويف الغالب ي لجأ إىل استعمال 

 األشكال البيانية لتلخيص تلك املدلوالت وتوضيح تلك العالقات. 

عاله، امللخصة لكل مقطع من التمثالت، واملتضمنة أبرز القيم أانطالقا من اجلداول 
ملستلهمة منها، نقدم املخطط التايل، الذي ينطوي على تلخيص مسيولوجي هلا من واملعاين ا

ناحية، وعلى مقابالت ما بني أهم العناصر اليت تضمنتها هذه التمثالت من ناحية ثانية. 
 ميكن تصوير هذه التمثالت من خالل املربع السميولوجي التايل:
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 6910اإلبراهيمي للشباب اجلزائري خمطط تلخيصي لتمثالت حممد البشري :(3)شكل
 

يدلنا الواقع على أن الشباب اجلزائري على فئتني: فئة ركبت موجة األمل والتغيري حنو       
األفضل، وهي خنبة اجملتمع، منها من ما يزال يف طور التعليم والتكوين، ومنها من يساهم 

منصبه وحرفته ومستواه، وفئة  فعال يف البناء بكل ما أويت من طاقة ذهنية وجسدية، كل عرب
 فما هلا غري األقوال دون األفعالركبتها موجة اليأس وخّيم عليها اخلمول والتكالن، 

 والتنادي بالنقمة دون شكر النعمة، فال هي نفعت نفسها وال هي نفعت غريها. 
 

فمع إنه البد من اإلقرار مبصاعب واقع احلال، وما يواجهه الشباب من حتديات       
، عكرت وجدان بعضهم ووطدت يف أفقهم غموض املآل، إال أنه ال ينبغي (60)عضال

حبال اخلنوع واالستسالم وردم اآلمال، بل وإنه يتعني )فرض عني( على كل فرد اجلد 
واإلخالص والبذل يف كل األحوال، وأساس ذلك العلم، بشىت ميادينه وختصصاته، يف 

واملواطنة ليستا جمرد شعار، يتغن به املتشدقون يف املعاهد واملراكز واجلامعات. فالوطن 
 وسائل اإلعالم وخمتلف املنابر، ولكنها أقوال وأفعال وآثار.
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 خاتمة:
ستظل متثالت الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي للشباب اجلزائري حروفا من ذهب، ال      

مهم، ففضال عما غالية متجذرة يف وجداهنم، باعثة لعزائمهم شاحذة هلم تصدى وال تفن،
باملعاين والقيم السامية، حىت إن قارئها ما  حتمله من مجال اللغة وفن البالغة، فهي مألى

متثل فيها يعكس مجلة من القيم اإلسالمية، وحزمة  يلبث إال ويرغب يف إعادة قراءهتا، وكلّ 
 من النصائح والتوجيهات العملية، تنّم عن صدق املصدر وبعد النظر. 

 

 خلتام تسجيل النتائج واملقرتحات التالية:ميكن يف ا
 ، أي قبل بروز ما أصبح يعرف بنظرية6910مقال التمثالت لإلبراهيمي كتب يف  -

ستينيات، استطاع من خالله رسم هيكل من التمثالت التمثالت االجتماعية يف مطلع ال
اصر الراقية، املوجهة للشباب اجلزائري على وجه اخلصوص، مشلت جمموعة من العن

 األساسية وأخرى جمسِّدة، يبقى منوذجا خالدا لغة ومضمونا.
 

 اإلبراهيميآثار ب اجلزائري، له مكانة خاصة ضمن للشبا مع إن مقال التمثالت، املوجه -
جل خطابات اإلبراهيمي وكتاباته موجهة لفئة الشباب، كما وإن   جيب التنويه إىل أنّ إال أنه 

دون، ينطوي على توجيهات ومتثالت، سواء أكانت كل أعماله، املدون منها وغري امل
 ضمنة، بل وحىت جلساته احلميمية ال ختلو من النصح والتمثل لألفضل.مصرُية أم 

 

مقال التمثالت لإلبراهيمي يستحق حتليال أكثر عمقا من النواحي السيوسيولوجية والرتبوية  -
تربية النشء وإعداد الشباب. ويف  واألدبية واللغوية، وميكن أن يستخرج منه منوذج تربوي يف

هذا اإلطار حنث على اقرتاحه موضوع دراسة يف مذكرات جامعية يف كليات اآلداب 
 واللغات وكليات العلوم االجتماعية.

 

االستثمار يف تكوين النشء والشباب هو اخليار االسرتاتيجي األويل، وعلى أساسه تبن   -
و صمام األمان من كل االحنرافات املسببة كل االسرتاتيجيات التنموية األخرى، وه

 لالختالل واملعمقة للتخلف.
 

إدراج وإيالء أمهية خاصة للتمثالت اإلبراهيمية يف الربامج الدراسية املتعلقة باللغة وبالرتبية  -
 املدنية واإلسالمية.
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ألن الّله تعاىل وهبين حافظة خارقة  اخلالصة:"... أشار إىل ذلك الشيخ اإلبراهيمي يف -(66)

 ...". وذهناا صيوداا للمعاين ولو كانت بعيدة ،للعادة وقرُية نرّية
فما بلغت تسع سنني من عمري حىت كنت أحفظ القرآن مع يقول الشيخ اإلبراهيمي: " -(60)

وألفية ابن معطي  ،ألفيه ابن مالك ومعظم الكافية لهفهم مفرداته وغريبه, وكنت أحفظ معه 
وتلخيص  ،وأحفظ مجع اجلوامع يف األصول ،اجلزائري وألفييت احلافظ العراقي يف السري واألثر

وأحفظ الكثري من شعر  ،ورقم احللل يف نظم الدول البن اخلطيب ،املفتاح للقاضي القزويين
معظم رسائل  وأحفظ ،السابعة املائة يف واألندلس املغرب شاعر التلمساين، مخيس بن عبدالّله أب

 ...".وأب املطرف بن أب عمرية ،وابن أب اخلصال ،وابن برد ،بلغاء األندلس مثل ابن شهيد
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ال تزول  " د رضي اهلل عنه:مسعو  ابن عنِ جاء يف احلديث الذي رواه ابن حبان والرتمذي  -(60)
َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حىت  ي سأَل عن أربٍع َعن ع م رِه فيما أفناه  وعن جسِدِه فيما أباله  وعن 

َتَسَبه  وفيما أنفَقه    ".ِعلِمِه ماذا َعِمَل فيِه وعن مالِِه ِمن  أَي َن اك 
 .م6902سبتمرب  68لسلسلة الثانية، السنة الثالثة من ا، 06جريدة البصائر، العدد -(61)

، جملة 6909ألقاها بنادي الرتيف بالعاصمة عام  حماضرة بعنوان "العمل االجتماعي"يف  -(60)
محد طالب أعن:  .6909( اجمللد اخلامس، جوان، جويليه، أوت 0،1،0 الشهاب )األجزاء

 .01ص، 6، ج6990 المي،دار الغرب اإلس اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،
(15)

 ري اإلبراهيمي، جملة آفاق للعلوم  بلعرب عبد القادر، البعد اإلسالمي يف كتابات البش -
 .018-010ص، ص 0261، 0، العدد6جامعة اجللفة، مج

(11)
من أبرز هذه التحديات: ضيق فرص العمل )املأجور والذايت(، االنفتاح الثقايف واضمحالل  -

ال احلريات، تفشي بعض القيم الدخيلة، تنامي بعض اآلفات االجتماعية الضوابط، ضيق جم
 وغريها، وهي تؤثر على بناء السلوك السوي للشباب.
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 بات محمد البشير اإلبراهيمياالتاريخ في كت
 

The history in the writings of Mohammed Al-Bashir Al-Ibrahimi 

 

 د.فارس كعوان                                  
  )الجزائر( 2سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                                            

 

 20/20/0202تاريخ القبول:                                68/20/2002 رسال:تاريخ اإل
 

 ملخص:
ىل تسليط ال تزال شخصية الشيخ البشري اإلبراهيمي رغم ما كتب عنها حباجة إ

على جوانب مغيبة وغري معروفة عنها، فالشيخ كان عاملا ضليعا وموسوعيا ليس فقط  أضواء
 ها موهبة فائقة.ثبت فيأيف  علوم اللغة العربية وبالغتها، بل أيضا يف علوم أخرى 

 

ولن نبالغ إن قلنا أن اإلبراهيمي كان ميتلك موهبة فذة يف عدد من العلوم اإلنسانية 
ي عند الشيخ مبكانة خاصة  بالنظر ظح ومن هذه العلوم علم التاريخ الذية، واالجتماعي

ن املعركة مع احملتل إلثبات الوجود حتتاج تقدمي أدلة إخلصوصية املرحلة اليت  عاش فيها، و 
مبا توفر لديه من  براهيمياألمم، وهو ما سعى إليه اإل أمام تارخيية تكذب ادعاءاته

 يطلع عليه من مصادر ودراسات.  إمكانيات، وما أتيح له أن
 

 النقد. الوعي التارخيي ،اإلصالح ،اإلبراهيمي، الكتابة التارخيية ،املنهج الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

       Despite what has been written on Sheikh Al-Bashir Al-

Ibrahimi, his personality needs to be in the light of researchers to 

clarify its aspects which are still unknown. Al Ibrahimi was a 

well-versed and encyclopedic scholar not only in the sciences 

and rhetoric of the Arabic language, but also in other sciences 

which have proven to make him a superior talent. 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

00 

 

        We will not exaggerate if we say that Sheikh Al-Bashir Al-

Ibrahimi had a unique talent in a number of human and social 

sciences, and among these sciences: the science of history that 

occupied a special place in his life; given the specificity of the 

period in which he lived. The battle against the occupier to prove  

existence needs to provide historical evidence which lies in the 

claims that Al Ibrahimi sought with what was available to him. 
 

keywords: The method, historical writing, Al-Ibrahimi, reform 

historical awareness , criticism. 
 

 :مكانة التاريخ عند رجال اإلصالح في  الجزائر 
التاريخ مكانة متميزة بني العلوم االجتماعية، وهو أحد العلوم اليت ظل اجلدل  ُيتلّ 

مطلق جمرى  التاريخ هو داللة علىو ، (6)يدور حول ماهيته ومنهجيته لكثري من الوقت
و استمرت  العصور، أقدم اليت وقعت منذو  احلوادث الفعلي الذي يصنعه األفراد والشعوب،

اللغة العربية التاريخ أو التأريخ يعن  يفو  حىت الوقت احلاضر، املكانوتطورت يف الزمان و 
يلتحق به و  وقته الذي ينتهي إليه زمنهعلى غايته و  تاريخ الشيء ، وقد يدلاإلعالم بالوقت

من ناحية التعيني وقائع الزمان وهو فن يبحث عن  اجلليلة، الوقائعاحلوادث و  ما يتفق من
 .(0)الزمانوالتوقيت وموضوعه اإلنسان و 

 

وقد وجدنا أن هذا املفهوم العام للتاريخ قد التبس عند الكتاب اجلزائريني يف العهد 
االستعماري بفعل السياسة االستعمارية، اليت عملت على تغييب الذاكرة اجلماعية 

 .(0)للجزائريني وتارخيهم

مرآة الغابر ومرقاة احلاضر، فهو دليل " يلي التاريخ بأنه:شيخ مبارك املقد عّرف الو 
وجود األمم وديوان عزها، ومبعث شعورها وسبيل احتادها وسلم رقيها" ووّضح أن دراسة 
التاريخ حتفظ األمة من االستالب الذي حتاول أمة أخرى فرضه عليها، واعترب أن دراسة 

 .(1)أخطاء املاضي وتفاديها يف املستقبل املاضي تتيح للمرء تطوير احلاضر باالستفادة من

واعترب املدين أن أبناء العربية يف اجلزائر جيهلون عن الوطن اجلزائري كل شيء مبا يف 
فكأهنم بذلك يعيشون يف ديار غري ديارهم، وأرض مل تنبت آبائهم وأجدادهم تارخيه:"ذلك 
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مقومات احلياة، فهم ال  كلّ أو كأهنم خلقوا على أرض مبتورة األصل جمهولة النسب، فاقدة  
 (0)"ها، وال يتساءلون عن مستقبل غدهايبحثون عن حوادث أمسها، وال يهتمون حبالة يوم

وأمهيته  أورد الشيخ عبد الرمحن اجلياليل طائفة من أقوال العلماء يف تعريف التاريخو 
يث معيشتهم علم تعرف به أحوال املاضني من األمم اخلالية، من ح" وقال عن التاريخ بأنه:

وسريهتم ولغتهم وعاداهتم، ونظمهم وسياستهم واعتقاداهتم وآداهبم، حىت يتم بذلك معرفة 
  .(1)أمة وجيل" أسباب الرقي واالحنطاط يف كلّ 

ي مبكانة هامة عند هؤالء املصلحني اجلزائريني، وال شك ظالتاريخ قد ح وهكذا فإنّ 
حيث مل يتضح  ن كتاباهتم وحتليالهتم،أن البشري اإلبراهيمي حني خاض فيه قد استفاد م

مفهوم التاريخ الوطين إال مع هؤالء الكتاب الرواد، الذين تعد كتاباهتم التارخيية ذروة تطور 
 الوعي التارخيي اجلزائري يف تلك املرحلة.

 جملتمع على كتابة التاريخ الوطينإىل جانب إصالح العقيدة وا عمل هؤالء الكتاب
خ مبارك امليلي، فقد روى أنه مل يكن قد درس التاريخ صغريا وال  وعلى رأس هؤالء الشي

كبريا، ولكنه كان مهتما برتاجم املاضني وتاريخ صدر اإلسالم والتاريخ احلديث، فقرأ 
واستوعب، ورأى كيف زّيف الفرنسيون تاريخ بالده، وأثّروا بذلك على عقول فئة من 

ه الفئة تنكر أن للجزائر تارخيا جديرا بالدراسة اجلزائريني كان يعرفها وخيتلط هبا، وكانت هذ
 .(0)به الفراغ يف انتظار ظهور مؤرخني أكفاء واإلطالع، فعزم على كتابة تاريخ لوطنه يسدّ 

وكان منهج البحث التارخيي احلديث من االعتماد على املراجع، ونقد الدراسات 
ظهر عند بعض الكتاب  السابقة وذكر حمتوى الكتاب، وغري ذلك من تقنيات البحث، قد

 .(8)اجلزائريني خصوصا منهم احملتكني باألوروبيني

 :العوامل المؤثرة في منهج اإلبراهيمي في الكتابة التاريخية 
ساعدت عوامل عدة يف تكوين الثقافة التارخيية لدى الشيخ اإلبراهيمي، منها انتماؤه 

ينه العلمي املتميز على يد عمه العائلي ألسرة توارثت العلم منذ أكثر من مخسة قرون، وتكو 
كانت األسر العلمية   حممد املكي، وكان جده أيضا من املهتمني بتقييد األنساب فقد
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حتتفظ بأنساهبا يف سجالت خاصة، ويف هذا اجملال ذكر الشيخ البشري اإلبراهيمي أنه رأى 
تسجيال عند جده سجال كان يسجل فيه املواليد اجلدد يف العائلة كما ضم هذا السجل 

 .(9)لسنوات ميالد كل أفراد العائلة مبن فيهم الشيخ البشري اإلبراهيمي
 

وسامهت رحالته ولقاؤه بعدد من العلماء يف مصر واملدينة املنورة ودمشق بتعميق 
، وكان متوفرة باحلد الكايف يف اجلزائر املعرفة التارخيية لديه، حيث أن كتب التاريخ مل تكن

لطات االستعمارية، على عكس املشرق العرب الذي كانت تلك دخوهلا ممنوعا من الس
 .(62)الكتب تطبع وتوزع حبرية

 

اليت  جعلته يعكف على  التعليم من العوامل وكانت ممارسة الشيخ اإلبراهيمي
ينهل منها لتحضري الدروس فتكونت لديه ملكة البحث و  االطالع على أمهات املصادر

 .(66)والتنقيب والتحليل والنقد
 

وهناك عامل حفز اإلبراهيمي على اخلوض يف الكتابة التارخيية وهو األوضاع املزرية 
اليت كانت تعيشها اجلزائر مما جعل اإلبراهيمي خيصص قلمه للدفاع عن خمتلف القضايا 

 .(60)الوطنية متسلحا بالعلم واملعرفة إلبراز خمتلف أوجه االستغالل االستعماري
 

 ة عند الشيخ البشير اإلبراهيمي:مميزات الكتابة التاريخي 
احلقل التارخيي بنفس مميزاته يف حقل األدب، حيث أخضع  تتميز كتابة اإلبراهيمي يف

وميكن  ،يعرضها للمهتمني من املشارقة يتقلمه املتني وبيانه لتبيان احلقائق التارخيية ال
 تلخيص ميزات الكتابة التارخيية عنده يف النقاط التالية: 

 

 بارات وسالسة األسلوب دون حشو أو إطناب.وضوح الع -

 التقسيم املنهجي لعناصر املوضوع إىل عناوين فرعية وفقرات جزئية. -

 .(60)املوظفةسعة االطالع وهو ما يظهر يف الزخم الكبري من املعلومات التارخيية  -
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  :مصادر االبراهيمي في الكتابة التاريخية 
مصادر يستقي منها الباحث معلوماته  التارخيية بشكل أساسي على تعتمد الكتابة

فالبحث يقوم على الوثائق واألرشيفات وال ميكن أن  (61)وعلى وثائق تارخيية تثري حبثه
 عنه لسرب أغواره.  يكتب املعنوي بالزمن الذي وظيفة املؤرخ االرتباط وتقتضي(60)دوهنما" يرتقي

  

نها لتبقى شاهدة على العصر وتبقى مهمة املؤرخ األساسية احلفاظ على الوثيقة بتدوي
تظل عالقة املؤرخ مبصادره جزءا من التساؤالت املعرفية املتواترة للمعرفة و  الذي كتبت فيه

 .(61)التارخيية
 

التعريف النظري جيعل مهمة املؤرخ األساسية هي احملافظة على الوثيقة  وهكذا فإنّ 
 ظلت منوطة به على الرغم من التقدم وحماولة استثمارها يف أحباثه التارخيية، وهي املهمة اليت

 الذي طرأ على وسائل البحث العلمي. 
 

فإننا نالحظ أنه ال يذكر املصادر اليت يستقي منها  إذا عدنا ملا كتبه اإلبراهيميو 
كتب   ها يف بداية حياته وهيأنه ذكر الكتب اليت  قر أمعلوماته التارخيية يف الغالب، حيث 

ه قرأ كتبا تارخيية نّ أالفقه والسرية ومتون اللغة ، بينما مل يذكر  األدب ودواوين الشعر  وكتب
 كاملسعودي والطربي  وابن كثري.

 

ه مل يعتمد على مصادر تارخيية، فاملطلع على أعماله جيد أن ثقافته نّ أوال يعين هذا 
فهو التارخيية واسعة مقارنة مع معاصريه الذين كان بعضهم ال يفقه شيئا يف تاريخ اجلزائر، 

 .ن األهايل والقوانني الردعية ...مثال يذكر عددا من القوانني الفرنسية ويشرحها كقانو 
 

ما كتبه من حماضرات تارخيية بالدقة يف ذكر عدد من األخبار متيز اإلبراهيمي في
واحلوادث التارخيية بتوارخيها خصوصا فرتة احلكم اإلسالمي لبالد املغرب واليت يكون قد 

 . (60)مصادرها التارخيية املباشرة  املخطوطة منها أو املطبوعة اطلع عليها من
 

جعلت الثقافة املوسوعية اليت متتع هبا اإلبراهيمي كتاباته تتميز بالغزارة يف املعلومات 
 والتنوع يف طرح املواضيع، وهذه الثقافة كانت مصادرها ثالث:

 لصغر.الكتب واملتون اليت حفظها  يف قريته على عمه يف ا أوال:
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املكتبات اليت زارها سواء مكتبة املدينة املنورة أو مكتبات دمشق والقاهرة  مما مكنه  ثانيا:
 من االطالع على نفائس الكتب.

احتكاكه بعدد من علماء عصره بالبالد اليت زارها زوده بعلوم مل يكن قد حتصل  ثالثا:
 عليها يف اجلزائر.

 

 

ذكر يف الغالب املصادر اليت استقى منها ال ي اإلبراهيمي وكما سبق أن قلنا أن
أيضا لكتاب الواقدي فيما يتعلق بفرتة الفتح اإلسالمي لبالد  ونرجح رجوعه معلوماته،

 املغرب وإن كان مل يذكره صراحة.
 

ه رجع ملا كتبه املؤرخ عبد الرمحن بن خلدون يف  كتابه العرب فقد  ذكره حني نّ أونعتقد 
بغية أو جنعة الرواد يف ر أخاه ُيي بن خلدون وكتابه "ية،كما ذكتطرق لتاريخ الدولة الزيان

وهو مطبوع يف " ملوك بين عبد الواد" الذي يبدو انه اطلع عليه مباشرة حيث قال عنه
وذلك الكتاب من أهم الكتب اليت ألفت يف تاريخ دولة ، (68)اجلزائر ومرتجم إىل الفرنسية"

 .(69)بين عبد الواد أو الدولة الزيانية
 

محد أاإلبراهيمي قد اعتمد على ما كتبه األستاذ  ويف فرتة التواجد الرتكي يبدو أنّ 
مل تعاجل هذه الفرتة ظلت غامضة  ، فاملعروف أنّ (02)توفيق املدين دون أن يذكره أيضا

 يف كتابه.  إليهارك امليلي توقف عندها ومل يتطرق وحىت الشيخ مبا بالتفصيل
 

ه اطلع على بعض الكتابات الفرنسية بأنّ  حيارة غريبة تو ووجدنا عند اإلبراهيمي عب
مرتمجة طبعا ألنه مل يكن يتقنها كما صرح هو نفسه، حيث كتب يقول عن فرتة االحتالل 

الكتب شيء من اإلنصاف  فصلت أخباره  يف كتب التاريخ الفرنسية ويف تلك"  الفرنسي:
 .(06)بعنف الدفاع واالستماتة فيه" واالعرتاف

 

أهم املصادر اليت اعتمد عليها اإلبراهيمي هي الشهادات الشفهية واالطالع  وتبقى
وقد وجدنا أن غالبية كتب املرحلة قد جلأ أصحاهبا إىل التأريخ انطالقا من  الشخصي،

الذاكرة والروايات الشفهية املتواترة كمحاولة لتعويض النقص يف املصادر، وال يعد ذلك عيبا 
 (00)دائما وإىل حني قريب مرتبطا بالرواية الشفهية. التاريخ ظلّ  نّ إيف هذه الكتابات بل 
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 ة عند حديثه مثال عن بعض األحداثاإلبراهيمي من الروايات الشفهي استفاد 
لكتاباته ميزة  على الروايات الشفهية املعاصرة لبعض احلوادث التارخيية وأعطى اعتماده

ن الروايات النادرة، كروايته عن عمه بعض علمية خاصة هي مجع روايات تارخيية تعد اليوم م
هذا  يسجل فيه املواليد اجلدد يف العائلة كما ضمّ لديه سجل كان األخبار، وذكره أن جده  

 (00)السجل تسجيال لسنوات ميالد كل أفراد العائلة مبن فيهم الشيخ البشري اإلبراهيمي.
 

"وقد شهدها جدي  :سرتهوما ذكره عن ثورة الباشاغا املقراين نقال عن أفراد من أ
ووالدي وعمره سبع عشرة سنة حاملني السالح واستشهد فيها مجاعة من قبيلتنا وكان 
املقراين يعتمد على قبيلتنا لسكان اجلوار والعصبية وعلى جدي ملكانه يف العلم والكلمة 

 (01).يقص علّي أخبار الوقائع اليت شهدها هو وأبوه" -رمحه اهلل -النافذة، وكان والدي
 

 6906بنفسه فمثال يف حدود سنة  ابعض احلوادث اليت  عايشه هيميوذكر اإلبرا

حضر حماضرة للشيخ احممد بن رحال وهو من أهم رجال السياسة آنذاك وله مواقف من 
خيطب يف اجمللس املايل اجلزائري  الذي كان (00)بعض املسائل خصوصا التعليم األهلي

عدم إتقانه اللغة الفرنسية، فرأى السامعني خاشعني بالفرنسية، ومل يفقه كلمة منها ل
ناء أحد احلاضرين من أب هخرب أأوربيني وصحافيني ونظارة، و منصتني، من نّواب مسلمني و 
 (01)يف خصومه. أن هذا الرجل يسحر ببيانه ويؤثّر به  :ذلك اللسان وممن ُيسن العرب

 

 :منهجية عرض الحوادث التاريخية عند اإلبراهيمي 
 6900اإلبراهيمي جمموعة من احملاضرات التارخيية يف القاهرة يف شهر ماي  ألقى البشري     

ألقيت هذه  وهي حماضرات استعرض فيها تاريخ اجلزائر وأظهر فيها ثقافته التارخيية،
 .عهد الدراسات العربية العليامباحملاضرات ارجتاال يف أربعة أسابيع، على تالمذة قسم التاريخ 

 

 إحياء البيان العرباإلبراهيمي يف" فعائد إىل رغبةدواعي هذه احملاضرات  و أما عن
وإعادة جمد العرب ومفاخرهم، وجتديد تارخيهم وروحانيتهم وأخالقهم، والتكفري عما اقرتفته 

وباعدت بني القلوب حىت مّكنت  مآمث فّرقت الكلمة وشّتتت اجلمع أجيالنا السابقة من
ته، فأخذنا بقشورها من غري أن نشاركهم يف لباهبا، وأنست املاضي فينا للغرب ولغاته وماديا
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املشرق فانفصل عنه احلاضر فأظلم واختّل، فلم نستطع أن نبين عليه مستقبالا بامساا عن 
حياة ختّزها خضرة ذلك املاضي ونضرته، فتثمر السعادة والسيادة والعزّة والكرامة، وتعود 

 .(00)دم العرب كّلما صفا ورّق"إليها تلك اخلصائص األصيلة يف ال
 

اليت حددت له موضوع احملاضرات  وقال اإلبراهيمي أن إدارة املعهد املذكور هي
األربع، وهو االستعمار الفرنسي يف اجلزائر فيما بعد احلرب العاملية األوىل وآثار احلركات 

وفيه حّقه أربع الوطنية فيها يف هذه احلقبة من الزمن، واملوضوع طويل عريض عميق، ال ت
 .(08)حماضرات حمدودة الدقائق، وال عشر حماضرات

 

فمن حق اجلزائر عليكم أن تعرفوها " ويقول اإلبراهيمي خماطبا تالميذه من املشارقة: 
 وا حمنتها حمنتكمارخيكم، وأن تعدّ وتصلوا رمحها وأن تدرسوا تارخيها الذي هو جزء من ت

 .(09)..." وقضيتها جزءاا من قضيتكم
 

".. كتبت بعد إمتام احملاضرات ما  ا عن منهجه يف عرض حماضراته تلك فقد قال:وأمّ 
ُياذي معانيها، وما بقي يف الذاكرة من بعض ألفاظها، ومل أقف عند حدود تلك املعاين 

 ألن الكتابة تبقى وتعّم فائدهتا فتوّسعت فيها وزدت عليها ما هو أصل هلا أو متفرّع عنها،
ه أعراض سائلة زائلة، وأملمت فيما كتبت بشيء من تاريخ اجلزائر من يوم خبالف الكالم فإنّ 

أسلمت، ومن يوم تعرّبت، مث بشيء من أخبار الدول اليت قامت هبا من أهلها، مث مررت 
 .بتاريخ العهد الرتكي وهو أطول العهود فيها، مروراا أهدأ مما مسعه الطاّلب ميّن وأبطأ

 

زائر مشتق من قبيلة بين مزغن الرببرية اليت كانت تقيم اسم اجل ووضح يف البداية أنّ 
كانت كلمة اجلزائر اليت تطلق اليوم على عاصمة القطر، مث على القطر  ، فبساحل اجلزائر

 .(02) "جزائر بين مزغنان" مضافة، في قال -كله تستعمل يف أوائل ما أطلقت
 

ة اآلن، وكانت يف هذا وبنو مزغنان قبيلة بربرية تعمر ساحل البحر، حيث املدين
 اء يصطنعها الصّيادون لصيد السمكاملوضع من شواطئ البحر األبيض صخور بارزة يف امل

لتعّددها وتقارهبا  "جزائر" ولسكناهم يف السنة أو يف معظمها، فيطلق عليها الناس لفظ
اجملّردة  وإحاطة املاء هبا، مث هجر املضاف إليه ختفيفاا يف االستعمال، وشاعت كلمة اجلزائر
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علماا على املدينة اليت غّطت الساحل اجلميل، واّتسع عمراهنا حىت غّطى اجلبل الذي تستند 
، ومل تتخذ اجلزائر عاصمة هلذا القطر "إكوسيوم" إليه. وهي تقع مبوضع مدينة قدمية امسها

دث فيه مث وضع عنوانا هو :" فتح العرب إلفريقيا الشمالية" حت .الواسع إال يف العهد الرتكي
عن الفتح اإلسالمي لبالد املغرب واملراحل اليت مر هبا ذاكرا جمموعة من التواريخ ولكن دون 

 (06)أن يذكر مصادره يف ذلك.
 

ح فيه ظهور تصارع وضّ  وانتقل ملا مساه "حقبة املد واجلزر للجزائر بني تونس ومراكش"
 سية باملغرب األقصى.األمويني والعلويني وما آل إليه ذلك من نشوء الدولة اإلدري

 

اجلزائر "املغرب األوسط" كانت يف أغلب عهودها اإلسالمية موزعة بني  وقال أنّ 
مراكش وتونس فكان القسم الشرقي منها يتبع يف الغالب لتونس ويتبع القسم الغرب 

، ومضى يف تعداد الدول اإلسالمية اليت ظهرت بإقليم املغرب األوسط رب األقصىللمغ
 .(00)م928هـ/  091م وانقرضت عام  016هـ/  611لة الرستمية اليت نشأت عام بادئا بالدو 

 

م 900هـ/001مث ذكر الدولة الصنهاجية الزيرية اليت ظهرت جببل التيطري عام 
سبق من الزيرية، وحتدث عن أم ، والدولة الفاطمية رغم أهنا 6600هـ/  010وانقرضت عام 

م وانقطاع دعوهتا من القريوان عام 929هـ / 090عام  جناح دعوهتا بني قبائل كتامة ونشأهتا
 .(00)م باستقالل الدولة الباديسية الصنهاجية عنها900هـ/ 016

 

م، وانقرضت عام 6000هـ/100بتلمسان اليت نشأت عام  وحتدث عن الدولة الزيانية
ك م باستيالء األتراك عليها، وذكر ما عانته هده الدولة من جانب املمال6011هـ/ 900

 . (01)اجملاورة هلا وهي احلفصية يف الشرق واملرينية يف الغرب
 

وانتقل للحديث بعد ذلك عن الدولة الرتكية، والظروف اليت نشأت فيها بفعل تدهور 
أحوال املغرب األوسط واستغالل األتراك لتلك الفرصة لتوطيد أركان دولتهم وخصص هلذه 

الدين بربروس وبعض خلفائه، وجهادهم الدولة عددا من الصفحات حتدث فيها عن خري 
ضد اإلسبان ومراحل احلكم الرتكي باجلزائر، ووصف حالة البالد العلمية على عهدهم 

 . (00)بالصفحة السوداء يف تاريخ اجلزائر العلمي لتدهورها
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وتطرق للحديث عن االحتالل الفرنسي للجزائر، ومقاومة األمري عبد القادر وهنايتها 
 اليت قال عنها: 6806ومة الشعبية بعد ذلك، وحتدث عن ثورة املقراين عام واستمرار املقا

وقد شهدها جدي ووالدي وعمره سبع عشرة سنة حاملني السالح واستشهد فيها مجاعة "
 .(01)من قبيلتنا وكان املقراين يعتمد على قبيلتنا لسكان اجلوار والعصبية .."

 

تعمار الفرنسي حبسب تأثريهم فيه وتأثرهم وقسم اإلبراهيمي حالة اجلزائريني مع االس
 به إىل ثالث مراحل رئيسية هي:

  

غلب نواحي أحلة الثورات املتصلة احللقات يف وهي مر  6806-6802: املرحلة األوىل
 القطر كما قال.

 

وهي مرحلة تدهور احلالة النفسية لشعب اجلزائري  6961 -6806 املرحلة الثانية:
 ه.وحتكم املستوطنني يف مصري 

 

وهي مرحلة تأثري احلرب العاملية األوىل على اجلزائريني  6901 -6961املرحلة الثالثة: 
وخصص من املرحلة األخرية حيزا (00)وظهور احلركة الوطنية وتأسيس مجعية العلماء،

 هاما أشار فيه لظروف نشأة اجلمعية ومبادئها وصوال إىل اندالع الثورة التحريرية ضدّ 
 .(08)ري الفرنسيالنظام االستعما

 

 ، ومبعاين واضحةللحوادث التارخيية عرضا سلسا بلغة راقية براهيميء عرض اإلوجا
ن الدول إ، فقد كان يركز على القول وكان يتدخل ليبدي رأيه اخلاص يف عدد من احلوادث

رض اجلزائر هي دول جزائرية صميمة، وهو يف هذا يفند أسالمية اليت ظهرت على اإل
قامت مل يكن للسكان احملليني  كون بعض الدول اليت  الكتاب األجانب منادعاءات بعض 

 .(09)أي دور فيها
 

"ويف بعضها منازل قبيليت ومسقط رأسي، ومل  محاد: عن قلعة بين ويقول اإلبراهيمي
تزل آثار قلعة محاد ماثلة إىل يومنا هذا، وال يوجد ملوقعها نظري يف املناعة الطبيعية، وإن 

 ق بالقوة واالتساع مع وعورة املسالك املؤّدية إليها.آثارها لتنط
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اهلل الشيعي ومسّاها دار اهلجرة وجعلها مبعث ا أبو عبدــاليت أّسسه "ايكجان" ةــومدين 
فنشأة  ،هي قريبة من بلدنا بنحو مائة ميلدعوته، ما زالت معروفة هبذا االسم إىل اآلن و 

تقلت بعد ذلك إىل القريوان واملهدية، وقد بسطت الدولة الفاطمية كانت يف اجلزائر، وإن ان
سلطاهنا ألول نشأهتا على القسم الشرقي من القطر اجلزائري، أعين ما يشمل مقاطعة 

 .(12)قسنطينة
 

وهذه الدولة أيضاا نشأت يف صميم اجلزائر من صميم " ويقول عن الدولة الزيانية: 
نو عبد الواد، وكانت قاعدة مملكتهم أهل اجلزائر، ومن أوسط قبائل زناتة نسباا، وهم ب

تلمسان" ومبلوكها ي أ" وكان للمؤرّخ ابن خلدون مالبسات هبذه املدينة مدينة تلمسان
الزيانيني، وألخيه ُيىي بن خلدون إقامة فيها وكتابة عن ملوكها، وقد كتب ُيىي هذا تارخياا 

وهو مطبوع يف اجلزائر ومرتجم  "بغية أو جنعة الرواد يف ملوك بين عبد الواد"  لدولتهم، امسه
 .(16)إىل الفرنسية

 

 فقد النصارى ارخيها ارتبط باجلهاد ضدّ ن تإتراك باجلزائر اهيمي عن دولة األبر وقال اإل
مقتضية لنتيجتها  إخواهنم فيها، عن جندة وختاذل املسلمني األندلس، كانت نكبة اإلسالم يف"

املسلمني أينما كانوا، وأقرب بالد املسلمني الطبيعية، وهي ضراوة اإلسبان وتكالبهم على 
 .(10)فريقيا، والقضية من أساسها صليبية سافرة، وأول االنتصار يغري تأخرهإإليهم مشال 

 

ه أطول عهود احلكومات املتعاقبة على اجلزائر يف نّ أبراهيمي عن العهد الرتكي وقال اإل
ن الدول اليت نشأت مثل ما اتسعت تارخيها اإلسالمي، ومل تتسع رقعة اجلزائر على دولة م

 زائر ثالمثائة سنة وتسع عشرة سنةيف العهد الرتكي، فمدة العهد الرتكي العثماين يف اجل
 .(10)وينقسم إىل مخسة أدوار، حبسب نوع الوالة الذين تعاقبوا على حكم اجلزائر

 

جلزائر ن حتدث عن سقوط مدينة اأوبعد  اإلبراهيمي  لفرتة االحتالل الفرنسيويصل 
غياب  إىل اليوم وهي وما ارتكبه احملتل حتدث عن قضية جوهرية ال زال الباحثون يواجهوهنا

 .(11)مصادر باللغة العربية عن تلك احلقبة
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"ومن احملزن أن أخبار ذلك االحتالل الظامل، وأخبار تلك  وكتب يف  هذا اخلصوص:
ر الدفاع الشريف الذي قام به احلرب وما ارتكبه اجليش الفرنسي فيها من موبقات وأخبا

ذلك مل يسطر فيه  الشعب اجلزائري، وما أظهر فيه من بطولة وما ظهر فيه من أبطال، كلّ 
   ذكرات خصوصية، ماتت مبوت أصحاهباحرف بالعربية من أبناء اجلزائر، إال أن تكون م

على أو تناستها األجيال الالحقة ألسباب بعضها يرجع إىل متكن االستعمار وحرصه 
طمس احلقائق اليت ال جتري مع هواه، وعمله على نسيان الشعب اجلزائري ألجماده وعلى 

 .(10)تصّوره للحقائق مقلوبة أو مشّوهة، حىت تضعف فيه ملكة التأسي مث متوت
 

وشاء اهلل أن تسقط فرنسا أمام اجليوش " :ونتائجها عن ثورة املقراين وكتب اإلبراهيمي
زمية، وتفرض عليها تلك الضريبة الثقيلة فتعطيها وهي صاغرة، مث اجلرمانية، وهتزم شّر ه

 .(11)جتمع فلول جيشها وجتّهزها لتحطيم ثورة املقراين، فتّم هلا ذلك
 

السلطات االستعمارية  كانت حيث الفرنسية، االستيطانية السياسة نع اإلبراهيمي وحتدث     
 عد انتزاعها من األهايل اجلزائريني.ب األراضي ألوروبيني أخصبتعمد ملنح املستوطنني ا

 

يبيح ألصغر وهو قانون جمحف ظامل  ندجيينااأل وأقانون االهايل  كما حتدث عن
حاكم فرنسي أن يسجن األهلي مخسة أيام ويغرمه مخسة عشر فرنكاا، وله أن يضاعفها 

من عشرات املرّات من غري سؤال وال جواب وال استئذان ممن هو أعلى منه، وال متكني 
دفاع ولو بكلمة، وقد تكون الكلمة الواحدة من فم السجني موجبة لسجنه مخسة أيام، أو 

حضرة احلاكم، وكانت كلمة واحدة من معّمر أوروب يلقيها إىل  عشرة أيام أو ما شاء
احلاكم بأن فالناا األهلي امتنع من أن يبيع يل أرضه كافية يف بقائه يف السجن أشهراا مع 

 .(10) حىت يبيع أرضه بالقيمة اليت يرضاها املعّمرمضاعفة التغرمي
 

براهيمي للحديث عن بوادر العمل السياسي  يف  اجلزائر  مع حركة األمري وانتقل اإل
خالد بن اهلامشي بن األمري عبد القادر الكبري، "وهو رجل شجاع جريء ...فلما أحيل 

وته مطالباا يف جرأة وإحلاح على املعاش يف أواخر احلرب األوىل كان من أول من رفع ص
حبقوق اجلزائريني، وكان الظرف كما وصفنا مناسباا، وأعانه على ذلك مسعته الن َسبية ومسعته 

 .(18)العسكرية، واقتحم املعارك االنتخابية للنيابة ألول ظهورها يف اجلزائر ففاز يف مجيعها"
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 :الوعي التاريخي عند اإلبراهيمي 
 التبصر الدائم واهلادف بالتاريخ القريب والبعيد الذايت هأنّ ي عّرف الوعي التارخيي ب

من خالل التوغل املركز يف قراءة صفحات التجارب  -أي التبصر -واملوضوعي احلاصل
البشرية الكثرية واملتنوعة وفحصها وتدبر أبعادها وخلفياهتا واكتشاف املؤثرات والسنن اليت 

عتبار وحماولة تفهم األسس النفسية للكثري من سامهت يف بعثها وإجيادها قصد التزود واال
األحداث والصراعات واالنفعاالت والتأثريات واحلروب، احلاصلة واملتولدة عرب األيام يف 

 .(19)تاريخ البشرية احلافل والطويل
 

والوعي التارخيي قد ارتبط مبرحلة تارخيية حامسة يف تاريخ البشرية وهي القرن التاسع 
رن ظهرت الدولة املعاصرة مبقوماهتا األساسية ومهامها اجلديدة اليت عشر ففي هذا الق

تضطلع هبا واألهداف اليت حددهتا لتطوير جمتمعاهتا، وليس جمرد صدفة أن نسجل يف 
م من ناحية أخرى بداية ذلك الوعي الذي طرأ على الكتابة التارخيية 69مستهل القرن 

فن من الفنون األدبية ليصبح بعد ذلك  وعلى التاريخ الذي كان حىت ذلك الوقت جمرد
 (02)على منهج خاص به وأدوات حبث متيزه عن فروع املعرفة األخرى. يتوفر علما قائما بذاته

 

د من الوقائع والفرتات التارخيية يظهر وعي االبراهيمي بالتاريخ من خالل حتليله لعد
 األحداث، ملّون بألوان الوالةل بمثال: "وتاريخ هذا العهد حاف فقد قال عن العهد العثماين

إذ كان منهم الظامل لنفسه وللناس، ومنهم املقتصد، ومنهم الصاحل، ولكن صالح الصاحل 
فال  ر يف بناء مسجد حيث تكثر املساجدمنهم كان من ذلك النوع الرتكي الذي يظه

أو قّبة  يكون جامعاا بل مفّرقاا، أو يف بناء ميضأة للوضوء أو سبيل للشرب أو إقامة ضريح
 .(06)"لو دام أعماهلم أنفع هو وهذا النوع اخلري، سبيل على مال أو وقف ومهي، أو حقيقي لويل

 

شّخص اإلبراهيمي احلقبة العثمانية يف  اجلزائر  تشخيصا عجيبا فقال :"أما تارخيهم و 
السياسي واإلداري، فصفحاته األوىل كانت مشرقة بأعمال بابا عروج وخري الدين احلربية 
وانتصاراهتما فيها، وقد غّطت احملاسن فيها على املساوئ، واعتربمها الناس منقذين لإلسالم 

فلم تبِق عني الرضى لعني السخط جماال، وجاء َمن بعدمها فخلطوا  -وهو احلق -وأوطانه
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، وطال العهد فثقلت الوطأة وساء اجلوار، وفشت الرشوة عمال صاحلاا وآخر سّيئا
 .(00)"ماء ففسدت القلوب والنّيات...واملصادرات وسفك الد

 

ويقول اإلبراهيمي واصفا احلالة العلمية يف العهد العثماين :"..وأما احلالة العلمية يف 
ذلك العهد فهي الصفحة املغسولة من ذلك التاريخ، بل هي الصفحة السوداء يف تاريخ 

الرتكي يف العلم، وال  اجلزائر العلمي، فما رأت اجلزائر عهداا من عهودها أجدب من العهد
أزهد من حكوماته فيه، ويعّلل كثري من الناس ذلك بأن من خصائص الشعب الرتكي أنه 

 .(00)..."شعب حرب ال علم، وقد يكون هذا التعليل قريباا من احلق
 

ويدافع اإلبراهيمي باحلجة واملنطق عن مقاومة األمري عبد القادر، ويرد على الطاعنني 
وهو ُياورين  ولقد قال يل أحد األصدقاء األدباء، يف هذا األسبوع،له: يف  استسالمه بقو 

إنه يعّد تسليم هذا األمري وجناته بنفسه غميزة يف  :يف شأن من شؤون األمري عبد القادر
قيمته التارخيية بل يف دينه، وكان من مقتضيات إمارته وزعامته وبطولته أن يقاتل حىت 

ه اخلامتة السّيئة اليت سن هبا ملن بعده سنة التسليم والرضي ميوت، وأن ال خيتم أعماله هبذ
 (01)باهلجرة االختيارية، ومن معاين هذا الرضى أنه حرص على احلياة.

 

مل يكن بدعاا من قادة احلرب يف أن استسالم األمري عبد القادر" وكان رد اإلبراهيمي
ف منها أشياء، ونظن به التسليم فقد اتبع سنة من قبله، أما أسباب تسليمه فنحن نعر 

أشياء، هي األشبه حباله ومقامه، أما ما نعرفه فهو اختالل صفوفه، وخذالن كثري من 
خذالناا تكون  -ومنهم بعض مشايخ الزوايا الصوفية وبعض األمراء من اجلريان -املارقني له

حلرب يف نتيجته الالزمة االضطرار إىل قتاهلم، ومعن هذا أنه بني عدوين، ومضطرٌّ إىل ا
ميدانني. وأما ما نظنه به فهو أنه كان ينوي إعادة احلرب مع الفرنسيني، بعد اتصاله مبقّر 
اخلالفة واجتماعه بأهل احلل والعقد فيه، وهذا ما نفّسر به اختياره اسطمبول دار هجرة 
ويؤيّد هذا التفسري تلكؤ فرنسا يف السماح له بالسفر إليها، كأمنا خامرها شيء من هذا 

 (00)".ملعن، أو استدّلت بالقرائن عليها
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 6806 الثورة الشهرية ضد الفرنسيني عامشخصية املقراين قائد  وينتقد اإلبراهيمي
واحلاج أمحد املقراين رجل شجاع مؤمن، ولكنه كرجال عصره متوسط الشخصية " بقوله:

تدبري تنقصه احلنكة والبصرية، وفت يف عضده شيء آخر وهو ختاذل بعض شركائه يف 
الثورة، وقيام بعض الوجهاء ذوي النفوذ بثورة ال صلة هلا بثورته يف رأي وال تدبري وال قيادة 
فكانت هذه املنافسة مفسدة لنّيات كثري من الناس، على أن بعض القبائل مل تشارك يف 

ت تعاونت مع فرنسا، فهذه العوامل جمتمعة أدّ  -وهي قليلة -الثورة ترّبصاا وانتظاراا، وبعضها
 (01)".إىل فشل ثورة املقراين

 

نه مل تقع بعد ثورة املقراين ثورة ذات بال، وإمنا وقعت انتفاضات أويقول االبراهيمي 
حملية مرجتلة من بعض الرؤساء وقبائلهم احملدودة العّد، ومل تكّلف فرنسا يف القضاء عليها 

 .إال أسابيع أو أشهراا
 

البالد والعباد  بالء وفني املبتدعة واعتربهم سببه اإلبراهيمي انتقادا الذعا للمتصووجّ 
واستغّل الدّجالون من املتصوفة والدراويش، الذين اصطنعتهم فرنسا لغاية " حيث قال:

التخدير، هذه احلالة النفسية يف الشعب، فتعاهدوه مبنّومات ينسبوهنا إىل الدين وما هي من 
 (00).إميان بالقدر الرضا باالستعمار الدين، وفحوى تلك املنومات أنّ 

 

منتحلي التصوف على صفحات  ظهر موقفه من الدجالني منأن أ وسبق لالبراهيمي
 (08).6900متر مجعية العلماء  املسلمني سنة سجل مؤ 

 

والشيخ احلاج حممد بن رّحال كان زميال عن الشيخ احممد بن رحال الندرومي: "وقال 
ائري، وكان أقرب الناس إىل تأييده، ولكنه كان لألمري خالد يف النيابة باجمللس املايل اجلز 

رجال بعيد النظر واقعياا ينظر إىل األشياء بعني احلكيم ال بعني السياسي، وينظر إىل 
اجلزائريني بعني املسلم فريى أهنم بالء على أنفسهم قبل بالء االستعمار، وأن الواجب أن 

 غري ذلك من أنواع اإلصالح يصلحوا أنفسهم جبمع الكلمة واحملافظة على الدين، إىل
 .(09)الداخلي املمكن"
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 خاتمة:
 ها على النحو التايل :ىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصيف هناية هذا املقال خنلص إ

 

كان الشيخ البشري اإلبراهيمي شخصية ذات ثقافة موسوعية وميكن دراستها من  -
 خمتلف اجلوانب.

 

داخل الوطن وخارجه من معارفه يف شىت العلوم  زاد التكوين العلمي للشيخ اإلبراهيمي -
 اإلنسانية واالجتماعية.

 

ده ملكة وحس تارخيي هبا بل تتكونت لدى الشيخ اإلبراهيمي نظرا للظروف اليت مر  -
 ء عن مؤرخي هذا العصر.ال يقل يف شي

 

عدم إتقان الشيخ اإلبراهيمي للغات األجنبية مل ُيرمه من االطالع على ما كتب عن  -
 ئر بفضل الرتمجات اليت كان يلتهمها حفظا ونقدا وحتليال.اجلزا

 

مل يكن موقف الشيخ اإلبراهيمي من أحداث التاريخ موقف الناقل بل احمللل واملناقش  -
واملفسر وهذا نظرا للشخصية اليت كان يتمتع هبا الشيخ وروح النقد لديه اليت امتلكها 

 األدبية الواسعة. من مطالعاته
 

 التالهوامش واإلحا
 التارخيي واألدب، مؤسسة املختارعبد الكرمي إبراهيم دوحان: دراسات يف منهج البحث  -(6)

 .  10، ص 0229، بريوت: 6ط
 .100، صدت، دار املعرفة بريوت: 1بليسنر: "مادة تاريخ" يف دائرة املعارف اإلسالمية،مج -(0)
 6998، بريوت: 6الغرب اإلسالمي،ط ، دار0القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، ج أبو -(0)

 .020ص 
  0220، دار الكتاب العرب، اجلزائر:6مبارك امليلي: تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج -(1)

 .60ص 
 .0، ص6910 ، دار الكتاب، البليدة:0أمحد توفيق املدين: كتاب اجلزائر، ط -(0)
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، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر: 0، ط6: تاريخ اجلزائر العام، جعبد الرمحن اجلياليل -(1)
 .61، ص 6991

 .00، ص 0220، 6مبارك امليلي: تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج -(0)
 .020، ص 0أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -(8)
 .000، ص6990 ،6بريوت،ط ،، دار الغرب اإلسالمي0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(9)
  6900اجلزائر، رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -(62)

 .690-690ص 
 إلبراهيمي، قسنطينة، مطبعة البعثا البشري حممد الشيخ الرائد اإلمام: فضالء الطاهر حممد -(66)

 .116 ص، 6910
  رخيية عند الشيخ اإلبراهيمي، ضمن كتاب جمادلة اآلخرالثقافة التا أبو القاسم سعد اهلل: -(60)

 .610، ص0221، 6ط دار الغرب اإلسالمي ، بريوت،
 .660، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(60)
محد العلي، مؤسسة أتر: صاحل  جفري باراكلو: االجتاهات العامة يف األحباث التارخيية، -(61)

 .060ص ، 6981، 6بريوت، ط الرسالة،
(60)- Pierre Asouline: Quest ce qu’un historien ? in Vingtiemesiecle revue 

d’histoire, année 1987, vol15, n°1, p 110. 
(61)-Oleg Hievnjuk : L’historien et le document, in les cahiers du 

monde russe, année 1999, vol 40, n°11, p109. 
 .660ص  ة عند الشيخ اإلبراهيمي،الثقافة التارخيي د اهلل:أبو القاسم سع -(60)
 .662، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(68)
 60حممود بوعياد: من آثارنا املغمورة بغية الرواد يف أخبار بين عبد الواد، جملة األصالة، ع -(69)

 .060، ص 6900فريل أ -مارس
 عن الفرتة العثمانية باجلزائر عنوانه حممد عثمان باشا.كتابا   6900اصدر املدين سنة  -(02)
 .668، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(06)
 .020، ص 0أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -(00)
 .000، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(00)
 .606املصدر نفسه، ص  -(01)
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 يام، دار األ6908-6808ر: سي احممد بن رحال عميد الشبان اجلزائريني صربينة الواع -(00)
 .680، ص 0269، 6عمان، االردن، ط

 .610، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(01)
 .609ص  املصدر نفسه، -(00)
 .98، ص 0ج ،املصدر نفسه -(08)
 .626، ص 0ج ،املصدر نفسه -(09)
 .620، ص 0ج ،املصدر نفسه -(02) 
 .620-620، ص 0جاملصدر نفسه،  -(06)
 .620-620، ص 0، جاملصدر نفسه -(00)
 .629-620، ص 0ج ،املصدر نفسه -(00)
 . 666-629، ص 0ج ،املصدر نفسه -(01)
 . 668-666، ص 0ج املصدر نفسه، -(00)
 .600-668 ، ص0ج ،املصدر نفسه -(01)
 . 600-600، ص 0ج ،املصدر نفسه -(00)
 .610 -600ص ، 0جدر نفسه، املص -(08)
 .610 -600، ص 0، جاملصدر نفسه -(09)
 .628، ص 0ج املصدر نفسه، -(12)
 .629، ص 0، جاملصدر نفسه -(16)
 .666، ص 0، جاملصدر نفسه -(10)
 .661، ص 0ج املصدر نفسه، -(10)
ة ، جمل6800جياليل صاري: خمطوطات قسنطينة ومصريها بعد سقوط املدينة يف سنة  -(11)

 .600-601،  ص 6981أفريل  -، مارس82األصالة، ع 
 .668، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(10)
 .602ص ، 0املصدر نفسه، ج -(11)
 .600، ص 0ج املصدر نفسه، -(10)
 .608، ص 0، جاملصدر نفسه -(18)
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لعلمي من أقدم فاطمة قدورة الشامي: علم التاريخ: تطور مناهج الفكر وكتابة البحث ا -(19)
 .600، ص  0226العصور إىل القرن العشرين، دار النهضة العربية، بريوت: 

مجال قنان: قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث، منشورات املتحف الوطين  -(02)
 . 066، ص 6991للمجاهد، اجلزائر: 

 .660، ص 0حممد البشري اإلبراهيمي: اآلثار، ج -(06)
 سه والصفحة.املصدر نف -(00) 
 املصدر نفسه والصفحة. -(00)
 .669، ص 0، جاملصدر نفسه -(01)
 .602-669، ص 0جاملصدر نفسه،  -(00)
 .606، ص 0، جاملصدر نفسه -(01)
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 تجليات بنية الشاهد الثقافي في آثار اإلمام اإلبراهيمي
 

Reflections of the structure of the cultural witness in the traces of 

Imam Ibrahimi 
 

 حسين عمر دراوشة       أ.                                             
 (السودان) جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم                              

 

  60/26/0202تاريخ القبول:                              00/66/0269تاريخ اإلرسال: 
 

  ملخص:
يت نت بنية الشاهد الثقايف يف اآلثار الاإلمام اإلبراهيمي نتاجات إبداعية كوّ  فخلّ       

كما  احلضارية ألمة العرب واملسلمني باخللفية تتصل تركها، وي الحظ أن هلا معامل وأعماق
بأوعية املعلومات وأساليب التفكري يف األطروحات واالستبصارات اإلصالحية  أهنا ترتبط

 اإلبراهيميا يسعى هذا البحث إىل بيان جتليات بينة الشاهد الثقايف يف آثار ذـ؛ لمهااليت قد  
تكويناته الرئيسة كذا و  الثقافية آلثاره، رجعيةامل وذلك من خالل تسليط الضوء على

، واليت تتصل هوأساسيات نشأته، واحلديث عن جتليات الشاهد الثقايف يف سياق آثار 
نب اللغوية والسياسية والقومية والتارخيية واالجتماعية والدينية بالفلسفة الثقافية ذاهتا، وباجلوا

 خامتة البحث ومن مثوالوطنية والسيادية، وتوضيح كل ما سبق باملنهج الوصفي التحليلي، 
 وفيها النتائج والتوصيات وفهرس للمصادر واملراجع. 

 

   .ات، بينة الثقافة، اإلبراهيميالتجلي :مفتاحيةالكلمات ال
Abstract:  
       Imam Ibrahimi left creative productions that built the 

structure of the cultural witness in the traces he left. It is noted 

that this cultural witness has its features and depths in the 

cultural background of the Arab and Muslim nation, as well as 

its links to the information vessels and methods of thinking 

represented by Ibrahimi reformist prophecies. This paper aims at 

demonstrating the cultural witness in the traces of Imam 

Ibrahimi, by highlighting the structure of the cultural witness in 
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the traces of Imam Ibrahimi; its main composition and the 

fundamentals of its inception. It also talks about the 

manifestations of the cultural witness in the context of the 

implications of Imam Ibrahim cultural, linguistic, political, 

national, historical, social, religious, nationalaspects. It will 

clarify all of the points above  in an analytical descriptive 

approach. Then the conclusion of the research, with the results 

the recommendations, and a catalog of sources and references. 
 

.Keywords: manifestations, evidence of culture, Brahimi 
 

 مقدمة: 
ى أمهيتها يف ساحة الصراع متثل الثقافة الوجهة احلضارية حلياة األمم والشعوب، وتتجلّ 

ي اليت تشهدها األمة العربية واإلسالمية يف تلك احلقبة التارخيية اليت نبغ فيها اإلمام والتحدّ 
قافياا متفاعالا له جتلياته يف خمتلف القطاعات حممد البشري اإلبراهيمي، الذي أنتج شاهداا ث

عند الشعب اجلزائري، ويدعم ذلك وظيفية الشاهد الثقايف املنجز وبنيته  -آنذاك –احليوية 
اليت ظهرت يف سياقات متنوعة هلا مدلوالهتا وغاياهتا العميقة اليت تنطلق من منظور 

تداداهتا وروابطها وجتلياهتا يف اليت برزت يف أصول وفصول هلا صالهتا وامو  اسرتاتيجي،
 لثقافات وتشييد أركاهنا احلضاريةخمتلف املكونات الرئيسة الفاعلة يف مضمار تكوين ا

 وتفعيل مقدرهتا على ضبط املتغريات وحوكمتها وحسم نتائجها لصاحل الثقافة األصيلة األم.
 

 تتمثل يف السؤال الرئيس اآليت:  إشكالية البحث: -
 ليات بنية الشاهد الثقايف يف آثار اإلمام اإلبراهيمي؟جتهي ما       

 ق عن هذا السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان: ثوينب
 ما بنية الشاهد الثقايف يف آثار اإلمام اإلبراهيمي؟  -1
 ما جتليات الشاهد الثقايف يف سياق آثار اإلمام اإلبراهيمي؟  -2

قايف وجتلياته يف خمتلف بنية الشاهد الثتقوم على وجود عالقة بني فرضية البحث:  -
 فيحاول البحث اختبار ذلك  وحتليله يف ضوء حماور البحث ومكوناته. ،القطاعات
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الكشف عن جهود اإلبراهيمي يف استثمار الشاهد الثقايف كمدخل  أهمية البحث: -
واأليديولوجي  إصالحي ارتكز عليه يف آثاره ومنجزاته، وإثراء التجربة العربية بالبعد الثقايف

والتعرف على معامله وانعكاساته يف تكوين اجملتمعات واالرتقاء هبا، وتقدمي دراسة جادة 
جديدة ملكتبة الفكر العرب واإلسالمي؛ ليتسن للباحثني والدارسني وجهات االختصاص 

 االستفادة من موضوع البحث ومضامينه.
 

اإلمام اإلبراهيمي، واحلديث عن  بيان بنية الشاهد الثقايف يف آثارأهداف البحث: -
ئري جتليات الشاهد الثقايف يف خمتلف اجملاالت والقطاعات احليوية عند أبناء الشعب اجلزا

واستجالء معامل فلسفة الشاهد الثقايف ككل ودورها يف رسم الصور  خاصةا واألمة عامةا،
 احلضارية العامة. 

 

تحليلي، مع استحضار مناذج من يستخدم البحث املنهج الوصفي ال منهج البحث: -
 حياة اإلبراهيمي وآثاره، واالستفادة من املصادر واملراجع اليت حتدثت عن ذلك ومتعلقاته.

 

 المبحث األول: بنية الشاهد الثقافي في آثار اإلمام اإلبراهيمي. 
 املعارف والعلوم والفنون واآلدابميتلك اإلمام اإلبراهيمي عقلية فذة يف إدارة 

ها خلدمة دينة ووطنه، والوقوف على مسؤوليته األخالقية والوطنية والدينية اليت وتسخري 
ة والشعب اجلزائري يف ظل وجود الواقع واحلاجات الرّاهنة اليت تتطلبها األم هميليها علي

بناء اجملتمع اجلزائري، وهتيئتهم للتحرر ، وانطالق حركة اإلصالح الشامل ألستعماراال
سعى املستعمر الغازي إىل زرعها يف نفوس أبناء التبعية والعبودية اليت من ربقة واالنعتاق 

األمة؛ ليسهل السيطرة عليهم، فانطلق اإلبراهيمي مفتتحاا مسرية اإلصالح ودعم فعالياهتا 
وجمريات أعماهلا من أجل حتقيق النهضة والتقدم واالزدهار، فأدرك يف خضم ذلك قيمة 

سلوكيات أبناء اجملتمع وتوجيههم حنو التمكني والنصر على  الثقايف ومدى تأثريه يف املرجع
الغزاة احملتلني، وأدرك اإلمام اإلبراهيمي خطوة التشكيل الثقايف ملنطق أبناء الشعب اجلزائري 

عطى الرتاثي؛ ألن واألمة، فأخذ على عاتقه تعزيز الشاهد الثقايف و 
 
االستعمار االرتباط بامل

سعى قدر اإلمكان هلدم ثقافة ي وله خاضعة لسيادته، فه سعى دوماا جلعل شعوب تابعةي
 . (6)اجملتمعات احملتلة؛ ألن األمة اجلاهلة أسلس انقياداا من األمة املتعلمة
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اكتسب مبادئها  ة الشاهد الثقايف من نشأته األوىل اليتيناستقى اإلمام اإلبراهيمي ب
، فعاش عيشة (0)والدين أسس على التقوى، ويعد من بيوت العلم من أهل بيته الذي

، فكلما انفتقت قرُيته يف فروع لعلم واملعرفةأصول ا حتصيلالعلماء األتقياء األنقياء يف 
العلم جادت خلفيته الثقافية اليت اهتم هبا، وطّعمها مبزيد من املفاهيم اليت تقود إىل 

يستهدفها تكوينات ذات أصول علمية هلا أبعادها يف خمتلف القطاعات واجملاالت اليت 
اإلبراهيمي بفكره النرّي، فلم يعد تكوينه العلمي عبثياا إمنا اقرتن بعامل الدين اإلسالمي 
الذي يشكل هوية الذات ويؤمم سلوكياهتا صوب املسؤولية وتبعياهتا عن جمريات األحداث 

 لك إمنا عاش يف لب الصراع وجوهرهيف ساحة اجملتمع اجلزائري، فلم يكن منعزالا عن ذ
طاع حبنكته العلمية أن يتجاوز ذلك، وينتج ثقافة للمقاومة واملواجهة تتصدى واست

لألهداف االستعمارية املغرضة اليت تنال من مكانة الشعب العرب واإلسالمي يف ظل 
احتدام االستعمار وتكالبه على مقدرات شعوب األمة آنذاك، فامتلك اإلبراهيمي ترسانة 

م بواجبه انطالقاا من بنية عقلية حتكم املنطق يف أقواهلا علمية ثقافية خولّته على أن يقو 
وتستقطب األفكار الواعية، وتناقش املوضوعات  ،وأطروحاهتا، وحتشد اجلماهري الغفرية

 العربية واإلسالمية. اجلوهرية اليت تشكِّل مستقبل الشعب اجلزائري واألمة
 

الفرد واجلماعة من األفكار  أدرك اإلبراهيمي يف وقت مبكر قيمة العلم يف حترير فكر 
اهلد امة، واستطاع أن يدير املعرفة مبا ُيقق النصر واالستقالل ألبناء الشعب اجلزائري، مبعن 

بات العلمية وفروعها املختلفة اليت ُيتاجها الشعب كأسلوب اجتهد يف تكوين الرتسأنّه 
لك إىل اإلعداد املعريف رئيس من أساليب املواجهة والكفاح ضد الغزاة الطامعني، ويقود ذ

مع احمليط، يكون مبقدوره توجيه  لومايت الذي أسهم يف إنتاج شاهد ثقايف متفاعلواملع
السلوكيات وهندسة اجلهود املبذولة يف مضمار حترير األمة والشعب من براثن احملتل، وأفكار 

ازنة تدير الرجعية واالنغالق على الذات، فشخصية اإلمام اإلبراهيمي شخصية متفتحة وو 
  .جمريات األحداث بفطنة وحنكة وذكاء

 

ة الشاهد الثقايف  يف آثار اإلمام اإلبراهيمي، من عوامل هلا ارتباطاهتا ينانطلق تكوين ب
يف اإلنتاجات احلضارية ألمة العرب واملسلمني، فعرّب اإلبراهيمي عن قضايا األمة بطريقة 
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لقريب، وهلا غاياهتا االسرتاتيجية اليت تنمي واعية هلا استبصاراهتا على املستوى البعيد وا
عطى الثقايف احلضاري أمام إنتاجات أمم األرض وشعوهبا،  فرسم حدود السيادة الوطنية 

 
امل

وتعزيز قيم انتماءاهتا يقود إىل فاعلية املنجز الثقايف املطروح يف آثار اإلمام اإلبراهيمي، وتعزز 
 يسعى من يتن اهلوية ومشكِّالهتا الرئيسة ال أركاجهوده املبذولة يف بنية الشاهد الثقايف

خالهلا إىل إرساء منظومة ثقافية تعزز مبادئ السالمة املعرفية عند أبناء اجملتمع اجلزائري من 
أجل مواجهة التشوهات الثقافية واحنرافاهتا اليت حلقت ببنية اجملتمع اجلزائري من أفعال 

ويل اجملتمع اجلزائري إىل جمتمع فرنسي وإحلاقه املستعمر الفرنسي الذي كان يهدف إىل حت
، الذي قّيض مقدرات الشعب اجلزائري وهنب خرياته، ومل يرتك له جماالا من (0)مباشرة بفرنسا

 أجل تقرير املصري. 
 

 إن توطيد دعائم الدين اإلسالمي وتوجيهاته ميثل أبرز املرجعيات اليت استند إليها
 يت حتمل أفكار التحرر واالستقاللفية وأطروحاته العلمية اليف تكويناته املعر  اإلبراهيمي

ما قّدمه اإلمام اإلبراهيمي من مقوالت منجزة يف حقول يستجلي بوضوح  هفالناظر إىل آثار 
متعددة هلا غاياهتا ومراميها السطحية والعميقة يف بنيتها املقدمة يف خمتلف احملاور واملضامني 

م توظيف عامل الدين كأيقونة أساسية يف توليد االستنتاجات املطروحة، مبعن مبقدور اإلما
مصاف اجملتمعات املتحضرة واليت حتررت  إىلوارتباطاهتا بواقع اجملتمع اجلزائري واالرتقاء به 

 .بنفسهامن صلف احملتل الغازي، وقررت مصريها 
 

لية التفكري إن الثقافات املستعارة أمام فكر اإلبراهيمي مل تصمد طويالا؛ نظراا ألصو  
املطروح وتداوليات مضامينه وحماوره املختلفة اليت تقود إىل تشكِّيل الصورة الكلية العامة 
للهوية العربية واإلسالمية ألبناء اجلزائر يف تلك احلقبة التارخيية احلرجة اليت كانت تقف فيها 

م والوقوف جبانبه اجلزائر على سبل متشعبة، فهب نفر من أويل العزم والنُّهى ملساندة شعبه
يف ذروة التأزم االستعماري إىل أن اجنلى ذلك اجلربوت بقوة عامل التثقيف الذي أرسى 
دعائمه اإلبراهيمي وأمثاله من املصلحني األفذاذ الذين رمسوا الصورة احلضارية من منظور 

ثقافة اجليل الذي جيب أاّل ختبو فيه جذوة ال مركزهأيديولوجي وثقايف، وفهموا أن الصراع 
املشتعلة؛ لكي يكون مبقدوره جماهبة التحديات وتذليل الصعوبات واستثمار اإلمكانات 
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عطى اجلزائري يف مرحلة التحرر وما قبلها وبعدها؛ ألن املنظومة الثقافية اليت أسدهلا 
 
لصاحل امل

ة ملرحلة استقالل الشخصية الثقافي ، من الضمانات الرئيسة اليت تؤطراإلبراهيمي يف آثاره
يضمن د بذلك الشخصية اجلزائرية من االنصهار يف الثقافات األخرى، و اجلزائرية؛ ألن ُييّ 

تذويب وشائجها مع املوروث العرب واإلسالمي الذي ُيدد مالمح الثقافة احمللية ألبناء 
عامةا، ويقود ذلك إىل نيل احلرية وبناء الذات وصناعة واإلسالمي اجلزائر والوطن العرب 

آثار مدمرة هلا  عر هبا اإلنسان يف العامل العربألن وضعية القهر اليت يش احلضارية؛الشخصية 
على التكوين النفسي والعقلي والفكري والثقايف لإلنسان، ولعل أبرز هذه اآلثار التخلي عن 
استقالل النفس الفردية ودمج النفس يف شخص آخر خارج النفس للحصول على القوة 

دية، وأشد األشكال املميزة هلذا األثر جندها يف الرغبة يف اخلضوع اليت تنقص النفس الفر 
، ويربز ذلك الدور الفّعال (1)واهليمنة وظهور مشاعر الدونية والعجز والالجدوى الفردية

للثقافة ومنجزاهتا يف خضم حياة أبناء اجملتمعات العربية واإلسالمية، الذين يشكل منهم 
ريداا بفكره وأساليبه ومنهجيته يف التعامل مع املستجدات أبناء اجلزائر جزءاا أصيالا وف

 وتطويعها لصاحل ثقافة األمة واالرتقاء هبا يف ظل التقدم احلاصل يف الثقافة اإلنسانية ككل.
  

مثة إشارة أساسية يف الفكر التأصيلي للشاهد الثقايف يف آثار اإلبراهيمي، أنه اعتمد       
لعربية ومعطيات دروسها ومعارفها اليت تشكِّل يف جمملها فيه على األخذ بزمام اللغة ا

ضروب  اللغة وعاء للفكر والثقافة معاا، فمقدورها أن حتتوي كلّ  ومفصلها مرونة فكرية؛ ألنّ 
املعرفة واإلنتاجات الفكرية واملعطيات الثقافية اليت خيتزهنا الشعب اجلزائري املسلم، واليت 

ا ومضامينها الرئيسة يف املنجز الثقايف اجلزائري، فاجتهد متثل ب ن تراكمية هلا متثيالهت
اإلبراهيمي يف ذلك مبفرده وبالعمل مع اجلماعات واملؤسسات املسؤولة عن ذلك، من أجل 
نشر اللغة العربية والفصحى وتعزيز تعليمها من خالل القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

تمع الثقافية لألجيال املتالحقة يف اجمل الشريف وأصول املتون العلمية اليت ختدم البنية
الّرطانة وانتشار العجمة بني أوساط اجلزائريني، وامتلك مقومات  اجلزائري، فاجتهد يف جماهبة

هلا آثارها ومردوداهتا على العمق االسرتاتيجي كان و  ،(0)إصالحية خدمت الدرس اللغوي
 ذلككلها ومضموهنا، وخري شاهد على للغة العربية وحتقيق التنمية املستدامة والتطوير يف ش
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اجلزائر اليوم من إنتاجات لغوية مجعت بني األصالة واملعاصرة، وحشدت   هما توصلت إلي
كل الطاقات اإلبداعية يف تأصيل اللسانيات العربية والسعي اجلاد إىل توسيع دوائرها يف 

ا ني أمم األرض وشعوهبظل اللغات العاملية، وانتشار حقول اللغويات النظرية والتطبيقية ب
لصاحل اللغة العربية ومقاييسها، فانطلق علماء اجلزائر  وإخضاع روح احلضارة املعاصرة

احملدثني من اجلهود اإلصالحية الرامية إىل االرتقاء باللغة العربية والسمو هبا، فأول من 
نتاجاهتم الثقافية حتدث العربية يف احملافل الدولية هم اجلزائريون، وكفاهم فخراا بلساهنم وإ

ة بالتفكري العلمي الناقد الذي ماليت أردفوا هبا الدرس اللغوي املعاصر، فمنهجيتهم مدعو 
وّسع آفاقه ودّعم أصوله اإلمام اإلبراهيمي مبنجزاته الثقافية وذخائره العلمية اليت تركها  

 حتديد املفيد وي الحظ ذلك يف يف جمال اإلنتاج الثقايف الشامل كشاهد على عبقريته الفذة

وإتقان اللغة العربية من قبل الناطقني  ،العربية األم يف ظل تعدد اللغات وتقييده لصاحل اللغة
درجة ثانية، وساهم ذلك يف زيادة التالقح الثقايف وردم اهلوات يف بغريها اليت تعد عندهم 

 أن فلسفة الثقافة احلضارية، وإثراء اللغة العربية باملستجدات من منظور ثقايف تأصيلي، مبعن
تت أكلها يف إدارة املعرفة اللغوية أن كافةا و ّسخ أصوهلا اإلبراهيمي واإلصالحياللغوية اليت ر 

وإنتاجها بروح العصر؛ لكي تفي مبتطلباته وحاجاته الراهنة وتطلعاته املستقبلية، فاستندوا 
 ج الثقايف اجلديد.نتا ا فيه ما مل جيدوه يف غريه من الإىل املنتج الرتاثي ألهنم وجدو 

 
 

استطاع اإلبراهيمي حترير األفكار النرّية وتوظيفها كشاهد ثقايف متفاعل يف كتابة 
جمموعة من املقاالت اليت تعاجل واقع اجملتمع اجلزائري وحال األمة العربية واإلسالمية، فلم 

ل مهوم على حدود ضيقة إمنا امتدت آثاره ليصل إىل مح امبني هيكن الشاهد الثقايف عند
أبناء األمة العربية واإلسالمية، والسعي اجلاهد إىل تنويرها وبناء وعيها من منطلقات أساسية 

 مم والشعوبومرتكزات رئيسة تسهم يف رسم الصورة احلضارية لألمة بني ثقافات األ
فالتكوين الثقايف يلعب دوراا بارزاا يف حتقيق التفاعل مع خمتلف الثقافات العاملية، ويدعم 

لك عاملية الفكر الثقايف املنتج وقوة رسالته بني احلضارات األ خرى، فكتب حول ذ
موضوعات متنوعة وحقول خمتلفة يف مضامينها ومضامريها اليت تنتمي إليها من فروع العلم 

 من أجل االنعتاق من دنس احملتلنيوتشعبات املعرفة يف تلك احلقبة اليت بلغت أوجها 
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اتيجية املتعلقة ببناء الشخصية اجلزائرية املستقلة، والعمل على عالوة على الغايات االسرت 
صورها وأصوهلا وارتباطاهتا العميقة يف حياة الشعب اجلزائري  داثية هلاتكوين جبهة ثقافية ح

وأبنائه، وبيان عالقته التارخيية والقومية مع أبناء األمة العربية واجملتمعات اإلسالمية يف شىت 
 بقاع املعمورة. 

 

العوامل وتفرعت إىل خمتلف األصول واملتغريات اليت تشابكت  يف شخصية  تتداخل
اإلمام اإلبراهيمي يف هذه احلقبة الزمانية اليت اشتد عوده فيها، وبدأ ينشر فكره مبختلف 
الوسائل واألدوات واألساليب اليت تغلغل من خالهلا إىل قلوب املواطنني األحرار، وأنتج 

حيوياا يف بنية خطاب ثقايف متفاعل له ارتباطاته املتعمقة وقضاياه اليت  اإلبراهيمي شاهداا 
متثل الواقع وتعاجل مضامينه ومعطياته من أجل توجيه السلوكيات وطرح احملددات اليت تقود 
إىل هندسة اجلهود وتكثيفها وتوحيدها؛ لبناء الصورة احلضارية ألبناء الشعب اجلزائري أمام 

الشاهد الثقايف بشكله ونسقياته وحماوره وطبيعة تكويناته بتوفري مزيد  األمم والشعوب، فقام
من االستبصارات املتعمقة اليت تقود إىل بناء الفكر احلضاري وتنوير العقل اجلزائري 

 مبجريات األحداث ومآالهتا على املستوى القريب والبعيد. 
 

 م اإلبراهيمي. المبحث الثاني: تجليات الشاهد الثقافي في سياق آثار اإلما
جتليات الشاهد الثقايف يف آثار اإلمام اإلبراهيمي يف خمتلف اجملاالت والقطاعات  تبرز 

املؤثرة يف إنتاج السلوكيات الرئيسة يف بينة الفكر املنجز على الساحة اجلزائرية، وارتداداهتا يف 
ميثل الثقافة اجملتمعية املواقف والوقائع واألحداث، فكان اإلبراهيمي كاتباا فذاا يف أطروحاته 

، من خالل (1)الفجوات بني ثقافة النخبة وثقافة اجملتمع اليت ينتمي إليها، فاجتهد يف سدّ 
ائل مستوى مجهوره، والتعبري عن قضاياهم العادلة والدفاع عنها مبختلف الوسإىل النزول 

اآلفاق واهتم  حوال الثقافية يف عموم اجلزائر، فرسماألو  ث عن املثقفنيواألدوات، فتحدّ 
د دعائم الب ن الثقافية واستدالالهتا املنطقية، اليت مبقدورها باملرتكزات واملقومات اليت توطّ 

مواجهة الواقع وإدارة احلاضر وحتقيق تطلعات املستقبل ورغباته، ويتبلور ذلك يف فاعلية 
اء بسلم أولوياهتا يف الشاهد الثقايف يف تشكيل الصور واملفاهيم يف الثقافة واجملتمعية واالرتق

ظل األطروحات اليت يضعها أهل اإلصالح من املفكرين واملثقفني، فأرسى اإلبراهيمي يف 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

09 

 

االستعراض ببصائره دعائم ذلك الفكر الثقايف املتفاعل الذي يتميز بالتنويع العلمي واملعريف 
قدرة على إدارة والتحليل والتعليق واملعاجلة احلقيقية النابعة من عمق املسؤولية، ومن ال

الساحة الثقافية وإثراء حماورها ملواجهة املتغريات املتالحقة اليت تستهدف اجملتمع اجلزائري يف 
ظل وجود املستعمر، ومل يكن حال األمة ببعيد عن ذلك، فعندما يفكر اإلمام اإلبراهيمي 

يف أفعاله وأقواله، وسبل يعرب عن واقع األمة  شاهداا حياا  ويعدّ   فإنه ميثل الثقافة العامة لألمة،
مواجهة التحديات وتطويعها من منطلقات اسرتاتيجية هلا عمقها الثقايف يف شخصية 
اإلنسان العرب، فاهتم من أجل ذلك بعملية الرتبية والتعليم والتثقيف، وبرزت جهوده يف 

األمة  غرس األصول وأساسيات التنشئة االجتماعية اليت تصنع القوام الثقايف العام ألبناء
يتنقل بني لى تسليح نفسه بالعلم، فقد كان "العربية واإلسالمية، فاعتمد اإلبراهيمي ع

املكتبات باحثاا ودراساا يف علوم التفسري واحلديث والفقه وأصوله، ويف علم الكالم واألدب 
 ، ومتثل عملية البحث(0)واألخالق، والتاريخ واملنطق والفلك ويف شىت فنون العلم واملعرفة"

 .لفكر واالتقاء به يف سلم احلضارةوالتنقيب حصناا منيعاا يف بوتقة الثقافة وتدعيم ا
 

أول واجب على املثقفني إصالح أنفسهم قبل كل شيء، كل " اإلبراهيمي أنّ ويرى  
واحد يف حّد ذاته، إذ ال يصلح غريه من مل يصلح نفسه، مث إكمال نقائصهم العلمية 

 ة حىت يصلحوا لتثقيف غريهم، إذ ما كل مثقف يكون أهالا واستكمال مؤهالهتم التثقيفي
وا أنفسهم لتأدية ؤ وم يف حالة إمهال فحالتهم إذا هيألن يثقف، وإذا كان املثقفون قبل الي

، وميثل هذا القول تفاعالت حضارية هلا (8)الواجب تستلزم اهتماماا آخر واستعداداا جديداا"
وإحياء  تقود إىل تكوين الصورة الثقافية يم اليتمركزيتها يف بناء األصول وطرح املفاه

الزمن؛ مبعن القدرة الفائقة على فهم الذات ووضعها يف مكاهنا التاريخ و معطياهتا عرب 
الصحيح أمام حضارات األمم والشعوب، من أجل التأثري على اآلخرين ورسم صورة واقعية 

تداخل األحداث وتشابكها  ية يف ظلّ حية عن الواقع احلضاري ألبناء األمة العربية واإلسالم
ويتطلب ذلك بناء شاهد ثقايف يكون على قدر املسؤولية  ا يف خمتلف اجملاالت،هتوكثرة تفرعا

 يف مواجهة املتغريات والتعامل معها مبنهجية واعية وإدارة رشيدة مبنية على احلكمة واملنطق.
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 تها وأصوهلا اليت تنطلق منهافلسفرسم اإلبراهيمي صورة ثقافية حضارية متفاعلة، هلا 
فب ين الشاهد الثقايف عنده على األصول الرتاثية ومرتكزاهتا املعرفية املتنوعة، وامتاز بالشمولية 
يف عرض املوضوعات املهمة اليت تعاجل احلاالت الطارئة يف املواقف احلرجة اليت متر هبا 

ليت تستهدف القطاعات احليوية اليت األمة، وتبّينت قوة الطرح يف مركزية األفعال واألقوال ا
تشكِّل مبجملها ومفصلها حياة اإلنسان العرب املسلم، ومتّيز الشاهد الثقايف عنده بإحاطته 
باجملاالت كافة، فهو ُيمل فلسفة اجتماعية تنويرية وتطويرية، فلم يكن اإلمام اإلبراهيمي 

رجعياته األصيلة ومل يكن مستعرياا من ، إمنا له م(9)يباهي بثقافة جمهولة له تأرخياا وتأصيالا 
غريهم؛ فيقول عند ذهابه للمدينة:" إمنا هي غثاء يلقيه رهط  وأثقافات اآلخرين من العرب 

،  ميتلك حساا ثقافياا متعمقاا يف توجيه النقد والشك (62)ليس هلم من العلم والتحقيق شيء"
شمل منظومة ثقافية متكاملة األركان هلا مما يقوده إىل إثراء البصائر اليت خلفها بعده، واليت ت

موضوعاهتا وارتباطاهتا يف خمتلف اجملاالت، واستطاع اإلمام اإلبراهيمي بثقافته الرصينة أن 
يكون صاحب مبدأ ورأي يف املواقف واألحداث وجمرياهتا، وكانت له املقدرة الثقافية على 

لشعب اجلزائري من ا يواجهه ا، نظراا مل(66)اخّتاذ مواقف جديدة وإتيان تصرفات جديدة
 الهلا على مناحي احلياة كافةا. ظمتغريات ألقت ب

 

وبرز الشاهد الثقايف يف جتلياته مبجال اللغة العربية وحقوهلا، فتحدث اإلمام اإلبراهيمي 
عن القضايا األدبية والنقدية واللغوية، ويرجع ذلك إىل تكوين طبيعته اللغوية، فتمكن من 

األوىل يف حياة بين البشر وهي اللغة، واستطاع أن يشحنها بالكنوز الثقافية وسيلة التعبري 
د املنابع واختالف مرجعياهتا وارتباطاهتا يف خمتلف تعدّ  وتوسيع دائرة تراكميتها يف ظلّ 

ارحتل املواقف واألحداث والوقائع التارخيية واآلنية يف املرحلة الرّاهنة اليت كان يعيش فيها، ف
يقضي هناره وشطراا من ليله متنقالا بني اجملالس العلمية واألدبية إىل مصر فكان "اإلبراهيمي 

لالستفادة من العلماء واألدباء حىت شهد له بعض العلماء بالنبوغ يف العلوم الشرعية 
، فامتازت منتجه الثقايف النثري باجلودة اللغوية اليت مبقدوره أن يؤثر يف فكر (60)واللغوية"

ويربطهم برتاثهم العرب واإلسالمي يف ظل املتغريات املتالحقة اليت تستهدف أبناء األمة 
أمهية اللغة يف التكوين الثقايف وممارساته النظرية اإلبراهيمي  ىيال املتعاقبة، فوعاألج
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والتطبيقية يف حياة اإلنسان العرب املعاصر، فدرس آداب اللغة العربية باملدرسة السلطانية 
مستودََع " ؛ فقال عن لغة العرب بأهنا:(60)كتبة العصرية الوحيدة آنذاكبدمشق، فهي  امل

آداب الشرق، وملتقى تياراته الفكرية، وما زالت صاحلةا لذلك، لوال غبار  من اإلمهال عالها 
وعاق من األبناء قالها، وضيم  من لغات األقوياء املفروضة دخل عليها؛ وهي قبل وبعَد  

ودليله إىل العقول، ورائد ه إىل األفكار، دخلت  به إىل اهلند  كّل شيء حاضنة  اإلسالم،
 .(61)والصني، وقطعت  به البحاَر والفلوات"

 

مدخالا إصالحياا له آثاره وانعكاساته على فاعلية  اإلبراهيمي ميثل عامل اللغة عند
الشاهد الثقايف، من خالل قدرته الفائقة على استخدامه يف خمتلف األطروحات اليت 

ستهدف القطاعات واجملاالت احليوية اليت يسعى إىل احلديث عنها، وبيان معاملها أمام ت
ناظري أبناء األمة؛ مما يشكل الوعي الثقايف العام مبجريات األحداث، والتعامل معها 

 اع والتأثري يف اجلمهور املستهدفبأسلوب منطقي وحكيم، يتمثل يف املقدرة على اإلقن
احملاور واألطروحات من أجل ضمان تكوين بنية حتريرية تتسم بالتنوير واالرتقاء باألفكار و 

هي والوعي، ومتتلك البصرية يف تدبري األمور وإدارهتا من منطلق ثقايف، مبعن أن اللغة 
السالح املعريف الذي مبقدوره جماهبة صراع األلسن على الساحة املستهدفة، عالوة على 

 أجل مسرية التنمية واالرتقاء يف سلم احلضارة. تأصيل العلوم وإرساء القواعد من 
 
 

وأبناء األمة العربية ر هبا اجلزائر متي احلقبة التارخيية احلرجة اليت أدرك اإلبراهيم
شاهد الثقايف الواستطاع أن يقارع ثقافة املستعمرين بفكره النرّي من خالل  واإلسالمية

جريات األحداث مبالعام وتنبيههم  خماطبة اجلمهور التوعوي واإلرشادي الذي تبناه يف
وتطورات  ،الحقةعند املسؤولية أمام األجيال امل قاده إىل الوقوفوهو ما وسريورة الوقائع، 

التاريخ اليت ال ترحم، فرسم صورة حضارية هلا أصوهلا على الساحة العربية واإلسالمية، وترك 
نامي فلسفة اجملتمع ال مدركا بصمات واضحة يف معامل التاريخ العرب واإلسالمي احلديث،

يف مواجهة األخطار وتطويعها لصاحل الثقافة احمللية والسلوكيات العامة اليت متثلها معطيات 
التنشئة االجتماعية، من أجل تأصيل قواعد اإلصالح السياسي واالجتماعي من خالل 

اعالت ثقافية املنطلقات واملؤثرات األساسية يف هذا املضمار، ودّشن بفكره اإلصالحي تف
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هلا مردوداهتا على مستوى الثقافة األم اليت ي ؤمن هبا اجملتمع اجلزائري، واليت متثل شاهداا على 
العبقرية احلضارية املنجزة يف سلم اهلويات وصناعة الثقافات بني األمم والشعوب، فهو جيابه 

باالقتداء بالغالب يف  أن املغلوب مولع أبداا " :(60)ما حذر منه العاّلمة ابن خلدون يف قوله
 عب اجلزائري وأبناء األمة قاطبةا شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده"، فنصح أبناء الش

ويقّوم االحنرافات اليت حتديد  االهلم؛ ليبني طريق احلق والرشادواجهة املستعمرين ومن و مب
فاق أمام تطلعات اآل سعوضع البدائل واحللول وو ف، الطريق مبمارسات أبناء األمة عن جادة

اإلصالح السياسي  أنّ وذلك استنادا إىل يقينه بنيل احلرية واالستقالل، لالشعب اجلزائري 
يقوم على استجالء معامل األصول والقيم واملبادئ اليت متثل كنوز املوروث الثقايف، يف ضبط 

فيمثل ذلك  اجلزائري،املتغريات وبيان معامل انعكاساهتا على العقلية اجلمعية ألبناء اجملتمع 
وذلك باالعتماد على الثوابت  ،العمل السياسي وآفاقه ام منهجياتأم مرجعيات كربى

 الثقافية اليت متثل الصورة احلضارية العامة للجزائر ومكانتها بني األمم والشعوب.
  

إىل التجليات التارخيية والقومية يف آثار اإلمام اإلبراهيمي عندما امتد األمر  لقد تبّدت
منها واجهة األزمات وإدارهتا واخلروج أحوال األمة العربية واإلسالمية وقدرهتا احلية على م

االستعمار الذي تشهده اجلزائر واحلملة املسعورة اليت  بصورة أشد وأقوى، خصوصاا يف ظلّ 
أطلقتها يد االستعمار يف ذلك احلني، وعزز ذلك دور الشاهد الثقايف يف توسيع دائرته 

تقاء به يف سلم األولويات احلضارية، " كل من كتب عن تاريخ اجلزائر احلديث، ال بد واالر 
وأن يعرتف بفضل اإلمام البشري يف إعداد اجليل الذي فجر ثورة األول من نوفمرب سنة 

بيد لثورة على الظلم وتعمسألة اإلعداد لعلى عاتقه اإلبراهيمي أخذ قد ، ف(61)"م6901
ه النرّي وممارساته الواعية، فأخذت  القضايا التارخيية والقومية ل بفكر طريق احلرية واالستقال

حيزاا كبرياا يف تكوين الشاهد الثقايف العام ومنطلقاته األساسية؛ قضية توحيد األمة واالرتقاء 
األمناط الكتابية اليت تكاد جتمع هذه  منو  ،والعمل على تعزيز حضورها العامليهبا، 

زالة، وقرباا ومسواا وعمقاا، هذه الفقرة عن قضية فلسطني اليت هتّم األساليب كلها رقة وج
َبتِ   ها إىل اليومالعرب واملسلمني كلهم على اختالف مداركهم واهتماماهتم، من أول نك 

"أيها العرب، إن قضية فلسطني حمنة   يقول كأنه خياطبهم يف ساعتنا احلاضرة: حنيوذلك 
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موالكم ووحدتكم، وليست فلسطني لعرب فلسطني امتحن اهلل هبا ضمائركم ومهمكم وأ
وحدهم، وإمنا هي للعرب كلهم، وليست ت نال بالشعريات واخلطابيات، وإمنا تنال بالتصميم 
واحلزم واالحتاد والقّوة، إن الصهيونية وأنصارها مصّممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى 

 منه، وقابلوا االحتاد باحتاد أمنت منه: 
 (60)"وصفاا ال يرقع بالكساىل             طاا ال َصد ع فيهوكونوا حائ

 

وإىل جانب هذه الثروة الزاخرة، واملهارة الفنية الزاهرة، فهو َُي يا بإميان جيعله دائماا يف 
اهتمام بقضية بلده الكربى مع االحتالل الطويل البغيض، وقضايا األمة العربية اإلسالمية 

، فاستطاع  (68)الستغالل على اختالف يف الدرجات واملظاهراملبتالة كلها باالحتالل وا
جاد إىل كشف الغمة عنها، وإنتاج سعي بترمجان ألحوال األمة،  براهيمي أن يكوناإل

جبهة اجتماعية من أجل ذلك، فربز الشاهد الثقايف يف بنية اجتماعية متفاعلة تتمثل يف 
لثقافية اليت تعزز من فاعلية تطبيقات بناء أسس للتعاون مع زمالئه يف تكوين اجلمعيات ا

جنم  وهو ماالشاهد الثقايف على أرض الواقع، فالتقى بالعامل بن باديس يف بالد احلجاز، 
ة وتركت آثاراا ال حدود ، واليت بذلت جهوداا عظيم(69)"فكرة تأسيس مجعية العلماء" عنه

  .جة مّر هبا أبناء الشعب اجلزائرية تارخيية حر رت هلا يف ف
 

أن يدير الصراع على الساحة اجلزائرية حبنكة وحكمة، وأخذ على اإلبراهيمي استطاع 
جهة ثقافة اإلقصاء واإلحالل اليت انتهجها اومو  ،عاتقه تعزيز الثقافة العربية واإلسالمية

  ر لغَة األمة فال يقيم هلا وزناااملستعمر الفرنسي يف اجلزائر؛ فيقول:" إن منكم من ُيتق
تقر دينها فال يقرأ له حساباا، وفيكم من ُيتقر بناهتا فال يتزوج منهن، وفيكم وفيكم من ُي

من يأنف من خؤولتها ألبنائه فيختار هلم أخواالا غرباء، وإن بعض ذلك لقد ح حمسوس يف 
أمتكم احلاضرة، وإن بعضه لسم مدسوس يف أعراق أمتكم املقبلة؛ فيا وُيكم هل هذا كله 

ركز اإلمام اإلبراهيمي لقد ، (02) نفوسكم، شعر م أم مل تشعروا؟"إال من آثار االستعمار يف
 متس الثقافة اجملتمعيةعلى البنية السليمة للمجتمع اجلزائري، وحماربة العادات والتقاليد اليت 

على كينونة اجملتمع العرب واإلسالمي، واملسامهة يف استحضار سعيا منه إىل احلفاظ 
وجه خطابه االجتماعي، ومل يتجاهل عنصر الشباب باعتبارهم مقومات الشاهد الثقايف يف ت
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عماد األمة ووقود التنوير والتثوير يف منازلة أعداء ألداء ومواجهة أساليبهم اخلشنة والناعمة 
إن شباب األمة هو الدم اجلديد يف حياهتا؛ فمن الواجب " لى ثرى اجلزائر آنذاك؛ فيقول:ع

د؛ ومن الواجب أن يتمث ل فيهم الطهر والفضيلة أن يصان هذا الدم عن أخالط الفسا
واخلري، ومن الواجب أن ترىب ألسنتهم على الصدق وقول احلق، ال على البذاء وعورات 

، تلك أساسيات املنتج الثقايف الواعي الذي باستطاعته أن يغرّي دفة الصراع (06)الكالم"
ة ومكوناهتا الثقافية عرب التاريخ وُيسم نتائجها لصاحل حياة اجملتمعات العربية واإلسالمي

 اء جبهةاإلبراهيمي يف بن وأحداثه اجلسام، ويربز ذلك العمق االجتماعي الذي يستهدفه

وقادرة على إدارة املرحلة التارخيية وحاجاهتا الرّاهنة ومتطلباهتا  ،اجتماعية حمصنة بالثقافة
 اة حبرية وكرامة. األساس، من أجل التحرر ونيل االستقالل، وممارسة طقوس احلي

 

وبرز التجلي الديين للشاهد الثقايف بوضوح يف آثار اإلمام اإلبراهيمي، فهو ميثل 
أبناء بناء اهلوية وتعزيزها عند  يف ياأساس امرجعية كربى يف كتاباته؛ ألن عامل الدين ميثل ركن

الوعظ واإلرشاد  اجملتمع اجلزائري، فكان اإلمام اإلبراهيمي يعتلي املنابر ويلقي "الدروس يف
يف اجلامع األموي، وقد خترج على يده جيل من املثقفني كان هلم أثر بالغ يف النهضة العربية 

ثقافية هلا ارتباطاهتا القومية والتارخيية يف رسم الصور و ، مبعن أنه مرجعية دينية (00)احلديثة"
فكرة كاره التنويرية "اإلبراهيمي بأف احلضارية وإحياء أصوهلا ونشرها بني األجيال، وبعث

من جديد لتعود إىل  (00)حركة حتيي اإلسالم والعربية يف الوطن ونشر العلم، وتبعث األمة"
 جمدها التليد وعصر سيادهتا من خالل التمسك باملبادئ والثوابت وعدم التفريط والتنازل

اهيمي ومكوناته فيمثل ذلك جتلياا رئيساا يف أطروحات اإلبر  وإعطاء الدنية يف الدين والدنيا
الثقافية اليت برزت يف هذه الصورة الرصينة، اليت تعزز مبادئ الوطنية والسيادة واالنتماء عند 
أبناء الشعب اجلزائري واألمة، فكان اإلمام اإلبراهيمي "يروي عن فهم وبصرية، ويصدر عن 

قوي على  ، فهذا حضور(01)حافظة واعية خارقة للعادة، وذاكرة حتت الطلب ملبية منجدة"
اتصاالته العميقة وتأثرياته على سلوكيات سالمية ميثل شاهداا ثقافياا هلاالساحة العربية واإل

رى أن األمة ال أبناء اجملتمعات العربية، فبحث اإلبراهيمي عن أسباب الكمال والتمام اليت ي
ب، ذلك لغتها اليت تكون منها تسلسلها الفكري والعقلي، وهي لغة العر جتد ذلك إال يف "
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ألّن لغة العرب، قطعة  من وجود العرب، وميزة  من مميزات العرب، ومرآة لعصورهم الطافحة 
، فمصدر االعتزاز القومي يتمثل يف قدرة اإلبراهيمي (00)باجملد والعلم والبطولة والسيادة"

ة، وتقوي على إدارة اللغة العربية اليت متثل اللغة الوطنية األوىل وتعزز أصول السيادة والرياد
وشائج االنتماء هلذه األمة العريقة ولساهنا املبني، وميثل احلفاظ على اللغة العربية والدفاع 

يف مواجهة تغريب اللسان العرب الذي تستهدفه قوى االستعمار بكل ما  امتين اعنها أساس
العربية هي  من قوة؛ فيقول بنربة خطابية هلا عمقها الثقايف ودالالهتا االسرتاتيجية "إنّ  متلكه

مدع للعروبة فشاهده  لسان العروبة، الناطق بأجمادها، الناشر ملفاخرها وحكمها؛ فكلّ 
معتز بالعروبة فهو ذليل، إال أن متده هذه املضغة اللينة  بالنصر والتأييد، فلينظر  لسانه، وكلّ 

  ى حكمتها، وال يديرون أفكارهم علأدعياء العروبة، الذين ال يديرون ألسنتهم على بياهنا
التوجيهات الوطنية الستخدامات ، ويؤكد ذلك على أن ّ (01)يف أي منزلة يضعون أنفسهم"

الشاهد الثقايف ودوائره كانت مقرتنة دائماا أبداا، بإميانه العميق باهلل جل شأنه، فهو يف حب 
(، خري وسيلة لوحدة القلوب وتضامنها يف سبيل اجلهاد املقدس من أجل اهلل ورسوله)

( واخللفاء الراشدين، وغريهم من محاة العروبة وطن، تلك كانت وجهة نظر الرسول)ال
 هبا أئمة العرب يف العصر احلديث واإلسالم، وتلك أيضاا كانت املبادئ السامية اليت نادى

من أمثال حممد رشيد رضا، والشيخ حممد عبده، ومجال الدين األفغاين ومصطفى كامل 
من األسس  بنية ثقافية موحدة هلا أبعادها وجتلياهتا يعدّ  يفقات ، فإقامة العال(00)وغريهم

عوب العربية الش ذحتقيقها من أجل إنقااحلضارية املتفاعلة اليت يسعى أفذاذ األمة إىل 
سان العربية ، من خالل استثمار املوارد الثقافية املنجزة يف حياة اإلنواإلسالمية وتنميتها

 .ره على املستوى القريب والبعيدمق آخر متفاعل له آثا، وهذا عوتراكميتها تارخيياا 
  

برز ذلك بوضوح من قد و  ،ة يف جهوده املبذولةعزز اإلبراهيمي مبادئ املواطنة الصاحل
... سالم  أيها الوطن احلبيب" خالل منتجه الثقايف العام يف آثاره اليت تركها لنا؛ فيقول

ت شاخماا مشمخرًّا، ويوم لقيت من "بيجو" عليك يوم لقيت من "عقبة" وصحبه ِبرًّا، فكن
وسالم عليك يوم  وحزبه سرًّا، فسّلمت مضطرًّا، وأمسيَت عابساا مكفهرًّا ولالنتقام مسرًّا،

هلا عمقها  فكرية، وجيسد ذلك تأمالت (08)متهلالا مفرتًّا، معتزًّا باهلل ال مغرتًّا" تصبح حرًّا،
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زائري، فجهود اإلمام ة ألبناء الشعب اجلاالسرتاتيجي املركوز يف الشخصية احلضاري
، ميثل عامالا متفاعالا يف تشكيل الوعي التارخيي الناضح وقراءة أصول الواقع اإلبراهيمي

وجمرياته، للتعامل مع املتغريات من منطلق ثقايف وأيديولوجي متفاعل، فإن منطاا ملحاا من 
تستطيع التالؤم أكثر مع العامل   املفاجآت جيرب األفراد على البحث عن أمناط حياة بديلة

، فطبيعة التحديات املرحلية اليت عايشها اإلمام اإلبراهيمي ومنطلقاهتا متثل (09)كما هو
ركيزةا أساسية يف تدعيم أصول املواجهة الثقافية اليت تسلح هبا املصلحون من أمثال اإلمام 

 (02)له للموارد البشريةيربهن على جناح استغالأن اإلبراهيمي، فاستطاع بفكره وثقافته 
املتاحة عند أبناء الشعب اجلزائري واألمة العربية واإلسالمية مجعاء، وتكثيف اجلهود يف 
سبيل إثراء الثقافة اجملتمعية واالرتقاء هبا؛ ألن الثقافة تشتمل على أمناط السلوك اليت 

 .(06)يكتسبها اإلنسان مشاركاا فيها أعضاء جمتمعه
 

مع حميطه العرب  هوح مدى تفاعلاة اإلبراهيمي يلمس بوضالناظر إىل حيإّن 
وقدرته على إيصال رسالته والتأثري يف الواقع اجملتمعي احمليط به، فامتازت  ،واإلسالمي

ه اإلعداد الثقايف والعلمي، وامتلك من خالهلا الوسائل املؤثرة يف توجيبشخصية اإلبراهيمي 
اإلبراهيمي قبل أن يكون إماماا مصلحاا، وفقيهاا  فاألستاذاجلمهور والتغلغل يف أوساطهم "

أصولياا، ومربياا حكيماا، وسياسياا حمنكاا، كان أديباا شاعراا، وخطيباا مفّوهاا، يهّز القلوب 
ببيان ساحر، يعيد إىل األذهان ما كان للخطابة العربية من مكانة وسلطان يف عهودها 

وسائل اخلاّلقة لتأدية مضامينها وتوصيل أفكارها الو ، فامتالك الثقافة (00)القدمية الزاهرة"
ومكوناهتا يعد من املنطلقات االسرتاتيجية للربهنة على قوة تكوين اجملتمعات وتوجيهها حنو 
التقدم والنهضة من أرضية خصبة مبنية على العلم واملعرفة، فلم يدخر اإلبراهيمي جهداا يف 

 ألبناء األمة ومجهورها.  تلبية املطلوب وأداء رسالته وتبليغ مقاصدها
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 نتائج البحث وتوصياته
اشتمل البحث على كثري من التحليالت واإلشارات اليت تتعلق بتجليات بنية الشاهد 
الثقايف يف آثار اإلبراهيمي، وتوصل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج والتوصيات، وذلك 

 على النحو اآليت: 
 

 النتائج: -أوالً 
 

شاهد الثقايف ومنجزاته عند اإلمام اإلبراهيمي بأبعاد فكرية هلا آثارها يف ترتبط بنية ال -6
 حياة اجملتمعات العربية واإلسالمية. 

 

انطلقت بنية الشاهد الثقايف من أرضية خصبة هلا حدودها ورسومها، فوّظف  -0
اإلبراهيمي ذلك من خالل اجلمع بني الطرح الرتاثي املرتبط باملاضي واحلداثي املتصل 

 لواقع وآماله واملستقبل تطلعاته من خالل استحضار ذلك وإدارة احلاضر. با
 

وطدت بنية الشاهد الثقايف مبادئ املواطنة الصاحلة، وتعزيز السيادة واالنتماء للهوية   -0
 العربية واإلسالمية اليت ي ؤمن هبا أبناء الشعب اجلزائري. 

 

ن التمثيالت الرتبوية واللغوية ة اخلطاب الثقايف عند اإلمام اإلبراهيمي مينرفعت ب -1
واالجتماعية اليت حتصن التكوين الثقايف للمجتمع العرب واإلسالمي، وتسهم يف 

 تقدمه وهنضته. 
 

 يف خمتلف سياقات الشاهد الثقايف وجماالتهاإلبراهيمي البنية اللغوية املتفاعلة استخدم  -0
ء األمة، من أجل بناء لتبليغ املقاصد وتوصيل الرسائل للجمهور املستهدف من أبنا

الوعي وإدارة املواقف واألحداث بعقلية حكيمة وإدارة رشيدة تستثمر عامل التنوير يف 
 أفكارها النظرية والتطبيقية. 

 

القطاعات احليوية واجملاالت على  يف استحضار بنية الشاهد الثقايفركز اإلبراهيمي  -1
 ية العامة لألمة العربية واإلسالمية. املهمة اليت تشكل الثقافة اجملتمعية والصورة احلضار 

 

بالتنويعات العلمية واملعرفية يف خمتلف  اإلبراهيمي بنية الشاهد الثقايفاّتسمت  -0
 األطروحات اليت طرحها يف آثاره، واليت انعكست على حياة اجملتمع اجلزائري. 
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 مرحلة ظهرت جتليات الشاهد الثقايف يف املداخل الرئيسة لعملية اإلصالح املنشود يف -8
التحرر والبناء مبختلف األدوات والوسائل واألساليب اليت وظفها رجال اإلصالح 

 اجلزائريني يف تلك احلقبة التارخيية احلرجة من حياة اجملتمع اجلزائري واألمة. 
 

تتعلق بتحقيق  ،يف صميم بينة الشاهد الثقايفطرح اإلبراهيمي استبصارات وتأمالت  -9
شخصية اجلزائرية يف ظل التطور احلضاري املتسارع، واليت السيادة وبناء اهلوية لل

تساهم يف التنمية السياسية وتضمن فاعلية التنشئة االجتماعية يف عملية اإلصالح 
 الشامل ملكونات اجملتمع وآليات ازدهاره وتقدمه. 

 التوصيات: -ثانياً 
 

ار الفكر املنجز ر سيسوثقافية؛ لسرب أغو ظنعمال اإلمام اإلبراهيمي من وجهة حتليل أ -6
 ومستويات تداولياهتا الوظيفية. يف شىت القطاعات واجملاالت احليوية

 
  

 بيان األدوات املنهجية يف بناء الشواهد ومتثيالهتا يف خمتلف شؤون احلياة وجمرياهتا.  -0
 

 يف آثار اإلمام اإلبراهيمي.  يف املمارسات الثقافيةحتديد مالمح الفلسفة اإلصالحية   -0
 

لى احلصيلة املعرفية وأساسيات معطياهتا يف بنية الشواهد الثقافية وحقوهلا التعرف ع -1
 يف آثار اإلمام اإلبراهيمي. 

 

دراسة اآلفاق التنموية واألساليب التطويرية اليت استهدفت اجملتمع اجلزائري واألمة  -0
 ل الوقوف على مكنوناهتا وسرائرهاالعربية واإلسالمية يف آثار اإلبراهيمي من أج

 فرادها يف دراسات خاصة بذلك. وإ
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 النهضة في فكر البشير اإلبراهيمي أسئلة
 

 

Renaissance Questions in Ba chid  l   rahimi  hou ht 
 

 أ.د/ علي خذري                                                                   
 (الجزائر)جامعة باتنة                                                                 

 

  66/20/0202القبول: تاريخ                              68/20/0202تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
 للفكر مقدّ  املعاصرة، الفكرية املشاريع أصحاب من واحد براهيمياإل البشريحممد      

 من تعدّ  اليت" البصائر عيونما تضمنته " منهاواملشاريع،  الدراسات من عددا اإلنساين
 وطنية لغوية، ة،أخالقي تراثية، هنضوية، أسئلة فيها أثارواليت  ،اخلالدة الفكرية األعمال
 وعامليا. عربيا وصيتا واسعة شهرة هبا استحق

 

 الوطن. احلرية، النهضة، الفكر،الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract:  
 Al-Bashir Al-Ibrahimi is one of the owners of contemporary 

intellectual projects. He presented to the humanity numerous 

studies of thought, including “Ouyoune Albassayer” that is 

considered immortal intellectual works in which he raised 

questions of renaissance, heritage, moral, linguistic, and national, 

to which he deserved wide fame and an Arab and international 

reputation. 

 

keywords: Thought, renaissance, freedom, nation. 
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 مقدمة:
النهضة الفكرية اليت عرفها التاريخ العرب اإلسالمي، مل ختطط هلا احلكومات  إنّ 

 احلاضر واملستقبل من أجل تغيريه واألنظمة، بل كانت يف الغالب من عمل خنبة حتمل هم
مه من حوار بني أفرادها، وما تشيعه يف خنبة تستقطب النشاط الفكري يف بالدها مبا تقيّ 

 .العام احمليط هبا من روح علمية وإصالحية وروئ فلسفية مستقبلية الوسط الثقايف
  

وحممد البشري واحد من أصحاب املشاريع الفكرية اإلصالحية قدم للنهضة اجلزائرية 
 املعاصرة رؤية فعالة استحق هبا شهرته ومكانته الرفيعة يف اجملتمع اجلزائري ويف العامل العرب. 

 

ا العلم أردنا أن يكون واحدا من األعالم الذين نعاجل وعلى ضوء هذا التقييم هلذ
 .مشاريعهم الفكرية

  

ويف شرح الرجل ملراميه ومقاصده من هذه النهضة يقول حمددا إطار مشروعه الفكري 
 .(6)"ولو كان اجتهادي غري مصيب د،أردت يف حيايت أن اجتهد وال أقلّ "يف إحدى مقاالته:

 

ورسم سبيله، فقد تقلب يف أطوار كثرية، استجمع  ،من هنا انطلق يفكر يف اإلصالح
فيها ما مكنه من حتصيل تكوين متني أخذ فيه بناصية العلوم العقلية، فقد اشتغل 
باملنطقيات، وباللغويات وحصل أسسها وضبط نظرياهتا، إىل جانب تكوينه األصيل يف 

 أصيال.  مضمار العلوم الشرعية خصوصا علوم أصول الفقه، وهذا ما جعله مفكرا
 

فقد كان الرجل ُيمل يف بنيته وتكوينه صراعا مريرا مع االستعمار، وسعى بكل قواه 
إىل جتاوز النكسات اليت أصابت الكيان اجلزائري، وحاول أن جييب عن األسئلة القلقة اليت 
يطرحها الواقع اجلزائري، تلك األسئلة العالقة اليت استهلكها املفكرون السابقون عليه دون 

خيرجوا منها مبا ينعتق به هذا الفكر من حالة اجرتار فكر السلف دون وعيه وعيا عقليا  أن
اإلنسانية املعاصرة، أو اقتفاء أثر احلداثة  إىل ميكنه من االنطالق يف فلسفة جديدة لالنتماء

 الغربية فيشارك يف إجنازاهتا احلضارية. 
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 سؤال التراث: -1
التراث إلبراهيمي يقرتن بالعودة إىل: لعل سؤال الفكر الذي يلح يف مشروع ا

باعتباره وعاء حممال بروابط تصلنا بكينونتنا وحتمل إمكانات خصبة ميكننا أن  ،اإلسالمي
يف هذا الوطن اجلزائري شعب عرب مسلم ذو "نستمد منها فكر أسباب النهوض يقول: 

ده أسالفه حلفظ مرياث روحاين عريق، وهو اإلسالم وآدابه وأخالقه، وذو مرياث مادي شا
 .(0)"ذلك الرتاث

 

 ملقومات األساسية للشعب اجلزائريفحديث اإلبراهيمي عن الرتاث حديث عن أحد ا
فهو مبثابة العمود الفقري الضامن بقيام الذات اجلزائرية واستمراراها، وال أدل على ذلك من 

بإعادة "اإلسالمية تلك املشاريع الفكرية العديدة اليت ربطت هنضة ومستقبل األمة العربية 
قراءة الرتاث وفقا لثنائية الرتاث واحلداثة على غرار أعمال حممد أركون، اجلابري، نصر حامد 

 .(0)"بن باديس وغريهم من املفكرين اإلصالحيني ،هحممد عبد وقبلهم طه حسني، أبو زيد،
 

يت تنتقل ذا كان الرتاث هو ما تركه السلف للخلف، مبعن جممل العناصر الثقافية الإو 
إىل أن تاريخ البشرية يشبه تاريخ الكرة األرضية الذي "من جيل إىل آخر، فإن أركون يذهب 

ينتج طبقات جيولوجية مرتاصة فوق بعضها البعض، ومن مثة فما نطلق عليه مصطلح 
الرتاث ليس كتلة واحدة، بل هناك ثالث طبقات من الرتاث وهي يف حالة تفاعل متبادل 

 .(1)"كل عام الرتاث اإلسالميداخل ما يدعى بش
 

هذه الطبقات الرتاثية توجد يف تداخل وتفاعل وتبادل لألدوار، وتتنافس فيما بينها  
منذ العصر التأسيسي لإلسالم إىل يومنا هذا، وهذا التنافس كثريا ما كان خيضع لعوامل 

تقتضي دراسة  القوة والسلطة دون املعرفة احلقيقية له، لذلك فإن الكشف عن حقيقة الرتاث
هذا الرتاث بوعي عقلي وبآليات منهجية حديثة متكن الدارس من الوقوف على النظام 
املعريف الذي يؤسس العلوم والفلسفة اإلسالمية، كما صاغ قضاياها الفالسفة املسلمون 
األوائل الذين بنوا رؤياهم للعامل على الرتابط السبيب وكرسوا منهاجهم يف إنتاج املعرفة على 

 النتقال من مقدمات يضعها العقل إىل نتائج يلزم عنها منطقيا. ا
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إال داخل ثقافة معينة وبواسطتها، والتفكري بثقافة ما معناه  وعملية التفكري هذه ال تتم
التفكري من خالل منظومة مرجعية تتشكل إحداثيتها األساسية من حمددات هذه الثقافة 

إىل املستقبل، بل النظرة  يف واحمليط االجتماعي والنظرالثقا ومكوناهتا، ويف مقوماهتا املوروث
إىل العامل، إىل الكون واإلنسان، كما حتددها مكونات تلك الثقافة هي الثقافة العربية على 
وجه التحديد، الثقافة اليت حتمل معها تاريخ العرب احلضاري العام، وتعكس واقعهم وتعرب 

الذي يؤدي إىل حفظ اجليل اجلديد من هذه  فالسبيل القومي"عن طموحاهتم ومستقبلهم 
وتوجيه  ،واللسان وتسيطر عليها فكر والعقلتصقل ال هو املدرسة العربية اليت الشرور املتوارية،

إىل الشرق والروحانية فعلى هذه املدرسة يتوقف حظ   اإلسالم والعرب، اجليل الناشئ إىل
 .(0)"كبري مما نرجوه هلذا اجليل

 

 نتمي إليها، الثقافة اليت أنتجتهكر البشري اإلبراهيمي بالثقافة اليت يفربط النهضة يف ف
واليت يعمل على إعادة إنتاجها، فهو جزائري عرب، قد تكون داخل الثقافة العربية، ولذلك 
ظل يسهم يف نشرها وتعليمها لألجيال بوصفها ثقافة حضارية يف املاضي وقابلة ألن تكون 

 إن هنض هبا أبناؤها بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي.ثقافة عاملية يف املستقبل 
 

اللغة العربية يف القطر اجلزائري ليست غريبة وال دخيلة، بل هي يف دارها، وبني محاهتا "
ولذلك يسعى   .(1)"األواصر مع احلاضر وأنصارها، وهي ممتدة اجلذور مع املاضي، مشتدة

ن أافتنا وحضارتنا يف ضوء معطيات عصرنا، و لنظر إىل ثقلإىل دعوة األجيال  اإلبراهيمي
ذلك ال ميكن حتقيقه إال بتعميم املعرفة الكافية والضرورية باللغات األجنبية احلية املعاصرة 

 بني املثقفني يف املدارس واجلامعات. 
 

وبالعمل على إعادة قراءة تراثنا قراءة نقدية معاصرة تستوحي املفاهيم واملناهج اجلديدة 
االنكباب  إىل يف خدمة املوضوع ال أن يكون املوضوع يف خدمتها، باإلضافة وتوظيفها

 ترجيعاته. املتواصل على حتليل واقعنا واإلنصات إىل
  

إعادة بناء احلاضر، جيب أن يتم يف آن واحد مع عملية إعادة بناء  ويف رأينا أنّ 
صورة جتعله كال جديدا املاضي، وذلك بتفكيك عناصره، وإعادة ترتيب العالقة بني أجزائه ب

قادرا على أن يؤسس هنضة، البد أن تنطلق من تراث تعيد بناءه مستهدفة جتاوزه، ومن 
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الذات العربية ميكن أن تنهض بالرجوع إىل املاضي، واختيار ما  أنّ باخلطأ اجلسيم االعتقاد 
هض هذه الذات ميكن أن تن أنّ بيصلح منه، كما أنه من اخلطأ اجلسيم كذلك االعتقاد 

باإلعراض الكلي عن ماضيها واالنتظام يف تراث غري تراثها،كما أن اإلنسان ال ميكن أن 
 يبدع إال داخل ثقافته وانطالقا من تراثه. 

 

قدمي وقع احتواؤه ومتثله  ذإال على إنقا اإلبداع مبعن التجديد األصيل ال يتمّ  إنّ 
 .مهم بتقدّ دّ د العلم وتتقد بتجدّ تتجدّ وجتاوزه بأدوات فكرية معاصرة 

  

بانتظامها يف الرتاث العرب  أصيلةجديدة، عربية احلاجة تدعو إىل قيام خنبة  إنّ 
الداخل، وجديدة بانتظامها يف الفكر العاملي املعاصر، ومواكبة له لقصد  منلتجديده 

  توظيف أدواته املنهجية ورؤاه العلمية يف إعادة بناء املاضي وتغيري احلاضر وتشييد املستقبل.
 

 سؤال األخالق:  -2
وتتأسس النهضة يف مشروع اإلبراهيمي على اهلمم األخالقية العالية اليت تصنع 

ستخلف إمكان الجرتاح سبل قومية للحضور امل من املستقبل بكوهنا تؤمن مبا يف يد اإلنسان
اإلنسان ويضمن اكتماالته املتعددة واحملددة، فهو يعترب  ةيف الكون مبا ُيفظ إنساني

إنكم لن تستطيعوا أن تنفعوا "ق عمدة يف أي مشروع هنضوي؟، فيقول لتالميذه: األخال
وأمتكم إال اذا ملكتم سالحني هامني بدوهنما لن تفلحوا يف احلياة، ولن يستفيد  وطنكم

 .(0)"منكم وطنكم شيئا هاما، إال باألخالق القومية املبنية والعلم القوي النافع
 

ظاهر القوية يف مشروع اإلبراهيمي، فهو يوصي املعلمني ويعترب مظهر األخالقية من امل
لقونه يف تالميذهم يف يأن يكون ما "بضرورة اإلتصاف باألخالق العالية، وأن ُيرصوا على 

الناشئ الصغري مرهف  األقوال منطبقا على ما يرونه ويشهدونه منكم من األعمال، فإن
عنها، وال يناهلا اهتمامكم، وإنه قوي  طلعة إىل مثل هذه الدقائق اليت تغفلونله احلس، 

ذا حسنتم له إزينتم له الصدق فكونوا صادقني، و اإلدراك للمعايب والكماالت، فإذا 
لتلميذ هو ما يأخذه عنكم من األخالق الصاحلة امال رأس  نّ إالصرب، فكونوا صابرين أال 

  .(8)"ح  وفائدةبالقدوة، وأما ما يأخذه عنكم بالتلقني من العلم واملعرفة فهو رِب  
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اهلمة األخالقية "بأّن فاإلبراهيمي يركز على اجلانب األخالقي يف مشروعه، فهو يؤمن 
ستنفذ يية احلدث، ألن الواقع القائم ال لإلنسان أقوى من األمر الواقع، وأصلب من حتم

 .(9)"اإلمكان الذي يف يد اإلنسان وال احلتمية املستوية إىل التاريخ تستنفذ طاقته
 

من بقدرة اإلنسان على صنع تارخيه وحتويل مصريه، وكل ذلك معقود على ؤ فهو ي
اهلمة األخالقية، فهي اليت تصنع القيم بوصف القيم جسرا بني عامل الواقع والفعل 

الفضيلة "ولذلك يوصي املربني بأن يربوا التالميذ على  ،نساين، الذي يؤثر يف هذا الواقعاإل
ن تأخذوهم مبمارسة الشعائر الدينية ألشرف والكرامة والكمال، و مناط ا اإلسالمية اليت هي

صغارا، حىت ال نضيعهم كبارا، وأن تزرعوا يف نفوسهم حب العلم واملعلم، وحب األب 
  .(62)"واألم، وحب بعضهم بعضا، وحب اهلل ورسوله واإلسالم قبل ذلك ومعه وبعده

 

النية مفتوحة على إمكانات فمشروعه النهضوي يؤسس حلوارية أخالقية، تعتمد عق
التوسع، ويستمد يف ذلك طرائق املنطق ومناهج التدليل األخالقي يف التذكري بالواجب 

بني الضار والنافع من أعمالكم، فتبينوها مث اعملوا على  هناك حدود مشرتكة"فيقول: 
يف هذا  إىل حد، فتضروا من حيث قصد م إىل النفع، واحذروا الزلة احد قدرها، وال جتاوزوا

  .(66)"املزلق، واحذروا القسم منها بالقول والعمل
 

فهذا اخلطاب يستجيب ملطلب النهضة، ويقدم أساليب للنهوض، وخيرتق حجب 
الضالل بألوان من املناهضة احلية، هلذه األفكار البالية اليت تسيطر على عقول العامة 

يف غري مصادرها النقية الصادقة وتنتشر يف أوساط اجملتمع األمي الذي يتلقى هذه األفكار 
ذات املرجعية البهية الصحيحة، وهلذا حق لفكره أن يرقى إىل درجة ُيصل معها التواصل 
بالتعارف املتجسد يف األخالقية، ألن الرتبية قبل التعليم، ألهنا األساس الذي يبن عليه، وال 

عارف الدقيقة وهتمل باملقابل مستقبل ألمة تفصل بينهما أو تقدم العلم اجملرد وهتتم بنشر امل
التوجه اخللقي وزرع القيم على أساس من مرجعية األمة ودينها وثقافتها األصيلة وقد أجاد 

 حافظ إبراهيم يف قوله: 
 (60)إمنا األمم األخالق ما بقيت      فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
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األمم ال تبن إال  هكذا يربط اإلبراهيمي حياة األمة وتطورها مبكارم األخالق،ألن
على أساس من اهلمة األخالقية العالية، ذلك أن العامل من حولنا، إمنا يتطور بتأسيس نفسه 

ذلك أن اإلنسان ليس كامال "على هذه األسس العلمية والفكرية اليت تضيء أفق اإلنسان 
 .(60)"األخالقية موقوفة على مهته بل هو سريورة يف االكتماالت، وهذه االكتماالت

 

ويعترب مظهر األخالقية من املظاهر القوية يف املشروع اإلبراهيمي، فهو ينطلق من 
جتديد مفهوم اإلنسان بإخراجه من التحييد اليوناين الذي اختزل اإلنسان يف العاقلية: 

إىل التحديد اإلسالمي الذي اعترب اإلنسان كائنا أخالقيا، وهو يف " اإلنسان حيوان عاقل"
غربيني أمثال "بول ريكور" وغريه، فما يطبع فكره هو الرتكيز على  فةهذا يلتقي فالس

 .(61)"األمة اليت ال جتعل األخالق مالكها تتعجل هالكها"اجلانب األخالقي، فبقول 
 

 سؤال التربية والتعليم -0
املهمة األساسية املطروحة على الفكر اجلزائري، هي حتقيق االستقالل التارخيي  إنّ 

، وليس من سبيل إىل ذلك إال بالتحرر من اجلهل وآليات التفكري اليت للذات اجلزائرية
 يكرسها عن طريق اخلرافات وشيوع أفكار الطرقية يف نفوس اجلزائريني.

 

درك علماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أن تغري األوضاع والذهنيات ال يتحقق أ
فرد على تغيري ما  جلزائري، بأن يعمل كلّ ذا حدث التغيري يف البنية الذاتية للمجتمع اإإال 

بنفسه بالتخلص من جمموع القيم السياسية من تواكل واستسالم، وضعف اهلمة، حينئذ 
يصبح مؤهال للتخلص من االستعمار وُيقق فاعليته يف التاريخ، وهلذا اختذت اجلمعية 

ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهْم َوِإَذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوءًا ِإنَّ اللََّه سا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحشَّى ﴿ اإلصالحية اآلية:

شعارا هلا، وتبنتها أساسا لكل تفكري حىت آمن هبا  (60)﴾َفال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل
 حاديثه تتخذ منها شرعة ومنهاجا. أالشعب، فأصبحت 

 

ال نتاج تأمل عميق سواء يف أصول البنية الثقافية ومل يكن هذا املنهج يف التغيري إ
واملعرفية للمجتمع اجلزائري، أو لواقع احلال يف تلك الظروف العصيبة يف مراجعة اهلوان 

من أراد أن خيدم هذه األمة فليقرأها كما "إلبراهيمي يؤكد لطالبه قائال: التارخيي حىت جند ا
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 استقام له العمل وآمن اخلطأ فيه علمية، فإذايقرأ الكتاب وليدرسها كما يدرس احلقائق ال
وضمن النجاح والتمام له، فإن تصدى ألي عمل ميس األمة من غري درس الجتاهها وال 

 .(61)"معرفة بدرجة استعدادها كان حظه الفشل

 

، الرتبية مبعن التوجيه السلوكي اخللقي وهذا التغيري ال يتأتى إال بوسيلة الرتبية والتعليم
يزرع القيم والعادات اإلجيابية اليت ترفع للحركة بالنهوض وإتقان العمل ومن مث وهو ما 

اجلهاد ضد االستعمار، وهو ما ال يتم إال بإصالح التعليم وفق منهج سديد للتوجيه 
والتثقف على أساس فكر حي صحيح يستمد من مرجعية الشعب احلضارية، وقد صدق 

مدارس مجعية  غلب ثوار الثورة التحريرية خترجوا مناإلبراهيمي يف رؤيته وتفكريه، إذ أن أ
وتلقوا تعليمهم وتوجيهاهتم هبا، وطبقوها يف واقعهم فصنعوا ألنفسهم  العلماء اجلزائريني

فاإلبراهيمي يؤمن بقدرة اإلنسان على صنع  ،تارخيا جميدا انتهى بالثورة على االستعمار
نسان، فهي اليت تضع القيم بوصف تارخيه وحتويل مصريه وكل ذلك معقود على مهة اإل

، لذلك فالواقع يوقعه إلنساين الذي يؤثر يف هذا الواقعالقيم جسرا بني عامل الواقع والفعل ا
اإلنسان بفعله ويرفعه بإرادته اليت تظل دائما عبارة عن إمكان يف يده، كما أن حتمية 

ال يثبت اإلنسان االستعمار مهما جثم على العقول والوطن البد أن يرحل ويزول، ف
اجلزائري يف وطنه الذي ال يقبل باألمر الواقع، وال تفرض عليه ثقافة االستعمار اليت تسيطر 

ألن العامل من حولنا إمنا " :يف فلكها، وال يلتفت إىل ما حولهعلى العقول فتجعله يدور 
 را هنضوياكر اإلبراهيمي بوصفه فك، ذلك هو شأن ف(60)"يتغري كلما غرينا وحددنا منظورنا

 .ا يطبع كل نتاجه الفكري والرتبويمتحدي
 

عدته للثورة ألقد قامت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني برتبية الشباب اجلزائري و  
التحريرية ليناهض االستعمار ويثور يف وجهه، فقد كان العلماء احملرك اإلساسي للحياة 

فكل من له إملام بتاريخ اجلزائر يعرف أن الثقافية والوطنية يف التاريخ اجلزائري احلديث، 
الثورة التحريرية قامت على أكتاف هذا اجليل الذي ترىب يف أحضان اجلمعية، وأن أغلب 

وحتديد  ،احلاسم على مستوى تغيري املفاهيموأن تأثريها  ضباط هذه الثورة كانوا من إنتاجها،
عاليته بصورة مستمرة حىت حترير الرؤى، ومن مث يف إعادة بنية العقل اجلزائري، وتنشيط ف
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حملاربته  -واصال الليل بالنهار-ما كان اإلبراهيمي ينافح جاهدا  البالد من االستعمار وهو
حىت يتحقق أمله املعقود يف نواصي الشباب الذين هم عماد األمة، ممن ختيلهم يف مقاالته 

 .(68)"ال تكونوا أو كونوا كذاه اجلزائر شباب يا" اجلزائري الشباب فيها خياطب اليت املشهورة
 

هكذا ظل اإلبراهيمي يستحث الشباب اجلزائري ويستنهضه حىت يكون قادرا على 
جماهبة حتديات الواقع واالستجابة لنداء الواجب بإذكاء الشعور الوطين يف نفس الفرد بدفعه 

ة والتواكل والقدرية للثورة والتغيري، الثورة أوال على قابليته للعبودية بتخلصه من أفكار السلبي
بؤر الظالم الطرقية ربيبة االستعمار، مث الثورة  ورة ضدّ ثياء اليت تدفعه لالستسالم. مث الالعم
 .(69) االستعمار جبميع أشكاله وخمتلف ألوانه ضدّ 

 

 واملتلقي، سالميةاإلرتبية الاجلزائري املشبع ب الشبابباإلبراهيمي النهضة  ربطقد ل
تتفاعل فيما بينها يف خماض سيفرز شبابا رائدا يف املواءمة بني احلداثة بعدها تربية حديثة، 

واألصالة، بناء على استلهام خطاب األسالف واستمداد مصادر القوة املنهجية يف الفكر 
لى الفعل الرتبوي والعملية التعليمية املتاحة واملساعدة عذلك كله تأسيسا على املعاصر، و 

، ما مل تكن هناك مدرسة، ألهنا أكرب دعامة تقوم ليم مؤسسوال يكون هناك تع .التكوين
 . (02)عليها النهضة اجلزائرية

 

وملا كان اجملتمع وقت االستعمار يعجز حىت عن التعبري عما يريده من تعليم، كان من 
عمل اإلبراهيمي على توسيع حدود قد البديهي أن يكون هناك تعليم حر يف البالد، و 

ونادى بفتح أكرب عدد من املدارس احلرة، كما ركز على وجوب انتقاء التعليم يف اجلزائر 
وُيافظ على أصالته املداخالت التعليمية بغية إعداد جيل يستطيع جماهبة االستعمار، 

وحماربة اجلهل وردعه باحلجة  وتكون له القدرة على مقارعة الظلم وجماهبته، ومعامل هويته
ال ما مل يكن التعليم براهيمي أن تدارك ذلك ال ُيصل فعالبينة والدليل القاطع، وقد رأى اإل

غفلهما أو حد بأي حال من األحوال أن يأني، ال ينبغي على يمرين أساسأمؤسسا على 
 : اإلسالم واللغة.مهايتساهل فيهما 
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 سؤال اإلسالم:  -4
ى ذلك يف ل اإلسالم مشروعا حضاريا يف فكر البشري اإلبراهيمي كما تبدّ لقد شكّ 

فهو مفكر إسالمي يسعى إىل إجياد اجلواب  ،له اليت جتمع حتت عيون البصائرأعما
اإلسالمي، وتأسيس حداثة إسالمية، وذلك بناء على مواجهة احلداثة الغربية بالنقد 
األخالقي، وجند ذلك واضحا يف نقده سياسة االستعمار اجتاه التعليم يف اجلزائر، وهتميش 

ن التقدم احلضاري، ومن مث صرف الناس عنها إىل غريها من اللغة العربية ووصفها بالعجز ع
إن مجعيتكم هذه أسست "اللغات احلية بقصد النيل من اهلوية اجلزائرية فيقول اإلبراهيمي: 

فأما إحياء جمد الدين  ؛إحياء جمد اللغة العربيةو ،  مها: إحياء جمد الدين اإلسالميلغايتني
  ، والعبادةبتصحيح أركانه األربعة، العقيدة يقاماإلسالمي، فإقامته كما أمر اهلل أن 

 .(06)"واملعاملة، واخللق
 

فاإلبراهيمي يؤكد على الدين اإلسالمي ودوره يف تأسيس حداثة إسالمية هلا مظاهرها 
اخلالقة وأثارها يف الواقع، من خالل تطبيق مبادئه الصحيحة، من أجل حتقيق احلرية الفكرية 

اإلنسان قوال وعمال من التبعية الغربية، حبيث يقتدر املثقف اجلزائري  مة اجلزائرية بتحريرلأل
على إنشاء منظومته املعرفية وابتكار آلياته ومفاهيمه بنفسه، وإجياد اجلواب اجلزائري احملض 
ملشاكله، مبا جيعله حاضرا حضورا حضاريا، وميارس اختالفه الفكري مبا يغين احلضارة العربية 

يف كماهلا بإضافة الروح اخلاصة اليت متيز اجلواب العرب، واليت تؤمن لألمة  واإلنسانية ويسهم
 .(00)شد منها بأساأاإلسالمية حق االختالف يف فكرها عن األمم األخرى ولو كانت 

 

بدى إعجابه باملنهجية األصولية أوقد ارمتى اإلبراهيمي يف الفكر اإلسالمي و 
أعد هذه املنهجية هي العطاء املنطقي اإلسالمي إين " عرب عن ذلك بقوله:أاإلسالمية، و 

 .(00)"البارز يف عموم الرتاث العرب
 

لقد شكلت هذه العدة املنهجية اإلسالمية منهجا، ترمسه اإلبراهيمي يف مواجهة نقد 
الفكر العرب، وأخذ يف تطبيق ذلك يف املدارس التعليمية انطالقا من استئناف العطاء يف 

وال يتم هذا الوجه املثمر، إال بتوحيد " حتريره باالنفتاح على قضايا العصر.جماالته املنهجية و 
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منهاج الرتبية وبرامج التعليم، وال يتم توحيد املنهاج إال بتوحيد األداة، وال يتم توحيد األداة 
 .(01)"إال بتوحيد اإلشراف العام

 

يد ُيمل فكرا تطوير الرتبية وإعداد جيل جدلنفسه  يسخرهذا ما جعل اإلبراهيمي 
ل الرؤية املستقبلية، ومن مث ظل ُيرص على الدعوة إىل اإلسالم الصحيح اخريا يف جم

جعلها تلهج وتطبيق تعاليمه وأركانه، وحفظ كتابه وتالوته باستمرار من أجل تقومي األلسنة و 
 قرآنوال ،لكتكم البيانيةويغذي م فحفظ القرآن ينمي ثروتكم الفكرية،" :يقولباللغة السليمة 

 .(00)"والقواعد سنتكم على االستشهاد به يف اللغةتعاهدوه باحلفظ وأحيوه بالتالوة، وربوا أل
 

 سؤال اللغة  -5
وظلت تواصل حضورها يف الفكر  ،ل اللغة العربية لبنة قوية يف مشروع اإلبراهيميتشكّ 

فكر قد د صلتها بالوجود، ذلك أن الاجلزائري املعاصر، فهي اليت تعكس فهم األمة وحتدّ 
ى هبا زمن املاضي عندما تقرتب حباضرها لتحضر فيه جيرتح سبال تبدع يف اللغة، وتتعدّ 

اللغة العربية يف القطر اجلزائري ليست غريبة وال دخيلة " :يقول ،فقها لتدل عليهأواستشراف 
شتدة األواخي مع بل هي يف دارها، وبني محاهتا وأنصارها، وهي ممتدة اجلذور مع املاضي م

 .(01)"مع اإلسالم الوطن هذا دخلت ألهنا املاضي مع ممتدة املستقبل، يف األفنان طويلة ،اضراحل
 

دخوهلا إليه كان مع دخول فهكذا يبني اإلبراهيمي مكانة اللغة العربية يف اجلزائر، 
، ولذلك ستظل مقيمة يف هذا البلد ما دام اإلسالم مقيما هبا، مث بني مكانة اللغة اإلسالم

أي اعتبار اللغة  ،كر اجلزائري والتأثري الذي متارسه يف استيعاب الوجود وقضايا الوطنيف الف
 .(00)"عن هذا الفكر اقل أن تكون تعبري أإن مل تكن مولدة للفكر الوجودي، فال "

 

يف توجيه الفكر وتصويب رؤيته للوجود، مؤكدا على اإلبراهيمي أن للغة دخال  يقرّ 
 .كان مقطوع الصلة بالبنية اللغوية فإنه سيظل عقيما وتابعا  حقيقة مفادها أن الفكر مىت

لذلك دعا إىل فكر عرب مسلم تشرتك اللغة العربية يف بناء مضامينه، باإلضافة إىل 
 املضامني الفكرية والعلمية العامة.
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الطبيعية اليت تنفتح  ة اللغةوسعى إىل حتليل وظيفأخذ اإلبراهيمي باملنعطف اللغوي، 
ود حبيث رسم هلا سبيال إىل الفهم اجملدد باستمداد رؤية العامل املطوية يف جتاوز على الوج

 .(08)"اإلبانة عن الدين إىل اإلبانة عن الدنيا ـ فأصبحت لغة دين ودنيا معا"
 

ة تشحن داخلها خزانا ثقافيا ــفخصوصية اللغة تكمن يف كوهنا مؤسسة اجتماعي
فاعل بواسطته مع العامل اخلارجي حىت حتقق ذاهتا التداويل الذي تتوقيميا يشكل جماهلا 

للظفر ببعض معانيه املنتشرة عرب اللجوء إىل فك وحتليله ولفهم هذا العامل البد من تشرُيه 
هنا تدل ، ألشكال هي سر هذا الوجودشكل من األاللغة ب ال ضري أنّ و " رموزه )أي اللغة(.

مات تتسلل إىل قلب الثقافات إلعادة قد تصري عالو تقر على معان األشياء تصبح رموزا و 
 .(09)مشاريعها الكربى"

 

شتمل على ت، كتابة خمصوصة اخلطاب األدب عند اإلبراهيمي ال ينكر لبيب أنّ و 
الفكري نظر يف هذا اخلطاب األدب و املناهج احلديثة للوتستوجب ، آليات البيان واجلمال

تنمحي اإلبراهيمية ن كثافة اللغة أل ،ما ُيمل من معن يف الذهن، و عن الداللةللتنقيب 
 دراك املعن.إفعل لفكر للداللة املوجودة يف النص و امنحاء يف فعل استحضار ا

 

 خاتمة:
يشعر القارئ يف مشروع اإلبراهيمي أنه إزاء خطاب إصالحي جديد، نابع من جتربة 

استلهمها من فكرية وروحية ذاتية، انتهى فيها اإلبراهيمي إىل تقدمي أسس فكرية موسعة 
رؤية دينية صرُية جتعل العقل يف خدمة الدين، راهن فيها على اخلروج عن التقليد، وطلب 

 ، دونلحاضر، مع استشراف أفق املستقبل هلذا الفكرلالتجديد املفضي إىل االنتماء الواعي 
 .ذوراجلمن  أو االجتثاث صولاألعن  االنقطاع

 

الرتاث تأسيسه لنهضته هو سؤال حقيقة اإلبراهيمي يف  هفقد كان أول سؤال واجه
 قل تقدير سؤال املستقبل.أ، ذلك أن سؤال الرتاث يطرح سؤال اجملاوزة أو على هومنهج
 

لقد راهن بعض املفكرين املعاصرين على االرمتاء يف أحضان احلاضر واالخنالع من 
اثة، اليت مل يكن هلم ظة احلداء إىل تراثهم، مقلدين ومتبنني حلاملاضي، وبالتايل رفضوا االنتم
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  وصل إليه الغرب هو منتهى النهضة فيها أي حضور، فقد انصرف الفهم إىل اعتبار ما
مشروع يسعى إىل النهضة ينبغي أن يستعمل منجزاته، وتغافل عن كون النهضة أّي وأن 

يف  مشروعا تارخييا ينمو بشكل متكامل مع تاريخ الثقافة ووسائلها املادية ومنجزاهتا الروحية
 خر خفيقدة بعضها واضح وبعضها اآلطار زماين ومكاين، ويف سياقات حضارية معإ

 ويرتاكم بالتدريج إىل أن يصل إىل حالة تسمى النهضة.
 

واعترب اإلبراهيمي أن جتديد املنهج يف تقومي الرتاث سيعمل على جتديد صلتها بالرتاث 
كانات املطلوبة يف تراثنا الفكري الذي استئناف اإلمدليال على إمكانية البناء بعد  مبا يقوم

 يستحيل أن ننسلخ عنه.
 

هذا املشروع يستمد قوته من منطلقات ومبادئ أخالقية تقرتن بالسياق  وظلّ 
اإلسالمي الذي ينبعث من قناعة تفيد أن األمة اإلسالمية مطروح عليها أن تكون مسؤولة 

عروف والنهي ية وتكليف باألمر باملومسؤولة ملا أوكل إليها من تشريف باخلري  ،لشهوديتها
سيتم عمل اإلبراهيمي من خالهلا على تقدمي تصور للجماعة البشرية عن املنكر، وهي قيم 

 اليت يريد أن ينشئها يف اجلزائر، مجاعة واعية متعاونة ختدم الوطن.
 

ثابتة جتعله فكرا جمتهدا جييب عن  أصوال ينشدن فكر البشري اإلبراهيمي هنضوي إ
 ة زمانه يف نطاق مرجعيته اإلسالمية.أسئل
 

والسؤال األخري الذي يطرحه اإلبراهيمي للخروج من هذا الواقع يقرتن باملنعطف 
اللغة ليست جمرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء حممل بروابط  اللغوي الذي اعترب فيه أنّ 

ما التفت  تصلنا بوجودنا وحتمل إمكانات خصبة يستمد منها فكرنا أسباب النهوض، وهو
 التأثري.على ان قدرته ليه دارسوه ونقاده واعتربوه مصدر قوته وبيإ

 

وفتق  ،ويف األخري نأمل أن نكون قد فتحنا أفقا جملاوزة هذا الفكر العرب املسلم
إمكانات التفاعل املفضي إىل عتبات اجملاوزة اليت تكون يف منتهى كل فكر ال يدعي 

 التمامية والكمال.
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 مقاربة تداولية ؛براهيمياإلاتيجية التوجيهية في خطاب االستر 
 

The Directives Strategy in Al-Ibrahimi's Discourse: 

 A Pragmatic Approach 
 

 محمد مدور د.                                                    
   )الجزائر( جامعة غرداية                                                      

 29/20/0202تاريخ القبول:                                00/20/2002رسال:تاريخ اإل
 

 : ملخص
براهيمي، من خالل اب اإلسرتاتيجية التوجيهية يف خطتتناول هذه الدراسة مالمح اال     

استقراء وحتليل جمموعة من األمثلة الواردة يف مقاالت الشيخ، من منظور املنهج التداويل 
ونظرية أفعال الكالم، وبيان مدى اعتماد الكاتب على العناصر اللغوية، وتوظيف رتبة 

ية من ذلك املتكلم يف إصدار التوجيهات، وأثر ذلك يف التأثري يف سلوك املخاطبني، والغا
 إبراز مسوغات استعمال االسرتاتيجية التوجيهية، ومدى مالءمة األفعال للمواقف.  

  

فعال الكالم، التوجيهيات، اخلطاب ، أالتداولية، اسرتاتيجية: الكلمات المفتاحية
 اإلبراهيمي، التعليم.

Abstract: 

      This study examines the features of the directives strategy in 

Sheikh Al-Ibrahimi's speech, by extrapolating and analyzing a 

set of examples mentioned in the Al Ibrahimi’s articles, from the 

perspective of the pragmatic approach and theory of speech acts. 

It also shows the writer’s reliance on lin uistic elements, and 

employing the rank of the speaker in issuing directions, and the 

impact of this on the behaviour of the two addressees. The aim is 

also to highlight the rationale for the use of the directives 

strategy, and the relevance of the actions to situations. 
 
 

Keywords: Pragmatic, strategy, verbs, directives, discourse,  

AL-IBrahimi, education 
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 مدخل: 
ناجتة عن تشعب شؤون احلياة وتنوعها، مما يتطلب  للمجتمع سياقات وأحوال كثرية     

من املتكلمني استعمال خطابات متنوعة، فاملعلم مثال هو حباجة إىل استعمال أكثر من 
  اتيجية يف خطابه، بسبب تعدد السياقات ومواقف التعلم.اسرت 

 

، ومقدرته تتجلى كفايات املتكلم التخاطبية ، وفيهاوالتداولية هي علم استعمال اللغة     
يف اجلمع بني وظائف التبليغ ووظائف التهذيب، والتداولية هي خطاب ال يكتفي بتوظيف 

اولية غري لسانية كالقصدية والسياق واملقام العناصر اللغوية، إمنا هو يستعمل عناصر تد
 واحلجاج ورتبة املخاطب، واختيار االسرتاتيجيات املالئمة للموقف الكالمي.

     

، اليت كتبها يف أواخر األربعينات لدراسة من نصوص الشيخ اإلبراهيميتنطلق هذه ا      
 الستعمار الفرنسيية يف ظل ظروف ايعاجل من خالهلا املشكالت االجتماعية والرتبو 

رتدي ، وأمام هذا الوضع املالشعب والقضاء على مقومات هويته وسياسته املتعمدة جتهيل
 والرتبوي لتعليم الناس وتثقيفهم ، وفق برناجمها اإلصالحيجتندت مدارس مجعية العلماء

ون الذين ف املعلم، وقد كلّ اإلميان وحماربة البدع واخلرافاتوتنوير عقوهلم باملعارف وقلوهبم ب
. وحول هذه القضايا كتب اإلبراهيمي الكثري من عية العلماء بالقيام هبذه املهمةخرجتهم مج

 .ة معينة يف خماطبة مجهوره وقرائهمقاالته متبعا اسرتاتيجي
 

واسرتاتيجيات اخلطاب تعن بدراسة اللغة يف االستعمال، كما تعن بدراسة مقاصد       
تواصل، وبيان االسرتاتيجيات اليت استعملها البكيفية حدوث املنتج )املرسل(، كما تعن 

 تعين أن التواصل هو فعل خمطط له املرسل لتحقيق التواصل، ومن مث فإن االسرتاتيجية
وأضاف   ،اللغة يف ست وظائف معروفة وقد حددت وظائف وموجه لتحقيق أهداف معينة،

 ة والتفاعلية.: التعاملي) براون ويول( وظيفتان للغة مها الباحثان
 

، وتوجيهها إىل والوتستخدم لنقل املعلومات املتعلقة بالوقائع واألق :الوظائف التعاملية
أو  ،ب أو تعليمات املعلم لتالميذتهاملتلقي مثل اخلطابات اليت حتتوي على إرشادات الطبي

 ملستمعيه. توجيهات القائد ألتباعه أو نصائح اخلطيب
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 بإقامة عالقات اجتماعية تواصلية ظيفة التفاعلية فهي اليت تقومأما الو  :الوظائف التفاعلية
ووظيفته ورقم من خالل لقاء يتم فيه التعارف بني شخصني، يذكر كل واحد منهما امسه 

 لغة اجملامالت وهلا وظيفة اجتماعية. الينوفسكي(م) ومساها الباحث ...،هاتفه ومكان إقامته
 

وهي أن يعمد أحد طريف اخلطاب إىل ، ظيفة التعميةو وهناك وظيفة أخرى للغة تسمى      
حجب مقاصده، فال يفهم أحد من احلاضرين شيئا، ويفعل هذا عن قصد كاسرتاتيجية 

عندما يقرتف ، لك أن يعمد اإلنسان إىل االعتذارإلخفاء مقاصده عن مستمعيه، ومن ذ
 ف حتسني صورتهإجناز فعل لغوي هبدفيبادر إىل  ،خطأ يثري مشاعر سيئة لدى اآلخرين

  ح من اآلخرينا ويكون خطابه يف صورة شرح أو دفاع أو تربير أو اعتذار أو طلب السم
كاسرتاتيجية يستعملها املتكلم لتربير شيء، ومن هنا ندرك مدى القوة اليت يتمتع هبا 

سى اخلطاب اللغوي من خالل االستعمال، ومنه جند االعتذار الذي تقدم به سيدنا مو 
 ﴾َقاَل َلا ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوَلا ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسًرا﴿: للرجل الصاحل قالعليه السالم 

 .(6)فقد اعتذر على نسيانه وطلب عدم املؤاخذة [00، ]الكهف
 

ربع اسرتاتيجيات االسرتاتيجيات إىل أ "عبد اهلادي بن ظافر الشهري"وقد قسم الباحث    
 : ونذكرها كما يلي

ه إىل املرسل إليه، حلمله على القيام بفعل أو وهي اخلطاب املوجّ  :راتيجية التوجيهيةاالست -6
كما يف النصيحة   (الوظيفة اإليعازية أو )الندائية "جاكبسون"، ويسميها (0)االمتناع عنه

 والتوجيه يصنفه الباحث قاصد هي ما يبتغي املرسل إجنازه.، وهذه املوالرجاء واحلث
ل الكالمية الدالة على الطلب كل األفعا  ، وهي تضمّ األفعال الطلبيةضمن  "حممود حنلة"

 ... : األمر والنهي والنداء والتحذير واحلث واإلرشاد والدعاءمثل
وهي أن يتعمد املتكلم أسلوب التلميح بدل التصريح واإلشارة  :االستراتيجية التلميحية -0

 ، مبا يغاير املعن احلريفعن القصد بدل العبارة. فالتلميحية إذن هي اليت يعرب هبا املرسل
الكناية واالستعارة  ، واستعمالوله مستثمرا يف ذلك عناصر السياقلينجز هبا أكثر مما يق

ل مبدأ التعاون تفعّ وهذه االسرتاتيجية بنية اللغوية الظاهرة جمرد ممر. ، فتصبح الوالتمثيل
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املرسل إليه من معرفة  دى، ويعتمد املرسل يف إنتاج خطابه على توظيف ما لوالثقة
 :  قوله تعاىل ،بالعامل، ومن أمثلته يف القرآن الكرمي

 

 البياض         املعن الصريح                                                             
 

 (َواْبَيضَّْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن)  
 العمى       املعن املستلزم                                                             

 
 : )اإلقناع ( الستراتيجية الحجاجيةا -0
ه أدوات خاصة منها ألفاظ وتستعمل في ،من وظائف البالغة "روبول"قد جعلها ف         

اخلطاب هو إزالة  واألفعال اللغوية. واهلدف من هذا ،ومنها املفعول ألجله وكي ،التعليل
"فتكون إذ ذاك أقدر على التأثري يف اعتقاد املخاطب، وتوجيه سلوكه ملا  ،شك املرسل إليه

يصحب هذا اإلقناع من قوة يف استحضار األشياء، ونفوذ يف إشهادها للمخاطب كأنه 
   (0)يراها رأي العني".

     

 .يف احلجاج على أهنا احلجاج بعينهويستعمل املرسل االستفهام أو النفي أو اإلثبات        
، واألسئلة اليت تنتمي إىل االستفهام التقريري االستفهام من أجنع األنواع حجاجا ويعد

   ومن احلجاج نالحظ قول الشاعر: .وأقوى حجة ،ون هبا احلجاج أشد إقناعايك
 الطرف فإنك من منري      فال كعبا بلغت وال كالبا غضّ 

 : فإنك من منري. قولهفالطلب جاء يف قوله غض الطرف. واحلجة جاءت يف           
 

 : االستراتيجية التضامنية -1
 إذ ا درجة عالقة املرسل إليه ونوعهاوهي االسرتاتيجية اليت ُياول املرسل أن جيسد هب        

 : ملسافة االجتماعية بني الناس مثلخيتص التضامن با
 .مدى التشابه /االختالف االجتماعي -
 .مدى تكرار االتصال -
 .الشخصية، والتقارب الديينمدى امتداد املعرفة  -
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 .رفة طريف اخلطاب لكل منهم، أو كيفية معدرجة التآلف -
 مدى الشعور بتطابق املزاج أو اهلدف أو التفكري. -
 .األثر اإلجياب /السليب -

 

يف طبعته اجلديدة لكتابه اسرتاتيجيات  "عبد اهلادي بن ظافر الشهري"وقد أضاف         
 اها االسرتاتيجية السيميائية. اسرتاتيجية خامسة ومس ،اخلطاب

 

 : خلطاب إىل املرسل إليه وهو صنفانوهي اليت هتتم بتوجيه ا :الستراتيجية التوجيهيةا -0
 : وهو غري حاضر حلظة إجناز اخلطاب )غائب( مرسل إليه متخيل :األول
ون معروفا عند املرسل ، فيكمرسل إليه حاضر: وهو حاضر حلظة التلفظ باخلطاب :الثاني

   (1)، وعليه يرتاوح استعمال األدوات واآلليات اللغوية بني الصنفني.ة جيدةمعرف
     

والتوجيه ليس عمال لغويا فحسب، لكنه يعد وظيفة من وظائف اللغة اليت تعن       
اللغة تعمل على أهنا تعبري عن  ، إذ إنّ "هاليداي"بالعالقات الشخصية حسب تصنيف 

من أجل ذلك فإهنا متتلك قوة  ت املرسل إليه وسلوكه،سلوك املرسل وتأثريه يف توجها
غري .، (0)كما يف األمر والنصيحة والرجاء، وهذه املقاصد هي ما يبتغي املرسل إجنازهاملخالفة  

طي التوجيه نظام اللغة هنا غري كاف ألداء هذه الوظائف، فهناك بعض العناصر اليت تع أنّ 
، فقد تعود إىل املرسل أو املرسل إليه نفعة اإلجنازية اليت: السلطة وجهة املقوته اإلجنازية ومنها

  .(1)املوجهة للخطاب املرسل سلطة عرب إليه للمرسل ملزمة األمري التوجيهي الفعل نتيجة تكون
     

وتتفاوت هذه العالقة )السلطة(، وإلعطاء اخلطاب سلطة املرسل فإنه يتضمن       
اته يل على املرسل وسلطته، أو كل ما ُييل على ذالضمائر واإلشاريات الشخصية، اليت حت

، فتوفر السلطة شرط أساس يف املخالفني االجتماعية و الوظيفية، مثال: سوف أعاقب كلّ 
التوجيه حىت لو كانت السلطة خمتبئة وراء املرسل مثل : السلطة الدينية اليت تسوغ استعمال 

 .(0)هذه االسرتاتيجية
 

طاب إىل املرسل إليه تعويال على حاجته هو، مما يوجب عليه وقد تؤول منفعة اخل      
: حاجة حترمه من حتقيق ما يسعى إليه مثل؛ ألن خمالفته فعل التوجيهيااللتزام مبقتضى ال
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الطريق فيجاب مبجموعة أوامر مثل: واصل السري، اجته ميينا  عابر السبيل حني يسأل عن
ا فإن معيار املنفعة جيعل حكم أفعال التوجيه . فالسائل يطيع دون تردد وهلذاستدر، احنرف

تتأرجح بني اثنني إما الوجوب أو الندب واالستحباب، وإذا كانت تؤول املنفعة إىل املرسل 
 . (8)فأفعال التوجيه واجبة الطاعة، أما إذا كانت لصاحل املرسل إليه فحكمها الندب

 

قصد املرسل، فذلك يزيل حرية وتتسم هذه االسرتاتيجية بالوضوح يف التعبري عن       
اب غامضا أو ؛ ألنه ال يستطيع ذلك إال إذا كان اخلطملرسل إليه مما يضمن حتقيق اهلدفا

، وعليه فإن من مميزات التوجيه الصريح أنه ال يستلزم أكثر من قصد ُيتمل أكثر من تأويل
 .من مضمونهرصة للتأويل أو التملص للخطاب وبالتايل فإنه ال يدع للمرسل إليه أي ف

 

واملرسل قد يستعمل اخلطابات اليت تنطوي على الفعل اللغوي الصريح من الدرجة      
يب الصرُية ، بدال من األسالأنا آمرك أن تسكت ؛ أي التصريح بالفعل معجميا مثل:الثانية

، وميثل استعمال درجة الصراحة الثانية تدنيا يف مراعاة من الدرجة األوىل مثل: )أسكت(
: أنا استعماهلما معا مثل، وهلذا ميكن قة العاطفية مع املرسل إليه، ملا تتصف به من قوةالعال

 .(9). لتلطيف حدة أحدمها مبرونة اآلخر النسبية، التعبث حباجتكأهناك عن التالعب
  

 وهي مسوغات كثرية نذكر منها :  مسوغات استعمال االستراتيجية التوجيهية :
ية ، إذا كان التعامل باالسرتاتيجية التضامنىل سريهتا األوىلالقة وإعادهتا إتصحيح الع -6

 ، أو يقلل من هيبة املرسل.قد يؤثر على سري العالقة
ا من سوء الفهم أو التأويل إصرار املرسل على تنفيذ قصده عند إجناز الفعل إحرتاز  -0

 ء. ىاخلاط
 ياته.حصول حتد واضح للمرسل أو لتعليماته أو اإلساءة إليه أو جتاوز صالح -0

 

فعال الكالمية ، وهي تضم كل األضمن الطلبيات "حممود حنلة"يصنفها  والتوجيهية      
صوليون والفقهاء وبعض ، بغض النظر عن صيغتها وهو أمر أخذ به األالدالة على الطلب

؛ ألهنا فسية حسب تصنيفه الرباعي لألفعال، ويصنفها ليتش ضمن األفعال التنااملتكلمني
، كما يسمي التوجيه واألوامر ن الفعل املرسل إليه ما يوجهه بهرسل بأتتضمن قصد امل
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 مرسل إليه وإلزامه بإجابة الدعوةبأفعال اإلكراه وذلك ملا تسببه من حرج اجتماعي لل
وتدخل عناصر اللباقة والتودد والتعفف والتأدب واالختيار والتلميح والوضوح وغريها من 

ميكن إدراجها يف املقابل العرب خماطبة خايل الذهن خطاب قواعد الكفاية التداولية، واليت 
املرتدد أو العكس، أو تنزيل اخلايل منزلة املنكر للخرب، وهناك دراسات تتعلق بأفعال التوجيه 

 إذ يسهم يف ضبط هذه األفعال يف داللتها عن القصد. "غرايس"كمبدأ التعاون عند 
 

، ليقوم ت املرسل للتأثري يف املرسل إليهحماوال فقد جعل التوجيهيات هي كل "سريل"أما     
أعالها و  شيء ل االقرتاح أو الدعوة لفعلوجعلها درجات أدناها مث ،عني يف املستقبلبعمل م

 ، ويكون حمتواها القضوي داال على إرادة عمل شيء يف املستقبل.اإلكراه عند فرضها بالقوة
 

، واألفعال هي السؤال ني لتصل إىل اإلكراهالتواضع واللهكذا يف البداية متدرجة من      
يع والنصح والطلب وااللتماس والتضرع والتوسل واالستجداء واالستعطاف واإلذن والتشج

، وأما قد صنف هذه األفعال يف السلوكياتف "أوستني"، أما والتحديات واالعرتاضات
ملرسل إليه دد وجه افقد أوردا ما يتعلق بالتأدب ضمن األفعال اليت هت "ليفنسن"و "براون"

هي اليت ختلو من األدوات ، وتقع التوجيهية باالسرتاتيجية الصرُية و بشقيه اجلالب والدافع
 : ومن أفعال التوجيه نذكر ما يلي .(62) اليت تلطف اخلطاب كقوله إفعل كذا اللغوية

     

القرتاح عرض والتوصية وامثل : احلث والنصح والتحذير واإلشارة وال أفعال النصح: -
 بقة تنحسر يف قاعديت الكم والكيفهلذه األصناف افرتاضات مس "باخ"وجيعل .. .واإلنذار
  .(66)، والكيف يكون املطلوب ممكنا ومربراتقدمي املرسل املعلومات الضروريةفالكم ب

      

بط ومن أدوات أفعال التوجيه ذكر العواقب، والتوجيه بألفاظ املعجم ور  :أفعال التوجيه
 .لشرط مثل: من يسدد ديين فيجزيه اهلل، وقد تتضح النتائج بااز الفعل بالوعد أو الوعيدإجن

 

املتضادين يف  "النهي"و "راألمـ "ويكون باستعمال أكثر من أسلوب ك :التوجيه المركب
  .خطاب واحد

 

كما ، وميثل األمر جزءا من األفعال التوجيهية  وهو صميم األفعال التوجيهية :التوجيه باألمر
، وإلجرائه على ستقال من أقسام الكالمصنفه التداوليون، وجعله بعض العرب قسما م
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، كما أن حقيقته البد من شيئني: الصيغة والسلطة، فيكون حكمه حقيقة يف الوجوب
 . ة املنفعة هي من العناصر املؤثرةوجه

 

، والتأديب توجيه وجيه إىل ما يرجى به ثواب اآلخرةإن الندب ت" :"اهلل حسب علي" يقول   
 .(60)"د توجيه إىل ما فيه مصلحة دنيوية، واإلرشاح العاداتإىل ما يهذب األخالق ويصل

           

وليست العملية التوجيهية األمرية لغوية حبتة، بل لغوية تداولية، إذ ليس الوضع اللغوي      
ثر األساليب من أكهو املعيار األوحد، بل البد أن تعضده مرتبة املرسل، ويعد األمر 

: الفعل املبين الفعل واالسم واألمر وصيغ صرفية مثل، ومن صيغه )استعماال يف التوجيه
واملصدر النائب عن فعل األمر مثل: إحسانا وضربا(، وقال للمجهول وشبه اجلملة 

ن بكذا أو قول الصحاب أمرت إن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورو : ""الغزايل"
م أو فرضتم عليكم أو ذلك صيغ دالة على األمر، وإذا قال أوجبت عليك، كل بكذا

       .(60)، وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب"أمرتكم بكذا
     

األمر استعمال الفعل املاضي من )أمر( كقول اإلمام علي كرم اهلل ومن تنوعات      
ه مصر جباية خراجها الك ابن احلارث حني واّل هذا ما أمر به علي أمري املؤمنني موجهه: "

خيرب  يسوهو بذلك ينجز فعل األمر حلظة التلفظ ول (61)."وجهاد عدوها واستصالح أهلها
  .عن املاضي

 

ب اخلربي إلجناز فعل التوجيه مثل: الطالب الناجحون ويستعمل املرسل األسلو      
تمد على املعرفة اللغوية ه اجلملة فيع، أما شبينتظرون هنا، ولكن الداعم لذلك هو السلطة

، ويعتمد املرسل يف استعمال وما يستلزم احلذف مثل: إليك عين، إىل املسجد ... ،للطرفني
نها ، والغرض مرسل إليه اللغوية والتداولية مثل: صه وهيهاتأمساء األفعال على كفاءة امل
 فهو مثل: أوصيكم، استوصواا التوجيه بألفاظ املعجم ، أماإلجياز واالختصار واملبالغة

 .ى التواصل، التدخني يضر بصحتكأحثك عل
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  نماذج من خطابات الشيخ االبراهيمي:      تحليل 
تناول البشري االبراهيمي يف خطاباته الكثري من القضايا الوطنية والسياسية والدينية        

وحث  الناس إىل العلم والتعلمالعاملية، واالجتماعية والرتبوية، ووجه واإلسالمية والعربية و 
، كان اجملتمع اجلزائري ني على ترسيخها يف عقول التالميذ، حىت ينشأوا نشأة صاحلةاملعلم

، ألن اجملتمع املعلمون حباجة إىل توجيه وهتذيب، و املرحلة حباجة إىل تعليم وتربية يف تلك
  ؤمن بقيم اهلوية والوطنيةينتظر منهم الكثري، وينتظر منهم اإلسهام الفعال يف تكوين جيل ي

أجل ذلك قدم الشيخ هذه ومن  ،وحتصينه من األفكار التغريبية واالستالب احلضاري
، ومن أساليب االستلحاق االستعماري نقاذ األجيال من اجلهل واإلحباطإل، التوجيهات

 واالنسالخ من اهلوية الوطنية.
 

إذ البد أن تعضده مرتبة املرسل، وهي  وليست العملية التوجيهية األمرية لغوية حبتة،      
 السلطة العالية يف نفوس املتلقنيالقوة اليت متنح السلطة لألمر، فشخصية اإلبراهيمي مبنزلة 

، وقد عرب ي والعامل الثائر واملرب املخلصفهو الرمز الوطين واألب الروحي والرائد اإلصالح
أرسلنا هلم: " الته إىل املعلمني قائالعن هذه الشخصية املالكة لسلطة األبوة يف إحدى مقا

". وقوله: احلب والتقدير والشفقة إليكم التحية األبوية اخلالصة صادرة عن قلب يكن لكم
 ". ا أول من نام وآخر من استيقظي كنّ إننا يا أبنائ"
     

ونذكر فيما يلي بعض األمثلة من اخلطاب التوجيهي بوصفه اسرتاتيجية اختارها       
، ونشرت يف جملة البصائر يقدم فيها توجيهات 6919و  6918يف مقاالته سنيت  الكاتب

واعظة ألبنائنا  كلمات" حتت عنوانخمتلفة إىل املعلمني وإىل الشباب وإىل عامة الناس 
 ( م6919من جريدة البصائر سنة  91نشرت يف العدد ) (60)"املعلمني األحرار

 

 يكن يكم تلك التحية األبوية اخلالصة صادرة عن قلبأرسلنا إل أيها األبناء الربرة:"     
فاحرصوا أن  ،م تبوأ م من مدارسكم ميادين جهادها أنت ... احلب والتقدير والشفقة  لكم

قال هذا الكالم وهو خياطب املعلمني بأهنم يف موضع  .يكون كل واحد منكم بطل ميدان"
أمر كل واحد منهم أن ُيرص يف ، مث ، حني يؤدون وظيفتهم التعليميةمجهاد يف مدارسه
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، فالوظيفة التوجيهية يعرب عنها الفعل الكالمي األمري )احرصوا( أن يكون بطل ميدان
لة يف امليدان وهو ويدل الفعل على طلب يف احلال بالسعي على وجه اإللزام بإثبات البطو 

ص املطلوب يحث اآلخرين على احلر ، فالفعل الكالمي هنا استعمله الشيخ لميدان التعليم
جنازي هو توجيه املخاطبني إىل الفعل والتأثري فيهم واجتاه املطابقة هو رغبة وغرضه اإل

املتكلم يف جعل العامل يالئم الكلمات ويرمز لذلك بـ ) س يريد ص ( وشرط اإلخالل 
 هنم أن يكونوا أبطاال يف امليدانيتمثل يف قدرة املتعلمني على أداء املطلوب منهم فبإمكا

، ويعرب فعل احلرص عن قوى إجنازية وقيد البطولة بامليدان دون سواههو املطلوب  وهذا
يعازية  ، ويؤدي هذا التوجيه وظيفة إي اإلرشاد واحلث والرتغيب والنصحمستلزمة مقاميا ه

 .ثل فيما يريده الشيخ من املعلمني، وهي تتمكما يسميها رومان جاكبسون
 

طته مستمدة من ، وسليه قوة إجنازيةطاء التوجوقد أسهمت سلطة الكاتب يف إع      
، فبمجرد ه على إدارة مدارس مجعية العلماء، ودوره اإلصالحي وإشرافمنزلته االجتماعية

 .(61)نطق املتكلم بصيغة األمر أضفى على نفسه مرتبة اآلمر ووضع اآلخر يف مرتبة املأمور
 

الواضح الذي ال ُيتاج إىل  د املتكلمكما يتميز التوجيه هنا بالوضوح يف التعبري عن قص    
لتوجيه ، ومن أدوات التوجيه اليت تسهم يف تعديل القوة اإلجنازية من الدرجة األوىل اتأويل

: )احرصوا(. وقد اختار الكاتب االسرتاتيجية التوجيهية يف خماطبة باأللفاظ الصرُية يف قوله
 ميداهنا والتفوق يف تمكن يف، واحلرص على العلمني وحثهم على النهوض باملدرسةاملت

، ألن هذه االسرتاتيجية إىل توجيه صريح يف خطابه وأهدافه، وهذا اجملال ُيتاج خدمتها
وهو غري حاضر  ، وهو هنا مرسل إليه متخيل )غائب(م بتوجيه اخلطاب إىل املرسل إليههتت

هو خياطب  ، لكنه معلوم يف السياق معروف عند املرسل معرفة جيدة فحلظة إجناز اخلطاب
اخر كل املعلمني الذين يشرفون على تعليم التالميذ يف مدارس مجعية العلماء املسلمني يف أو 

، وأن  ميادين جهاد تتطلب بطولة وتضحية ، وجعل املدارساألربعينيات من القرن املاضي
 .، فال يؤتى الوطن من قبلهنهم واقف على ثغر من ثغور البالدكل واحد م

 

وظيفة من وظائف اللغة اليت تعين بالعالقات الشخصية  سرتاتيجية تعدّ هذه اال إنّ       
حسب تصنيف )هاليداي( إذ أن اللغة تعمل على أهنا وسيلة تأثري املتكلم يف توجيهات 
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، غري أن نظام اللغة هنا غري كاف ألداء املقاصد مما يقتضي تدخل املرسل إليه وسلوكه
ىل املرسل إليه ، اليت تعود إ(60)يه قوته اإلجنازيةبعض العناصر اخلارجية اليت تعطي التوج

، فهي جزء منها على شؤون الدراسة وتنظيم املدارس، وهي هنا القيام تعويال على حاجته
 ، وهو احلرص على حتقيق البطولة امليدانيةااللتزام مبقتضى الفعل التوجيهي مما يوجب عليه

له فتجع، ك حترمه من حتقيق ما يسعى إليهذلألن خمالفته  ،اليت هي احملك احلقيقي للرجال
، وقد عرب الكاتب عن ذلك كما يقول الشيخ االبراهيمي،  جمرد ماضغ أقوال ال بطل أعمال

دارس مدارسهم ال ( إشعارا بأن اململدارس إىل ضمري املخاطبني بقوله: )مدارسكمبإضافة ا
، فاألمر الصريح هنا راهعال اإلكوالتوجيه واألوامر يسميها )ليتش( أف. مدارس جهة أخرى

 يسبب للمرسل إليهم حرجا اجتماعيا، ويلزمهم بإجابة الدعوة)احرصوا( فيه طلب 
، وال خيفى ما يف خطاب الشيخ هنا القضوي الذي جيسد إرادة املتكلم واالمتثال للمحتوى

وهذا يكشف   لتهذييب إىل جانب الغرض التبليغيمن لباقة وتأدب وتودد لتحقيق الغرض ا
 نضج الكفاية التداولية لدى املتكلم.عن 

 

  (68)ومن األدوات غري اللغوية ألفعال التوجيه واليت تقوي إجنازية الفعل ذكر العواقب      
، وقد صاغ الكاتب عبارته وفق بناء منطقي يربز املهمة املنوطة املرتتبة على الفعل أو الرتك

، ومن مث وجب عليهم ريضة وواجبجلهاد ف، والفني وهي أن املدارس ميادين جهادباملك
؛ وهو أن يكونوا أبطال ذلك امليدان، مع حرصهم على حتقيق ذلكآداء الفرض الواجب 

تب ، فقد ربط الكاى قناعة يساعد على حتقيق املطلوبأي أن احلرص دافع داخلي قائم عل
ال ينبغي  باره واجبا، ليكون حافزا للمخاطبني إلجنازه باعتالغرض بالواجب الديين والوطين

، وهذا من بديع بالغة الشيخ االبراهيمي، فذكر العواقب ممثلة يف خماطر التقاعس عنه
التخلي عن الواجب، ويف ذلك طاقة حجاجية إقناعية، واإلرشاد هنا توجيه إىل ما فيه 

 مصلحة دنيوية، ببناء األجيال وتعليم الناشئة وحترير البالد.
 

 خلفتم مرابطة الثغور من سلفكم "وها أنتم هؤالء :(088ص /0ج) يف منوذج آخروقال   
فاحذروا أن تؤتى أمتكم من ثغرة يقوم على حراستها واحد منكم فيجلب العار واهلزمية .. 

  .وهو التحذير Directives التوجيهياتوهذا اخلاطب يتضمن صنفا من أفعال  جلميعكم".
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املنتمني إىل مجعية العلماء املسلمني يتوجه اخلطيب فيه باخلطاب إىل املعلمني األحرار       
على هذه ، وقد خلفوا فيه من سبقهم يف املرابطة هلم أهنم على ثغر من ثغور الوطن ليؤكد

، وُيثهم على أن يكونوا خري خلف خلري سلف، موظفا الفعل الثغور وهي ثغور املدرسة
ثغرة يقوم أمتكم من  أن تؤتى )فاحذروا(: لهالكالمي التحذيري كاسرتاتيجية توجيهية يف قو 

، ولقد اختار الكاتب "سريل"تحذير من أفعال التوجيه عند ، والعلى حراستها واحد منكم
يح، يف وهو فعل كالمي صر  )فاحذروا(صيغة الفعل األويل؛ أي التصريح بالفعل معجميا 

ر من املنفعة العامة، فالتحذي ، وتوجيه املرسل إليه وإىل ما فيهالتحذير والتخويف والوعيد
ة الصراحة بذكر ، وتزيد درجوات ذات املرتبة الدنيا يف القوة، إال أنه من األدآليات التوجيه

الفعل أو  ، لكنه حتذير شديد تدعمت قوته اإلجنازية بذكر ما يرتتب علىالفعل )احذروا (
حماولة ذور، ويراد بالتحذير "، ففي املوقف ختويف من ارتكاب احملالرتك أو عدم االلتزام

  .(69)ملتكلم توجيه املتلقي إىل فعل شيء ما أو التأثري عليه ليفعل شيئا معينا"ا
     

ومن ها هو الرغبة الصادقة أو اإلرادة، وهو من اخلطاب اللني "وشرط اإلخالص في      
 فعل ، وقد استوىف(02)اجلائز أن تكون احملاوالت لينة جدا، ورمبا تكون حماوالت عنيفة جدا"

؛ أي احذروا أن ب فعل يف املستقبل ينجزه املخاطب، فاملطلو شروط املالءمة التحذير هذا
 يم، فال جيوز االستهانة باملوضوعيدخل العدو من ثغرة أنتم مرابطون عليها وهي ثغرة التعل

 واملخاطب على يقني من قدرة املتلقني على إجناز الفعل على قدر وعيهم وثباهتم. 
  

عواقب املرتتبة على ترك الثغور اليت الذكر الكاتب ، ذا التحذيرولتقوية التوجيه يف ه      
ُيرسوهنا، وقد صرح الكاتب هبذه العواقب أن تؤتى أمتكم من ثغرة يقوم على حراستها 
واحد منكم، فيجلب العار واهلزمية جلميعكم، فهذه عواقب خطرية على األمة بأسرها، فهذا 

، مبا يشجع على إجناز لتزام وحتميلهم األمانةلعمل واالالتحذير من العواقب ُيفز على ا
، وأبرز الكاتب أن اهلزمية والعار قد يكون املتسبب فيها فعل التأثريي وهو االمتثال للطلبال

 الوعيد الذي تضمنه فعل ، وهذا معن، فيجلب العار واهلزمية جلميعكمشخص واحد
 ام بالواجب املطلوب.   ، فقد توعدهم بالعار واهلزمية إن ختاذلوا عن القيالتحذير
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إن كثريا منكم يف حاجة إىل االستزادة من ": (090/ ص  0)ج  ويف منوذج آخر يقول الشيخ  
 . "تدخلون من باب التعليم إىل العلمفاعرفوا كيف  ... التحصيل لو تيسرت هلم أسبابه

 

اشتغاهلم بسبب  -املعلمني إىل االستزادة من العلم الشيخ وجه يويف هذا السياق      
وقد ذكر ذلك مرتني يف صورة توجيه  ،يس هلم الوقت لالستزادة من العلمفل -بالتعليم 

 يغة األمرية )اعرفوا( يف الثانية، واستعمال الصعمال الصيغة اإلخبارية يف األوىلمركب باست
، ولتأكيد حصيل العلمي واالستزادة من العلمومن مث فهو يقرر أن املعلم ال يتوقف عن الت

خبار قوة وبالغة وتوجيه ( ويف الطلب باإلإنّ زية لألمر استعمل أداة التوكيد )لقوة اإلجناا
با ذاتيا داخليا يشعر ، التأدب والتهذيب بأن جعل االستزادة من التحصيل مطللطيف فيه

وجيه صريح بفعل األمر ، ال أمرا خارجيا يقدمه ويفرضه الغري، ويف األمر الثاين تبه املخاطب
، ويتضمن هذا التصريح قوة إجنازية غري مباشرة هي النصح واإلرشاد، وهذا هو ()أعرفوا

املعن املستلزم مقاميا، الذي يعرف من السياق واملقام وقرائن األحوال، وسياقه أن املتكلم 
 ب، وقد شغلتهم الوظيفة عن التعلمعلى علم بأن املعلمني التحقوا مبهنة التعليم وهم طال

قدم  لو تيسرت هلم أسبابه( مثىل االستزادة من العلم ولذلك قال: )وهم حباجة أيضا إ
يدخلوا الستكمال التعلم دون التوقف عن الوظيفة ، وهي أن  ،الطريقة اليت يقرتحها عليهم
، فهو يتعلم د منهم معلما ومتعلما يف آن واحدبأن يكون الواح، من باب التعليم إىل العلم

ف كيف ينمي ملكاته ، ويعر ات ومن تلك اخلرباتن تلك املوضوعمن تلك الدروس وم
لقد نوع الكاتب يف طرق اخلطاب، منتقال من و  ، فيكون معلما ناجحا.ويطور كفاياته

 األمر الضمين إىل التوجيه الصريح. 
 

، ومن مث يتحدد العمودية ُيدد مراتب املتخاطبني إن معيار العالقة بني طريف اخلطاب      
، ولذلك تسهم رتبة املتكلم يف تقوية فعل ناسب للموقف الكالميالرتكييب املاملستوى 

 التوجيه، وتربر استخدام االسرتاتيجية التوجيهية حبكم سلطته املعنوية واالجتماعية.
 

وقد أسهمت الشروط التأسيسية يف جناح هذا الفعل األمري التوجيهي، فشرط احملتوى       
درة املخاطبني ة من العلم، ما رآه املتكلم من قالقضوي هو فعل يف املستقبل أي االستزاد

، واملتكلم ال يريد أنصاف سرت هلم أسبابه( فذلك شرط متهيديتي لوعلى إجناز الفعل )
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 تعبري الشيخ ، وشرط الصراحة ممثل يفذلك شرط أساسي يف إحداث املطابقةاملعلمني ف
 .(06)، وما يأمله ويرجوه من املخاطبنيعما يعتقده ويريده

 

 : (090/ ص  0 آثار البشري االبراهيمي ج) قال الشيخ خماطبا املعلمنيويف مثال آخر      
، وال يصدنكم توسعوا يف املطالعة يتسع االطالعومن مدخل القراءة إىل الفهم و  ..."

 .أن يستفيد القاصر منكم من الكامل، والكامل ممن هو أكمل منه"الغرور عن 
 

، ويف نفس السياق يواصل الشيخ تقدمي لتوجيهية األمر والنهياألفعال ا وهنا جمموعة من    
لتكوين  ،مني أو ما خيصهم أنفسهمسواء فيما يتعلق جبانب املتعل ،توجيهاته إىل املعلمني

 .معارفهم وتكميل حتصيلهم على الرغم من انشغاهلم
  

 الفهم(  ون من مدخل القراءة إىلاعرفوا كيف تدخلاستهل بالفعل الكالمي األمري )     
هو أمر صريح بالتوسع ( فتوسعوا يف املطالعة يتسع االطالعو مث جاء األمر الثاين يف قوله )

ا يف مواجهة ويتسلحون هب، واالستزادة منها، فهي تنمي معارف املعلمني، يف املطالعة
وهو النصح ، شر دلت عليه القرائن، ووراء األمر فعل كالمي غري مبااملتطلبات التعليمية

، وتربز رغبة املتكلم بإجناز ألفعال مستكملة الشروط التأسيسية، وقد وردت هذه ارشادواإل
، وأن املطلوب كان يف متناوهلم فإن فرة االستعداد من قبل املخاطبنيمع و  ،فعل يف املستقبل

اقتضى املقام إيراد فعل النهي )ال  ، مث، وإمنا العلم بالتعلم واالطالعسعوا إليه اكتسبوه
توسع باملطالعة والنهي عن يتكون من األمر بال ،( للتعبري عن توجيه مركبالغرور يصدنكم

، املانع من عدم االستفادة من اآلخرين، فبذلك تكتمل الشخصية العلمية للمرب الغرور
مع بقاء القوة اإلجنازية لفعل النهي  ،ويتضمن النهي فعال كالميا غري مباشر هو التحذير

 شيخ ُيذر املعلمني من آفة خطرية هي الغرور.مضمرة يف اجلملة، فال
 

لى التواضع يف اإلقبال كما يتضمن النهي أيضا قوة إجنازية غري مباشرة هي احلث ع     
أو  ،مجيع مناهله دون تكرب أو استعالء، فقد يأخذ العلم من نظرائهبالنهل من ، على العلم

ببا يف عدم االستفادة من هؤالء س ، فال يفتح الباب للغرور الذي يكونممن هم أكمل منه
 .فتضيع فرص التعلم
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، فحسب إمنا تستمد قوهتا غوية للفعلوأفعال التوجيه ال تستمد قوهتا من البنية الل      
الذي يتحمل ، مرتبة املسؤولمن االبراهيمي هنا خياطب املعلمني فأيضا من سلطة املرسل، 

نا أخاطبكم ألنين أمحل األمانة وأحتمل : )أاملسؤولية وما ميليه عليه الواجب، فقد قال
( فهو خياطبهم من منطلق  عليهااملسؤولية، وأن هذا عملي وهذه مهميت اليت أقامين اهلل

وميكنه ، يعطي للفعل الكالمي قوة ومصداقية ا، كل هذانته ورتبته االجتماعية والدينيةمك
 مث ُيقق التوجيه فعاليتهال، ومن ، مما يؤدي إىل جناح األفعمن استيفاء شروط املالءمة

م ، وأن يستكملوا تعليمهسدا يف امتثال املخاطبني للطلباتويتحقق الفعل التأثريي متج
آلخرين فبذلك تكتمل ، وعدم الغرور برتك االستفادة من ابالقراءة وبالتوسع يف املطالعة

يري بالتوجيه ، ويسهم مبواقفه يف التغن املتكلم قد أجنز أفعاال بأقوال، ويكو شخصية املعلم
 (00)وإقامة احلجة.

 

واعلموا أنكم "( 088/ ص0)آثار حممد البشري االبراهيمي ج: وقال الشيخ خماطبا املعلمني      
عاملون فمسؤولون عن أعمالكم فمجزيون عنها من اهلل ومن األمة ومن التاريخ، ومن اجليل 

ء من األمية ىهذا اجليل الناشكم هي أن تنقذوا الذي تقومون على تربيته ... إن حاجتنا إلي
وأن  لعربية وتزينوها يف قلوهبم، وأن حتببوا إليهم اهمئيت ضربت بالشلل على مواهب آباال

، وأن تربوهم على الفضيلة اإلسالمية اليت هي م على التآخي والتعاون على اخلريتطبعوه
 ."مناط الشرف والكرامة والكمال

 

 إىل املنهج الرتبوي الصحيح، وُيثهم على املمارسة ويستمر الشيخ يف توجيه املعلمني     
موظفا االسرتاتيجية ، م املهام األساسية املنوطة هبماإلجيابية لعملية التعليم، وُيدد هل

مستندا ، الكالمية املباشرة وغري املباشرة، وتوسل إىل ذلك بسلسلة من األفعال التوجيهية
: )واعلموا( واملراد به باألمر الصريح يف قوله ه األفعال، وقد استهل هذإىل سلطته املوجهة

 ني هلم أهنم عاملون يف هذا احلقل، وبفوا هبام اليت كلّ أن يكون املعلمون على بينة برسالته
، فهذه توجيهات صارمة يدل مسؤولون عن أعماهلم وجمزيون عنهاوذكر ما يتبع ذلك أهنم 

على وربط ذلك بالعطف الدال ، ازيلتقوية الغرض اإلجن ،على ذلك احملاسبة عن األعمال
، ولدعم القوة اإلجنازية للفعل األمري ذكر تفاصيل التتابع والتالزم )فمسؤولون، فمجزيون(
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، ويف هذه املعطوفات املتتابعة ومن األمة ومن التاريخ ومن اجليلفهو يكون من اهلل ، اجلزاء
م أمام ها املعلم حني وضعهاليت يتحمل، على ثقل املسؤولية وعظمة األعباءزيادة تأكيد 

خاطب حق املعرفة هذه املتالزمات: عمل ، ومراد املتكلم أن يعرف املثنائية املسؤولية واجلزاء
 . (00)(ازية باستعمال أداة التوكيد )أن، مث أكد القوة اإلجنفمسؤولية فجزاء

   

 : خاتمة
لبشري االبراهيمي، ودواعي تناولنا يف هذه الدراسة االسرتاتيجية التوجيهية يف خطاب ا      

اختياره هذه االسرتاتيجية ومالحمها يف كتاباته، انطالقا من حتليل أمثلة خمتارة من كتاباته يف 
 جمال الرتبية والتعليم.

 

إن اسرتاتيجيات اخلطاب هي قضية من قضايا التداولية، اليت تتناول استعماالت اللغة      
ا، واالسرتاتيجية التوجيهية هي واحدة من مخس يف خمتلف السياقات وطرق التعبري عنه

 ملوضوع ومراعاة الظروف التارخييةاسرتاتيجيات يبين الكاتب خطابه وفقها، باعتبار ا
 والسياقات الثقافية ومقتضيات املرحلة. 

 

ودراسة االسرتاتيجية املختارة من منظور تداويل يقتضي تناوهلا يف إطار نظرية أفعال       
املنطلق لدراسة االسرتاتيجية املستهدفة، وذلك بدراسة جمموعة أمثلة من   الكالم، فهي

كتابات الشيخ، تتضمن أفعاال توجيهية وردت يف سياقات خمتلفة، ومنشورة جبريدة البصائر 
 م.6919 -م 6918سنيت 

 

وقد بينت الدراسة أن االسرتاتيجية هتتم باملخاطب، وأن التوجيه ليس عمال لغويا       
إمنا هناك عناصر أخرى تعطي التوجيه قوته اإلجنازية، ومنها سلطة املتكلم وجهة  فحسب؛

 املنفعة اإلجنازية.
 

ومن خالل حتليل األفعال الكالمية اتضح أن نتيجة الفعل تتسم بالوضوح يف التعبري       
 عن قصد املرسل، حبيث تكون الطلبات واضحة وحمددة.
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حماوالت املرسل التأثري يف املرسل إليه، ليقوم بعمل إن اهلدف من التوجيهيات هو       
معني يف املستقبل، ويكون التعبري عن التوجيهيات باألمر أو النهي أو التحذير أو الوعيد 

 وغريها، أو األسلوب اخلربي.
 

 : ت الدراسة إىل جمموعة من النتائجوانته
  .حية لتلك املرحلةاالبراهيمي خيتار االسرتاتيجية التوجيهية لتحقيق أغراض إصال .6
 استخدام األمر والنهي والتحذير، واليت هي من العناصر اللغوية للتوجيه. .0
 تعتمد هذه االسرتاتيجية على سلطة املرسل ورتبته.  .0
  .يؤكد الكاتب سلطته األبوية والقيادية مبجموعة مؤشرات لغوية .1
  .املرسل إليه ملزم باالمتثال للتوجيهات املرسلة إليه  .0
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 براهيميخر لدى العالمة محمد البشير اإلفهم الذات واآل
 

Understanding of  the Self  and the Other in the Intellectual 

Heritage of  Mohammed  Al-Basheer Al-Ibrahimi 

 
 

 عالء عبد الرزاقد.                                                               
 )العراق( جامعة بغداد                                                                    

 

  60/20/0202تاريخ القبول:                              62/20/0202تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
واحليلولة  ،تهامّ أجل بناء أشخصيات تبذل ذاهتا وجهدها الفكري من  ممتنجب األ

فرض لغته ، الذي ي حملاوالت املستعمر الغازيوالتصدّ  ،دون ذوبان شخصيتها القومية
ودوره -براهيميالعالمة حممد البشري اإل ولعل شخصية .وثقافته على البالد اليت احتلها

ق، ملا يعد واحدا من النقاط الفارقة اجلديرة بالبحث والتعمّ  -الفكري والسياسي يف اجلزائر
ة هلذه الشخصية من دور كبري يف رسم مالمح اجلزائر احلديثة؛ جزائر حرة مستقلة معتدّ 

جز للجزائر مل نل السياسي املاالستقال من القول بأنّ  بشخصيتها ولغتها وهويتها، والبدّ 
اللغة  ة اليت تضمّ هذه اهلويّ  ،صلية للجزائرة األية اهلويّ بأمهّ  لوال وجود رعيل واعٍ  يكن ليتمّ 

 .صقاع الوطن العربأوالدين والعادات والتقاليد، واملشرتكات الروحية والوجدانية مع باقي 
؛ جاء وعلى هذا األساس يمي.براهوكان يف طليعة هذا الرعيل العالمة حممد البشري اإل

 ويّة العربية واإلسالمية للجزائرمقومات اهل البحث ليعاجل رؤية اإلبراهيمي للّذات؛ واليّت تعين
 ثقافة وافدة. ن هذا اآلخر غازياا مستعمراا  أو وكيفية التعامل مع اآلخر املختلف؛ سواء كا

 

واآلخر، اهليمنة الثقافية، احتواء اهلوية العربية واإلسالمية، الذات : المفتاحية الكلمات
 اهلويّة، عقلنة الرتاث، اللغة األصيلة والدخيلة، تعريب الذات.
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Abstract: 

       The topic area of this paper deals with role of Shaikh 

Mohamed AlBashir Al Ibrahimi in reviving the Islamic Arab 

identity of Algeria. 
 

        Really, Algeria gave birth to many personalities who were 

good  warriors of Islamic and Arabic Nation. They fought with 

the intellectual effort to build their nation, to prevent the melting 

of their national identity and to confront the attempts of the  

colonizer to impose its language and culture on the occupied 

country. Perhaps the personality of Sheikh Mohamed Al-Bashir 

Al-Ibrahimi and his intellectual and political role in Algeria is 

one of the points worthy of research in depth. It is necessary to 

say that the political independence of Algeria would not have 

been possible without the presence of a conscious sponsor of the 

importance of the original identity of Algeria. This identity 

includes Language and religion, customs and traditions, and 

spiritual and emotional partners with the rest of the Arab world. 

At the forefront of this effort was Shaikh Ibrahimi with his 

colleague Shaikh Ibn Badees who worked to establish the 

Association of Muslim Scholars, which worked to resist the 

French attempts seeking to erase the Algerian identity. 
 

 

Keywords: Arab and Islamic identity, self and the other, cultural 

hegemony, containment of identity, rationalisation of heritage 

authentic and exotic language, Arabisation of the self. 
 

 :تمهيد
مات املعرفية اليت تركها العالمة الراحل حممد تشّكل األطروحات الفكرية واإلسها

حمور اهتمام وتقٍص بالنسبة للباحثني عن دالالت اهلويّة الثقافية للبلدان  ؛البشري اإلبراهيمي
كيفية التعامل مع املوروث الفكري والعقائدي -بنحو جلي وواضح -العربية املسلمة، وتبنّي 

يات العصر احلديث، وما استجد على اهلويّة الثرّي الذي تركه لنا األسالف؛ يف ضوء معط
الثقافية؛ واليت يشّكل الدين اإلسالمي، واللغة العربية ركنيها األساسيني، ويف ضوء االهتمام 

 الذات الذي أبداه اإلبراهيمي باهلويّة الوطنية والقومية للشعب اجلزائري؛ طرح مسألة فهم

الذي حاول  ؛بعد االحتالل الفرنسي اليت واجهتها التحديات مواجهة دورها يف وتفعيل
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، الذي ي فرتض أن "اآلخر"فرض لغته وثقافته على الشعب اجلزائري، واليت أضحت مبثابة 
يتم فهمه وإدراك مكوناته، وسرب أغواره، ليتمّكن بعد ذلك من حتّديه وجماهبة ما ُياول 

 فرضه من قيم وسلوكيات مناقضة للهوية اجلزائرية.
 

اسية اليت ينطلق منها البحث؛ تتجلى من خالل التساؤل حول إّن الفرضية األس
الكيفية اليت فهم هبا العالمة اإلبراهيمي الذات، وكيف أراد هلا أن تكون ذاتاا مدركة وعارفة 
مبا يواجهها من حماوالت تذويب واحتواء، وكيف فهم اآلخر الذي حرص على إذابة اهلويّة 

ف متّكن من حتّدي هذا اآلخر بنحِو حضاري يقوم على العربية واإلسالمية يف اجلزائر، وكي
 االستيعاب والرّد احلكيم.

 

وعلى هذا األساس سوف يقّسم البحث إىل  مبحثني؛ يتناول األول السرية الفكرية 
والعقائدية للشيخ اإلبراهيمي؛ ويتناول املبحث الثاين معن األنا واآلخر ومكّونات األنا لدى 

)الذات( مع معطيات اآلخر ومرجعياته  فية تعاملت هذه األناالشيخ اإلبراهيمي، وكي
الفلسفية والعقائدية والفكرية. وستكون احملصلة أو اخلامتة تبيانا للنهجية اليت اعتمدها 
اإلبراهيمي لتحصني الذات العربية واإلسالمية للشعب اجلزائري، واحلفاظ على هويّته 

 األصلية واألصيلة.
 
 

 ة الفكرية والعقائدية للعالمة محمد البشير اإلبراهيميالنشأ :المبحث األول
  

بن عمر  د السعدي بن عبد اهللهو حممد البشري بن حممد السعدي بن عمر بن حمم
واملوافق لـ:  6021اإلبراهيمي اإلدريسي العلوي، ولد يف اخلامس عشر من شوال من العام 

 سطيفوالية دي بوعبد اهلل قرب سي قرية يف 6889السادس عشر  من يوليو متوز من العام 
( منحدراا من بيت علم اجلزائر ،والية برج بوعريريج - لدائرة رأس الوادي )حاليا بلدية تابعة

وأدب وفقه، فكان بيت والده مدرسته األوىل حيث تلقى العلم على يد أبيه، وعّمه الشيخ 
 حممد مكي اإلبراهيمي.

 

وكانت  فلقد تواله عّمه بالرتبية والتعليم؛ كانت األسرة اإلبراهيمية املنبع األول لتعليمه،
لميذه النجيب إىل امللل، فحفظ على يديه القرآن له طريقة فريدة يف التدريس، مل تدفع بت
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 ت، وأشعار املتنيب والشريف الرضيالكرمي، وألفية ابن مالك، وحفظ املعلقات واملفضليا
وابن الرومي وأب متام والبحرتي...، وكانت لديه ذاكرة وقابلية للحفظ تشابه ما عرف عن 

 أعالم العرب وأفذاذهم.
 

ره من بيئة ريفية ابتعدت عن مصادر احلضارة الغربية أثرا يف ولقد َعّد اإلبراهيمي احندا
ما متّتع به من قوى بدنية وفكرية وخ لقية، وهذا يعين أنه كان على فهم عميق لتكوينه 

 (6)املعريف والفكري وللمصادر اليت استمد منها شخصيته وذاته العارفة.

 

لقاهرة واختلف لعلماء األزهر ملتحقاا بوالده ومّر با 6966سافر إىل احلجاز يف العام 
( والذي توىل مشيخة األزهر والشيخ 6961-6800) وكان من بينهم الشيخ سليم البشري

حممد خبيت والذي أخذ عنه البخاري يف رواق العباسي، ودرس البالغة على يد يوسف 
الدجوي ودرس موطأ مالك على يد سعيد املوجي، وتعّرف على أمحد شوقي وحافظ 

مد رشيد رضا، مث قصد املدينة املنورة وترّدد فيها على الكثري من املكتبات؛ إبراهيم وحم
 طان حممود والشيخ الوزير التونسيمكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت، ومكتبة السل

والذي أخذ عنه موطأ اإلمام مالك، والشيخ حسني أمحد الفيض أبادي اهلندي، والذي 
قات الدرس يف املسجد النبوي إذ رآها مبثابة درس على يديه صحيح مسلم، ومل تعجبه حل

غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتحصيل شيء، وكان هذا دليل على طبيعة ذاته ونفسه 
 اليت ترمي إىل كل ما هو أصيل ومبتكر من العلم والتحقيق. 

 

ولقد درس علم التفسري واجلرح والتعديل وأنساب العرب وأدهبم اجلاهلي وعلم املنطق. 
ويف ثاين احلرمني بدأت ذاته بالتفّتح لألعمال العاّمة والسياسة واهلوية العربية واإلسالمية 
واإلصالح العلمي والرتبوي، ويف املدينة املنّورة تعّرف على زميله وشريكه يف الكفاح العالمة 

( ووضعا معا اللبنات األوىل لنهضة علمية 6912-6889الشيخ عبد احلميد بن باديس)
ة يف اجلزائر، وقد أقنع والده بالعودة إىل اجلزائر، إذ رأى يف عودته إحياء للدين واللغة وثقافي

العربية، وقمعا لالبتداع والضالل الذي نشره  االستعمار الفرنسي، وقد انتقل إىل دمشق يف 
وأصبح أستاذاا للغة العربية يف املدرسة السلطانية األوىل، وعاد إىل اجلزائر يف  6961العام 
وكانت لديه رغبة حثيثة بإيقاظ الذات اجلزائرية، ولقد صرب على اجلهد عشر  6902العام 
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سنوات حىت أمثرت جهوده، وجهود زمالئه بتأسيس مجعية العلماء اجلزائريني، واليت كانت 
مها الفكرة واليت تكّونت يف خض (*)مثرة من مثار لقاءاته املتكررة مع الشيخ بن باديس

تدريس الإذ دعته حكومتها إىل  ،(6960)ومن مث انتقل إىل دمشق  ،معيةجلااخلاّصة بتشكيل 
يف املدرسة السلطانية، وبطبيعة احلال كان التصاله باملشرق وتدريسه اللغة العربية أثر كبري 
يف صقل شخصيته وعّده األمة العربية مبثابة أمة واحدة وتركيزه على أمهية اللغة العربية يف 

 والذات العربية، وعّدها واحدة من مرتكزاهتا األساسية واجلوهرية. احلفاظ على اهلوية
  

ولذلك؛ مل يكن من املستغرب أن جنده بعد اإلعالن عن تأسيس مجعية العلماء       
أن جيعل من  (**)أي يف الذكرى املئوية الحتالل فرنسا للجزائر 6906املسلمني يف العام 

ة لغتنا، واجلزائر وطننا."واليت جاء تأسيسها كحّد فاصل شعار اجلمعية "اإلسالم ديننا، العربي
بني املاضي واحلاضر، وكان تأسيسها رداا على سعي فرنسا باالحتفال مبائة عاّم على 
احتالهلا البغيض للجزائر، وكانت الرتتيبات اخلاصة باالحتفال تنم عن احتقار وامتهان 

ز تأسيس اجلمعية واليت كانت باكورة للذات اجلزائرية وافرتاء على تارخيها، وهو ما حفّ 
أعماهلا تأسيس مدارس عربية مستقلة وحرّة يف أحناء خمتلفة من اجلزائر، وكان هدف هذه 

 (0)املدارس إيقاظ الذات اجلزائرية العارفة واملدركة لطبيعة هويتها العربية واإلسالمية.

 

عب اإلميان"، و"حكمة ترك البشري اإلبراهيمي العشرات من املؤلفات منها "ش       
مشروعية الزكاة يف اإلسالم" و"االطراد والشذوذ يف العربية"، و"أسرار الضمائر العربية" 
و"كاهنة األوراس"، و"األخالق والفضائل"، وغريها. مجعت مقاالته مبجلة البصائر يف  

 .ألف بيت 01 كتاب "عيون البصائر". وله "ملحمة شعرية" يف تاريخ اإلسالم، تضم حنو
 حبسب بعض املصادر. .6910مايو/آذار  02تويف البشري رمحه اهلل يف منزله، يوم اخلميس 

 

وتقتضي الضرورة البحثية هنا؛ أن نقسم فهم اإلبراهيمي للذات على أنه فهم       
ملكّونات الذات، واليت هي جزائرية وعربية وإسالمية، وكيف تكاملت هذه املكونات مع 

ن اإلبراهيمي أملت مع اآلخر وكيف تعامل معها اآلخر، مبعن بعضها البعض، وكيف تعا
جزائرية مستمدة من ذات عربية وإسالمية، وهذه الذات تتمحور حول  اآمن بأّن هنالك ذات

 اللغة والدين والعادات والتقاليد والتاريخ. هامجلة من اخلصائص واملقومات، من أمه
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 عالقة االستعمارية:ال نا واآلخر في ظل  األفهم  المبحث الثاني:
لعل من املناسب يف مستهل هذا املبحث التعّرف على معن الذات ومعن اآلخر 
فالذات تعين الكيفية اليت ي نظر هبا الفرد إىل ذاته، وما ميتلكه من مقّومات، وإدراك الذات 

اآلخر  يتعّلق بدراسة جممل الصفات اليت كّونت الشخصية أو اهلويّة الفردية أو اجلمعية. وأما
فهو مفهوم أساسي لفهم الذات واهلوية، إذ يتعّلق بكيفية تعامل الذات مع الشخص 
املختلف أو الثقافة املختلفة، حيث يقوم األفراد بتشكيل هّوياهتم وتقييمهم لذواهتم طبقاا ملا 
ميتلكونه من مرتكزات، ومقارنة ما لديهم باآلخرين كجزء من آلية التفاعل الثقايف، والذي 

ي بن على نزعة االستبعاد أو التمركز حول الذات.ال 
(0) 

 

 فهم الذات العربية اإلسالمية الجزائرية: –أوال 
آمن العالمة اإلبراهيمي بأّن هنالك ذاتاا جزائرية مستمدة من ثقافة عربية وإسالمية. 

ت اللغة والدين والعادا من املقّومات واملرتكزات، أمّههاوهذه الذات؛ تستند إىل مجلة 
كيف نظر اإلبراهيمي إىل هذه املكونات   - يف هذا املقام -والتقاليد والتاريخ. ولنرى 

 املشكلة للذات العربية اإلسالمية )اجلزائرية(.
 

لقد عّد اإلبراهيمي اجلزائر من أزكى األراضي الطّيبة اليت غ رست فيها شجرة اإلسالم 
ذلك منذ القرن األول للهجرة، فقد محل فنمت وترعرعت، مث آتت أ كلها طيباا مباركاا فيه، و 

 -وهم بقية من أتباع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  والسائرين على هنجه-الفاحتون 
فنشروها باإلقناع، وثّبتوها  -واجلزائر قلب  هذا الشمال -تعاليم اإلسالم إىل مشال إفريقيا 

روا عقائد اإلسالم حىت استقّرت يف فنش د أن اجتثوا منها بقايا الوثنية.بالشواهد العلمية، بع
النفوس، وبسطوا أحكامه حىّت حّققت العدل وحفظت احلقوق وصانت املصاحل، وضمنت 
املساواة، وبقي اإلسالم حمتفظاا بسلطانه يف نفوس اجلزائريني، وأثّر ذلك يف ازدهار العلوم 

د واملدارس، ومن واآلداب، وكثرت التأليف. وما تشهده العني من آثار األيدي يف املساج
يقرأ تاريخ املدن اجلزائرية اليت كان هلا يف احلضارة أوفر نصيب أمثال تلمسان وجباية 

... فمن قرأ هذه التواريخ علم أية مسات خالدة  املسيلة وبسكرةوتيهرت، وقلعة بين محّاد و 
 .(1) وسم هبا اإلسالم هذا القطر
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بته إحدى األمهات الفاضالت من واجلزائري لدى العالمة اإلبراهيمي هو عرب أجن
العرب، مث طبعه اإلسالم على اخلري، ففتح عينيه على نور الدين، فإذا الدنيا كلها يف عينيه 
نرية صادقة، وهو جامع للخالل العربية الكرمية، واليت هي بواكري مثار الفطرة على سالستها 

ض ملخاطر أو حمن، وهو وسالمتها. يثور ويرعد إذا ما أصاب وطنه حادث جلل،  أو تعرّ 
وصف دقيق للذات اجلزائرية وما طبعها من صفات ومسات عربية وإسالمية أصيلة؛ كانت 

 (0)نتيجة حلقب تارخيية امتدت منذ دخول اإلسالم البالد.
 

وعلى هذا األساس؛ فقد آمن اإلبراهيمي بأّن اجلزائر شعب عرب مسلم، ذو مرياث 
وأخالقه، وذو مرياث مادي شّيده أسالفه؛ وهو  روحاين عميق، وهو اإلسالم وآدابه

 االجتماعياملساجد هبياكلها وأوقافها، وذو نظام قضائي مصلحي ُيفظ تكوينه العائلي و 
وذو منظومة من الفضائل العربية املشرقية منتقلة باإلرث الطبيعي من األصول السامية إىل 

المه، وخّلد حكمة الفطرة وجرى الفروع النامية ...، وذو لسان عرب َوِسع وحي اهلل وك
 لفكر، مث خدم العلم وسجل التاريخمكنونات ا ىشعر والفّن، وحوى سر البيان، وجلّ بال

 .(1)وشّيد احلضارة، ووضح معامل التشريع، وحدا بركب اإلنسانية حيناا فأطرب...
                    

الرمسية، ومن مث فهي لغة  اللغة العربية لغة اإلسالموعليه؛ عّد العالمة اإلبراهيمي"
املسلمني الدينية الرمسية، وهلذه اللغة على األمة اجلزائرية حّقان أكيدان؛ حّق كون اللغة 
العربية هي لغة دين األمة، وحبكم أّن األمة مسلمة. وحّق من حيث أهنا لغة جنسها؛ حبكم 

حمافظة على جنس  -أي على اللغة العربية- بية اجلنس، ففي احملافظة عليهاأن األّمة عر 
. ومن هنا كان هذا احلرص املتأّصل يف هذه األّمة على تعّلم اللغة، وعلى (0)ودين األمة.."

هذا األساس؛ فقد حاربت مجعية العلماء املسلمني كل اجلهود الفرنسية الرامية إىل عّد اللغة 
 باللغة الفرنسية.العربية مبثابة لغة أجنبية، أو لغة ثانية يف البالد وحماولة استبداهلا 

 

لقد رأى اإلبراهيمي يف حماولة الفرنسيني هذه، سعيا استعماريا لتجريد اجلزائريني من 
وطنهم الفكري واللغوي، بعد أن  م استالب وطنهم اجلغرايف. والواقع أّن اللغة العربية 

هبا أمّيا .، لذلك نراه يتمّسك بة حافظة لدينه، ومصححة لعقائده.بالنسبة للجزائري تعّد مبثا
متّسك، فهي وسيلته يف بلوغ الكمال الروحاين والتمام اإلنساين، ولغة العرب قاطبة، وهي 
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ميزة من مميزات العرب ومرآة لعصورهم الطافحة باجملد والعلم والبطولة والسيادة، وحاضنة 
 (8)اإلسالم، ودليله إىل العقول، ورائده إىل األفكار.

 

مزايا اللغة العربية وامتزاجها بالنسيج  - من مناسبة يف أكثر -لقد بنّي اإلبراهيمي 
االجتماعي للشعب اجلزائري، إذ أهنا "جذم بشري من أرسخها عرقاا وأطيبها عذقاا، عرفه 
التاريخ بادياا وحاضراا، وعرف فيه احلكمة والنبوة، وعرفته الفطرة ألول عهودها فتبنته صغرياا 

ة، الناطق بأجمادها، الناشر ملفاخرها وحكمها، فكل مدٍّع وحالفته كبرياا. والعربية لسان العروب
للعروبة فشاهده لسانه، وكل معتّز بالعروبة فهو ذليل إاّل أن متده هذه املضغة اللينة بالنصر 
والتأييد، فلينظر أدعياء العروبة، الذين ال يديرون ألسنتهم على بياهنا، وال يديرون أفكارهم 

عون أنفسهم، والشعب اجلزائري رغم ما أصابه من حمن على حكمتها، يف أي منزلة يض
وابتالءات مل ينَس أبّوة العربية، وإذا ما احنرفت فيه احلروف عن خمارجها، إال الضاد، ومل يبَق 

وأشار اإلبراهيمي  وخمائل، آيات إال العربية من وال ومشائل، مسات إال وذاك هذا مع العروبة من
لعلماء واليت نفخت الروح يف األنساب فإذا هو صريح ، بريء إىل الدور الذي لعبته مجعية ا

من شوائب اهلجنة، وأحيت يف النفوس شعور االعتزاز بالذات، ويف اللسان شعور الكرامة 
 .(9)"ات الثالثة، اجلنس واللغة والوطنللغة العربية، ويف الضمري شعور االرتباط بني املقوم

 

ربية وغاىل يف اإلشادة بقيمتها اإلنسانية، وحملها لقد علم اإلبراهيمي اخلصائص للغة الع
من مأثور أقوال العرب وكأنه رآها، وبالغ يف ذلك حىت أنه جعلها ميزاناا لتصحيح 
األنساب، وهو بذلك مؤمن بناموس الوراثة، واللغة العربية مّكنت العروبة كهوية من التثّبت 

ت على متون اللغة، ودّونت يف الشمال اإلفريقي إذ أهنا حفظت أصول الدين وحافظ
اآلداب والشرائع، وكتبت التاريخ وسّجلت األحكام واحلقوق، وفتحت الباب إىل العلم 

 .(62)وكانت السبيل إىل احلضارة
 

وبالتايل؛ صار هذا البلد عربياا بوجود دين عرب، ذلك الدين الذي يعد أوثق األديان 
التاريخ وأبقاها أثراا يف صحائفه، وأعمقها  اتصاالا باألصول السماوية وأوسعها امتداداا مع

تأثريا يف نفوس معتنقيه ملالءمة روحه لروحهم وملناسبة الفطرة فيه وفيهم، وألن تأثّرهم به  
كان عن اقتناع ال إكراه، وألن اجلانب اإلنساين االجتماعي هو أرحب اجلوانب فيه، وكان 
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، وهو يف اجلزائر ثابت ثبوت الرواسي، متني اإلسالم ألول انتشاره يّتبع مواقع الفطرة اإلهلية
القواعد واألواسي قد جال اإلصالح حقائقه، فكان له منه كفيل مؤمتن، وقد أكمل التاريخ 
واجلغرافيا الدور الذي قام به الدين، وقامت به اللغة، فأوصلت هذا الشمال اإلفريقي 

اا تشهد سنوهنا وأيامها بأهنا مبنابت العروبة من جزيرة العرب، وجاء الزمن بثالث عشر قرن
فرغت من عملها، حىت غدت عروبة هذا الوطن وقد جرت يف جماريها طبيعية منسابة مل 
يشبها إكراه ومل يشنها عنف، ومل يؤثر فيها عامل دخيل، ومل يقدح يف عروبة اجلزائر تويل 

، ذلك (***)ة والزيانيةوالصنهاجية واملريني كاللمتونية والرستمية واملوحدية  أسر أمازيغية احلكم
أن اللغة العربية قد عملت على امتزاج األمازيغ بالعرب، فأضحت الدماء األمازيغية عربية 
حبكم اإلسالم، وحبكم العمومة واخلؤولة املمتدتني يف سلسلة من الزمن، ذلك أن األمة اليت  

 ستقباهلمهيأة لالتصال بالعرب والكانت موجودة يف هذه األرض قبل االتصال بالعرب م
ولقد أثبتت سنن التاريخ أن األمم قد تتقارب بعد أن كانت متباعدة، وقد تتباعد بعد أن  

 .(66)كانت متقاربة، ولقد وجد التقارب بني العرب واألمازيغ باإلسالم
 

ولقد نّبه العالمة اإلبراهيمي إىل فداحة اختالف مكّون الذات يف اجملال الديين، وأشد 
دين ما كان منشؤه اهلوى والغرض، ونتيجته املعاداة والتباغض، وأثره يف أنواع التفرق يف ال

ومن  .(60)نفوس األجانب السخرية من الدين واالنتقاص منه واختاذ أعمال أهله حجة عليه
مّث بني اإلبراهيمي الصفات اخلاصة بالذات اإلسالمية كوهنا إحدى الصفات اليت طبعت 

م وتسامح، والطبيعتان بعيدتان عن الشّر ال تقبالنه وال الفرد اجلزائري، فاإلسالم دين سال
 .(60)تقبالن به، يف حني أّن االستعمار كائد ماكر

 

 فهم اآلخر االستعماري وكشف حيله :ثانيا
آمن اإلبراهيمي بأّن اإلنسان أخو اإلنسان كقاعدة فضلى يف العالقة مع اآلخر، وهي 

ومقتضى  ،واليت هي حقيقة سارية يف كل فرد ية؛تعين عقد األخوة بني البشر مبوجب اإلنسان
...  سروراا وحزناا لذة وأملاا  ان اإلنسان يف مجيع لوازم احلياةهذه األخوة أن يشارك اإلنس

مشاركة معقولة تنتهي إىل حدود ال تتعداها، ومن مقتضى هذه األخوة املساواة يف احلقوق 
 (61)الفردي والشعيب. االستبداد عنها ينشأ واليت ؛واالستئثار التمايز سنة وإلغاء العاّمة، البشرية
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إىل اآلخر الديين  وبالقدر الذي كان فيه اإلسالم دين سالم وتسامح؛ نظر اإلبراهيمي
بطريقة تكشف عن فهم عميق للطريقة اليت  -أي الديانتني اليهودية واملسيحية -يف اجلزائر 

الديين، والذي كان مكّونا من ديانتني مها  دخل هبا اإلسالم اجلزائر وكيفية تعامله مع اآلخر
اليهودية واملسيحية، فقد جاء اإلسالم للجزائر فوجد من اليهودية عرقاا ناشزاا منبرتاا ، ومن 
املسيحية عرقاا سائساا خنراا، فقضى عليهما بسماحه ومل يقِض على أهلها بسماحته، وكان 

 عليها، وحرج مدخلهما يف النفوسس السبب بعدمها عن الفطرة السليمة اليت فطر النا
وبالتايل مل يدخال يف تركيب الذات اجلزائرية، فاليهودية دين ال يدخل إال يف النفوس الفارغة 
أو اليت مّلت من الوثنية ومل يصحبها دعاية أو اقتناع، أما املسيحية فكانت رديفة ركاب 

ة، مصطبغة بالعنجهية الرومانية الغزاة الرومان، ويف ظل سيوفهم بعيداا عن روحانيتها السامي
 (60)فكان مقامها واستقرارها تابعني يف الطول والتمّكن لالستعمار الروماين.

 

وقارن اإلبراهيمي بني تسامح اإلسالم مع اآلخر الديين، مقارنة مع ما فعله اآلخر 
سي إذ ويف اجلزائر بعد االحتالل الفرن ،الديين معه يف األندلس بعد خروج العرب املسلمني

جاء االستعمار الفرنسي إىل اجلزائر ُيمل السيف والصليب؛ ذاك للتمّكن وهذا للتمكني 
دمته، فكان استعماراا فرنسياا لرقاب، وسخر العقول واألبدان خلفملك األرض، واستعبد ا

مسيحياا عارياا وقف لإلسالم باملرصاد، وأنتهك حرماته من أول يوم، ومّكن للجهل 
لمبشرين وسائل التنصري، وكل هذه الوسائل كانت بسبب اخلوف من واجلمود، وهّيأ ل

 الروحية الرهيبة. االذات اإلسالمية وقوهت
 

 سيما يف استالب فلسطني من أهلهاوبنّي تآمر اليهودية واملسيحية على اإلسالم وال
وبنّي أن الدول اليت صوتت على تقسيم فلسطني وغرست اليهودية يف اجلزء األهم منها 

قانونياا رمسياا، كلها تدين باملسيحية وبالتايل فهي حروب صليبية بأموال يهودية، وبنّي   غرساا 
كيف أن اليهود أنكروا أخّوة العرب هلم وعدل العرب فيهم، وانتصار العرب هلم، وفضل 

هم وطرد ءالعرب عليهم، حىت يكفروا بذلك كله، ويلتمسوا اإلنصاف ممن شرد آباؤه آبا
 .(61) أجداده أجدادهم

 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

601 

 

لقد طرح اإلبراهيمي تساؤالا حول الكيفية اليت  تعامل  هبا اآلخر اللغوي االستعماري 
مع اللغة العربية يف اجلزائر، إذ جاء االستعمار فأنكر عروبة الشمال اإلفريقي بالقول وعمل 

يد على حموها بالفعل، وهو يف مجيع أحواله عمل على توهني العربية بالرببرية؛ ليتّم له ما ير 
 اد العروبة وممسكة الدين أن يزولمن حمو واستئصال هلما معاا، وهو يتعّمد العربية ألهنا عم
 ومع ذلك كله يكون البقاء واخللودوألهنا كتابة ومع الكتابة يكون العلم/ واألدب والتاريخ، 

أي استمرار الذات بالشكل املتمايز واملنفصل والساعي لرفض سياسات التهميش واإللغاء 
 (60)يت كانت تتبعها فرنسا.ال

 

فقد كانت لطروحات اإلبراهيمي هذه الدور الكبري يف تقويض  ؛وبطبيعة احلال
وحمو اهلوية اجلزائرية، حيث  اجلزائري الصف لتفرقة االستعماري والذي يرمي الفرنسي املشروع

، وحبكم الدينم اللغة العربية واإلسالم يف امتزاج األمازيغ بالعرب حبك أّدتهبنّي الدور الذي 
متزاج العمومة واخلؤولة املمتدتني منذ سلسلة طويلة من الزمن، ذرعها ثالثة عشر قرناا، ا

 َسيب أوصل التاريخ أطرافه مرتنيية تداخل أجزائه، والتحام نَ فطري أحكمت القدرة اإلهل
عربية مبثابة أم وبنّي اإلبراهيمي بأسلوب شّيق العالقة بني العروبة واجلزائر، حىت عّد اجلزيرة ال

 رؤوم للشمال اإلفريقي. 
 

لقد عملت فرنسا على تشجيع اللغة القبائلية على حساب اللغة العربية، وعدهتا مبثابة 
لغة ثانية للبالد، ومل يكن لتلك الدعوة عالقة مبحاباة األمازيغ، بل نكاية وتضييقاا للغة 

ائرية، وقطع صلة الشعب اجلزائري العربية، وحماربة لإلسالم، وبالتايل تشظية اهلوية اجلز 
 ي جغرايف حمصور يف حدود أربعةمباضيه وصلته مبطلعه، حىت يتكون لفرنسا إسالم جزائر 

ولقد بنّي اإلبراهيمي الدور  نقصد اإلسالم احلقيقي. .(68)وفضائله خاٍل من روحانية اإلسالم
يف تكوين  ... وقبيلة واحدة وحديثا، وقرآن عائرعقيدة وش -وال زال يلعبه - اإلسالم الذي لعبه

كما  أمة مسلمة واحدة، ودور اللغة العربية لساناا وبيانا وترمجانا، فالعرب كلهم أمة واحدة.
 .(69)أراد القدر املقدور، والطبعة املطبوعة، واألعراق املتواصلة، واألرحام املتشابكة

 

أمهية كبرية يف  ومل يكن من املستغرب بعد ذلك أن يويل اإلبراهيمي للغة العربية
داعياا إىل استقالل  -بعد ترأسه مجعية العلماء املسلمني –مشروعه اإلصالحي والتعليمي 
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األمة العربية أدبياا وفكرياا ولغوياا، إذ أن استقالل العرب ال يتّم متامه إال بتعريب لساهنم 
نسية قد وأفكارهم ومههم وذممهم، وعلى هذا األساس؛ فإّن السلطات االستعمارية الفر 

 و اللغة العربيةعملت على كل ما من شأنه حماربة اللغة العربية، وحمو اإلسالم عن طريق حم
باستخدام وسائل عديدة؛ منها ما كان ظاهراا ومنها ما كان مسترتاا، وكاد أن تبلغ غايتها 

 هى رأس القرن من املقاومة ألعمالبعد قرن من الزمان، لوال ما قامت به مجعية العلماء عل
والعمل على كبت آماله، إذ قامت بإحياء اللغة العربية ودور الرتبية اإلسالمية، والتعليم 
العرب االبتدائي احلّر املشتمل على مبادئ العربية وآداهبا، والتاريخ اإلسالمي والرتبية 

 .(02)اإلسالمية الصاحلة
 

ت العربية قّدم اإلبراهيمي مشروعاا ضخماا رمى من خالل إىل احلفاظ على الذا
للجزائر، قام على أساس تعريب التعليم االبتدائي، وتوحيد أساليبه وكتبه يف مجيع املراحل 

  والسيما يف املرحلة االبتدائيةطبقاا للروح العربية، وانتقاء الكتب هو أساس التعريب، 
ة كتٍب والعمل على ترسيخ امللكة العربية يف التعليم الثانوي، والتمرين على اخلطابة ومطالع

خمتارة فصيحة وبليغة وسهلة؛ وأما عن التعليم اجلامعي؛ فيفرتض أّن امللكة العربية قد 
شى عليه من لغة أجنبية أو مصطلحات جديدة يتعلمها. وبتعريب املدرسة  ترّسخت فال خي 

جتماع من الك تاب إىل اجلامعة نكون قد عرّبنا مجاعة تقوم بتعريب مجاعات وتعريب اال
ويصاحب التعليم باللغة العربية تربية نفسية على مشائل العرب ومههم  ،وتوتعريب البي

وبطوالهتم، ووفائهم، وصدقهم يف القول والعمل وتضحيتهم، وإبائهم وإيثارهم وكرمهم 
وهذا يعين أّن عملية بناء الذات العربية للجزائر؛ تتّم عرب . (06)وشجاعتهم وأحساهبم

طفال على مبادئ العربية كلغة أساسية، ومن مث غرس مرحلتني؛ تتم يف األوىل تنشئة األ
الفضائل والقيم العربية يف املرحلة الثانية حىت تتكامل الشخصية العربية يف اجلزائر وتغدو 

 قادرة على مواجهة التحديات اليت تواجهها يف حاضرها ومستقبلها.
 

العربية، والتمّسك وبطبيعة احلال؛ مل يكن لإلبراهيمي نزعة متعّصبة يف الدعوة للغة 
هبا، مبعن؛ إّن بناء الذات لديه مل يتخذ شكل االنغالق، وإمنا كانت نظرته هذه قد ب نيت 

إذ جاء اإلسالم " على فهم عميق لتاريخ اللغة ودورها يف بناء احلضارة العربية اإلسالمية،
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ن التوحيد أساسها باحلضارة اليت ال تبيد واملدنية املبنية على حكم اهلل، وآداب النبّوة فكا
والفضائل أركاهنا، والتشريع اإلهلي العادل سياجها، واللغة العربية الناصعة البيان الواسعة 

 ّثت املسلمني على السري يف األرضاألفق لساهنا، ونّبه إىل أّن فلسفة القرآن الكرمي قد ح
ظاملني، ليعلم املعترب والوقوف على آثار األمم البائدة، وذلك لالعتبار حبال الظاملني وعقىب ال

أّن الظلم سوس املدنية، فيقيم العدل، وإذا جاء العدل جاء العمران، وقامت املدنية، وهذا 
 (00)هو اختالف مدنية اإلسالم عن املدنية احلديثة.

 

دعاه  ما ولقد كان لوقوف اإلبراهيمي على مزايا املدنية اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية
زية األوربية واليت هتيمن على احلضارة الغربية احلديثة، إذ رأى أنه من النتقاد النزعة املرك

املعيب احتكار الغربيني للمدنية القائمة، وهي يف حقيقة األمر عصارة احلضارات القدمية 
ورثها الغربيون عّمن تقّدمهم، وقاموا عليها بالتزيني والتحسني والتلوين، وطبعوها بالطوابع 

وانتحلوها ألنفسهم أصالا وفرعاا، والواقع أن هذه احلضارة قد اشرتكت  اليت اقتضاها الوقت،
يف تكوينها ويف تلوينها عدة لغات خمتلفة األصول، ومل تستطع أن تقوم هبا لغة واحدة، على 
حني أن اللغة العربية قامت وحدها ببناء حضارة شاخمة البنيان، ومل تستعر من اللغات 

 (00)ات.األخرى إال قليالا من املفرد

 

افرتاءات املستشرقني، القائلة باحتقار العقل العرب املسلم وأصوله  لقد فّند اإلبراهيمي
السامية مقارنة مبا قّدمه العقل اآلري، فبنّي ميزات اجلنس السامي وما قدمه من نبّوة 
وحكمة روحانية، وما أّدى موروث النبّوة من مسّو يف الفكر والتفكري، وأوضح العالمة أن 
إنكار فضل العرب يف ابتكار كل ما هو نافع للحضارة؛ ال يعكس إال رغبة اآلخر املغاير 
يف استالب ما قّدمه العرب من مسامهات ضخمة للحضارة اإلنسانية، وسعي لطمس معامل 

 (01)خر أو تسعى إلقصائه.إلسالمية واليت مل تكن لتنأى باآلالذات العربية ا

 

براهيمي معامل أزمة اهلويّة؛ اليت أضحى عليها وعلى هذا األساس؛ فقد شّخص اإل
اجملتمع اجلزائري بعد االحتالل، وبتأثري سياساته اليت رمت حملو اهلوية العربية اإلسالمية 

، فاألمة اجلزائرية حقنت حبقن خمتلفة؛ منها ما ي فسد الدين، ومنها ما يشكك يف رللجزائ
اإلرادة، ومنها ما ي نسي املاضي، ومنها ما ي غرّي  اليقني، ومنها ما يزلزل العقل، ومنها ما يشلّ 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

600 

 

 وجدت نفسها على مراحل من ماضيها ...، فلما أفاقت االجّتاه، ومنها ما يفسد النظرة
وعلى قاب قوسني أو أدىن من االضمحالل والتالشي. كما ورثت األمة مجلة من السلبيات 

رات العلم واملعرفة، وكان قد وصف واآلثار اليت تعّوق الفرد املعاصر عن االنغماس يف تيا
بأهنا ال تزن جناح بعوضة، وآداب ال تستقيم عليها " مثل هذه األخالق السلبية بالقول:
، وتدبر فتبطئ، ئلواسع من احلياة، وعقول تقد فتخطحياة، وأفكار ال جتول يف املدار ا

هل عصرنا وَصرّي وإحساسات مذبذبة واجتاهات خاطئة مدبرة، مما تركنا غرباء عن عصرنا وأ
وأسلحة معلولة،  تلمنا الرتكة العامة أدوات معطلةاحلياة مّنا يف غري دار إقامة، أي أننا اس

وأجهزة بالية من جيل انتهى به زمنه إىل درجة من اإلفالس املادي واألدب، صرّيته يف غري 
ها وتبني زمنه، ولكنه ال يعذر إذا سّلمها كما هي إىل اجليل اآليت؛ بعد أن كشف عرا

ن حنجب عنهم أالصبا على غري ما ربانا آباؤنا و فعلينا أن نرب األحداث من  ضررها،
وحذرناهم من  ا، وأهنا نقائص وأهنا سبب هالكنانقائصنا، وإن اطّلعوا عليها مسيناها بامسه

فينا حنن العرب مياثل استعداد املريض للموت،  اوبنّي أن هنالك استعداد .(00)التقليد فيها"
وشعور بالنقص يف أنفسنا، لبعد عهدنا بالعزة والكرامة، وملوت أشياء فينا تصاحب موهتا 
يقظة أشياء فقد اإلحساس بالواجب، وموت النخوة والذي صاحبه سرعة التقليد وعادة 
اخلضوع للغالب وسرعة التحلل والذوبان، كما حصل مع بعض املثقفني اجلزائريني والذين 

ربية قاصرة عن أداء املعاين العالية يف الفلسفة ومجيع العلوم العقلية اعتقدوا بأن اللغة الع
والنفسية والصناعية، حىت أصبحت اللغة العربية هدفا لكل راٍم، وغرضا لكل طاعن ومدرجة 
لكل عاٍق من أبنائها العائشني على درهتا، يتسللون منها إىل فرعون أو فينيق أو بربر، 

ن ويتصاغرون؛ إذا مجعتهم احلياة بأبناء اجلنسيات األخرى حىت وأصبح أبناء العروبة يتضاءلو 
كادوا يتربؤون من العروبة، ذلك أهنم أخذوا من الغرب؛ والغرب ال يعطينا إال جزءاا مما 
يأخذه منا، وال يعطينا إال ما يعود علينا بالوبال، فاملثاقفة قد ب نيت على عالقة غري متكافئة 

هم كان طويالا، إذ خرجوا من نوم اجلهل ومن نوم الركود إىل فنوم العرب كان طويالا ومرض
طفرة تدق األعناق، فأضحى العرب ال يثق مباضيه، إذ كيف يثق مباٍض جمهول، وهذا 

 (01)حاضره وكيف يفتخر إذا كان هنالك أستاذ أجنيب يزكي له ثقافته األجنبية
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مللتزم، ووضع على عاتقه لقد سعى العالمة اإلبراهيمي إلحياء دور املثقف الواعي ا
 إذا ملال يصلح غريه  ،كل واحد يف حّد ذاتهفواجب إصالح الذات أوال وقبل كل شيء، 

يصلح نفسه، مث دعا املثقفني إلكمال نقائصهم العلمية، واستكمال مؤهالهتم التثقيفية حىت 
 (00)يصلحوا لتثقيف غريهم.

 

عربية واإلسالمية، واليت تصقل  املدرسة ال لذي قّدمه يقوم على ترسيخ وجودواحلل ا
الفكر والعقل واللسان )أدوات الذات واهلوية( وتسيطر عليها، وتوجيه اجليل الناشئ إىل 
اإلسالم والعرب وإىل الشرق والروحانية، فمثل هذه النظرة سوف تكون الدافع واحلافز 

من األخالق وتنتهي والعمل على إجياد هنضة صادقة تبدأ خر باهلوية العربية واإلسالمية، للف
إىل األخالق؛ وما زادت حبوث الفلسفة ماضيها وحاضرها يف األخالق شيئاا عّما جاء به 
اإلسالم وما أقرّته الفطرة السليمة. ويزيد اإلسالم بقوة ويشق العرض للفضيلة والتشويق هلا 

  واجلمالنيم الثالثة احلق واخلري وشرح آثارها يف الفرد واجلماعة، وبيان صلتها باألقا
والفضيلة يف نظر اإلسالم ال تتغري وال تتبدل وال تتحول، فاملوازين القرآنية هي اليت جيب أن 
حتكم يف العقول، وحنن أهل القرآن أحق الناس بالدعوة إىل هذا؛ وتبنيه ونشره يف هذا العامل 

نا املضطرب الذي فقد الفضائل اإلنسانية، وحنن املسلمون أوىل الناس بأن نزن هنضت
 (08)حبظوظها من الفضائل، وأن نبين بأيدينا أساس هنضتنا.

 

 خاتمة 
ا خماطر هتّدد ذاهتمم، أو شعب من الشعوب حتديات و حينما تواجه أّمة من األ

دي هبا إىل االستالب الضياع ؛ فإنه يستوجب على النخب ؤ وهويتها وكينونتها؛ على حنو ي
كائد، وذلك من خالل التأكيد على القيم العارفة التصدي ملثل هذه احملاوالت وهذه امل

يف  - الفكرية واألخالقية اليت يتمّيز هبا الرتاث الثقايف لألمة. ولقد أدركت هذه النخب
، وآمنت بتاريخ أمتها وقدرهتا على ختطي التجارب واجبها ومسؤوليتها وثقتها برهبا -اجلزائر

وصوالا ملستقبٍل آمن ومزدهر، تعيش  املريرة اليت واجهتها يف املاضي، وجتاوز مآسي احلاضر
 فيه األجيال القادمة يف اعتزاز بالذات والكرامة واالنتماء لوطن ينهض هبوية مستقلة منفردة.
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لقد كان يف طليعة هذه النخب العالمة الراحل حممد البشري اإلبراهيمي، والذي كّرس 
حده مبثابة جيش رابط جهوده العلمية والفكرية من أجل جزائر حرّة ومستقلة، وكان لو 

للدفاع عن مقومات الذات اجلزائرية أال وهي اللغة العربية، والدين اإلسالمي، واملوروث 
لدين اإلسالمي. فوقف معادياا ألحالم فرنسا يف اجلزائر، وقّدم مشروعه لالعقالين والروحاين 

وشعور هلويّة اإلصالحي املتني، والذي احتوى مضامني أخالقية عالية، إذ أدرك أّن روح ا
الذات، البّد وأن يتضمن معاين التالحم والتماسك ونبذ يف االنتماء واإلحساس بالثقة 

ومن املعروف أن اهلويّة  واالعتزاز باالنتماء إليها، والثقة باجلماعة، والصدق، الفرقة واخلالف،
ري، ولقد كان ال ت بن إاّل بتعزيز االنتماء إىل اجلماعة والدفاع عن تارخيها وعطائها الفك

 فرنسا ردا على ما تريده حرجة تارخيية مرحلة يف املسلمني العلماء مجعية تأسيس العمل على
  تثبيت استعمارها للجزائر، وانسالخ اجلزائر من أحضان هويتها العربية واإلسالمية من

فجاء إعالن اجلمعية مدويا بوجود جزائر عربية إسالمية متميزة ومتمايزة عن أي مشروع 
استعماري تسعى لتحقيقه فرنسا، وتعمل عن طريقه إلحلاق قلب الشمال اإلفريقي 

 جبغرافيتها وتارخيها ولغتها.
 

ا كان اإلبراهيمي مدركاا لالختالف العميق بني جذور احلضاريتني الغربية والعربية ومل
على اختاذ  اجلزائرينياإلسالمية؛ فقد كان ذلك دافعا له ولزمالئه يف مجعية العلماء املسلمني 

األسلوب الرتبوي والتعليمي منهجاا يف إيقاظ مشاعر االنتماء لدى قطاع كبري من 
بعد، لقد عملت مجعية  ااجلزائريني، والذين شّكلوا رواد احلركة الوطنية االستقاللية فيم

العلماء املسلمني وعلى رأسها اإلبراهيمي على بّث الروح يف املقومات اليت توّحد الشعب 
اهلوية اإلسالمية وتراثها و ئري يف صيغة تقوم على التوّحد والذوبان يف تاريخ األمة اجلزا

 اللغوي والعقلي، ورفض أيّة حماولة ترمي لصهرها وإدماجها يف هوية أخرى مغايرة.
 

ويف الوقت الذي تعّد فيه اللغة والتاريخ واملصاحل املشرتكة واحدة من املقومات 
زائرية، فإّن اإلبراهيمي سعى للتأكيد على هذه املقومات مبيناا األساسية املشكلة للهوية اجل

عظمة اإلسالم، وما سّجله من مآثر خالدة على مّر احلقب اليت دخل فيها اجلزائر، ومن 
جانب آخر؛ بنّي كيف انتشرت اللغة العربية واليت كانت ترمجاناا صادقاا لكثري من احلضارات 
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انت معرّبة عن احلّس اإلنساين والوجداين؛ والذي يعّد مبثابة املتعاقبة اليت أقامها العرب، وك
املرتكز األساسي للحضارة. وإذ قّدم العالمة اإلبراهيمي رؤية عقالنية للرتاث اإلسالمي فإنّه 

 اجلزائر زمخاا عقائدياا وفكرياا  مزج بني األصالة واملعاصرة وأعطى للهوية العربية واإلسالمية يف
مام موجات الفرنسة والتغريب، وكانت جهوده الفكرية واإلصالحية مّكنها من الصمود أ

مبثابة األداة اليت مّكنت اجلزائر من انتزاع استقالهلا الروحي والفكري والثقايف والذي كان 
 مرتادفاا مع انتزاع استقالهلا السياسي واجلغرايف فيما بعد.
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  )الجزائر( 2سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                                  
 

  29/20/0202تاريخ القبول:                              00/20/0202تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
ج وتفاعل ثالث من اندما  حضارة عرب التاريخ ال بدّ  ه لبناء أيّ من املتفق عليه أنّ 

 الوقت.و  املكان والفاعل الثالث وهو الزمنمركبات: األول وهو اإلنسان، الثاين 
 

العالمة البشري اإلبراهيمي مل يكن جمرد أديب يتفنن يف الكتابة  على أحد أنّ  ىوال خيف
أمة، ويسعى إىل التجديد احلضاري الذي محله رفقة ثلة من  والشعر، بل كان ُيمل همّ 

 األمة يف مشرقها ومغرهبا وفق جمموعة من األسس. علماء هذه
 

تأيت هذه الدراسة لكشف اللثام عن أحد األبعاد املهمة يف كتابات البشري اإلبراهيمي 
حضوره  من خالل كتاب آثار البشري اإلبراهيمي، أال وهو البعد املكاين واجلغرايف ومدى

 ، وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية:علنا أو مسترتا
 ؟وبلورة فكره دور اجلغرافيا واملكان يف صقل شخصية البشري اإلبراهيميما هو  -6
 ما مدى حضور بعدي املكان واجلغرافيا يف كتابات البشري اإلبراهيمي؟ -0

 

 البشري اإلبراهيمي، اجلغرافيا، اإلقليم، احلضارة. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

It is agreed that the emergence of any civilization throughout 

history must be due to the integration and interaction of three actors: 

the first is man, the second is the space and the third actor is time. 
 

EL-IBrahimi was not just a writer who mastered in writing and 

poetry, but rather carried a nation’s concern, and sou ht civilization 
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renewal that was carried by the company of a few scholars of this 

nation in its bright and western according to a set of foundations. 

This study aims to reveal one of the important dimensions in the 

writings of Al-  rahimi throu h the  ook “Athar of Al-Bashir Al-

  rahimi”, which is the spatial and  eo raphical dimension in the 

writings of Al-Ibrahimi, by answering the following questions: 

1- What is the role of geography and location in refining the 

personality of Al-Bashir Al-Ibrahimi? 

2- To what extent are the dimensions of space and geography 

employed in the writings of Al-Bashir Al-Ibrahimi? 
 

Keyswords:  Al-Bashir Al-Ibrahimi, Geography, Region, civilization. 
 

 

 المكان، الجغرافيا وشخصية اإلبراهيمي: "اإلنسان ابن بيئته"/ 1
كثرية هي الدراسات اليت تناولت اإلنسان وتطلعاته احلضارية، وأرجعت ذلك إىل 
خمتلف العوامل الطبيعية الفطرية )ما تعلق منها بالبيئة الطبيعية أو اخلصائص الفيزيولوجية 

 الطبيعية احلتمية ومنها املدرسة األملانية؛ غري أنّ  والعقلية لإلنسان( وهو ما تنادي به املدارس
مشروع حضاري، وهو ما  الكثري من املختصني يعزو ذلك إىل اجملتمع وهو احلاضنة لكلّ 

 احلضارة مكتسبة وال عالقة هلا بامللكات املكتسبة. يؤكد أنّ 
 

تمعات وهو ما للمكان أمهية كبرية يف البناء احلضاري لألمم واجمل املؤكد هو أنّ  غري أنّ  
اللذان يشرتطان املكان   (6)ومن بعده مالك بن نيب يؤكده فيلسوف احلضارة ابن خلدون

 كبيئة حاضنة للمشروع احلضاري.
 

يأوي إليه اإلنسان ف ،شاعرية وطمأنينةو  اموطن النشأة مجالية وحنين/ للمكان  كما أنّ 
غاستون "ؤكده الفيلسوف مصدر إهلام ألفكاره )شعره ونثره( وهو ما ي وفه، إليهوُين 
ه جيعلنا نضع أنفسنا يف حساسنا بالبيت ألنّ إاء....يبعث ي"فبيت األش :بالقول "باشالر

لك غريزة الثقة بالعامل؟ ل كان العصفور يبين عشه لو مل ميالعامل ...هبثقة الأصل منبع 
 (2)القوقعة جتسد إنطواء اإلنسان داخل املكان.."

 

اللبنات احلضارية اليت شهدهتا البشرية عامة  منبراهيمي اإل ال خيتلف اثنان على أنّ 
واجلزائر والعامل العرب واإلسالمي خاصة، ويعد طفرة زمانه رفقة ثلة من أبناء هذه األمة 

 أمثال ابن باديس والورتالين....
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ط الضوء قليال على هذا البعد أن نسلّ  علم المكانمتخصصني يف كوهو ما ُيتم علينا  
الدراسات اليت تناولت  ل شخصية البشري اإلبراهيمي، خاصة وأن جلّ ودوره يف صق

شخصيته أمهلت نوعا ما هذا البعد وركزت على البعد األدب البالغي أو الديين الفقهي أو 
 صورة منعكسة للبيئة اليت رمست هذه الشخصية السياسي التارخيي، وما هذا وذاك إاّل 

 السياسية.و  القيادية األدبية، الدينية والتارخيية
 

 اإلقليم والجغرافيا مفاهيم ودالالت: ،المجالالمكان و  -1-1
قبل تناول أثر هذه املفاهيم يف دراسة شخصية البشري اإلبراهيمي جيدر بنا املقام أن 
منيط اللثام عن بعض املصطلحات املفصلية يف هذا املقال العلمي، ليتسن للقارئ واملستمع 

 فيما بعد استيعاب ما سيتم شرحه.
 

 المكان، الحيز أو المجال: -1-1-1
ا يف االصطالح املكان لغة كلمة مشتقة من الكون وكائن، تعين الوجود وموجود؛ أمّ 

هبا خمتلف فتطلق للداللة على قطعة، حيز من األرض أو مساحة من األرض تتواجد 
 الالحية.الكائنات احلية و 

 

داولة قبل الثورة الفضفاضة املت "األرض"هذه املصطلحات للتعبري عن كلمة ظهرت 
 املنهجية ملفهوم علم املكان. 

 

ومها مصطلحان يدالن   (Espace)أما بالفرنسية (space)املكان أو اجملال، باإلجنلزية 
  (0)يف املغرب العرب أكثر. ستخدم يف املشرق بكثرة والثايني لاألو  إال أنّ  على مفهوم واحد،

 

املتخصصني يف اجلغرافيا البشرية يف بيار جورج يعرف املكان وهو أحد  يف حني أنّ 
مؤلفه "مصطلحات علم اجلغرافيا" وهو مؤلف ضخم جيمع جهود جمموعة من الباحثني 

هو تعيني ملساحة ملموسة ومنفردة ...متتاز " األوربيني يف تضليل خمتلف املفاهيم اجلغرافية:
 .(1)م املوقع"األماكن مبساحتها اليت تكون مبهمة وباهلوية الشخصية اليت ترتبط باس
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 Régionاإلقليم:  -1-1-2
منطقة ذات مساحة كبرية نسبيا حتوي نوعا من الوحدة والتجانس الداخلي، والذي  

ا جزء من اليابسة تتمتع بصفة خيتلف عما يوجد يف إقليم جماور، يعرب عنها بيار جورج بأهنّ 
 (0)الوحدة نظرا للتجانس الطبيعي، التارخيي، االقتصادي أو السياسي.

 

صنف األقاليم أحيانا على أهنا متجانسة، أو وظيفية أو عامة أو غري ذلك واألقاليم ت
املتجانسة تعرف أحيانا باإلقليم املوحد له خصائص موحدة، نامجة عن جتانس نسيب 
وخصائص معينة )إقليم اهلضاب العليا، اإلقليم الصحراوي...(، أما اإلقليم الوظيفي وهو 

عقدي وميثله حالة إقليم املدينة، وفية متثل املدينة عقدة جتارية يعتمد ما يطلق عليه باإلقليم ال
 واملعلومات بني املدينة واإلقليمعليها اإلقليم من حوهلا، إذ تنساب تيارات الناس والسلع 

وخيدم ذلك التواصل شبكة نقل على درجة متباينة من الكفاءة، إضافة إىل شبكة 
 ا من االعتماد املتبادل. االتصاالت بأنواعها، مما يوجد نوع

 

 يف كل جسدا األقاليم العامة فتتمثل يف أقاليم العامل الرئيسة من منظور معني، تتأمّ 
، وليس خاصية أو صفة واحدة مثل إقليم العامل منها جمموعة من الصفات واخلصائص

 اهيمي.يف مقاالت اإلبر  تكثريا ما ورد  اليتالوطن العرب أو اإلسالمي أو املغرب العرب، 
 

 الجغرافيا )علم المكان(: -1-1-3
املفهوم املتداول لدى عامة املثقفني ملصطلح اجلغرافيا هو املفهوم اللغوي التقليدي هلا  إنّ 

املفهوم  ، غري أنّ (1)واليت أطلقها العامل إيراتوستني اليوناين مبعن وصف سطح األرض
"هو العلم  أعمق من ذلك: هاحلديث هلا وإن أحدث خالفاا بني اجلغرافيني أنفسهم إال أنّ 

وترتبط  البشرية والطبيعية على سطح األرضالذي يصف وُيلل التحوالت املكانية للظواهر 
 .(7)"اجلغرافيا باألرض وعلومها، كما ترتبط بالعلوم اإلنسانية

  

هذا التطور اإلبستمولوجي لعلم املكان جعل الدراسات اإلقليمية متثل قلب وقالب إّن 
 .(8)هنا ترتقي إىل مستوى ميكن أن تبن عليه مبادئ علميةاجلغرافيا، كو 

 

يعرفها البعض بالقول: "اجلغرافيا هي علم اجملال واملكان، ويشمل موضوعها الظواهر   
الطبيعية والبشرية اليت تشكل أمكنة العامل وبيئاته، ويصف اجلغرافيون سبب حتول األمكنة 
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ذا التحول حماولني يف نفس الوقت الوقوف بوساطة النص واخلريطة، كما يفسرون نشأة ه
على دالالته؛ وتسعى اجلغرافيا باستمرار إىل فهم اخلصائص الطبيعية والثقافية لألمكنة 

 .(9)ومواقعها الطبيعية على ظهر البسيطة
 

 .سطيف.. ،يطةأوالد براهم، جبل عياض، مز  :()الجذور الجغرافية الميالد والنشأة -0
 كلة االقتصادية للمنطقة. وشخصية اإلبراهيمي(.، اهلي)اخلصوصية الطبيعية

 

 الضبط الجغرافي لمنطقة الدراسة: -2-1
 كتبها اليت (العلمية حياتي تاريخ خالصة)مساها  اليت الذاتية سريته يف يقول اإلبراهيمي

 هو امسه بأنّ م 1961 سنة فيه عامال انتخب عندما بالقاهرة العربية اللغة جممع من بطلب
م، يف 6889يونيو  61هـ/ 6021راهيمي ولد يف العاشر من شهر شوال اإلب البشري حممد

اهلل اجلد األول  اهل )يرجع نسبه إىل إدريس بن عبدقبيلة أوالد ابراهيم بن ُيىي بن مس
 لألشراف األدارسة(. 

 

موطنه هو السالسل الغربية املتفرعة من جبل األوراس، وموقعها الغرب املائل للجنوب 
 (62)عاصمة املقاطعة الشرقية للقطر اجلزائري. من مدينة قسنطينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10الخريطة رقم 
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العالمة ينتمي إىل قبيلة ريغة القبالة من عرش أوالد  ( جند أنّ 26من خالل اخلريطة رقم )
ابراهيم وهو ما أشار إليه الشيخ يف التعريف بنفسه يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، وهي من 

نتشرة حاليا املتقرت يف السفح الشمايل جلبال احلضنة، وهي القبائل العربية الكربى اليت اس
 بني والييت سطيف وبرج بوعريريج.

 
 

اإلبراهيمي قد أخفق يف حتديد موطنه اجلغرايف بالضبط )طبيعيا(، وذلك  وأرى بأنّ 
موقع عرش أوالد براهيم  بالقول أن موطنه يوجد يف السالسل الغربية لألوراس، غري أنّ 

-6022تقع يف السفح الشمايل جلبال احلضنة على ارتفاع حوايل  (6رقمطة )أنظر اخلري
 مرت عن مستوى سطح البحر. 6022

 

)شبه جاف( وانتشار اجلليد وضيق املساحات  خذه املنطقة اجلبلية بتذبذب املنا متتاز ه
 ضفاف األودية متوسطة الصبيب اليت يسيطر عليها الكولون.و أقدام اجلبال ما عدا  الزراعية،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذه اخلصوصية الطبيعية جعلت من عائلة الشيخ متتهن مهنة الرعي بصفة كبرية 
)األغنام واألبقار كذلك املاعز( مع بعض الزراعات الكثيفة والواسعة لسد رمق أفراد العائلة 
الكبرية؛ مما حتم على الشيخ وعائلته ولوج باب التجارة خاصة وأن املنطقة تتوزع هبا 

 األسواق األسبوعية ما بني برج بوعريريج، وسطيف وحىت قسنطينة واخلروب. جمموعة من

 10الخريطة رقم 
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للمكان واجملال الطبيعي دور مهم يف صقل الشخصيات وإعدادهم ملهمات قيادية  إنّ 
"مث فتح األستاذ : عليه اإلبراهيمي نفسه يف إحدى مقاالته عن الورتالين بالقول وهو ما دلّ 

ألطلس األصغر وقممها الشماء، وشناخيبها املتناوحة عينيه أول ما فتح على مشاريخ ا
اليت  -التني والزيتون –وغاباهتا الطبيعية اليت تكسو سطوحها، وغابات الشجرتني املباركتني 

جتلل سفوحها، وعلى الوديان العميقة اليت خترتقها هدارة السيول، وعلى مناظر الثلوج اليت 
ذلك هدوء التأمل، ومتانة الفكر وصالبة  فاكتسب من كلّ تكسو تلك القمم ثلث السنة، 

العقيدة وركانة العقل وثبات الصبغة ووعورة اجلد حىت ال حمل معه هلزل وال هلزال، وإن 
 .(66)"يما يف هذا العصر اهلازل املتخنثالتوعر أللزم اخلالل للرجل، ال س

 

ول:"... لكون حينما يق "مجاليات املكان"واألمر نفسه يؤكده غاستون باشالر يف كتابه 
البشر يأتون إىل هذا العامل يف مكان ال يستطيعون يف البداية أن يعرفوا حىت امسه، ومل يعرفوه 

مث يتعرفون املكان من قبل، وألهنم يف مكان جمهول ال اسم له يكربون ويتحركون، 
ويستدعونه حبب ويسمونه بيتا، وفيه يلقون جذورهم وإليه يتوجهون حببهم، وحني يبتعدون 

اليت غرست فيها الصدفة الرتبة  إنّ  ... ينهم إليه ويكتبون عنه أشعار شوقعنه يغنون حن
(11)نسانية ليس هي املهمة، وعلى أرضية هذا الفراغ تنشأ القيم اإلنسانية...."النبتة اإل

. 
 

دور بارز يف صقل الشخصية، ملا ُياط به من  له لإلنسان األوىلإذن فمكان النشأة 
 دى هذا اإلنسان.حنني واجنذاب ل

 

 المحطات المكانية المفصلية في حياة اإلبراهيمي: -2-2
الباحثني بأن اإلبراهيمي من بني الشخصيات اليت يصدق عليها حديث النيب  جيزم جلّ 

()( :)ذه امليزة هو  ،ِإن  الل َه يـَبـ َعث  هِلَِذِه األ  م ِة َعَلى رَأ ِس ك لِّ ِمائَِة َسَنٍة َمن  جي َدِّد  هَلَا ِدينَـَها
اليت امتاز هبا الشيخ ما هي إال انعكاس للمحطات اجلغرافية اليت أثرت تأثريا كبريا يف صقل 

 62إىل  28الشخصية اإلهلامية املبدعة لإلبراهيمي، واليت ميكن أن نلخصها يف حوايل 

 (.20حمطات كما هو وارد يف اخلريطة رقم )
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 إىل 6889واليت مكث فيها من  ،البشري اإلبراهيميرأس قط مس فيهاو  المحطة األولى:* 

 اإلبراهيمي الصلبة، املكافحةوهي احملطة األوىل امللقحة واملطعمة لشخصية  ،6966
 املتاجرة. ،املصلحة

 

هذه احملطة عبارة عن منطقة جبلية صعبة نوعا ما جعلت من اإلبراهيمي شخصية إّن  
البيئة الثقافية احلاضنة هي هة ومن جهة ثانية متتهن التجارة من ج ،مكافحة، صلبة

لإلبراهيمي واملتمثلة يف أبناء عمومته، خاصة عمه الذي ساهم يف تلقينه مبادئ القرآن 
 الكرمي، وتطعيمه بأمهات كتب اللغة والفقه مما أسهم يف تنشئته تنشئة سليمة حمافظة.

  

الصاحل، وذلك يف حديثه عن يقول اإلبراهيمي عن أمهية هذه احملطة يف إعداد الرجل 
وأما اإلعداد فيبدأ من البيت الذي ولد، والقرية اليت فيها درج، واحمليط  "..رفيقه الورتالين: 

خا، والنشأة اليت عليها الذي فتح فيه عينيه، واملضطرب الذي اضطرب فيه طفال وشار 
ويرجع بني وحجور الصاحلات،  ،ب بني أحضان الصاحلنيوإذا كان الطفل يتقلّ  نشأ...

 10الخريطة رقم 
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ة راشدة حترسها أعني اجملتمع  وزمالء مالعبه إىل طفولة طاهر  ،وعشراء داره ،أخدان صباه
 .(60)"به أن يكون مثاال لإلنسان الكاملفأخلق  كله

 

أمهية هذه املرحلة يف تكوين الشخصيات ملا  علىويؤكد الشيخ اإلبراهيمي مرة أخرى 
 قارن بينه وبني ابن باديس:

 

 يف فاتفقنا م1889 وهي واحدة سنة يف باديس بن احلميد عبد والشيخ أنا و ِلدت  ''
 ولدت فقد أنا أما  ... واحدا الوطن دام ما يضر ال شيء وهو مكانا واختلفنا زمنا امليالد
 عن كثريا ختتلف اجتماعية بيئة يف فنشأت   سطيف، نواحي من إبراهيم سيدي أوالد بقرية
 يكون يكاد يومئذ والتعليمي الرتبوي الطابع ولكن باديس، بن احلميد عبد الشيخ بيئة

 من ببقايا وحتتفظ الدين إىل تنتسب بقيت اليت األسر لدى األطفال تنشئة يف واحدا
 .(61)علومه..."

 

وهي منطقة عبور وهي القاهرة اليت مل ميكث هبا سوى ثالثة أشهر فقط  :المحطة الثانية* 
وعاصمة  ،اإلبراهيمي الشاب، وهي موطن العروبة لكن كان هلا أثر كبري يف شخصية البشري

من عواصم الوطن العرب اليت هلا تأثري كبري يف صنع القرار العرب سواء سياسيا أو ثقافيا، 
 الغين وعبد خبيت، وحممد البشري، سليم :الشيوخ أمثال من ارجاهل أشهر عرفهناك و 

 .(60)راهيمإب وحافظ شوقي، أمحد :والشاعرين الدجوي، حممود، ويوسف
 

وهي عاصمة إسالمية  ()مدينة النيب  املدينة املنورة :(1112/1117المحطة الثالثة )* 
رضع فيها لنب تعاليم  مكث فيها أزيد من مخس سنوات ،مهمة يف مسار اإلبراهيمي

اإلسالم الوسطي واحتك هناك بشيوخ العلم والدين من اململكة وخارجها كوهنا قبلة 
 من مجيع أقطار العامل اإلسالمي. للحجاج واملعتمرين

 

هذه احملطة مهمة جدا يف املسار اإلصالحي يف اجلزائر عامة ولإلبراهيمي خاصة، كوهنا     
 احملطة اليت لقحت فيها فكرة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.
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جلأ الشيخ إىل دمشق وهي من العواصم (: 1121 -1117المحطة الرابعة دمشق )* 
املهمة يف الوطن العرب واإلسالمي أثناء احلرب العاملية األوىل، بعد عجز الدولة العربية 

 العثمانية عن تأمني منطقة احلجاز واملدينة يف الغذاء.
 

هذه الرقعة اجلغرافية العربية مسحت للشيخ التعمق يف تعاليم اللغة العربية، وحضور     
 .يزين على الصعيد العرب واإلسالميالدروس الفقهية يف املسجد األموي ولقاء شيوخ مم

 

سنوات يف أهم عواصم العامل  62بعد مسار (: 1131-1121المحطة الخامسة )* 
العرب اإلسالمي )القاهرة، املدينة املنورة، دمشق( عاد البشري اإلبراهيمي إىل موطنه األصلي 

َع إصالح اجملتمع حممال بزاد علمي كبري يف اللغة والفقه والفكر اإلصالحي، حامال مشرو 
 اجلزائري، رفقة ثلة من العلماء الربانيني يف مقدمهم ابن باديس.

 

يف هذه املرحلة عمل اإلبراهيمي على نسج شبكة من العالقات بني علماء هذا القطر 
ظروف عاملية تسمح بذلك )عصبة األمم وفرتة ما بني احلربني(، لتأسيس النواة  يف ظلّ 

 جملتمع من اجلهل والعبودية الثقافية الفرنسية.األوىل للجمعية وانتشال ا
 

ولتأمني ظروف العيش عمل الشيخ يف التجارة وهي املهنة اليت ميارسها أبناء بيئته )أوالد 
ابراهم( خاصة يف املنتجات الفالحية والشحوم يف خمتلف األسواق األسبوعية القريبة من 

سويق الفكر اإلصالحي للعامة مسقط رأسه، وهي فرصة للتعرف على أوضاع اجملتمع وت
 واخلاصة، وأداة لتمويه املستعمر الفرنسي.

 

بعد التأسيس الفعلي للجمعية عمل الشيخ رفقة (: 1141-1131المحطة السادسة )* 
ابن باديس على اجلهر بالدعوة اإلصالحية يف اجلزائر، بتأسيس املدارس واملعاهد وتعليم 

 أبناء اجملتمع اجلزائري بنني وبنات.
 

مل املسؤولية هذه املرحلة كذلك كانت مفصلية يف شخصية البشري اإلبراهيمي يف حت    
 فأبقينا" ديث بتلمسان )عاصمة الزيانيني(،( ومدير معهد دار احل)نائب رئيس اجلمعية

 وخصصوين  ..باجلزائر العقيب الطيب الشيخ وخصصنا  .. قسنطينة يف باديس ابن الشيخ
فكان له تكوين ذايت يف التسيري  .(61)"تلمسان القدمية العلمية اوهران، وعاصمته مبقاطعة
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واإلدارة من جهة وتكوين موجه من طرف ابن باديس، وجنح يف ذلك إىل أن زج به يف 
 سجن آفلو من طرف املستعمر الفرنسي عند بداية احلرب العاملية الثانية.

 

 العبء اإلصالحي مرحلة حتمل( 1151 -1145(، )1145-1143ابعة )سالمحطة ال* 
ا للجمعية من طرف ، انتخب غيابيا رئيس6912وذلك بعد وفاة الشيخ ابن باديس يف 

زمالئه، فبعد خروجه من السجن باشر أعماله اإلصالحية يف اجلزائر العاصمة بدءا مبناورة 
االستعمار من جهة، ومن جهة ثانية العمل على جلب الدعم املايل واملعنوي من خمتلف 

العربية لنشر املدارس والتعليم الذي باشره سابقا رفقة ابن باديس، فلم تكن هناك األقطار 
 قطيعة بني املرحلة الباديسية واإلبراهيمية.

 

يف هناية هذه املرحلة قام الشيخ بزيارات إىل الضفة الشمالية للمتوسط وبالضبط فرنسا     
ة اإلصالحية طالبا الدعم املايل حلضور املؤمتر الداعم للجزائر، إذ شرح فيه أفكار اجلمعي

 واملعنوي من اجلريان واألصدقاء كما كانت له فرصة التقاء بعض التيارات الفرنسية واألوربية.
 

هناك حنني بني عروبة القاهرة ومصر : 1192 -1152)قاهرة المعز(  المحطة الثامنة* 
على عشر سنوات ظنا  لذلك فضل الشيخ االستقرار بالقاهرة مدة تزيد وعروبة اإلبراهيمي،
اجلزائري، خاصة  يسهم يف بناء اجلمعية والدعم اإلصالحي للمجتمع هامنه أن استقراره في

 عواصم صنع القرار العرب اإلسالمي. ىحدإوأن القاهرة هي 
 

لذا عمل طول هذه املدة على الدعم املايل، املادي واملعنوي للجمعية إلرساله للجزائر      
الطلبة اجلزائريني وتسهيل التحاقهم بالقاهرة والزيتونة، فكان له مثار يانعة من جهة واستقبال 

بتخرج اآلالف من الطلبة اجلزائريني حمملني بشهادات عليا من األزهر والزيتونة، محلوا 
 مشعل اجلمعية وإصالح اجملتمع اجلزائري املفرنس.

 
 

  :( مرحلة العزلة1195 -1192المحطة التاسعة )* 
هذه املرحلة وبعد سوء تفاهم بني الشيخ وقادة النظام آنذاك اقتنع الشيخ أن خالل     

 مهمته قد انتهت، فلجأ إىل العزلة والعبادة يف منزله إىل أن وافته املنية.
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 كتابات اإلبراهيمي والحس الجغرافي، أيًة عالقة؟ -3
تجذرا يف فكر بعد قراءايت املتأنية آلثار البشري اإلبراهيمي، ملست حسا جغرافيا م

وكتابات العالمة وذلك من خالل مترسه ببعض املصطلحات اجلغرافية، يف استخدامه 
 للمناهج والوسائل اجلغرافية يف التحليل والكتابة.

 وقع بني مدرسيت احلتمية واإلمكانية(:امل) المنهج الجغرافي وكتابات اإلبراهيمي -0-6
 فيا بأهنا عالقة اإلنسان مبجاله، إال أنّ يعرف أهل احلداثة من اجلغرافيني واملهيئني اجلغرا

 هذه املعادلة يف مجيع حلوهلا ال تساوي الصفر.
 

خاصة وأن هناك مدارس جغرافية بعضها ترجع اإلنسان ودوره الكبري يف التغلب على 
اجملال )املدرسة اإلمكانية(، يف حني أن املدارس الكالسيكية وخاصة املدرسة األملانية تركز  

 عل اجملال الطبيعي أو ما يسمى بالركيزة الطبيعية وتأثريها على اإلنسان.كثريا على ف
 

من خالل كتابات اإلبراهيمي عن اجملال واملكان واليت مجعت يف كتاب آثار البشري 
 اإلبراهيمي، جند أن له آراء هبذا الشأن تتلخص يف:

 

يتدخل يف على اإلنسان مبا حباه اهلل من طاقات فكرية، عقلية وجسدية أن  أنّ  - أ
اجملال الطبيعي ويتحكم فيه، نستشف ذلك من خالل قوله: "...ومثراته هي ما ترون من 
أعمال تعجز القوة الفردية عن إمتامها، وما ترونه من مصانع خترج املعجزات، وما ترون من 
تقريب لألقطار وإخضاع للبحار، وما ترونه من استخراج مواهب األرض اليت ال يستقل 

ج جزء منها ولو مجع مواهبه، وما ترونه من تسلط جربي على قوى الطبيعة الفرد بإخرا 
، ويؤكد على هذه الفكرة يف مناسبة أخرى يف خضم رده (60)واستخدامها بكل سهولة."

عن األمني العام للحزب الشيوعي الفرنسي يف الثالثينات واألربعينات من القرن املاضي عن 
اجلزائر ليست وطنا موجودا وإمنا هي وطن يتكون  أنّ  ...هذه الفكرة هي" ميالد اجلزائر:

كأهنم يفسرون األوطان القائمة على خصائصها الطبيعية ومدلوالهتا العرقية باملعاين .....
 .(68)، فهي تتكون على حنو مما تتكون املعادن يف مئات السنني أو يف آالفها."اجليولوجية
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عصب التهيئة اجملالية  على أنّ  كما أن اإلبراهيمي يركز يف كثري من مقاالته - ب
والتنمية احمللية هي اكتساب املال وصرفه يف مصارفه املطلوبة، وال يتأتى ذلك إال مبزاوجة 

 املال بالعلم:
  أال فليعلم كل من ال يريد أن يعلم أن سوق املال اليوم معرتك أبطال وأن يف جوانبه رماة

وريد من البدن، وأن الزمان قد دار وحنن اهلدف، وأن مكان املال من احلياة مكان ال
 (69)دورته وقضى اهلل أن يصبح املال والعلم سالحني ال يطمع طامع يف احلياة بدوهنما

 

 ويف  وال تضر فيه وقتية تفيد املزامحةوهذا العلم هو قرين املال وأخوه يف تكوين احلضارة ال
 ر اليت قلدنا فيها غرينا....هذا املقام ال جيب أن نغرت باملوجود وال نقنع بطرق االستثما

 أصح عزائم يف املزامحة على املالفوراء هذه األمة الضعيفة طوائف هي أقوى مراسا و 
 ر من زرقاء اليمامة مبواقع املالوطوائف هي أشد سواعد جلمع املال، وطوائف هي أبص

وائف مل وطوائف مل تكفها اجلهود الفردية حىت ظاهرهتا باآلالف واملالين من أمثاهلا، وط
تكفها القوى البدنية حىت ظاهرهتا بالقوى العقلية والكيميائية، كل ذلك ألجل املال ويف 

 ... سبيل املال
 

 التوزيع المجالي )عمق المنهج الجغرافي عند اإلبراهيمي(: -3-2
الدراسة اجلغرافية، أي توزيع الظواهر الطبيعية والبشرية يف  تعترب الدراسات اجملالية لبّ      

ما بينها مث بعد الختالفات والفروقات اجملالية فيغرافية معلومة احلدود، واستنباط ارقعة ج
 ذلك حتليلها وتفسريها باستخدام طرق وأدوات معينة.

 

ولعل أهم هاجس كان ينتظر اإلبراهيمي رفقة ابن باديس استكشاف اجملال اجلزائري       
ة ال تستطيع عمل شيء مثمر وتنفذه اجلمعي "إنّ إىل جنوبه ومن شرقه إىل غربه:من مشاله 

 .(02)بدون الشعب الفرعية، فهي مبثابة الشرايني اليت حتمل مادة احلياة للجمعية."
 

، واليت تعد من أبرز وسائل اجلغرافيا "اخلريطة" أحسن طريقة وأداة لذلك هيو 
 وأسهل الطرق الستكشاف الفروقات اجملالية للمجاالت املدروسة.
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تضع  :06يقول البشري اإلبراهيمي يف القانون األساسي للجمعية املادة  ويف هذا الشأن    
 تبني فيه: )خرائط موضوعاتية( خريطة للقطر الجزائرياجلمعية 

 ، تتبع فيها فهارس )مفتاح للخريطة( تبني فيها:مناطق العمل -
 منطقة وما يغلب عليها من أخالق صاحلة وفاسدة. خصائص كلّ  -6
 لشر وأسباب ذلك.درجة استعدادهم للخري وا -0
 منطقة من البدع والتقاليد املوروثة. ما يكثر يف كلّ  -0
 أثر تلك التقاليد يف جمتمعه اخلاص )عامل التأثري(. -1

 

فإذا أجنزت هذه اجلمعية هذا ئد هذا العمل: "ويردف البشري اإلبراهيمي قائال عن فوا
يف املستقبل  العمل تكون قد مهدت الطريق لنفسها وأنارت السبيل، ورحبت من الوقت

أضعاف ما تضيعه يف وضع هذه اخلريطة وملحقاهتا، وأمنت على أعماهلا أن تسري على غري 
 (06)منهاج وعلى أوقاهتا أن تضيع عبثا وعلى أمواهلا أن تنفق يف غري مفيد."

 

من قانون اجلمعية: تسعى اجلمعية يف تكثري عدد املكاتب القرآنية على  00املادة  -
 (00)راكز.التدريج يف أهم امل

 

  :التوزيع المجالي لبعثات الجمعية 
 66تلميذ يف مصر،  12تلميذ،  022تلميذ، القرويني بفاس  6022يف الزيتونة  -

 تالميذ يف سوريا، ومكتب مراقبة البعثات مقره القاهرة. 62تلميذ يف العراق، 
 60مركزاا، باريس لوحدها تضم  00 )يضمّ  إنشاء املكتب اإلسالمي يف باريس -

كزا( يستهدف احلفاظ على دين العمال املسلمني اجلزائريني الذين يبلغ عددهم مر 
 ألف طفل. 02ألف واألطفال  022

 مسجدا يف املدن وعمرهتا باألئمة الصاحلني واملدرسني. 02إنشاء  -
  (00)ناديا للعلم واحملاضرات، ولتجذب الشبان من املقاهي. 82إنشاء ما يقارب  -
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 م الفكري لإلبراهيمي اإلقليم، األقلمة واله -4
 معايير التصنيف اإلقليمي عند اإلبراهيمي: -4-1

ه رقعة من األرض متتاز بصفات متجانسة خيتلف عن كما سبق وأن عرفنا اإلقليم بأنّ 
باقي املناطق وله حدود معلومة؛ وللتقطيع اإلقليمي معايري عدة تستخدم من طرف 

 تصادية.اجلغرافيني واملهيئني، قد تكون طبيعية، بشرية، اق
 

جنده حتدث كثريا  "ثار"اآلمن خالل مقاالت ومواقف اإلبراهيمي املرصودة يف كتاب 
الوطن  ، املغرب العربعن هذه األقاليم: منها الوظيفية كاملدينة والريف والسياسية كاجلزائر

 العرب والعامل اإلسالمي.
 

 األقاليم الوظيفية: /أوال
جلغرافية اليت ترسم حدودها العالقات واخلدمات نعين باألقاليم الوظيفية اجملاالت ا

 الوظيفية اليت تقدمها مركباهتا، منها املدينة والريف.
 

...وأن املعاملة مبنية على "يعرب عن هذه األقاليم البشري اإلبراهيمي باالجتماع العمراين 
 .(01)"مراعاة مصاحل البشر ونظام اجتماعهم العمراين...

 

هذه احلياة العامة  ...فقال يف حديثه عن ذلك: " ت العمرانيةميزة هذه التجمعاا أمّ 
  ا من غرقاهان حيث ال يشعرون، فكنّ فرقت القبائل والشعوب من حيث يشعرون وم

 .(00)احلضري قصره وعلى البدوي قفره..."وطغى تيارها حىت دخل على 
 

ضرية، يف مركبات اجملاالت احل ىحدإأي املنازل والقصور وهي  "احلضري قصره"على 
   يف زمن اإلبراهيمي. هتامتتاز باملنازل املتواضعة واألكواخ وهي ميز اجملاالت الريفية  حني أنّ 

يف هذه الفقرة نستشف بعض الفروقات بني املدينة والريف فاألوىل تتمركز فيها املنازل 
 والقصور يف حني أن الثانية القفار يعين اخلالء وانتشار مظاهر البداوة...

 

سارت ماع العمراين العاملي يف قوله:"قام آخر يلح البشري على مواكبة طبيعة االجتويف م
األمم يف مناهج العمران عنقا فسيحا وحنن يف نومة أصحاب الكهف والرقيم، غفلنا عن 

 (01)أخذ األهبة للتزاحم االقتصادي، فأدركنا سيله اجلارف وسدت علينا منافذ احلياة..."
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 ية:األقاليم القطر  /ثانيا
 اليت تقسم وتصنف وفقها األقاليم نقصد باألقاليم القطرية الوحدات السياسية والعرقية

متتد من احمليط إىل اخلليج، وبرتكيز  ة فهيإلبراهيميااإلصالحية  االهتمامات وبالنظر إىل
 أكثر على اجلزائر جتسيدا لفكرة بن باديس عندما قال: ملن أعيش؟ أعيش لإلسالم واجلزائر.

 

االبراهيمي يتحدث عن ثالثة  الل قراءايت آلثار البشري اإلبراهيمي، استنتجت أنّ من خ
 معايري يف التصنيف اإلقليمي:

 اإلقليم الجزائري )القطر الجزائري(: أ/
القطر اجلزائري موطن موجود منذ األزل فهو عاش  اإلبراهيمي يؤمن إميانا يقينيا أنّ  إنّ 

ريس طوريز األمني العام للحزب الشيوعي الفرنسي يف ، وذلك يف رده عن مو (00)فيه وألجله
تبارات ذابت ، ويؤكد مرة أخرى على أن العقائد والفوارق واالع(08)الثالثينات واألربعينات

" ...متثلت فيه األمة روحا وجسما، وتالشت فيه الفوارق االعتبارية ...ففيه  :يف هذا القطر
على تلك  -لقسنطيين والوهراين، وفيه اجتمع االتقى، عن فكرة وعقيدة، اجلزائري بأخويه 

املصلحون والطرقيون وعلماء الدين ورجال السياسة، والشيوخ والشبان والتجار  -الفكرة
 (09)والفالحون والعمال، مجعت الكل صفتا اإلسالم واجلزائرية..."

 

وع الشعب اجلزائري فرع من فر وعن انتماءات هذا القطر فقد قال يف أحد املقاالت: "
نحرف الضاد عن جمراها يف ومل ت ...  ينس أبويه، ومل يتنكر لنسبهة العربية املوروثة، مللالدو 

 (02)عضو يف األسرة اإلسالمية الكربى مل يبتغ لدينه بديال." -مع ذلك -وهو  ... لسانه

مرتبطة ظلت اجلزائر حبدودها وشعبها وسيادهتا املستمدة من التاريخ الوطين  وبذلك
 (06)العروبة واإلسالم.قومات مب

 

القطر اجلزائري قطر )وطن( موجود منذ األزل له  نستشف من مقاالت اإلبراهيمي أنّ 
ممتدة شرقا وغربا  اتارخيه وخصوصيته الشعبية والعقائدية، كما أن له جذور  حدوده،

)اإلنتماء العرب اإلسالمي وكذلك املغارب(، ويف ذلك تفنيدا ملا كان يروج يف وسائط 
 عالم الفرنسية.اإل
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 المغرب العربي )الشمال اإلفريقي(:ب/ 
 اإلبراهيمي، وذلك نابع عن قناعة منه أنّ  لدىهذا اإلقليم من أكثر األقاليم ترددا  يعدّ 

 ، لسانا وفكرا وعقيدة وجغرافية.ل كيانا واحداهذه الرقعة اجلغرافية رقعة متجانسة، تشكّ 
 

ة بعث هبا إىل أبناء العروبة:  يفصل الشيخ يف رسالا عن مركبات إقليم املغرب العرب وأمّ 
 أي أبناء العروبة  ..كنوزا من تراث العربية واالسالم .يف هذا الشمال بأقطاره الثالثة   إنّ "

 (00)بيننا وبينكم صالت من اللغة والدين، وأرحاما مرعية من اجلنس واخلصائص ..." إنّ 
 

م العربية وتدين املغرب؛ وهي أقطار تتكلّ ويقصد باألقطار الثالثة: اجلزائر، تونس و 
باإلسالم، بل أكثر من ذلك هبا كنوز العربية واإلسالم وهي أواصر التالحم واالرتباط بني 

جه الرواية الكولينيالية اليت تريد ربط هذه املنطقة املشرق واملغرب اإلسالمي، عكس ما تروّ 
 وحدة ال يتجزأ، مجعها اإلسالم على بروما وأجمادها. يقول يف هذا الشأن:" املغرب العرب

تعاليمه الروحية السامية، ومجعتها العروبة على بياهنا وآداهبا.....املغرب العرب مجعته يد اهلل 
وربطته برباط واحد وهو اإلسالم والعروبة ومع اإلسالم القوة ومع العروبة اإلباء والشمم فال 

فهو شيطان ال  -ولو من أبنائه- أبنائه ل من سعى يف التفرقة بنيتفرقه يد الشيطان، وك
مل  الطرد من احلظرية، فإنيدفع باللعن واالستعاذة كما يدفع شيطان اجلن، وإمنا يدفع ب

 (00)يندفع فبإعدامه من الوجود."
 

ويردف يف نفس السياق يف مقام آخر: "ولو كان أجدادنا على شيء من فهم معن 
التونسي اجلزائر تتخبط وحدها يف املقاومة ولنبهتهم التضامن اإلسالمي ملا ترك املراكشي و 

وذلك   ،(01)ضمائرهم أن هذا الغول إن تغَدى باجلزائر فسيتعشى بتونس ومراكش ...."
كون هذه األوطان وطنا واحدا، وأنه إذا تداعى منه جزء تداعى له كامل اجلسد بالسهر 

معية للسفري الفرنسي بالقاهرة وهو ما نلمسه يف الرسالة اليت بعث هبا مكتب اجل ،واحلمى
جراء املعاملة السيئة اليت تعرض هلا الزعيم احلبيب بورقيبة من طرف السلطات الفرنسية: 
"باسم الشعوب اليت جتمعها العروبة ويظللها اإلسالم يف املغرب العرب وتوحد بني قلوهبا 

يق للمعاملة القاسية املنصبة عليها من حكومتكم، نرفع احتجاجنا الصارخ واستنكارنا العم
 (00)اليت يعامل هبا الزعيم احلبيب بورقيبة ال لشيء إال ألنه يطالب حبقوق بالده."
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إذن فمنطقة املغرب العرب منطقة موحدة جغرافيا متتاز تتكلم شعوهبا بلسان واحد وهو 
اللسان العرب، وتدين دينا واحدا وهو اإلسالم، لذلك فمن غري اجلائز تقسيم هذه 

 عوب بعضها عن بعض أو اجتثاثها من جذورها العربية اإلسالمية.الش
 

 الوطن العربي: ج/
أحدمها ممتد إىل  ناحنيالوطن العرب جسد واحد جب البشري يؤمن إميانا قاطعا بأنّ  إنّ 

 :قوله يفتربطهم قواسم مشرتكة خلصها  (،انلغرب )املشرق واملغرب العربيإىل االشرق والثاين 
، وهذه األجزاء كلها بأجزائه والكلّ  ،كلّ وطاننا اخلاصة، أما وطننا العام فهو  هذا بالنسبة أل"

 .(01)مجعتها اآلالم، فجمعتها اآلمال..."
 

أليست هذه  للعرب عشر وطنيات؟ويف مقام آخر يقول: "..أليس من العار أن يكون  
إلفريقي كله فلذة من  الوطنيات مبثابة تقسيم اخلبزة الواحدة إىل لقم....إن اجلزائر والشمال ا

أحد أجنحتكم اليت وإن هذا الوطن هو  .... العروبة الكبريوقطعة من وطن  كبد اإلسالم،
هذا الوطن امتداد  تطريون هبا إىل العال، وإنه متصل بكم اتصال الكف بالساعد... إنّ 

رحاما بيننا وبينكم صالت من اللغة والدين، وأ ... أي أبناء العروبة إنّ . لوطنكم األكرب
 (00)مرعية من اجلنس واخلصائص..."

  

 ، إال أنّ عرب إىل دول ودويالت جنحتوعليه فاملؤامرة االستعمارية بتقسيم الوطن ال
اللحمة بني أبناء الوطن العرب ال تزال قائمة، والقواسم املشرتكة من دين ولغة وعادات 

 وتقاليد ال تزال متجذرة يف قلوب هذه الشعوب.
 

خ مواقف وجهود مشرفة يف مجع مشل املشرق العرب ومغربه وداعما للشي كما أنّ 
أيها اإلخوان املتالقون على هوى الوطن اجلامع " لالجتماعات املوجهة للوحدة العربية:

وحبه، العاملون على إعالء شأنه ومجع أجزائه؛ بلغتنا أخبار اجتماع أبناء الشرق العرب 
حىت انتهى العجب إىل أقصاه، وطربنا حىت أخرجنا  بأبناء املغرب العرب يف دار، فعجبنا

 (08)الطرب عن طور االعتدال، مث رجعنا إىل الفال، نزجي به اآلمال."
 

م به هذا اإلقليم "الوطن مؤشر العروبة الذي قسّ  وينبه الشيخ يف مقام آخر إىل أنّ 
وبة عميقة جيب على أبناء العر  صفة جلنس أو نسب وإمنا هلا معان العرب" ليست
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أيها العرب: ساء مثال من أفهمكم من معاين العروبة أهنا نسبة إىل جنس " اإلحساس هبا:
واعتزاء إىل جد والتصاق برقعة من األرض...وخذوا العروبة على أهنا ليست جلدة تسمر أو 

وإمنا هي بناء مآثر وإعالء أجماد، وإمنا هي خالل تفتح  تصفر وال بلدة تغرب أو ختضر...
وإمنا هي رأي  وإمنا هي عزائم ال تعرف اهلزائم، وإمنا هي طموح ومجوح.... عن أعمال،

 لى احلكمة دليل وقلب للجرأة خليلأصيل وفكر جزيل ولسان بالبيان بليل وعقل هو ع
 .(09)فجميع هؤالء هو العروبة وجامع هؤالء هو العرب..."

 

به الناس وإمنا هي قيم فالعروبة إذن ليست شعرا يغن به، أو معيارا أو مؤشرا يفضل 
 يعتز هبا ورقعة من أرض ننتمي إليها.

 
 

 العالم اإلسالمي )اإلقليم الشمولي(: /ثالثا
يعترب العامل اإلسالمي يف فكر اإلبراهيمي احلاضنة الكربى واإلقليم الشمويل ألبناء 

. ان واللغاتأمما وشعوبا خمتلفة األجناس واأللو  ه ضمّ الغرب، كما أنّ و العروبة جبناحيه الشرق 
ائع "... بسريته األوىل إىل جهات املعمورة األربع وانتظم أمما خمتلفة األجناس واللغات والطب

أمة واحدة مطبوعة  -على ما بينها من تباين خلقي -واأللوان، فأصبحت تلك األمم 
  (12)"بصبغة واحدة وهي صبغة اإلسالم بطابع واحد وهو طابع اإلسالم ومصبوغة

  

 الرغم من اختالف شعوبه يف اللغة اإلسالم هو معيار التوحيد اإلقليمي، علىومن مثة ف
 ... لون البشرة، العادات والتقاليد

 

عن جوهر قضاياه  ودافعوقد مارس الشيخ هذه الفكرة "امتزاج فكرة الوطن اإلسالمي" 
إننا "... :هبذا الصدد قولي ،وهي قضية فلسطني وكذلك بعض القضايا املنتشرة هنا وهناك

باسم مجعية العلماء اجلزائريني وباسم ثالثني مليون مسلم يف املغرب العرب نتوجه يف شدة 
وإحلاح إىل دولة باكستان الرشيدة اليت نفخر هبا ونعلق عليها اآلمال يف إعالء كلمة 
اإلسالم أن ترجع عن هذه األحكام اليت تزعج نفوس املسلمني، وتطلق سراح املودودي 

 (16)الطمئنان إىل نفوس مجيع املسلمني."عاجال لرتد ا
 

العاملان العرب واإلسالمي يف هذه اللحظة تشتعل أطرافهما وينصب عليهما البالء من  "
 (10)كل جانب."
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أكثر من ضرورة ملواجهة العدو الواحد  وبالتايل فامتزاج العاملني العرب واإلسالمي يعدّ 
 كية والشيوعية الروسية.وهو االستعمار األورب واالمربيالية األمري

 

ومع استقالل شعوب العربية واإلسالمية يف دويالت مقسمة من الشرق إىل الغرب مع 
بداية موجة التحرر العاملية يف أواخر مخسينيات القرن املاضي، تطفو القضية الفلسطينية  

نصرة كقضية جوهرية لألمة العربية واإلسالمية، وتستدعي حشد اهلمم والسياسات القطرية ل
 القضية األم.

 

 خاتمة:
بقوة يف تكوين  البعد املكاين كان حاضرا يف ختام هذه املقالة التحليلية جند أنّ 

عرب خمتلف احملطات التارخيية اليت مر هبا مشرقا ومغربا؛ كما أن توظيفه  شخصية اإلبراهيمي
 وبني املكان من جهةاحلاصل بينه  ر والتأثريية املتعارف عليها نابع عن التأثللمناهج اجلغراف

 يف البناء احلضاري.وأمهيته ومن جهة ثانية إدراكه الشديد هلذا املنهج العلمي 
 

 :واإلحاالت الهوامش
 44ص، 6909مالك بن نيب، شروط النهضة، دار الفكر، سوريا،  -(6)
، املؤسسة اجلامعية للدراسات 0باشالر، مجاليات املكان، ترمجة غالب هلسا، ط غاستون -(0)

 9، ص6981النشر والتوزيع، بريوت، لبنان، و 
 .00ص ،دار النشر العرب اإلفريقي )د م( عنها، اجلغرافيا القول فيها والقول )دت(:مد بلفقيهحم -(0)
 180ص بيار جورج، ألفاظ علم اجلغرافيا، -(1)
 .862املرجع نفسه، ص  -(0)
يف اجلغرافية السياسية، جملة سعدون شالل ظاهر و رمحن رباط حسني، فلسفة علم املكان  -(1)

 .00، ص 69حبوث جغرافية، العدد 
 60اجلغرافيا القول فيها وعنها، ص  -(0)
 00جملة أهل البيت، العدد الرابع. ص  الفكرة اجلغرافية ملفهوم اإلقليمية، ماهر يعقوب موسى، -(8)
 68اجلغرافيا القول فيها وعنها، ص  -(9)
اإلبراهيمي  البشري حممد للعالمة"البصائر عيون" كتاب يف ليميشهرية بوخنوف، البعد التع -(62)

 61جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 
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، دار الغرب 6حممد البشري اإلبراهيمي، اآلثار، مجع وتقدمي حممد طالب اإلبراهيمي، ط -(66)
 .602ص   6990اإلسالمي، بريوت، لبنان،

 .00غاستون  باشالر، املرجع السابق، ص  -(60)
 .602سابق، ص  صدرحممد البشري اإلبراهيمي، م  -(60)
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(6)"!"إبليس ينهى عن المنكر تجليات السخرية في مقال
 محمد البشير اإلبراهيميـ ل 

 

The manifestations of irony in  the article, "Satan deprives  
vice" of  Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi 

 

 يدة مقالتيفر .د                                                         
 )الجزائر( خنشلة –جامعة عباس لغرور                                             

 

  69/20/0202تاريخ القبول:                              28/20/0202تاريخ اإلرسال: 
 

  ملخص:
ألوضاع السخرية من األنواع األدبية، وهي منط تعبريي يستخدمه الكاتب النتقاد ا تعدّ      

الرئيس وهي ال تكشف  السياسية واالجتماعية يف جمتمعه، وتوجيه القارئ حنو احلدث
بل هي أيضا أداة لإلذالل واالستهزاء، وقد وظفها  عيوب اآلخر، ونقائصه فقط،

اإلبراهيمي للتعريض بكثري من األساليب اليت اتبعتها السياسة االستعمارية  إلحكام قبضتها 
ر قلمه السيال إلدانتها وإبرازها يف صورة نقدية الذعة، وقد مجع فسخّ  على املغرب العرب،

أن نستخلص  بني التلميح والتصريح يف سخريته، ولغته امتازت بالعذوبة والوضوح؛ إذ ميكن
كما أن استخدامه للسخرية ليس هبدف اإلضحاك، وإمنا لالستهزاء  .املعن بسالسة وسهولة

 ه ملعرفة حقيقة ونوايا االستعمار وأذنابه.وشد انتباه القارئ وضمان تفاعل
 

 سخرية، مقال، استعمار، عنوان، لغة. جتليات،الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 
      Irony is a literary genre, and an expressive style used by the 

writer to criticize the political and social conditions in his 

society. It is also orientation to the reader towards the main event 

as it does not reveal the flaws and shortcomings of the other but 

it is rather a mechanism of exposing, humiliation, and irony. 

"Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi" employed it to expose many 

of the methods that the colonial policy pursued to tighten its grip 

on Maghreb. He used his pen to conedemn that policy in the 

form of scathing criticism. He brought together insinuation and 
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the declaration. His language was characterized by clarity.   The 

meaning can be  extracted smoothly and easily.He used irony not 

to ridicule or for the purpose of laughter, rather to  flout and to 

draw the attention of the reader and ensure his interaction to 

know the truth and intentions of colonialism.  
 

Keywords: manifestations, irony, article, colonialism, title, language 
 

 توطئة:  
 ة قوية بني الساخر وموضوع سخريتهُيمل عالقة عاطفي السخرية نقد الذع إنّ       

والساخر يكون واعيا بسخريته حبيث حنس بكل ظالل التجربة منذ إحساسه بعدم الرضاء 
، وبذلك فهي منط خاص  يتخذه الكاتب كأداة (0)حىت مرحلة التعبري عن هذا اإلحساس

بعض األوضاع السياسة واالجتماعية السائدة يف إقليمه، وذلك  للتعبري عن الرفض ومقت
من خالل استخدام أساليب خاصة تنم عن االزدراء، واالستهزاء، وهذا ما جتلى يف مقال 
اإلبراهيمي، إذا يكشف من خالله عن إحساسه العميق بعدم القبول، واالقتناع بأفعال 

ذه الدراسة ستنطلق من جمموعة من وعليه فهاالستعمار وأذنابه يف املغرب العرب، 
: ما مفهوم السخرية؟ وكيف جتلت يف مقال اإلبراهيمي؟ وما التساؤالت يأيت يف مقدمتها

 .مميزات لغته؟ هي أمناط السخرية املتجلية يف مقاله؟ وما هي
 

 في حدود المصطلح:  -1
را وسَخراا » جاء يف لسان العرب       َخراا و  َسِخَر منه وبه َسخ  رَةا وَمس  راا بالضم، وس خ  س خ 

رِياا رِيا وسخرية: هزئ به...يقال َسِخر ت  منه، وال يقال ساِخر ت  به ،وِسخ   . قال تعاىل:وس خ 
وقال األخفش: سخرت  منه وَسِخر ت  به، وضحكت منه  ...﴾سا يسَخْر قوٌم من قوٍم﴿

زِئ  ويف احلديث: أتسخر  مين...؟  وضحكت  به، وَهزِئ ت  منه وَهزِئت ه... أي أَتسته 
َخر  بالناس،...وس خرة : ي سخر  منه، وكذلك  رَة : الضحكة . ورجل س َخَرة : َيس  ب...والسُّخ 
س خ ري وس خرية...ويقال: َسَخرته مبعن َسخ ر ته أي قهرته وذللته...وقد يقال يف اهلزء: 

 .(0)«...﴾فاختذمتوهم ُسْخِريا حشى َأنسوكم ذكري﴿س خري وِسخري..وقوله تعاىل: 
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را وس خرية: هزَئ به، واستسخر        را وس خ  كما ورد يف املعجم الوسيط:َسِخَر منه وبه َسخ 
َخر  من الناس واملسخَرة : ما جيلب الّسخرية... السَُّخَرة : من و  منه: َسِخر، والسُّخرة : من َيس 

َخر   َس   الناِس. من َيس 
رِية. َخَرة :امل . ما جيلب  السُّخ  ري ة)ج( َمساِخر  رِيَة، والسُّخ   (5).(: اهل ز ء  )السُّخ 

  

لفظة "سخر" سواء بالفتح أو الضم، أو  نستشف من هذه التحديدات اللغوية أنّ       
 ها حتمل معن االستهزاء واإلذالل، والقهر، وكلهابالكسر أو بتشديد اخلاء وكسرها كلّ 

 .ذاء اآلخر وقهره وإذاللهيتوحي بإ
 

احثني إىل تقدمي تعريف للسخرية، منهم "راغب نبيل" حيث عرفها كما عمد بعض الب      
حة ميح واملالهي العنصر الذي ُيتوي على توليفة درامية يف النقد واهلجاء والتل» بقوله:

  ن التهكم، وغايته النيل من اآلخر. كما حددها بعضهم على أهنا نوع م(4)«والدعاية ...
، بغية اإلساءة إليه، أو التشفي، أو وذلك عن طريق نسب عيب من العيوب إليه

 (5)االستخفاف، أو االستهانة.

 

طريقة للتهكم املرير واهلجاء الذي يظهر يف املعن بعكس »وهناك من حددها على أهنا     
 ونالحظ أن جلّ  (1)«ما يظن اإلنسان ورمبا كانت أعظم صور البالغة عنفا وإخافة وفتكا 

مع على أهنا منط خ اص من التعبري يسعى من خالله صاحبه إىل إحلاق األذى التعريفات جت 
التعريض بشخص »باآلخر، أو نقد فكرة معينة أو أي شيء آخر، وخباصة أن هدفها هو 

 ء األضواء على الثغرات والسلبيات ما أو مبدأ أو فكرة أو أي شيء آخر وتعريته بإلقا
اء، وخفة، ومكر، ومعرفة ، وبذلك فهي آلية بالغية حتتاج إىل ذك (8)«وأوجه القصور

 لتحقيق التعريض والغرض املطلوب بطريقة الذعة. 
 

حممد نهم العالمة "وقد اعتمد عليها الكثري من الكتاب النتقاد أوضاع جمتمعاهتم، م     
البشري اإلبراهيمي" وخباصة يف كتاباته اليت ينتقد فيها السياسة الفرنسية أثناء االحتالل 

تأليف األدب أو اخلطاب الثقايف الذي يقوم على أساس االنتقاد نوع من ال»وبذلك فهي 
للرذائل، واحلماقات، والنقائص اإلنسانية الفردية منها، واجلمعية كما لو كانت عملية الرصد 

، وقد  (6)«أو املراقبة هلا جتري هنا من خالل وسائل، وأساليب خاصة يف التهكم عليها...
اتبعتها السياسة االستعمارية  اليت األساليب بكثري من تعريضاإلبراهيمي لل -السخرية- وظفها
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ام قبضتها على اجملتمع اجلزائري، فسخر قلمه السيال إلدانتها وإبرازها يف صورة ـــإلحك
 .نقدية الذعة

 

وقد اعتمد اإلبراهيمي كثريا على فن املقال، فهو من الفنون البارزة والطاغية على ما        
ويرجع هذا إىل ما كانت متثله الصحافة يف عهده من أمهية وما »ثر عنده، سواه من فنون الن

تؤديه من دور، فقد كانت الوسيلة الوحيدة لنشر اإلنتاج األدب وحفظه من االندثار وكانت 
املتأججة املقالة فيها الفن األجنع يف أداء رسالة اإلصالح واألنسب للتعبري عن العواطف 

الرفيع، وبالغة اللغة  . وقد متيزت مقاالته باألسلوب األدب(62)«وتفجري الطاقات املبدعة
ومجال التصوير الفين، وعنايته بالصنعة اللفظية دون إمهال املوضوع الرئيس، وقد اختذ من 

 السخرية أسلوبا للتعبري عن واقع الفرد يف املغرب اإلسالمي سياسيا واجتماعيا وثقافيا. 
  

 مي" السخرية كأداة لتحقيق مبتغاهحممد البشري اإلبراهياستخدم " تجليات السخرية: -2
حني يناقش خصمه يرميه بألفاظ »واملتمثل يف كبح مجاح أعدائه وفضحهم وقهرهم، فهو 

حروف ألفاظه هلب ومجله مجر  وكأنّ  حداد كأهنا شفرات ماضية، أو شظايا حمرقة، ...
"إبليس ينهى يف مقاله املوسوم بـ" ى . وهذا ما جتلّ (11)«وعباراته اجلارحة سياط من العذاب

 ارية الفرنسية، والطرقية احلديثةه فيه نقدا الذعا للمدرسة االستعم" حيث وجّ ...!عن املنكر
ظاهريا،  فاملدرستان  حيث  شبههما بإبليس الذي يرغب يف اخلري، ويرغب فيه وُيض عليه

عرض هبما من وتضمران عكس ذلك، ولكن الكاتب  يف ظاهرمها توحيان حبب العلم،
على هذا الزعم والتظاهر، وقابل بني املدرسة الفرنسية، والطرقية  خالل هذا املقال حيث ردّ 

من أوجه الشبه بني املدرستني » د نقاط التالقي بينهما، حيث يقول:احلديثة، وحدّ 
العلم  االستعمارية، والطرقية احلديثة اللتني اصطحبَتا  يف النشأة، وتقارضتا النصر واملعونة أنّ 

يف صحة االنتساب إليهما ويف كمال  يف واحدة منها بل رمبا كان اجلهل شرطاليس شرطا 
 .(60)…»االكتساب منهما وما معن اخلصوصية إذا مل يكن هذا؟ 

 

إىل رصد ذلك التواشج بني املدرستني، وبني املفارقة العجيبة يف  الكاتب عمد نعاين أنّ      
م ليس شرطا لالنتساب، بل اجلهل هو شرط أساسي لصحة شرط االنتساب إليهما، فالعل

االنتساب، فهذا هتكم مباشر، ومفارقة عجيبة، حيث نزع ثوب العلم عن املدرستني وبني 
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ر بذلك أمته من فنت إبليس ومكايده )إبليس= فرنسا/ الطرقية طبيعة عملهما ليحذّ 
 هلا.وتنصرف إىل ما فيه منفذ  حلديثة( حىت ال تثق األمة فيهما،ا
 

ني املدرستني، وذلك ويتضح جليا لدى القارئ الشروط الواجب توافرها يف طالب هات    
..إمنا مبين األمر فيهما على املواهب واحلظوظ )وعلى » الكاتب: من خالل قول

اللحظات( من أساتذة األوىل ومشايخ الثانية فلحظة من األستاذ ترفع التلميذ درجات 
يد إىل النهايات، هذا كله باعتبار األصل العام مث تأيت الشروط وحلظة من الشيخ تدفع املر 

اإلجيابية والسلبية يف كل فرد وأمهها يف اإلجياب االستعداد للشر يف التلميذ، وأمهها يف 
الكاتب  ، نعاين من خالل هذا النص أنّ (11)«تجرد من الدين والفضيلة ...السلب ال

 مراتب العلم املتوقفة على أهواء األساتذة فضح املدرستني يف كيفية تدرج التلميذ يف
واملشايخ، وتتجلى أيضا املفارقة يف الشروط الواجب توافرها يف التلميذ، حيث عرضها 

  ةعكس دناءة الشروط البعيدتالكاتب يف إطار سخرية سوداء مرة، وبذلك فهذه املفارقة 
 .البعد عن العلم والتعلم والدين كلّ 

 

ة االستعمارية على التالميذ، حيث عملت حسب الكاتب على وقد لبس ت  املدرس    
ترويض نفوسهم على الشر باجلملة، فإذا جاء دور التفصيل مل يعجزها أن ت لبس الفاتك »

منهم لباس الناسك، وتقلد الراعي وظيفة الداعي وتسَم اخللي بسمة الويل وحترك لسان 
 .(15)«حرام وختلع على الصعلوك ألقاب امللوكاملاكر بورد الذاكر وتؤّزر أوالد احلرام بإزار اإل

 

  لنص سخريته من هذا التلبيس وغرضه اخلداعصور لنا الكاتب من خالل هذا ا       
ه يضمر يف احلقيقة بطريقة غري مباشرة الشر، وُياول تزين واإليهام باخلري واملعروف، ولكنّ 

 الناسك، الراعي/ الداعي )الفاتك/ -أفعاله ليتمكن من حتقيق هدفه، فهذا الرتكيب 
الذي استعمله الكاتب يف مجله وعباراته  -اخللي/الويل، املاكر /الذاكر، الصعلوك/ امللوك(

هدفه التنبيه على طبيعة التلبيسات اليت يلجأ إليها االستعمار يف اجلزائر، وبذلك فهو  
ومّجل  ... شياءه من أنفع األالفعل الذي يضره حىت خييل إليه أنّ [لإلنسان]يزين » كإبليس

، ومن صور تزيينه أيضا تسمية أتباعه ووصفهم (14)«الباطل وأبرزه يف صورة مستحسنة... 
 وب وحتقيق اإلقناعبغري أمسائهم، وأوصافهم احلقيقية، وذلك من أجل حتبيبهم إىل القل
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خللي والتأثري؛ أي تسمية األمور املكروهة واحملرمة بغري مسمياهتا فالفاتك مسوه الناسك، وا
 مسوه الويل، واملاكر مسوه الذاكر....وذلك بغرض التمويه واخلداع.

 

اعتمد اإلبراهيمي على النقد الالذع والسخرية اهلادفة حيث بني  بعد ذلك طبيعة     
 خرجيي هاتني املدرستني وجتلى ذلك يف منوذج "احلاج التهامي اجلالوي" الذي وصفه بقوله:

من هتامة وال كرامة بأخبث ما تقوم به أحط صنيعة  هذا الرجل التهامي الذي ليس»
 تالمذة هذه املدرسة االستعمارية ه من. فهذا النموذج عدّ (61)«استعمارية يف أرض اهلل...

قفز قناطري »مني، فهذا النوع حسب تصوره مل ينجح بعلمه وإمنا ومن النجباء املقدّ 
، فهذا نقد الذع يفضح كيفية (68)«االمتحان خبطوة، وغرب يف وجوه أساتذته بلهوة ...

هذا النموذج قطع كل األسئلة هبذه اجلمل اليت تبني  جناح تالمذة هذه املدرسة، وخباصة أنّ 
أنا روح االستعمار وسره » طبيعة العلم الذي اكتسبه من هذه املدرسة، حيث يقول:

 قائما بذاتهلكنت  وحدي استعمارا وحقيقته املشخصة وإنه لو مل يكن يف الدنيا استعمار، 
 ا وحدي حافظ أنسابه ووارث أسالبه فسأكون أن -ال قدر اهلل -ولو انقطع االستعمار

وقيم أبوابه واملتعبد بتالوة كتابه، وأنا وحدي املثال احملقق لقاعدته، وأنا وحدي الدليل على 
مل إنين كنت أرجو أن أكونه لو خروج  االستعمار من صورته الذهنية إىل حقيقته اخلارجية 

يكن، فلما أخطأين من ذلك ما أخطأ ابن أب الصلت من النبّوة، مل أكن كابن أب 
 ضه، املغّردين كالذبابة يف رياضهالصلت، بل كنت أول املؤمنني به، الذابِّني عن حيا

الناشرين لدينه، العاملني على امتداد سلطانه، وإنين عاهدت نفسي على أن أكوَن 
 أو ما كان طاهر بن احلسني لألمنياخلراساين للمنصور، لالستعمار ما كان أبو مسلم 

؟ وأين يقع املنصور واألمني من املستعمرين امليامني؟ ...  وساءا مثالا ... أين يقعان مينِّ
ا أكن  لكم عبداا؛ وأعينوين بقوة أجعل لكم بني الرببر وبني العرب َرد ماا، مث  فاجعلوين سيِّدا

 .(16)«بوابريآلتيّنكم منهم بطوابري متأل ال
 

ليحدد  االمتحان الكتاب عمد اإلبراهيمي إىل حترير جواب هذا التلميذ النجيب يف    
التعريض  - اإلجابة - وماهية التلميذ املنتمي إىل هذه املدرسة، ونعاين من خالهلا طبيعة،

الفئة  هبؤالء التالميذ، فاإلجابة فيها سخرية مبطنة توحي باإلزدراء الذي يكنه الكاتب هلذه
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اليت باعت الدين والوطن من أجل خدمة االستعمار، وهذا الكالم يوحي بتهكم معنوي 
وهي مبثابة أخطاء  رارات وأفعال هذا التلميذ النجيبق شديد اللذع، وخباصة أنه تصيد جلّ 

وزالت استخدمها الكاتب للتهكم منه والتقليل من قدره، وإدانة تصرفاته السلبية،  ويف 
ق الدهشة عند القارئ ومترير سخرية القامتة يف صورة نقدية الذعة أدان من املقابل حتقي

 خالهلا هذه الشخصية، وهذه السخرية توحي بسلبية االستعمار وأعوانه.
 

واختذ الكاتب أيضا من اسم هذا التلميذ "احلاج التهامي اجلالوي" آلية لبناء سخريته     
تلميذا يسابق أسئلة األساتذة هبذا  نّ إ» ووسيلة لتحقيق دهشة القارئ، حيث يقول:

نفسه  –اجلواب حلقيق أن يفعل ما فعله احلاج التهامي اجلالوى، أو حلقيق أن يكون هو 
وهب ه هو هو أو هو إياه، فما هو على  أن يفعل ما فعله احلاج التهامي اجلالوى ... -عينه

عزاه، وال بالشريف املزواري   احلقيقة بالتهامي كما مسّاه أبواه، وال باجلالوي كما عزاه من
وإمنا هو شر مهيأ للمغرب اإلسالمي منذ كان هو، ومنذ   ، كما يصفه املادحون الكذبة
. فهذا الكالم قاله اإلبراهيمي عندما شعر بأن هذه (02)«...كان لالستعمار فيه وجود

" الشخصية ختلت عن واجبها، واحتدت مع االستعمار، فسلخ عنه الكاتب اسم "التهامي
ه ال يعكس حقيقة هذا االسم، وأن مدحه بالشريف املزواري كذبة، فهو مل يرث حقيقة ألنّ 

اجلالوي"، وإمنا لقبه الكاتب بـ"شر" قد هيأ وبرمج من أجل  املزواريشرف جده "أمحد  
 استخدمها كونت صورة هجائية الذعةتدمري املغرب اإلسالمي، وكل تلك امللفوظات اليت 

 د من هذه الشخصية نتيجة ألفعاهلا السلبية.تنم عن سخطه الشدي
 

مث عمد الكاتب إىل تقدمي صورة أخرى قامتة وساخرة عن هذه الشخصية بعد أن        
وهو سالح من الباطل جمّرد يف وجه احلق كّلما » استقبلت االستعمار باألحضان بقوله:

الستعماري ة بِسّر، فقد نأمت  نأمت ه، وجلت عن السكوت ظ المته، وما أمر  هذه األسلحة ا
 ...فضحناها بأقوالنا، مث فضحت نفسها بأعماهلا، مث فضحها االستعمار بسوء استعماهلا

قام هذا الرجل التهامي الذي ليس من هتامة، وال كرامة، بأخبث ما تقوم به أحط صنيعة 
 الرخيصة البشرية استعمارية يف أرض اهلل؛ وتسامى إىل مقام ينحطُّ عنه أمثاله من اآلالت

ا، وإننا ال ندري من أي حالي ه نعجب:  وتطاول إىل أف ق من يتطاول إليه جيد له شهاباا رصدا
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أمن تطاوله ذاك، وأين الّسمك من السّماك؟ أم من جميئه يف مقام واحد بنقيضتني، تَلَعن  
ا، فشهدت إحدامها األخرى؟ فقد أظهر نفسه يف األوىل فاتكاا جريئاا، ويف الثانية ناسكاا بريئا 

، فهذه صورة رمسها الكاتب بكلمات تنم (11)«.…الثنتان بأنه آِفك مبطل يف الثنتني
  حقيقتها )باطل، ال كرامة، أخبثباملفارقة بني ما تدعيه هذه الشخصية من تدين، وبني

( وبذلك فهو يكشف طبيعة هذه العالقة، ويسخر منها أحط، فاتكا جريئا/ ناسكا بريئا
 أصلها )= االستعمار(. ويدعو إىل اجتثاث

 

ويواصل الكاتب سخريته مرة أخرى من هذه الشخصية املدعية بالصالح والدفاع عن      
أظهر نفسه يف ...» الدين، ولكنها يف حقيقة األمر ت كن غري ذلك، حيث يقول الكاتب: 

  وال يتظل موا وىل أن يظلم الناسأراد يف األ...األوىل فاتكاا جريئاا، ويف الثانية ناسكاا بريئاا
وأن تبسط يداه فيهم بالضر والشر وال يتكل موا، وأن تكون آية  احلق منسوخةا ألجله، وتاج 
األمة املغربية املاجدة موطئاا لرجله ... ويل ّمه مرةا أخرى! لقد جاء هبا شنعاء صلعاء؛ مثّ 

  ه وظلمههم القدر به وحبكمه وغشِّ ماذا؟ وأن يكون ألولئك املستضعفني الذين أشقا
وأراد يف الثانية أن يكون حمامياا للدين  .كجهنم ملن حّل فيها ... يستغيثون فال يغاثون

رياا، ومحاهم  ،ىمن مرجعهم األمس وممن يريد أن مينع املتظلمني؟ وظهرياا ووليًّا ونصرياا وكافالا وجم 
ريه ... بل وممن يريد أن جيري الدين؟ من جم ."األمحى، سلطاهنم الشرعي "حممد بن يوسف

  .(06)«يوسف... بنمن ملجئه وعصمته، السلطان "حممد من جاره املنيع اجلناب، بل 
 

ليبني تناقض الشخصية/التهامي يف أفعاله  تمد الكاتب على املفارقة الساخرةاعلقد       
ل اءوأقواله )يظلم/ حمامي، جمريا، نصريا ، الضر والشر/ ظهريا، وليا، كافال( ، مث يتس

  من جاره املنيع اجلناب ...ممن يريد أن مينع املتظلمني؟ وممن يريد أن جيري الدين؟ :اساخر 
. فهو يقدم صورة ساخرة تعكس "يوسف بل من ملجئه وعصمته، السلطان "حممد بن

 تناقض وغفلة هذه الشخصية بأن عملها مفضوح ال حمالة.
 

أِمَن الدين، أن  ...» مث يقدم صورة أخرى ساخرة تنم كشف نواياها، حيث يقول:     
فإن كان يعين دين  أّي دين يعين؟ ...يكون عدوًّا ألنصار الدين، وظهرياا ألعداء الدين؟ 

حن  َقَدح ليس منها، وقلنا له: :حممد بن عبد اهلل، قلنا له ما قاله عمر لعقبة ابن أب معيط
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، وقلنا له: و  اضيعة اإلسالم إن  ليس اإلسالم بعشِّك فاد رج، وليست دار ه بدارك فاخرج 
 دت من فضائله، وتعرّيت من آدابهأنت ناصره! وقلنا له: ما لك ولإلسالم بعد أن جترّ  كنت

 .يسخر الكاتب من فهم وادعاء(00)«...درجات االمتحان -عندك - كأهنا وقفزت حدوده.
وهذا فيه إُياء  عن طبيعة الدين الذي يقصده، يتسألهذه الشخصية/التهامي لذلك راح 

د له الكاتب الدين الصحيح، وبني له أنه ال التلبيس الذي ميارسه التهامي، هلذا حدّ إىل 
 قفزت حدوده( تعريت من آدابه، جتردت من فضائله، فاخرج، )فادرج، ينتمي إليه لذلك طرده

 

مث يعود الكاتب ويبني الدين الذي قصده التهامي، فقد  م تلبيس احلق بالباطل، حث       
، قلنا: ما (01)، أو دين صاحل بن طريف(00)يعين حنلة الشاب الظريفإن كان » يقول:

مل يف ت  هذا املخلوق العجيب إال   !أشبه الباطل بالباطل، وما أحّق العاطل بنصرة العاطل
( فيصعد أن يغلط يوماا فيدخل أحد مساجد مراكش اجلامعة )ولو جامع الفناء ... مثالا 

فيتباكى كما يتباكى بعض الناس عندنا، ويتشاَجى كما  طب الناس،خياملنرب يف يوم مجعة، و 
 -فقط -يتشاجون، وال غرابة ... فهما رضيعا لبان، وسليال أمومة، وخرِّجيا مدرسة، وبذلك

 ا هتو ر يف هذا املقطع تصل السخرية إىل ذ. (00)«"يصبح احلاج التهامي من "رجال الدين
طل(، مث يصفه باملخلوق العجيب وهذه فهو يستهزئ به لطبيعة الدين الذي يعتقده )=البا

ي هذه الشخصية وتكشف تناقضاهتا، ودناءة أفعاهلا وتصرفاهتا سخرية الذعة تعرّ 
 واعتقاداهتا، كما تشري إىل قوة الكاتب ومعرفته بدينه.

 

استخدم اإلبراهيمي السخرية؛ ألهنا أسلوب نقدي يهدف إىل بناء حياة مستقيمة       
 من مكارم األخالق والصدق والوفاءمات اليت تنسجم مع اجملتمع ويساعد على تثبيت الس

يف مقاله  ، وبذلك فقد وظّفه(01)ه على نقائص اجملتمع ويوجه األفراد إىل سلوك قوميوينبّ 
هبدف الدفاع عن الدين والوطن، وكشف أفعال بعض أذناب االستعمار الذين ي ظهرون 

يف حقيقة األمر خيطط ويلبس ويزخرف  عكس ما يضمرون، كإبليس ينهى عن املنكر، وهو
ليستدرج اإلنسان، وكذا شخصية التهامي تلبس وتزخرف هبدف التفريق، ولكن اإلبراهيمي 
طلع عليه بعلمه وقلمه ففضحه، فجّلى ظالمه بنور علمه، وقدم صورة ساخرة تكشف 

 مة والدين.حقيقته اليت ت رغب يف اخلري وحتض عليه ظاهريا، ولكن الباطن يضمر اهلالك لأل
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كّ العنوان  إنّ  تجليات السخرية في العنوان: -3 ارج النص ـن املتلقي من الولوج من خمي 
ونقدا أن النص  ،وتأليفا ،الكتابة احلديثة إبداعا« ت بهوهذا ما أقرّ  .(00)تواه الداخليـإىل حم

عليه ، و (08)»...املوازي وبضمنه العنوان يعترب مدخال ضروريا لكثري من أنواع اخلطابات 
 ر" يتضح له أن هناك مفارقة عجيبةإبليس ينهى عن املنكفاملتأمل يف عنوان املقال "

فاملألوف عندنا أن إبليس يأمر باملنكر وينهى عن املعروف، وبذلك يتجلى لنا تناقض 
ظاهري يقود القارئ إىل التساؤل عن املغزى احلقيقي من صياغة العنوان هبذا الشكل وهبذا 

بعد قراءة املقال يتضح أن هناك معن حقيقي يتجاوز املعن الظاهري أو  املعن، ولكن
احلريف لطبيعة العنوان، وهو التلبيس الذي ميارسه االستعمار وأعوانه يشبه التلبيس الذي 
ميارسه إبليس إلغواء اإلنسان، وعليه فالصورة اليت رمسها اإلبراهيمي هلذه الشخصية مل تكن 

اخلطر الذي  ت، عرفنافذةبصرية  ات، إمنا صدرت عن شخصية ذبدافع التعايل والغرور
النقد الالذع والسخرية اهلادفة لفضح  تيشكله هذا النموذج على الدين واألمة، فاعتمد

ابتعد عن السخرية اليت تسعى إىل اإلصالح يف قالب  اإلبراهيميحقيقته، وبذلك ف
د لينتق "إبليس ينهى عن املنكر" املفارقة العجيبة س من خالل سخريتهاإلضحاك، وإمنا عك

 موقفه الصريح من هذه النماذج املتنكرة املدمرة للبالد والعباد. يبنّي الفساد و 

واملشاعر بواسطة امللفوظات  لغة هي وسيلة التعبري عن األفكارإن ال اللغة الساخرة:ـ  4
دبية العالية األأّن يف اللغة »لتحقيق التواصل والتفاهم بني الطرفني، لذلك  ميكن القول 

، وقد ع رف عن (09)«الت السياسية واالجتماعية...عن املشك طريقا سويا لإلعراب
اإلبراهيمي أنه يتمتع بقدرة وبراعة يف توظيف ألفاظ العربية وتراكيبها وترسخيها خلدمة 

 األلفاظ والرتاكيب خلدمة ، وقد عمد الكاتب يف هذا املقال إىل خترّي (02)الفكرة املقصودة
كرته األساسية اليت عاجلها يف مقاله بغية كشف وفضح شخصية التهامي، وغريه من ف

العالقات اليت يقيمها األديب بني مفردات اللغة تعكس »أذناب االستعمار، وخباصة أن 
، وبذلك فقد عمد الكاتب إىل ختري األلفاظ (06)«صورة العالقات يف العامل الذي أوجَده

اإلقناع وليفحم املسخور منه، وخباصة أن هذا النوع من املقال ليحقق  ،فهي قوالب املعاين
ذو طابع إصالحي سياسي، لذا جنده يركز على الفكرة، واإلبالغ واإلقناع لتحقيق غرضه 
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 :   املقصود، وهو كشف هذه الشخصية وفضحها بغية احملافظة على الدين واألمة، وعليه
 ف عربت عن مقاصده؟ز لغة الكاتب يف هذا املقال؟ وكيميّ  الذي ما

 

املعاين تتسم بسمة الغيبية، واأللفاظ هي اليت تعطي هلا مسة الظهور  إنّ  األلفاظ: -أ
والكشف، وبذلك فاالرتباط بني اللفظ واملعن أساس العمل األدب، فاجلمال احلقيقي ال 

صيل لتو  متكامال اليت خترج الكلّ  (00)يكمن يف اللفظ وحده أو املعن وإمنا يف الصياغة
سخرية الكاتب  ى لنا من خالل لغة هذا املقال أنّ الرسالة وحتقيق اإلقناع والتأثري، ويتجلّ 

تراوحت بني  سخرية صرُية، وسخرية خفية، ويلجأ يف سخريته الصرُية إىل انتقاء األلفاظ 
 .(00)«إبليس ينهى عن املنكر »ة والالذعة املباشرة حنو: لفظ إبليس يف قوله: املعربّ 

 

لطبيعة هذا  اوفضح االذع انقد فلفظ إبليس للداللة على املكر، والتلبيس، وهذا يعدّ       
رمبا اجلهل شرطا  يف صحة »التلميذ )=إبليس(، كما استعمل لفظة "اجلهل" يف قوله: 

، فلفظ "اجلهل" استخدم بطريقة توحي بسخرية مباشرة عندما ج عل كشرط (01)«االنتساب
 اجلهل، وبذلك فهي سخرية باملفارقة. الدة تطلب شرط العلم لالنتساب للمدرسة اليت عا

 

أحال هذا اللفظ إىل انعدام  (00)«موت الضمري اآلدمي» وكذا لفظ موت يف قوله:      
يف قوله:  "شنعاء وصلعاء"الضمري عند تالميذ هاتني املدرستني، وهذا فيه نقد الذع، ولفظ 

لفظني للداللة على جوره وظلمه ألولئك استخدم ال (01)«لقد جاء هبا شنعاء صلعاء»
 تتضمن املستضعفني الذين أشقاهم القدر به، وغريها من األلفاظ اليت استخدمها، واليت

املتجلي يف شخصية "التهامي" حيث اختار الكاتب األلفاظ  للنموذج انقدا الذعا موّجه
 يف دالالهتا. اليت تعرب عن املعن بدقة واستعملها يف سياقات حمددة ال يقع اللبس

 

ى ذلك يف كما استخدم بعض األلفاظ للتلميح واإلشارة إىل شخصية "التهامي" وجتلّ        
املخلوق العجيب املقصود يف هذا الكالم  . نعاين أنّ (00)«هذا املخلوق العجيب...» قوله:

هو "التهامي" حيث سخر منه بوصفه هذا؛ ألنه خرج عن حدود الدين الصحيح، وجاء 
جديدة تناسب أطماعه وأطماع االستعمار؛ لذلك جند الكاتب يأمره باملضي يف  بتصورات

 بداره.  تسبيله، فدار اإلسالم ليس
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كما استخدم أمساء احلشرات يرمز هبا  إىل هذه الشخصية منها "الذبابة" يف قوله:        
شخصية  هبذه احلشرة عن ، وبذلك فقد كّن (08)«...املغّردين كالذبابة يف رياضه ...»

 .رحاب االستعمار ويذود عن أطماعه "التهامي" الذي ُيوم يف
 

نقصد هبا الصيغ اليت محلها الكاتب الدالالت الساخرة؛ أي تلك اجلمل  التراكيب: -ب
تروض » والعبارات احلاملة ملعن السخرية، ومن العبارات ذات الداللة الساخرة قوله:

فهذه  درسة اجلوانب السلبية يف التلميذغرس املفغريب أن ت (09)«النفوس على الشر باجلملة
 ذع هدفه كشف حقيقة العدو وأذنابهمفارقة ساخرة من ماهية هذه املدرسة، وهذا نقد ال

مل يعجزها » ويسعى دائما إىل تبيان املفارقة العجيبة بني ظاهر املدرسة وباطنها حيث يقول:
 . (12)« فة الداعيأن تلبس الفاتك منهم لباس الناسك، وتقلد الراعي وظي

  

 ، وقوله:(16)«، وحترك لسان املاكر بورد الذاكروتسم اخللي بسمة الويل» وقوله أيضا:     
، فهذه سخرية (10)«وتؤزِّر أوالد احلرام بإزار اإلحرام، وختلع على الصعلوك ألقاب امللوك»

فارقة وتوحي مب رسة،استخدم فيها هذه العبارات اليت تكشف حقيقة خرجيي هذه املد
عجيبة بني طبيعة املدرسة، وطبيعة النماذج اليت تؤهلها هذه املدرسة بغية اإليهام والتضليل 

 وحتقيق التسلط واهليمنة على األمة بواسطة هؤالء املريدين.  
 

ومن السخرية يف املقال عبارة ساخرة تصف هذا التلميذ وتوحي خبيانته، واليت جعلها       
أنا روح االستعمار، وسره، وحقيقته » يذ نفسه، حيث يقول:الكاتب على لسان التلم

 .(10)«لكنت وحدي استعمارا قائما بذاته إنه لو مل يكن يف الدنيا استعمارو  املشخصة،
 

جعل الكاتب هذه الشخصية تعرتف بلساهنا خبيانتها، وهذا االستنطاق واالعرتاف هو      
بداعية يف قيادة شخصياته إىل االعرتاف مبثابة سخرية ونقد الذع يوحي بقدرة الكاتب اإل

 مبا خيدم فكرته.
 

وإنين كنت »كما استدعى الكاتب بعض الشخصيات كابن أب الصلت يف قوله:       
أرجو أن أكونه لو مل يكن، فلما أخطأين من ذلك ما أخطأ ابن أب الصلت من النبوة، مل 

 .(11)«ني عن حياضهأكن كابن أب الصلت، بل كنت أول املؤمنني به الذابِّ 
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فهذه سخرية صرُية توحي حبقيقة شخصية التهامي، فهو يتوق إىل التسلط والتحكم     
 نيب املنتظريف الرقاب، فقد شبهه بابن أب الصلت الذي متن أن ينزل عليه الوحي ويكون ال

 وملا ،االستعمارهو كون ؤمن به، فكذلك التهامي متن أن يمل ي() وملا نزل على حممد
ابن الصلت النبوة، مل جياف االستعمار إمنا آمن به، فجاء الكاتب  تأخطأه كما أخطأ

ه بالضر والشر أن هذا الشخص يسعى إىل بسط يدي هبذه املقابلة ليكشف حقيقة مفادها
 يف هذه األمة، وهذا نقد فاضح وصريح اجتاه التهامي.

 

أن أكون لالستعمار  » له:كما استحضر أيضا شخصيات تارخيية وجتلى ذلك يف قو        
ما كان أبو مسلم اخلراساين للمنصور أو ما كان طاهر بن احلسني لألمني وساءا مثال...أين 
يقعان مين؟ وأين يقع املنصور واألمني من املستعمرين امليامني؟...فاجعلوين سيدا أكن لكم 

 .(10)«أجعل لكم بني الرببر والعرب ردماعبدا وأعينوين بقوة 
 

 قد الذع يعكس طبيعة  هذه الشخصيةهذه العبارات املكونة هلذا النص توحي بن نإ     
ويكشف مدى خيانتها، وخباصة أن الكاتب جعلها على لساهنا ليفضحها أمام األمة، وقد 
      جعل إخالصها لالستعمار أكثر من إخالص أب مسلم اخلراساين للمنصور، وطاهر 

من هذه الشخصيات اإلسالمية، وبني  سن وأجلّ بن احلسني، بل وجعل املستعمرين أح
حقيقتها وهي نشر الفتنة والتفرقة بني الرببر والعرب، فالكاتب أراد أن يسخر من هذه 

را فاضحا ينم عن يالشخصية اليت تعتقد أهنا غري مكشوفة النوايا، بل عمد إىل تصويرها تصو 
 نواياها احلقيقية.

 

سالح من الباطل جمرد يف وجه هو » مي بقوله:ويواصل سخريته من شخصية التها      
ه سالح الباطل على الرغم من إيهام األمة بصالحه وتقواه، وهذا نقد يصفه بأنّ  (11)«احلق

ألولئك املستضعفني الذين أشقاهم القدر به » ه سيكونوسخرية من إدعاءاته املفضوحة بأنّ 
، فهذا الكالم (10)«غاثونوحبكمه وغشه وظلمه كجهنم ملن حل فيها...يستغيثون فال ي
فالكاتب استخدم هذه  ،يوحي مبفارقة عجيبة بني حقيقة الشخصية وإدعاءاهتا املزيفة
 العبارات ليكشف حقيقتها ويسخر منها ومن إدعاءاهتا الكاذبة.
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 عندما نعتها باملخلوق العجيب بقوله: اوتكون سخريته من هذه الشخصية أكثر وضوح    
العجيب إال أن يغلط يوماا فيدخل أحد مساجد مراكش اجلامعة  مل يف ت  هذا املخلوق»

( فيصعد املنرب يف  طب الناس، فيتباكى كما يتباكى خييوم مجعة، و )ولو جامع الفناء ... مثالا
بعض الناس عندنا، ويتشاَجى كما يتشاجون، وال غرابة ... فهما رضيعا لبان، وسليال 

فهذه  (18)«"بح احلاج التهامي من "رجال الدينيص -فقط -أمومة، وخرِّجيا مدرسة، وبذلك
العبارات تعكس سخرية قامتة اجتاه هذه الشخصية، حيث راح الكاتب ينصحها ويبني هلا 
السبيل الذي رمبا يقودها إىل أن تصبح من رجال الدين، وهذا فيه تلميح إىل عدم معرفة 

 لعلم. هذه الشخصية حبقيقة الدين اإلسالمي على الرغم من إدعائها ل
 

 خاتمة:  
توسل اإلبراهيمي السخرية كآلية إجرائية مسامهة يف بناء معمارية املقال، ومعربة عن   -

 مقاصده وتصوراته وأفكاره. 
استعان بالسخرية يف مقاله لتوضيح احلقائق، وجماهبة الواقع ونقده بغية إفحام اخلصوم  -

 وتعرية نواياهم.
يح والتصريح لكشف حقيقة بعض أذناب تراوحت سخريته يف النص بني التلم -

 االستعمار.
، فجاءت املعاجلة ةفكر العمد الكاتب يف هذا املقال إىل ختري األلفاظ والرتاكيب خلدمة  -

 لغته عذبة واضحة ميكن للقارئ أن يستشف املعن بكل سهولة وسالسة. 
ارئ وضمان استخدام اإلبراهيمي للسخرية ليس هبدف اإلضحاك، وإمنا شد انتباه الق -

 تفاعله ملعرفة حقيقة ونوايا هذه الشخصية وغريها.
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 الهوامش واإلحاالت:
 
 

 .6906فيفري سنة  69، «البصائر»من جريدة  610يف العدد  نشر هذا املقال -(6)
 686صدط، دت،  القاهرة، ،دار هنضة مصر لشعيب،نبيلة إبراهيم، أشكال التعبري يف األدب ا ينظر، -(0)
 .000-000، دار صادر، بريوت، دط، دت، ص 1مج، لسان العرب، ابن منظور -(0)
 .102ينظر، جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة، دط، دت، ص  -(1)
 .688، ص م6990، 6راغب نبيل، موسوعة اإلبداع األدب، مكتبة لبنان ناشرون، ط -(0)
 066عية يف الشعر العرب احلديث واملعاصر، جملة املعرفة، صادق إبراهيم ماوري، السخر  ينظر، -(1)

 .18، ص م0221نيسان، 
 61ص ،0260  ،6ط  ، عمان،دار حامد العباسي،السخرية والفكاهة يف النثر  نزار عبد اهلل الضمور، -(0)
 .688راغب نبيل، موسوعة اإلبداع األدب، ص  -(8)
للثقافة  ينجديدة، منشورات عامل املعرفة اجمللس الوط شاكر عبد احلميد، الفكاهة والضحك رؤية -(9)

 .06، ص م0220والفنون واألدب، دط، 
  01.00 ،0229 ،6ط ، اجلزائر،بيت احلكمة اهيمي،عند البشري اإلبر  النثر الفين عبد امللك بومنجل، -(62)
 001ص  ،6980جلزائر، عبد املالك مرتاض، فنون النثر األدب يف اجلزائر، املطبوعات اجلامعية، ا -(66)
عيون البصائر: جمموع املقاالت اليت كتبها افتتاحيات جلريدة  ،من آثار حممد البشري اإلبراهيمي -(60)

 .110ت، ص  د اجلزائر، دط،  ،البصائر خاصة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
 املصدر نفسه، والصفحة نفسها. - (60)
 .111 -110م ن، ص  -(61)
  6ج إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان، بن أب بكر بن أيوب(، )أبو عبد اهلل حممد م اجلوزيةابن قي -(60)

 690ص  دت، دط، ،دار عامل الفوائد مصطفى بن سعيد إيتيم، عزيز مشس، وخرّج أحاديه حممد تح:
 .110من آثار حممد البشري اإلبراهيمي: عيون البصائر، ص  -(61)
 .111املصدر نفسه، ص  -(60)
 .والصفحةم ن،  -(68)
 .110-111م ن، ص  -(69)
 101م ن،  ص  -(02)
 .111-110م ن، ص  -(06)
 .111ص  م ن، -(00)
 يف املائة السادسة للهجرة، يف شعره معان قد تكون من شطحات كان تلمسان من جزائري هو شاعر -(00)

 (111ص  عيون البصائر، حممد البشري اإلبراهيمي: من آثار )ينظر، اخليال ولكن ظواهرها ملحدة
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 ومسى سوره بأمساء غريبة متنبئ ظهر يف مدينة تامسنا باملغرب األقصى ووضع لنفسه قرآنا سخيفا -(01)
وأصله من قبيلة  "وكان ظهوره يف خالفة "هشام بن عبد امللك ،من القبائل الرببرية كثريالبه  توفتن

 .( 111عيون البصائر، ص  من آثار حممد البشري اإلبراهيمي:) برغواطه الرببرية.
 .111من آثار حممد البشري اإلبراهيمي: عيون البصائر، ص  -(00)
 .0، 0221 دط، طبعة العربية،امل السخرية يف األدب اجلزائري احلديث، حممد ناصر بوحجام، ينظر،  -(01)
 6000ألدب، العدد، جريدة األسبوع الوطن واملقاومة يف الشعر العرب"سلوم درغام سلوم، "مجال ا -(00)

 .م09/60/0260السنة السادسة والعشرون، 
، يف تأويل النص الشعري: مقاربة نظرية تطبيقية يف نص م0228عبد السالم ناس عبد الكرمي،  -(08)

 .6احلداثة، شركة إمربميا مادري، ط
 .060، ص 80عإبراهيم السامرائي، أصالة العربية يف عيون البصائر، جملة الثقافة،  -(09)
 01ص /0229، 6اجلزائر، ط ،بيت احلكمة اهيمي،النثر الفين عند اإلبر  عبد امللك بومنجل، ينظر، -(02)
 .000م، ص 6908، 0أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بريوت، ط -(06)
  ي العرب، مكتبة اآلداب، القاهرةينظر، خمتار يولعراوي، جدلية اللفظ واملعن يف الرتاث النقد -(00)

 69م، ص 0229 ،6ط
 .110من آثار حممد البشري اإلبراهيمي: عيون البصائر،  -(00)
 املصدر نفسه، والصفحة نفسها. -(01)
 م ن، ص ن. -(00)
 .110م ن، ص  -(01)
 .111م ن، ص   -(00)
 .111م ن، ص  -(08)
 .110م ن، ص  -(09)
 م ن، ص ن. -(12)
 .111-110م ن، ص  -(16)
 .111م ن، ص  -(10)
 .111ن، ص  م -(10)
 م ن، ص ن. -(11)
 م ن، ص ن. -(10)
 .110ص  ص ن. ،م ن -(11)
 .ص ن، م ن -(10)
 .111م ن، ص  -(18)
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 قراءة في آثاره األدبية ؛محمد البشير اإلبراهيمي لدىتجليات الخطاب النقدي 
 

The manifestations of Mohamed El Bachir El Ibrahimi 

critical discourse: Study in his literary writings.  
 

  د. محاوي كريمة                                   
 )الجزائر(  بشار -المدرسة العليا لألساتذة                                    

  

  60/20/0202تاريخ القبول:                              00/20/0202تاريخ اإلرسال: 
 
 

 ملخص:
 ا طرأ من أفكار وما جّد يف األدبومسايرة م هام اإلبراهيمي باألدب ونقديشكل اهتم     

غري أن  العرب، ظاهرة قد ال تكون بّينة عند قرائه، وسط مقاالته السياسية واإلصالحية.
املتأمل لكتاباته يظفر بعدد ال بأس به من اآلراء واألحكام النقدية، كما ميكن استخالص 

جملال استمده من تراثنا األدب النقدي وما استجد يف جمال قاموس مصطلحي له يف هذا ا
األدب من تأثر باحلضارة الغربية. وهذا البحث حماولة لرصد اخلطاب النقدي عند حممد 

 البشري اإلبراهيمي.
 

نقد، خطاب، اإلبراهيمي، مصطلح، أدب جزائري، أحكام نقدية الكلمات المفتاحية: 
 أدب عرب.

Abstract : 
El Ibrahimi´s interest in literature and literary criticism and keeping 

up with novel ideas and what is new in Arabic literature, is a 

phenomenon that may not be evident to his readers, particularly in 

his political and reformation articles. However any crtical reader of 

his writings finds a good number of opinions and critical 

judgments. Also, a terminology dictionary can be extracted in this 

field. This terminology is derived from our literary critical heritage, 

or from what was new in the field of literature affected by western 

civilisation. This research is an effort to observe Mohamed El 

Bachir El Ibrahimi´s critical discourse.  
 

Keywords: criticism, discourse, El Ibrahimi, term, Algerian 

literature, critical judgments, Arabic literature. 
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 تمهيد:
من يف القرن العشرين، ورائد  العرب فكرأعالم الواحد من  اإلبراهيمي حممد البشري     

على املستوى ، سواء األدب واألدباءعرف باهتمامه ب. اجلزائرواألدب يف الثقافة رواد 
يف ، مقتديا يف ذلك بإخوانه النص األدبل جهدا يف االرتقاء ب؛ بذالعربأم  اجلزائري

ودعا اجلزائريني إىل االحتذاء  ،وعّرف هبم ،البصائر الذين نشر هلم يف املشرق العرب،
 . عن ذلك يف أكثر من مناسبةمبسريهتم يف إحياء الرتاث العرب وتطويره. وقد عرّب 

 

بدأ اخلطاب النقدي يسود يف اجلزائر منذ مطلع القرن العشرين، ثائرا على األوضاع       
حتت وطأة االستعمار. ومثلما جتلى االجتماعية والسياسية واالقتصادية السائدة آنذاك 

اخلطاب النقدي السياسي يف الصحف واجملالت بقيادة أحزاب سياسية وشخصيات 
وطنية، بدأ اخلطاب النقدي األدب جيد له مكانا يف أعمدة بعض الصحف واجملالت وعلى 

ي لسان أدباء وشعراء جزائريني اهتموا باألدب اجلزائري على شاكلة حممد اهلادي السنوس
الزاهري صاحب كتاب "شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر" والذي محل يف طياته رؤى نقدية 
أدبية له وللشعراء الذين ضمهم هذا الكتاب وهي رؤى نقدية جديرة بالدراسة، إذ تؤرخ 
ملرحلة حساسة من مراحل تطور األدب العرب يف اجلزائر. ونذكر أيضا رمضان محود الناقد 

 ا خطوة جريئة يف ميدان النقد األدب.اجلزائري الذي خط
 

عاصر اإلبراهيمي هؤالء األدباء والنقاد اجلزائريني، لكن وِجهته متركزت حول اإلصالح       
هذه الوجهة اإلصالحية طغت على موروثه الفكري واألدب، ومل يكد و االجتماعي والديين. 

اباته من رؤى نقدية لألدب اجلزائري ي عرف إاّل هبا. ومبا أنه أديب ومهتم باألدب مل ختل  كت
والعرب بشكل عام، فوِجهته اإلصالحية مل تقتصر على اجلانب االجتماعي والديين ولكنها 

يف  منجزاتهمشلت أيضا األدب بوصفه مرآة هلذا اجملتمع املنهك. لقد بذل جهده من خالل 
طبيعة املرحلة وانتماءه غري أن  ي مبستوى األدب ونقده يف اجلزائر،"البصائر" من أجل الرق

  ؤسسها األّول عبد احلميد بن باديسجلمعية العلماء املسلمني وحتمله ملسؤوليتها بعد وفاة م
كل ذلك، رمبا، جعله يقّصر يف مهمته األدبية والنقدية، مما أدى إىل اختفاء خطابه النقدي 

 ه.ظاهرا بقوة خالل سنوات االحتالل وبعد خلف اخلطاب اإلصالحي الذي ظلّ 
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اهتمام الوسط الثقايف واإلعالمي يف اجلزائر بعد االستقالل باجلانب النضايل  إنّ        
واإلصالحي لإلبراهيمي أسهم بقسط كبري يف تعتيم شخصيته األدبية الفذة ودفع بإسهاماته 
النقدية إىل زاوية مظلمة من تارخينا املشرق. لقد كان اإلبراهيمي شغوفا باألدب العرب إىل 

جة كبرية وشغفه الكبري دفعه إىل نقده وتقصي مواطن اجلمال والقبح فيه، لكنه مل يكتب در 
كثريا يف هذا اجملال. وإذا ما تتبعنا مقاالته األدبية سنجد له رؤى نقدية مثرية لالهتمام 
تتباين أحيانا وتتماثل يف أحيان أخرى. فهل كان خطابه النقدي حمسوبا على تيار نقدي 

أم أهنا كانت جمرد  ن متأثرا بإحدى املدارس النقدية العربية أو الغربية آنذاك؟معني؟ وهل كا
 انطباعات فطرية؟

 

تتوفر آثار البشري اإلبراهيمي األدبية على مالمح نقدية كثرية، كان جيود هبا من حني        
نبغي آلخر كّلما دعت إليها ضرورة، وكانت يف جمملها تتمثل يف آرائه ووجهات نظره فيما ي

النص األدب  لألدب العرب أو اجلزائري أن يكون عليه؛ فنجدها أحيانا أحكاما نقدية ختصّ 
أو مبدعه، وأحيانا أخرى تأيت عفو اخلاطر وصفا لشاعر أو كاتب، أو مقطوعة شعرية أو 

تستجلي مكامن اإلبداع لدى األديب أو مواطن اجلمال يف النص األدب. كما جنده  نثرية،
 إبداعه ترقيةوُيثه على  ،يبني له مواطن ضعفه ،خرى يعتب على شاعر أو كاتبيف أحيان أ

مثلما فعل مع حممد العيد آل خليفة أو ما فعله مع عمر األمريي. أما األدب اجلزائري 
مناسبة إىل  فكان حمط اهتمامه، فقد أواله عنايته، حبيث دعا األدباء اجلزائريني يف كلّ 

 اهبهم وصقل بالغتهم.االرتقاء بأدهبم وتطوير مو 
 

 تجليات المصطلح في خطاب اإلبراهيمي النقدي:  -1
كانت لإلبراهيمي رؤية نقدية خاصة، تتقاطع أحيانا مع مدرسة اإلحياء العربية وتلتقي      

معها يف كثري من مبادئها، كما أن خطابه النقدي يتسم يف أحيان أخرى بلمسة تأثرية جتعل 
ه ضمن دائرة اخلطاب التأثري الذي مثلته مدرسة الديوان القارئ مييل إىل تصنيف خطاب

ومجاعة أبولو وعدد من النقاد العرب. وفيما يلي أهم املصطلحات النقدية اليت تضمنتها  
 كتاباته األدبية:
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 المصطلحات المتفرعة بحسب استعمالها في آثار البشير اإلبراهيمي المصطلح الرئيس
 

 

 النقد

وضوعية، الوجدانية، الصدق والكذب، الصقل، اللفظ النظم، الذاتية، امل
واملعن، التقليد والتجديد، شعراء املادة، اإلغراق والغلو، التساهل 

قاييس واالستخفاف، السرقات، القرُية والصنعة، النقد واإلبداع، الناقد، امل
 املعايري، املفاضلة.و 

 

العمل الفين، اإلنتاج  األدب العرب، األدب اجلزائري، النهضة األدبية، األدب
 األدب، األديب، األثر األدب، دور األدب، امللكات األدبية.

 الشعر احلي، الشاعرية، القافية، األغراض، الفحولة، راوية. الشعر
 القارئ، السامع، املشاهد، حاجات القارئ. التلقي

 السبك، الصياغة، األساليب، حسن الرتكيب، حسن التأليف. الرتكيب
 

 ماليةاجل
 البديعاجلمال، اخليال واخلياالت والتخييل واملخايل، اإلبداع والقول 

التصوير، اجلودة الفنية، اإلشراق الفين، الذوق واإلحساس، الرتديد اللذيذ 
 والتكرار احللو.

 

 البالغة
احلشو، الدخيل، املبتذل، الغريب، الوحشي، املأنوس السهل، التنافر يف 

 يان.النظم، أشرف وأجزل، الب
 

كما تفرتق  تشرتك املصطلحات يف هذا اجلدول وتتداخل يف بعض األحيان،      
وتتعارض يف أحيان أخرى، لكنها ال خترج عن املفهوم النقدي إاّل يف أحيان قليلة، وذلك 
عند استعماهلا يف غري جماهلا األدب، أو مبعناها املعجمي،كما أن هذه املصطلحات فيها ما 

هيمي بلفظها وفيها ما أشار إليه من قريب أو بعيد. وبناء على هذه استعمله اإلبرا
املصطلحات ميكن متييز اجتاهني نقديني ظهرت مالحمهما يف خطاب اإلبراهيمي 

 النقدي؛مالمح اخلطاب النقدي القدمي يف كتاباته، ومالمح اخلطاب النقدي احلديث.
 

 مالمح الخطاب النقدي القديم: - أ
من املصطلحات النقدية اليت اعتمدها النقاد العرب القدامى يف   يوجد عدد معترب       

كتابات اإلبراهيمي، مما يدل على ثقافته األدبية العربية العريقة، إضافة إىل إثارته لبعض 
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القضايا النقدية اليت حفلت هبا كتب النقد القدمية كقضية اللفظ واملعن وقضية القدمي 
 واجلديد والصدق والكذب.

 

  المصطلحات النقدية التراثية:اعتماد 
املصطلحات النقدية املتعلقة مبصطلح "النقد" وجتلياهتا يف اخلطاب األدب عند       

اإلبراهيمي كثرية ومقال كهذا ال يستوعبها كلها، لكن حسبنا، ههنا، اإلشارة إليها وإىل 
يات عمر األمريي وقد ورد يف تقدميه خلماس" النظم"املواضع اليت ذكرت فيها، ونذكر منها: 

. وقد ورد هذا املصطلح مبعنيني؛ األول مبعن قول 6900، جويلية 690يف البصائر العدد 
والثاين مبعن السبك و"توخي معاين  (6)«نظم كثريا ومل ينشر شيئا»وصياغته الشعر إذ يقول:

صربا ولو رزق األمريي أناة يف نظمه للشعر و »النحو" وفق تعريف اجلرجاين له؛ إذ يقول: 
وهنا ينتقد الشاعر ويدعوه إىل نظم الشعر حبيث يعطيه حقه من اجلهد  (0)«على صقله ..

والوقت ليخرج يف حلة مجيلة. كما جند اإلبراهيمي يتحدث عن بالغة الشعر عند الشعراء 
الذين نشر هلم أو تعرض هلم يف مقاالته، وكثريا ما يستعمل مصطلحات البالغة الرتاثية  

 " و"النظم" و"الفحولة".كمصطلح "الصقل
 

اعتمد اإلبراهيمي مصطلحات نقدية تراثية تدل على اطالعه الواسع وإحاطته بكتب       
النقد العربية القدمية وقد جاء ذكرها يف مسودة مقال بدأه ومل يكمله، أراد أن يسهم به يف 

ك بني سنة النقاش الذي دار بني األدباء اجلزائريني حول مستوى األدب اجلزائري آنذا
اإلبراهيمي كتب النقد يف أثناء حديثه عن الكتب اللغوية واألدبية  ذكر .م6900و 6900

اليت ينبغي ملن أراد أن يكون أديبا أن يطلع عليها ويدرسها دراسة نظر ومتعن، وأن ال 
 ىل التثقيفيكتفي مبطالعة قواميس اللغة ومعامجها اليت هتدف إىل التدريس وال هتدف إ

وإذا ذكرنا قاموس الفريوزابادي فما كل القواميس » رِّسا وال تنشئ أديبا، يقول:فتنشئ مد
 س البن فارس كتاب لغة يعلم األدبم اللغة، وكتاب املقاييمثله: فلسان العرب كتاب يعلّ 

ص البن سيده كتاب لغة وأدب معا، أما اللغة احلقيقية فهي أشعار العرب وكتاب املخصّ 
)...( وكتب النقد ككتاب قدامة بن جعفر على صغر  راهتموأحاديثهم وخطبهم وحماو 

حجميهما والصناعتني للعسكري والعمدة البن رشيق حىت تنتهي إىل احمليط اهلادي: 
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 ال بالنصائح ألدباء اجلزائر آنذكلقد زخر هذا املق .(0)«األغاين وما أدراك ما األغاين
يدل على إحاطة دقيقة بكتب اللغة األحوال  ويستحق دراسة نقدية خاصة به، لكنه يف كلّ 

 واألدب مكنت اإلبراهيمي من ناصية اللغة العربية.
 

الرتكيب والبالغة، مصطلحان ارتبطت هبما مصطلحات متفرعة عنهما وجدت متناثرة       
يف كتابات البشري اإلبراهيمي، وظفها كلما استدعتها ضرورة الكتابة والنقد. استعمل ألفاظ 

والصقل، وهي مصطلحات نقدية تراثية ارتبطت بالبالغة العربية وحسن السبك والصياغة 
وكل ما يستعمله الشعراء »: م6900التأليف. قال منتقدا حلال األدب العرب يف اجلزائر سنة 

والكتاب اليوم كلمات متداولة حمدودة، )...( واملواضيع تتجدد، واملعاين تتوارد وتتشابه مث 
يوم جوهرة  واجب أن ننحت من هذا املعدن القدمي كلّ تتمازج مث تتمايز، فمن ال

 الدخيل واملبتذل والغريب والوحشيكما استعمل مصطلحات بالغية مثل  .(1)«ونصقلها
واملأنوس السهل والرتديد اللذيذ والتكرار احللو، وكلها مصطلحات نقدية تراثية، اعتاد نقادنا 

املصطلح النقدي  غة والبيان. وهبذا فإنّ القدماء استعماهلا يف مباحث نقدية مرتبطة بالبال
مقال أو نص من  موجود يف آثار اإلبراهيمي يستطيع القارئ الباحث أن جيدها يف كلّ 

 نصوصه األدبية تدل على متكنه من األدب وعلومه.
  

 :االهتمام بقضايا نقدية قديمة 
لقدماء منها: القرُية اهتم اإلبراهيمي بعدد من القضايا النقدية اليت حفلت هبا كتب ا      

والصنعة، والتقليد والتجديد، والصدق والكذب، واأللفاظ واملعاين. وهي قضايا اصطرع 
حوهلا األدباء قدميا وحديثا، مناقشة وحتليال ونقدا. وكان للبشري اإلبراهيمي يف هذا اجملال 

امللكات .. ف»نصيب يف بعض آثاره اليت متكنت من االطالع عليها، وأذكر منها مايلي: 
ويعين بالقرُية  (0)«..الطبع حىت متدها الصنعة بأمدادهااألدبية ال تكفي فيها القرُية و 

ا الصنعة املوهبة اليت يتمتع هبا األديب فطريا يف ميله إىل الكتابة األدبية، أو قول الشعر، أمّ 
ده يقول بعد فهي تـََعلُّمه لتقنيات التعبري ودراسته ألساليب القول وأفانني الكالم. لذلك جن

وإمنا جيب على من يرب ملكته على أساس متني أن يأخذ اللغة من منثور العرب » ذلك:
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ومنظومهم، فيستفيد بذلك فائدتني: األوىل الكلمة ومعناها، والثانية وضعها يف الرتكيب 
 .(1)«فوس، وحسن الرتكيب هو سر العربيةوموقعها منه وموقعه من الن

 

عصر، وينقسم األدباء  قضية نقدية قدمية جديدة، تظهر يف كلّ  التقليد والتجديد      
د وجمدد، وداع للتجديد واإلبداع، ومنغلق على القدمي ال يرى حسنا والنقاد فيها بني مقلّ 

وال مجاال إال يف اتباع سبيله. تردد هذا املصطلح يف عدد من كتابات اإلبراهيمي، وبدا رأيه 
 ء األدب العرب واالنتفاع برتاثهمن أنه من دعاة إحيا يف هذه القضية واضحا، على الرغم

فإنه يدعو إىل االنفتاح واإلبداع بشرط احلفاظ على أصالة اللغة العربية، والتمسك بعناصر 
فلكل أدب طابعه ولكل أمة هنجها » اهلوية العربية واإلسالمية، وجند ذلك واضحا يف قوله:

 متلي حلوال معّينة، فال بد من الرجوع إىل بيئتنا ومشكالهتا اخلاصة وطبيعتها املعّينة اليت
ويف نفس  ،(0)«.قبل أن حناول جديدا.. وماضينا وتراثنا ومقّومات جنسيتنا وقوميتنا،

السياق أكد على ضرورة االنتباه واحلذر من التقليد للتقليد والتجديد للتجديد ألن واقع 
أو ُيقق فائدة".   جديد له هدف، كلّ  س"ولي للبقاء، صاحل واقع كل فليس يتشابه، ال األمم

 كما جند اإلبراهيمي يتحدث عن تقليد الغرب وُيذر منه يف أثناء حديثه عن أمحد شوقي:
وأنه )يقصد األديب( إن أراد أن يبين العلم والبيان والقوة على أسسها الصحيحة ..»

 (8)«..لغربرة من افليتلمسها من معادهنا يف أسالفه وال يأخذها بالتقليد للغرب واالستعا
 

الصدق والكذب قضية نقدية أخرى جند هلا صدى يف كتابات اإلبراهيمي، ويف كل       
مرة كان يؤكد على الصدق يف التعبري عن املشاعر، والصدق يف نقل احلقائق، والتعبري عن 

جيب أن يظل أدبنا عربيا يستمد شخصيته وأهدافه من »حاجات املتلقي، ويف هذا يقول: 
قضية األلفاظ واملعاين مل تغب عن   كما أنّ   .(9)«اتنا الواقعية ال املفتعلة وال املزيفةحاج

 اللفظ وضع على أمهية املعن وضرورة خترّي كتابات اإلبراهيمي األدبية، فأكد يف أكثر من م
املناسب له يف السياق املناسب، وقد بدا ذلك واضحا يف قوله متحدثا عن دور القراءة 

فيستفيد بذلك فائدتني: األوىل الكلمة ومعناها، والثانية وضعها »تب األوائل: املتمعنة لك
يف الرتكيب وموقعها منه وموقعه من النفوس، وحسن الرتكيب هو سر العربية، ويسميه 
علماء البالغة حسن التأليف، ومن كلماهتم اليت سارت مسري األمثال قوهلم: ولكل كلمة 
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املعاين هي األصل، وينبغي أن ختتار اختيارا، فرتقى  من بأنّ وهو يؤ  (62)«مع صاحبتها مقام.
برقيها األعمال األدبية، ومن مث تركب هذه املعاين يف األلفاظ اليت تتناسب معها، لذلك 
جنده يذكر كثريا:"األلفاظ مفصلة على املعاين" أو يف مواضع أخرى "اللغة مفصلة على 

 "إن أردت":ويقول يف القصيدة التهكمية  (66)املعاين"
َر تـَغ دو    شاَِعراا يـَر َعى ويـ ر َعى  ** إن  أَرد َت الد ه 

ل َفاَظ أص ال   َعل  األ   واملَعاين الغ ّر فـَر َعا  **فَاج 
 

 مالمح الخطاب النقدي الحديث: - ب
يوجد يف كتابات اإلبراهيمي مالمح عديدة للنقد األدب احلديث، منها ما ُييل على       

السائد آنذاك متمثال يف مدرسة اإلحياء العربية احملافظة، ومنها ما يشري إىل الفكر اإلحيائي 
تأثر ليس بالكبري باالجتاه التأثري الوجداين الذي مثلته مجاعة أبولو وعدد من نقاد العرب 
يف املهجر، ومنها ما ينبئ عن تأثر مبا استجد من فنون يف الغرب. وهذه املالمح تدل على 

علماء عصره احملسوبني على  عندبراهيمي ومرونة فكرية قّل ما جندها سعة اطالع لدى اإل
 التيار الديين.

 

 :تأثره بمدرسة اإلحياء 
يظهر تأثر اإلبراهيمي مبدرسة اإلحياء العربية جليا يف ميله الشديد للشاعر أمحد شوقي      

العرب" يف   أحد رواد هذه املدرسة، حيث يرى أنه مثال للشاعر املتمكن، واعتربه "شاعر
ووضح رأيه يف  ،م6908كلمته اليت ألقاها يف مهرجان أمحد شوقي بالقاهرة يف أكتوبر 

ورأيي يف شوقي معروف يف املشرق واملغرب بني خلصائي من األدباء » :الشاعر قائال
ي يف منذ كان يل رأي يف األدب ــ أغايل بقيمة شوق –وخلطائي من املتأدبني، فلم أزل 

 .(60)«ني والالحقنيالشعراء السابق
 

هذه املرة يف   ؛وأساليبه البيانية شوقي يشيد بشعرجند اإلبراهيمي كلمة أخرى   ويف      
كلمته اليت ألقيت نيابة عنه يف احلفل الذي أقيم جبمعية الشبان املسلمني بالقاهرة يف فرباير 

ال نقديا حتت عنوان "الدين يف شعر أمحد شوقي"، وإين ألجد هذه الكلمة مقام 6900
متكامال حول الدين يف شعر أمحد شوقي، تتجاوز الكلمة اليت تشيد مبوضوع كهذا يف 
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وال تكاد » حفل تكرميي،إذ يقول متحدثا عن تنوع أساليبه يف قصائده هبدف نصرة الدين:
ختلو قصيدة من قصائده من هذه الفنون، خيرج إليها من عمود القصيدة ولو كانت يف 

ديه إن شعره خال من وحدة اض البعيدة، حىت قال بعض ناقالرثاء أو يف األغر 
وقد كان اإلبراهيمي نفسه ناقدا لشوقي يف هذه الكلمة حينما تعرض  .(60)«القصيدة

ملبالغته وغلوه يف بعض شعره ويصفها باهلفوات اليت تدخل يف باب اإلغراق والغلو أو يف 
ه من فحول الشعراء يف مثل باب التساهل واإلسفاف، ويربر له يف ذلك وقوع من سبق

واملؤسف يف هذا املقال أنه بدأ يف  (61)ذلك، أمثال ابن هانئ األندلسي واملتنيب والرضي.
آخره فصال عن لغة شوقي يف شعره لكنه مل يكمله، ولو أنه أكمله لتمكنا من رصد مقال 

 نقدي له يف لغة الشعر عند شوقي.
 

يب ومحايتها" اليت ألقاها يف املؤمتر الثالث لألدباء ويف كلمة له حتت عنوان "حرية األد      
ومن محاية حرية األديب أن نتجه »( بالقاهرة. يقول: م6900ديسمرب  62-9العرب )

بالنقد وجهة موضوعية فنية، ونبعد به عن تلك املهاترات اليت تتأذى هبا العيون واألمساع 
يتحدث  .(60)«ع عبدا للنقدوالقلوب والعقول، فالنقد تابع لإلبداع، وليس اإلبدا 

اإلبراهيمي ههنا عن وظيفة النقد ودور األدب، وعالقة النقد مبفهوم املوضوعية، فهو يرى 
أن النقد ينبغي أن يتجه وجهة "موضوعية فنية"؛ مبعن أن يلتزم باملعايري املوضوعية املرتبطة 

العتبار وظيفته باملقاييس الفنية. كما أن لألدب دور عليه أن يؤديه، آخذا بعني ا
 االجتماعية واألخالقية، معتمدا توجيه النقد دون أن يطغى أحدمها على اآلخر.

 

اهتماما ذوقيا » كان اإلبراهيمي أحد املنورين العرب الذين مل يكن اهتمامهم باألدب       
س على ضرورة اإلحياء مجاليا، يف املقام األول. بل كان اهتماما فكريا اجتماعيا يتأسّ 

وكتاباهتم النقدية تؤكد أهنم كانوا يربطون  .(61)«احلضاري -تماعي واالنبعاث الثقايفاالج
 بني اجلميل والنافع، أو بني املتعة والفائدة.

 

املوضوعية يف النقد عند اإلبراهيمي هي أن يؤدي النقد دوره مبوضوعية، فيوجه  إنّ      
وهو  عند تأسيسه يف بغداد "نادي القلم" بـد؛ ويف ذلك جنده يقول يف كلمته ويسدّ 

أيها الزمالء الكَملة: جيب عليكم أن توجهوا بأقالمكم » يتحدث عن القلم ومحَلة القلم:
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اهلادية هذه األقالم الضالة، مث تتوجهوا مجيعا إىل الوجهة السديدة اليت تنفع وتدفع وترفع 
هي اليت تنفع  وتسفع وتشفع، وامسعوا ميّن معموالت هذه العوامل: إن الوجهة السديدة

للمنيب، وتسفع املعتدين القريب، وتدفع الغريب، وترفع القناع عن املريب، وتشفع 
 وظيفة األديب والناقد يف آن معا د من خالهلا اإلبراهيميإهنا كلمات  حدّ  .(60)«بالناصية

 من وجهة نظره اخلاصة، اجتاه خمتلف املتلقني على اختالف وجهاهتم وأغراضهم وأهدافهم.
 

 :مالمح االتجاه التأثري الوجداني 
تتجلى مالمح االجتاه التأثري الذي يعن بالذات اإلنسانية ويدعو إىل التعبري عن      

خلجاهتا بكل حرية يف كثري من املواضع يف آثار اإلبراهيمي، واملصطلحات الدالة على هذا 
ديثه عن أصالة األديب العرب التوجه كثرية منها الذاتية والوجدانية واحلرية ومنها قوله عند ح

فإذا أفلح املستعمرون أو أذناهبم يف تشكيكنا يف أصالته وحتطيم خصائصه » وأصالة أدبه:
 صية اجلامعة اليت يرهبها أعداؤنا مل يعد ألدبنا هذه الذاتية القوية العارمة، وهذه اخلا

 . (68)«ويعملون على سحقها
 

ع منها املقال الذي صّدر به خلماسيات عمر ظهر مصطلح الوجدانية يف عدة مواض      
نزعة .. شاعر موهوب، رقيق احلس، وجداين ال» األمريي وذكر أنه وجداين النزعة يف قوله:

ولعله يقصد أنه ينتمي إىل االجتاه الوجداين  ،(69)«..خصب الشاعرية، مستجيب الطبع .
بعض مظاهره يف مدرسة  توقد جتلّ  أو متأثر به، هذا االجتاه الذي كان سائدا آنذاك،

اإلحياء وبعض االجتاهات األدبية اليت محلت شعاره متمثلة يف مجاعة الديوان اليت كان 
شعارها "أال يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان". ومن الواضح أن الشيخ البشري اإلبراهيمي 

النقدية واألدبية  ه مطلع على االجتاهاتعلى الرغم من انتمائه ملدرسة اإلحياء العربية، إال أنّ 
السائدة يف عصره، وخاصة منها االجتاه الذايت التأثري، والذي يدعو إىل ربط األدب 

 حا ومعقوال ومفيدا لألدب واألديبباحلياة، غري أنه مل يكن يقبل منها إال ما يراه صحي
 ويرتك، بل ينتقد ما ال يراه مناسبا أو مسيئا للشخصية العربية واإلسالمية ومقوماهتا.

 

ه من تبدو بعض مالمح االجتاه التأثري يف تأكيده على بعض املبادئ اليت يرى أنّ       
ى هبا يف عالقته مع العمل األدب من جهة وعالقته مع الواجب على األديب أن يتحلّ 
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واألديب إمنا يكون أديبا حبق حني يكون أمني القلم صادق » املتلقي من جهة أخرى:
 .(02)«قارئه يف عمق وصدققل إحساسه إىل البيان ين

 

ومن املصطلحات اليت نلمح من خالهلا االجتاه التأثري عند اإلبراهيمي؛ الشاعرية       
د كثريا يف كتاباته ويعرب هبا عن القرُية واإلهلام واإلحساس الفين، يقول عن عمر مثال، ترتدّ 

الفطرة الصافية هلذا فدهشت هلذه الشاعرية اجلياشة، اليت وهبتها » هباء الدين األمريي:
ومن املصطلحات  .(06)«ل اخلصب الذي يفيض باملعاين فيضاالوزير الشاعر، وهذا اخليا

استعمل مصطلح "الشعر احلي"، يف أثناء حديثه عن حممد العيد آل خليفة واصفا إياه 
 تشظت عنه صدفة النهضة يف اجلزائرحممد العيد آل خليفة أول شاعر » بشاعر النهضة:

ولعله يقصد بذلك الشعر  .(00)«رافق النهضة العامة وحدا قوافلهاول شعر حي وشعره أ
الذي يتفاعل مع حميطه االجتماعي والفكري، فيعرب عنه ويصوره ويسعى لتحقيق أهداف 

 هنضته وصموده.
 

أما اجلمالية فقد كثرت املصطلحات الدالة عليها، وجتدها كّلما قرأت أثرا من آثره       
قاالته النقدية، أو مقدمات بعض األعمال األدبية له أو لغريه اليت كان ينشرها األدبية أو م

واخلياالت واملخايل والقول البديع واإلشراق، ومنثل لذلك  يف البصائر؛ منها اجلمال واخليال
..ولكن لألمريي نفسا مرحة )..( وهياما باجلمال يف أكمل معانيه، ال يتدىّل إىل »بقوله: 

... وللشعراء يف فهم اجلمال ويف  هة، اليت يسف إليها أصحاب النفوس الصغريةاملعاين التاف
معانيه، ويف جماليه، ويف تذوقه، مشارب متفاوتة، تبتدئ من "املأل األعلى" وتنتهي إىل 

 .(00)!«"الغرائز السفلى"
 

 :االنفتاح على الفنون األدبية الغربية 
حلة اليت عاش فيها اإلبراهيمي، لكننا جنده التلقي مصطلح جديد نسبيا بالنسبة للمر       

واردا بقوة يف كتاباته األدبية، فمرة يذكر القارئ وأخرى السامع ويف أحيان كثرية يذكر 
حاجاته اليت ينبغي على األديب أن يلبيها يف عمله األدب، فاملتلقون يسعدون مبا يقدمه هلم 

 جادين وهازلني، ضاحكني أو وامجنييرون فيه أنفسهم »األديب "الصادق" أيا كان ألهنم 
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 به ارتباط املتمين باألمل احللو فنحن نسعد بالعمل األدب كما حنسد يف أنفسنا من ارتبط
 .(01)«أو ارتباط احلي بواقعه سعيدا أو أليما، أو ارتباط املرء مباضيه وذكرياته

 

نفتح على واقع اآلداب ، ليثبت أنه متشبث برتاثه مإلبراهيمي، املتلقي املشاهديذكر ا      
العاملية وتطورها يف العامل الغرب، فال ينكر ما استجد من فنون مرتبطة باألدب؛ فيتحدث 
عن عراها الوثيقة اليت ال ينبغي النظر إليها منفصلة، ولكن وجب التعامل معها على أهنا 

ها من التمايز فنون إنسانية ختدم البشرية بينها من التشابه والتماثل واالتصال مثلما بين
 واالختالف بطابع اخلصوصية. ويف هذا املعن يقول متحدثا عن "اخلطابة والتمثيل":

)...( وليس موقف املمثل بينهم دون موقف اخلطيب وال موقع الرواية من نفوسهم دون »
املمثل خطيب إذا أحسن تصوير املغزى  -موقع اخلطبة. فإمنا اخلطيب واملمثل شيء واحد

ئق الغائبة للمشاهدين كاحلاضر املشاَهد، وألبس اخلياالت لباس الواقع وشّخص احلقا
احملسوس. واخلطيب ممثل إذا عرف كيف يقص اخلرب وكيف يستخرج العرب، وكيف يسوق 

 (00).«املؤثرات فيرتك يف نفوس سامعيه أعمق األثر

 

 أسلوبه النقدي: -0
 :من الوصف إلى اإلنتاج 

د األعمال األدبية، ترتكز يف البداية على إظهار مكامن لإلبراهيمي طريقة خاصة يف نق     
اإلبداع ومجاليات النص وقدرات املبدع اليت قد ال تظهر كلها يف العمل الفين مث يعرج على 
 النقائص والسلبيات موظفا أسلوب النصح واإلرشاد لتخفيف حدة االنتقاد. وهبذا فإنّ 

ي األدبية وكتاباته املتعلقة باألدب دراسة الوصف يشكل ظاهرة يف كتابات البشري اإلبراهيم
ونقدا، وبوصفه أحد رواد احلركة اإلصالحية واإلحيائية يف األدب اجلزائري، فإنه اضطلع 

)ولو بشكل غري  بأداء مهمة التعريف باألدب العرب قدميه وحديثه، وشيء من الفكر العاملي
انتباهي يف كتاباته  فكريها. والذي شدّ مباشر(، والتعريف بأدباء األمة العربية واإلسالمية وم

أنه يصف نصا أو موضوعا أو أديبا وسرعان ما ينتقل يف حديثه إىل إنتاج نص أدب خاص 
به انطالقا من هذا الوصف. ومن أمثلة هذه الظاهرة ما جاء يف مقاله "نفحات من الشعر 

لشاعر حممد العيد آل اجلزائري احلديث"، وهي مقدمة كتبها الشيخ لقصيدة "حتية احلجاج" ل
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 يت اعرتت الشاعر آنذاك، وانتقدهاخليفة. بدأ هذه املقدمة بوصف احلالة النفسية السيئة ال
ليتحدث بعدها عن القصيدة ويصفها يف سياقها، وسرعان ماجنده ينتج نصا يديل فيه بدلوه 

، ففيهم اج يستحقون هذه التهنئةاحلجّ  وليس كلّ » حول موضوع القصيدة ومناسبتها فيقول:
من حج زورا، وعمل منزورا، ورجع موزورا، وأهدى بدنة فكأمنا قرب زرزورا، ولكن التجليات 

وهو هبذا  ،(01)«... ذه القصيدة، هي التجليات الزمنيةاليت غمرت الشاعر ففاضت قرُيته هب
يؤدي دور الناقد املنتج الذي ينتج من النص األول نصا آخر يرتك فيه بصمته، فيستنطقه 

ل للنص. ولعل تخرج منه أفكارا قد ال تكون بالضرورة أحد منطلقات املبدع األوّ ليس
اإلبراهيمي هبذا يريد أن يبعث رسالة من خالل هذه القصيدة اليت مل تذكر ما عرب عنه 

ه أراد أن يوصل رسالة أخرى من "وليس كل احلجاج يستحقون التهنئة.."، ولكنّ  بقوله:
م احلج لدى الناس، وبذلك يؤدي رفقة املبدع الشاعر دورا عنده، دورها اإلصالح يف مفهو 

 دور أساسي يف إحياء اجملتمع. ذامشرتكا يف النفع واإلفادة باألدب الذي يراه دائما 
 
 

ومن أمثلة هذه الظاهرة ما ورد يف الكلمة اليت ألقاها بنادي القلم يف بغداد، حيث        
لينتقل بعدها إىل اإلنتاج متحدثا عن دور القلم يصف يف ثناياها النادي وعالقته برجاله، 

ا النص األدب أمّ  .(00)وأهله يف نص بديع وبليغ يستحق أن يدرس وتدرس ألفاظه وأساليبه
املمتع فنجده يف مقال له حتت عنوان "حتية غائب كاآليب"، يبدأ فيه بوصف "الصبا" 

املاضي واحلاضر بأسلوب مجايل متحدثا عن صفاته اليت ع رف هبا قدميا وحديثا، فريبط بني 
ته حي  اجلزائر عين ياصبا... وامحل إليها مين سالما ت باري لطاف» متميز. يبدأ وصفه بقوله:

يستمر يف وصفه للصبا مبدعا، لينتقل إىل و  ،(08)«..لطافتك، وتساري إطافته إطافتك .
)...(  ائلي فيك من مدحتات مبا أسلف أو يل إليك وسيلة مرعية امل»اإلنتاج األدب يف قوله: 

 غريب أنسا، وكل حبيب أنت يا صبا ريح، وكأن فيك قطعة من كل روح، جيد فيك كلّ 
 إنه نص أدب يستحق دراسة خاصة «مكروب تنفيسا، خالل كلها جالل... وكلّ  سلوى

 تستجلي مجالياته اللغوية، وأساليبه البيانية، وجتليات الوطنية، والعواطف اإلنسانية.
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 نقدية: أحكام 
كان لإلبراهيمي مواقف نقدية حتسب له، انتصر فيها ملوقفه الوطين منها ما جاء يف        

، وعلى الرغم من تفضيله للشاعر م6908كلمته اليت ألقاها مبناسبة مهرجان أمحد شوقي 
ومع تأثر اجلزائر الشديد بشعر شوقي » :واعتزازه به إال أنه عتب عليه منتقدا إياه بقوله

هذا الشرق العرب  ل من هزّ ه أوّ هتا اليت ال تتخلخل يف شاعريته، ومع اعرتافها بأنّ وعقيد
ببدائعه وآياته فإن أدباء اجلزائر مازالوا يعتبون عليه، بل مازالوا ينقمون عليه مدحه لفرنسا 

 وافتتانه حبضارهتا املزيفة وختطيه األصول التارخيية )...( فهو يقول: )...( 
؟()وحررت الشعوب ع رَتقُّ  (09)«لى قناها            فكيف على قناها ت س 

 

د األحكام النقدية يف كتابات اإلبراهيمي وتتنوع حبسب املقام، ولو قمنا بعملية تتعدّ       
مجع هلا لوجدناها كثرية. ميكن أن نقسم هذه األحكام النقدية إىل اجتاهني؛ األول يعتمد 

يصدر حكما نقديا يف موضوع وفق نظرته اخلاصة. فمن  فيه النقد والتوجيه لألديب، والثاين
ولو رزق األمريي أناة يف نظمه للشعر وصربا على حتكيكه »آرائه النقدية التوجيهية قوله: 

ويف املقال ذاته جند  .(02)«وصقله واستفتاء أساليب البلغاء فيه جلاء منه شاعر وأي شاعر
عر وقد نسب هذا احلكم للبصائر بقوله: له حكما نقديا يربز فيه وجهة نظره اجتاه الش

.( وترى أن أحكم الشعر ما صّور خواطر .). و"البصائر" ترحب بالشعر والشاعر»
 .(06)«صاحبه، وأن خواطر الشعراء هي مادة لشعرهم كيفما كان وزهنا ولوهنا

 

ومن األحكام النقدية اليت أطلقها يف كتاباته أن احلكم على شعر شاعر أو له يتوقف 
ى اإلحاطة به حىت تكون الصورة كاملة أمام الدارس. كما كان له رأي نقدي حول عل

على حني كانت عبقرية املتنيب ال  ...» عبقرية املتنيب األدبية وقارنه بأمحد شوقي يف قوله:
 ف الذي تتبارى فيه قرائح الشعراء.( أما الوص.تتجاوز به مدح شخص جيود، أو شجاعة ).

فليس للمتنيب فيه كبري قيمة إذا استثنينا قصيدته يف ِشع ب بّوان  وتتجارى سوابقهم فيه
وهبذا احلكم  .(00)«وصف األسد ويف قطع قليلة من شعرهوقصيدتيه يف وصف احلمى ويف 

النقدي يتبني للدارس مدى متكن اإلبراهيمي من الشعر العرب القدمي وقدرته على إصدار 
 ية السليمة اليت اعتمدها األوائلىل املعايري النقداألحكام النقدية وفق منهج علمي ُيتكم إ
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ثقة مقارنا عبقرية الوصف عند املتنيب مبثيلتها عند شوقي وينتصر يف  ويلقي حكمه بكلّ 
ذلك لشوقي املعاصر له على املتنيب الذي صنفه النقاد األوائل يف املراتب األوىل لشعراء 

 العصر الذهيب اإلسالمي عصر الدولة العباسية.
 

 في نقد األدب الجزائري: -0
كان اهتمام البشري اإلبراهيمي باألدب اجلزائري على رأس اهتماماته اإلصالحية، لكن      

املقال الذي يربز فيه نقده لألدب اجلزائري بشكل مركز هو تلك املسودة اليت مل تكتمل ومل 
كان عنوانه "منزلة يكتب هلا النشر إال يف كتاب "اآلثار" بعد زمن طويل، وهو املقال الذي  

، ردا على النقاش احلاد الذي دار بني م6900األدب يف احلياة". كتبت هذه املسودة سنة 
هدرت شقاشق أبنائي أدباء » أدباء اجلزائر آنذاك يف صفحات البصائر. يبدأ فيه بقوله:

لى الركود اجلزائر العزيزة مث قّرت، يف موضوع مل أستطع أن أمسيه أدباا، إمنا أمسيه تالوماا ع
وخالصة نقده لألدب اجلزائري  .(00)«والسكون الذي عم اجلزائر كلها يف السنة املاضية..

أنه يرى يف أدبائه عجزا عن تطوير ملكاهتم األدبية ورضى مبا يف األيدي من إمكانيات 
 أديب، يقول: لغوية قاصرة عن تلبية احلاجيات األدبية واإلبداعية الواجب توفرها يف أيّ 

وبينه وبني الكمال  ،األدب عندنا يف اجلزائر مل ي كمل من اإلنصاف أن نقول إنّ  وأنّ »
ه بدون أدوات، فهو يعتمد على مراحل، والذي عندنا هو استعداد لألدب ولكنّ 

لقد أكد على ضرورة تطوير املوهبة وتعزيز امللكة بالقراءة من كتب األدب  ،(01)«املواهب..
 تأن ودرس. خاصة منها كتب األوائل قراءة

 

 خاتمة:
ويف اخلتام ال يسعين سوى أن أقف عاجزة عن اإلحاطة هبذا املوضوع الذي وجدت 
فيه متعة كبرية يف البحث ووفرة يف املادة األدبية اليت حتتاج منا إىل مزيد من الدراسة 

 وميكن أن نلخص نتائج هذه الدراسة يف النقاط التالية: والتحليل،
 

  ب القدمي حضور يف كتابات اإلبراهيمي األدبية والنقدية من كان للنقد األدب العر
 خالل املصطلح املعتمد ومن خالل القضايا النقدية اليت أثارها.
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  ينتمي البشري اإلبراهيمي إىل مدرسة اإلحياء العربية، أو ما يسمى باملنورين العرب، على
دون أن يذوب يف هذا أنه كان منفتحا على ما استجد من فكر وأدب يف العامل الغرب، 

 اجلديد الوافد، داعيا إىل التشبث بالرتاث واالستنارة هبديه.
 

  كان اإلبراهيمي منفتحا على الفنون الغربية املستحدثة ودعا إىل االستفادة منها دون
 اإلخالل مببادئ األمة.

 

 ،فذم  مل يكن متعصبا للقدمي وال داعيا للتجديد، وإمنا دعا إىل التوسط يف هذا املوضوع
 التقليد للتقليد والتجديد للتجديد.

 

 .دعا إىل حرية األديب ومحاية حقوقه األدبية من السرقة واالستغالل 
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 محمد البشير اإلبراهيمي الشيخ أسس النهضة في فكر
 

The Foundations of Renaissance in the Thought 

 of Cheikh Mohammed Bachir El-Ibrahimi 
 

 

 بن علي محمد .د                                    
 )الجزائر( غليزان - حمد زبانةأ المركز الجامعي                                 

 

 61/20/0202: تاريخ القبول                                08/20/0202رسال:تاريخ اإل   
           

     ملخص:
الذي نتخبط فيه اليوم، يف ظل يأيت هذا املقال ليسلط الضوء على الواقع املأزوم 

اهلدر املستمر  الرتاجع الرهيب الذي تعرفه منظوماتنا القيمية على مجيع األصعدة، ويف ظلّ 
لنا إعادة طرح سؤال األزمة من جديد، سؤال  للفرص، حتت مسميات خمتلفة،  واليوم ُيقّ 

قه األزمة وتعقيل فملفهوم يف تراكمات األزمة من جهة، وإعادة االعتبار النظر يرمي إىل 
وعلى رأسها الشيخ التعامل معها من جهة أخرى، وهلذا ينبغي االلتفات لقاماتنا الفكرية 

 وفق مقاربة حتليلية نقدية. جل االسرتشاد برؤيته للمعضلة واحلل.أاإلبراهيمي من 
 

 .احلرية سالم، العامل االسالمي، األزمة، االستعمار،اإل النهضة،الكلمات المفاتيحة: 
Abstract : 

    This research comes to shed light on the distressing reality 

in which we flounder today, in light of the terrible decline that 

our value systems know at all levels, and in light of the constant 

waste of opportunities, under various names, and today we have 

the right to re-ask the question of the crisis again, a question 

aimed at looking at the accumulations of the crisis, on the one 

hand, and the re-consideration of the concept of the 

jurisprudence of the crisis, and the reasoning of dealing with it, 

on the other hand, and therefore we should pay attention to our 

intellectual powers, headed by Cheikh Mohammed Bachir El-

Ibrahimi, in order to be guided by his vision towards the 

dilemma and solution, according to a critical analytical approach. 
 

keywords: Renaissance, Islam, Islamic World, crisis, colonization 

freedom. 
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 مدخل:
أصبح مصطلح اخلطاب النهضوي مصطلحا مألوفا، سواء بني املتخصصني أو من 

بلورة خطاب  الدعوة إىل خالل عناوين املؤمترات والندوات اليت تعقد هنا وهناك.كما أنّ 
مبختلف متفصالهتا أصبحت هي األخرى مالزمة لكل هنضوي يساير املرحلة احلالية 

التساؤالت اليت يثريها املصطلح. ودون اخلوض يف مالبسات ظهور اخلطاب النهضوي 
اخلطاب النهضوي عندنا أصبح يف  يكاد اجلميع يتفق على أنّ  العرب وتصدره للنقاشات.

ن قادرا على مواجهة حاجة ماسة لتجديد ينطلق من املرجعية األصيلة لألمة من جهة، ويكو 
 التحديات اليت تواجهه من جهة ثانية.

 

طرف األيادي جهة، سواء من  الواقع الذي جيب االعرتاف به هو أننا مهددون من كلّ      
ن تعيث فسادا يف مقومات األمة، وهنا يصبح الوعي خبطر اخلطابات أالعابثة، اليت تريد 

وسط عامل  حنّصن هويتنا ومرجعيتنا الدينية، نأأردنا ن حنن إ الوافدة أولوية األولويات. ةالديني
 ديولوجية.ياملشارب الفكرية واإل تقاربت مسافاته بشكل جعلنا يف مواجهة مباشرة مع كلّ 

 

وعلى رأسها االستعمار ) خر ما متثله األيادي الغربيةآن نغفل من جانب أكما ال ميكن 
هدا منذ سنوات االستعمار يف العمل خر جالسابق( العابثة من خطر. فهذا اخلصم مل يدّ 

يف غياهب اجلهل والدجل  على طمس معامل هويتنا الدينية والقذف بأبناء الشعب
يزداد غطرسة وهنما م، والذي واليوم ومع التطورات اليت يعرفها العامل املتقدّ  .والشعوذة

ات عنف اليت زّج هبا يف موج مقومات الشعوب العربية اإلسالميةمن  ياللتهام ما بق
 داخلي يكاد يقضي على مالمح وجودها.

 

انطالقا من هذا املدخل التوضيحي سوف نعمل على احلفر يف أسئلة خطاب النهضة  
هنا ألتوحدت أهدافها ومراميها، ال لشيء سوى و أسئلة تنوعت قوالبها  .عند اإلبراهيمي

 .خرآنه جمال دون وضع مل يسلم م زوم،لسؤال النهضة واخلروج من مأزق الوضع املأ تتصدّ 
 

كيف بلور الشيخ البشير اإلبراهيمي خطابه النهضوي؟ وكيف يمكن اليوم إشكالية البحث:  
 استثمار هذا الخطاب؟
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 :جذور أزمة العالم اإلسالمي 
 العوامل الذاتية: -1
زمة اليت يتخبط فيها العامل اإلسالمي، حيث اإلبراهيمي األسباب احلقيقة لأل ي َشرح 

ت على تلك الفرقة، وفق لفرقة واالختالف مبينا اآلثار السلبية اليت اجنرّ يرصد أسباب ا
كثري، بل ازداد تأزما، وهلذا جنده يعود بنا  لتمفصالت املشهد، الذي مل يتغريمقاربة تارخيية 

 بني اخلالف أساس   هي إىل بواكري اخلالف يف احلضارة اإلسالمية، حيث كانت"اإلمامة
 بني وبدت والقال، القيل فيها ثروك شىت، إىل حجج اخلائضون فيها خاض وقد العلماء،

 أبيحت وبسببها والقتال، احلروب   بني طالبيها وجرت والبغضاء، ةالعداو  فيها اخلائضني
 .(6)والدماء إىل يومنا هذا" األموال

 

نصوص فرتة التأسيس ضرورية، "ويصبح الوعي التارخيي هبا إىل من هنا تصبح العودة      
 زمة، نظرا لتداخل املبادئ والوسائل واألشخاص يف هذه املرحلة. فالغالب أنّ ال ضرورة

ل يف أذهان األجيال التالية إىل "مرحلة تقديس"، ليس تقديسا مرحلة التأسيس تتحوّ 
ما صدر عن ذلك اجليل أخذ  فكلّ  لوسائل تلك املرحلة ورجاهلا، ابل تقديس للمبادئ فقط،
 م قيمته التأسيسيةعند من تالهم من أجيال، فلصواهب -ا صراحة أو ضمن -صبغة األساس 

 .(0)شيء" وخلطئهم خطره اخلاص، نظرا مليل الناس إىل استسهال تقليد األكابر يف كلّ 
 

وأول ما نشأ يف اجملتمع " قا على هذه البدايات التأسيسية:يقول البشري اإلبراهيمي معلّ      
كالم يف القدر واخلوض يف الصفات، وقارن ذلك اإلسالمي من جراثيم التفرق يف الدين، ال

هل هي شعبة من الدين تفتقر إىل تنصيص من الشارع، أو  :حدوث اخلالف يف اخلالفة
ويف هذا املعرتك نبتت جرثومة  هي مصلحة دنيوية ترجع إىل اختيار أهل الرأي من األمة...

الكالمية  واملذاهب"وتوفرت الدواعي لظهور املذاهب الفقهية  .(0)"التعصب اخلبيثة
واملذاهب الصوفية يف أزمنة متقاربة، وكان لرتمجة الفلسفة اليونانية واحلكمة الفارسية واهلندية 

يف اإلهليات على  أثر قوي يف تعدد املذاهب الكالمية والصوفية، مبا أتت به األوىل من حبث
طرائق من وأمدهتم به لفةالطريقة العقلية الصرفة، ومبا غّذت به املتكلمني من األنظار املخت
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علومهم  املتكلمني يزعمون أنّ  اجلدل وقوانينه، وهذا هو مبدأ التفرق احلقيقي يف الدين، ألنّ 
 .(1)هي أساس اإلسالم، والصوفية يقولون إن علومهم هي لباب الشريعة وحقيقتها"

 

ني إىل ظهور والالفت لالنتباه هو أن اإلبراهيمي ال يرجع سبب تأزم أوضاع املسلم.       
 املذاهب الفقهية وإمنا يرجعه إىل نزعة الغلو يف املذهب حلد تكفري املخالف، حيث يقول:

"أما املذاهب الفقهية فحدوثها ضروري وطبيعي ما دامت السنة مل جتمع، وبعد مجعها مل 
وإمنا الذي نعده يف أسباب تفرق املسلمني هو هذه  ... تكن وافية بالتنصيص على الوقائع

... وقد طغت شرور العصبية للمذاهب  عصبية العمياء اليت حدثت بعدهم للمذاهبال
  .(0)الفقهية يف مجيع األقطار اإلسالمية، وكان هلا أسوأ األثر يف تفريق كلمة املسلمني"

 

رغم ما يف االفرتاق من مضار أحكمت قبضتها بعد ذلك على صريورة العامل       
ا ع من وجود، ومل يبقى لألمة من جامع جيمعها سوى أهنّ اإلسالمي، حيث مل يعد لالجتما 

وهي هنا احلضارة ) مة إسالميه، عكس ما أصبحت عليه احلضارة املنافسة هلاأا بأهنّ  توصف
ق الغربية مبا امتلكته من قوة وتوحيد للصفوف(، حيث استطاعت أن جتمع صفوفها وتش

ومثراته هي ما ترون  ،راته الناجتة عنهفوائد االجتماع هي مث" طريقها لرتويض الطبيعة، وألنّ 
من أعمال تعجز القوة الفردية عن إمتامها، وما ترونه من مصانع خترج املعجزات، وما ترونه 
من تقريب األقطار وإخضاع البحار، وما ترونه من استخراج مواهب األرض اليت ال يستقل 

جربي على قوى الطبيعة  الفرد بإخراج جزء منها ولو مجع مواهبه، وما ترونه من تسلط
 .(1)سهولة" واستخدامها بكلّ 

 

 نقد خطاب النهضة العربية: -أ
الشيخ اإلبراهيمي بنقد األسباب التارخيية، اليت أدت إىل حالة األزمة اليت   يكتفمل 

 عايشها آنذاك وإمنا صّب نقده أيضا على هتافت خطابات النهضة العربية، اليت تزامن
فغالبا ما يؤرخ للحركة  -خاصة محلة نابليون على مصر- ستعماريةظهورها مع املوجات اال

 -بداية من مصر -في هذا القرن بدأ العامل العرب، ف69الفكرية العربية احلديثة بالقرن 
م اإلنساين، ويعقد مقارنات بني التفتح على أسباب احلضارة والتعرف على وسائل التقدّ 
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لقد كان هذا االتصال بني الشرق والغرب، بداية مكانته وما وصل إليه غريه يف أوروبا، 
"كل من تعلم من املصريني   عنه قاسم أمني قائال:لعمليات من القلق واملعاناة، قلق عرّب 

ألمة املصرية دخلت ا نّ إف أحوال أمته وحاجاهتا وُييط هبا، وساعده احلظ على أن يتعرّ 
مير عليها زمن صارت فيه حياهتا  ...مل اليوم يف دور خطري، بل يف أخطر دور من تارخيها

م بسرعة البخار والكهرباء حىت ن متدن األمم الغربية يتقدّ إالزمن. ف معرضة للخطر، مثل هذا
 .(0)فاض من منبعه إىل مجيع أحناء املعمورة"

 

د ، إعطاء مضمون حمدّ مفكري العامل اإلسالمي مل يستطيعوا لقد أدرك اإلبراهيمي أنّ  
م يستقي حمدداته املنشودة ال من الواقع وحركته وآفاق تغيريه أو اجتاه ملشروعهم وبقي خطاهب

تطوره، بل من اإلحساس بالفارق، إحساس الوعي العرب باملسافة بني واقع االحنطاط يف 
م ولو م يف العامل األوروب، وعليه مل يستطع هذا اخلطاب التقدّ احلياة املعاصرة، وواقع التقدّ 
يتأرجح بني سلطة النموذجني العرب اإلسالمي  ألصعدة، وظلّ خطوة واحدة على مجيع ا

لسنة املفكرين أعلى  تاليت تردد الوعي، اليقظة، النهضة"فمفردات" واألوروب املعاصر.
"لنخرج من  من املراوغة واخلداع ويدعو قائال: االعرب، ال يرى فيها اإلبراهيمي إاّل نوع

فنقول: املوجود من تلك األشياء الثالثة هو  ،ةالنفاق الغرار اخلادع إىل الصدق والصراح
مصّورة بغري صورها احلقيقية، وإذا فسد التصّور  ،األمساء مفّسرة يف الغالب بغري معانيها

 .(8)"ين تصوراتنا على أ سس من األمايننا ما زلنا نبفسد التصوير، ألنّ 
 

ذي استمر لقرون نتيجة مازلنا مل نصح بعد من نومنا ال - فيما يرى اإلبراهيمي -نا إنّ  
 ف، فال نكادلتضافر العديد من العوامل، اليت حجبت عنا رؤية طريق اخلروج من أزمة التخلّ 

األولون هم رجال الدين الضالون  ... "ننفلت من قبضة منّوم؛ إال لنقع يف قبضة منّوم
املشرب  الذين فّرقوه إىل مذاهب وطوائف، واآلخرون رجال السياسة الغاشون الذين بّدلوا

 .(9)الواحد فجعلوه مشارب"
 

 نقد الدور السلبي لعلماء الدين: -ب
ليها العلماء، من خالل إمي تلك النظرة السطحية اليت صار ينتقد الشيخ اإلبراهي  

ا معرض األمة الزاخر باملفاسد أمّ   ابتعادهم عن قضايا أمتهم واهنماكهم يف األمور اجلانبية"
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موكول  - يف نظره - علم به، وأما هداية األمة وضالهلا فأمرمهاواملوبقات، فشيء ال شأن لل
وهبذه السرية اليت كانوا عليها خرجت قيادة األمة من  ... له إىل العلماءإىل اهلل الذي وكّ 

 أيديهم إىل أيٍد ال حتسن قيادة األمة.
 

ة مث يضيف واصفا أحوال العلماء الذين ارتضوا االرمتاء يف أحضان السلطة احلاكم 
خروج قيادة األمة اإلسالمية من أيدي العلماء هو  إنّ "واالنشغال عن مصاحل أمتهم قائال: 

أكرب األسباب فيما وصلت إليه من احنطاط، وهو أمر قدمي العهد، وحنن نعلم علم القطع 
علماءنا يف القرون الوسطى كانوا وليس بأيديهم من أمر األمة شيء، وأهم جهات  أنّ 

ني األمة وهي التدريس واإلمامة والفتوى والقضاء؛ كانت تعطى هلم من االتصال بينهم وب
أيدي األمراء املستبّدين تفضالا ال استحقاقاا، فإذا خطب اخلطيب منهم فيجوز أن ينسى 

ا -شيئاا أو أشياء مما يهم املسلمني ولكنه ال ينسى م على حبه، أو الرت الدعاء ألمري نصّ  -أبدا
 .(62)"واقف يعيش من فضل جرايته

 

حوال أمتهم كوهنا افتقدت أالفقهية تعكس  مومل تكن منتجاهتم الفكرية ومؤلفاهت  
َ الكث وقد يبنون " ري منها على معايشة واقع الناس.لعنصر مراعاة األحوال العامة، ومل يـ نب 

األحكام يف املعامالت على ما تقتضيه أنظارهم اخلاصة، ويولّد ون من كالم من قـَب لهم 
ألمة غري ووجوهاا من التأويل، فإذا خرجوا إىل السوق وجدوا اليد املصّرفة ألزمة ا اقتضاءات

س به األمة تابعاا ألهواء األمراء ال ملا َسط روه وأتعبوا أنفسهم يف ايدهم، والقانون الذي تس
تدوينه، ووجدوا سيف االستبداد يأمر وينهى، ووجدوا أنفسهم يف غمار العامة مسريين 

 .(66)"بتلك األهواء وبذلك السيفبتلك اليد و 
 

والنتيجة أن الكثري من املؤلفات ال تتطابق و مصاحل الناس، ألهنا مل تنَب على رعاية  
تلك املصاحل اليت هي أساس حكمة التشريع، وال سبب لذلك إاّل خروج القيادة الفعلية من 

 أيدي العلماء.
 

علماء الذين غفلوا أوالا وسكتوا آخراا وال ذنب للعاّمة يف هذا كله وإمنا الذنب ذنب ال" 
حىت خرج األمر من أيديهم، وقد أدركنا من بقايا هذا السكوت املخزي أن شيخ الطريق 
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ِلس  جبنبه  اجلاهل األمِّي جيلس يف جمالس الوعظ والتذكري، فيذكر مريديه بغري ما أنزل اهلل وجي 
ا مأجوراا على السكوت ليّتخذ من سكوته حجة وعونا 

ا
ا على إضالل العامة، ولعمري إن عامل

  .(60)"هذه شر هناية وصل إليها اجملتمع اإلسالمي يف كثري من أوطانه
 

 العوامل الموضوعية: -2
 وتتعدد مظاهرها زمة تتفاقم وتشتدّ يف استعراضه للعوامل املوضوعية اليت جعلت األ 

األوطان  ستعمارية يف كلّ يسلط اإلبراهيمي الضوء على الدور البارز الذي لعبته السياسة اال
فتها بغالف إنساين حىت تستطيع مترير رسائلها وسط العامة، فجاءت اليت احتلتها، واليت غلّ 

باملعّلم والطبيب والراهب، ووظفتهم خلدمة مشاريعها" فلم يبق املعلم معلماا علميًّا، وال 
ركاب االستعمار ليخدموه  الطبيب طبيباا إنسانيًّا، وال الراهب أباا روحياا، وإمنا جاءوا يف

 .(60)ويثبتوا أركانه
 

من دينها مستمدة أمة ذات مقّومات نت اجلزائر قبل دخول االستعمار لقد كا  
، وأمسى روحاا، وأوفر  ولساهنا، وذات مقومات من ماضيها وحاضرها، وكانت أرقى عقالا

ا بنفسها مل تصل بدليل أن هذه األمة كان هلا حظ من حكم نفسه ... علماا، وأعلى فكراا
حاملة عي أهنا "ك، وجاءت فرنسا اليت تدّ . ولكن االستعمار أراد هلا غري ذل(61)إليه تلك

 ا زعيمة التحرير يف العاملا حامية حقوق اإلنسان، وإهنّ لواء احلرية وحادية األمم إليها، وإهنّ 
هبا املظلومون، يبدئون ا منارة العدل اليت يهتدي ا أستاذة املثل العليا لإلنسانية، وإهنّ وإهنّ 

 سطر من صحفهم ومؤلفاهتم القول يف ذلك ويعيدونه وينشرونه يف العامل، ويكتبونه يف كلّ 
، فعمدت إىل سياسة االحتقار (60)"وهنا يفرضون علينا العبودية، ومينون هبا علينا ...

القوة  وجردته من أسباب ومارستها على الشعب وسلبت مكانته واعتزازه مبقوماته وهويته،
 ، وروضته على الذل حىت يطمئن إليها، ويعتقد أنه كذلك خلق، أو لذلك خلق.واحلياة

 

 الدينية مناحي احلياة دت أساليب االحتقار لتصل لفرض الرقابة على كلّ وتعدّ   
"أنا  واالجتماعية والسياسية، والتعليمية ففرنسا العلمانية هناك، كانت تقول للجزائري هنا:

  وال ت َصلِّ إال من وراء إماميّرف يف دينك، فال تدخل املسجد إال بإذينأحق منك بالتص
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وال حتّج إال برخصيت، وال تص م  إال على رؤييت، وال تزّك إال بعد استشاريت، وال تضع زكاتك 
ويف جمال التعليم الذي يعد رافدا مهما من روافد تقوية  .(61)إال حيث أريد ال حيث تريد"

ال أََعلم ك ألنين أحتقرك " للجزائريكانت اإلدارة االستعمارية تقول   اهلوية واالنتماء،
وأبغضك، وال أَدع ك تتعّلم وحدك، ألنين أحتقرك وأبغضك، وال أدعك تعينين ألنين 

 .(60)"أحتقرك وأبغضك
 
 

االحتقار هو األساس الذي بن عليه االستعمار تربيته وتعليمه " واحلاصل هو أن 
ا ذاتيًّا يف أبنائه وأنصاره وحّكامه، ال يستطيعون االنفكاك عنه وحكمه، وقد أصبح خلقا 

ألنه جزء من وجودهم، ومادة حلياهتم، مث غمره البغض فأصبحا عنصرين مكّونني لشيء 
عن ديننا وأموالنا االحتقار والبغض مها اللذان رفعا احلصانة  موجود هو هذا الظلم. وإنّ 

هو ذلك الركون واملرض  -سب تعبري اإلبراهيميحب - لهؤسف وما ي   .(68)"ننااوأعراضنا وأبد
القدر حمتوم، فمن خالل استعراضه  وكأنّ  فاستكانت ورضخت، العضال الذي أصاب األمة،

 العلة واحدة واألحوال متشاهبة" حلالة العامل اإلسالمي توصل الشيخ إىل نتيجة مفادها أنّ 
وجتردنا  ... د يف القوى السائقة إىل احلياةمجود ومخود وركود، مجود يف فهم احلياة، ومخو  ...

 فاظ والغضب للعرض ومحاية احلقيقةمجيعاا من فضائل الشجاعة والغرية على احلمى، واحل
 .(69)"ورضانا مجيعاا بالذل والضيم واملهانة والتعّبد لألجنيب، واخلضوع له يف كّل شيء

 

ما مخد، هو ذاك اجلانب املتعلق خطر جانب عمل املستعمر على إذكائه وتقويته كلأو        
الوحدة  ه كان يعلم أنّ نّ أهود يف العامل العرب، من منطلق باحليلولة دون احتاد الكلمة واجل

 ائغة ميكن االستفراد هباقطر لقمة س نه يف الفرقة كلّ أعلي دميومته وعرقلة ملشاريعه، و  خطر
صبحت خيانة الدين والوطن حىّت أصبح بعضنا لبعض عدواا، والتخريب لضمائرنا حىّت أ"

 نا أمماا متنابذة نتعادى إلرضائهبيننا حَم َمَدةا نتمادح هبا، والتمزيق جلامعتنا حىت أصبح
... والتعقيم لعقولنا وأفكارنا حىّت أصبحنا نتنازل عن عقلنا  ونتمادى يف العداوة بإغوائه

يح فضائلنا برذائله حىّت لعقله وإن كان مأفوناا، وعن فكرنا لفكره وإن كان جمنوناا، وتلق
احنّطت فينا القيم املعنوية، وخبست موازين الفضيلة عندنا، وأخرياا ترويضنا على املهانة حىّت 
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أصبحنا هنزأ مباضينا افتتاناا حباضره، ونسخر من رجالنا الذين سادوا العامَل وساسوه بالعدل 
 .(02)"ا احرتاماا للسانهإعجاباا برجاله، وننسى تارخينا لنحفظ تارخيه، وحنتقر لسانن

 

     :شروط النهضة المنشودة 
وها " ، وعرب عنها قائال:لوهن والركود اليت متر هبا األمةاستشعر البشري اإلبراهيمي حالة ا

ويسري العامل مبا  ،ث بنا تباعا فال نعترب وال نزدجرحنن أوالء ال شعور وال إحساس متر احلواد
القطعة اليت حنن عليها  فكأنّ  ف ال نتبني فيه موقع أقدامنا.فيه سريه إىل األمام وحنن يف موق

...  من هذه األرض واقفة ال تتحرك أو كأن األمم كلها ورثت من األرض التحرك إال حنن
ت علينا منافذ احلياة غفلنا عن أخذ األهبة للتزاحم االقتصادي فأدركنا سيله اجلارف وسدّ 

 .(06)"وشتان ما بني الكسالن والعامل
 

انطالقا من هذا التشخيص الدقيق للواقع ينطلق اإلبراهيمي يف تقدمي رؤيته للخروج من  
الشمل والعمل على تقوية اجتماع حيوي  ملّ إىل حالة الركود، منطلقا من ضرورة العودة 

 :ـاالعتبار ل منتج يقوم على ردّ 
عن مظاهر  ب حقائقه إىل األذهان واالبتعاديإعادة تقر إىل من خالل السعي  الدين: -

دها فاإلسالم دين عملي ال تستغرق معرفة أحكامه هذه العشرات من السنني اليت يبدّ  الغلو
زمان  األنسب لسماحة الدين وبقائه وصالحيته لكلّ  وأنّ  ... طالب العلم الديين منا

ومكان أن يكون للزمان واملكان والعرف والعادة والبيئة مدخل يف تكييف أحكام املعامالت 
من القانون الداخلي جلمعية  19وهذا ما تبينه املادة  ... قها على احلوادث اجلاريةوتطبي

، واليت جاء فيها: "نبدأ بإصالح العقيدة مثال. والعقيدة احلّقة هلا ميزان العلماء املسلمني
دقيق وهو الكتاب والسّنة، فإذا عرضنا كثر عقائد الناس على ذلك امليزان وجدناها طائشة 

نسلكه لتقوميها إن اقتصرنا على بيان العقيدة الصحيحة واجتهدنا يف إقامة  سبيل فأيّ 
والِفطر  د اصطبغت بعوائد وتقاليد مستحكمةالنفوس ق التأثري يكون قليال ألنّ  األدلّة، فإنّ 

.فالواجب إذن أن نبدأ مبحاربة تلك البدع (*)قد فسدت مبا الَبَسها من خرافات وأوهام
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ب من أذواق الناس، فإذا ماتت البدع واخلرافات وَصَفت الِفطر تقرّ واخلرافات بطرق حكيمة 
 .(00)"من ذلك الشوب َسه َل تلقني العقيدة الصحيحة وتلّقتها النفوس بالقبول

 

، وبالتايل هي أول ما جيب األخالق هي أول ما فسد رب اإلبراهيمي أنّ ت: يعألخالقا -
بالرجوع إىل ، فع درجة األخالقر  فيجب ،الوعي والنهضة إحقاق إن أردناإصالحه 
 .من الرتاثاألخالق العربية املأخوذة و  ،القرآن املستقاة مناألخالق اإلسالمية  ؛مصادرها

 

والعلم الذي يدعو إليه الشيخ البشري هو العلم القائم على االستدالل وعدم  العلم: -
، األمر الذي اجنرت عنه تقبل اآلراء جزافا، على طريقة األوائل أين كان التلقني سيد املوقف

التمكني للخرافات واألحاديث املوضوعة واملبالغات السخيفة خماطر كبرية سامهت يف 
انتقلت هذه النزعة إىل جمالس العلم فسيطرت عليها وفتكت بعقول  مث ... واآلراء املضطربة

علمية وهذا املعلمني واملتعلمني، وكان من آثارها هذا االرختاء الذي نشاهده يف ملكاتنا ال
 .(00)الفتور املستحكم الذي استحال إىل احنطاط وَتَدلٍّ يف العلم

 

ومن هنا يرى أن النهضة العلمية ال يكتب هلا النجاح مامل تتخذ من االستدالل منهجا 
لطلب العلم. مع العمل على إصالح نقائصنا املّتصلة حبالتنا العلمية، واليت تكمن عندنا يف 

وضعف امليل  األخذ بأسبابه، نتيجة لضعف امليل إىل التخّصص، إحجام طالب العلم عن
 .(01)الكسل عن املطالعةو ، إىل االبتكار

 

يف دفع عجلة التنمية والرقي بني األمم، ويف الفرتة  هحد أمهية املال ودور أال ينكر  المال: -
تثمارات اليت حتدث فيها البشري اإلبراهيمي مل يكن هناك سيولة مالية كافية لتحقيق اس

 ادرات، ورغم ذلك يدعو الشيخ إىلواسعة، كما مل تكن الظروف آنذاك تسمح هبكذا مب
واجب االحتفاظ مبا هو موجود، وواجب استثمار املوجود حىت ينمو. وفق أساليب "

ف مع أمناط االستثمار احلديث وال تعتمد على نفس اآلليات اليت عصرية جديدة تتكيّ 
يدان االستثمار ميدان يؤمن بالتجديد واملنافسة وليس من ورثناها عن األجداد، ألن م

 .(00)"احلكمة أن نقف يف االستثمار عند طرائق اآلباء واألجداد
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لسان أمة شغلت حيّـزاا من التاريخ بفطرهتا وآداهبا وأخالقها لكوهنا  إحياء اللغة العربية: -
ياهلا الالمع اخلاطف الذي هو وحكمها وأطوارها وتصاريفها يف احلياة، ودوهلا يف الدول، وخ

وكّلكم يعلم أن هذا اللسان ضاع من بيننا  .أساس فّنها وآرائها يف عاملي الكون والفساد
فأضعنا بضياعه كل ذلك الرتاث الغايل النفيس من دين وتاريخ، وأن اللغة هي املقّوم األكرب 

وجودها، واستتبع  من مقّومات االجتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتها إال وأضاعت
 .(01)ضياع اللغة ضياع املقّومات األخرى

 

   سالمنسانية اإلإالبشير اإلبراهيمي عن دفاع 
وقف البشري اإلبراهيمي باملرصاد للدفاع عن إنسانية الرسالة اإلسالمية مسرتسال يف      

إالّ الرد على خصومها، الذين انطلقوا حسب رأيه من فكرة منحازة، ال ترى يف اإلسالم 
"يرى كثري من الباحثني الغربيني يف شرائع اإلسالم أنه شرّع  :يقول الشيخ النقص والقصور.

االسرتقاق ومكن له ومحاه، وجعله كلمة باقية يف أتباعه، وأبقاه مسة مميزة له، حىت إنه كلما 
 عن "وإمنا يصدرون مث يضيف .(00)ذكروا اإلسالم ذكروا معه االسرتقاق كنقيصة اختص هبا"

، وأحقاد دفينة وتعصب موروث، يرثون كل ذلك عن سلفهم من رجال الكنيسة أهواء غالبة
 لعصرية اليت خيططها أئمة الكهنوتوفلول احلروب الصليبية، وعن التصويرات التبشريية ا

 .(08)"وينفق عليها املهوسون من أتباعهم، وحتميها الدول االستعمارية باجليوش واألساطيل
 

والعقم يف االستنتاج  يف نظر الشيخ على"القصور يف االستقراء لّ تدوهذه اآلراء 
. فالتعميمات اليت توصل إليها أصحاهبا وحاربوا من خالهلا (09)والسطحية يف التفكري"

"ُيكمون  (الباحثني الغربيني)رسالة اإلسالم، كانت نتيجة خللط يف االستنتاجات، فهم 
ملخالفة له، يتوصلوا إىل غرضهم يف تنقص على اإلسالم بأعمال املسلمني وأحواهلم ا

املسلمني  اإلسالم  شيء، وأنّ  اإلسالم واإلزراء عليه واحلط منه وال يريدون أن يفهموا أنّ 
ومشوا على صراطه  املسلمني لو أقاموا دينهم عه أنخر، ولو فهموا هذا لفهموا مآشيء 

ر هؤالء الباحثون احلاقدون وملا ظف ،السوي ملا طمع الغربيون من أوطاهنم يف قالمة ظفر
 .(02)بثغرة يدخلون  إليهم أو ينفذون إىل دينهم منها"
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ينطلق الشيخ من فكرة أساسية وهي أن  اإلسالم "دين التحرير العام"، ألن اإلسالم ال 
يفهم التحرير باملعن الضيق، وإمنا يفهمه على أنه كل إطالق من تقييد، أو تعديل لوضع 

 أنه: منحرف ومن مجلة ذلك
إدراك ، فلصالح والفساد والشر واخلري والنفع والضرلالقوة املميزة  باعتباره حرر العقل: -

، إمنا هو حظ العقول حبسب حممد البشري اإلبراهيمي احلقائق العليا يف الدين والكون
 .دةالراجحة واألفكار املسدّ 

 

احلدود بني املرأة والرجل  دّ فح ؛فراد وشرّع هلا قوانينها الضابطةبني األ ر التعامالتحر   -
 لسادة، وبني العمال وأصحاب املالوبني احملكوم واحلاكم وبني الفقري والغين، وبني العبيد وا

"فأما حترير احملكومني من احلاكمني، فال مطمع أن يأيت فيه  يفصل الشيخ هذه الرؤية قائال:
والشورى والرفق والرمحة على وجه الدهر ما جاء به اإلسالم من شرائع العدل واإلحسان 

 .(06)وعدم احملاباة حىت يف النظرة والكلمة واجمللس"
 

موال، ووجه التحرير هنا األالفقري من الغين، فجعل للفقراء حقا معلوما يف  حرر اإلسالم -
ألزم الغين بدفع الزكاة للفقري   فيعطيه أو ُيرمه. ولكن اإلسالمالفقري كان يسأل الغين أنّ 

عن الفقري غضاضة االستجداء )...( رفع  علوما، وتسمية هذا املال حقاقا مومساها ح
 .(00)ومهانة السؤال

 

املرأة من ظلم الرجال وحتكمهم، فقد كانت املرأة يف العامل كله يف منزلة  حرر اإلسالم -
 بني احليوانية واإلنسانية بل هي إىل احليوانية أقرب.

 

  رسالة اإلسالم ومعاداته للحرية، قائال:وبنّي بالربهان هتافت اآلراء املشككة يف
مم  درجت عليه األ ،شئه، وإمنا وجده فاشيا يف العامل"اإلسالم مل خيرتع االسرتقاق ومل ين

ودخل يف حياهتم ومتكن ونزل منها منزلة الضرورات  .كلها من أحقاب قدمية متطاولة
ما أمره على ما قسم له من احليوية، وتعّوده الفريقان السادة والعبيد، وبين كل واحد منه

... فأصبح اخلروج عنها كاخلروج من احلياة، ولكل من السيادة والعبودية آثار  األعمال
متطرفة يف نفوس أصحاهبا ال جيمعها وسط، فالسادة تعودوا االعتماد على العبيد يف 
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هم تصريف مصاحلهم احليوية املتنوعة، شريفها وخسيسها من منزلية وفالحية، فإذا فارق
العبيد ضاعت تلك املصاحل كلها إذ ال يستطيع القيام هبا بنفسه، فضاعت املصاحل فاختل 
التوازن االجتماعي، والعبيد تعودوا االعتماد على السادة، يف معاشهم وكسوهتم وتدبري 
ضرورياهتم كلها، فإذا فارقوهم وحترروا دفعة واحدة مل يستطيعوا االستقالل باحلياة، واختل 

  .(00)االجتماعي أيضا"التوازن 
 

 وأخالقيات الحرب: اإلسالم -
"اإلسالم يعترب السلم هو القاعدة، واحلرب  ينطلق الشيخ من فكرة مركزية فحواها أن:  

شذوذ يف القاعدة، ألن اإلسالم دين عدل ورمحة وعمران وعصمة يف ما يسميه علماء 
فإذا اهنارت  .(01)ل والنسب"اإلسالم بالكليات اخلمس وهي الدين والعقل والعرض واملا

ومن هنا تصبح مشروعية احلرب يف  هذه الكليات ارتكست اإلنسانية وتردت إىل احليوانية.
أما القتال  .دة ال ترتكب إال لدفع مفسدة أعظماإلسالم مرتبطة بغاياهتا، فاحلرب مفس

 ة.املرتبط حبب التسلط واستغالل الغالب لوطن املغلوب، فليست له غايات إنساني
 

رضني لدعوته، الواقفني يف سبيلها أما ما جاء به اإلسالم ومساه اجلهاد وهو قتال املعا 
ومتكينهم من النظر فيها بالعقل والروية، وإنظارهم إىل املدة الكافية  بعد تبليغهم الدعوة

ين لذلك، فان مل يقبلوها بعد ذلك ومل يقفوا يف طريقها تركوا وشأهنم، وال إكراه يف د
"فالدماء يف اإلسالم حمرتمة معصومة إال حبقها وليست  م بالنص القرآين القاطعاإلسال

عصمة الدماء خاصة باملسلمني يف حكم اإلسالم، بل مثلهم يف ذلك ثالث أصناف من 
الكتابيني، وهم الذميون الذين استقروا يف دار اإلسالم ويف ذمته، واملعاهدون الذين استقروا 

املستأمنون وهم كل من دخلها بأمان مؤجل أو غري مؤجل، فهذه فيها بعهد حمدد بأجل، و 
األصناف دماؤهم معصومة كدماء املسلمني، وال جيوز للحاكم كيفما كانت سلطته أن 

 .(00)يستبيح دم أحدهم إال حبقه"
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وإمنا الواجب يف اإلسالم التبليغ والبيان، وإن مل يقبلوا دعوة اإلسالم ووقفوا يف طريقها 
اس عنها بالتحريض، وجب يف حكم اإلسالم قتاهلم وقتل املقاتلة منهم فقط، أو يصدون الن

 أسرهم وسىب النساء والذراري واسرتقاقهم،  فهذا هو شرط االسرتقاق يف اإلسالم.
 

أن القتال مل يشرع يف القرآن بصيغة " وهنا ينبه الشيخ إىل مسألة يف غاية األمهية وهي:     
صيغ األحكام، وإمنا جاءت اآلية األوىل فيه بصيغة اإلذن  شرع أو وجب أو غريمها من

ااملشعرة، بأنه شيء معتاد يف االجتماع  البشري، ولكنه لي  س خرياا حمضاا وال صالحاا سرمدا
ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ﴿ قال تعاىل: وإمنا هو شر أحسن حاالته أن يدفع شراا آخر.

 ،الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَُّه، َنْصِرِهْم َلَقِديٌر لََّه َعَلىَوِإنَّ ال ،ُظِلُموا

 اْسُمَوَلْوَلا َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها 

بأهنم "ويف قوله "يقاتلون ففي قوله تعاىل: "" . يشرح الشيخ مدلول اآلية قائال:(01)"﴾اللَِّه
ويف قوله: "الذين اخرجوا من ديارهم بغري حق "بيان للشروط املسّوغة للحرب يف  ".ظلموا

وتكبح النفوس على االندفاع  اإلسالم. تربطها وحتدد أوهلا وآخرها، وختفف من شرورها،
  (00)ىل اخلروج عن االعتدال وتعدي احلدودإفيها 

 

من هنا يرى الشيخ أنه "ولو مل يكن من مظاهر العدل يف اإلسالم إال بقوانينه احلربية      
لكان فيها مقنع للمنصفني باعتناقه. ذلك أن احلرب تنشأ عادة من العدوات واملنافسات 

 وانيةة، املهذبة للفطرة املشذبة للحيعلى املصاحل املادية... فجاء اإلسالم بتعاليمه السامي
فحددت أسباب احلرب وأعماهلا حتديداا دقيقاا، وحرمت البغي والعدوان، وقيدهتا بقوانني 

 . (08)هي خالصة العدل ولبابه"
 

 :موقف الشيخ من قضية حقوق المرأة -
عرب كانت وال تزال إشكالية حقوق املرأة من بني اإلشكاليات اليت تأثر هبا الفكر ال 

اإلسالمي احلديث واملعاصر، وحاول جاهدا أن ينسج حلوهلا على منط فيه الكثري من 
املرأة كانت " االنبطاحية اليت جتاري األطروحات الغربية، والواقع يشهد كما يقول الشيخ أن:

قرب، تتحكم فيها أيف العامل كله يف منزلة بني احليوانية واإلنسانية، بل هي إىل احليوانية 
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 ن العقل، فهي حيناا متاع يـ َتخطفء الرجال، وتتصرف فيها االعتبارات العادية اجملردة مأهوا
دما يتدخل علماء وهي تارة كرة تتلقف، تعترب أداة للنسل أو مطية للشهوات، وعليه فعن

  .(09)املرأة يف اإلسالم فإهنم جيعلون منه ذريعة للنيل من اإلسالمالغرب يف موضوع 
  

يخ مناظراته لعلماء الغرب حول هذه املسألة، مبينا كيف أفحمهم وهنا يذكر الش 
"ولقد ناظرنا مجاعة منهم يف  جهلهم باإلسالم وأصوله قائال: مظهراباحلجة والدليل 

املرأة مظلومة يف  وكأهنم كانوا ال يعرفون إال أنّ  ... املوضوع، فأفحمناهم وألقمناهم حجرا
فقال لنا أحدهم: نعين مرياث البنت مع  نثيني".القرآن الذي يقول "للذكر مثل حظ األ

أخيها، فقلت: أنتم قوم تبتون احلياة كلها على احلساب فهلم "نتحاسب"، ولنفرتض أن 
مَورثاا مسلماا مات وترك ابناا وبنتاا وثالمثائة نقدا، قال اإلسالم لالبن مائتان، وللبنت مائة 

إىل املرأة ككل، ونظر إىل مراحل حياهتا  ومل تفهموا أن اإلسالم نظر ... فقلتم، هذا ظلم
الثالث كمنظومة متناسقة، فإذا نقص هلا يف جزئية، جرب هلا جزئية أخرى، ولنجر معكم 
على مثالنا وال خنرج عنه، ولنفرض أن األخوين الذكر واألنثى تزوجا يف يوم واحد، وليس 

قا، فيسمى مبائة واحدة وأخته هلما من املال إال ذلك املرياث، فالذكر يدفع لزوجته مائة صدا
على نفسه  تأخذ من زوجها مائة صداقا فتصبح ذات مائتني والذكر مطلوب باإلنفاق

فهذا هو ، (12)، وأخته ال تنفق شيئا على نفسها وال على  أوالدهاوزوجته وأوالده إن ولد
 امليزان العادل يف اإلسالم.

 

 مغالطة خطاب الحرية في الفكر الغربي: -
هي مسألة تنبه هلا الشيخ وكشف زيف االدعاءات الغربية املنادية بإلغاء االسرتقاق و       

نوه قد يكون كالمهم يف إلغاء االسرتقاق صحيحا ومعقوال عند الناس، لو مل تقر " قائال:
 ، فلم تزيدوا على أن سفهتم أنفسكم ونقضتم قولكم بفعلكمجبرمية االستعمار يف آن واحد

يف حترير اآلالف من العبيد، بعد أن استعبد م مكاهنم مئات من الذي يصدقكم  ...
املاليني؟ فكأنكم ما وضعتم ذلك القانون إال تلهية للعامل وتغطية عن اجلرمية اليت 
ارتكبتموها، وكأنكم ما رضيتم للشعوب الضعيفة أن تسرتق أفرادا، فألغيتم ذلك النوع 
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"واذكروا ما هو حمسوب عليكم وعلى  :مث يضيف الفردي، وأبدلتموه باالسرتقاق اجلماعي.
حضارتكم من املتناقضات الشنيعة، وأشنعها أنكم استعبد م شعوب إفريقيا كلهم، نساءها 

 .(16)ورجاهلا وأطفاهلا أبشع استبعاد وقع يف التاريخ
 

 في معنى التحرير: -
بإصالح شامل لنقائص البشرية  التحرير الشامل ال يتأتى يف نظر الشيخ إال إنّ 

ملوروثة، بل اجتثاث لتلك النقائص من أصوهلا وبناء للحياة السعيدة اليت ال يظلم فيها ا
البشر وال يهضم له حق على أساس من احلب والعدل واإلحسان، والقرآن هو الدستور 
السماوي الذي ال نقص فيه وال خلل: فالعقائد فيه صافية والعبادات خالصة واألحكام 

خالق مستقيمة، والروح ال يهضم هلا فيه حق واجلسم ال يضيع له عادلة واآلداب قومية، واأل
وهو الذي ال يصلح آخرها إال  ،مطلب هذا هو القرآن، الذي صلح عليه أول هذه األمة

فإذا كانت األمة شاعرة بسوء حاهلا، جادة يف إصالحه، فما عليها إال أن تعود  ... عليه
. وتسري على ضوئه وتعمل مببادئه وأحكامه إىل كتاب رهبا فتحّكمه يف نفسها وحتكم به،

يشقى املسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟ أم كيف يتفرقون ويضلون فكيف 
وعندهم الكتاب الذي مجع أوهلم على التقوى؟ فلو أهنم اتبعوا القرآن ملا سخر منهم الزمان 

وحنن فقد آمنا إميانا  وا فارتفعواآمنوا فأمنوا، واتبع وأنزهلم منزلة الضعة واهلوان، ولكن األولني
 .(10) معلوال، واتبعنا إتباعا مدخوال وكل  جيين عواقب ما زرع

 

 خاتمة:
إن الدعوة اإلصالحية اليت تبناها البشري اإلبراهيمي ترتكز على علم حبال اجلزائريني  

 ذلك ويف .(10)وآماهلم وآالمهم، وتطلعاهتم حنو صباح جديد، تشرق فيه مشس احلرية عليهم
مبدأ مجعية العلماء يرمي إىل غاية جليلة، فاملبدأ هو العلم والغاية هي " يقول اإلبراهيمي:

قسمان: حترير العقول واألرواح وحترير األبدان  هالشعب اجلزائري، والتحرير يف نظر حترير ا
 واألوطان واألول أصل الثاين، فإذا مل تتحرر العقول واألرواح من األوهام يف الدين ويف

 .(11)الدنيا، كان حترير األبدان من العبودية، واألوطان من االحتالل متعذرا أو متعسرا"
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 مي اليوم ليس من باب الرغبة يفبراهيلقول ان استدعاء البشري اإلخري خنتم باويف األ
 حلل مشاكل يطرحها واقعنا املعاصرجلنا أعادة بعثه بيننا اليوم، من أجل أن يفكر من إ

. بل م69مشاكل ختتلف مجلة وتفصيال عماّ عايشه الشيخ يف منتصف القرن وهي وال شك 
الغرض من هذه االستعادة يكمن يف بعث روح التساؤل من جديد يف فكرنا الذي يعيش 

صل لتلك الروح نقدية ليست بالضرورة نسخة طبق األخارج عجلة التاريخ املعاصر. روح 
 لتصديه ملشاغل عصره.اليت حاول االبراهيمي بثها يف وقته نتيجة 

 

من هنا تصبح استعادة متون الشخصيات الرتاثية يف تارخيها على اختالف حقبها 
حتقيق انطالقة هادفة  معلما نسرتشد به إلعادة تقييم جتاربنا وخلق وعّي خاّلق يسهم يف

 نسان وتطوره هدفا ومن املراجعة والنقد والتجاوز منهجا.جتعل من اإل
 

 الهوامش واإلحاالت
 6طالنشر، ، سوريا، دار اهلدى للثقافة و معصوم فؤاد، إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم -(6)

 009ص. 6998
، اخلالفات السياسية بني الصحابة. الشبكة العربية لألحباث حممد بن املختار الشنقيطي -(0)

 .11. ص:0260، 6بريوت، ط ،نشروال
، مجع وتقدمي أمحد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب 6ج آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي -(0)

 .611 ص، 6990، 6اإلسالمي، بريوت، ط
 والصفحة.نفسه  املصدر -(1)
 .610نفسه، ص املصدر  -(0)
 06نفسه، ص  صدرامل -(1)
 ة( تنسيق الزواوي بغوره، التنويرأوخطاب العقل واحلري حنفي مصطفى، )إنسانية األنوار -(0)

 (018، 009ط(، ص ) )ب قسنطينة، خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية،
 .002 ص، 1، جآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي -(8)
 002،006ص نفسه، صدرامل -(9)
 .602ص، 6ج ،نفسه صدرامل -(26)
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 املصدر نفسه والصفحة. -(66)
 املصدر نفسه والصفحة. -(60)
 90ص، 0، جنفسه املصدر -(60)
 98ص، نفسه املصدر -(61)
 99ص، نفسه املصدر -(60)
 010صنفسه،  املصدر -(61)
 011ص، 0، جنفسه املصدر -(60)
 املصدر نفسه والصفحة. -(68)
 622،626ص، 1، جنفسه املصدر -(69)
 626صنفسه،  املصدر -(02)
 00صنفسه،  املصدر -(06)
توظيف النشء والتغرير هبم إمكانية التحذير من إىل  اكان الشيخ البشري اإلبراهيمي، سّباق-(*)

ن هم مل يتلقوا الرعاية الكافية والتعليم الديين إزالق االحنراف والتوظيف املقيت، ىل مإوجرهم 
ن إذا كان الشباب ال يفهم الدين م"السمح بعيدا عن تأثري التيارات واملذاهب. حيث يقول: 

فهم شيئاا منه يف شيء منها  البيت وال من املسجد وال من املدرسة وال من اجملتمعات، فإنّ 
فهمه خالفاا وشعوذة وختريفاا، ففي أي موضع يفهم اإلسالم على حقيقته طهارة ومسواا واحتاداا 

نه معذور إن زّل وضّل باالنسياق مع هذه إوقوة وعزّة وسيادة؟ إن عاملناه باإلنصاف نقول 
التيارات اخلاطئة اليت ختتلف باألمساء واملبادئ وتتفق يف الغاية وهي حرب اإلسالم يف أبنائه 

 .لتحاربه بعد ذلك بأبنائه
 .81ص، 6ج آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي -(00)
 .618ص ،نفسه صدرامل -(00)
 .601املصدر نفسه، ص -(01)
 .01،00ص، املصدر نفسه -(00)
 وما بعدها. 000، 6در نفسه، جينظر: املص -(01)
 .001ص ،1ج، املصدر نفسه -(00)
 .والصفحة املصدر نفسه -(08)
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 .009ص نفسه، املصدر -(06)
 .012ص نفسه،املصدر  -(00)
 .011،010ص نفسه، املصدر -(00)
 .91ص ،0ج ،املصدر نفسه -(01)
 .90ص نفسه،املرجع  -(00)
 .09،12 اآلية، سورة احلج، -(01)
 .90ص ،0ج آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، -(00)
 .والصفحةنفسه  صدرملا  -(08)
 .012ص ،1ج ،املصدر نفسه -(09)
 .010ص ،نفسه صدرامل  -(12)
 .002 ،019 صص نفسه، صدرامل ينظر: -(16)
 .90ص نفسه، صدرامل -(10)
 نقال عن:  اإلصالحي عند الشيخ البشري اإلبراهيمي،معامل الفكر  -(10)
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 البشير اإلبراهيميفي أدب الت صوير البالغي 
 

Rhetorical depiction in the literature of Al-Bashir Al-Ibrahimi 

 
 عبد المجيد قديدح د.                          

 )الجزائر( بوعريريج برج - براهيمياإل البشير محمد جامعة                            
 

 15/13/2121تاريخ القبول:                                 22/12/2121رسال:اإل تاريخ   

 
 

 ملخ ص:
انسجام و  هامعانيتعّدد و  هاألفاظتنوّع زخر بت احلّية اليت من أهّم الّلغات العربّية الّلغة عدّ ت       
صائص اخل هذه ؛نطقاساقا وأوفاها أحسنها اتّ اشتقاقا و لغات العامل أكثر  فهيّ  ها؛تراكيب

قدميا وحديثا؛  -عرب وعجم -؛ جعلتها مصدر إهلام الشعراء واألدباء والباحثنيمّيزاتوامل
تفّنن يف استعماهلا أساطني العربية وفحوهلا شعرا و  ؛وكيف ال وهّي اليت حباها اهلل بكالمه

 فظيةلّ نعة الُيّب الصّ  ؛براهيمي أحد أعالمها يف العصر احلديثالبشري اإلحمّمد وكان  ؛ونثرا
كثرة االقتباس  معتمدا على ؛وتزيني العبارة بألوان البيان والبديع ؛عن باختيار األلفاظوي  

 لتكوينه وكان..؛ عر والقول املأثوروالشّ  ريفالكرمي واحلديث الشّ  من القرآن؛ ضمنيوالتّ 
فّنن يف اآلباء واألجداد؛ فأحسن توظيفها وت موروثلغة الّضاد  إىل ميوله يف األثر عليميالتّ 

 استعماهلا إذ  تفّتقت قرُيته هبا يف كّل ما كتب من مقاالت وخطب.
 

 .الّتصوير البالغي، أدب اإلبراهيمي ،اخلطبة األوىل :تاحيةالكلمات المف
 

Abstract: 
         The Arabic language is considered one of the most vivid 

languages with a rich variation of its terms and meanings, and 

the harmonization of its compositions. It is the most derivative, 

the most coherent and the fullest pronounced language. These 

characteristics made it a source of inspiration to a lot of poets, 

writers and researchers- Arabs and non Arabs- in the past and now. 
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    How not so when it is the language of God; and it used 

perfectly by the lords of Arabs and the best among them in prose 

and poetry. Al-Bashir Al-Ibrahimi was one of its fathers in the 

modern era. He loves its terms composition . He cares about 

choosing terms and sophisticating the phrase .Using Quran, 

Hadith and adage. His educational formation had been impacted 

by his leaning Arabic, the ancestral inheritance. He perfected its 

employment and its use in all of his articles and speeches.  
 

Keywords: the first sermon, literature of Al-Ibrahimi, rhetorical 

representation.  

 :مقدمة
زخر بتنوّع العربّية اليت حباها اهلل بكالمه؛ ت عدُّ من أهّم الّلغات احلّية؛ اليت ت الّلغة     

أحسنها انسجاما تقاقا و اشلغات العامل تصريفا و أكثر األلفاظ واملعاين والرتاكيب؛ فهي 
 . واّتساقا وأوفاها نطقا

 

لقد تفّنن يف استعماهلا أساطني العربية وفحوهلا شعرا ونثرا وكان حمّمد البشري اإلبراهيمي      
وتزيني العبارة  وي عن باختيار األلفاظ؛ ُيّب الّصنعة الّلفظية؛ أحد أعالمها يف العصر احلديث؛

ا على كثرة االقتباس والّتضمني؛ من القرآن الكرمي واحلديث بألوان البيان والبديع معتمد
لقد  "وكان لتكوينه التعليمي األثر يف ميوله إىل لغة الّضاد؛ الشريف والشعر والقول املأثور؛ 

كانت ثقافته العربية العميقة، وحفظه املوفور للمقامات واخلطب واألشعار وشوارد األمثال 
فهو حبّق ؛ (6)نزلة؛ وجعلت منه خري ممّثل هلذه املدرسة يف اجلزائر"ونوادر الّلغة أّهلته هلذه امل

 موروث اآلباء واألجداد. ؛تهإىل املدرسة احملافظة على الرتاث العرب األصيل؛ أصالة لغينتمي 
 

فاإلبراهيمي الفصيح واإلبراهيمي احلصيف؛ إذا نطق ا ستمع له؛ وإذا تكّلم أ نصت      
يستهوي كّل سامع لكالمه السجع واجلناس والطّباق واملقابلة..؛ لكالمه السلس؛ املرّصع ب

وهو ما أّكده الكثري ممّن  عايشوا الرجل قبل الثورة وبعدها؛ كما أنصفه أو قارئ لكتاباته؛ 
الالحقون ممّن قرؤوا له إرثه األدب املوسوم بـــ:"آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي" الذي 

 يف مخسة أجزاء. (0)طالب اإلبراهيمي( توىّل مجعه جنله )أمحد



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
068 

 

األوىل اليت ألقاها جبامع  من خالل تصّفحنا لبعض كتابات اإلبراهيمي؛ وخباصة خطبته      
(؛ جنده يكثر من استعمال 6910نوفمرب  20يوم بالعاصمة بعد االستقالل ) كتشاوة

ب رصني ومجيل؛ املرتادف األفصح والبديع األملح من أجل إيصال الفكرة واملعن بأسلو 
وهذا ما ي ستشّف يف جّل كتاباته؛ حيث جند فيها "جزالة األلفاظ وقّوهتا، وتناسق العبارات 

 .(0)"وجتانسها وتآلفها، وكرم املعاين وعلّوها وتألّقها، وأصالة الّلغة وفصاحتها وفخامتها
 

بداعي الذي وحناول يف هذا املقال تسليط الضوء على التصوير البالغي والتشكيل اإل     
طبع أدب العاّلمة حمّمد البشري اإلبراهيمي؛ من خالل إبراز أهّم احملّسنات البديعّية اليت 
جتّلت يف خطبته األوىل وبعض مقاالته األخرى؛ وهذا على سبيل املثال ال احلصر؛ ونبدأ 

 باحملّسن البديعي اآليت: 
 

 الس جع:أوال/ 
دب العرب شعره ونثره؛ منذ العصر اجلاهلي إىل ا ستعمل الّسجع بكّل أنواعه يف األ       

اليوم؛ كما كان ي ستخدم يف الدعاء وأقوال الكّهان واخلطب الوعظّية والّصلوات واألمثال 
واحلكم والّرسائل واملقامات والرّتاجم..، وأيضا كان يظهر يف عناوين الكتب ومقّدمات 

ون يف علوم الكتاب املكنون( للسمني كتاب )الدّر املصاألعمال األدبّية؛ من بينها أذكر:
احلليب؛ )وشرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب( البن هشام األنصاري؛ وكتاب 
التفسري املوسوم )بروح املعاين والسبع املثاين( لأللوسي؛ )وحتقيق املقال وتسهيل املنال يف 

ن املوسومة: بــــ:)كتاب شرح المية األفعال( حملّمد بن العباس التلمساين؛ ومقّدمة ابن خلدو 
العرب يف ديوان املبتدأ واخلرب، يف أيّام العرب والعجم والرببر، ومن عاصرهم من ذوي 

 الّسلطان األكرب( وغريها كثري.
 

فإنّنا جند العاّلمة حمّمد البشري األسجاع من النثر كالقوايف يف الشعر؛ كما قيل؛ وألّن      
البالغي من علم البديع؛ وأحسن استعماله بشكل يبعث اإلبراهيمي قد استعمل هذا الّلون 

على االستحسان؛ ألّن الّسجع الذي التزمه الشيخ اإلبراهيمي يف كتاباته مل يقّلل يف شيء 
من رونقها ومجاهلا، بل زادها انسجاما واّتساقا وزخرفا وهباء؛ ألّن "الّسجع إذا جاء يف 
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 -اإلبراهيمي -؛كما جنده (1)للكالم، وزينة لألدب" الكتابة الفنّـّية العالية عفوا، يكون حتلّية
 قد وّظف أنواع الّسجع املختلفة على غرار:

 

 الس جع المطر ف:  -1
ومن أمثلته  (0)تّتفق فيه الفاصلتان أو الفواصل يف الّروي، وختتلف يف الوزن""هو الذي    

؛ ويف (1)صدقا وعدال" تهكلماومّتت  أمساؤه ما جاء يف بداية خطبته األوىل يف قوله: "تعالت 
حيث نلحظ اختالف الكلمتني  (0).."ملدرارا والغيث والثمار بالعمار وحنيي" قوله أيضا:

)املدرار( و (العمار(يف الوزن واتفاقهما يف الّروي؛ وكذلك بني الكلمتني  )كلماته(و )أمساؤه(
 ان؛ عذبة على األمساع.ممّا جعلها خفيفة على اللس اتفاقهما يف الّروي واختالفهما يف الوزن؛

 

 الس جع المتوازي:  -2
؛ مثلما (8)تّتفق فيه الّلفظة األخرية من الفاصلة مع نظريهتا يف الوزن والّروي""هو الذي   

فنلحظ أنّه أورد  (9)"ضمائرهموطهارة  سرائرهمجنده يف أّول خطبة له؛ يف قوله: "صفاء 
 الّروي وهو)امليم( فأضفى على العبارة )سرائرهم( و)ضمائرهم( كي يتوافقا يف الوزن وحرف

 .موسيقّيا خاّصاجرسا 
 

؛ حيث (62)"األزهر األنورويف قوله أيضا: "يا أتباع حممد عليه السالم؛ هذا هو اليوم  -
)الراء( فأضفى  نلحظ أنه أورد )األزهر( و)األنور( كي يتوافقا يف الوزن وحرف الّروي وهو

 .ةعلى العبارة موسيقى تراتبّية خاصّ 
 

 معذورينغري  مقهورين"أضعتموها باألمس  كما يظهر هذا النوع يف عباراته اآلتية: -
الفاصلة  ؛ نالحظ أن الوزن والّروي يف(66)"مكفورينغري  مشكورينواسرتجعتموها اليوم 
   موسيقّيا خاّصا.  جرسا  العبارة األخرية مّتفقتان فزادا

(: قوله: "الّلهّم 026صيف عيون البصائر)كما جند هذا النوع من الّسجع يف مقال له -
، ولكي )نبتدئ(، فنلحظ أنّه وّظف فعال مهموزا (60)"بامسك نبتدي، وهبديك هنتدي

، قام بإبدال اهلمزة ياء )يف الّروي وهو حرف)الّدال )هنتدي(يتوافق مع الفعل الثاين
 .وسيقّيا خاّصامنسقا  فأضفى على العبارة )نفتعل(، مع العلم أّن وزهنما )نبتدي(فصار
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 الجناس:ثانيا/ 
هو اتّفاق اللفظ واختالف املعن؛ وله دور خاّص يف إضفاء العبارة رونقا، ولإليقاع      

الشّك أّن الّتجاوب املوسيقي الّصادر من متاثل الكلمات؛ متاثال كامال أو "طربا، إذ : 
تالب األذهان، وخداع ناقصا تطرب له األذن، وهتتّز له أوتار القلوب، واجملّنس يقصد اخ

األفكار، حيث يوهم أنّه يعرض على الّسامع معن مكّررا أو لفظا مرّددا ال جيين منه الّسامع 
غري التطويل والّسآمة فإذا هو يروع ويعجب، ويأيت مبعن مستحدث يغاير ما سبقه كّل 

 .(60)املغايرة، فتأخذ الّسامع الّدهشة لتلك املفاجأة غري املتوقّعة"
 

الّناقص، ليدعم املعن و لقد مزج اإلبراهيمي يف هذا الّلون البديعي بني نوعيه؛ الّتاّم                
الذي يرتبط بسياق الكالم؛ وهذا ما يؤّكد على رصيده الّلغوّي الزخم املرتاكم، املتأثّر بكالم 

ه حبّق العرب)كما أشرنا سلفا(؛  فهو كما قيل فيه: "جاحظ عصره وبديع زمانه، ممّا جعل
 .(61)"معجزة من معجزات الثّقافة العربّية اإلسالمّية يف القرن العشرين

 

 وقد متث ل يف اخلطبة األوىل للبشري اإلبراهيمي؛ يف قوله:الجناس الت ام:  -1   
 (60)برمحته ورضاه على آخرين" وجتّلىعلى بعض عباده بالغضب والسخط... جتّلى" -

 إظهار الغضب والسخط؛ أّما الثانية فتعين إظهار الرضى )جتّلى( األوىل تعين فنلحظ كلمة
 .والرمحة؛ ومبا  أّن الكلمتني من جنس واحد )فعل( فاجلناس تاّم ومماثل

 

إليه فالتقيتم مجيعا على  دالّتوحي وعاد الّتوحيد عاد إىل الّتوحيد"بل هذا بيت  ويف قوله: -
جد وهو جممع الناس إىل الصالة؛ وأّما )التوحيد( األوىل يقصد هبا املس فلفظة ؛ (61)"قدر

 الثّانية فتعين دين اإلسالم الداعي اىل توحيد اهلل؛ وأما الثالثة فتعين الصالة وعودهتا إليه
 )بيت اهلل( بعدما كان كنيسة للتثليث.

 

 ومثال هذا النوع جنده أيضا يف قوله: -
؛ فكلمة (60)"الّدينا شديدا يوم وأمام الكّل حساب ،الّدين"ألّن وراء اجلميع رقيبا عتيدا من 

األوىل تعين املّلة والشِّرعة؛ أّما الثّانية فتعين يوم القيامة؛ ومبا أّن الكلمتني امسان  )الّدين(
 .فاجلناس تاّم ومماثل
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ويف مثال آخر، يطالب بإصالح القضاء بانتقاء القضاة ذوي الكفاءة واألمانة والنزاهة  -
على للقضاء إّن بعض القضاة أعوان  ... حقيقة": وإقصاء املفسدين منهم؛ فيقول

األوىل مبعن احملو، والثّانية تعين اهليئة الّشرعّية  )القضاء( فجاءت لفظة؛ (68)"القضاء
 .للفصل بني املتخاصمني؛ واملالحظ أّن كال الّلفظتني اسم؛ فاجلناس هنا تاّم ومماثل

 

؛ ولفظة (69)"جامعةوماليني ترسف يف  ،جامعةفئة تدرس يف " وجند الّتام أيضا يف قوله: -
والثّانية هي القيد الذي جيمع اليدين والّرجلني؛ واجلناس  األوىل تعين املعهد العايل، ))جامعة

 تاّم ومماثل ألّن اللفظتني اسم.
 

 الجناس الن اقص:  -4
 جاء يف تعريفه: "هو أن ختتلف الكلمتان يف أنواع احلروف، أو عددها، أو حركاهتا أو    

حمّرف، ومصّحف، والحق، ومضارع، ومذيّل، ومطّرف، وجناس  :ترتيبها، وهو أنواع منها
 العربّية؛ وقد ورد يف كتابات اإلبراهيمي كثريا بسبب األلفاظ املتشاهبة يف اللغة (02)قلب"

 ومن هذه األنواع أذكر:
 

  الجناس المضارع: 
 أبداهنم  يف التعذيبب املباركة الثورة ذهه يف ابتلوا ممّن":ومتث ل يف اخلطبة األوىل يف قوله -

خمتلفتان  )التخريب(و) التعذيب(؛ واجلناس هنا مضارع ألّن كلميت(06)لديارهم"لتخريب وا
 .املتقاربني يف املخرج إذ  ينتميان إىل جمموعة احلروف احللقّية )اخلاء(و )العني(يف حريف 

 

؛ واجلناس (00)الغالية" القطعة هذه ملدرارا والغيث والثمار العمارب وأيضا يف قوله: "وحنيي -
الثاء( املتقاربني (العني( و( الثمار( خمتلفتان يف حريف(هنا مضارع ألّن كلميت )العمار( و

 .يف املخرج؛ إذ  ينتمي األّول إىل جمموعة احلروف احللقّية والثاين ينتمي إىل احلروف الّلثوية
 

 ومن  ،ثبتنا وعلى حّبهانبتنا فيها  واليت زائر،اجل نسّميها اليت اإلسالم ويف قوله: "أرض -
خمتلفتان ) ثبتنا(و) نبتنا( كلميتف؛ واجلناس هنا مضارع (00)"أوذينا سبيلها ويف غّذينا نباهتا

 .الثاء( املتقاربني يف املخرج؛ إذ  ينتميان إىل جمموعة احلروف اللهوية(و )النون( يف حريف
ينا( و)أوذينا( فاجلناس هنا مضارع ألّن الكلمتني )غ ذّ  والشيء نفسه يالحظ يف الكلمتني
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املتقاربني يف املخرج إذ ينتميان إىل جمموعة  (هلمزةا(و )الغني( السابقتني خمتلفتان يف حريف
 .احلروف احللقّية

 

  ساعٍ  وكل واخلالف الفرقة إىل يدعو داعٍ  كل من إليهونربأ ويف قوله أيضا: "ونعوذ باهلل  -
 خمتلفتان ) التمزيق(و اجلناس مضارع ألّن كلميت )التفريق( (01)"والتمزيق التفريق يسعى إىل

 .فويةإذ  ينتميان إىل جمموعة احلروف الشّ  يف املخرج؛ امليم( املتقاربني(و )الفاء( حريف يف
 

 (00)"نصب دون من احلق إىل ..؛تعب غري من وكذلك جند هذا النوع يف قوله: "عفوا -
 .واجلناس هنا مضارع أيضا

 

 :الجناس المحر ف 
ومن أمثلته ما جاء يف رثاء اإلبراهيمي ألعّز أصدقائه؛ الشيخ عبد احلميد بن باديس       

 ؛ حيث إّن كلميت(01)(؛ إذ  يقول: "إّن بـ ع دك أتعب َمن بـَع دك"6912 أفريل 61املتوىّف يف )
ة حرف الباء و)بَعدك( تّتفقان يف عدد احلروف وترتيبها مع اختالفهما يف حرك)ب عدك(

حيث تدّل كلمة الب عد عن معن الفراق، وكلمة بَعدك عن مرحلة غياب ابن باديس عن 
 .راقأحبابه وأصدقائه؛ الذين سيواصلون الّدرب وسيعانون سّد الفراغ الذي خّلفه هذا الف

 

 :الجناس المصح ف 
ميل لالستعمار ومن أمثلته، ما جاء يف معرض استنكار اإلبراهيمّي لتقرير املفيت الع     

وأعدنا قراءته "املليء بالكذب واالفرتاء، ولكي يثبت موضعّيته، يقول البشري اإلبراهيمّي: 
 .(00)"استجالء أو استحالء

 

)استجالء( و)استحالء(؛ فاألوىل مبعن الكشف واالستكشاف  نلحظ هنا أّن الّلفظتني    
تّفقتا يف عدد احلروف وترتيبها، واختلفتا أّما الثانية فبمعن اعتبار الّشيء حلو املذاق، وقد ا

 .رهفوحّسه اجلمايل امل اإلبراهيمي الّلغوي، توظيفهما عن رصيد ويدلّ  حرف اجليم؛ يف نقطة
 

 بقّوة يف جّل خطبه ورسائلههذا احملّسن البديعي ومبختلف أنواعه؛ إمّنا وظّفه اإلبراهيمي      
فاء العبارة رونقا، ولإليقاع طربا؛ وليبعد امللل ليدعم املعن الذي يرتبط بسياق كالمه؛ وإلض

 والروتني لدى القارئ )كما أشرنا سلفا(.
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 الط باق: ثالثا/
كالم ي عدُّ الطّباق فّنا بالغّيا وحمّسنا بديعّيا؛ اهتّم به البالغّيون قدميا وحديثا، وقد ورد يف      

ّل على قيمة هذا احملّسن وِشعر العرب ونثرهم؛ ما يد () اهلل عّز وجّل، وحديث رسوله
 السلب(و البديعّي يف كالم العرب؛ وقد اهتّم اإلبراهيمي كثريا بالطّباق وبنوعيه )اإلجياب 

 كونه يسهم يف توضيح الفكرة وتعزيزها بإعطاء األضداد؛ فاألشياء بأضدادها ت عرف.
 

 طباق اإليجاب: -1
)مقتطفات من  خنتار اآليت ن البديعي،ومن أقوال اإلبراهيمي اليت متث ل فيها هذا احملسّ      

 :(08)اخلطبة األوىل(
 ؛حلّق والباطلسبحانه وتعاىل جعل السيف فرقانا بني ا -
 ؛املفسدمن  املصلححيث يبتليهم فيعلم  -
 احلياة؛ طريقا إىلاملوت وجعل  العبوديةمن  احلريةووّلد  الضعفمن  القوةفأخرج  -
 ؛اآلخرينوال حاىب  األّولنيوما ظلم  -
قوم فيفلحون ويعرض عنها قوم ها سّنته يف الكون وآياته يف اآلفاق؛ يتبعها ولكنّ  -

 ؛فيخسرون
 

نستشّف من هذه األمثلة أّن نوع الطباق الذي استعمله الشيخ اإلبراهيمي هو طباق       
جمازّي؛ ألّن هذا النوع من اجملاز أبلغ وأمشل، وقد أحسن توظيفه بشكل جلّي وقوّي؛ وهذا 

ما نِعي بأّن القّوة م نطلقها الّضعف؛ واحلرّية منشأها العبودية واملوت طريق إىل ما يّتضح عند
 احلياة؛ واالبتالء متحيص للصاحل ومتييز للطاحل.

 

كما جند هذا الّنوع من الطّباق أيضا؛ يف معرض شرحه ألساليب االحتالل يف العبث  -
سالمّية؛ يقول اإلبراهيمي: مبقّومات الّشعب اجلزائري؛ الذي مل ُيرتم أحكام الشريعة اإل

 ≠ ؛ ففي العبارة طباقان مها )اإلميان(09)"وحارب اإلميان باإلحلاد، والفضائل حبماية الّرذائل"
ازي؛ ألّن احملاربة احلقيقّية والفعلّية من الطباق اجمل الّرذائل(، ومها ≠ اإلحلاد( و)الفضائل

لعّل استعماله الطباق اجملازّي يف تكون بني األشخاص وبوسائل ماّدية حمسوسة وملموسة، و 
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هذا املقام أبلغ وأشّد، إذ  يتصّور للقارئ ِعظم اخلطب بشكل أوضح وأدّق عندما تكون 
 .)احملتّل الغاشم( احلرب بني صّف اإلميان )الشعب اجلزائري( وصّف الكفر

 

 :(02)أّما ما يعرف بالطباق احلقيقي؛ فقد ظهر يف عّدة أقواله أيضا؛ منها    
 )نصر( بني الكلمتني وحده؛ فالطباق حقيقيّ  األحزاب وهزمَ  جنده، وأعزّ  عبده رَ نص -

 .و)هزم(
 منوطا باإلميان والصرب؛ فالطباق حقيقّي بنيالكثرية على الفئة القليلة جعل نصر الفئة  -

 )القليلة( و)الكثرية(.
 

ختلفة يف املقال وجتدر اإلشارة إىل أّن الّشيخ اإلبراهيمي قد مّثل ألنواع الطّباق امل    
 الواحد، وذلك لتسلية القارئ وإبعاد الروتني وامللل عنه.

 

 طباق الس لب: -2
حه الّدين       من أمثلة هذا النوع، جند على سبيل املثال ال احلصر؛ ما جاء يف سياق مد 

عّية اإلسالمي، واصفا إيّاه بالّشمولية )يشمل الدنيا واآلخرة(؛ إذ  تعّرض إىل األحكام الّتشري
اليت ختّص كل جماالت احلياة، يقول اإلبراهيمي: "وبن أصوهلا على الفطرة وما حتتمل وما ال 

، وهو جمازّي أيضا؛ )حتتمل( و)ال حتتمل(؛ ويظهر طباق الّسلب بني كلميت (06)"حتتمل
وِمث ل ذلك ما جاء يف كالمه عن جهود احلكومة الفرنسّية؛ يف تقّصي كّل شاردة وواردة 

أعضاء اجلمعّية، يف قوله: "وحتمل الكالم من املقاصد وحّظها ما يطيق وما ال يكتبها 
ويبدو أّن اإلبراهيمي جلأ يف تعبريه هذا  )ال يطيق( يطيق( و( وقد طابق بني (00)يطيق.."

 .باستعمال طباق الّسلب؛ بتكرار الفعل نفسه من أجل الّتوكيد
 

 يف عملهم؛ الذين ميارسون اإلمامة من ويف مثال آخر، ينصح األئّمة غري املخلصني     
"كّل هذا وحنن ال نريد هلم قطع املرّتب، وإمّنا نريد هلم تثبيته :أجل املرّتب ال غري، قائال

وهذا طباق حقيقّي؛ أورده لتوكيد  )نريد(ال نريد( و(؛ فطابق بني (00)واستحقاقه بشرف"
 الفعل وإيضاحه. 
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فنحن ال " :ق احلقيقي يف الكثري من املقاالت منهاوجند مثل هذه األنواع من الطّبا     
ال نسكت( ( ؛ فطابق بني(01)نسكت حىت تنصف، وهي ال ترضى حىت نسكت"

 نسكت( لتوكيد الفعل أيضا.(و
 

ويف قوله أيضا: "االستعمار... قد خرج من أرضكم ولكّنه مل خيرج من مصاحل أرضكم      
؛ فطابق بني )خرج( و )مل خيرج( (00)عضكم"ومل خيرج من ألسنتكم؛ ومل خيرج من قلوب ب

 وكّرر ذلك ثالث مرّات؛ لتوكيد الفعل وترسيخه. 
  

 المقابلة:رابعا/ 
إّن املقابلة بعناصرها املتضاّدة ال توّظف لتحسني األسلوب فقط، بل هي قطعة فنّـّية ال     

إيصاهلا دون إيراد عنها للتعبري عن املعاين؛ اليت ال يستطيع  - املتمّكن - يستغين الكاتب
 .الكلمات وأضدادها

 

ومن أمجل املقابالت اليت وردت يف القرآن الكرمي، لتعّدد األلفاظ املتضاّدة فيها؛ قول     
ِإنَّ َسْعَيُكْم  (3) َوَما َخَلَق الذََّكَر َواْلُأْنَثى (2) َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى (1) َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى﴿ :اهلل تعاىل

َوَأمَّا َمْن َبِخَل  (7) َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى (6) َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى (5) َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى (4) َششَّىَل

نستشّف من اآليات؛ أّن ؛ (01)﴾(10) َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُعْسَرى (9) َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى (8) َواْسَشْغَنى
أعطى وخبل، اتّقى واستغن، صّدق وكّذب، اليسرى ( اظ وهياملقابلة مشلت أربعة ألف

 والعسرى(؛ وقد جاءت بأسلوب بديع؛ شّكل موسيقى فريدة من نوعها.

 

أّما البشري اإلبراهيمي فقد وّظف املقابلة بكّم أقّل من الّسجع واجلناس والطّباق، على       
 واحدة، ويتطّلب الرتتيب والتتايلرة الاعتبار املقابلة تتكّون من ِطباق متعّدد؛ يرِد يف العبا

 يراعى يف ذلك املعن قبل املبن، وهذا ليس بالّسهل على كّل أديب أو خطيب. 
 

جند اإلبراهيمي قد وّظف املقابلة لتأكيد املعن وتوضيحه، مثلما ورد يف سياق تقدميه      
 (00)يسّكنها عن الّشر"معاين احلكمة من الّصيام حيث يقول: "ُيّرك الّنفوس إىل اخلري، و 

وجاءت لتقويّة معاين الّصوم اليت هي فعل  )اخلري والّشر(، و)ُيّرك ويسّكن( واملقابلة هنا بني
 )شهوات البطن والفرج(. اخلريات وترك الشهوات
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 :خاتمة
إّن ما  ّم رصده يف هذا املقال حول الّتصوير البالغي؛ والتشكيل اإلبداعي يف أدب     

جودة  قدرته الفائقة علىبشري اإلبراهيمي؛ ما هو إاّل غيض من فيض؛ ألّن الشيخ حمّمد ال
جعلت جّل كتاباته تعّج باحملّسنات البديعية املختلفة؛ اليت تزيد  الفيّن املتنوّع؛ الّتصوير

 وبة؛ وت عطي أفكاره و ضوحا ودقّةعباراته رونقا وهباء؛ وت ض في على أسلوبه ح سنا وع ذ
نة وي سرة؛ تارة سجعا وتارة جناسا؛ ومرّة طباقا وَتسرح بذهن القارئ  وأخرى مقابلة.  مي 

 

العامل املتمّرس يف ؛ كيف ال وهو البيانأمري فارس البديع و  -رمحه اهلل -حّقا إّن الشيخ  
قامة من قامات اجلزائر الدينّية اخلبري بأسرارها، الفقيه يف آداهبا؛ إنّه  علوم العربّية وفنوهنا؛

 والعلمية واألدبّية؛ عاش رجال ومات رجال؛ والرجال ميضون ويبقى الّنهج واألثر. والسياسّية 
 

 والهوامش اإلحاالت
 6980اجلزائر؛  ،عبد امللك مرتاض، فنون النثر األدب يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية -(6)

 .199ص
 (6900 )من مواليد جانفي هو جنل الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي؛ أمحد طالب اإلبراهيمي؛ -(0)

رجاالت أبرز متحّصل على شهادة جامعية يف الطب؛ شغل منصب وزير )سابقا(؛ وي عّد أحد 
 .السياسة اجلزائريني

 . 71ص؛ 0229؛ يت احلكمةب عبد امللك بومنجل، النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، -(0)
املكتبة  ،9ّمد أبو الفضل إبراهيم،جحم :أبو العباس الشريشي، شرح مقامات احلريري، تح -(1)

 .01، ص6990بريوت، لبنان؛  العصريّة،
 علم البديع، دار العلوم العربية، بريوت؛ لبنان :حممود أمحد حسن املراغي، يف البالغة -(0)

 .609، ص6996
 تبريو  ؛آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي؛ مطبعة دار الغرب اإلسالمياإلبراهيمي؛ ينظر:  -(1)

 ألوىل؛ جامع كتشاوة(.اوما بعدها )مقتطفات من اخلطبة  020 ؛ ص0جلزء ا؛ 6/6990ط
 .020صنفسه؛  صدرامل -(0)
 .602صعلم البديع،  :حممود أمحد حسن املراغي، يف البالغة -(8)
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 .020ص؛ 0جلزء اآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي؛ اإلبراهيمي؛ ينظر:  -(9)
 .021ص ه؛نفس صدراملينظر؛  -(62)
 والصفحة. نفسه صدراملينظر:  -(66)
 .062صحممد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر،  -(60)
عائشة حسني فريد، رشى الربيع بألوان البديع يف ضوء األساليب العربّية، دار قباء للطباعة  -(60)

 .681ص، 0222والنشر والتوزيع، القاهرة، 
يخ حمّمد البشري اإلبراهيمي والّلغة العربّية، جمّلة الثقافة، دار عبد الرمحان شيبان، اإلمام الشّ  -(61)

 .00ص؛  80؛ العدد6980األّمة، 
 .020ص؛ 0جلزء اآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي؛ اإلبراهيمي؛ ينظر:  -(60)
 .020ص نفسه؛ صدراملينظر؛  -(61)
 .00صحممد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر،  -(60)
 . 609صنفسه؛  صدرملا -(68)
 .019صنفسه؛  صدرامل -(69)
علم البديع، دار العلم للماليني  :بكري شيخ أمني، البالغة العربّية يف ثوهبا اجلديد :ينظر -(02)

 .609ص. 1/0220بريوت؛ لبنان؛ ط
 .021ص؛ 0جلزء اآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي؛  -(06)
 .021صنفسه؛  صدرامل -(00)
 والصفحة. نفسه صدرامل -(00)
 والصفحة. نفسه صدرامل -(01)
 .020صنفسه؛  صدرامل -(00)
 .099صحممد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر،  -(01)
 .06صنفسه؛  صدرامل -(00)
وما بعدها )مقتطفات من  020ص ،0اجلزء ؛اإلبراهيميآثار اإلمام حممد البشري  ينظر: -(08)

 ؛ جامع كتشاوة(.األوىل اخلطبة
 .79 صعيون البصائر،  ،حممد البشري اإلبراهيمي -(09)
 .021 ؛020ص؛ 0 جلزءا  اإلبراهيمي؛اإلمام حممد البشري آثار  ينظر: -(02)
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 .010صحممد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر،  -(06)
 .608صنفسه،  صدرامل -(00)
 والصفحة. نفسه صدرامل -(00)
 .609صنفسه،  صدرامل -(01)
 .020ص ،اآلثار ؛اإلبراهيمي: ينظر -(00)
 [.62إىل  6سورة الليل؛ اآليات:] -(01)
 .000صحممد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر؛  -(00)
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 ة مثقف جزائري وسيرورة ذات فاعلةمسير ؛ براهيمياإل البشير تجربة الكتابة عند
 

 

 

The writing experience of Al Bachir Al Ibrahimi:  
the march of an Algerian intellectual and an effective self process 

 
  بوختالة ونيسةد.                                                       

 )الجزائر( 2سطيف -محمد لمين دباغين  جامعة                                       
 
 

 

 60/20/0202 تاريخ القبول:                               09/20/2002 تاريخ اإلرسال:
 

 ملخص: 
حتليال وتنظريا وتشخيصا لواقع  ،كثرية هي الدراسات اليت تناولت قضايا العروبة واإلسالم   

التجربة الثقافية يف اجلزائر وعالقتها بالغزو الفكري الذي شهد تغريب اهلوية والذات، لكن 
اسات املعمقة اليت تشكل اجلانب األهم واألساسي يف املمارسات تكاد تنعدم تلك الدر 

 االجتماعية املاثلة يف ثقافة الذات يف جتربة العالمة حممد البشري اإلبراهيمي.
 

ر مفهوم الذات واهلوية انطالقا لقد استطاعت كتابات الشيخ املفكر واملصلح أن تصوّ 
لتبلور يف شخصية مشروع مثقف اعرب إسالمي، اجته حنو  من وعي منبثق عن مرياث

املبشرة  جزائري متجذر يف حميطه العام واخلاص جبميع معطياته التارخيية والقومية والدينية...
بصريورة مستقبله جملتمع يطمح إىل اللحاق بركب اجملتمعات احلديثة، وخلق جو أنسب 

املداهن، أو الثقافة  ملظاهر احلياة لدى اجلزائريني. ومل يكن الشيخ يسعى إىل نوع من الفكر
 نبثقا من فكر ثوري مسكوٍن هبواجسبل إن أدبه كان م -كما ي شيع بعضهم-املدجنة 

الثورة والتنمية والتعريب واسرتجاع مظاهر اهلوية املسلوبة، متجٍه حنو اإلميان باملستقبل والعلم 
 والعقيدة واإلنسان.

  

 تداولية اخلطاب.، الذات، لثقافةا، البشري اإلبراهيميالكتابة، : الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
      Many studies dealt with the issues of Arabism and Islam 

analysis, theorizing and diagnosing the reality of the cultural 

experience in Algeria and its relation to the intellectual invasion 

that witnessed the alienation of identity and self, but there are 

almost no in-depth studies that are the most important and 

fundamental aspect of the social practices in the culture of the 

self in the experience of Mohammed Al-Bashir AL-Ibrahimi. 
 

      The writings of the intellectual and reformer Al Ibrahimi 

were able to visualize the concept of self and identity based on 

an awareness emanating from an Arab-Islamic heritage, which 

turned towards the descent and crystalization in the personality 

of an Algerian intellectual project rooted in its public and private 

surroundings all its national and religious aspects that hopes for a 

society that aspires to catch up with modern societies, and create 

an atmosphere that is more suitable for the manifestations of life 

for Algerians. The Sheikh did not seek a kind of domesticated 

thought, or domesticated culture, as some of them are common, 

but his literature was derived from a revolutionary thought 

haunted by the obsessions of revolution, development, 

arabization and the restoration of the manifestations of stolen 

identity, oriented towards faith in the future, science, faith and 

man. 
 

Keywords : The writing, Al-Bashir AL-Ibrahimi, the culture   

the human self, pragmatic of discourse.  

 :مقدمة
 مستعينا يف ذلك ،عظماء اجلزائر أحددت تصر جتربة كتابية خلّ خم املنجزعرض هذه ي

أرسخ النصوص اليت شكلت رؤية ثقافية ثاقبة، أهلمت الباحثني وفتحت أمامهم جمال ب
اطت اللثام عن فكر أم، و اإلبراهيمية دراسة جمموعة من القضايا الفلسفية والعقدية واللغوية

ة اهلوية بكل وسبق صائب يف معاجلة قضايا الذات اجلزائرية القابعة حتت سلط صاخب
 أشكاهلا ومكوناهتا وموروثاهتا.
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إن قراءة فاحصة يف تلك اآلثار اليت مجعت عن الشيخ ستتكشف من ورائها ال حمالة 
تلك اللوحات الثقافية اليت متازجت ألواهنا، لتصور سيمياء الذات، وتتيح للقارئ الفذ تأويل 

اجملتمع الذي عاش فيه، باحثا عن  أبعادها، انطالقا من تتبعه ملسرية الشيخ ذاته، وصريورة
 .درب الكشف عن معاملهما يضيءعناصر الثقافة والتثاقف، وكل ما من شأنه أن 

 

مسرية مثقف  ؛االبراهيمي البشري جتربة الكتابة عند"وسيحاول هذا املنجز املوسوم بـ: 
 جييب عن جمموعة من التساؤالت اليت يطرحها قارئ أن" فاعلةجزائري وسريورة ذات 

باملفاهيم اللغوية  لفكر مفعمتداول من كاتب الملا أ ثِر عن  ، وذلكنصوص اإلبراهيمي
املرجعيات و اجلمالية الدعائم  ماهيأهم التساؤالت:  ومن ة والثقافية والسياسية ...،واألدبي

 ؟اإلبراهيمية عناصر الكتابةالثقافية املؤسسة ل
 

ندرج حتته من تساؤالت فرعية؛ ميكن وما ي ،ويبدو أن اإلجابة عن هذا التساؤل العام
 اهيمية باستخدام املنهج التداويلأن حتصل إذا ما حاولنا مقاربة مجلة من النصوص اإلبر 

القائم على االستقراء والتحليل ووصف التجارب. مستعينني على ذلك باالستشهاد ببعض 
لفات اليت كشفت االقتباسات املباشرة من آثار الشيخ، والشواهد املبثوثة ضمن بعض املؤ 

يف زمنها، وسريورة االنتفاع هبا حىت يف أيّامنا  تهاهي األخرى عن جودة السبك وبراغماتي
على أن حبثنا هذا ليس بسابقة، وإمنا هو إضافة حنسبها ستضفي قراءة  ما يدلّ  هوهذه. و 

 أخرى جلهود الشيخ. 
 

  وسيكون مسار هذا املنجز مكونا من مجلة املباحث اآلتية:      
 عناصر الثقافة: .1

العديد من اخلصائص يف وتشرتك   ،تنقسم  عناصر الثقافة إىل العناصر املاديّة واملعنويّة    
 منها:اليت نذكر  ،والسمات

ومتثل   ،هي العناصر اليت يشرتك فيها أفراد اجملتمع كلهم، وهي أساس الثقافة العمومّيات: -
ة اللغ: مثل ؛عامة لكل جمتمع من اجملتمعاتاملالمح العامة اليت تتميز هبا الشخصّية ال
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والعادات والتقاليد والدين والقيم، وت فيد هذه العمومّيات يف ربط أفراد اجملتمع  سوامللب
 واجتاهاهتم وزيادة روح اجلماعة والتماسك االجتماعّي بينهم.

 

كالعناصر   ؛تلك العناصر اليت يشرتك  فيها جمموعة معينة من أفراد اجملتمع اخلصوصّيات: -
وترتبط  اخلصوصيات بالطبقة االجتماعّية  ،اليت تتعلق باملهارات األساسّية للمهنة مثالا 

 فالطبقة األ رستقراطّية يف اجملتمع ختتلف  ثقافتها عن الطبقة املتوسطة. 
 

رّ : هي العناصر اليت تظهر حديثاا، و البدائل واملتغريات -  ب ألول مرة يف ثقافة اجملتمعجت 
  ل جديدة يف امللبساشكأخليار مفتوحاا أمام اإلنسان يف تبنيها أو تركها، كظهور ويكون ا

 .  (6)أو طريقة إلعداد الطعام مل تكن موجودة من قبل يف اجملتمع
              

 . إنتاج الدوال الثقافية في كتابات العالمة اإلبراهيمي:0
اج أدب إنساين أعاد تشكيل لقد سار الشيخ البشري اإلبراهيمي خبطى ثابتة حنو إنت

 اص مبختلف مالبستهما وتناقضاهتماالواقع عامة والواقع العرب واجلزائري بشكل خ
 عرب عنمستأنسا برقعة اجلغرافيا البشرية، متجاوزا حدود الكشف والتصوير بآليات معينة، لي

العام للمجتمع سبل امتالك ذلك الواقع ثقافيا وفنيا ومجاليا، باالعتماد على البناء الفكري 
وعلى اخليال الواعي، الذي يعيد تشكيل الواقع يف صورته العميقة الكاشفة عن أغواره بعيدا 

 عن السطحية والفهم احملدود.
 

ومما ال شك فيه أن ذلك التصوير قد خيتزل موقف الكاتب، ويربز تدخل عوامل 
 نتاجه الفينات على جمريات تطور إنفسية واجتماعية سيطرت يف حلظة ما من اللحظ

واستكملت رؤيته، وأعانته على احتواء املوضوعات وحتويلها إىل صوغ فين مبدع ومجيل 
؛ صوغ يتكشف ثقافيا ومجاليا (0)يتجاوز قشور الواقع إىل ما وراءه من تشابك وتعقيد

 انطالقا من جذور اجملتمع نفسه، ومن خصوصية الذات ذاهتا.
 

 أدبيات الشيخ اإلبراهيمي:تداولية الخطاب الثقافي وتجلياته في  .3
من املعروف يف عرف الباحثني أن التداولية هتتم جبميع شروط اخلطاب، وتعتمد 

ما يتعلق مبظاهر هذا  أسلوبا ما يف فهمه وإدراكه، كما هتتم بكيفية استعمال اللغة وكلّ 
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االستعمال وخصائصه، من حوافز نفسية للمتكلم، ومناذج اجتماعية تتحكم يف موضوع 
واملظهر  ،الشكلية الرتكيبية بالعالقات عني الذي الرتكييب املظهر كل ذلك يف مقابل اب،اخلط

، والواضح أن (0)الداليل الذي يعن بالعالقات القائمة بني مدلول الوحدات اللغوية والواقع
ف مجلة من الصيغ واألدوات للداللة على القوة ذلك هو ما سعى إليه الشيخ، حينما وظّ 

كالتقرير واالستفهام  والنفي والطلب والدعاء والرتجي   ؛اليت يريد تضمينها كالمهاإلجنازية 
تصب يف كيان ما يعرف باملقاصد "أفعال كالم  -يف احلقيقة -تلك األدوات  وغريها، وكلّ 

تطبيق املفهوم  نّ إأي ؛ (1)"واملعاين واإلفادات اليت تستفاد من صيغ التواصل العرب وألفاظه
نصوص الشيخ يربز خصائصها، ويفسر الذهنية املتحكمة يف إنتاج الثقافة التداويل على 
يرصد التنظيم احملكم إلنتاج اخلطاب اللغوي يف ضوء نسق من القواعد و  ،وفهم مدلوالهتا

ه ميكن إجراء قراءة حتليلية قائمة على وبذلك كلّ  ،السيكولوجية واالجتماعية والثقافية املتاحة
 نذهب يف حتليل عناصرها بعيدا، لنلتمس كلّ حيث ص اإلبراهيمية، داللة املعاين يف النصو 

 االحتماالت الثقافية اليت ميكن أن تشع هبا.
 

بناء على ما سبق ميكن أن نستجلي سيمياء الثقافة يف النصوص اإلبراهيمية بالوقوف 
 على ما يأيت:

 
 

  :ثقافة الذات ماثلة في شخص اإلبراهيمي 
العظماء فال يندثر فيهم إال العنصر الرتاب  ميوت"براهيمي: اإليقول الشيخ البشري      

 ة حترك، ورابطة جتمع، ونورا يهديوتبقى معانيهم احلية قو  (،الذي يرجع إىل أصله )األرض
ف كل ما خيلّ   وعطرا ينعش، وهذا هو معن العظمة، وهذا هو كون العظمة خلودا، فإنّ 

 . إنّ (0)"هم، وأفكار يهتدون هبا يف احلياةالعظماء من مرياث هو أعمال ُيتذيها من بعد
عما خيتلج به قلبه وضمريه من آراء " من خالله الذي عرّب ] أدىن تأمل يف هذا النص

الكثريين يتخذون من مهنة الكتابة وسيلة لإلشادة بأفكار ومبادئ ال  وأحاسيس، إذ إنّ 
عن العظمة، فعلى  يوحي باالفرتاض املسبق الذي تضمنه سياق احلديث [(1)"يؤمنون هبا

فإن  ،خصية اإلمام ابن باديس رفيق دربهعن ش الرغم من أن اخلطاب موجه حنو من يبحثون
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املقام يقتضي القول بأن الرجل يفهم معن العظمة ألنه عظيم، تتجسد معاين العظمة يف 
ت عنه تلك الدالالت شخصيته نشأة وتكوينا وإشعاعا وقوال وكتابة وسلوكا، وهذا ما عربّ 

إن اإلبراهيمي "  عنها الشيخ العرب التبسي يف كثري من اجملالس:ليت تضمنها نصه، وعرّب ا
املفهوم  . وعليه ميكن القول إنّ (0)"فلتة من فلتات الزمان، وإن العظمة أصل يف طبعه

التخاطيب املستفاد من هذا النص هو االستدالل على صناعة الذات الكامنة خلف مفهوم 
ل الذي ال يبايل مبظاهر احلياة الزائفة الزائلة، ويسعى إىل إسعاد غريه كي الرجل العظيم، الرج

هذه املتضمنات توحي باكتساب الروح قبسا من النورانية اإلهلية، ومضيها  يسعد هو؛ وكلّ 
 .(8)حنو االقتداء بسبل األنبياء

 
 

  ثقافة االنتماء 
 استخالص، ميكن شىّت تتجلى ثقافة االنتماء يف الذات اجلزائرية من خالل أشكال  

اليت وردت يف نصوص اإلبراهيمي، وميكن  السياقاتجمموعة من  مفهومها من خالل تأويل
 الوقوف على هذه األشكال من خالل ما يأيت:

 

 ثقافة االنتماء إلى الوطن: أ. 
أقل ما ميكن أن يتكشف لنا يف هذا املقام هو ثقافة احلب اليت ارتسمت خمارج  إنّ 

 مة "حب" على صفحات الشوق واحلننيبأصوات اهلمس اليت محلتها كل حروفها كي ترنو
مث الدالة على تبادل مشاعر األبوة والبنوة بني ابن بار وأم رؤوم، ابن نشأ بني األحضان، 

، إىل أن عاد إىل الديار؛ تلكم هي اللغة الشاعرية اليت غاب وارحتل جبسمه بني األقطار
ثقافة حب الوطن، وتغرس يف قلبه روح النضال من متلق خلطابات الشيخ  تزرع يف كلّ 

 أجله، والوعي بفضائله. 
 

الوطن احلبيب: رضيت من قسمة اهلل أن مل جيعلين أبا ألبناء  أيها"الشيخ: لنتأمل قول 
]...[ بل جعلين أبا ألبنائك كلهم، يلوذون من علمي  الصلب وأفالذ القلب وحدهم

بوتك يل أن رضيت ببنويت لك، وميينا لو تربجت ]...[ ورضيت فوق الرضا بأ بكنف رعاية
َا رأيت لك عديال، وال  )*(يل املواطن يف حللها، وتطامنت

َ
يل اجلبال بقللها، لتفتنين عنك مل
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اختذت بك بديال، وإذا كانت أوطان اإلسالم كلها وطن املسلم حبكم الدين، فإن 
ول اهلل أسوة حسنة يف اختصاصك باهلوى واحلب من حكم الفطرة السليمة، ولنا يف رس

 . (9)"حبه ملكة وحنينه إليها
 

   ج، وأما فراقك فشدة يعقبها الفرجأما الشوق إليك فحدث وال حر "وقوله أيضا: 
ومعذرة إليك إذا كنت ارختيت، مث  ... ع منها األرجوأما احلديث عليك فأزهار تضوّ 

صدور، ويدفعون هبا يف انتخيت، فإمنا هي خنوة األباة األشاوس، يدفعون هبا وساوس ال
 .(62)"صدور الوساوس

  

لقد تفنن الشيخ حقا يف التغين ببالده وأمسعت كلماته األصم، ومل يكن ذلك إال أنينا 
قت اقتطره قلب الرجل دما واعتصرته قزحيته عربات، إنه اللوم الذي لزم النفس اليت طلّ 

ه عن عزم وإقدام ونية حضن الوطن يف صمت، مث ما لبث أن خاطبه العقل الرشيد لينبئ
واسع الدائرة الخالصة وقصد شريف غايته موسومة بشارة "احلب" من جديد، ذلك الفلك 

 الذي يتجلى يف إعادة االعتبار لذات اجلزائر، منبت اهلوى، وسكن الروح.
 

 ثقافة االنتماء القومي )العروبة(:ب. 
عربية األمة العربية، بقدر لسنا قاصدين بذكر هذا االنتماء الفصل بني عربية اجلزائر و 

كلما مس   ،ما نقصد بأن الشيخ توجه حنو إبراز رابطة الوالء اليت كانت اجلزائر جتدد عهدها
الوطن العرب لغوب أو أملت به نائبة من نوائب الدهر، وذاك هو الدرب الذي سلكه 

ل وجود أهم يف ظ ،تها اليت ترعرعت يف كنفهااإلبراهيمي، مقيما الوصال بني اجلزائر وأمّ 
فا مكمن الداء عناصر اهلوية: الدين واللغة )اإلسالم والعروبة(، حامال مهوم هذه األمة، كاش

 .وباحثا عن الدواء
 

إذا استلزام حواري وأقوال مضمرة وأفعال كالمية أجنزها الشيخ يف خطابه، مدلال  هو
مل؛ يقول الشيخ يف على كل ذلك مبعان حتيل على مفاهيم ختاطبية ُيتاج استخراجها إىل تأ

وهذا الوطن " فلسطني واجباهتا على العرب( خماطبا خنوة العرب واملسلم:) عيون البصائر
وطن  ]...[ ينا بثمراته، وتقلبنا بني جباله وسهوله يف النضرة والنعيمذِّ الذي نبتنا يف ثراه، وغ  
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ذلك التواريخ عرب املنتسب، يشهد بذلك القلم واللسان، واألمساء واألفعال، وتشهد ب
املكتوبة، واألخبار غري املكذوبة، فإذا تظلم وتأمل لفلسطني وامتعض وارمتض للعدوان 

حق  عليها، وإذا هنض يواسي ويعني، ويسعف ويسعد، فهو حقيق بذلك، وإن ذلك لبعض
والتظلم  ،وجعمن الصحيح أن التفجع والت وهل" قائال:مث يصف الداء  .(66)"فلسطني علي

 .(60)"حققوال تتعاىل واالحتجاجات تتواىل، هي كل ما لفلسطني علينا من والتأمل، واأل
 

ويوجه االنتقادات الالذعة للحكومات العربية والشعوب العربية وزعمائها عن تلك 
أيها العرب ما أضيع حكمة األسالف "املواقف املهينة بإزاء قضايا العروبة والوحدة قائال: 

لسماء وحكمة احلكماء، ما ال يبليه الرتاب وال تنسيه عندكم، لقد أبقوا لكم من وحي ا
األحقاب، وما لو عملتم به لسد م الكون أئمة، وقد م الكائنات باألزّمة ]...[، ولكنكم 

، وخضعتم ها العرب: أطعتم الكرباء فأضلوكم]...[ أي أضعتم الرتاث بتشاكس الوراث،
م، وحىت ألقيتم باملقاود ملن مساهم لألمراء فأذلوكم، حىت لِن ت م للعاجم، ودنتم لألعاج

أجدادكم رقاب املزاود، فوُيكم: أغين ويقرتض؟ وحمجوج ويعرتض؟ عز الداء وغاب 
  .(60)"اآلسي...مل يأس  جراَحكم ألف  "دكتور"، فهل يأسوها "دكتاتور"؟

 

، ومن احلكمة ما ينم عن عظمة الرجل فعال وتأسيه البيانتنضح بإن هذه الكلمات 
بل  ،الدالالت مل ختلدها الذكريات فقطن هذه منربة نبعت  فكلّ  قدوة ومنربا، ()مبحمد 

 .وليد األزمات هوت لتحكي واقعا عنب
  

ض غباٍر اطمأنت حتريك أوتار طال العهد بسكوهنا، ونف"يف سبل  اءا آر وأبدى الشيخ  
، ونقد خصال من الضعف والفسولة واخلور عششت يف نفوسنا حىت النفوس إىل ركوده

، مث أرسل أيقونات تعكس رد فعله (61)«ألفناها وركنا إليها، حىت أصبح الفطام عنها صعبا
ت أمته متناثرة متفرقة، إهنا ، وصريّ وطنهجتاه األزمة اليت حرمته لذة العيش يف أحضان 

ها حينما يدرك معن "عيد معضلة الوحدة، تلك الشفرة اليت أراد للقارئ العرب أن يفكّ 
من رموز الفداء والتضحية  املسلمون افهموا ما يف هذا العيدأيها "": األضحى وفلسطني

واملعاناة، ال ما فيه من معاين الزينة والدعة واملطاعم، ذاك حق اهلل على الروح، وهذا حق 
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فما العيد إال رمز للوحدة العربية واإلسالمية، وما التزين فيه إال مظهر  ،(60)"اجلسد عليكم
صهيون ببين جلدته بنو ة الواقع املرير، الذي يعيشه كل واع مبا فعل خارجي ال يعكس حقيق

 ة.كلهم، ألن القضية قضية هوية أمّ 
 

بني سطور هذا اخلطاب وخطابات أخرى للشيخ ما انفكت تدافع عن احلجاز 
أ ثقافة ن نقر أ، ميكننا ئرواملدينة وبالد الشام ومصر والعراق وتونس واملغرب وليبيا، وعن اجلزا

 .عربية مزقتها الفرقةذات 
 

 ثقافة االنتماء المغاربي واإلفريقي: . ج
تتكشف الذات املغاربية يف نظر الشيخ من خالل النظر إىل الشمال اإلفريقي على أنه 

وقطعة من وطن العروبة الكبري، وبقية مما فتح عقبة واملهاجر  اإلسالم،فلّذة من كبد 
بية واإلسالم، طمرها االستعمار...وطمس كنوزا من تراث العر "فيه  ، وأنّ (61)وحسان

 .(60)"حماسنها حبضارته قصدا
 

قويا يف  االعقول النرية اليت ميكنها أن تكون سندا وعونالشيخ يف مقام آخر خاطب و 
أيها املغاربة، إن "استخراج تلك الكنوز بإحياء األخالق واآلداب والتاريخ، ودعاها قائال: 

تعرفون، بل عرف منه ماال تعرفون، وهو أنه منتج للقوة كم عرف من دينكم أكثر مما عدّو 
]...[ فهل لكم أن تراجعوا  والفضائل، فلذلك حاربه عاملا به، وكنتم عونا له على حربه

. ويف ذلك إشارة إىل احلصن (68)"أضعتمبصائركم ]...[ فتعلمون أي ذخائر من القوة 
 اهلل وسنة رسوله.  املنيع الذي ما كان ينبغي للمغاربة أن يهجروه: كتاب

 
 

  ثقافة المقاومة 
اهتا، حيث إهنا تستمد ذلك متثل املقاومة يف فقه اإلبراهيمي ظاهرة ثقافية هلا أدبيّ       

الشكل من العمل الثقايف والتعبئة السياسية، اللذين ميثالن أرضا خصبة تستولد املقاومَة 
. ويتوضح من (69)بالضمانات املسلحة وحتتضنها، وتضمن هلا استمرار مسريهتا وحتيطها

ذلك أن جناح املقاومة مرهون بقدرهتا على استمالة أكرب عدد ممكن من فئات الشعب 
املقاومة املسلحة يف  نّ إوإقناعه هبا، مما خيلق وعيا جديدا مبفهوم القومية والوطنية، أي 
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وإذا   ،ألرض]بل[ هي مثرة لزراعة ضاربة جذورها عميقا يف ا ليست قشرة،»معناها األعمق: 
نبع من إرادة التحرير، وإرادة تكان التحرير ينبع من فوهة البندقية، فإن البندقية ذاهتا 

املقاومة  ؛التحرير ليست سوى الناتج الطبيعي واملنطقي واحلتمي للمقاومة يف معناها الواسع
 .(02)«على صعيد الرفض، وعلى صعيد التمسك الصلب باجلذور واملواقف

 

خ إذا دعوته الثقافية إىل املقاومة وحترير الشعب اجلزائري، مبينا أهنا: لقد بدأ الشي 
، ومكرسا مبدأ الذود عن العرين، ومحاية (06)"بتحرير العقول متهيدا للتحرير النهائي بدأت"

حىت  ،املعمر غاص يف التعرف على جذورها ن أشار إىل أنّ أمقومات اهلوية اليت سبق و 
 (00)حملتل عموما واجلزائري بصفة خاصة، بفرض قشور حضارتهه صورهتا لدى العرب ايشوّ 

ثقافته هذه كانت مبشرة بانتصار  ، والواضح أنّ ستالباالوكل أشكال التغريب واهليمنة و 
 اجلزائري لذاته.

 

 :الثقافة الدينية والحس العقدي 
آثار نالت جتربة الكتابة واإلبداع يف البعد الديين للذات اجلزائرية حظها الوافر من 

العرب يشري  استدعاء الرافد الديين املتعايل يف اخلطاب ]...["الشيخ اإلبراهيمي، ويبدو أن 
 إىل بعد تداويل خاص هلذا اخلطاب، ملا هلذا الرافد من أثر يف نفس املتلقي العرب على مرّ 

رة واشرتاك هذه اخلطابات مع هذا الرافد يف املعن؛ يعطي هذه اخلطابات بالضرو  .التاريخ
فها بواسطة الشيخ قد تشبع بالثقافة اإلسالمية، ووظّ  حيث جند أنّ  ،(00)"معن متعاليا أيضا

فليس مثة  وظيفا ينبئ عن متكنه منهاناص ومجلة أخرى من أدوات االتساق واالنسجام تالتّ 
فالرجل يف  ،بعباداته أو معامالته أو عقائده عنوان خال من اإلشارة إىل الدين اإلسالمي

ية داعية وفيلسوف ومفكر مسلم، ويف انتقال كل هذه املوروثات والقيم من سياقها النها
يظهر املوروث الثقايف ليمنح قيمة  على سياق اجتماعي، يين إىل عالمات لغوية دالةالدّ 

 مجالية ورؤية تداولية جديدة للخطاب.
 

 بة اإلبراهيميةكتامات الدينية قد أعطت بعدا آخر للتلك املقوّ  ولسنا نبالغ إن قلنا بأنّ 
 ألن الذات اجلزائرية كثريا ما تبحث عن نفسها يف ظل عقيدهتا، مهما سارت هبا األهواء.
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ى الشيخ نشر الثقافة اإلسالمية من خالل نشاطاته ضمن مجعية العلماء لقد حترّ 
 م من خمتلف الشوائب اليت علقت بهاملسلمني وخارجها، سعيا منه إىل تطهري اإلسال

به إىل نقاوته األوىل يف عهد الصحابة والتابعني، ليشكل يف العصر احلديث قبسات والعودة 
نور وقوة روحية للمسلمني اجلزائريني تدفع هبم حنو تطهري أرضهم من الفكر النصراين الذي 

الوسائل. وها حنن أمام نص مفعم باملعاين السامية اليت  ر نشره والتبشري به بكلّ حاول املعمّ 
فينهض يف  وتبعث ثقافة حقة يف ذات اجلزائريم فوهات البنادق الفرنسية، ميكن أن تلج

... فمن آثارنا بث الوعي واليقظة يف الشعب، حىت أصبح يعرف " مهة وعزم ليحمي هويته:
عليها  ما له وما عليه، ومنها إحياء تاريخ اإلسالم وأجماد العرب، اليت كان االستعمار يسدّ 

 عقائد اإلسالم وعباداته من أوضار الضالل واالبتداعتطهري ... ومنها  منافذ شعاعها،
وإبراز فضائل اإلسالم، وأوهلا االعتماد على النفس، وإيثار العزة والكرامة، والنفور من 

...، ومنها بذل املال والنفس يف سبيل  ة أو االستسالم ...، ومنها العلمالذلة، واالستكان
  .(01)«ق ال باخلياالت واألوهام...الدين والوطن، ومنها التمسك باحلقائ

 

؛ هي لعقدية اليت تبناها الشيخوالبد أن نشري يف هذا املقام إىل أن مجلة اإلصالحات ا
عقيدة  ،قيدة نبذ الطرقية، عقيدة األخالقباع السنة، ععقيدة إصالح الرتبية، عقيدة اتّ 

 معامل الدين اإلسالمي. ينرياألخوة، عقيدة نبذ املواالة لغري املسلمني، وغريها مما قد 
 

 

   .ثقافة ترقية اللغة العربية ودحض فكرة التعريب 
أثرها يف لغات األمم و ، ات بفضل العربية على سائر العلومأشاد الشيخ يف عدة مقام

أيها "األخرى، استكماال لإلشادة باإلسالم، الذي ال حتفظ كرامته ما مل حتفظ لغته: 
ة لغة مدنية وعمران، ولو مل تكن لغة متسعة اآلفاق غنية اإلخوان لو مل تكن اللغة العربي

 علوم اليونان وآداب فارس واهلند باملفردات والرتاكيب، ملا استطاع أسالفكم أن ينقلوا إليها
وأللزمتهم احلاجة إىل تلك العلوم تعلم تلك اللغات، ولو فعلوا ألصبحوا عربا بعقول فارسية 

ري جمرى التاريخ اإلسالمي برمته، لو مل تكن اللغة العربية وأدمغة يونانية، ولو وقع ذلك لتغ
   .(00)"لغة عاملية ملا وسعت علوم العامل...
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 ثقافة العربية والقومية العربية، ليبنّي الالشيخ عديد اخلطابات حنو مفهوم  لقد وجه
حية  بسرعة انتشارها وبقائها ،انة على خلق ذات عربية متشبعة بروح اإلميانقدرهتا الرنّ 

صاحلة لكل زمان ومكان، قاصدا من وراء ذلك اشرتاطها ضرورة حضارية وثقافية حلفظ 
ويف مقابل ذلك، نفى  موروث األمة من الضياع، وخلق تواصل بني األجيال العربية املتعاقبة.

ذلك أنه دال على وحشية يف  كون للتعريب مكانة يف ثقافة العرب والعربية،يالشيخ أن 
 طف األنظار من خالل هذا املستعارفظه مجيل يف مبناه، مما يعين أنه خمعناه، مع أن ل

وألن طبعه عرب يتعارض مع املعن املختلق ألقى الشيخ بالالئمة على استقبال هذا الدخيل 
 . (01)ه يصول وجيول يف نظامهاكِ ر  غري املرغوب فيه، وتَـ 

 

 : الثقافة في كتابات اإلبراهيمي دعائم -1
مث  لثقايف الذي ميتلكه الشيخ هو إبداع استلهمه من ذاته اجلزائرية أوال،ذلك احلس ا إنّ 

ليبلور أشكاال وألوانا  تلك الرحالت اليت جاب من خالهلا األوطان وارحتل بينها، تهغذّ 
 أخرى من الثقافة العربية واإلسالمية وحىت األجنبية، واكتسب من كل ذلك ما يأيت:

 

 : الحس األدبي والنقدي /1-6
ق يلنا االطالع على ما ورد يف اجلزء الرابع من اآلثار على حقيقة مفادها أن تذوّ ُي

الع والتمحيص والتمييز بني ما هو األدب لدى اإلمام األديب إمنا هو نابع من سعة االطّ 
د لغة حقيقية )كأشعار العرب وأحاديثهم وما هو مسني، ما هو صاحل ألن يولّ  غثّ 

)ككتب اجلاحظ واملربد وابن قتيبة وغريها(، وكل ما من  اد أدبا حمضوخطبهم(، أو يولّ 
ل ملكة األدب من إملام بأصول االستشهاد أو معرفة بطبقات الفحول يف شأنه أن يكمّ 

 له أن درجة الثقافة األدبية لدى أدباء عصره ال تزال حتت األدب، وعلى إثر ذلك تبنّي 
 هنا وهناك، ال يسمن وال يغين.ون، وإذا قرأوا ففتات من أخط الفقر، ألهنم ال يقر 

      

  :الحس العلمي /1-0
كان الشيخ على وعي بالدور الفاعل للعلم يف النهوض باجملتمعات ورقيها، لذا سار 

قا آماله عليهم قدما حنو إرساء روابط تدعم تعليم أبناء اجلزائر داخل البالد وخارجها، معلّ 
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ة واأليديولوجيات السائدة. يقول الشيخ خماطبا يف دفع عجلة الذات حنو اإلميان بقيم الثقاف
إنكم ال تضطلعون هبذه الواجبات، إال إذا انقطعتم لطلب العلم، وتبتلتم " :الطلبة اجلزائريني

إليه تبتيال، وأنفقتم الدقائق والساعات يف حتصيله، وعكفتم على أخذه من أفواه الرجال 
ة، وكثرة املناظرة واملراجعة، ووصلتم يف وبطون الكتب، واستثمر م كنوزه بالبحث واملطالع

  .(00)"طلبه سواد الليل ببياض النهار
  

  :الحس االجتماعي /0 -1 
يتكون احلس االجتماعي لدى املثقف إذا استطاع أن يدعم ثقافته بتأول جمموعة من 
األيديولوجيات املكونة جملتمعه، وفهم طبيعة عالقتها بذاته، ونذكر من تلك املكونات 

 تمعية: اجمل
  

  التعليم: /أ
هو مكون أساس وجوهري، ُيرك عجلة التنمية يف كل أمة، وهي تنمية شاملة هلا مد        

ينطلق من الرتبية ويصل حد الثقافة، ألن كل تنمية تنبئ عن وعي ثقايف، وبالتايل ميكن 
وإرشاد إىل القول إن التعليم أساس الثقافة، وملا كان األمر كذلك وجه الشيخ رسائل وعظ 

 كراسي التعليم على عروش املمالك  إنكم جتلسون من"املعلمني، نذكر منها قوله الشهري: 
رعاياها أطفال األمة، فس وس وه م بالرفق واإلحسان، وتدرجوا هبم من مرحلة كاملة يف الرتبية 

 يكم أطفاالم إله  تـ  مَ إىل مرحلة أكمل، إهنم أمانة اهلل عندكم، وودائع األمة بني أيديكم، سل  
 لروح، وألفاظا لتعمروها باملعاينلرتدوهم إليها رجاال، وقدمتهم إليكم هياكل لتنفخوا فيها ا

، وإن  الباين مسؤول عما يقع يف م مسؤولون عن رعيتكم، وإنكم بناةإنكم رعاة، وإنك ...
 .(08)"البناء من زيغ أو احنراف

  األسرة:ب.
: األسرة اجلزائرية؛ عمود رؤيته الثقافية الشيخ على ضوئها من املفاهيم اليت أسس

ها الشيخ األسرة بداية هي املرأة، لذلك خصّ  نّ أاجملتمع ومنبت الذوات، ومما الشك فيه 
، مث فصل يف مكونات األسرة وطبيعتها يف اجملتمع "بعنوان يف آثاره: "املرأة املسلمة يف اجلزائر
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 جهلها، تربيتها، تعليمها، حجاهباب: عَ املرأة املسلمة موضوع ذو ش  " قائال: ؛اجلزائري
والطفل  ،أكثر تشعبا، والشاب املسلم موضوعوظيفتها يف البيت، والرجل املسلم موضوع 

فها وفقا النتمائها اجلغرايف صف هذه الفئات وصنّ و مث ما لبث أن  ،(09)"موضوع كذلك
 . (02)ووضعها االقتصادي، ومقومات هويتها

 

عن املرأة اجلزائرية  مغتاظاثنا مفاتيح عنوانه الرئيس، ليحدّ وعاد الشيخ مرة أخرى ليفك 
داخل جمتمعها، ونظرة أهلها الساذجة إليها على أهنا أََمة ال ميكن أن يضيئ هلا العلم طريقا 

 الشيخ عن )فيما عدا بعض من آي القرآن لبعضهن(، ألنه منبت الفساد هلا، مث عرّب 
ر؛ بل الليل املظلم بشمس الفرنسية، اليت املعمّ  انتظارها الطويل الذي باغتته ظلمة فجر

 باسم الظالم سالم سرعان ما فكّ ؛ لكن فجر العروبة واإل(06)ستقضي على أمل احلرية
 املسلمني اجلزائريني.مجعية العلماء 

 

 ناء األمة، والدم اجملدد حلياهتااجلديد يف ب الساف"ا الشباب فقد رأى فيهم الشيخ أمّ 
، لذا عمد إىل مناداهتم ومناجاهتم، وتوجيههم إىل البقاء (00)"لتارخيها واالمتداد الطبيعي

 ، عروبتهم، وإسالمهم(، مث حيّ أوطاهنم)هوياهتم شوكة يف حلق كل من يريد النيل من 
 .(00)فيهم روح النخوة واحملبة والتآخي

 

 . العادات والتقاليد:جـ
ط أواصر التعاون والتضامن واحملبة ترمز العادات والتقاليد يف اجملتمعات العربية إىل رب

والتآخي وإبراز احلس اإلنساين، كما تشري إىل وحدة اجملتمع والتماسك بني أفراده، وهي 
لها الشيخ مدلوالت مسات ال تتوفر لكثري من األمم واجملتمعات األخرى، وعلى ذلك محّ 

بيلة املتولدة عن ماض ثقافية تعرب تعبريا صادقا عن كل تلك املعاين السامية، واألخالق الن
مشرق بعربيته، وحاضر حتكمه سنن من الشمائل احملمدية املكملة لتلك العروبة. ولعل أهم 

ر هي سنة االحتفاالت اليت توضح جتذّ  الشواهد الثقافية اليت دعم هبا الشيخ نصوصه الدالة
تفاالت خبتم االح األعراف يف شخصية اجلزائري، واليت ذكر منها الشيخ أمثلة كثرية، منها:

القرآن، أو بليلة املولد النبوي، أو بيوم اهلجرة ورأس السنة اهلجرية، أو بيوم بدر، وغريها مما 
 يتعلق بأسباب طارئة وبواعث تارخيية دعت تلك العادات إليها. 
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حاول الشيخ أن يفصل بني ما هو حممود من تلك الوقائع ويشكل نشوة للمسلم، وبني     
احلفائظ، ويستفز املشاعر، وترفضه السليقة. وقد ربط هذا األخري بالفكر ما هو منبوذ يثري 

الغرب الذي يسعى دوما إىل استعمار الروح العربية. ومع أن اجلزائريني قد خالفوا سنن 
أهل املشرق حاولوا أن يهيبوا بتلك التقاليد  إال أنّ ، اليهود والنصارى حىت زمن غري بعيد

 . (01)ها شعائر، على شاكلة تلك الشعائر اليت يقيمها أهل البدعاملتعصرنة، وأن جيعلوا من
 

التثاقف غري مطلوب لدى الشيخ، بل إنه من أوائل الذين  وهذا ال يعين أن حسّ 
 ، يف إطار تقبل اآلخر، ومعرفة حدود خريه وشره.(األنا واآلخر)يشجعون ثقافة 

 
 

 

 خالصة القول: و 
ري اإلبراهيمي، ما هي إال فيض من غيض، أو إن هذه القراءة املوجزة ألعمال البش

قطرة من حبر سعت إىل الكشف عن أهم الشواهد الثقافية اليت قبعت وراء خطاباته، لتميط 
اللثام عن جتربة ذات أبعاد تداولية جديدة، حتكي عن سحر اللغة ووضوح البيان، ودورمها 

حتمل أنساقا ثقافية  يف جتسيد خطاب أدب يكشف عن آلية حتول تلك اللغة إىل دوال
فجوات معرفية كثرية مل تكن لتنسج خيوط  تستمد أبعادها من الواقع الذي أنتجها، فتسدّ 

 الذات واجلماعة يف يسر، أو لتقبل الكشف عما هو داخلي أو سري فيهما. 
 

 لقراءة تاريخ اجلزائر وحضارهتالقد كانت جتربة البحث يف ثنايا تلك الكتابات حافزا       
ماءاهتا بكل أدوات حتليل اخلطاب وتأويله، ألن هذا الكاتب الفذ أبدع يف تصوير ذاته وانت

  الثقافية، ومل يرتك جماال للتشكيك يف عبقريته وعظمته أديبا عربيا وعاملا ومفكرا جزائريا.
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 قراءة في خطابه األخالقي ؛المشروع النهضوي اإلبراهيمي
 

Al-  rahimi’s Renaissance Project  : Interpreting his Moral Speech 

 

 فريدة مولى. د                                  
 )الجزائر( بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة                                 

 

 68/20/0202تاريخ القبول:                                66/20/2002 تاريخ اإلرسال:
 ملخص

 

رّكز اإلبراهيمي يف مشروعه النهضوي على األخالق، إذ أدرجها ضمن لوازم النهضة       
سعيا لتجسيد  - خالقيوقد وّجه يف خطابه األ احلقة اليت تقوم على الدين واألخالق والعلم،

رسائل توجيهية للمعلمني واملربني والقائمني على أمور الرتبية والتوجيه والبناء  -هذا املشروع
كري والنفسي، إميانا منه بأن هنضة األمم مرهونة جبهود كل هؤالء يف جمال تقومي الف

األخالق وتزكية النفوس وبناء العقول وصقل األذواق،كما خاطب عقول شباب األمة 
 اإلسالمية من خالل رسائله األخالقية التوجيهية لتكون هلم دليال وزادا يف الدنيا واآلخرة.

 

  شباب املستقبل.، األخالق، الرتبية، الدين، النهضة، ابت األمةثو  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

       In his renaissance project, Al-Ibrahimi focused on ethics, as 

ethics, science and religion are, according to him, the building 

pillars of a true renaissance. In his Ethical Speech, he sought to 

materialize this project, Al-Bashir Al-Ibrahimi made directions for 

teachers, and  all those involved in education, on the importance of 

intellectual and psychological construction guidance; believing that 

nations’ renaissance are su ject to the efforts of all of them in the 

field of ethics, purification of souls, building of minds and 

refinement of tastes. He also addressed the minds of Islamic 

nation’s youth throu h his moral  uidin  messa es to provide them 

with evidence and help in this world and the hereafter. 
 
 

Keywords: Pillars of a nation, renaissance, religion, education 

ethics, future generations.  
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من نصوص مثقلة مبقوالت ترّسخ نسقا فكريا ووعيا  -يفصح املنجز اإلبراهيمي
فقد اقتحم  خيبات شباهبا،قصدية الذات الواعية مبآزق األمة وسقطاهتا و عن م -معرفيا

اإلبراهيمي بنصوصه اليت يلّفها بيان اللغة وفحولتها مقوالت البنية الذهنية جلماعته اليت تبّن 
من خالل مشروعه النهضوي  فعال وقوال وكتابة وسلوكاوآمن برسالتها فجّسدها  أفكارها

 . حتقيقهالذي احتضنته ودّعمته وسعت سعيا حثيثا إىل
 

ابت األمة اإلسالمية: دينها وقرآهنا ولغتها، أخالقها احلرص على احلفاظ على ثو  إن
اإلصالح الديين اإلسالمية وقيمها الروحية العالية، هو الذي دفع جبماعته إىل رفع شعار 

م العامة وتنويرهم  تعليالفكري واالجتماعي باالهتمام بالرتبية والتعليم والتقومي والتكوين و و 
قد اعتمدت احلركة اإلصالحية  اليت متثلها مجعية و  آداب وأخالق األوائل،ونشر مشائل و 

اصة إصالح العقيدة الذي هو بدء نشاطها أسلوب اإلصالح وخبالعلماء املسلمني منذ 
إصالح وجّسدوه يف كتاباهتم وأقواهلم وأفعاهلم، وكان اإلبراهيمي أشدهم إصرارا  أساس كلّ 

فيه من شرائع عادلة وأخالق قيمة على ضرورة  التمسك بالدين القومي، الدين اإلسالمي ملا 
قّررها اهلداة من األنبياء واملرسلني واحلكماء املصلحني "إن االسالم يف جوهره إلصالح عام 
مّن اهلل به على العامل اإلنساين بعد أن طغت عليه غمرة حيوانية عارمة اجتاحت ما فيه من 

 .(6)فطرة صاحلة رّكبها رب العاملني"
 

لعودة إىل النهج  السليم، هنج وأخالق األوائل من األتقياء كما دعا إىل ضرورة ا
والصاحلني، والنهل من القرآن الكرمي الذي وسع حياة األبدية، والتدبر يف معانيه والتخلق 
بأخالقه، فسّر القرآن ليس يف حفظه حفظا جافا وتالوته تالوة عابرة على األموات أو 

السّر كل الّسر يف تدبرّه وفهمه ويف اتباعه والتخّلق  لالستشفاء به من العلل اجلسمانية "وإمنا
رباسا بضرورة التمسك بالقرآن والتنّور به واختاذه ن مناسبة ، وكان يذّكر يف كلّ (0)بأخالقه"

َهان  والنُّور، وهو الَفَلج   :ونورا وحجة وبرهانا وبيانا "وكتاب  ربِّكم أيُّها الش باب  هو الرب 
، وهو احلج    يق  يـ َؤوِّل  وَجاِهل  ي عطِّل  ة  الَبالِغة ، واآليَة  الد اِمغة ، فال ي زهِّدن كم فيه زِندِ والظُّهور 

وم سَتشرِق  َخِبيث  الد خَلِة، يت ِخذ ه ِعضني، لَيفنِت الَغاِفلني، وي لب َس على املسَتضَعِفني
"(0). 
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على الدين واألخالق ت مجعية العلماء املسلمني املشروع اإلبراهيمي الذي يقوم تبنّ 
ره يف نفس سنة تأسيسها والعلم، وقد أدرج اإلبراهيمي يف قانوهنا األساسي الذي حرّ 

مشروعه النهضوي حمّددا فيه شروط النهضة اجلزائرية، هذه النهضة املنشودة اليت ال تتحقق 
بأن  ديدوهو حرص ينبع من إميانه الش إاّل بتضافر اجلهود خاصة يف جمال  الرتبية والتعليم،

الرتبوية والفكرية والعلمية اليت يبذهلا العلماء واملثقفون واملعلمون هنضة األمم مرهونة باجلهود 
فإصالح اجملال  والقائمون على أمور الرتبية والتوجيه واإلرشاد والبناء الفكري والنفسي،

وحراس اجليل مكّونوا و التعليمي والرتبوي مسؤولية جبارة تقع على كاهل املعلمني واملربني 
"أنتم  الذي يعّده هو ومن معه من املصلحني جملاهبة حتديات املستقل ومقارعة خطوبه:

فابنوا  ،ؤمتنون عليه والقوامون على بنائهوامل - اخلطاب موّجه إىل املعلمني -حراس هذا اجليل 
وهم عقوله على أساس من احلقيقة ، وابنوا نفوسه على صخرة من الفضائل اإلنسانية ... رب

  .(1)، وعلى صدق التصور وصحة اإلدراك ودقة املالحظة"على استخدام املواهب الفطرية
 

وقد تواترت رسائله التوجيهية للمعلمني ليعوا ثقل األمانة ويفقهوا املهام املنوطة هبم 
واليت تتجاوز تلقني العلوم واملعارف إىل ممارسة الفعل الرتبوي الذي يرتكز على تقومي 

نفوس وتربية تزكية الو رس القيم اإلنسانية واخللقية والروحية يف نفوس الناشئني، األخالق وغ
جعلوا احلقيقة اآلتية ، واعلى أن تكون الرتبية قبل التعليم: "احرصوا العقول وصقل األذواق

، وإمّنا نه مل يؤت يف خيبته من نقص العلم، وهي أّن اجليل الذي أنتم منصب أعينكم
 .(0)نقص األخالق" خاب أكثر ما خاب من

 

مني أن يكونوا قدوة لعخيبة جيلهم جنمت عن سوء أخالقهم فقد أحّل على امل وألنّ 
العالقة الطيبة بينهم والروح السائدة  للمتعلمني ُيتذون هبم يف أخالقهم وسلوكاهتم، ألنّ 

إىل جافة تفتقر أثناء التدريس هي األوىل واألهم من تلقني املعارف والعلوم بطريقة آلية 
، إمّنا املهم هو ما الربنامج والكتب : "ليس املهم املادة العلمية اليت يفرضهاالتواصل والتفاعل

س تالميذهم من أخالق طاهرة قومية، ُيتذوهنم فيها تفيض به نفوس املعلمني على نفو 
 فلو كانت الربامج تكفي يف الرتبية ،، وما يبّثونه يف أرواحهم من قوة وعزمويقتبسوهنا منهم

قتداء، إذ مارس منوذجا لالوقد جعل من شخصه املعلم املرب  (6)لكان كل عامل مربياا"
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التدريس ولّقن العلم والدين واألخالق مذ كان مدرسا يف املدينة املنورة مث يف دمشق وبعدها 
  يف اجلزائر مبدينة سطيف مث بتلمسان.

 

ا املثقفني مسؤولية إجناز وإذ عّول يف مشروعه على املربني واملعلمني فقد مّحل أيض
وإجناح مشروعه النهضوي ألهنم يف نظره "حفظة التوازن يف األمم وهم القومة على احلدود 

وهم امليزان ملعرفة كل  خالق أن تزيغ،وعلى األ وعلى احملرمات أن تنتهك، على أن هتدم،
ويراهم  نزلته،يراهم العامي املقصر فوقه فيتقاصر عن التسامي ملا فوق م إنسان حّد نفسه،

 .(0)ث واالستبداد" عيونا حارسة فيرتاجع عن العبربالطاغي املتج
 

رّكز االبراهيمي يف مشروعه النهضوي على األخالق وأدرجها ضمن لوازم النهضة 
احلقة، فهي الالزم الثاين بعد الزم الدين الذي يقتضي الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة 

ن اجملاالت اليت تشكل املرياث الفكري والقيمي لألمم فهي ضم عّدهاو  ليليها الزم العلم،
شخصية الفرد وسلوكاته  داليت ترثها األجيال ألهنا من حتدّ  -كما يسميها-من األمتعة 

والعاملني يف حقل تكوين  متنني على أمور التعليم والرتبيةعلى املؤ  لذلك شّدد ،وأفكاره
الرتبية  اليت ينبغي الرتكيز عليها، ألنّ  األخالق من ضمن اجملاالت تكون النشء على أن
احلاجة  نّ إقبل بناء الفكر وتثقيف العقل، بل  الأو  األخالق وتقومي السلوكتقتضي هتذيب 

"ال  يقول خماطبا شباب املستقبل: ،من احلاجة إىل العلم أشد وأكد إىل األخالق والفضائل
أمتكم يف  فإنّ  األخالق الفاضلة، يضرّكم َضع ف حظِّكم ِمن العل م إذا َوفـ َر حظُّكم ِمن

 وأوكد من حاجتها اىل العلم حاجتها إىل الفضائل أشدّ  خالق والفضائل، إنّ حاجة إىل األ
 .(8)"من نقص يف األخالق ولكن ما سقطت هذه السقطة الشنيعة من نقص يف العلم، ألهنا

 

متطيط  "أومربتو إيكو" نص متوقع أو حمتمل وأي "نص هو مفردة يف نظر كلّ   إنّ 
تناسلت النصوص اإلبراهيمية اليت جعلت من مفردة وقد  .(9)ملفردة واحدة أو أكثر"

"األخالق" مقولة حمورية شّكلت بؤرة لسريورات داللية ملؤوالت فاعلة متتح من التارخيي 
 بناءوالثقايف والديين واإلنساين، فمفردات من قبيل: إصالح، تربية، تزكية، تقومي، هتذيبب، 

ها عالمات دالة إحالية  يف بناء منضد جيسد ، وحدة، تآزر.. وغريها كثري كلّ نسانيةإأخوة، 
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أبعادها ويعكس يف احلني ذاته نسقا فكريا ووعيا مجاليا للذات اإلبراهيمية  هذه املقولة بكلّ 
استشرفت املأزق األخالقي يف حقبة من حقب طمس اهلوية والقضاء على  واعية اليتال

يه نصوصه يقتضي األخالق اإلصالح يف نظر اإلبراهيمي كما جتلّ ف اهتا،ثوابت األمة ومقوم
الرتبية وتقومي السلوك، بناء الفكر وتثقيف العقل من أجل بلوغ الكمال واألخالق تقتضي 

وتطرح األخالق مسألة تربية اإلنسان وتنشئته تنشئة سليمة، وما تعنيه الرتبية يف  ،اإلنساين
خارج اجملال الذي افتقد ما هو  ريكور" هو جّر اإلنسان رنسي "بولنظر الفيلسوف الف

 هو م ناٍف جلوهره الّنقي، اخلرّي ما  جوهري، مبعن ختليصه ممّا تعلق به جراء انصياعه لكلّ 
ما حتمله من صفات حممودة وأخالق   ومحله على العودة إىل أصول نفسه السماوية بكلّ 

 تمع وقّيمهماوهره باحرتام مبادئ الّدين واجملكرمية برتبية أخالقية وتنشئة روحية وتثقيف ج
 قيمةهو وجود شرخ بني ما له قيمة وما ليس له  -سبهحب-أخالق فاالفرتاض املسبق لكلّ 

  .(62)واخلطأ، اخلري والّشر، احلسن والقبيح" إلنسان قادر على األمرين: الصوابوا
                     

ىل اسرتجاع سن هو الذي يسعى جاهدا إالذي خيتار كفة اخلري والصواب واحل إنّ 
يستجيب لدعوة نفسه و  جوهرها الصايف، هو الذي خيالف أهواء نفسه األمارةنفسه و 

ل حمّلها احلب واخلري الّلوامة، هو الذي يسلك طريق التوبة وخيرج الكراهية من قلبه ليح
اإلسالم  قة بأخالق الّنفس املطمئنة املتنورة بنور احلق والفضيلة، املتخل الفضيلة، وحتلو 

اإلخالص اخللق، و كالقناعة والتواضع والشفقة على اخللق، واإليثار وحسن الظّن باخلالق و 
 .املسارعة إىل اخلريات حمل النفس األمارةو 

 

خالق هي املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين لتنظيم حياته وإن كانت األ
تتجلى يف كل ية على أكمل وجه، فإن أخالقياته وحتديد عالقاته بغريه لتحقيق غايتة الوجود

اليت يأتيها، فأفعاله هي اليت حتدد إنسانيته ومكانته وقيمته يف  سلوكاته وأقواله وأفعاله
ه ال ينفع تقوميه بأخالقيات السطح  ه األقصى فإنّ جمتمعه، ومىت بلغ االعوجاج اخللقي حدّ 

قيات اليت وضعها احلداثيون لدفع كما يسميها الدكتور "طه عبد الرمحان"، وهي األخال
أسباب الشر الذي حلقهم بفعل مستجدات العصر، بل تنفعه أخالقيات هلا من القوة ما 
جياوز قوة احلداثة، أخالقيات تنأى عن السطح الذي وقفت عنده احلداثة وتغوص يف 
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طيع تأعماق احلياة واإلنسان، تلكم هي أخالقيات الدين "وأي املعاين اخللقية اليت تس
وهذا االتصال لإلنسان من املعاين اليت ينطوي عليها الدين  ،استيعاب هذا االمتداد للحياة

فما  يف احلال وفالحها يف املآلانية اإلهلي؟ أليس يسعى هذا الدين إىل صالح احلياة اإلنس
 .(66)"ةالذي جاء ليكون متاما وكماال هلذه املعاين الروحي بالك بدين كاإلسالم

 

اليت دعا إليها االبراهيمي يف زمانه، وسبقه إىل ذلك ثلة  اإلسالمية األخالقتلكم هي 
من املصلحني يف العامل اإلسالمي يف فرتة احلمالت االستعمارية واحلركات التبشريية 
والكيانات االستيطانية اليت زرعت يف قلب األمة اإلسالمية لتنصري املسلمني وإبعادهم عن 

ن األخالق املستمدة من الدين هي أساس أي هنضة منظمة دينهم ولغتهم وقيمهم، أل
واستحكمت  ،العزائمفيه يف زمن فسدت فيه السرائر وضعفت  ملحةمثمرة، وهي حاجة 

األهواء الطفيلية واألذواق املتطرفة "وأما الالزم الثاين وهو األخالق فنحن أحوج ما نكون 
دم األخالق اخلريية وكثرت فيه على ه إليه يف هذا الزمان الذي كثرت فيه املبادئ العاملة

 منا أرقى وإذا كان عقالء األمم اليت هي ،تستمرئ الرذيلة على الفضيلةذواق املتطرفة اليت األ

تشكو فساد األخالق يف أممها فمن حنن وأين نكون؟ فالواجب على اجتماعنا الذي  بكثري
ومن فكري اخلاص أن  ا،ننشد تكوينه أن نبذل جمهودات قوية لرفع درجة األخالق عندن

هذه الناحية من أمراضنا هي أيسر معاجلة من مجيع النواحي إذا أحسنا تسيري اجلهود 
لنا أساسا نبين عليه وال يعسر جد العسر إحياؤه وهو  ألنّ  الفردية يف الرتبية املنزلية،

ارة وأوضح األخالق اإلسالمية املتوارثة يف اجلملة واليت جند معظمها يف القرآن يف أوضح عب
 . (60)مث األخالق العربية املأخوذة من آداهبم اليت هي أنفس ما خلفوه لنا من تراث" بيان،

 

 يّدخر اإلبراهيمي جهدا يف سعيه إليقاظ اهلمم وهتذيب النفوس وتقومي األخالق مل
أقوى اخللق َمن قوَي على رّد شهواته، و ألنه كان يعي متاما أّن أضعف اخللق َمن ضعف عن 

ر من ها، لذلك وجب على اإلنسان يف تصوره أن جياهد نفسه األمارة بالسوء ويتحرّ ردّ 
سي سبيال لتحقيق الكمال عبودية الشهوات، أن يتخذ من مبدأ التزكية والتطهر النف

تزكية النفس وتطهريها من األدران والرذيلة وتنميتها بزيادة األوصاف احملمودة   ،األخالقي
مكانته العالية لذي تضافرت نصوص الكتاب والسنة يف تبيان أمهيته و والفضيلة، هذا املبدأ ا
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َوَنْفٍس ﴿، ومن أبرز هذه النصوص قول  اهلل جّل وعال يف سورة "الشمس": ومنزلتة الرفيعة

مبدأ  ﴾َدسَّاَهاَوَقْد َخاَب َمن  ﴾6﴿َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها  ﴾8﴿َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  ﴾1﴿َوَما َسوَّاَها 
وسرى على هديه ونوره األوائل واألواخر من املعتصمني  ()أرسى دعائمه الرسول الكرمي 

حببل اهلل، مبدأ يتنّور به كل من يؤمن بدور األخالق والفضيلة والقيم الروحية والرتبوية يف 
  .حضرة راقية سلوكيا وروحيا وفكريابناء أمم مت

 

الء والشقاء الذي يتخبط فيه اإلنسان باألهواء النفسية وقد ربط اإلبراهيمي علة  الب
املرء عبدا لشهوات ورغبات بدنه "والسبب احلقيقي هلذا البالء  البصرية وجتعل اليت تضعف

وأهواء النفوس إذا غلبت غّطت على احلقائق  املتناسل هو حتكيم اهلوى على العقل،
، فالصراع الذي يعيشه اإلنسان مع (60)وأحالت النور ظالما واليقني ومها واحلق باطال"

أهوائه ورغباته صراع يعيشه مع نفسه اليت يتجاذهبا طرفان، طرف يشّدها إىل اخلري والفضيلة 
وطرف جيذهبا إىل الّشر واخلضوع ألهواء اجلسد وشهواته املادية  وبالّتايل إىل السعادة الدائمة

ش
 
ينة، املرفوضة على مجيع املستويات. وهذا ما أراد وبالّتايل إىل اللّذة املؤقتة ولكّنها اللّذة امل

ان يوصله اإلبراهيمي إىل الشباب الراضخ ملغريات احلياة املادية الغربية اليت استهوهتم 
وأنستهم أصول دينهم وأساس سعادهتم، هذا ما أراد أن يغرسه يف عقول الشباب حني 

عمر، حني تفطن إىل تقاعسهم استشعر بالء موت خنوهتم وذوباهنم يف حضارة الغرب املست
 -أن نا  -م علِّمو هذا اجليل -"ليعلم أبناؤ نا  :عن أداء الواجب وابتعادهم عن هداية الدين

َمه دنا هلم َكِثرياا ِمن الِعقاِب، وذل لنا هلم َكِثرياا ِمن الِصَعاِب، وحَللنا َكِثرياا ِمن  -وال ِمن َة عليهم
واجَلهِل حبَقائِِقه، وَوط أنا هلم أكَناَف  ها الب عد  عن هَدايِة الدِّينِ قدَ الع قِد االجتَماِعيِة اليت عَ 

النُّفوِس املسَتعِصيِة عن الِعلم، املسَتعِصمِة باجَلهِل، فأَقَبلت على الِعلِم بعد أن كانت عنه 
ن كانت قانَِعةا ِمنها بعد أ رِف احلَياِة وِجدِّ احلَياةِ م عرَِضة ... وَوج هَناها إىل سَعاَدِة احلَياِة وشَ 

 .(61)"هلزهِلا وسَفاِسفها وتواِفِهها
 

إن سعادة احلياة وشرفها مقرونة حسب فيلسوف األخالق أرسطو باألخالق والفضيلة                     
والتأمل واحلكمة، يف اختيار الفعل املالئم واتباع أوامر العقل ونواهيه لتجنب خمتلف الشرور 
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الطون" من عدم اإلنسجام بني قوى الّنفس املختلفة وهذا ما يؤكده اليت تنجم حسب "أف
التحليل الّنفسي العيادي، وتؤكده أيضا الديانات السماوية املختلفة، فبلوغ السعادة يف نظر 
"أفالطون" ال يكون إال بسيطرة القوة العاقلة على القوتني الشهوانية والغضبية، وبالتخلص 

فقه من فوضى مادية وجسمية ، كما وضع "ديكارت" فيلسوف من الظاهر احملسوس وما يرا
الّشك أ سسا لألخالق تؤدي يف نظره إىل الفضيلة، وبالتايل إىل السعادة ومنها طاعة اهلل 
وقوانني البالد ومغالبة الّنفس والعمل على تغيري الرغبات، واعترب "سبينوزا" يف كتابه 

عبودية، وما العبودية إاّل خضوع اإلنسان  " أّن اخلري حرية، والّشرEthiqueاألخالق "
ألهوائه لذلك عليه مبغالبتها، وهو يرى أّن  معرفة اهلل وحبه مها الغاية القصوى اليت ينبغي أن 
تتجه إليها مجيع أفعالنا، على أّن اإلنسان الغارق يف لّذات اجلسد ال يستطيع أن يعلم هذه 

ثه عن العدل اإلهلي "التيوديسية " يف أحباLEIBNIZاحلقيقة، وقد أشار "ليبنز 
Théodicée اخلري للبشر الساعني إىل السعادة" إىل أنّه يف حمبة اهلل يكمن اهلناء األعظم و 

وليس هناك أّلذ من حمبة من يستحق احلب فهذا احلب يولد لذة يف األعمال الصاحلة اليت 
 .(60)تربز الفضيلة

 

بالفيلسوف يف رؤية أخالقية للوجود ال مكان  يلتقي إذن رجل الدين واملصلح والفقيه      
فيه للّشر والرذيلة ألن الدعوة إىل األخالق والفضيلة ُيقق املنفعة الفردية واجلماعية، ويسهم 
يف ترقية اجملتمعات ويقّلل من وطأة الّشرور املنتشرة جراء انتهاك حرمة القوانني والثوابت 

، فالكمال األخالقي يكون باكتساب الفضائل الدينية واملقدسات ومبادئ الدين واألخالق
تدح به املرء ومصداقه مدح ا هلل واألخالق الكرمية وهو أعلى ما يكمل اإلنسان وأعظم ما مي 

، ومكانة (1)القلم،آ﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴿يف قوله :  () سبحانه وتعاىل لرسوله الكرمي
إن ما بُعثت ألتم م مكارم » ي عرّب عنها يف قوله:الذ ()األخالق معروفة يف رسالة حمّمد 

، ومعروفة أيضا يف الديانات السماوية األخرى، وال خيتلف كل هؤالء يف كون «األخالق
األخالق هي اليت ختلص البشر من كدر اجلهل وعفن الفساد ونريان الّشر بشىت أشكاله 

ياة، ومن الرذيلة يأيت حب وأنّه من الفضيلة يأيت حب اخلري وينشأ حب السالم، حب احل
 الّشر وينشأ تدمري احلياة.
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فيما آلت إليه من احنالل  -يف نظر اإلبراهيمي -وما أشبه حال األمة اإلسالمية 
اجتماعي وفساد خلقي وابتعاد عن القيم الروحية واإلنسانية حباهلا قبل أن يسطع نور 

لعلم والسلم، واحلكمة والوحدة: اإلسالم على ربوعها وينبت فيها محاة األرض والعرض، وا
فلم يزل هبا هذا  "وإن أول أمتكم شبيه بآخرها عزوفا عن الفضائل وانغماسا يف الرذائل،

 مخول األمية أعالم العلم واحلكمةوأخرج من  القرآن حىت أخرج من رعاة الن عم رعاة الّنعم،
فال تلمسوا  اإلنسان..ولكن اإلنسان هو  فقولوا: فإن زعم زاعم أن الزمان غري الزمان،

سوها من القرآن جتدوا األفق والتم الوحدة يف اآلفاق الضّيقة ولكن التمسوها يف الّدين،
فحىت وأن تبدلت األزمان وتغريت أمناط العيش  ،(61)والقوى أوىف" والدار أمجع، ،أوسع

ها أبناؤها دائما ُيميها ويبنيها ويغيث تلونت بألوان احلضارات فإن األمموتطورت أساليبه و 
الصاحلون ال املفسدون، أنصار العقل واحلكمة والروح ال عبدة املادة  الصادقون ال املارقون،
 واحلس وأعداء الفكر.

 

هي من تصنع منه رجل املواقف والشدائد، الرجل  العاقل  ،أخالق الفرد هي تاجهإن 
 أرفع املنازل احلازم الذي له يف كل صاحل نصيب ألن العاقل هو من جياري العقالء يف

واحلازم هو من ال يرض لنفسه أخس املنازل "وأخس املنازل للرجل منزلة القول بال 
عمل،وأخس منها أن يكون الرجل كالدفرت ُيكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن 

 (60)يضرب معهم يف األعمال الصاحلة بنصيب،أو يرمي يف معرتك األراء بالسهم املصيب"
ق الد نّية والعيوب النفسية كاإلدعاء والتقّول والكرب والغضب واحلقد واحلسد فجميع األخال

ما أسرع هالك من ال يعرف لغريه، و والطمع والغرور وغريها ت سيء للشخص قبل أن ت سيء 
والغرور من  عيوب نفسه أو من تغافل عنها "إن تغافل اإلنسان عن عيبه ملن دواعي الغرور،

وهي نقيصة أعظم من  والتمادي يف الغي من موجبات اهلالك، ،دواعي التمادي يف الغي
بول ب "فالغرور من األهواء اليت تنشأ من الشعور بالقيمة حس ،(68)فقد اإلحساس؟"

الغرية، ألّن ّدعاء و ة" إىل أهواء طفيلية كالغرور وااليميكور" حيث ي رجع فكرة "الشعور بالقر 
عرتاف باآلخر كقيمة الل الرأي واإلحرتام  واالية تكوين متبادل من خالبشر  تكوين الّذات

بادل طفيليات وجودية، ولكن سرعان ما تنشأ يف هذه العالقة القائمة على االعرتاف املت
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الغرية، فالقيمة اليت يعتقدها الشخص يف نفسه قد تكون خدعة مثل أهواء الغرور واإلّدعاء و 
ة عندما يواَجه من قبل الغري بالتجاهل أو ظنًّا يف غري حمله، وهو ما يؤدي إىل الغرور خاص

ام نتقاالاحلقد و حّول إىل العدوانية و و عدم اإلحرتام، فيعطي نفسه قيمة فوق ما تستحق، ويت
حتقار من قبل الغري، وكلها من أنواع الّشرور ها ردود فعل على ذلك التجاهل واالهي كلو 

ات الفردية ها تفرزها األنانيوهذه الشرور وغري  (69)اليت نشهد آثارها املؤذية لآلخرين.
 على البشرية حياهتا. اليت تنغص واجلماعية واألصوليات

 

الوصايا لشباب رتافية الَكِثرِي ِمن النصائح و ه اإلبراهيمي يف نصوصه املنضودة باحوجّ 
هم على الدنيا واآلخرة، وصايا تذّكرهم وحتثّ لتك ون هلم دليال وَعوناا وزادا يف  َوطَِنه وأ م ِته

 من كان الصدق وسيلته كان الرضا من اهلل جائزته ي بفضائل األخالق كالصدق ألنّ التحلّ 
 الكاذبة ىلى اإلخالص أراحه اهلل من الدعاو لزم طريق املعاملة ع ألنه من واإلخالص

ألّن العدل بني الّناس والعدل  ،ألّن اهلل عف ووالعفو  ،ألّن الصرب من أخالق الرجال والصرب
فهذه  ، واألخوة باسم اإلنسانية اليت جتمعهم "..اإلنسان أخو اإلنسان،مةطريق االستقا

اجلملة على قلة ألفاظها ترمي إىل معن لو ذهب أبلغ الناس إىل حتليله وشرحه النتهى إىل 
مؤدى هذه اجلملة الصريح عقد األخوة بني أفراد  العجز ووقف دون الوصول إىل القصد،

ومقتضى هذه األخوة أن يشارك  ي حقيقة سارية يف كل فرد،البشر مبوجب اإلنسانية اليت ه
اإلنسان اإلنسان يف مجيع لوازم احلياة سرورا وحزنا لذة وأملا مشاركة معقولة تنتهي إىل حدود 

حبيث يعلم العامل اجلاهل ويرشد النبيه الغافل ويواسي الغين الفقري ويقع التبادل  ال تتعداها،
ومن مقتضى هذه األخوة املساواة يف احلقوق البشرية  بني الناس يف كل جليل وحقري،

م وحتصيل اآلداب (02)العامة.." . كما حّثهم على االعتزَاِز بِديِنهم والت َدبُِّر يف كَتاِب َرهبِّ
... وصييت إليكم أن تتصلوا  والعلوم واحلفاظ على مرياث أجدادهم: "يا شباب اإلسالم

، وبتاريخ أجدادكم اطِّ باهلل تديـّناا، وبنبّيكم اتّباعاا،  العاا، وبآداِب ديِنكم وباإلسالم عمالا
، وبإخوانكم يف اإلسالم وِلدّ  ختلُّقاا  كم يف الشبيبة اعتناءا واهتماماااتوبآداِب ل َغِتكم استعَماالا

فإن فعلتم ح ز م  ِمن احلياِة احلظ  اجلليل، وِمن ثواِب اهلل اأَلجَر اجلزيل، وفاءت عليكم الدُّنيا 
 .(06)"لها الظ ليلبظِّ 
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نصوصه الدرر احملّملة برسائل أخالقية توجيهية إىل شباب اإلسالم فيها الكثري من  إنّ 
العذوبة والّرقة اليت تتخللها الغلظة يف  ،ة واحلنكة، الصدق والعمقالّدقة والرفعة، احلكم

النفوس وإيقاظ  مر بإصالح األخالق وتقومي السلوكبعض ثناياها خاصة حني يتعلق األ
وبناة  "َأي شَباَب اإلسالم محلة األمانة ومستودع اآلمال، :وقرع األمساع وشحذ اهلمم

املستقبل وطالئع العهد اجلديد، خ ذ وها فِصيَحةا َصرُيةا ال تَتستـ ر  جِبلَباٍب، وال تتَـَواَرى 
َماِء، هي ِمن َضعِف حِبَجاٍب، إن  عل َتكم اليت أَعَيت اأَلطَباَء، واسَتعَصت على ِحكَمِة احل ك

أخالِقكم وَوهِن َعزَائِِمكم. فَداو وا األخالَق بالق رآن َتصل ح وَتسَتِقم، وأ سُّوا الَعزائَِم بالق رآِن 
 .(00)َتقَو وَتشَتد "

 

 خاتمة
دية رسالتهم على أكمل صالح على تأمع من معه من علماء اإلاإلبراهيمي دأب 

وهو ماجيليه خطابه  -وعه النهضوي فقد حرص من خالل مشر  وجه، صورة وأحسن
إشاعة التعليم وتعاليم الدين، وهتذيب األنفس ونشر قيم التسامح  على -األخالقي

 وفرد خلوق متعلمإىل خلق جمتمع متوازن متماسك،  اوالتعاون واإلخاء واحملبة، هادف
يبين متواضع وقنوع، ُيسن الظن باخللق واخلالق، سوي ومسؤول، فاضل وفاعل يف بيئته، 

وال يهدم، ُيب وال يكره، يسامح وال ُيقد، يوّحد وال يفّرق، يبذل وال يبخل، يسعى وال 
يّكل، تلكم هي صفات شباب املستقبل الذي متناه اإلبراهيمي، املتسلحون بشمائل 

يؤمن أشّد كان األوائل من األتقياء واألشراف األفاضل، ألن االبراهيمي مبشروعه األخالقي  
، يف صدق أفعالهيف حسن مقاله و  وكمال الفرد فراد من كمال الفرد،ال األاإلميان أن كم

 حسن خلقه.يف شهامته وإخالصه و صدقه، صربه وحلمه وكرمه، يف عّفته وعفوه و 
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 براهيميقال اإلالت وطين الث قافي في الم
 

The Cultural Settlement in the Articles of El-Bachir EL-Ibrahimi 

 
  د.مصطفى ولد يوسف                                                        

 )الجزائر( البويرة – جامعة أكلي محند أولحاج                                         
 

 68/20/0202تاريخ القبول:                                07/03/2002 اإلرسال: تاريخ
 

 ملخص: 
إذا كانت "األدبّية" منشغلة باخلرائط الّداخلية للّنص فإن "الثقافّية" تسعى إىل إزالة       

 احلواجز بني األدب والثقايف؛ وبالّتايل مل يعد الّنص مؤسسة أدبية، وإمّنا صناعة "ثقافية".
 

اجتماعية و ثقافية  لقد جّسد املقال اإلبراهيمي انطالقا من احملفل اجملازي والبديعي      
، يف ظل هيمنة االستغراب الثقايف مسارات اجملتمع اجلزائريالّنص األدب، من خالل تتبع 

عرب اجلغرافية الكولونيالية، فكان دور املقال اإلبراهيمي احلرص على جودة الصياغة الّلغوية 
ح اجلريء للموضوعات إلحداث الّشرخ الثقايف املنتظر، ونسف مقوالت احملتل اليت والطّر 

رّوجت فكرة موت الكائن اجلزائري ثقافيا وهويّاتيا، وبالتايل مارس الّنص اإلبراهيمي سلطة 
الثقافة املضادة إلعادة االعتبار للكون احمللي، وتقرير مصري هوية الّنص، ومن مثة هوية 

 ية. اجملتمع الثقاف
 

 .اهلويّة، األنساق الثقافية، اجملازيّة، األدبّية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

     If literary works are preoccupied with rhetorical naps in the 

literary text, then the culture seeks to eliminate the barriers 

between literary and cultural, therefore the in no longer a literary 

institution but rather a cultural industry. 
 

     On the basis of the allegorical and cultural forum, the article 

embodied the literary text by tracing the paths of Algerian 
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society, in light of the dominance of cultural alienation across 

the colonial geography, and from there writer tried to create a 

cultural rift, blowing up the statement of the occupier that 

promoted the idea of the death of the Algerian cultural and 

identity, so practiced the writer his anti – alienation power. 
 

Keywords: literary, metaphor, cultural, identity.   
 األدبي والث قافي وعقد االئتمان:  -1

 اكيب، ألهنا ممارسة خاصةإّن النص األدب كتابة متجاوزة لتضاريس احلروف والرتّ 
" أي ما جيعل littéralitéاألدب ليس هو الغاية وإمّنا األدبّية " ولذلك أقر "جاكبسون" بأنّ 

. ومن مثة فامللفوظ األدب هو كون معتز بلفظه، مطابق للقواعد (6)ص ما نتاجا أدبيامن ن
الّلغوية والّنحوية، وذو قيمة شكلية رفيعة؛ ال يفهم من هذا الكالم أنّه أداة تواصل فقط 

؛ وهذا االفرتاض الّنقدي املتحفي يف ذاته (0)وإمنا يغدو الّنص مشروعا لذاته، ومصدرا للمتعة
املغلق أفضى إىل مقوالت الّناقد الفرنسي "بيري ماشريي" الذي أزاح املؤلف يف إنتاج  بالّنص

. وما يضمن إنتاجيته القارئ (0)الّنص، وجعل من هذا األخري منتج ذاته من خالل املؤلف
 األدب، فتتعدد هويته ليصبح حقال مفتوحا على االمتداد التأويلي. 

 

ا فعل "روالن بارت" تشويش على الّنسب يف إزاحة املؤلف أو إعالن موته كم
" تنسف مقولة الّناقد "إجيلتون" Bâtardiseاالجتماعي والثقايف للّنص، فهذه "الّلقيطّية" "

 يا. وليس فقط مشروعا نصّ (1)اليت ترى يف األدب مشروعا تارخييا واقتصاديا واجتماعيا
ولوجي ال اإليديولوجي فقط: فكان وبالّتايل فهو املرّشح املناسب للثّقافة مبفهومها األنثروب

البديل الثّقايف على حساب "األدب" يف بعث نفس جديد للّنص األدب، من خالل حتريره 
 من املؤسسة الّرمسية وأعين البالغة الكالسيكية غري املنفتحة على الثّقايف.

 

يف  إىل قراءة الّنص األدبّ "" new-historicismeلقد عمدت الّتارخيانّية اجلديدة "
إطاره الّتارخيي والثقايف، حيث تسهم اإليديولوجيا مع صراع القوى االجتماعية يف تشّكل 

. ومن مثّة يتحول الّنص األدب من بالغة األثر إىل أثر البالغة، من خالل قراءة (0)"النص
وعليه البد من ربط العالقة  .(1)عمودية له ساعية إىل استعادة القيم الثقافية اليت امتصها
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بني املدلول البالغي واملدلول الثقايف عرب نظام الّتبين الّتارخيي، ألن املعاين اجلديدة ثقافية 
باألساس وليست خمتزلة يف الّدرس البالغي أو األسلوب، فليس هناك نص أدب له معن يف 

ذلك "، متجاوزا بculturalité" حد ذاته، وإمّنا يستوحي معناه أو معانيه يف تعاطيه بالثقايفّ 
 شبكات العالقات الّداخلية املكونة له.

  

ي بتتبع إّن الّنص األدب هو اجلانب املظلم من اإلدراك الذي منيل إيل إخفائه، فنكتف
، ومدى احرتامه للمنظومة الّتعبريية وأثر املتعة يف قراءته، يف حني هيكلته، وكيفية تشييده

ي، حيث يعادي الكسل الّذهين الّنص الثقايف هو اجلانب املشرق من الوعي اإلدراك
والّتفكري الّنمطي أو املفروض اجتماعيا أو سياسيا، فيقتفي آثار املضمر وغري املعلن، منتقال 
من مجالية الّنص إىل مجالية الوعي، وهو مكافأة غري مباشرة للمبدع، ألنّه مل يعد املعلم 

وبالتايل  نعا لرؤى غري متوقعة،وإمّنا حامل ملشروع ثقايف قد ينقلب عليه أو يكون صا اللغوي،
فتّسوق  ،ويعادي املختلف حوله الّرمسي الذي يرّوج للمتفق عليه، ال ميارس عليه قهر الّتفسري

، تسعى إىل صناعة ا وأفكارا حمددة سلفا، مهيكلة وفق اسرتاتيجية علياـمفاهيم وأذواق
يمارس ضغطا على القارئ وعيه، ف ، والّناقد الفاقد لقوة االقرتاح إلعاقةالقارئ املرّسم

حمدودة يف املطاف "الّسائح" ليتالءم مع رؤيته القاصرة، ولكن مدة صالحيتها يف هناية 
 الزمان واملكان. 

 

يقوم الّنص األدب على عقد انتمائي بني األدّب والثقايّف، فكل مراوغة لطرحه كبالغة 
لق لنفسه عالقات داللية، تثري موت له، ألّنه غري قابل لالنغالق، والبّد من هتويّته، ليخ

 مساراته الثقافية، منطلقا من جذوره الرتاثية واألبستمولوجيا، مرّكزين على مواقع االحنرافات
 إقناعنا به.  الذي يريد واخلطاب الّرمسي نلمسه من صرامة يف التنظيم الّشكلي ما وليس الّنّصية
 

بديهية، حيث مثة قوالب نقدية لقد حاول الّنقد التقليدي أن جيعل من الّنص مسلمة 
ومعرفية متفق عليها يف إطار املؤسسة الّرمسية اليت ال تدين بالقراءات املخالفة هلا، اليت 

، يكتسب عربها (0)تربطها باالنتماء الّثقايف العميق للمنتج الّنص، فلحظة تكونه أساسي
 تفسريه الثقايف. 
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 المقال اإلبراهيمي كمتوالية ثقافي ة:  -2
املقال اإلبراهيمي حافل باملتواليات البالغّية عرب سلسلة من اجلمل  أنّ  كّ ال ش

منشأ  البالغية معولبة يف وحدات صوتية وكل هذه اهلندسة ؛ستعارية أو الكنائية أو اجملازيةاال
يف اإلدارة اجلزائرية العليا »أغلبها الّتحسني البديعي الّلفظي كما هو احلال يف الفقرة التالية: 

القائمون على هذا املطبخ طهاة و  تطبخ فيها اآلراء واألفكار... -ليست كاملطابخ- ةمطبخ
 اجتازوا املراتب اإلدارية من أدناها إىل أعاله... ُيسنون الفن، دهاة ُيكمون بأول الظن...

خمصوصة، ال يشرتط يف املادة  معمل لصنع الّرجال على أشكال ومقادير يف تلك اإلدارة...
 . (8)«تكون ذات قابلية واستعداد، وطوع وانقياد.... اخلام إال أن

 

يف الفقرة مظاهر حنوية وبالغية هي مؤثرات صوتية تؤشر على االنتماء الّلغوي هلا 
وهي العربية الفصحى، واالنتماء األدب عرب الّتنوع البياين والبديعي فيها، وذلك بذكر اجملاز 

، والبديع «ّرجال على أشكال ومقادير...تطبخ فيها اآلراء، معمل لصنع ال»يف قوله: 
 واجلناس غري التام يف "طهاة...دهاة".« استعداد...انقياد»املتمثل يف الّسجع 

 

حتققت يف هذه الرّتسانة اجملازية والبديعّية أدبّية املقطع، وهي صيغ مجالية خداعة، ألن 
فاتن اللسان العرب، وإمّنا الكاتب ال يرمي من ورائها الّتهليل بالّصنعة اللفظية أو إبراز م

. ومبا أن الذات يشكلها اجملتمع ضمن خطاب (9)إعادة االعتبار للهوية، ألهنا بناء ثقايف
، فاإلبراهيمي يف ظل السلطة الثقافية (62)تنتجه أجهزة الدولة على حد تعبري "فوكو"
به األسلوب شّكل من خالل الّلغة، خطا االستعمارية املعادية للوجود العرب واإلسالمي

البيايّن اّلسامي ثقافة مضادة تسعى إىل اخلروج من حالة الّتهميش املمارس على الّلغة 
الرّامي إىل إقصاء كل ما  العربّية، فكان هذا السمو بيانا وبديعا تنديدا باخلطاب الكولونيايل

 هو مرتبط بالكائن اجلزائري من لغة ودين وتاريخ. 
 

، وإمّنا هناك قصدية (66)ليست الّلغة جمرد نظام عالمات أو نشاط تواصلي فحسب                                    
ثقافية وراء كل نص، ودوهنا ال يتحقق املبتغى الّنصي، وبالتايل فاملقال اإلبراهيمي كنص 

" vertical" ازي له، ومن مثة فهو إجناز عمودييتجاوز الّتماسك الّنحوي واإلطار اجمل



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
010 

 

ط، ألنه ذو حممول ثقايف، يؤطر اهلامّشي من الكون اجلزائري، لغة ودينا وليس أفقيا فق
إن »وبالتايل ال ننخدع بالظاهر حىت لو كان عاديا أو مبتذال، ففي قوله:  ،وتارخيا وحالة

وأّن وضعية النوادي  ... هي وسط جامع ... نوادي اإلسالميةمجعية العلماء ترى أن ال
ملشروبات املباحة اليت تباع فيها فكان من حلقات تلك تعتمد على دخل مايل خاص بني ا

ذلك القرار الغريب الذي مينع بيع املشروبات  ... السلسلة املوضوعة لتطويق التعليم العرب
 .(60)«املباحة يف النوادي...

 

أمامنا مقطع يؤكد اهلوية وفق بناء ثقايف، فالّنوادي مؤسسات ثقافية ساهرة على 
ل يف تطويق أصالة الّشعب للقضاء على شخصيته، فهي ال ختتلف عن مقاومة شراسة احملت

الّنضال السياسي أو الثوري، بوصفها معادال بديال عنه، فعندما تقوم بتفكيكه ثقافيا ختلص 
 إىل ذلك التماسك الّداليل بني اللغوي والثقايف من خالل ما يلي: 

 

 اإلسالمية                             النوادي                  
 اجلامع                          املدرسة                     
 العرب                           التعليم                     

 املباحة                        املشروبات                    
 السلطة اجلائرة                       القرار                          
 املقاومة                       املنع                           

 

يف هذه املكونات الّلفظية األساسية، توظيف براغمايت بامتياز، عربها يتكشف 
اجلزائرية، ومن مثة فكل متلص من اإلدارة  للمتلقي الغريب سؤال اهلوية على الّساحة

ة عنه، فحىت املفهوم االقتصادي للمشروبات املباحة ينحو إىل االستعمارية تأجيل لإلجاب
ففي املقطع إثبات للّصراع  املقاومة الثقافية للمحتل على الّرغم من أنه مكون اقتصادي.

  ية حول الفرنسي املتحضر واملتفوقاليومّي الشرس بني احملتل املختنق يف أطروحاته املتعال
وبني فئة قليلة من اجلزائريني  ،ية الذين حاولوا متريرهاوهي اهلو ومن ساروا على دربه من مش

الذين كان املنفى الثقايف مصريهم، ألهّنم أسسوا الّتحدي وقاموا برفع املتديّن ليكون ساميا 
ومرفوعا، فبمقابل طرح لغة عربية سوقية بديلة عن الفصحى كما فعلت بعض الدوائر 
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امية واهلادفة للبشري اإلبراهيمي وهذا املنحى لرتويج هلا كانت الكتابة السّ لاالستعمارية 
الصدامي جتاوز البحث عن املطابقة بني الدخيل واألصيل ليتميز عرب اهلوية اجلزائرية اخلاصة 

وفصل الدين عن احلكومة مبدأ مجهوري فرنسي ولكنه من أكذب املبادئ »ففي قوله: 
متمسكة مبا أورثها  ... زائريةبالنسبة إىل دين اإلسالم يف اجلزائر فمازالت اإلدارة اجل

االستعمار من مساجدنا أكثر وأشد من متسك املتدين بدينه، ال تبايل حبقوق طبيعية وال 
مل  نية...وإاّل فما بال هذه احلكومةمببادئ مجهورية، ومبفارقات دينية وال بعواطف إنسا

 .(60)«تتسلق على معابد اليهود، وال نقول عن معابد املسيحيني...
 

نا أمام منتج اخلطاب الثقايف إذا وضعناه يف سياقه التارخيي ألنه ينتسب إىل مقام  إنّ 
قصائي، وبالتايل فهو مقال تصادمّي ينشد الّتحذير من اخلطاب االستعماري إكولونيايل و 

احلامل لتداولية الزّيف وافرتاض غري احملقق، ففي فرنسا تكريس الالئكّية أو العلمانية كمبدأ 
 عندما يتعلق بالدين اإلسالمي.  فيهري، لكن يف الواقع تفريط دستوري جوه

 
 

 

 الثق افي الموط ن في البالغي:  -3
" ethosيف املقال اإلبراهيمي استهواء ثقايف معّلب يف بيان ساحر، جيمع بني األخالقّي "   

 la nomenclature" واهلويّايت، حيث يعطي األمهية للمنظومة الّدينية"pathosواالنفعايل "

religieuse وثقافة البالغة الكالسيكية، لكّنه ال ينغلق على املقام بقدر ما يسعى إىل "
توسيع دائرة احلوار أمام هذا احملتل، وهو مدجج بالّسامي لغة وأسلوبا ليدحض فكرة موت 

ة اللغة العربية يف اجلزائر، وبالتايل حّل املقام حمل البيان، والثقافّية حمل األدبية، ومن مث
 انطلقت البالغة املوظفة يف املقال اإلبراهيمي يف تناول اخلطاب من ثالث زوايا هي: 

 
 
 

االخنراط يف احملطات الّتارخيية اليت عاشتها اجلزائر، فاملقوالت البالغية   :(61)تاريخية -أ
 إّن جالل العلم ال »...كفيلة بتأويل النص اإلبراهيمي وفق الّلحظة الّتارخيية كأن يقول: 

فيقذف بأعضاء اجلمعية يف السجون، ويلقي هبم يف  ... مع أوساخ السياسة يتفق
« جالل العلم ال يتفق مع أوساخ السياسة»فالنسق البالغي  .(60)«املعتقالت مع اجملرمني

 مرتبط ارتباطا عضويا بالّسياق التارخيي املتمثل يف اهتام احملتل اجلمعية بأهنا متارس الّسياسة.
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أي تكّيفت األنساق البالغية مع متطلبات املقال احلديث، حيث جتمع بني  :مقالي ة -ب
 األمة هو الدم اجلديد يف حياهتا شباب إنّ »كأن يقول:  .(61)االنزياحّي والتداويل املقاميّ 

ومن الواجب أن ترب ألسنتهم  ... فمن الواجب أن يصان هذا الّدم عن أخالط الفساد
 .(60)«على الصدق وقول احلق...

 

نشء الذي ُيضر يف خمتربات مدارس اجلمعية، الذي إّن الّدم املقصود هو ذلك ال      
واملعلم بعد  الّشهيد والسياسيّ  سيسهم الكثري من شباهبا يف حرب التحرير، فكان منهم

 الذي حاول مساسرة العقيدة تشويهه جبهلهم.  ؛ دفاعا عن اللغة العربية واإلسالماالستقالل
 
 

وبالتايل فاملقصدية حتصر مجيع  ،أمر خمطط له يف مشروع اإلبراهيميهذا  :ثقافية -ج
الوظائف اللغوية واألسلوبية والّتعبريية للثقافّية، متجاوزة األدبية، فالكاتب يف مقاالته ينشد 

 مجلة من الّرؤى منها: 
 

على  صورة اإلنسان اجلزائري املنكسر ثقافيا ومعرفيا، سببه سياسة احملتل القائمة -6
الّتخريب الذهين، ولكن هذا اهلامشّي مل ينته بعد، ألّن فيه املتمكن من لغته ودينه 

 وبالتايل على املستعمر أال يستعجل إعالن الّنصر على اهلوية اجلزائرية. 
كل ما يشاع عن ضياع  اإلحلاح على انتماء اجلزائر للفضاء العرب واإلسالمي ونسف -0

 الوطن/اهلوية هنائيا.
املدارس اليت أنشأهتا مجعية العلماء، وهي  إلميان بالغد، وهذا الغد قد خطط له عربا -0

 مقدمات إلحياء األمة اجلزائرية.
 

ال أحد ينكر أن املشرق العرب ينظر إىل اجلزائر بوصفها مقاطعة فرنسية، بعدما فقدت      
هيمنة مطلقة  ق يف ظلّ وموروثها األمازيغي العريالعربية أهم ركن من أركاهنا، وهي لغتها 

لثقافة احملتل، وما حلق باهلوية احمللية من ضرر مادي ومعنوي كبري، ومن مثة فاملقال 
" خياطب Discours culturel idéologiséاإلبراهيمي حامل خلطاب ثقايف مؤدجل "

احملتل كرافض مباشر لكل احلمالت الّساعية إىل تذويب الكائن اجلزائري يف خطابات 
والّتمسيخ الثقايف، ويف الوقت نفسه خياطب الّشرق العرب عرب لغة راقية تتحدى  املهادنة



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
010 

 

قاماهتم يف البيان العرب، داحضة مزاعم البعض بأن اجلزائر فرنسية، ومن مثة نصل إىل إدراج 
 الكتابة اإلبراهيمية يف دائرتني مها: 

 

عقدة الشرق العرب بأهنم أهل وفيها يسعى املقايّل إىل الّتخلص من  الد ائرة الش خصية: -أ
بيان دون سواهم إلعادة االعتبار والثقة للذات اجلزائرية املهمشة، فيتحول البيان إىل شكل 
من أشكال التعويض الّنفسي حلالة العجز املادي أمام الرتسانة التخريبية اليت وظفها احملتل 

ألمازيغي بالرّتكيز على الوجود إلبعاد اجلزائر عن حميطها العرب واإلسالمي، وحمو موروثها ا
إن اإلسالم يف اجلزائر ثابت ثبوت الرواسي متني القواعد »الروماين، مث الفرنسي الحقا: 

واألواسي، وقد جال اإلصالح حقائقه، فكان له منه كفيل مؤمتن واستنارت بصائر 
 اإلمامة إىل منزلته يف ه )القرآن(كان له منهم حارس يقظ، وعاد كتاباملصلحني بنوره، ف

 .(68)«فكان له منه احلمى الذي ال يطرق والسياج الذي ال خيرق
 

 ة اخلاطئة على أن اجلزائر فرنسيةيف الفقرة ممارسة الكتابة االستعراضية حملو تلك النظر       
ه ثقايف هذا اخلطاب بياين، ويف الوقت نفسوليست فيها رجال يتقنون البيان العرب، ألن 

ن عن القطيعة الكلية معه لغة ودينا، وهلذا املشرق الذي ال يريد أن ه للمحتل كإعالموجّ 
 يسمع بأن يف اجلزائر قامات تتقن البيان العرب، وبالتايل تضاهي قاماهتم وتتجاوزها.

 

 يتحقق فيها تلك الّرغبة يف مشاركة الرأي العام احمللي  الد ائرة الثقافية واالجتماعية: -ب
 ة املرتبصني باهلوية اجلزائرية. يف مشروعه الّصحوّي جملاهب

 

 خاتمة:
" autoreprésentationعندما يكتب اإلبراهيمي يستحضر ذاته، فيمثلها عرب البيان "     

فيتحول إىل رمز لغوي، ال يكتفي بسلطة التقليد، وإمّنا يبدع لغة تنافسية، تدحض ضياع 
 دبية فقط. ال أزائر، فهو بذلك ذو داللة ثقافية البيان العرب يف اجل

      

" أو الضاحية ghettoاإلبراهيمي يف كتاباته مدرك بضرورة اخلروج من حالة " كما أنّ       
املفروضة على اللغة العربية وتسويقها على أسس صحيحة، ألهنا عماد الّدين واهلوية 

لبيان فحارب بذلك الّضمور الّلغوي الذي حل بالعربّية يف اجلزائر بتقدمي الّتميز، فأعطى ل
 احلرب املعلنة على األصالة.  بعدا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا يف ظلّ 
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 والهوامش حاالتاإل
بول آرون وآخرون، معجم املصطلحات األدبية، تر: حممد محود، املؤسسة اجلامعية  -(6)

 .90، ص0260، 6طلبنان ،للدراسات اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 .02ص ،0261 ،6ط يد، ما وراء الّنص، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،ماهر شفيق فر  ينظر: -(0)
 .09ينظر: املرجع نفسه، ص -(0)
 .19ينظر: املرجع نفسه، ص -(1)
 0ط ،، املركز الثقايف العرب، املغربي، دليل الناقد األدبعميجان الرويلي وسعد الباز  -(0)

 .10، ص0222
 ا.  ينظر: املرجع السابق، ص نفسه -(1)
ينظر: إبشوفوكيما وآخرون، نظرية األدب يف القرن العشرين، تر: حممد العمري، إفريقيا  -(0)

 .61، ص0221، 0الشرق، املغرب، ط
 مجع أمحد طالب اإلبراهيمي ، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،حممد البشري اإلبراهيمي -(8)

 .88-80ص  .6990، 6ن، طلبنا –دار الغرب اإلسالمي، بريوت  اجلزء الثالث،
التارخيانية اجلديدة واألدب، تر: حلسن محامة، املركز الثقايف  ينظر: لويس. أ. منرتوز وآخرون، -(9)

 .606، ص0268، 6للكتاب، املغرب، ط
 .619السابق، نقال عنه، ص  ينظر: املرجع -(62)
حبريي، مؤسسة ينظر: زتسيسالف واورزنياك، مدخل إىل علم النص، تر: سعيد حسن  -(66)

 .06، ص0220، 6املختار للنشر والتوزيع، مصر، ط
 .06اإلبراهيمي، آثار اإلمام البشري اإلبراهيمي، صحممد البشري  -(60)
 املصدر نفسه والصفحة. -(60)
 0260ينظر: حممد العمري، أسئلة البالغية والتاريخ والقراءة ،إفريقيا الشرق، املغرب،  -(61)

 .681ص
 .16ص اإلبراهيمي، آثار اإلمام البشري اإلبراهيمي،بشري حممد ال -(60)
 .681ص  : حممد العمري، أسئلة البالغية يف النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر -(61)
 .10ص  اإلبراهيمي، آثار اإلمام البشري اإلبراهيمي،حممد البشري  -(60)
 .80، ص املصدر نفسه -(68)
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 ي؛ القياس وترهين المرجع الثقافيهيمالتدالل بالتشبيه في كتابات اإلبرا
 

Significance by analogy in the El-IBrahimi writings: 

measurement and mortgage of the cultural reference 

 
 د. مبروك دريدي                                                        

 )الجزائر(  2سطيف - محمد لمين دباغين جامعة                                       
 

 60/20/0202 تاريخ القبول:                               20/03/0202 تاريخ اإلرسال:
 

 ملخص:
 قصدا وإرادة الداللة حدثا، الكالمى التشبيه يف اللغة صورة للقياس يف استخدام يتجلّ 

وحمفله القابع يف الوجود التارخيي  وهو ما يتيح تأويله باجتياز مظهره اخلطاب إىل حمضنه
لثقافة استغرقت لغة اجلماعة. حتاول هذه الورقة اكتشاف الثقافة تأويال عرب قراءة التشبيه 
يف كتابات اإلبراهيمي مبقاربة تذهب إىل حماولة إدراك لسلطة الثقافة امللزمة حلدث 

اثل يف املرجع مع من التنصيص لدى الذات الواعية بتمام حدثها التواصلي اجملرب على مت
تتقصده حبدثها الداليل. ويف هذا حناول تأويل الرابط يف التصور بني املتكلم 
واملتلقي/القارىء بفهم الفهرس الثقايف املشرتك واجلامع بني اإلبراهيمي ذاتا هبوية ثقافية وبني 

 الداللة.املتلقي له يف سياق حدث نصه داخل اللحظة التارخيية اليت سببت وحّددت تداول 
 

 اإلبراهيمي. ،الثقافة ،املرجع ،التشبيه ،التدالل مفتاحية:الكلمات ال
 

Abstract:                                                                                             
     The analogy in language is manifested by an analogy in the 

use of speech intentionally and the will to signify an event, which 

allows its interpretation by passing its rhetorical appearance to 

its incubator and its forum embedded in the historical existence 

of a culture that took the language of the group. This paper 

attempts to discover culture in interpretation by reading the 

analo y in Brahimi’s writings with an approach that goes to an 

attempt to recognize the authority of the culture that is bound to 
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the attentive event of the conscious self by the fullness of its 

communicative event compelled by identical reference with 

those you mean. In this we try to interpret the link in the 

perception between the speaker and the recipient / reader by 

understanding the common cultural index and the one between 

Ibrahimi with a cultural identity and the recipient in the context 

of its text event within the historical moment that caused and 

limited the circulation of significance.   
  

Keywords: significance, analogy, reference, culture, Ibrahimi. 
 

 تأطير:
ئرية؛ اليت استغرقت يف تارخيية على الذات اجلزا تعدُّ كتابات اإلبراهيمي نصوصا شاهدة

اهلا ومدلوهلا، واستفهمت كفاءهتا على التفكري والتعبري يف زمنية ثقافية خمصوصة، وحمّددة د
بفضاء مدلول فكراا وتداوالا يف الواقعة ومعناها اجملرد، ومعلوم يف ذلك أّن اإلبراهيمي يف 

ه التواصلي، أنتج نصًّا مشرتكاا يف الداللة على راهن استخدامه جلهاز الدالئل الّلغوية يف فعل
ما كانت تدركه الذات اجلزائرية وما تعيه وتعقله من وجودها التارخيي والثقايف، وحركتها 

سيونفسية يف استغراقها الفاعل، ضمن إرادهتا وقصدها احملكوم بتعّقل هويتها واالجتاه و الس
 إىل ترميم حضورها التارخيي.

 

اإلبراهيمي يف زمنية الشخصية اجلزائرية املعتدى عليها، فقد كان السياق لقد تكّلم 
سياق تفاعل جديل بني ذات ثقافية متأرخنة يف نّص مستقل حضاريا، وذات اعتداء متثّلت 
يف معتٍد بّرر فعله الوحشي بوهم التفوق، ومصادرة رتّبها مقدمة متخّيلة ملا سّبب سلسلة 

ستقلة ثقافيا، فاألمر مل يكن جمّرد عالقة استنفاع مادية، أو االعتداء على ذات خمتلفة وم
أخذ لشيئية األرض وعطائها، كما يذهب البعض يف اختزال واقعة االحتالل، ومنجز 
اعتدائه على دميوغرافية حضارية معّرفة ومعروفة ثقافيا وتارخييا، وهو ما جيعل استفهام الّنص 

 يستّدل على العمق الناظم لنشوئه عمالا قرائياا -كما غريه من نصوص اهلوية-اإلبراهيمي 
 ميواملرجعيات احلضارية لتدالله ومقوالته، ألّن القضية ها هنا يف استنطاق الّنص اإلبراهي

ليست قضية حبث يف مجالية تشكيله والتدليل على تفّوقه البنيوي يف استعمال امللفوظ 
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قي هلا، وال تدوير السؤال يف قضايا وتركيبه، وال حبث يف سؤال البالغة بالطرح اإلستيتي
 التشكيل الّلساين واألسلوب ومستويات البناء الفيّن.

 

مل يكتب اإلبراهيمي نّصه يف سياق سريالية فّنية، ومل ينشأ نّصه يف زمنية ترفية، ومل 
يستهدف من إنتاجه استعراض كفاءته يف وسط اجلدارة الفكرية والفّنية باملعن اإلبداعي 

خ تنافس وجتاور النّص، بل كان مدّونه واقعية استولدها هدف  أعلى يف ضمن تاري
التواصلية، وسّببها أفق تداويلٌّ حضاري، تعّلق بقضية مجعية اجتماعية، فاضت عن بؤرة 
حّددهتا هوية تواجه مصريها احلضاري التارخيي، ولذلك كان البناء الفيّن للمقولة النّصية 

تداول يف ذلك على مقتضى اجملتمع وشبكة اجتماعه املقصود مظهرا ال جوهراا، واستقام ال
يف منجزه الوقائعي، واحملكوم هبدف كينونته الباحثة عن إهناء االعتداء، واستئناف تدفقه 
احلضاري، فمدونة النصوص اإلبراهيمية كانت استجابة هلذا األفق، وحتقيقا ملطلبه يف ممارسة 

ّنص وفهمه، أمام سؤال التداول والتواصل، ومآالت التواصل بالّنص. وهو ما يضع حقيقة ال
الفعل املنتج فيه وبه، ومنجزه يف ربط عالقات الفهم والوعي وإنتاج العمل القاصد حنو 
ذات تريد اسرتجاع جدارهتا احلضارية، وهو ما يعين أّن سؤال النّص اإلبراهيمي يف مستوى 

 ته يف الفكر والتشكيل.بنيويته املغلقة، إمّنا هو نفيٌّ له واختزال  هلوي
 

يضع هذا اإلطار سؤال القراءة للّنص اإلبراهيمي، يف مواجهة حدود موّسعة خارج 
 موّلدات نسقه املنظوم يف التلّفظمعن الداللة احملايّثة له، ويذهب به يف اجتاه البحث عن 

ية الثقافية وموّلدات حتّققه يف التواصل، وهو ما يلزم الفهم هلكذا نصوص باعتبارها يف النصّ 
التارخيية اّليت تكون قد نشأت ضمنها، ولعّل أّول ما جيب إدراكه يف ذلك هو انتماء الّنص 

مقصد " عميق يف إرادة الذات رها وحّددها االلتزام، وخّلقها "اإلبراهيمي إىل زمنية نّصية أطّ 
أّن األديب  ومعلوم املتكّلمة بالّنص، واملتواصلة به دالليا مع من ينتمون إىل بؤرهتا الفكرية،

تقومي األدب على أساس ما تضمن من الفضائل، ومبقدار ما أشاد هبا امللتزم  يسعى إىل "
 ني إعجابا هبا، وتقديسا ملبادئهاورغب فيها مبا صّورها صورة زاهية تبعث  يف نفوس املتلق

هكذا . و (6)"النفوس، وحتملها على النفور منهاوكذلك عرض الرذائل بصورة تشمئز منها 
فاإلبراهيمي مل يكن كاتب مجالية فنية، بل كان كاتب قضية تقاطب فيها ما جيب اإلقبال 
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يلتزم" جميع نصوصه تقع يف فضاء تواصلي "عليه، وما جيب استهجانه والنفور منه، ف
مبقاومة االعتداء عليها من باستنهاض اهلوية، وبناء الذات الوطنية احلاملة هلا، وتوعيتها 

 الفرنسي الّذي جعل من اختالفه تومهاا بّرر يف املغالطة الشوفينية اآلخر"طرف "
(Chauvinisme) ؛ اليت بناها على تفوق ثقافته، واعتبار ثقافة اجلزائري دونية متخلفة

جله جاءت كتابات اإلبراهيمي منجزا عمليا يف صناعة أ. لذلك ومن (Primitive)بدائية 
زائرية نجز التداويل على كفاءة الذات اجلويشهد  باملاللغة للتدالل، يقّوض تلك املغالطة، 

ثقافيا وحضاريا واجتماعياا، فصناعة املتحّقق النّصي مبا هو حدث تواصلي، هو ترهني 
لثقافة حّية ذات كفاءة يف جدلية السؤال واجلواب مبا مها حمركا املعرفة ومسببا الفهم والرتاكم 

 لة.العقالين داخل اهلوية املتمّيزة واملستق
 

تعّد شاهدية الّنص يف التداول والتواصل، دليالا عمليا على كفاءة املتكّلم/الكاتب يف 
العالقة العضوية باملتلقي/القارىء، ويعّد ذلك دااّل على أّن الّلغة الّلسانية جهاز تعبري عن 

ّرف قضية ثقافة موّلدة للفكرة ولبنائها، ويصري بذلك الّنص فاعالا تواصليا، وناجتا ثقافيا، يتع
اهلوية يف التحّقق من جهة، ويشتغل بتقويض الدونية اليّت تومهها املعتدي، واستسلم هلا 
املغاَلط  الّذي استهدفه اآلخر الظامل. ويف التدليل على ذلك يبدو سؤال النّص يف مرجعية 

هو  العالمات وكيفية التشكيل، مدار الفهم يف حدثيته التواصلية، فاستخدام العالمة اللغوية
؛ والّذي هو سريورة ترابطية جتعل من العالمة اللغوية منتجا ملا (0)حاصل عملية "تدالل"

 متثّله من ممكنات املعن، وما حتّينه من قصد داليل يرتاكب بني عناصر هي: شيئية العالمة
 التصّور املخزون يف ذهن الفاعل متكّلما ومتلقياا".وموضوعها بتوسط "

 

هو  ،هنوضها مبا يريده املستخدم  هلا يف ريورة تنتج كفاءة العالماتس مبا هو التدالل إنّ 
العالقة اليّت تستفهم  حدثية التواصل بني القاصد بالعالمة، وبني متلقيها، ويف هذا يتّضح  
الّنص يف كيفيته التشكيلية بنيوياا، وتتحّدد  مصدرية العالمات املنصوصة يف فهرس التواضع 

 ف أّن علوم الّنص ومناهج دراسته استقرت على بيان يوّضح  اشتغالالتداويل هلا، فاملعرو 
ذاهتا وعالقاهتا، ولعّل األمنوذج األشهر الّذي جييب هذا السؤال، كان العالمات بتحديد 

والّذي حّدد  ؛"تشارلز موريس"ذلك الّذي قّعده الباحث األمريكي الشهري يف جمال التداولية 
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 ت يف بيان حضورها الداليل وأدائها التواصلي، فذكر أّن:اجتاهات ثالث ملقاربة العالما
 ؛ وهو ما متثله العالمات يف عالقاهتا ببعضها.(Syntax)االجتاه األّول هو النحو والرتكيب 

 ؛ وهو املتمثل يف عالقة العالمات مبا تؤول إليه.(Semantic)االجتاه الثاين وهو الداللة 
ة العالمات وهو ما يتحّدد يف عالق (Pragmatics)يل املستوى الثالث؛ وهو املستوى التداو 

 الكاتب/القارىء(. -املتكلم/املستمعمبستعملها ومتلقيها )
 

يعين استفهام النصوص يف ضوء هذا الّتوجه السيميائي التداويل، قراءة الّنص يف 
ا متوضع تدالل عالماته، وشرطية اجملال التواضعي/التوافقي للمتواصلني به وعربه، وهو م

نّصي، ذلك -يفرض على القراءة معرفة بالفضاء الداليل للعالمات يف مستوى تداوهلا القبل
أّن الّنص ليس سوى ترهني ملا تكون العالمات قد درجت عليه يف استخدامها، وما يكون 

 التصوير قد استغرقه يف حدثية التذّهن احلاصل يف االجتماع اللغوي للتكلمني بالعالمات.
 

تقدمي يف مساءلة الّنص اإلبراهيمي، أمام مقاربة تفتح  الّنص خارج احلصر يضعنا هذا ال
احملايث للبنيوية املغلقة، والنسقية املكتفية بذاتية الّنص يف داللته، ولعّلنا ننّبه يف هذا إىل أن 
ا متاما، ففي البالغة العربية وصنوف فنوهنا، كانت اإلشارة  االمر ليس بدعاا، وال مستجدا

إىل ذلك، وشرح البالغيون يف استفاضات كثرية كيف أّن البالغة هي سؤال  والتفصيل
القول يف متامه الداليل والتشكيلي، على مقتضى مراد القاصد بالكالم، واملتجه إىل مشاركيه 
على وجه حصول مقصده يف وصول ما يريد إفهامه هلم. وهو الطرح  الّذي حناول فيه 

يف الّنص، بني قرارات البالغة يف حتديد صناعة التصوير معاجلة واحدة من قضايا التصوير 
يف الّنص، وبني ما يفيد منه السؤال يف تأويل حاصل ذلك تداولياا. ويف هذا نقصر  حبثنا يف 

 لواحدة من قضايا الّنص يف تشكيلهزاوية واحدة من تدالل العالمات، ونفرد  التحليل 
م السريورة التداللية على وجه حدثها يف توصيل وارتباطه بالتداولية والتواصل ومرجعيات قيا

 وبلوغ التفاهم، مبا هو الغاية الكربى الستخذام الّنص.
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 تاج الداللة المصو رةالتشبيه وإن: 
يف مطالعة التصوير الّنصي يف نصوص اإلبراهيمي، يلحظ القارىء استخدامه للتشبيه       

قة التداللية املوافقة ملقتضيات التداول، وألّن بقّوة داللية، وجبودة يف االنتقاء وعقد العال
املنطقة" يف متام استخدام الكالم، فقد مّثل ناظما دالليا أعطى ذلك من فنون التعّقل و"

للنّص صفة القّوة يف الفنية، وصفة الوجاهة يف التداول، وعّزز مشروعية التفاهم يف بلوغ 
يه مراد الداللة، وُيّقق الفهم الّذي مقصد القول لدى املتلقي؛ الّذي يستوعب من التشب

يتأسس عليه الفعل والتجاوب، وهو ما يتطلب يف التأسيس فهم ماهية التشبيه كما تذكره 
البالغة، وكما ينبغي للدارس أن يفهمه يف بعده التشكيلي، وكفاءته يف األداء التداويل. وها 

ّدده واحد من أساطني هذا هنا سنأخذ باملفهوم املقّعد يف أصول البحث البالغي، كما ح
العلم عند العرب، وكما صاغ مفهومه بعبقرية، وأقصد  اإلمام عبد القاهر اجلرجاين سّيد 

أسرار البالغة" يعّرف التشبيه يع يف سؤاهلا. ففي مؤلفه الفّذ "البالغة وصاحب الفّن الرف
ملغلق الكالمي ق اعلى غري ما أغفله غريه، فبدا حداثياا سابقاا إىل أبعاد يف املفهوم تفو 

تدالل" واٍع بأّن الكالم مظهر، يستند  يف ذاكرته ومقّومات داللته على وتفتحه على فضاء "
 ام عبد القاهر ليس ثوب كالم مجيلما يكون أسبق من زمنية التنصيص، فالتشبيه عند اإلم

الا أو هو واقعة نصّية ممتعة وأدائية حلظة حدثها يف الصياغة، وليس التشبيه عنده شك
للكالم مبرجعية ذاتية، بل يطرح  إمامنا تعريفاا وفهما للتشبيه جيمع  صفته البنائية بطاقته 
التصويرية يف ارتباط اللغة بنّصها املوّلد؛ والّذي هو احلياة املعقولة لدى الذات ممّا تداوله 

قياس والتشبيه قياس، والاملخزونة، ولذلك يقول اإلمام: "وتتصل به عضويا يف مدركاهتا 
 (0)األمساع واآلذان" ال وتستفىت فيه األفهام واألذهان، وتدركه العقول؛ جيري فيما تعيه القلوب،

 

يعدُّ القول بقياسية التشبيه، قرارا معرفيا يستلزم وقوفا عند قاعدة مفهومه، فالبالغة  
ي كما ساءهلا اجلرجاين مل تعد ذلك املظهر اجلمايل للكالم، وال سطح اإلمتاع التشكيل

للعالمات يف مستوى تنضيدها، بل صارت مفهوما عقليا يتعلق بإنتاجية الّداللة، وصناعة 
الفكرة يف متام حاملها، وهو ما يذهب بالسؤال البالغي أعمق يف البحث عن منطق 

الق التفكري بالكالم وفيه، ولذلك يتحّدد القياس ابتداءا بأنّه صناعة عقلية؛ تقوم على تع



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
000 

 

 (1)املعرفة( يف توليد يستنبط نتيجة متصّلة مبقدمة من جنسها)احلكم و األشباه، واستنباط
ومعلوم أّن القياس االستنباطي قد اشتهر يف صياغته منسوبا إىل أرسطو لتاريخ طويل، غري 
أّن األرسطية ليست الفهم األوحد يف ذلك ممّا جعل توسيعها باملخالفة حدثا يف صياغة 

ر احلديث. فيما عرف باملنطق االستقرائي يف العص ةياسيمتجددة لعلم املنطق وآليته الق
ستفهم القياس مبا هو آلة التشبيه وعّلته على وجهه القاعدي يف نوحسبنا يف هذا أن 

املفهوم، وعلى املرجعية العامة لكينونته، إذ هو عالقة صلة يعقدها العقل يف بيان ما يشرتك 
هي حمّل القياس، وهي بابه، وبطبيعة التجنيس  فيه شيئان أو أكثر، فالّصفة الالحقة باجلوهر

فإنّه ما كان للّصفات أن تتشابه لوال الطبيعة السيميائية للذوات احلاملة هلا، وملّا كانت اللغة 
تتحّول إىل حدث يف الكالم، فإهّنا أتت التصوير يف عقد الصالت وبناء الرتاسل الوصفي 

مر يف التشبيه مدركا يف أذهان املخاطبني، فاألا بني ما تريد بيانه ويف ضوء ما يكون معروف
رة املتداولني هو تقريب وتصوير وحتديد املراد بالداللة يف إسقاطه على صفة املعلوم يف ذاك

" Interprétantاملؤّول/ تسميه السيميائيات احلديثة بـ " مر متعّلق مباللكالم، وهكذا فاأل
ن شيء ما، فاملعلوم هو ما يقاس عليه املراد والّذي هو التصّور املوجود يف خزانة الذهن ع

فهمه يف حلظة الكالم، وهكذا يكون التشبيه هو استخدام ذاكرة العالمات يف توصيف ما 
 نقصد حصوله يف تداللنا.

 

عقود يدخل  التشبيه يف باب التصوير، ولذلك فهو ال خيتص باملفرد من الكالم، بل بامل
ود الّلفظ، فاملعروف أّن اللفظ املفرد يف الّلغة ال بني حد تيف الرتكيب وتشكيل العالقا

ف به، أو كما يسّميهما ُيمل  مجلة بناء العالقة يف قرن الصفات بني موصوف وموصو 
البالغية بطريف التشبيه ، ومها املعروفان يف البيداغوجيا "املستعار منه واملستعار له" البالغيون
رتان، وتداخلهما يف متاثل ما يسوغ استعاره يف ومها الذاتان املوصوفتان املصوّ  أو ركنيه

الق املوصوفات فيما يتفق مظهرمها وما تعلق هبما، ويف هذا ينبسط لنا التوضيح  يف قضية تع
فبحسب ذلك بنّي اجلرجاين أنواع للتشبيه بآلة القياس، وشرح لك ضرب  ،استعاره

نا اليّت تضّمنها لها يف بيان أمثلتاختصاصه بداللته وقيام تدالله، ولعّلنا حنصيها ذكراا لنتوسّ 
 وما ميكن تأويله يف ذلك بسؤال أّي نوع أتاه يف صناعة مقوالته الداللية.  نّص اإلبراهيمي
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إذا حّددنا يف تسمية املقاس واملقاس عليه مبعجم البالغة فهما املشّبه واملشّبه به، وما 
ستعار منه إىل املستعار له، بأركان التشبيه يقوم بينهما إمّنا هي الصفة اليّت تربّر نقلها من امل

نقصد به  فهو تشبيه صريح )أو ببعضها، فأّما ما كان بذكر الطرفني واألداة ووجه الشبه 
كامل األركان ظاهرها: طرفان وصفة وأداة(، وأّما ما أغفل ذكر أحد أطرافه فهو تشبيه غري 

ضرب من تشبيه، ومنط من  صريح؛ والّذي يعرف باالستعارة يف االصطالح؛ واليّت هي
التمثيل، كما يقول اجلرجاين. وإذا تصّرفنا يف االصطالح الّذي يدخل عّلة الّلغة يف تدالهلا 
باللفظ املفرد، فإنّنا نكون أمام ما تسّميه من املعقوالت، وما حتّده من عالمات ختزن 

وفعل  وحرف. وهذا الذوات الكائنة أو املتخيلة، كما تسّمي احلركة والعالقات، فهي: اسم 
الّلغة مسكن الوجود". ة كما يف قرار الفلسفة احلديثة "يعين أنّه ال شيء معقول خارج الّلغ

اجلوهر( أو مظهرها، ممّا يعين أّن التشبيه يقع يف وتكون الّصفات هي حركات الذوات )
 العالقة اليّت تتصل فيها املوصوفات يف اتّفاق أو متاثل صفاهتا.

 

املوصوفات، ونسبتها ل البالغة يف سؤال معقول الكالم ضروب عالقة وعلى هذا تفصّ 
الفكر(، وهو ما ن عامل احلّس أو من عامل العقل )الذوات( سواء كانت مإىل حاملها )

يسمح  بتحديد عامل احلّس مبحسوساته كما هو عامل األشياء والكائنات، وحتديد عامل 
ر، كما هي اجملردات وما مل يكن جسماا وال شيئا اجملردات مبا يعقله الذهن وخيزنه يف الّتصو 

وال حاضرا يف عامل األعيان بذاته. فالطرفني إذن يف عالقة القياس مها يف املطلق: حمسوس 
وجمرد. أو مها حمسوس ومعقول كما يققول اجلرجاين. ولذلك ميكننا التصرف بتوسيع 

 مقوالت البالغة اجلرجانية إىل حصر ما يلي:
 

كأن يقيس املتكلم حالة شعورية فيقول مثال: وجعي ميتد    على محسوس: قياس مجرد -6
نزار قباين(، وهذا مدرك يف عقد الّصلة بني الوجع الّذي كبقعة زيت من بغداد إىل الّصني )

هو شعور يستبطنه العاقل، وبقعة الزيت اليّت تضّخمت عن حّدها حىّت غزت ما ليس هلا 
ا للمجرد حني قيس عليه، فصار صورة ُيمل وأفسدت، وبذلك صار احملسوس مصّور 

َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْلَأْرُض ﴿ اجملرد. أو مثال قوله تعاىل: حّسها صفة ما اختفى يف

 .﴾ُأِعدَّْت ِلْلُمشَِّقنَي
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وصوفة كأن يقيس املتكلم ذاتا موصوفة على ذات مقياس محسوس على محسوس:  -2
 يف عامل احلّس. مثال ذلك:

 يب أغنٌّ مجيل الطرف مكحول.ظوما سعاد غداة البني إاّل     
ذات، ولكليهما عينان، فاستعار حملسوس اجلمال الذي أراده لعيين  يبظفسعاد ذات وال

 سعاد صفة فائقة من مجال عيين الضيب.
 

وهي عالقة الشبه اّليت تعقد بني املعقوالت اجملردات، وتتعلق  :قياس مجرد على مجرد -3
ا بعامل الفكر واألفكار، ويكون حمّلها املستحصل  من التصّورات املرتاكمة يف التداول أساس

واملعلوم من الّنص يف ثقافة من الثقافات، كأن يقول متكلم  بأّن احلرية جّنة. فنحن هنا أمام 
 تصّور بالّصفة للجّنة اليّت مل ُيّسها أحد ، واحلرية اليت هي مطلب  مرغوب  كمثل اجلّنة اليت

أ منش  ،ئق من صفات الكمال وبلوغ السعادةتصّوها العقل وخزهنا يف الذهن على مثال فا
هذا التشبيه هو قياس ثقايف معقول يف متداول اجلماعة املنتمية إىل مرجعيات نّصية مستغرقة 

 يف اإلميان ومّتصلة يف تارخيية العقل احلاضن هلا.
 

تعلق باالحتمال الرابع من العالقة؛ واليت وهو امل :وهو االفتراض الفاسد من القياس -4
يكون فيها قياس حمسوس على جمرد، وعّلة الفساد هنا وموضعه إمّنا هو استحالة التصّور 
وقلب حقيقة اإلدراك من سريورة التعّرف على اجملهول باملعلوم إىل تعّرف املعلوم باجملهول.  

بل إىل موصوف الغضب وتكف كأن يقول أحد  إّن اجلبل كمثل غضيب. فهنا ال يصري اجل
 الداللة عن مهّمتها يف بناء الفهم والتصور.

 

 :قراءة في نماذج 
يف ضوء هذا التوصيف للقياس وإنتاجه للتشبيه يف اللغة، تكون الداللة هي حاصل هذا    

وهو  ،على املتصّور ضمن متاثل الصفات فوعقد الصلة يف التعرّ  يف التصوير باملثال، التدالل
  به البالغة وخاضت يف بيانه، غري أنّنا نضيف إليها ما قّررته التداوليات ما حفلت

ونقصد  ناظم يستغرقهالسيميائية من التحديد بأّن كّل تدالل هو حدث بالكالم يف فضاء 
 (Les interprétants) يشتغل على ضبط وحتديد املؤّوالت بذلك الكون الثقايف الذي
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عمليها يف التواضع والتداول من املتصّورات املوجودة يف واليّت هي خمزون كّل لغة لدى مست
الدور الّذي يقوم به املتخاطبون يف العامل يث تلّح النظرية التداولية على "األذهان. ح

واسطة اللغة فحسب، بل إهّنم االجتماعي. فهؤالء املتخاطبون ال يتفاعلون فيما بينهم ب
عين هذا ضرورة بأّن إدراك التصّور يف القياس ، وي(0)ون ذلك التفاعل ويتعاونون عليه"يقبل

 الصانع للتشبيه مشروط بإدرك فضاء الثقافة الذي ميتّد يف تداول الّلغة املتكّلم هبا الّنص.
 

يضعنا ما تقّدم أمام سؤال التشبيه يف كتابات اإلبراهيمي، وقراءة املشبه واملشّبه به يف 
تعاون" يف ذلك مع من يتواصل معهم. وحناول ف "تعّقلها القاصد بالتشبيه، وكيالّصلة اليّت 

 بثقافة املتداولني. ذلك عالقة وما التصّور، وبناء الصورة صناعة يف والّدرس للفحص مناذج أخذ
 

 نماذج: -
تعّود الّناس إطالق الوصف " (القضية ذات  الَذَنب...الطويل قال:املعنوان  - 680ص )   

ّودوا رؤيتها بالعني يف بعض األطوار الفلكية، ومساع على الكواكب ذوات األذناب، ألهّنم تع
أخبارها واملزاعم اليّت تعقد  حول أسباهبا وآثارها، وأمجعوا، قبل معرفة أسباهبا الطبيعية، على 
التشاؤم منها )...( ولكّنهم مل يتعّودوا على إطالق هذا الوصف على القضايا األرضية، مع 

ذوات األذناب طوال، ويفوقها خطرا وشؤما وتفزيعا، واذكر العلم أّن منها ما يفرع  الكواكب 
اآلن، بعد أن نّبهناك، ما شئت من القضايا ذوات األذناب، فإّنك ستنسى واحدةا هي 
أطوهلن ذنبا، ألهّنا دّقت يف الغرابة حىّت خفيت على األذهان، وتعاصت عن احلّل ألّن 

 سالم عن احلكومة".الذي أحكم عقدها هو الشيطان )...( هي قضية فصل اإل
 

يف هذا املقطع إمجال  بارع  ملا يكون اإلبراهيمي قد هنجه يف تصوير ما يقصده، ويريده 
يف صناعة تدالل نّصه يف مشاركته باملخاطبني، إذ جيمل  الصورَة يف أّن جوهر مطلبه من 

واة اإلدراك والفهم ليس ما درج يف احملسوسات، بل ما كمن يف املعقوالت، وقد حّدد ن
تداولوا( فهو يقول بأّن الّناس تعّودوا ) الفكرة يف ذلك مركزاا ملدار نّصه وتدالله وتصويره،

الكواكب ذوات رارهم الثقايف الّذي جعل "على معرفة احملسوس الّدال يف الشؤم والّشر يف ق
( هو اجلزائرينيفة املتداولة يف وسط املخاطبني )األذناب" عالمة عليه، فالشّر يف معجم الثقا
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لشيطان، ومرجع ذلك هو قوله ما عقلوه يف ذهنهم الثقايف عن داللة الكواكب املرتبطة با
، ومعلوم يف هذا فيما (68)سورة احلجر آية ﴾ِإلَّا َمِن اْسَشَرَق السَّْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُِّبنٌي﴿: تعاىل

ن الكواكب هي طارىء جنوم راكمته الرتاثية الثقافية خباّصة الّدينية بأّن ذوات األذناب م
مضيء حول الشمس، ارتبط يف اإلميان والّروحانية بالشؤم والشيطان والشّر املرتبص باألرض 
وعّمارها، وقد أتى اإلبراهيمي هبذا املصو ر الّقار يف خزانة الذهن لدى متلقيه وشركائه يف 

 من شّر يف عقيدهتمما يعتقدونه  التواصل، ليجعل ذلك مرجع تصويره، مّث يقول هلم بأنّ 
ويزيدون عليه بالظّن والزعم والتهويل، وما يتواضعون عليه يف قراءة الفلك الّدال، يستفهم 

يسّمي االستعمار  هناو  منه، أرضيٌّ"" ما هو إىل انتبهوا لو األدهى ومنه يدركون، لو األرض شرّ 
مبا حتمله من  عقلية" على صفة ذوات األذنابان وُيّدده بصورة فعله يف قضية "بالشيط

فصل الّدين اإلسالمي عن احلكومة، وهو تصوير بارع ضية "شؤم وخطر وشّر، ويذكرها يف ق
صنع به تدالال بارعاا عقد الّصفة يف كثافة سيميائية حني قاس ما هو واقع من إفساد من 
طرف االحتالل يف ختريب حياة املسلمني اجلزائريني وحماربة دينهم. وبالطبع يكون الفهرس 

ا ملا قصد إليه وأراد حدوث داللته لدى املعنّيني بالتصوير يف هذا.   الثقايف موّلدا
 

يف هذا  .(مقال بعنوان: الّلغة العربية يف اجلزائر عقيلة حّرة، ليس هلا ضرّة - 006ص )      
الّنص يعقد اإلبراهيمي قياسه فيما يعرفه املخاطبون ضمن حياهتم السسيوثقافية، إذ يصل  

فهو يأيت باملقيس عليه من  لّضرة( يف صفة التزاحم واملشاركةاّلغة العربية واملستعار منه )ال بني
واقع احلياة االجتماعية؛ فيذكر صورة املرأة اليّت يف عصمة زوجها، فهي سّيدة يف مقام العّز 
حىّت تدخل عليها ضرّة فتفقد ذلك وتدخل يف ذهاب عّزها، وكذلك الّلغة العربية اليّت عمل 
االحتالل على سلبها عّزها ومقامها املفرد بالسلطان، وذلك حني أراد هلا أن تزاحم من 
طرف ألسنة أخرى، وينفي اإلبراهيمي أن يكون ذلك ممكنا ملا للغة العربية من سيادة ال 
تضاهى. وهذا تصوير تداويل بارع إذ عقد التصوير على وجه معقول اجتماعي يعرفه الّناس 

ثقافيا، ولذلك فقد أتت صناعة الّداللة ها هنا مبطلبها على وجه الوضوح  ويقّرون مبرجعيته
 م ومتام اإلدراك.هوحدوث الف
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هذه األّمة أصبحت كالّتاجر احلذر من تقّلب األسواق، ال يصارف  إاّل : "(000ص )
يدا بيد": أتى اإلبراهيمي يف هذه الصورة ببيان حال صارت إليها األّمة اجلزائرية؛ فعقد 

قياس يف التوصيف، حيث استدعى صّفة مهنة دارجة يف التداول معلومة عند الّناس ال
مشهودة يف حياهتم؛ واليت هي التجارة، فذلك التاجر احلذر الذي ال يبايّع سوى يد بيد 
صفته احلذر وعدم الثقة، وهي صّفة خمزونة يف العرف واملعرفة الثقافية لدى الّناس ممن 

ك البيع والشراء، فاستعار تلك الّصفة املعلومة يف التداول الثقايف يعيشون يف يومياهتم سلو 
ليصف هبا حالة أّمة فقدت الثّقة من طويل ما تعّرضت إليه من خمادعة، ونكث راسخ يف 
سلوك احملتل وأوصافه، وبدل اإلخبار املباشر بذلك، صنع الّناص صورة داللية نافذة يف 

 نّصه الثقايف املتداول، وبذلك قاس مراده من حدث ذهن متلقيه، مستدعياا ما هو خمزون يف
 الداللة على ما هوحادث  راسخ يف ذهن اجلماعة.

 

إّن هذه األشياء الّروحية اليّت تسّمى الّدين والعقيدة والضمري، هي أشياء : "(008ص)
طبيعية، بل هي أجزاء من الوجود اإلنساين، فمقاومها كمصارم اجلبل األصّم، ال يبوء إاّل 
بالزعزعة والضعضعة": يف هذا التشبيه قياس أنتج الداللة يف انعقاد الّصلة بني صورة 
حمسوسة طبيعية؛ هي قرار موصوف العجز واالستحالة املتعلق بنزول املناطح للجبل من 
إنسان أو سواه من احليوان، عن حتقيق نتيجة إضراره، وقد قاس عليها من يغالب يف الدين 

نّه يستطيع إزاحتها، ولذلك قال اإلبراهيمي بأهّنا على صورة الطبيعة غري والعقيدة ظّنا منه أ
القابلة لإللغاء، متاما كما هو اجلبل عصيٌّ بقوته على من هم عاجزون أمامه، يعاندون 
تومهاا، واحلاصل دوام القوّي بطبيعته، واهنزام من ظّن بومهه أنّه يستطيع العكس. وهذا 

عقد التشبيه وولّد كفاءة توصيل الّداللة من حيث أّن املتداول يف التصوير تدالل  يف القياس 
 الصورة املقيس عليها من ثوابت ما يعرفه املتخاطبون، فال يردون حّجته.

 

ولكّننا سكتنا حىّت ينتهي الشريط وتتم الرواية اليّت : "(: من مقال احلجّ 00ص )
ىل يوم سافرت السفينة يف حبرين: ابتدأت فصوهلا يوم أعلنت الشروط واألسعار واملواقيت إ

يتحدث هنا اإلبراهيمي عن قضية احلّج؛ واليت  ،"وبحر من الفوضى واالختاللحبر من املاء 
انتقد فيها أداء احلكومة، وعرّب عن رفضه ملا عبثت فيه يف شؤون املسلمني، وأدان سكوت 
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 رت يف الفوضىحبرت يف املاء، وأحبالناس عن ذلك، ويقول بعد ذلك بأّن سفن احلّج أ
فاحملسوس من إحبار السفينة يف املاء مشهود مشاهد، غري أّن اختالل هذه القضية هو إحبار 
يف الفوضى، وهو قياس أنتج تصوير شبه يف الّصفة، فالفوضى واختالل البحر خطر مهّدد 

 بغرق وهالك، وذلك ما رمى إليه الّناص ويدركه متلقيه، فاملعقول جتّلى بداللة احملسوس.
 

إّن احلكومة تسّمي أعمالنا الّدينية سياسة لتحاربنا بذلك، كما يلبس  : "(001ص)
القوي خصمه الضعيف لباس اجلندي، ويقّلده شبه سالحه ليقول للناس: إنّه جندي، وإنّه 
شاكي الّسالح، وإنّه مقاتل. وإنّه يريد أن يقتلين فيستبيح بذلك قتله...": يف هذه الصورة 

اإلبراهيمي داللة على مراده ومقصده، ختتزل  تصوير عالقة مجعية العلماء التشبيهية أنتج 
وهنجها يف اإلصالح باحلكومة االحتاللية املعتدية، فصّور ذلك على استبدال لتسمية 
الطرفني، وقاس بالصورة املستعارة الصورة املراد فهمها، فاملعتدي بسالحه يعمد إىل التدليس 

أة مقاتل، مّث يربّر اعتداءه بالشكل الّذي اختلقه ملضمون بصناعة خصمه الضعيف على هي
ليس واقع، فاملخاطب يتصّور ذلك ويفهمه، وُيصل بالقياس يف ذهنه ممّا تعّرفه متام داللة 
كيف أّن حكومة املعتدي احملتل خمادعة كاذبة يف اهّتام اجلمعية بالسياسة، فصورة املتبارزان 

يف املتداول الثقايف؛ الّذي يعرف الّناص أنّه من املعلوم يف احلرب حبّد السيف خمزون ذهين 
 احلّي يف مجاعته.

 

 خاتمة:
من هذه األمثلة، فيما حاولنا التدليل به على ما يكون اإلبراهيمي قد استخدمه يف 

عة الّداللة كانت التدالل بالتشبيه، حلظنا أّن أكثر ضروب القياس املوّلدة للتصوير، وصنا
فكرة( على احملسوس، أو على املعقول املتداول يف الثقافة، ويعين ذلك أّن القياس املعقول )

التدالل بالتشبيه وليد قياس يأتيه العقل على مقتضى اإلجبار الثقايف التداويل جلماعة 
موافقة التصوير ملقتضى الداللة"؛ وهو قرار هذا بالغة تواصلية مبنية على " املتناّصني، ويعدّ 

ق بطبيعة الّنص، فاإلبراهيمي يريد ويقصد  إىل إنتاج قاعدة الوعي على تداويل ثقايف يتعلّ 
قاعدة الفهم، وهو ما يبين يف سلسلة الفعل حتّول الفكرة إىل منجز، فاهلدف من الكالم 
ا تدالليا  املنصوص، ليس بالغة نظم وأسلبة اجلمل ألّن مجالية الّلغة ها هنا ليس مقصدا
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و متام الفكرة، ولذلك كان القياس يف ضرب املعقول على بذاته، وإمّنا املقصد واهلدف ه
احملسوس، وذلك أقدر وأجدى على صناعة الوحدة الفكرية وحتجيج القضية املركزية؛ واليت 
هي بؤرة الّنص اإلبراهيمي، واليت هي تقويض االحتالل وبعث الذات اجلزائرية يف اجتاه 

ة االحتالل. ولذلك مل يستعمل نضجها، ووعيها الّذي يطلب حّد الفاعلية يف إزاح
اإلبراهيمي قياس املعقول على املعقول إاّل قليال، وهو أمر طبيعي وتداويل، إذ ينتمي قياس 
املعقول على املعقول، إىل ثقافة وجمتمع قطعا شوطا يف املعرفة والفكر والتفلسف، وهو ما مل 

 بذهنه واسعا باجملردات ايطوحم اارعب امفّكر هو يكن حاضر اإلبراهيمي يف مجاعته ولو كان 
 الفكر منزلة الوظيفة اإلصالحية -كما هو هنج اجلمعية- وعلينا أن نفهم بأنّه أنزل

  فعة إىل حضورها العملي يف السلوكواستخدم كفاءته يف اجتاه تداولية منتجة للفكرة الدا
رب  فيه الّناص كاتبا ومتكلما ع ويف اإلجناز. وهو لى مراعاة ذهن السياق واملقام الّذي جي 

اجلماعة واستخدام نّصها الثقايف ملوافقة حصول التواصل، وإنتاج الفهم. فقياس املعقول 
درجة من الفكر ميلكها اإلبراهيمي وال يستخدمها كثرياا لقّوة عقله  على املعقول يعدّ 

 وبالغته، من حيث هو يعي احلدث الّنصي، ويستهدف تداوله.
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 التمث الت الشعرية عند اإلبراهيمي وتوظيفها في خدمة السياق النصي
 

The poetic representations of El-Ibrahimi and their use in               

the background of the text context 

 
 بلقاسم غزي لد.                                                                        

 )الجزائر( جامعة غرداية                                                                   
 

 12/20/0202تاريخ القبول:                                02/03/2002 تاريخ اإلرسال:
 

 ملخص: 
لقد الشعرية، و  راهيمي بزخم هائل من األبياتتزخر النصوص بشىت أنواعها عند اإلب

دا " مجلة األبيات الشعرية اليت كان اإلبراهيمي يتخذها سنأردنا من لفظة "التمّثالت
لوم " ألّن للشاهد النحوي يف عدليال على آرائه، ولقد اطّرحنا لفظة "الشواهدألفكاره و 

لحية، وأخرى تتعلق باحلّيز لنحو أحكاما مصطخاصة يف علم او  -كما هو معلوم   -العربية 
 املكاين.الزماين و 

 

تجه صوب التمّثل الشعري الذي خيتاره اإلبراهيمي لنرى مدى يوهذا املقال إذا 
منه ما ام الذي يتوخاه الكاتب من نصه، و توظيفه لذاك املثال الشعري يف خدمة املعن الع

 متثل به عند خماطبته للشباب اجلزائري فأورد قول الشاعر:
 فاحشة وقرا كأّن به من كلّ            الفىت ينفي الفواحش مسعه أحبّ 

 

 ومن شعر املتنيب متثل بقوله:
 در السمهرّي املقّومـــــــــأريب كص      ذعــــّل مسيـــــــــان كـــــوى من الفتيــــــــأهو            
 رمرمبه اخليل كّبات اخلميس الع      خالطتخطت حتته العيس الفالة و   

 

يدعو إىل وحدة الشعب يف الوطن الواحد بذ الفرقة و ما ساقه من شعر أمحد شوقي الذي ينو 
 إذ يقول:

 أمة وّحدت على األجيال       إمنا حنن مسلمني و قبطا       
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إلبراهيمي نصوصه، تنّم عن دقته هناك أشعار كثرية يف قمة الروعة و البيان يضمنها او 
 العام لكتاباته. الشعري خلدمة اهلدف ختيار املثالبراعته يف او 

 

ما التمّثل الشعري عند اإلبراهيمي و من خالل إشكال عام نوجزه يف: ما هي مسات 
 مستويات توظيفه يف خدمة السياق النصي لديه.

 

 التمثالت، توظيف، النص، السياق، شعرية. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
     The texts of Al-Ibrahimi have a tremendous momentum of 

poetic verses. We wanted from the word “representations” the 

whole of the verses of poetry that Al Ibrahimi - may his soul rest 

in peace- used to support his ideas and evidence of his views, 

and we put forward the word "witnesses" because the witness 

has grammar in science Arabic - as is well known - especially in 

grammatical terms, terms, and others related to space and time 

space. 
 

      This article, then, is directed towards the poetic 

representation that Al Ibrahimi chooses to see the extent to 

which he uses that poetic example to serve the general meaning 

that the writer seeks from his text. 
 

Keywords: represent, employment, contexte, poetic. 
 

 :خطة العمل
إىل ا أشرنا ذكرنا بعضا من مؤلفاته، كمبالشيخ حمد البشري اإلبراهيمي و  عّرفنا بإجياز     

أوردنا و خطبه، يف كتاباته و  حمّبة الشيخ للشعر العرب، وميله إىل االستشهاد به والتمثيل به
مناذج من شعره. و أما فيما يتعّلق بصلب املوضوع فلقد كّنا نتتبع مقاالت الشيخ يف كتابني 

ننظر إىل ما بعد فهمنا لفكرة املقال، بوعني له مها: آثار اإلبراهيمي وعيون البصائر. و مط
ا جاء كل مب لإلحاطةال تكفي  الدراسةألّن هذه  ،متّثل به من أشعار فاخرتنا جمموعة منها

عزوه، بعد ج البيت من النص، نقوم بتخرجيه وشرحه و بعد استخرا يف الكتابني من أبيات. و 
تبع نتن مّث نربز السياق العام للنص، ونربطه بالشواهد و مالنظر يف مظاّن هذه املعلومات، و 
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خدمة هذه الشواهد لتلك النصوص، كما قمنا بإحالة األبيات على مدى انسجامهما و 
أوردنا املقال شرح بعض ما ورد من الغريب يف هذه األبيات، و يف ختام ا الشعرية، و حبوره

 أهّم ما توصلنا إليه من النتائج.
 

لثقافة ليس االيت ختص علما من أعالم الفكر و  ُيسن بالباحث يف مثل هذه املواضيع
لو نعرّج و  اإلسالمي قاطبة ُيسن بنا أنحسب بل على مستوى الوطن العرب و يف اجلزائر ف

 .ة الشيخ حممد البشري اإلبراهيميباختصار عن سري 
 

 برج بوعريريجبقرية أوالد براهم يف والية  6889 املوافق لعام ه6021عام العالمة لد و 
درس علوم كي فحفظ القرآن الكرمي منذ صغره، و  تعليمه عّمه الشيخ حممد املو لقد توىّل 

فية حممد بن مالك وألفية ابن معطي النحويتني، وحفظ الكثري من اللغة العربية كما حفظ أل
هو يف العام الرابع و اخلطابة شعر املتنيب وديوان احلماسة، وملا تويّف عّمه اقتحم التدريس و 

 عشر من عمره.
 

ملنورة ملا ضاقت به الدنيا بسبب ظلم االستعمار اجلزائر إىل املدينة ا من هاجر 
استقر زمنا يف   املنطق. كمامعرفة من علوم التفسري واللغة العربية والّسري و الفرنسي، فاستزاد 

هو من ة جممع اللغة العربية بالقاهرة و لقد حاز على عضويكّل من القاهرة ودمشق، و 
باالهتمام بنشر اللغة العربية وعلومها  فةمؤسسي مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني املعرو 

بسبب معارضته لالستعمار الفرنسي نفته إدارة االحتالل إىل مدينة وعلوم الفقه والشريعة و 
 6080عام  –رمحه اهلل  –ثالثني بيتا. تويف ألف فيها ملحمة ناهزت ستة آالف و )آفلو( ف

 كر بعضا منها:له كثري من املؤلفات نذ امليالدي. و  6910اهلجري املوافق 
 عيون البصائر -
 أسرار الضمائر العربية -
 التسمية باملصدر -
 الشذوذ يف العربيةاالطّراد و  -
  .(6)شعب اإلميان -
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 :شغف اإلبراهيمي بالشعر العربي 
إىل حمّبة بأس من التنويه  بالتمّثالت الشعرية عند اإلبراهيمي فالمقالنا يتعلق  مبا أنّ 

ر يف كتابه الذي عنه الدكتور خالد النجا نه شاعر مفّوه فلقد نقلإو  ،الشيخ للشعر واألدب
"..وأحفظ الكثري من  نصا كان قد حتدث فيه الشيخ عن نفسه إذ يقول: استخلصه لسريته

وأحفظ معظم  شاعر املغرب واألندلس يف املائة السابعة، التلمساين مخيس بن اهللعبد أب شعر
وابن برد، وابن أب اخلصال، وأب املطرف ابن أب  ندلس مثل ابن شهيد،رسائل بلغاء األ

عمرية، وابن اخلطيب. مث لفتين عمي إىل دواوين فحول املشارقة،ورسائل بلغائهم، فحفظت 
 املشرق، وصدراا من شعر الطائيني صدراا من شعر املتنيب، مث استوعبته بعد رحليت إىل

 .(0)هارون، وبديع الزمان" وحفظت ديوان احلماسة، وحفظت كثرياا من رسائل سهل بن
  

ل متينة بالرتاث العرب األصيل من خصائص شعر اإلبراهيمي أنه شعر موصول حبباو 
ال الشعر يف كثري من املناسبات وغري املناسبات إال أنه ويف حدود علمنا أنه مل يقصد أنه قو 

يف ذلك يعلن  كأنهُيمل اسم ديوانه و  اال مجع له شعر الشعر قصدا ليفرد ديوانا خاصا به و 
لعّله كان يف عاطاه كما يتعاطاه حمّبو الشعر و إمنا يته ليس شاعرا متمحضا للشعر و اس أنّ للن

 :من الوافر(أثرا باإلمام الشافعي إذ يقول)ذلك مت
 لكنت اليوم أشعر من لبيد           لوال الشعر بالعلماء يزريو 

 

ن شعره نذكر مناذج م حنن نتحدث عن شغف اإلبراهيمي بالشعر أنوال يفوتنا و 
ى الثامن من ماي الفظيعة، يقول من ذلك ما جنده يف عيون البصائر عن ذكر املنشور، و 

 شاـــّز يف األحــــحت         راك يا يوم ــذك         :(0))من جمزوء البسيط(
 وحش تال وحشا        إذا أقبل القوم     

 

عمالئه له نظرة االستعمار و  لذي يكشف تقّلبمن شعره االجتماعي السياسي او 
  :(1)من الطويل(يقول )

 اربــــــورة من حمــــــت فقالوا ثـــــقلو        امل ـــــــــوا هدنة من مســــــــــــــّت فقالــــــــــسك       
 اربــــــاه مســـــــاشتبال ظنون و ــــــــجم       السكت للنهىوبني اختالف النطق و        

 ول الغواربـــــاك جياشا مهــــــيلقو       ا  ــــــــــــاك ساكنـــــــر يلقــــــا إال البحــــــما أنو        
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على مستويات شعره على حمّبة الشيخ للشعر العرب و  بعد هذه اإلطاللة املختصرةو 
أس من التذكري هبا ب الوطّأنا هبا ملخصنا و  يتحنو مناقشة اإلشكالية ال نتوجه مبقالنا الرفيعة 

وظيفه يف خدمة ما مستويات تت التمّثل الشعري عند اإلبراهيمي؟ و : ما هي مساهيو 
 ؟.السياق النصي لديه

 

براهيمي يف ثنايا خطبه سنقوم بتتبع هذه التمثالت اليت كان يسوقها الشيخ اإلو 
ستنتج توظيف نصوص، و مقاالته بتصنيفها إىل املعنيني هبا حىت نقف ملّيا عند سياقات النو 

بعد اشتغالنا هبذه النصوص توّصلنا إىل ا للمعن العام املراد تبيلغه. و مدى إفادهتالشيخ هلا و 
رة اإلستعمارية بصفة أصناف من يتوّجه هلم الشيخ هبذه التمثالت يف األساس هي اإلدا

قفوا قد يوّجهها إىل عمالء االستعمار أو اخلانعني الذين رضوا باألمر الواقع فو خاصة، و 
 الدفاع عنه أو لرمبا وقف بعضهم موقف املسانداحلياد من قضية استقالل الوطن و  موقف

اف بالتلميح حينا آخر، كما كان يعين هبذه التمثالت، أطيهلذا االستعمار بالتصريح حينا و 
لقد وجدناه يرّكز كثريا على الشباب و  ،الشعب اجلزائريني من مثقفني ومواطنني عاديني

لنصوص الشعرية يف مقامات النصح والتحريض ضد طلق العنان لتلك ااجلزائري في
الوطنية فلقد كان اإلضافة إىل املناسبات الدينية و احملافظة على الوحدة الوطنية، باالستعمار و 

رية مفعمة بالتوجيه واإلرشاد، وأّما قضايا يضّمن مقاالته املتعلقة هبذه املناسبات نصوصا شع
مية، فلم تكن أقل اهتماما من قبل الشيخ إذ إنّه خّصها بكثري من اإلسالاألمة العربية و 

 خطاباته الطافحة بتمثالته. 
 

قارب هذه النصوص املتمّثل هبا من خالل متييزنا بني املرسلة يس مقالناعليه فإّن و  
 إليهم من قبل الشيخ وفق ما يأيت يف هذه الّسطور:

 

 مشى في ركابها:من ت موج هة لإلدارة االستعمارية و تمث ال -
مقاال للشيخ حتت  6910نشرت جريدة البصائر يف عددها الثالث الصادر سنة 

مما نستخلصه من هذا املقال ما الساسة". و لماء موقفها من السياسة و مجعية الع" عنوان:
السياسيني املنضوين حتتها مث موقف فئة من ي من آراء لإلدارة االستعمارية و ذكره اإلبراهيم
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االستعمار يف  يقول عنها" :يكتبت تناصب اجلمعية العداء، فعن االستعمار الشعب كان
ومية إهنا تسرت القهنا مجعية سياسية يف ثوب ديين، و التسخط عنها: إمعرض التربم هبا و 

. مث يقول عن الساسة اجلزائريني (0)العربية"بستار الدين، وختفي الوطنية خبفاء العلم و 
املسحورون بكراسي يقول عنها ساسة االنتخاب منا و ار: "و املنخرطني يف سياسة االستعم

. و أخريا خياطب من ال يروق هلم (1)ختتلف باختالف أهوائهم فيها..." النيابات، أقواال
غي هلا، ألهنا ما ينبإهنا تدخلت يف السياسة و  ... خرونيقول آاجلمعية اإلصالحي: " و خّط 

. (0)لسياسة أعجمي، ولساهنا عرب مبني"بلساهنا، لسان ا ال تنطقال حتسن السياسة و 
 (العلماء تقول هلؤالء جمتمعني: )من الطويل مجعيةويتمثل هبذا البيت بعد أن يقول و 

 م قرن واحد. على واحد الزلت        جتّمعتم  من كّل صوب و تلعة
 

 شرحه:خريج البيت و ت
ذكر  وقد البن قتيبة الشعراءا البيت فوجدناه يف كتاب الشعر و حبثنا عن قائل هذ      

الشعراء  رّدت به على نفر من ،قصة البيت فهو لبنت الشاعر عدي بن الرقاع ،باقتضاب
ة السّن كانت صغري ه مبنزله، فقالت هلم هذا البيت و أرادوا جمتمعني هجاء والدها فلم جيدو 

 .(8)انصرفوافكّفوا عن هجاء والدها و 
  

يخ هلذا التجيّن الصارخ على مجعية العلماء إّن املعن العام هلذا املقال هو رفض الش
تكافح االستعمار بغية إجباره على االعرتاف كانت حتمل مهوم الشعب اجلزائري و ألهّنا  

حبقوق اجلزائريني، لذلك فإهنا مل تسلم من عداء بعض أصحاب اآلفاق احملدودة، من 
 الالذين رضوا باخلنوع و  عامة الناسمن ني الطامعني يف فتات االستعمار و املثقفني اجلزائري

األعجب و  ،يف كره صنف من اجلزائريني هلاالعجب  لكنو  للجمعية عجب من كره الفرنسيني
إذا رمنا البحث عن مدى خدمة هذا التمّثل و  أن هؤالء مجيعا اجتمعوا على عرقلة اجلمعية،

ملة اجلعية(، و عام للنص فأول ما يصادفنا مادة )مجع(، فعنوان املقال يبدأ بـ: )مجللمعن ال
، وعند مجيع "للسياسة يف مجيع بالد اهلل فجاءت هكذا: (األوىل فيه مل ختل من مادة )مجع

ي مث يلتقاالستشهاد بالبيت مستعمال مادة )مجع(: "مث يقول قبيل  (9)."خلقه معن حمدود..
ويبدأ  (62).."ية العلماء تقول هلؤالء جمتمعني.مجع.]إىل قوله[ و .هؤالء مجيعا مع االستعمار.
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فالسياق العام للمقال أن أصنافا متناقضة اجتمعت على بغض  ،... البيت بـ: جتمعتم
 اجلمعية لريّد عليهم بأّن اجلمعية كذلك أمرها يف إمجاع مقابل إمجاع معارضيها ولقد وّظف

هاد. جاء يف كتاب ذاك ما يعرف حبسن االستشالشيخ هذا البيت توظيفا دقيقا و 
ا يتعاطى من هو أحسن ماجلنس كثري يف كالم القدماء واحملدثني، و  ذاهالصناعتني: "و 

مبعن مثّ تؤّكده مبعن   بههو أن تأيتعن، و جمراه جمرى التذييل لتوليد املأجناس صنعة الشعر، و 
  .(66)احلجة على صحته"ري جمرى االستشهاد على األول، و آخر جي

 

 ."حىت على املوت ال أجنو من احلسد" التمث ل:
 شرحه:ريج الشطر و تخ

إىل األعضاء املسلمني باجمللس يخ هبذا الشطر يف مقال عنوانه: "استشهد الش
املعن . و 6918الثالثني من جريدة البصائر سنة والذي نشر يف العدد الثالث و  اجلزائري"

ه للجزائريني الذين انتخبوا أعضاء باجمللس اجلزائري بعد مترير العام للمقال هو خطاب موجّ 
ريني بل كّرس لبقاء املعروف بأنه مل ينصف اجلزائ 6910دارة االستعمارية لدستور اإل

من ليسوا نوابا حقيقيني ألهنم م على أساس أهنم جمرد أعضاء و الشيخ خياطبهاالستعمار، و 
دم فيستخ هم متنافسون حوله، متشاكسون دونهمع ذلك فإفرازات هذا الدستور اجلائر و 
 لقد حبثنا فوجدنا البيت ليزيد هم ولومهم على ماهم عليه. و هذا الشطر على سبيل تعيري 

 البسيط()بن معاوية من قصيدة مطلعها: 
 نالت على يدها مامل تنله يدي        نقشاا على معصٍم أوهت به جلدي

 

 :صدرها للبيت األخري من هذه القصيدة و ما استشهد به الشيخ كان عجز 
 "إن ُيسدوين على مويت فوا أسفي"

 (البيت كامال هكذا: )البسيط فيغدو
 حىت على املوت ال أجنو من احلسد        إن ُيسدوين على مويت فـََوا أسفي

 

هذا  معاكسة احلكومة ولدجاء قبل هذا البيت يف املقال: "وبني تنازع األحزاب و  مماو  
ه  كونمل يوجد يف الدنيا شيء جيمع بنيالدستور األبرت الذي أنتم وجملسكم من مثراته. و 
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مة حمسودا عليه كأنه نعمة إال هذا الدستور، فما أشبه هذه األمسخوطا عليه كأنه نقمة، و 
 . (60)بقول القائل..."

 

لنصه، فهذا من هنا تتجلى لنا عبقرية الشيخ يف توظيف الشاهد خلدمة غرضه العام و 
 ا ترّتب عنه كأنه املوت الزؤام ومع ذلك فالناس يتحاسدونمالدستور االستعماري و 

 يتباغضون يف سبيله.و 
 

 البسيط() بـــ: التمث ل
 انـــــروا عنده آثار إحســـــىت يــــــح        الّناس أكيس من أن ُيمدوا رجالو 

 شرحه:تخريج البيت و 
فالكّيس هو  ،(61)جاء يف لسان العرب البن منظور: "الكّيس العاقل، أكيس أي أعقل"

ا من قصيدة ألب بكر ن هذا الشاهد فوجدناه بيتحبثنا عوقد  األكيس هو األعقل.العاقل و 
  (60)(البسيط)من مطلعها: ، اخلوارزمي

 ن زاينــــــع فإيّن حمصــــــفإن أراج            طلقت بعدك مدح الناس كّلهم
 

مي هذا الشاهد يف مقال عنوانه: )حّدثونا عن العدل فإنّنا نسيناه( ساق اإلبراهي
. ومما جاء 6902 العشرين بعد املئة من جريدة البصائر سنةو  والذي نشر يف العدد احلادي

من أين نلتمس العدل؟ أمن فرنسا االستعمارية؟ إّن فرنسا اثنتان: تلك اليت ينمجد فيه: "
أما فرنسا الثانية اليت التقى تارخيها بتارخينا العرفان.. و البيضاء يف العلم و  التاريخ بصحائفها

 .(61)فاحتة بالسيف، حاكمة باحليف..." ليت عرفناهاإىل اآلن فهي ا 0286من سنة 
 

أفال يعذرنا العقالء إذا أنكرنا كل لشاهد متوسطا بني قولني للشيخ: "لقد كان هذا او 
فضيلة تتسم هبا، أو يسمها املفتونون مبدنيتها، املسّبحون حبمدها ] مث يورد البيت و يواصل 

  .(60)عل، فنقول: عسى و لعل.."قوله[ تريدنا فرنسا على أن حنمدها مبا مل تف
 

السياق العام هلذا اخلطاب هو أّن الشيخ طاب موّجه لفرنسا االستعمارية، و إذا فاخل
لشعب اجلزائري سوى أنواع املكر واخلداع واإلذالل، وأهّنا يذّكر فرنسا بأهنا مل متارس على ا

أضداد ئري مل ير منها إاّل ( فالشعب اجلزاحلرية واألخوة واملساواةاو إن تشدقت بأهنا بلد: )
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مدينة هلا  يف الوقت نفسه تّدعي أّن اجلزائرهذه املعاين، من استعباد وتفرقة وعنصرية، و 
لكن ا السراب الذي تراه فرنسا ماء، و تريد من اجلزائريني أن يعرتفوا هبذبأشياء مجيلة... بل و 

يف هذا السياق رنسا و طن ال تنطلي عليه تّرهات فهيهات هيهات فالشعب اجلزائري كّيس ف
يتمّثل الشيخ هبذا البيت الذي ينفي دعاوي األفّاكني القائلني بأن االستعمار جلب بعض 

 قول الشيخ: تريد فرنسا أن حنمدها مبا مل تفعل. يتوافق مع اآلية الكرمية:و النفع للجزائر. 
مَِّن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُلوا َفَلا َتْحَسَبنَُّهم ِبَمَفاَزٍة  َلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا وَُّيِحبُّوَن َأن﴿

 .(68)﴾اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم
 

 توظيف هذا الشاهد في خدمة المعنى:
بعدما قدمناه حول هذا التمّثل تبني لنا كيف كانت اإلدارة االستعمارية تتعامل مع 

ال يفهم نواياها القبيحة فريد اإلبراهيمي عليها حقيقتها و كأنّه ال يعرف زائري و الشعب اجل
 بأهنا بإزاء شعب أكيس أي عاقل ال ميكنه أن يرى الظالم نورا أو الرتاب تربا.

 

أورد الشيخ هذا ، اإلسالمية لتذكريها بقضاياهاألمة العربية و من التمّثالت املوّجهة ل
 (البيت: )من الوافر

 صّفا ال يرّقع بالكساىلو         وكونوا حائطا ال صدع فيه 
 

 شرحه:تخريج البيت و 
ل له خياطب به األمة اإلسالمية ويذّكرها بقضية متّثل الشيخ هبذا البيت يف هناية مقا

. وكان عنوانه: 6910قد نشر يف العدد اخلامس من جريدة البصائر سنة فلسطني، و 
جزائري  يف قلب كّل مسلميا فلسطني إّن )فلسطني تصوير الفجيعة( وجاء يف مستهّله: "

 .(69)يف جفن كّل مسلم جزائري من حمنتك عربات هامية..."من قضيتك جروحا دامية، و 
 

لقد أورد هذا البيت البشري اإلبراهيمي، و تبنّي لنا أن البيت من شعر بعد البحث و 
  (02)خصائص أدب اإلبراهيمي.يف مقال له بعنوان:  -رمحه اهلل  -الرمحن شيبان الشيخ عبد

 

فهذه  .(06)لصحاح: " احلائط واحد احليطان، وحاطه: كأله و رعاه"جاء يف خمتار ا
 احلفظ وفق ما جاء يف خمتار الصحاح.اللفظة حتمل معن الرعاية و 
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ضية فلسطني اليت هي إّن البيت الذي ذكره الشيخ جاء يف سياق تذكري األمة بقو 
لألمة أن تتوحد وأن تنبذ التخالف ء فهي إذا دعوة املسلمني على حّد سواقضية العرب و 

أقوى قويت عزميتهم فهو يطلب من األمة احتادا والتشرذم وألن األعداء توّحدت كلمتهم و 
 عزمية أمنت.و 

 

 توظيف هذا البيت في خدمة المعنى:
ال فطور عن بناء حمكم رصني ال شقوق فيه و ه كّلها عبارة معانيإّن ألفاظ البيت و 

ِإنَّ اللََّه لقد توافق هذا املعن مع اآلية الكرمية: ﴿، ال يرّقع... و ائطا، ال صدع فيهففيه: ح

 .(00)﴾ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكَأنَُّهم ُبْنَياٌن مَّْرُصوٌص
 

 (ّجهة لألمة كذلك هذان البيتان: )من الكاملالشواهد املو  ومن روائع
 ماـــوسط البيوت من احلياء سقي        خمّرق عنه القميص ختالهو  
 وسط اخلميس على اللواء زعيما        هــــواء رأيتـــــحىت إذا رفع الل 

 

 شرحهما:تخريج البيتين و 
...أما عرب الشمال اإلفريقي( فلسطني) مقال عنوانه:أورد اإلبراهيمي هذين البيتني يف      

 .6918البصائر سنة لقد نشر هذا املقال يف العدد الثالثني من جريدة و 
 

بالء  أما السياق الذي متّثل فيه الشيخ بالبيتني فهو مدحه ألبناء فلسطني الذي يبلونو 
 عرب واملسلمني كافةلئن كانت هي مقدسات الحسنا يف الدفاع عن وطنهم ومقدساهتم و 

م منهم الشعب اجلزائري فحرمهقد استبّد بشعوب مشال إفريقيا و  االستعمار الفرنسي إال أنّ 
اعدة يسدوهنا بني أية مسبل هو موغل يف احليلولة بينهم و  شرف الدفاع عن فلسطني

مع ذلك فالشيخ ُيدوه األمل يف أن ُيّقق الفلسطينيون لوحدهم  للشعب الفلسطيين، و 
و لقد تبدالغاصبني ألهنم يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس، و  املعجزات يف مقارعة

أهنم يف احلرب يكونون أسودا  امليل إىل املساملة، بيدوالتواضع و  عليهم يف السلم خمايل اهلدوء
ب أما عر "  هذه املعاين خنتار مما قاله:يفيرضون بغري النصر أو الشهادة، و  يف وجه الغزاة ال

واجبهم يف إنقاذ فلسطني هو واجب العرب مع الشمال اإلفريقي فهم عرب وال فخر، و 
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إىل [ يف حاجة ل االستشهاد بالبيتني: "وليست ]فلسطنيقول قبيمث ي .(00)اعتبار العذر..."
ممن واالهم عديد احلصى.... استمّدوا اجلزيرة فأمّدهتم بكل رجالنا، فلها من أشباهلا و 

 أورد يف هذا السياق البيتني. بعد ذلك. و (01)مصداق لقول القائلة .."
 

عرة ليلى األخيلية من عزومها فوجدنامها للشامنا بالبحث بغية ختريج البيتني و لقد قو  
 مطلعها: تها يف مدح آل مطّرف العامريني و قصيدة قال

 وماـــــــدوما بأيلة ناعما مكم            ملّا ختيالت احلمول حسبتها         
 

 بعد عشرة أبيات بالضبط يأيت البيتان املستشهد هبما:و 
 اـــمسقيوسط البيوت من احلياء            خمّرق عنه القميص ختالهو   

 زعيما حتت اللواء على اخلميس           هــــواء رأيتـــحىت إذا رفع الل          
 

لقد روّي البيت األول يف الديوان كما أورده الشيخ باأللفاظ أنفسها، غري أّن عجز و 
 ".زعيماحتت اللواء على اخلميس "البيت الثاين جاء فيه بعض التغيري: 

 

هو: أّن الشاعرة متدح رجال يظهر للّناس متواضع اهلندام معن البيتني باختصار و 
اظره كأنه مريض من شّدة إطراقه عياله، حىت خياله نمهلهل الثوب يف بيته أمام أهله و 

توثّبا غري هّياب، ُيمل كانت احلرب يراه الّناس رأي العني موحيائه، و لكن إذا جّد اجلد و 
 .(00)هو يف صدارة اخلميس العرمرماللواء و 

 

 إفادة هذين البيتين للسياق النص ي:
يف اآلن نفسه لشيخ بعبقرية الشعب الفلسطيين، و لقد علمنا يف املبحث السابق إميان ا

م و لكن  ألهن –معاذ اهلل  –يعتذر له نيابة عن الشعب اجلزائري ال عن تقاعس أو تفريط 
لى األخيلية ليؤّكدا هو االستعمار فجاء بيتا الشاعرة ليأقعدهم عن ذلك عذر قاهر أال و 

يرة العربية على افتكاك من جاورهم من شعوب اجلز ا املعن على قدرة الفلسطينيني و هذ
لقد كان اعتذارا مقبوال جّدا ذاك الذي قّدمه البشري اإلبراهيمي و  ،احلقوق وصناعة النصر

ّدمه الشاعر لقد ذّكرنا هذا االعتذار باعتذار كان قد قو  ،ألّن فرنسا ال ترضى حبرية اجلزائر
عيدا عن أرض لكون الشاعر بالثورة، و الّسوري سليمان العيسى للشعب اجلزائري أيام 
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هو يكتفي باالعتذار والتحريض على ليس بوسعه تسطري روائع النصر فاجلزائر الطاّهرة، و 
 (01)الثورة إذ يقول: )من اخلفيف(

 ائرضي اليت مل أضّمها يا جز          ألف عذر ساحة اجملد يا أر
 رـباه صوغيه دافق الّنورـل و           بيديك املصري فاقتلعي الّليـــــ

 

إن أبدى شيئا من اهلدوء ثورة و فالشعب الفلسطيين جدير باملدح ألنه جدير بال
س يف وصف الرجل النحيف هذان البيتان يتوافقان مع قاله العّباس بن مرداواالطمئنان، و 

  (00)من الوافر(الشجاع: )
 يف أثوابه األسد اهلصورو          ّرجل النحيف فتزدريهترى ال

 

 ()من الطويل من التمث الت الموج هة للشباب الجزائري بوجه خاص:
 كأّن به من كّل فاحشة وقرا       أحّب الفىت ينفي الفواحش مسعه

 

 (ومنها أيضا: )من الطويل
 در السمهرّي املقّومــــــــأريب كص       ّل مسيذعـــان كــــــوى من الفتيــــــــــــأهو        

 به اخليل كّبات اخلميس العرمرم      خالطتخطت حتته العيس الفالة و 
 

 شرحه:و  تخريج البيت األو ل
زائري كما متثّله يل الّشاب اجلمي هبذا البيت يف مقال عنوانه: )استشهد اإلبراهي

لقد استهّل مقاله مبا . و 6910 نشر يف العدد اخلامس من جريدة البصائر سنةخواطري(. و 
أمتثّله متساميا إىل معايل احلياة، عربيد الشباب يف طلبها طاغيا عن القيود العائقة ه: "نصّ 

 .(08)دوهنا، جاحما عن األعّنة الكاحبة يف ميداهنا...."
 

لقد جاء هذا البيت يف سياق " أحّب منه ما ُيّب القائل". و ختام مقاله يقول: ويف
اجلزائري من خالل تصوير مكنونات آمال الشيخ حيال هذا الشباب فهو نصح الشباب 

عن سفاسفها، شجاعا ليس فيه طيش وحذرا ليس عن ترّدد يريده طالبا ملعايل األمور، نافرا 

ّّ
ف، كما يبتغيه مصاحبا لدور العلم والعمل ال متكاسال يف املقاهي وقوارع الطرق.  ويف  خوو 

هذا اجلو من النصح املمزوج بالتفاؤل واحلذر يورد البيت: "أحب الفىت......" 
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هو تابعي ه للشاعر سامل بن وابصة األسدي و لقد حبثنا عن قائل هذا الشاهد فوجدنا
 ( 09)من شعراء بين أمية.

 

يطّرح  من تتوفر فيهم صفة الوقار والعفةمعن البيت أن الشيخ ُيّب من الشباب و 
 جبلتا على عدم مساع اللغو. كأّن له أذنني كالم،الفاجر من الو  الفاحش من القول، استماع

 

 توظيف الشاهد في المعنى:
ن الشيخ الشّك يف أن هذا البيت ينسجم متاما مع ما سيق من معان قبله، فلقد كا

على البعد كّل البعد يدعو الشباب إىل العال والثبات والعلم والعمل وحمبة اخلري لكل الناس و 
لن يتأّتى للشباب ذلك إال إذا كانت جوارحه عمار، و ها االستعن خالعة املدنية اليت جلب

 من ذلك صون األذن عن مساع كّل صوت ذميم.مصونة عن كّل ما خيدش كرامتها، و 
 

 شرحهما:تخريج البيتين الالحقين و 
 بعد الشاهد السابق يورد اإلبراهيمي مباشرة البيتني:و 

 در السمهرّي املقّومـــــــأريب كص         عـــــذ ّل مسيـــــــــوى من الفتيان كـــــــــوأه    
 به اخليل كّبات اخلميس العرمرم        خالطتخطت حتته العيس الفالة و     

 

هبذا كفانا الشيخ عناء البحث عن  ه: وأهوى منه ما يهوى املتنيب،سبقهما بقولو 
جدنا البيتني يف ديوان قائلهما، غري أّن املنهج العلمي يقتضي التحّقق من املصدر، فلقد و 

 (واهنا: فدى ألب املسك الكرام، واليت مطلعها: )من الطويلاملتنيب، ينتميان إىل قصيدة عن
 (02)من ميّمت خري ميّمموأَّم و      من فارقت غري مذّمم فراق و 

 

 لقد احتوى البيتان على بعض الغريب ُيسن بنا شرحه:و 
 (06)السميذع: " السيد الكرمي، الشجاع"

 (00)ت من اإلرب أريب"يب: " اإلرب: العقل و النعأر 
  (00)القناة الّصلبة، يقال رمح مسهرّي"الّسمهري: " 

 اخلميس العرمرم: هو اجليش الكامل اجلهات الكثري العدد.و 
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 خدمة البيتين للسياق العام للنص:
الذي فيه نصح وإرشاد للشباب تمّثل السابق إىل املعن العام و لقد أشرنا يف ال

البيت شاهد السابق بدئ بلفظة: )أحّب( و البيت يف ال من دالئل االنسجام أنّ اجلزائري، و 
إذا رمنا االستزادة من معرفة توظيف هذا اهد الالحق بدئ بلفظة: )أهوى(، و األول يف الش

 ُيمالن عددا من معاين الفتّوةالشاهد للمعن العام للمقال، فإننا نلحظ أن بييت املتنيب 
معظم هذه وعدم التهّور، واملعرفة بأسباب القّوة واألخذ هبا و  رجاحة العقل،و والشجاعة، 

من ذلك: مقداما، يف غري جنب، يف غري هتّور وجد ما يقابلها يف مقال الشيخ، و املعاين ي
 ... مقبال على العلم

 

 نتائج البحث:
يف بعض لّنظر بعد ا، و اقاهتاقفات مع نصوص اإلبراهيمي والتمّعن يف سيبعد هذه الو 

 منها:النتائج اليت أمثرها هذا العمل و متّثالت شعرية ميكننا ذكر بعض ما ساقه من شواهد و 
 اإلبراهيمي شغوف بالشعر ألّن الشعر ديوان العرب الذي خّلدت فيه مآثرهم. إنّ  -
 .نقّوة املعارة و جبزالة العب املتمّيزالشواهد اليت خيتارها يف معظمها من الشعر العرب القدمي  -
 هم:ليهم اإلبراهيمي هبذه التمثالت و هناك أربعة أصناف يتوّجه إ  -

 متثالت ختص املستعمرين. * 
 متثالت تتعلق باخلانعني الذي رضوا باالستعمار و استسلموا له.* 
 اإلسالمية بصفة عامة.متثالت يقصد هبا األمة العربية و * 
 متثالت يعين هبا الشباب اجلزائري بصفة خاصة.* 

 ظهر جليا يف تلك النصوص. واضحا، وهو ماباألسلوب القرآين  تأثرال بّدىت -
ار مل تكن ففي شواهده لالستعم؛ اقاهتا تتغري حبسب الصنف املقصودسيكانت املعاين و  -

ء فكانت تدور حول األسف أحيانا ا املتعلقة بالعمالأمّ و ، ختلو من نربة التحدي والوعيد
األمل ماثلة يف إلسالمية وجدنا معايّن التفاؤل و االعربية و  ولألمة، حيانا أخرىأاالزدراء و 

فكاره طافحة أما الشعر املقصود به الشباب اجلزائري، فكانت أ األشعار املوّجهة إليهم.
 استنهاض اهلمم.اإلرشاد، و بالنصح و 
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 الهوامش واإلحاالت
 هـ6121، األمريية، القاهرةلعامة لشؤون املطابع ينظر، اجملمعيون العرب، حممد عالم، اهليئة ا -(6)

 .011ص  ،م6981
 00:16الساعة  0269 جانفي 61يوم  خالد النجار، شبكة األلوكة، حممد البشري اإلبراهيمي، -(0)
 .009ص دط، اجلزائر، ،والتوزيع الشركة الوطنية للنشر ،اإلبراهيمي البشري حممد ،عيون البصائر -(0)

00:26الساعة  0269جانفي  69يوم   www.marefa.org
(1)-  
 .06ص ،عيون البصائر -(0)
 .00ص املصدر نفسه، -(1)
 .00ص املصدر نفسه، -(0)
. م0262/هـ6106دار اآلثار، مصر،  حممد شاكر، :تح الشعراء، ابن قتيبة،ينظر، الشعر و  -(8)

 .060ص، 0ج ،6ط
 02ص ،عيون البصائر -(9)
 .00ص ،نفسهاملصدر  -(62)
 العزيز، املكتبة التوفيقية، مصر سليمان عبد :ل العسكري، تحأبوهال كتاب الصناعتني،-(66)

 .126دط، ص ،0260
 .60:00جانفي الساعة  www.adab.com   00 .الشعريةاملوسوعة  -(60)
 .689عيون البصائر، ص  -(60)
 تد املكتبة التوفيقية، مصر، جمدي فتحي،ياسر سليمان و  :لسان العرب، ابن منظور، تح -(61)

 .006باب الكاف، ص ،60دط، ج
 .جانفي www.adab.com   00 .الشعريةاملوسوعة  -(60)
 .121ص  ،عيون البصائر -(61)
 120ص  املصدر نفسه، -(60)
 .688اآلية  ،آل عمران -(68)
 .180ص  ،عيون البصائر -(69)
 .00:28جانفي، الساعة  00عية العلماء املسلمني اجلزائريني، موقع مج -(02)
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 هـ6101 دط، دار الكتاب العرب، لبنان، أمحد إبراهيم زهوة، :تح خمتار الصحاح: الرازي، -(06)
 .89ص ، حرف احلاء،م0220

 .21اآلية  ،الصف -(00)
 .066ص  ،عيون البصائر -(00)
 .060ص  املصدر نفسه، -(01)
 خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، سلسلة كتب الرتاث :ديوان ليلى األخيلية، تحينظر،  -(00)

 .662ص  د/ت، ،طد
.60:06 جانفي 01 يوم  www.adab.com

: ينظر -(01)  
 ثانية لكثري عزة. املوقع نفسه.دناه منسوبا مرة لربيع الرقي و لقد وجو  -(00)
 .008ص  ،عيون البصائر -(08)
 0269جانفي  01بوابة الشعر، نسخة إلكرتونية، يوم ، و 092العدد  ،سالةينظر، جملة الر  -(09)

 .61:20على 
 109ِص  ،د/ط م،6980هـ/6120 دار بريوت لبنان، ديوان املتنيب، -(02)
حرف  ،0، طم6991 لبنان، ،شركة املطبوعات، بريوت ،لكايف، حممد خليل الباشااملعجم ا -(06)

 .011السني، ص 
 دت، س يف اللغة، ابن فارس، تح شهاب الدين عمرو، دار الفكر، لبنان،معجم املقايي -(00)

 .02باب اهلمزة، ص ، دط
 .612خمتار الصحاح، سابق، حرف السني، ص  -(00)
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 "اإلبراهيمي محمد البشير "آثار صورة المستعمر الفرنسي في
 

 

The Image of the French Colonizer in the Works  
of Mohamed El-Bashir El-Brahimi 

 
 أ.د/ محمد بكادي                                                 

 )الجزائر( منراستجامعة ت                                                    
 

 26/01/0202تاريخ القبول:                                10/11/1902 تاريخ اإلرسال:
 

 ملخص:
حممد البشري اإلبراهيمي، أحد أهم الشخصيات الوطنية املثقفة اليت عايشت  يعدّ 

االستعمار الفرنسي للجزائر، وحاربته وقارعته بالكلمة والقلم، وسامهت مسامهة فعالة يف 
ود عن الوطن. كما يعد أحد بناة الفكر اجلزائري وزرع ثقافة احلرية والذ بناء الوعي اجلمعي

 ان نتاجه اندالع الثورة اجلزائرية ونيل اجلزائر استقالهلا.  الثوري التحرري الذي ك
 

ومن النماذج احلية لكفاح الكلمة والقلم الذي تبناه هذا اجملاهد، هو تناوله لقضايا 
 املستعمر يف خمتلف كتاباته، واليت من أمهها املؤلف املشهور )آثار اإلمام حممد البشري

ستعمر وكشف طبيعته وتبيان أساليبه وأالعيبه اإلبراهيمي(، الذي خص أكثره لوصف امل
 الظاهرة واملضمرة للشعب اجلزائري.

  

ومقايل هذا هو عبارة عن استقصاء، ودراسة، وحتليل، للصورة األدبية اليت رمسها 
الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي للمستعمر الفرنسي، قصد الوقوف على تلك الصورة 

 إطار املنهج املتبع يف الدراسات األدبية املقارنة. املرسومة من حيث تقييمها، وذلك يف
 

  آلثار، املستعمر الفرنسي، الصورةاإلبراهيمي، ا : اإلمام حممد البشري الكلمات المفتاحية
  .كتابات، الثورة اجلزائرية
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Abstract: 
       Sheikh Mohamed Bashir Brahimi is one of the most 

important intellectual national figures who experienced the 

French colonization of Algeria, and faced it with the the word 

and the pen, and contributed effectively to build Algerian 

collective awareness and installing a culture of freedom and 

defending on homeland. He is also one of the builders of the 

revolutionary liberal ideology that was the product of the 

Algerian revolution and Algeria's independence. 
   

       One of the living examples of the struggle of the word and 

the pen adopted by this freedom fighter  is his handling of the 

issues of the colonizer in his various writings, the most important 

of which is the famous author (the effects of Imam Muhammad 

al-Bashir Brahimi),and he specified most of it to the  description 

of the colonizer and revealed his nature and to show his methods 

and his apparent and harmful games to the people of Algeria.   

        My article is a survey study and analysis of the literary 

image painted by Sheikh Mohammed al-Bashir Brahimi of the 

French colonizer, in order to identify that image in terms of its 

evaluation, within the framework of the approach to comparative 

literary studies. 
 

Keywords: Imam Mohamed Bashir Brahimi, Antiquities, French 

Colonizer, Photo, Writings, Algerian Revolution. 

 :دتمهيــ
ستعمار هو شيء اال ى أنّ عل ،تتفق مجيع الشرائع واألعراف، وكل فطرة سجية نقية

 غري حمبذ، ومن املستحيل أن يتفق اثنان على خالف هذا التوصيف. وذلك ألنّ بغيض 
 كاالستعمار  وتسمياته القبيحة واملقيتة هذا االستعمار مهما حاول أن يتنصل من أوصافه

، ويضع لنفسه تسميات أخرى من تلك التسميات اليت يرى ـ ... واالحتالل واالستيطان
و تزين وجهه ، أبغيضة، أو تفربك طبيعته الوحشيةظنه ـ بأهنا قد تلمع صورته ال حسب

، أو االنتداب، أو احلماية، إال أن صورته ستظل دائما هي تلك القبيح، مثل الوصاية
ة مجيعها مهما اختلفت يف الصورة البائسة التعيسة املقززة اليت حفرت يف أذهان البشري

 ، والفكر، والدين.الثقافة
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ة هذه الظاهرة إىل يوم اليت عرفتها البشرية منذ نشأ ولعّل من أبشع أوجه االستعمار
جمسدين أمداء  ،، هو االستعمار الفرنسي، ومن الذين صوروا هذا االستعمارالناس هذا

العامِل واملؤرِخ الّسياسي واألديب بشاعته ووحشيته، هو اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، 
(6)لذي أذعنت له هامات الفكرواملصلح واملرب ا

وذلك نظرا لكونه من أهم الشخصيات  ،
 اجلزائرية وأبرزها اليت عايشت االستعمار الفرنسي للجزائر، وخربته عن جتربة وقرب.

  

هلذه الصورة اليت رمسها اإلبراهيمي هلذا املستعمر  توصيفهذه هي مبثابة  دراسيتو 
وذلك من خالل  من حيث صدقها أو منطيتها،الفرنسي، وحتليلها والوقوف على طبيعتها، 

 : آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي.أعماله اليت تضمنه كتابه املسمى رصدها وتتبعها يف
 

 : التعريف بمحمد البشير اإلبراهيميأوال
 يف، م1889 عام يفولد حممد البشري اإلبراهيمي، كما كتب عن مولده يوم اخلميس 

         بوالية ،برأس الوادي ،مبراهاأوالد  بلدية ،م بن ُيىي بن مساهلقبيلة أوالد إبراهي
(0)برج بوعريريج

 مه، الشيخ حممد املكي اإلبراهيميوالده وعتعّلم مبسقط رأسه على يد  ،
وتفقه  حفظ املتونكما تسع سنني،   وعمره ال يتجاوزحفظ القرآن الكرمي مع معامل مفرداته 

كان شاهدا منذ صغره على جرائم فرنسا االستعمارية  .يف قواعد النحو والفقه والبالغة
جبال البيبان دون  منطقته الفرنسيون كافة القبائل اليت حاربتهم يف هجر  حيث شهد كيف 

سافر إىل احلجاز ملواصلة تعليمه مارا بالقاهرة حيث مكث  1911 . ويف سنةرمحة أو شفقة
 دينة املنورة، والتقى فيها حلجاز حيث أقام يف املحنو افيها ثالثة أشهر، مث تركها متجها 

رة كانا يتدارسان ت متكرّ ا، وكانت هلما لقاء6960بن باديس يف موسم للحج  عبد احلميدب
 ماوسبل مقاومتهاالستعمار واجلهل الذي كان يرزح حتت اجلزائري اجملتمع وضاع فيها أ

(0)وكيفية حتسني أوضاع البالد والعباد
إىل مث بعد أن أقام يف املدينة املنورة لفرتة انتقل  ،

 . 6902جلزائر يف أوائل سنة إىل ا، مث عاد ، فاستقر يف دمشق6961لشام هو ووالده سنة ا
 

 الثقافةو  من الكتاب املميزين ذوي املعرفة الواسعة كان حممد البشري اإلبراهيمي
 يف الفقه واملعامالتو اللغة ألف يف األدب و  يففقد ألف  املتعددة؛ االهتماماتو  ،املتنوعة
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 ياتراثا علمخلف لنا ، و (1)واخلطب واملقال ،لشعركتب يف العديد من األجناس األدبية كاو 
 .    (0)، وضاع أكثرهيف جماالت عدة وصلنا بعضه كبريا  ياوأدب

                   

وكان هلم  يف اجلزائر ويعد حممد البشري اإلبراهيمي من ضمن الذين مارسوا جهاد القلم
الل نشر الوعي واستنهاض من خ دور كبري جدا يف مكافحة االستعمار ومناهضة سياساته،

 .(1)اهلمم، وكشف األساليب االستعمارية اخلبيثة، وحماربة أعوان وأذناب ذلك املستعمر
 

 01 عن عمر بلغ ،م6910 ماي من 69 :يوم اخلميسحممد البشري اإلبراهيمي ت ويف 

 .اجلزائرينياجلزائر و سنة، قضاها يف خدمة 
 

 اإلبراهيمي ثانيا : التعريف بكتاب آثار محمد البشير 
كتاب آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، هو كتاب مؤلف من مخسة أجزاء، مجع 

مجيع أعمال وآثار والده أمحد طالب اإلبراهيمي فيه جنل حممد البشري اإلبراهيمي؛ الدكتور 
فأصدر اجلزء األول من هذه اآلثار  .ا، من كتابات خمطوطة أو مطبوعةـيهاليت حتصل عل

واجلزء الثالث سنة  ـن؛ محزة بوكوشة، وحممد مخارتاذيوكان ذلك مبساعدة األس ،6908 سنة
اين الذي ـ، إضافة إىل اجلزء الث6991، واجلزء اخلامس سنة 6980، واجلزء الرابع سنة 6986

 .    (0))عيون البصائر(حتت عنوان  يـبيه حممد البشري اإلبراهيمأحياة  طبع يف
 

 رنسي في اآلثار ثالثا : صورة االستعمار الف
سعة إلبراهيمي، وعلمه الغزير، وفكره املتقد، وجتربته الواللقد مكنت الثقافة الواسعة 
، واالستعمار الفرنسي بشكل خاص، معرفة دقيقة، لذلك من معرفة االستعمار بشكل عام

هذا وع من املواضيع اليت يتطرق فيها إىل جنده يصور لنا كل جانب يتناوله عنه، يف كل موض
 .م عن معرفة عميقة وعن خربة دقيقةتصويرا دقيقا ومركزا ينفيتأتى  ،االستعمار

 

وما ميكننا اإلشارة إليه هو أن اإلبراهيمي، قد تناول االستعمار الفرنسي يف مواضيع  
آثار " يفها تناوال كتاباته وأعماله من كل الزوايا، وصوره من مجيع األبعاد، ولكن من أكثر 

: ، واليت شرحها وركز عليها بدقة، هي ثالث زوايا، وهي" اإلبراهيميحممد البشريالعالمة 
 طبيعة هذا املستعمر، وأمناط تفكريه وثقافته، وكذا طريقة تعامله مع اجلزائريني.
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كتاب آثار اإلمام حممد   من خاللولذلك فسنركز يف تبيان صورة املستعمر الفرنسي 
 .، على هذه الزوايا الثالثالبشري اإلبراهيمي

 

 :تصوير طبيعة المستعمر -أ
لقد حاول حممد البشري اإلبراهيمي بكل ما ح يب به من بالغة وبيان، أن يصور لنا 

كان تصويره فكتاباته، كلما سنحت له الفرصة،   طبيعة هذا االستعمار الفرنسي يف كلّ 
 كما كان يف أحايني  ، موضوعا من مواضيع إحدى مقاالتهأحيانا ،لطبيعة هذا االستعمار

 .دى خطبه، أو جزءا من بعض بياناتهأخرى موضوعا إلح
 

ار، جنده قد  م فلو وقفنا على تصوير اإلبراهيمي لطبيعة هذا االستعمار من خالل اآلث
ملاهية هذا االستعمار، وثانيهما: األوصاف اليت  ، هو تصويرهتناوله من جانبني؛ أوهلما

يف   فه ونعته بأبشع صورة مستهجنةعرّ  قد العالمة، فنجد أن املاهيةفمن حيث  ؛يتصف هبا
كل األعراف اإلنسانية، ويف كل املذاهب واألديان السماوية وغري السماوية. وهو: 
  الشيطان، وذلك بكل ما حتمله هذه الكلمة أو هذا الوسم من دالالت وأبعاد مفهومية 

ية يف غابر أو محوالت معرفية. كما وصفه، يف الوقت نفسه، بأخبث مرضني عرفتهما البشر 
 : الطاعون، والسل.يتعرض هلما اإلنسان آنذاك ، ومهاالعصور واألزمنة قد 

 

مقاالته اليت عنواهنا: )االستعمار وهذا التصوير والوصف نقف عليه يف إحدى 
 ممجوجا امسه يف كل مسمع لسان االستعمار كالشيطان، ملعون بكلّ " :، يقولوالشيطان(

 من يبقي ومن ذا يرضى عن الطاعون الذي عقل، كلّ   مستنكرا من نفس، ممقوتا يف كلّ 

 .(8)؟"تسعةإىل  التسعني من اآلجال خيتزل الذي السل على أو سبعة، السبعني
                 

وجند التصوير نفسه هلذا املستعمر يف كلمة له ألقاها مبناسبة يوم اجلزائر يف القاهرة سنة 
 الستعمار كله رجس من عمل الشيطان... ا" :عنوان: )اجلزائر(، حيث يقول فيهاب 6900

وميتاز االستعمار الفرنسي بأن آثار الشيطان عليه الئحة، فهو ال يقنع بالسيطرة على 
بالوهن واالحنراف عن سبيل الظواهر بل يتدسس إىل مكامن السرائر ليفسدها أو يبتليها 

 .(9)قهم ..."، فهو ال يهدأ له بال حىت ي دخل شيطانه بني الناس و خالالفطرة
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 مي تصوير طبيعة املستعمر الفرنسيأما اجلانب الثاين الذي تناول من خالله اإلبراهي
حيث هي ال تقل يف بشاعتها عن األوىل ، فما يتصف به، والطبائع اليت يتطبع هباجمموع و 

 .وخصه بأحّط الطبائع بشع األوصاف، ونعته بأرذل النعوتبأه جند أن اإلبراهيمي قد وصف
 

 املستعمر الفرنسي هي: الغدر العالمةالطبائع والصفات البشعة اليت صور هبا  فمن
واخليانة، واخلداع، وعدم حفظ العهود والوعود ونكران اجلميل. وهو ما نلمسه يف توصيفه 

 -نداء إىل الشعب اجلزائري اجملاهد بيان كتبه من القاهرة بعنوان: ) هلذا املستعمر من خالل
العلماء اجلزائريني  رتاجعوا...(، وهو البيان الذي كتبه عن مكتب مجعيةنعيذكم باهلل أن ت

، ُيث فيه الشعب اجلزائري على مواصلة الثورة وعدم 6901نوفمرب  60: بالقاهرة يف
الرتاجع، فيقول من بني ما جاء يف املقال واصفا طبيعة املستعمر الفرنسي املتسمة بالغدر 

 لت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع قرنمار ومماطلته. احتاذكروا غدر االستع ...واخلداع :"
نصف  تمعني ومتفرقني،وثر م عليها جم وشهد لكم التاريخ بأنكم قاومتموها مقاومة األبطال،

(62)"ال عهدا، وال قانونا وال إنسانيةهذه املدة. فما رعت يف حرهبا لكم دينا و 
.  

 

هذا املستعمر اليت متيزت باخلداع  ويستمر حممد البشري اإلبراهيمي يف تصويره لطبيعة
مث  ..." :ذلك يف البيان نفسه ونكران اجلميل، والتنصل من الوعود والعهود، فيقول مصورا

حاربتم معها ويف صفها، ويف سبيل بقائها نصف هذه املدة، ففتحت بأبنائكم األوطان 
كافأتكم   عت لكم مجيال، والها، ورمحت هبم وطنها األصلي، فما ر ءوقهرت هبم أعدا

بل كانت تنتصر بكم، مث ختذلكم، وحتيا بأبنائكم، مث تقتلكم، كما وقع لكم معها  ،جبميل
 ماتوا بسببها، وجلبوا هلا النصر  كم الذينئ، وما كانت قيمة أبنا6910يف شهر مايو سنة 

(66)إال أهنا نقشت أمساء بعضهم يف األنصاب التذكارية، فهل هذا هو اجلزاء؟"
.  

 لنا طبيعة هذا أن يبنّي  العاّلمةا التصوير الذي ُياول من خالله من خالل هذ
املستعمر الذي ال يراعي أدىن مسات اإلنسانية، جند أن اإلبراهيمي مل يكتف بالتصوير 

ل فيها بالشعب اليت نكّ  6910فحسب، بل جنده يستحضر لنا جمازر الثامن ماي 
 املستعمر املتميز بنكران اجلميل هذا ، ويعرضها لنا كدليل دامغ على طبيعة(60)اجلزائري
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مث جند اإلبراهيمي يف موضع آخر يصور لنا طبيعة هذا  (60)والتنصل من الوعود والعهود.
 :وهي عن تلك اليت وصفه هبا سابقا،املستعمر بأوصاف ال تقل بشاعة وال دناءة 

احلق، والعدل طالبتموهم بلسان " االغتصاب للحقوق، وانعدام الرمحة واإلنسانية، فيقول:
والقانون واإلنسانية، من أربعني سنة، بأن ترفق بكم، وتنفس عنكم اخلناق قليال. فما 

ت مث طالبتموها ــــاستجابت.مث طالبتموهم بأن ترد عليكم بعض حقوقكم اآلدمية فما رضي
حبقكم الطبيعي يقركم عليه كل إنسان، وهو إرجاع أوقافكم ومعابدكم ومجيع متعلقات 

مث ساومتموها على حقوقكم السياسية بدماء  غلقت آذاهنا يف إصرار وعتو.دينكم فأ
أبنائكم الغالية اليت سالت يف سبيل نصرها، فعميت عيوهنا عن هذا احلق الذي يقرره حىت 

(61)دستورها، مث هي يف هذه املرحل كلها سائرة يف معاملتكم من فظيع إىل أفظع"
.  

 ر ونمط تفكير المستعم ب: تصوير ثقافة
من مجلة الزوايا املهمة اليت تطرق إليها حممد البشري اإلبراهيمي وصورها للمستعمر 

لنا يف كتاباته  متثلهالفرنسي يف كتاباته، هي تصويره لثقافة ومنط تفكري ذلك املستعمر وقد 
من تلك الزاوية على أنه مستعمر له ذهنية خبيثة ويتعامل مع م ستعَمراته بكثري من الدهاء 

ث. وُيارهبم بعدة حيل ومكائد ال تقل أثرا وال إضرارا من حرب السالح. ومن أخبث واخلب
تلك املكائد، هي قيام ذلك املستعمر بوضع اخلطط املستمرة اليت يسعى من خالهلا لتدمري 

 60املعنويات وحتطيم اهلمم، وهو تصوير بينه لنا اإلبراهيمي يف الكلمة اليت ألقاها يوم 

 فيها:ليات اليوم التضامين مع اجلهاد اجلزائري بالقاهرة  واليت يقول ضمن فعا 6908مارس 
؛ فهو ينظر دائما إىل النهايات والعواقب وُيتاط هلا، وال يبايل ... وعني االستعمار يقظى"

، ولذلك فهو قد االستعمار كله مآمث مث يرتكب ألنّ يف سبيل االحتياط حبق يهدر، وال مبأ
التجريد من  ئل اليت تضمن له البقاء أو طول البقاء، ورأى أنّ ]...[ على الوسا بن أمره

إىل حماولة حتطيم األسلحة  - على مر الزمن -، فعمد ح احلديد والنار ال يضمن العاقبةسال
(60)املعنوية بوسائل يعجز عنها الشيطان"

.  
 

رة ، يف حديثه اإلذاعي الذي بثته إذاعة صوت العرب بالقاهعلى هذا التصوير جتّددو 
، مكر وخبث املستعمر، وتعمده تكسري عزمية ، والذي جنده يصور من خالله6900عام 
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فرنسا بعد التمهيدات العسكرية األوىل رأت أن عمل احلديد والنار ال  إنّ : "اجلزائريني، يقول
ينفع وال يدوم، ألنه مينع القرار واالستغالل، وهي ما جاءت إال لتستقر وتستغل، ورأت أن 

ب باإلحسان ليس من طبعها وال من سريهتا، وإن حتطيم املقاومة املادية ال يغين ملك القلو 
ما مل حتطم املقاومة الروحية، فعمدت إىل وضع برنامج واسع طويل عريض لضمان بقائها 

 . (61)"((إفساد معنويات الشعب))جيمعه مع طوله وتشعب فروعه قولك:  يف اجلزائر
 

 ر مع الجزائريينج : تصوير طريقة تعامل المستعم
عندما نقرأ كتابات البشري اليت تناولت تصوير االستعمار فإننا نقف يف أغلبها على 
صورة املعاملة اليت كان يتعامل هبا املستعمر مع اجلزائريني، وهي صورة رمسها اإلبراهيمي يف  

كره   لبشاعته، أنه جمبول علىهو يراه ف .املستعمر على قدر كبري من السوء كتاباته هلذا
، وأهنم كلهم جمرمون ومذنبون، حىت أوالئك يني ويتعامل معهم على أهنم أعداءاجلزائر 

وجهه  تلك الصورة يف البيان الذي جّسداملساملني الذين ال يقومون بأي شيء جتاهه. وقد 
شريعة فرنسا أهنا تأخذ الربيء بذنب  "...إنّ  :ول، حيث يقللشعب اجلزائري من القاهرة

ي أهنا عدو لكم وأنكم عدو واحدة، وه نظر إليكم مساملني أو ثائرين نظرةت اجملرم، وأهنا
واهلل لو سألتموها ألف سنة، ملا تغريت نظريتها العدائية لكم، وهي بذلك مصممة هلا، و 

 .(60)"دينكم وعروبتكم ومجيع مقوماتكم على حموكم، وحمو
 

مع اجلزائريني وركز عليها ومن أهم الصور اليت صور هبا املستعمر الفرنسي يف تعامله 
(68)واغتصاب املمتلكات الظلم، واالستبداد واالستعباد ي:يف العديد من كتاباته ه

وانتهاك  ،
اليت كان املستعمر الفرنسي ميارسها ضد شعوب مستعمراته يف كل بقعة كانت  عراضاأل

(69)تطاهلا يداه
 :عمر مايليور فيها سلوك هذا املستفقد جاء يف إحدى مقوالته اليت يص .

مل تبق لكم فرنسا شيء ختافون عليه، أو تدارون ألجله، ومل تبق لكم خيطا من األمل "
تتعللون به.أختافون على أعراضكم وقد انتهكتها؟ أم ختافون على احلرمة وقد استباحتها. 

وقد  ه.أم ختافون على األرض وخرياهتا؟لقد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فال جتدون
فيها غرباء حفاة عراة جياعا، أسعدكم من يعمل فيها رقيقا زراعيا يباع معها  أصبحتم
(02)"م النظر بالعني واحلسرة يف النفسوحظكم من خريات بالدك ويشرتى،

. 
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وكذلك جند أن من أهم الصور اليت صور هبا اإلبراهيمي املستعمر، إضافة لتلك 
لتحريف الدين اإلسالمي وتزييفه  ونازعيره على أنه: ناشر لإلحلاد الصور السابقة، هي تصو 

، يف حقيقة األمر هي مسة أصيلة، يف من صدور اجلزائريني. وهذه السمة ومسخه، وحموه
(06)املستعمرات اليت استعمرها فحسب، بل مع كلّ تعمار الفرنسي ليس مع اجلزائريني االس

. 
]...[ وإهنا سارت بكم فرنسا مل تبق لكم دينا وال دنيا  "... إن :ويف تصويره لذلك يقول

من دركة إىل دركة، حىت أصبحت تتحكم يف عقائدكم وشعائركم وضمائركم، فالصالة على 
هواها ال على هواكم، واحلج بيدها ال بأيديكم، والصوم برِؤيتها ال برؤيتكم، وقد قرأ م 

 ومعناه إسالم ممسوخ عزمها على إحداث )إسالم جزائري( ومسعتم من رجاهلا املسؤولني
(00)"بعه يف الشرق وبأهله من الشرقينيمقطوع الصلة مبن

أيضا، يف موضع آخر  ويصور لنا .
"...ومجيع  يف كتاباته حرص هذا املستعمر على القضاء على الدين اإلسالمي فيقول:

فاحتضانه للحركات التبشريية ومحايته هلا  ،تعمار ترمي إىل حتقيق هذا املقصدأعمال االس
ه على اإلسالم. وتشجيعه للضالني املضلني من املسلمني غايته جتريد وسيلة من وسائل حرب

اإلسالم من روحانيته وسلطانه عن النفوس، مث حموه بالتدريج، ونشره لإلحلاد بني املسلمني 
وسيلة من وسائل حمو اإلسالم، ومحايته لآلفات االجتماعية اليت ُيرمها اإلسالم وُيارهبا  

(00)"مي إىل تلك الغايةء والقمار، تر كاخلمر والبغا
. 

 

االستعمار الفرنسي من حيث حقده على اإلسالم  املتمثلة طبيعةإن كل تلك الصور 
 .  (01)ويشاطره فيها كل من خرب هذا املستعمر وكل من عرفه عن قرب هي صور بالغة الدقة،

 

 خاتمة 
د البشري إن ما ميكننا الوقوف عليه بعد استعراضنا ألهم الزوايا اليت تناوهلا حمم

يف تصويره  ه، هو أنخالهلا املستعمر الفرنسي للجزائرر من اإلبراهيمي يف أعماله وصوّ 
، أو من حيث منط تفكريه وثقافته ن حيث طبيعة هذا املستعمر اخلاصة؛ سواء مللمستعمر

ريه، من أكثر ملاكر والوحشي واملخادع مع مستعمالعدوانية، أو حىت من حيث تعامله ا
، حبيث مل يكتف يف تصويره للمستعمر على متثل هذا املستعمر دققوا يف الكتاب الذين

ممارسات ميكن ألي كان الوقوف عليها مبجرد أن نتعرف ظهر منه من طبائع و تصوير ما 
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على هذا املستعمر، بل جنده قد نفذ بقلمه ومبا ميتلكه من معرفة وخربة ونفاذ بصرية إىل 
 وتطلعاته. يله وظنونهواملتمثل يف أفكاره وح تصوير العمق السحيق هلذا املستعمر،

 

يف كل  لالستعمار الفرنسي، هو أن العالمةهذا التصوير طبيعة وما يلفت النظر يف 
، بل  و إشارة ملزية، ولصورة واحدة مشرفةعلى فيها قف تناوله موضوعا، مل ياليت  منجزاته

  .د، وبشعا ألبعد احلدو تصويرا  خميفا، ومقززاكان تصويره كله 
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 لمثقفينابراهيمي والواقع الراهن ن رؤية اإلمام محمد البشير اإلالمثقف بي
 

The intellectual between the Imam Muhammad El-Bashir 

 El-  rahimi’s vision and the current intellectuals’ reality 
 

 عايد حمزة أ.                                        
 (الجزائر) بوزريعة - المدرسة العليا لألساتذة                                            

 

 61/20/0202تاريخ القبول:                                25/20/2002 تاريخ اإلرسال:
 

 ملخص
الفكر، وال شك و  قوة املعرفة يف معرتك ثقايف، وواقع متغري متجدد حتكمهنا نعيش إنّ 

غري أن املثقفني يف راهننا تتباين  خمتلف التغريات، ظلّ يف  وفاعلاملثقف له دور بارز  أنّ 
يف املاضي القريب اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ورؤيته للمثقف  ربزمواقفهم ومواقعهم، وي

داخل ذواهتم واهلروب  نتفاءا امربزا واجباهتم اجتاه األمة تغيريا وبناءا، ال  مبينا مناذج املثقفني،
وإثبات الذات. وجتاوز االزدواجية  اإلصالحو  وض غمار التغيريبل وجب خ من الواقع،

ت تطرح عدة وال زال الثقافية اليت كابد ويالهتا مثقفونا وأفراد اجملتمع يف عهد اإلبراهيمي
 .واجلنب يانةباخلاهتم الذي املثقف دور غييب ت ناهيك عن ،ناراهن يفمشكالت 

 

 الراهن. ، الواقع ،اإلصالح ،جبالوا، اجملتمع ،املثقف : الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
       We live in a cultural battle and in a renewable changing 

reality that is governed by the power of mind and knowledge. In 

the midst of these changes, the intellectuals should have an 

effective outstanding role. However, our intellectuals today 

differ in their views and stands.El Bachir El Ibrahimi,who had 

drawn the frame for the effective intellectual, believed that the 

true intellectual has to participate in the building and prosperity 

of his nation; the intellectual must not ignore the contemporary 

reality and withdraw without change and reform. 
 

Keywords: intellectual , society, duty, reform, reality, current.  
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 مقدمة: 
تباينت اآلراء حول مواقف املثقفني ومواقعهم، فقلما جند منظورا واحدا لقضية املثقف 

ميثل بذلك أحد أهم القضايا اليت شكلت جدال فكريا وتارخييا، نتاجا لتعدد ووظيفته، إذ 
املثقف وقضايا الواقع والوجود، فاملفكر و الرؤى حول وظيفته. إذ أن هناك ترابطا بني املفكر 

 ن باجملتمعات حنو التغري والتجددواملثقف مها اللذان يعربان حبق عن الوجود وتغرياته ويدفعا
كية فيه، إذا ال يوقد مشعل حضارة  أو ي نار إال إذا محل ذلك املشعل رجال مرافقني ألي حر 

فيوقظوا الفئة املقصية من التفكري. بدل االنزواء  فأناروا اجملتمعات يف خمتلف جوانبها، الفكر،
اختياري أو إجباري. فمن واجب املثقفني إذن العمل على تنمية العقل  بشكليف املنايف 

بيئة له من خالل مد جسور األنوار. مثلما قام به أولئك الذين حدثنا صنع و وفتح آفاقه، 
عنهم التاريخ، واإلمام البشري اإلبراهيمي ميثل أمنوذجا رائدا من هؤالء الثلة، الذين سامهوا يف 

ري جمرى التاريخ. وواقعنا اليوم ألشد حاجة ملثل هؤالء املثقفني، ومنه فقد ارتأى الباحث يتغ
أن يتناول رؤية اإلبراهيمي للمثقف ودوره، من منطلق أنه ميثل أمنوذجا يف هذه الورقة 

للمثقف الفاعل، إذ تتضمن آثاره وجتاربه رؤية واضحة املعامل اجتاه املثقف وواجبه، اجتاه 
منه متثلت و  .بوضع مثقفينا اليوم هذه الرؤيةمقارنني  ،وطنه ومشاغله، هبدف استقصاء رؤيته

 :إشكالية الدراسة كاآليت
 

 ما مفهوم املثقف عند حممد البشري اإلبراهيمي؟ ما رؤيته للمثقف إشكالية الدراسة: -1
؟ وما موقع رؤيته من الواقع الذي يعيشه مثقفونا جمتمعه واجتاه أمته /ما واجباته اجتاه ذاتهو  

؟ هل حتملوا الواجب من منطلق رؤية اإلمام اإلبراهيمي للمثقف أم أهنم تناسوا اليوم
 ؟   إكراهاتهوأصبحوا ذوات منفية حتت ضغوطات هذا الواقع و   أنفسهم

 

 .ضبط مفهوم المثقف -2
تباينت املفاهيم وتعددت يف حتديد مفهوم جامع مانع للمثقف، نظرا الختالف الرؤى 
بني املفكرين وتباين الثقافات والتوجهات، وعدم االتفاق حول دور املثقف وغريها من 

مي نظرة مفاهيمية موجزة هلذا املصطلح كمفهوم أساسي قبل األسباب، فمن الضروري تقد
 ده اإلبراهيمي له.التطرق للمفهوم الذي ُيدّ 
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فتظهر مادة ثقف يف اللغة  ،سب اللغاتحبد مفهوم املثقف يتعدّ   المثقف لغة: -1.2
السيف، فقد استعمل العرب ّسي يف األشياء اجلامدة كالرمح و العربية يف جانبني أوهلما ح

لرمح مبعن قوم اعوجاجه. واشتقوا الثقافة كمهنة للعمل بالسيف ومسوا صاحبها ثقف ا
اح الشيء املعوج. أما املعن الثاين باملثاقف. واشتق العرب الثِّقاف وهي آلة يقّوم هبا الرمّ 

فهو معن ذهين يفيد الذكاء والفطنة وسرعة التعلم، فقيل غالم ثَِقف أي ذو فطنة 
 ( مشتق منIntellectuelغات األجنبية فهي ترمجة للكلمة الفرنسية )أما يف الل (6)وذكاء.

(Intellect) وبالتايل فهو يدل عندما يستعمل وصفا لشيء على  الفكر. مبعن العقل أو
 إىل غري ذلك من املفاهيم. (0)انتماء وارتباط هذا الشيء بالعقل كملكة للمعرفة.

 

املفهوم لغويا فاألمر سيان من  - ما إىل حدّ  -إن اختلف المثقف اصطالحا:  -2.2
صطِلحني. فبالنسبة إىل 

 
الناحية االصطالحية إذ خيتلف هو اآلخر باختالف الباحثني وامل

  الذي ارتبط املصطلح به كمنظر أول له« Antonio Gramcci« »أنطونيو غرامشي»
يريه وتطويره. "فكل تغو املسامهة يف بناء اجملتمع باجلانب الفكري وصناعة املعرفة و فإنه يربطه 

فيمكن جلميع   .(0)"إنتاج املعرفة أو بنشرها هو مثقفحقل مرتبط ب من يعمل اليوم بأيّ 
د معارفهم بتعدد اجملاالت املعرفية الناس من هذا املنطلق أن يكونوا مثقفني من خالل تعدّ 
 غري أنه يبنّي  أهنم ليسوا قادرين على أداء وظيفة املثقف. 

 

اإلصالحي الذي يقوم به قي يظهر من خالل الدور القيادي و حلقياملثقف ا إذ أنّ 
وهذا ما بينه  ...( سياسية، دينية، فكرية)سلطة مهيمنة  عامال على التغيري، واقفا أمام كلّ 

كل الناس مثقفون لكن   "بإمكان املرء القول أنّ « دفاتر السجن»غرامشي أيضا يف كتابه 
م املثقفني بدوره إىل مثقفني ويقسّ  .(1)يف اجملتمع" ليس هلم كلهم أن يؤدوا وظيفة املثقف

... وإىل  تقليديني يقومون بنفس األعمال يف حياهتم مع األجيال كاملعلمني، رجال الدين
مثقفني عضويني، وهم أعضاء فاعلون يف اجملتمع يشاركون فيه بالنشاط والنضال والعمل 

الكهنة، الذين على عكس املعلمني و ئموا التشكل، على التغيري. فهم دائموا التنقل، دا
 .(0)يبدون كأهنم باقون يف أماكنهم، يقومون بالعمل ذاته عاما بعد عام. وجيال بعد جيل
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 «خيانة املثقفني»يف حبث «  Julien Benda« »جوليان باندا»واملثقف يف تعريف 
باحلس الفالسفة الذين يتحلون باملوهبة االستثنائية، و "عصبة صغرية من امللوك و  هم

فهم أناس نادرون يدافعون على القيم  .(1)"القي الفذ، ويشكلون ضمري البشريةاألخ
احلقيقية العدالة، احلق كأمثال سقراط، فولتري، رينان...إذ ال يهدف نشاطهم لغايات نفعية 

املثقف ينتمي إىل  أنّ « Burhan Ghalioun« »برهان غليون»من خالل تعريفه. ويعترب 
اعلة يف اجملتمع تتميز عن غريها بتفكريها العايل والناقد، وتدخل يف عملية طبقة اجتماعية ف

ا من خالل مشاركات الصراع السياسي واالجتماعي ويف النهاية يكون تأثريها واضحا. إمّ 
الناس  قوية لصنع السياسة والقرار السياسي، أو من خالل أعمال فكرية كبرية تؤثر يف

املثقفون يف »يف كتابه « حممد عابد اجلابري»ويطرح  .(0)يامعنو واجملتمع فكريا، ثقافيا و 
عدة تساؤالت حول مسألة املثقف، مقدما تعريفات متباينة باختالف « احلضارة العربية

ىل احلضارة الغربية، وختتلف من اخلطاب إاحلضارات والثقافات من احلضارة اإلسالمية 
اعي يف جوهره، الشخص الذي مهه أن العرب القدمي إىل املعاصر، فهو مثال: ناقد اجتم

ل ويعمل من خالل ذلك على املسامهة يف جتاوز العوائق اليت تقف أمام بلوغ د وُيلّ ُيدّ 
فيصبح بذلك ضمري اجملتمع، كما  نظام اجتماعي أفضل، أكثر إنسانية وأكثر عقالنية.

 .(8)يعممه لكل الذين يشتغلون بالثقافة إبداعا وتوزيعا وتنشيطا
 

سط الثقايف اجلزائري جند بعض الباحثني واملفكرين تناولوا مشكلة املثقف ويف الو 
يف مشكلة الثقافة، مشكلة ويظهر ذلك جليا « مالك بن نيب»والثقافة. أمههم املفكر 

جمموعة " ففي هذا األخري يقدم تعريفا عمليا للثقافة على أهنا: ،وشروط النهضة ،األفكار
ماعية اليت يتلقاها الفرد منذ والدته كرأمسال أويل يف من الصفات اخللقية والقيم االجت

ذي يشكل فيه الفرد طباعه هي احمليط ال ،الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا
س سياق حديثه عن كما يبني معن الثقافة يف التاريخ ويف الدين أيضا يف نف  .(9)"وشخصيته

ذي يكون أساس ثقافته بدأ األخالقي الوالرجل املثقف يرى نفسه مدفوعا باملمعن الثقافة. "
فاملثقف هو من  .(62)"لم، وعملية أخرى فيها تنفيذ وعملعملية هي جمرد ع إىل عمليتني

 له علم بالفكرة ودافع أخالقي يدفعه إىل تنفيذها.
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كمفهوم إجرائي للمثقف يقدمه الباحث: املثقف هو   المفهوم اإلجرائي للمثقف: -3.2
عقول ومناءها، املساهم يف تغيري واقعه وجمتمعه تغيريا فكريا وعمليا حنو املساهم يف تنوير ال

األفضل، منطلقا من خصوصيات جمتمعه اجتاه هنضة حضارية وفق تنظري مدروس. وبذلك 
فهو منظر ومنفّذ، وهو املصلح واملغري، وهو ما يتجسد يف عديد من مناذج املفكرين 

 اإلبراهيمي موضوع هذه الّدراسة. واملصلحني اجلزائريني كالعالّمة البشري
 

واملثقف صاحب ضمري وعقل مزود مبلكة فهم مدركة حلقيقة ما جيري حوله، مدركا 
كرامته من كرامة وطنه، وجمده يف خدمة أمته، وعزه يف النهوض هبما يف معارج القوة   أنّ 

على  والعظمة، وهو صاحب الضمري اليقظ الذي ال يرضى هبوان يراد به وال بظلم ينصب
ومنه فقضية املثقف والثقافة . (66)وطنه وأمته مثلما بينه الباحث الفلسطيين قدري قوطان

طرحت عديد التساؤالت بداية من املفهوم إىل الوظيفة، وتعددت بتعدد اجملاالت املعرفية 
 ز حياته آنذاك؟والثقافات، ومنه ما رؤية اإلبراهيمي للمثقف خصوصا مع الواقع الذي ميّ 

 

 الوظيفة.المفهوم و  ثقف عند محمد البشير اإلبراهيميالم -3
 اانطالقا من نظرية اإلنسان ابن بيئته فإن رؤية اإلبراهيمي للمثقف ودوره ال بد وأهن

ز اجلزائر من استعمار وخملفاته على الشعب والوطن، إضافة إىل خمتلف الثورات تأثرت مبا ميّ 
النهضوية والتحررية اليت كان تشهدها املستعمر، وكذا تلك اإلصالحات واحلركات  ضدّ 

أقطار البالد العربية آنذاك، وكذا النشأة الرتبوية والفكرية للشيخ اإلبراهيمي. وإن تطرق 
اإلبراهيمي للمثقف من حيث املفهوم واألدوار لدليل على الوزن والوظيفة احلساسة اليت ال 

ة ملختلف املؤثرات الداخلية أن يشغلها املثقفون يف جمتمعاهتم. أمام جمامع مفتوح بدّ 
إنسانا خارج القانون فيه واخلارجية على األمة. وأمام حاضر نعيشه اليوم قد يعترب املثقف 

 اإلصالحية.و  إذا كان مزعجا للسلطة أو مارس وظيفته النقدية
 

 مفهوم المثقف عند محمد البشير اإلبراهيمي: -1.3
تناولناه يف التأصيل  مع ماوهي تتفق يورد االبراهيمي التأصيل اللغوي لكلمة مثقف 

اللغوي للمصطلح، ويضيف أن مصطلح املثقف مل يكن مستعمال لدى العرب بل كانوا 
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يقولون يف مثله رجل لقن وزكن والثقافة الزكانة واللقانة. أما اصطالحا: فاملثقف عند 
الفكر يف احلكم  اإلبراهيمي هو: "الرجل املهذب، املستنري بالفكر، اجملوهر العقل، املستقل

على األشياء، اجلاري يف تفكريه على قواعد املنطق ال على أساس التخريف، املطلع على ما 
فتحديده ملفهوم املثقف  .(60)ميكن بشؤون العامل وتارخيه، امللم جبانب من معارف عصره"

يرتبط بشروط وخصوصيات، فاملثقف احلق إذن ال بد له من أسس ومقومات متيزه. فالذات 
حتت رقابة الضمري  املثقفة هي ذات أخالقية يف كياهنا حتت رقابة ضمريها قبل اآلخر.

وهذا ما ُيكم  اين املطلع على ما ختفي الصدور،حتتكم إىل احلكم الربّ  الفردي وقبلها
فيكون ذو فكر  ؛سلوكياهتا ويوجه وُيدد دور املثقف ووظيفته، م وّجهاا أيضا مبلكة العقل

 العقل ال مبنطق األهواء واملغريات متميزا باستقاللية التفكري. مؤسس وحمكم مبنطق 
 

فإن كان هذا ما مييز اجلوهر الذايت للمثقف وجب أن ال يكون منكبا على ذاته يف 
ا على العامل و جمرياته سياج دوغمائي ألنه ال يستنار الفكر وال يستقل إال إذا كان متفتح

ملثقفون. إضافة إىل املعرفة مبجريات التاريخ ألنه من ال معرفة. كأساس قومي ي عتد به اتارخيا و 
يعرف تارخيه ذلك يظل يف العتمة. واإلملام بأهم معارف العصر فيبقى دائم االتصال هبا وإن 

شيء جديد يف مرحلة تارخيية معينة يصبح قدميا  ا يف سريورة و مناء. "فربّ اتصاله، ألهنّ  قلّ 
وما كان بل قليل قد يصبح معلوما كان جمهوال قفما   .(60)يف مرحلة تارخيية أخرى"

هذا ما ال يغفله اإلبراهيمي  مستعصيا على احلل قبل أيام قد يصبح حملوال بعد أيام.
ل ما تفعله احلوادث أوّ  فاحلوادث واملعارف تدخل يف تكوين العامل تكوينا جديدا. "وإنّ 

 .(61)طبع األفكار والعقليات طبعا جديدا"
 

تتأسس وتقوم على منطلقات تربوية، على ملكة التفكري واملعرفة. هذا  فالذات املثقفة
ما تلخصه رؤيته للثقافة بأهنا "حسن الرتبية، وصحة اإلدراك والتقدير لألشياء، وسالمة 

البعد فهو يستبق  .(60)"واستقامة السلوك يف معاملة الناسالتفكري واالستنتاج العقلي 
كون بذلك رقيب ذاته ولعل هذه ميزة أساسية وجوهرية يف األخالقي الفاضل قبل املعريف. لي

ما على رؤيته للذات املثقفة وكانت املنطلق لديه. فيكون التكوين األخالقي للمثقف متقدّ 
األخالق إذا استقامت تفتحت البصائر إىل  التكوين املعريف حىت يوجهه ويضبطه. "ألنّ 
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هضة، فكان الوعي بصريا وكانت اليقظة الوعي وهتيأت الشواعر لليقظة وانبعثت القوى للن
 .(61)عامة وكانت النهضة شاملة وكانت احلياة لذلك كله كاملة"

 

ويف سياق مفهومه للمثقف يوجز تعريفا للثقافة يف مدلوهلا العرب مربزا أن مفهومها 
د اجملاالت اليت يرتبط هبا، إذ ترتبط باألخالق والسلوكيات يتسع ويضيق نظرا لتعدّ 

خالق د بالتعدد الديين واللغوي واجلنسي "تتسع الثقافة بوفرة احلظ من األف، وتتعدّ واملعار 
وقد تنقسم باعتبارات جنسية أو لغوية أو دينية. فيقال  ،وقد تضيق بقلتها ،وكثرة املعلومات

ويبني األسس اليت من  ،(60)الثقافة العربية أو الفرنسية ويقال الثقافة اإلسالمية أو املسيحية"
لتزام األخالقي وحسن السلوك، بني الرتبية وصحة يتحدد معن الثقافة جامعا بني االهلا خال

أن أساس الثقافة هو حسن الرتبية، وصحة اإلدراك " ة التفكري والعقل:اإلدراك بسالم
 واستقامة السلوك يف معاملة الناسوالتقدير لألشياء، وسالمة التفكري واالستنتاج العقلي 

ويف هذا التعريف  (68)اعتبار األخالق الفاضلة قبل كثرة املعلومات"ويرمي كذلك إىل 
يتقارب إىل حد بعيد مع ما قّدمه مالك بن نيب عندما ركز كلٌّ منهما على األخالق، العلم 
والعمل، غري أن مالك بن نيب يضيف عنصر اجلمال فقد خلص إىل أن "الثقافة هي 

 (69)واملنطق العملي، والصناعة." واجلمال، ألخالق،ا هي: العام لرتاكيب جزئية أربعة الرتكيب
 

 المثقف واجباته وشروطه: -2. 3
التغيري رائد من رواد و  ،ب إبداع فكريإذا كان املثقف من طالئع األمة وقادهتا، صاح

وإن كان املثقفون هم احلاملون لرسالة التحضر واحلفاظ على اهلوية من خالل  ،جتماعياال
تمع. ال بد هلم من واجبات وأدوار فعالة تشملها مهامهم. وبالعودة صوهتم الصادح يف اجمل

إىل عصر اإلبراهيمي وواقعه إبان فرتة االستعمار اليت عاشتها اجلزائر، فال شك أن ذلك 
واجباته اجتاه جمتمعه وأمته. مع حتديد االبراهيمي لدور املثقف و  الواقع األليم كان له أثره يف

، ثقافيا، اقتصاديا ... وبذلك ُيدد ري من خملفات االستعمار فكرياكثأنه ال زلنا نعايش ال
يفتني مهمتني ومها إصالح الذات اإلبراهيمي عدة واجبات وشروط للمثقف تتمثل يف وظ

 إصالح اجملتمع:و 
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 :إصالح الذات -1. 2. 3
بأن ينطلق من شخصه وذاته عامال على « إصالح ذاته»أول وظيفة ودور للمثقف 

لرقي هبا. فعلى املثقف أن يكون عارفا بذاته وأن ميثل أسوة وأمنوذجا ي قتدى به إصالحها وا
واجب املثقفني  من خالل عمله على إصالح ذاته فكريا وسلوكيا وتغيريها حنو األفضل. "إنّ 

إصالح أنفسهم قبل كل شيء، كل واحد يف حد ذاته إذ ال يصلح غريه من مل يصلح 
ح للمجتمع، الذي منطلقه صالح ذوات املثقفني فصالح الفرد هو صال (02)نفسه."

باعتبارهم املرجعية اليت يرجع إليها أفراد اجملتمع. آخذا اإلمام اإلبراهيمي مرجعيته يف التغيري 
 (66،سورة الرعد) ﴾ِإنَّ الّلَه سَا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحشَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴿ واإلصالح من قوله تعاىل:

فإصالح الذات يف دعوة الشيخ إىل املصاحلة مع الذات اليت تأخذ عدة دالالت فتعين 
الوحدة الوطنية واالحتاد، وهي مصاحلة الشعب مع أصوله احلضارية من عقيدة وثقافة 

فشرط ومبدأ  (06)وانتماء، فما املصاحلة إال جتاوز التقاطع والشتات وحتقيق الوحدة املنشودة.
 ملصاحلة الذاتية اليت يقودها املثقفون.املصاحلة العامة ا

 

بأن ال جيمل املثقف من هذه  ،هيل الثقايف واالستزادة املعرفيةويشرتط يف ذلك التأ
الصفة إال االسم، ومن وظيفته إال الرسم، ويتجّلى إصالح الذات من خالل الرقي هبا 

مثقف وترمجته عمليا  وإكمال نقائصها، علميا وأخالقيا، واإلميان بالواجب املوكل على كلّ 
يف دنيا الواقع، فينطبق مفهوم املثقف عليهم أوال حىت يتسن هلم القيام بتثقيف اآلخر 

إلبراهيمي مرشدا املثقفني وتكريس ثقافة التثاقف بني األنا واآلخر. وهو ما عرّب عنه الشيخ ا
وا لتثقيف "إكمال نقائصهم العلمية، واستكمال مؤهالهتم التثقيفية، حىت يصلح بضرورة

غريهم، وإذا كان املثقفون قبل اليوم يف حالة إمهال فحالتهم إذا هيؤوا أنفسهم لـتأدية 
فدور املثقف يقتضي استعدادا  .(00)"لزم اهتماما آخر واستعدادا جديداالواجب تست

مثقف لدوره وما يستلزمه. فإذا َأصَلَح املثقف ذاته يتوجه  وإعدادا ذاتيا فال بد أن يدرك كلّ 
 جه به إىل أفراد اجملتمع ومؤسساته. ىل اآلخر من خالل إصالح اجتماعي يتّ إ

 

يؤكد اإلبراهيمي على ضرورة العلم وحتصيله لدى املثقفني، فهو ما يبين العقول ويوسع 
"إنكم ال تضطلعون  مثقفو املستقبل /يظهر يف وصيته للشباب طلبة العلماملدارك، هذا ما 
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وأنفقتم الدقائق والساعات  وتبتلتم إليه تبتيال، عتم لطلب العلم،هبذه الواجبات إال إذا انقط
يف حتصيله، وعكفتم على أخذه من أفواه الرجال وبطون الكتب، واستثر م كنوزه بالبحث 

 .(00)"ريف طلبه سواد الليل ببياض النهاواملطالعة، وكثرة املناظرة واملراجعة، ووصلتم 
 

 :إصالح المجتمع -2. 2. 3
د اإلبراهيمي الدور اآلخر فة األوىل املوجهة حنو الذات وإصالحها، ُيدّ بعد الوظي

 تغدوبعد أن تستكمل الذات املثقفة إصالح ذاهتا، « إصالح اجملتمع»للمثقفني أال وهو 
جه حنو إصالح اآلخر وتوجيهه املتمثل يف اجملتمع بشرائحه مؤهلة الرتقاء وظيفي يتّ 

طائفة، بالتعارف أوال  طائفة مع كلّ  معهم،كلّ املختلفة. "ثاين واجب هو إصالح جمت
فلكي يرتقي اجملتمع اشرتط التفاهم واالتفاق يف  .(01)وبالتقارب يف األفكار ثانيا"

التوجهات، مقاربة األفكار بعضها مع بعض، واالتفاق حول منوذج منشود يهدف املثقفون 
عملية اإلصالح أن على إجياده حىت وإن اختلفت املشارب والتوجهات. إذ يشرتط يف 

اجلديد  ءتمع فتقوى شوكتهم، ويتوحد النشتكون الرؤية موحدة فتتوحد األجيال وفئات اجمل
يف مشارب معارفه وأفكاره وتطلعاته، فتتكون بذلك فلسفته ورؤيته للحياة أو تصحح بتعبري 

كاره اإلبراهيمي.حينما يرشد املعلمني واملثقفني إىل ضرورة "توحيد النشئ اجلديد يف أف
ومشاربه، وضبط نوازعه املضطربة، وتصحيح نظرته إىل احلياة، ونقله من ذلك املضطرب 
الفكري الضيق الذي وضعه فيه جمتمعه، إىل مضطرب أوسع منه دائرة، وأرحب أفقا، وأصح 

 لنا املدرسة جيال متالئم األذواقأساسا، فإذا  م ذلك وانتهى إىل مداه طمعنا أن خترج 
نظرة واحدة، ويسعى يف  –كما هي-ضبوط النزعات، ينظر إىل احلياة متحد املشارب، م

وهنا  .(00)طلبها بإرادة متحدة، يعمل ملصلحة الدين والوطن بقوة واحدة، يف اجتاه واحد"
تربز ضرورة العامل الروحي والنفسي يف العمل اإلصالحي للمثقف حبيث ينبغي عليه 

ن أحوج إىل صلة القلوب بالقلوب، وتأثر "حن االستثمار فيه حىت يتيسر عمله إذ يقول:
  .(01)"قول، واستقاء األرواح من األرواحالعقول بالع

 

يؤكد اإلبراهيمي على صريورة اإلصالح وتكامله إذ يبدأ من الذات مبختلف جوانبها 
نه األستاذ عبد الرزاق يالنفسية واالجتماعية واإلنسانية وصوال إىل اآلخر املغاير وهو ما يب
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"فاإلصالح كما هو مبثوث يف كتابات اإلبراهيمي ينطلق من العناية بالذات إىل  :قسوم
أدق وأعم مدلوالهتا اإلنسانية، واالجتماعية والوطنية، واإلسالمية ليمتد الصلح إىل بني 
املتنازعني، قبائل وأحزابأا وأوطانا،  ليصل إىل املصاحلة مع الذات احلضارية، سياسيا، ثقافيا 

ميكن إمجال بعضها يف م إال بشروط وأدوار يتم أداؤها و وهذا اإلصالح ال يت (00)"وعلميا
 النقاط اآلتية:

  ّمن شأن ذلك  التعارف بني خمتلف التوجهات والطوائف يف اجملتمع أو يف األمة، ألن
 النفسي.وابط القائمة على البعد الروحي و إزالة التعصبات وزيادة الروابط. خصوصا الر 

  

 فكار: فبعد التعارف والتقارب بني الطوائف والتوجهات يتوجب التقارب يف األ
االنتقال إىل مستوى األفكار فتتالقح وتنري بعضها البعض. مما ييسر اإلجتماع ويتم 

 جتاوز سيادة الفكر األحادي الذي أدى إىل إقصاء اآلخر وأفكاره.
 

 خصوصا لدى  التفاهم يف إدراك املعن احلقيقي للحياة وتصحيح وجهة النظر إليها
كمقدمة إلجناح املشروع احلضاري والنهضة بالوطن د اهلدف منها  الشباب. فيحدّ 

 وبناء اإلنسان الذي يستطيع حتمل دوره التارخيي املنوط إليه.
 

  تصحيح املقياس الذي تقاس به درجة الثقافة. ويؤكد هنا على جتاوز التباعد
فة عربية، واملثقف ثقافة أوروبية. واالزدواجية بني املثقفني، خصوصا بني املثقف ثقا

املتطفلني كما يسميهم. ألهنم سيلحقون  وذلك لغلق الباب أمام أشباه املثقفني أو
رداءة تفكريهم بالناس فيقوموا باهلدم بدل البناء. "فإن التباعد بني املثقفني وخصوصا 

 ... املتطفلني إىل فتح الباب وكثرة بني أهل الثقافة العربية والثقافة األوروبية، أدى
هم فأمثال هؤالء ما دخلوا يف عمل إال أفسدوه لنقص معلوماهتم أو فساد أخالق

 .(08)"وقصر أنظارهم وجهلهم بالتطبيق
 

  التفاعل مع أفراد اجملتمع واالندماج مبختلف فئاته. ويكون ذلك باملشاركة االجتماعية
 ومنفعال، ال ذاتا مثقفة يف خمتلف قضايا اجملتمع، فيكون املثقف فردا ومواطنا فاعال

منتفية يف عامل فرداين، أو ذاتا متعالية يف برج عاج. وهنا يربز منطق العمل وأداء 
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الواجب الوطين الذي تنتظره األمة من مثقفيها. ويؤكد يف هذا السياق على ضرورة 
نزول املثقف إىل العامة من الناس، عامال على كسب ثقتهم وتنويرهم، فإذا اكتسبها 

"بتنزل  ق ذلكنه نفعها وإنارهتا، رافعا اجلهل عن األفراد ال معرضا عنهم ويتحقّ أمك
 ع إىل بيان ما جيهله أو يغلط فيهاملثقف يف خماطبة العامي واستدراجه يف كل اجتما 

ويتخري لذلك املناسبات وأوقات الفراغ، وقد شاهدنا املثقفني إذا اجتمعوا بعوام األمة 
نقط تضييع  م بالضحك أو باالحتقار، وهذه نقطة منومسعوا سخافاهتم يقابلوهن

استثمار الوقت واملكان املناسبني إذ يعمل املثقف على  .(09)"حيث جيب أداؤه الواجب
 وهو ما ينعكس إجيابا على األفراد فتسهل عملية إعداد فرد متحضر. لتثقيفيةلوظيفته ا

 

 دوارهم دفع األمة إىل الركب إذ من أعظم أ ؛توازن والدفاع عن األمة وقيادهتاحفظ ال
اليت أغرقه فيها املستعمر.  آلخر، واخلروج من دياجري الظالماحلضاري بغري ذوبان يف ا

انغالق، أي ال جيرت املواقف  وأواحملافظة على مقومات الشخصية الوطنية دون تزمت 
فقط كالذي يدور على الرحى وال يتقدم. ومتثل مساعي اإلبراهيمي وجهود علماء 

 مثاال عن املثقفني وأدوارهم يف إصالح جمتمعاهتم.ة العلماء جهدا جهيدا و عيمج
 

 «المنفي المثقف ،الطفيلي المثقف ،الحق المثقف» اإلبراهيمي: عند المثقفين نماذج -4
إن األدوار اليت حددها البشري اإلبراهيمي وأشرنا إليها آنفا تشمل املثقفني الذي 

قيقي للمثقف. وهو  املثقف احلق بتعبريه. وقد تساءل يصدق وينطبق عليهم املعن احل
الشيخ اإلبراهيمي إن كان هذا األمنوذج موجودا باملعن األحق والكامل للكلمة. لذا ميكن 

ثقفة، املتمثلة أن منيز بناء على املنظور اإلبراهيمي للمثقف بني ثالث مناذج من الذوات امل
 املثقف املنفي.املثقفني( و ثقف الطفيلي )أشباه امليف املثقف احلق و 

 

  :المثقف الحق -1. 4
مثقف توفرت فيه  ل أمنوذج للمثقفني لدى اإلبراهيمي: املثقف احلق، ويقصد به كلّ أوّ 

مع  ،أخالقية وعلمية وعقلية اتلك الشروط اليت قدمها يف تعريفه للمثقف، اجلامعة أبعاد
وادث التاريخ. فيعمل على التغيري االستنارة باملعارف وحو االحتكام إىل العقل واملنطق، 
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والبناء أمام خمتلف العوائق واملطبات املعارضة له خصوصا يف واقع يعاين ويالت املستعمر  
كواقع اجلزائر يف عهده. فهو مثقف ُيمل اجلدية يف معاجلة األسقام، ويوسع يف آفاق 

األمم احلية. معتربا إياهم  اجملتمع، ورؤيته الثابتة والواضحة للعامل وهذا األمنوذج هو ما مييز
"خيارها وسادهتا، وقادهتا وحرّاس عّزها وجمدها، تقومك األمة حنوهم بواجب االعتبار 

... وهم حفظة التوازن يف األمم وهم القومة  ومون هلا بواجب القيادة والتدبريوالتقدير، ويق
راهم العامي املقصِّر على احلدود من أن هتدم ... وهم امليزان ملعرفة كل إنسان حّد نفسه يَ 

فوقه فيتقاصر عن التسامي ملا فوق منزلته، ويراهم الطاغي املتجرب عيونا حارسة فيرتاجع عن 
فيتحدد دور  (02)العبث واالستبداد فإذا كانوا متبوعني فمن حق غريهم أن يكون تابعا"

لضمري الداخلي املثقف احلق أو الفاعل كونه ميثل ضمريا خارجيا لألفراد يوجههم ويؤنبهم كا
فدورهم  ،عقال وشرعا وفيه ضرر للوطن مرفوض وما هو لديهم من خالل التصدي للمفاسد

 واجهة األمة ويوجهوهنا.  أفراده ُيتلونو  يف اجملتمع للجسم املمثل املوجه العقل املتسامي ابةمبث
 

هل فينا ":يف اجلزائر -املثقف احلق-إلبراهيمي عن وجود هذا األمنوذج يتساءل ا
احلق أنه يوجد يف األمة اجلزائرية جييب: " ،لكامل هلذه الكلمة؟"مثقفون باملعن الصحيح ا

اليوم مثقفون على نسبة حاهلا وعلى حسب حظها من اإلقبال على العلم، وعلى مقدار 
ولكن املثقفني منا قليل جدا ال يف الكم والعدد وال يف  - الوسائل اليت هتيأت هلا يف ذلك

 إال إذا زاد شعور األمة بالتثقيفكون "تاالستزادة منهم ال  وإنّ  ،(06)."الكيف واحلالة
وتارخيها ولغتها ومجيع  يوافق روح األمة يف دينها وعقائدها الصحيحةأن وجرت على 

واحتدت األهواء املتعاكسة واتفقت املشارب املختلفة وصحت نظرهتا للحياة وصح  مقوماهتا
ه إىل ميكن ردّ إلبراهيمي اولعل تفسري هذا املنظور  ،(00)"هاختيارها لطرقها املناسبة لوجودا

أن دور املثقفني الفاعلني كان مغيبا، خصوصا فيما يتعلق بالرتبية والتعليم واإلصالح. ومن 
ضوابط املفهوم ومبطابقة شيخ يف مفهومه للثقافة واملثقف، خالل النظر إىل مقاربة ال

 البحث عن هذه النماذجميكن القول بأن  ون(وحدوده على من يطلق عليهم اليوم )مثقف
 .(00)حقيقة متعب

 
 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
002 

 

 :المثقف الطفيلي -2. 4
أشباه »أو  «أدعياء الثقافة»تتمثل يف الصورة الثانية من صور املثقف عند اإلبراهيمي 

الذين ال تتوفر فيهم شروط املثقف احلق، غري أهنم يّدعون ذلك ممارسني طقوسهم « املثقفني
والناس مستغلني الثغرة بني مثقفي الثقافة العربية والثقافة الغربية. عاكسني  مومهني أنفسهم

 الء إىلصورة املثقف الومهي. ويقف اإلبراهيمي موقفا رافضا هلذه الفئة، أو أن ينتسب هؤ 
من يكتب  أنا من جهيت ال أرضى حبال أن أحشر يف زمرة املثقفني كلّ : "زمرة املثقفني قائال
، وال كل من يستطيع أن خيطب يف جمتمع، وهو مع مقالة يف جريدة بالعربية الصحيحة

ذلك عاٍر من األخالق أو ال ُيسن الضروريات من املعارف العصرية وما أكثر هذا الصنف 
 .(01)"لناس ويف نظر أنفسهم من املثقفنيفينا، وهم يعدون يف نظر ا

 

العمل، من جيمع بني فاملثقف يف نظر اإلبراهيمي هو من ينتقل منطق الفكر ومنطق 
النظري والعملي، فتوافق سلوكياته وثقافته أعماله وحتكمها األخالق احلميدة، فال علم دون 
أخالق. كما ال تعين الثقافة التحكم يف الكتابة الصحيحة وهو ما انتشر يف نظر اإلبراهيمي 

االت أو بعض لدى بعض كتاب اجلرائد، بل ونشهده اليوم يف راهننا سواء يف اجلرائد واملق
الكتب واملؤلفات أين ال جتد مضمونا فكريا للعديد من تلك التالعبات اللفظية اليت توظف 

 غالبا على شكل سفسطة، فضررهم ينعكس على إيهام ذواهتم بالثقافة قبل إيهام غريهم. 
 

وُيّذر اإلبراهيمي من هذه الفئة املثقفة يف عملية اإلصالح، وهم النوع الذي يلتقي به 
ناس يف احلياة، يعرفون بسيماهم املنسلبة، ومن حلن قوهلم ولغتهم، يدوسون على كل مبدأ ال

ويورد الشيخ اإلبراهيمي  (00)يف سبيل حتقيق أهدافهم اخلسيسة والوصول إىل مصاحلهم.
ها من آثاره، ففي سياق حديثه عن املثقفني ؤ أمثلة عديدة عن هذا النموذج ميكن استقصا

فني ثقافة أوروبية "يربز أن أمر الدين كله كان موكوال إىل طائفة من الفقهاء ثقافة عربية واملثق
اجلامدين، ال يفهمون من حقائق الّدين وال من أسراره شيئا، وال يعلمون من لغته إال 
قشورا، فكانوا يسيئون الظن باملثقفني ثقافة أوروبية وُيكمون عليهم باخلروج من الّدين 

 مة. يتولد من ذلك يف نفوس مجهور األمة نفور مستحكم منهم ويشوهون مسعتهم عند األ
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فيشكلون   .(01)"ب خريهم يف شرهم وحقهم يف باطلهموسوء ظن بأعماهلم، وذه
بذلك خطرا على األمة من خالل نظرهتم القاصرة، ومعارفهم الناقصة، وميكن اعتبار بعض 

أين ظهر أثرها السليب على كثري ستعمار مثاال على ذلك لطرقية الفاسدة اليت استغّلها االا
 من فئات اجملتمع فأومهتهم مبواالة االستعمار.

 

  :المثقف المنفي -3. 4
وتشمل «. باملثقف املنفي»الصورة الثالثة اليت يقدمها اإلبراهيمي للمثقف يعرب عنها 

 صنف املثقفني الذين قرروا اعتزال احلياة بضمري اختياري برغبة منهم أو بضمري اضطراري
حتت ضغوط معينة.مل جيدوا يف احلياة متسعا هلم فانغلقوا على ذواهتم مقيمني حاجزا عليها 
ال يستطيعون كسره، ويف احلقيقة هم صورة من املثقفني الذين اعتزلتهم احلياة ألهنم مل 

خلص نست ،إىل هامشه ال فاعلني وال منفعلنيفالتاريخ أخرجهم من حركته  يستطيعوا اجملاهبة.
هي  ،احلياة وليست هي اليت اعتزلت احلياة اإلبراهيمي هلم "طوائف اعتزلتها وصفذلك من 

  .(00) طوائف منفية من احلياة ال منتفية منها"
  

ميثل هذه الصورة عموما املثقفني املغيبني لذواهتم الذين ال جند هلم أثرا فاعال يف حياة 
التثاقف وال اإلصالح، ومنه  اجملتمع. فثقافتهم حكر على أنفسهم، مل تساهم يف عملية

فمآل هؤالء املثقفني أن تعتزهلم احلياة. فال أثر لنشاطهم وال لثقافتهم يف الواقع واجملتمع. 
ولعل واقعنا اليوم يربز بعض من هاته الصور اليت تكتفي وتقف موقف املشاهد من 

 تسعى إليه. األحداث، بل قد تتجنب املشاهدة غارقة يف تأمالهتا الذاتية فليس هلا هدف
  

طوائف -زيف حبكم تأكيد الشيخ على أهنم وميكن إحلاق املثقف املنفي باملثقف امل
فكأن احلياة اعتزلتهم ألهنم عجزوا عن حتقيق مصاحلهم وأهدافهم الذاتية  -منفية ال منتفية

بطرقهم غري املشروعة. وكما يعرّب عنهم عبد الرزاق قسوم بأهنم طائفة متسلقة وصولية ال 
رتف باملبادئ موظفا مثال الشيخ اإلبراهيمي عن الذين يسعون إىل النيابة بوسائل سخيفة تع

والقاسم املشرتك بني الفئتني ضررها باألمة أكثر من نفعها هلا  .(08)وأوراق مسروقة
 واعتمادها خمتلف الوسائل ولو على حساب الوطن هبدف حتقيق غاياهتا الدنيئة.
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 :براهيمي منهاف اإلازدواجية المثقفين وموق -5
إن من واجبات املثقف أن يعيش بروح وطنه وخيدم أمته، فيجدد معارفه على حسب 
التطور العلمي من موضوعات ومناهج حىت يساهم يف تثقيف جمتمعه وإحداث نقلة 
حضارية له. هذا ما يتطلب يف نظر اإلبراهيمي أن يكون املثقفون فاعلني جيسدون أمنوذج 

لوكياهتم، ويتطلب ذلك أيضا توحيد الرؤى بينهم حىت تتكاثف اجلهود املثقف احلق يف س
للنهضة بالوطن ال التشتت واالنفصال الذي يكون نتاجه إحداث شرخ ثقايف ينعكس سلبا 
على حلمة اجملتمع وبنيته، وهو ما ُيدث إن استشرت الصراعات بني األوجه والتجاذبات 

 الثقافية يف اجملتمع. 
 

 تجاذب املثقفني يف الفرتة عايشهاأن هناك ازدواجية ثقافية حتكم وتيبني اإلبراهيمي 
تتكون يف جانبها األول من املثقفني ثقافة إسالمية أساسها دين األمة واللسان العرب، ويف 
 جانبها الثاين من املثقفني ثقافة أوروباوية غربية أساسها اطِّراح األديان واللسان الفرنسي.

جتاهني الثقافيني انعكست سلبا على اجملتمع بإحداث جية بني االهذا التباين واالزدوا
انقسامات وتناقضات بينهما أحيانا تغلب على مصلحة الوطن. فيجد الفرد نفسه أمام 

ذاته وادعائه احلقيقة والنظرة هذه االزدواجية والصراع، خاصة مع متركز كل اجتاه حول 
 ، جراء عدم فهم اآلخر املوجه لهانفصام ذايت ستشرافية الصائبة، ما قد يؤدي بالفرد إىلاال

انتقده  وبالتايل عدم فهم ذايت يؤدي إىل انفصام مجاعي ثقايف يف كيان اجملتمع. وهذا ما
جتاهني مربزا أخطاءهم وعيوهبم يف قوله: "فأكرب عيوب املثقفني عابه اإلبراهيمي على االو 

، وأكرب عيوب املثقفني بالثقافة بالثقافة اإلسالمية جهل مطبق بأحوال العصر ولوازمه
 وتاريخ األمة وهو مصباحها املضيءآدابه و األوروبية جهل فاضح حبقائق اإلسالم وأخالقه 

وبلساهنا وهو ترمجاهنا الصادق، ونتج عن اختالف الثقافتني ما ال ُيصى من املضار 
  .(09)"صريت الثقافة فينا عدمية الفائدةواملفاسد اليت 

 

ا جيهل حقيقة األسس اليت ينطلق ويتأسس عليها االجتاه اآلخر، هذا فكل اجتاه منهم
با، ما يؤدي إىل خلخلة البناء من شأنه أن يقسم اجملتمع إىل تيارين متناقضني متصارعني غال

جتماعي ويؤثر من جهة أخرى على مقومات الشخصية الوطنية، واخلوض يف صراعات اال
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رته لتطورات العصر. فليس من أخالقيات تضر الوطن بدل توحيده والعمل على مساي
املثقفني إحداث الشرخ يف اجملتمع. فاحلقيقة تتطلب السري وفق أساس واضح، يكون املثقف 
فيه نرباسا للعقول، حمطما لألوهام، مسامها يف حلحلة مشاكل الواقع، ممثال لتوجهات 

ملثقفون تتحرك األمة أما اجملتمع. ال أن يصبح عدو جمتمعه وثقافته دون إدراك. فإذا حترك ا
إذا استكانوا فاملآل هو السبات. فحركة اجملتمع مرتبطة حبركتهم هذا ما يتبني من قول 
اإلبراهيمي "فما تزال األمة يف سبات عميق وظالم حالك مادامت مل تعرف صديقها من 

ا فأبشر بأهنا عدوها، مصلحها من فاسدها، فإذا أخذت تعرف ذلك وحتسن اختيار رجاهل
املخرج لن يكون إال باجلمع بني املتناقضني  ويؤكد اإلبراهيمي أنّ  .(12)"استيقظت من سباهتا

 واخلروج مبا هو أصلح لألمة من خالل جتاوز هاته االزدواجية و تغليب مصلحة الوطن.
 

ها املدركني حلقيقة الّدين وملقتضيات ئوقد سامهت احلركة اإلصالحية بفضل علما
      قضة خصوصا مع اإلمام عبد احلميدتقليص هذه االزدواجية املتنااحلياة واحلضارة يف 

االحنطاط، ومعارفهم أسباب بن باديس، من خالل اطالعهم على أسباب التقدم و 
العصرية، فأعادوا االعتبار لكثري ممّن أسيء إليهم حبكم ثقافتهم األوروبية وتغريت النظرة 

ة املثقفني بالثقافة األوروبية وبأهنم من أبناء اجتاههم، "فتولد يف األمة شعور جديد بقيم
ومن منظور آخر فإن  .(16)"من آرائهم واالستفادة من مواهبهمالواجب االنتفاع  األمة وأنّ 

زدواجية عبد اهلل شريط يف تساؤله: هل اال رؤية الشيخ اإلبراهيمي تتوافق إىل حد بعيد مع
يت تستورد نظمها وموادها العلمية وحىت لغتها املدرسة ال طريقة ثورية يف التعليم؟ مربزا أنّ 

والرجال املمارسني للتعليم من حميط وآفاق غري حميطها وآفاقها ليست مدرسة ثورية، ولن 
تغري ذلك احمليط فهي تعودنا االعتماد على كل شيء مستورد، مؤكدا على الكفاءة فقد  

من عناء القراءة باللغة  يفروا كان يفضل لطلبته املراجع األجنبية يف لغتها األصلية حىت ال
"إن االزدواجية اخلطرة هي اليت نفرضها، ال  .(10)وهبدف جتاوز أخطاء الرتمجة األجنبية

حسب اإلمكانيات اليت نتوفر عليها من املدرسني أو الكتب، بل اليت نفرضها كمبدأ 
  .(10)"لق منها من مسلمة نفسية ال علميةوننط
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ت اليت تربز رؤية البشري االبراهيمي للمثقف، مفهوما هذه بعض املفاهيم والتوجها
وأدوارا رغم عدم اإلملام بكل تلك األدوار ألن املقام ال يسع لذكرها مجيعا، ولعمق أفكاره 
واتساع املنظور الثقايف الذي يشمل عدة جماالت، وما يقتضيه املوضوع من حتليل وأن يوزن 

ك الدور والوظيفة وخمتلف األعمال اليت حبصافة عقلية، ونقد موضوعي. إضافة إىل ذل
ميزت حياة اإلمام اإلبراهيمي فتجسدت يف شخصيته صورة املثقف األحق. كمثقف جابه 
املستعمر وعمل على حماربته فكرا وعمال. مناديا بضرورة احملافظة على مقومات الشخصية 

 . "ا و اجلزائر وطننااإلسالم ديننا و العربية لغتن"الوطنية من خالل شعار مجعية العلماء 
 

 :المثقف في الواقع الراهن -9
املثقف يساير يف حركيته حركة الواقع بتغرياته وأحداثه، وباستقراء حركية  ال شك أنّ 

من احلقبة االستعمارية  بداية اجلزائر عاشتها اليت األحداث خمتلف ساير املثقف اجلزائري فإنه
من عديد القضايا والتحوالت املرتبطة  عه ومواقفهالذي تتباين فيه مواقو إىل راهننا اليوم، 

وقد برز عديد املثقفني اجلزائريني من رواد  (،ثقافية، سياسية، اجتماعية ...)حبياة اجملتمع 
سطع جنمهم يف احلياة الفكرية وخمتلف اجملاالت األخرى نظرا ملا  نالتغيري يف اجلزائر الذي

بن نيب ومشروعه احلضاري، أركون، عبد اهلل  مالكـقّدموه من أفكار ومشاريع وكتابات ك
شريط والقائمة تطول باألمساء اليت خلّدها التاريخ، يف مقابل مثقفني انتفوا من معركة احلياة 

لبعض املثقفني، يف  تغييبا /غيابايف راهننا  نا نسجلري أنغفأفل جنمهم من الذاكرة التارخيية. 
 يري رغم صعوبة الظّرف.مقابل فئة ال ميكن إنكار عملها على التغ

  

فإذا تناولنا دورهم يف خمتلف األحداث قّل ما جند ذلك الدور الذي حتدث عنه 
الشيخ اإلبراهيمي، وال جند انعكاسا حقيقيا لصورة املثقف احلق يف الواقع. فما الذي يفسر 

ة غياب املثقفني عن مسرح األحداث اليوم مع أهنم يعتربون قوة ال يستهان هبا من شرُي
اجملتمع بل قادته؟ أين يظهر دورهم يف قضايا اإلصالح وعالقتهم باجملتمع؟ فالراهن اليوم 
يطرح عديد القضايا اليت تستلزم الوجود الفعلي للمثقف، وهنا يشري الباحث إىل ما يرتبط 

ا اليت ال حتصى مقتصرا بوظيفة املثقفني اليت أشار إليها اإلبراهيمي، نظرا التساعها وتشعباهت
 ومن أمهها:  )املثقف واإلصالح، املثقف واجملتمع، املثقف والسلطة( لى قضاياع
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 :المثقف واإلصالح -1. 9
اإلصالح مسؤولية كل فرد يف اجملتمع، غري أن عاتق املسؤولية األكرب يقع على  إنّ 

املثقفني حبكم معرفتهم وثقافتهم، فهم من يؤسسون لالنطالقة ويوجهون املسري، أي البد 
قدمي مشروع وخمطط واضح لذلك، ويرتمجونه واقعيا ال أن يبقى حبيس الكتب ورفوف من ت

املكتبات جماهبني خمتلف التحديات. "ففي خضم التحوالت الكربى على النخب الثقافية 
مواجهة التحديات اجلديدة املطروحة، على مستويات عدة: املواقع، رؤية الذات، إنتاج 

عدد من املثقفني بأهنم كانوا يؤثرون التمركز حول ذواهتم  فقد اعرتف ... اخلطاب، األداء
من منطلق امتالك املعرفة، والدفاع عن مواقعهم، كما أن أغلبهم كان مييل إىل التجريد 

، ومعرفة واإليغال يف الطوباوية أو الركون إىل العامل االفرتاضي بدل االحتكاك املباشر بالناس
للمثقف أن ينزل إىل الواقع جمسدا فعل اإلصالح  البدّ أي  ،(11)"إشكاليات الواقع املعيش

ن بعض املثقفني العرب إموقع النخبة واملشاريع الوطنية "والبناء، كما يبني صاحل بلعيد عن 
ختلوا عن اإلبداع النقدي الذي ُيمل مرجعيات اإلصالح، كما ختلوا عن دورهم يف خضم 

 احل اآلخرين فانكفؤوا على أنفسهمه مصجتاملعاصرة وأصبحوا ال يبذلون جهدا التحوالت ا
 فلم يصبحوا أولئك املثقفني الذين يشكلون امتدادا للمثقفني النقديني والذين كانوا يلعبون

  .(10)"دورهم يف كشف املمارسات السلبية
 

صالح والتغيري النتقال ملنطق العمل، وإن هذا اإلومنه وجب نزع ستار التجريد وا
يف العدد الواحد ) مالك مرتاض إصالح ثقايف بالدرجة األوىل. عرّب عقلي وفكري أوال، ألنه 
ه ال يتم اإلصالح بالعنف، بل يكون ويتجه إىل العقول، وهي أنّ  (والعشرين من جملة الثقافة

فتصقلها باألفكار النرية، والتوجيه  -ومن التفكري تنطلق عملية التغيري -مركز التفكري
ا كانت فيه من مجود، وإذا  م لثورة ثقافية ما تغيري العقول السليم، فتنفتح وتنطلق فتتحرر مم

جه إىل وبنزول املثقف إىل اجملتمع يتّ  .(11)وصقلها، وهتذيب العواطف وتربيتها، نالت غايتها
 : "اإلنسان من حيث تفكريه فتغريهإصالح خمتلف فصائله وتثقيفها، فتنصب الثقافة على

انة الفكرية الالئقة، كما تنصب على رجل اإلدارة وعلى رجل الشارع فتسموا به إىل املك
ديه إىل االجتاه الثقايف مسؤول ذي وظيفة معتربة، فرتسم له الطريق وهت وعلى كلّ 
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فيتنب ضرورة الدعوة ملثقفينا بالتغيري واإلصالح كل من جهته وجماله. هذا ما  .(10)"الصحيح
ستعمارية من خالل اإلرشاد قبة االه مجعية العلماء أثناء احليتجسد يف الّدور الذي مثلت

والتوعية ورسم طريق اإلصالح، مركزة على اجلانب التوعوي والتنويري لألمة، مبينا ذلك 
فأول ما جيب أن تبدأ به هو تقدمي وتوجيه نصائح عامة الشيخ اإلبراهيمي يف قوله: "

األمية ِبَقضِّها  ونداءات صارخة تستفز هبا شعور األمة، وتثري خَنوهتا ومحاسها لتحمل على
وَقِضيِضها محلة صادقة، وأقل ما يكون هلذه النصائح من التأثري أن هتيئ األذهان وتشرع 

وهذا ال يكون إال بنزول  (18)الطرق وجتعل لنا من اخلامل الكسالن عونا على نفسه."
 اجملتمع املثقف إىل أرض املعركة، أما إن بقيت النخبة املثقفة يف علياءها فهذا ينذر بأزمة يف

نظرا لوجود عدة رؤى وحماوالت دون جتسيدها عمليا وهذا يعرب عن أزمة ثقافية يعيشها 
اجملتمع، وهو ما ُييل إليه مالك بن نيب مبينا أن "أي إخفاق يسجله جمتمع يف إحدى 
حماوالته إمنا هو التعبري الصادق على درجة أزمته الثقافية أو بعبارة أعم التعبري عن األزمة 

   .(19)"هبا حضارة تلك املرحلة من تارخيه متر اليت
 

كما يتطلب أيضا وضوح الرؤية حول كيفية اإلصالح وعملية البناء، مع توحد 
اجلهود، غري أن راهننا اليوم يربز عديد املشاريع املختلفة واملتناقضة، بل ال زالت تلك 

ري من اإلصالحات والربامج اليت االزدواجية الثقافية اليت حتدث عنها اإلمام اإلبراهيمي يف كث
        وال شك أن جتربة اإلبراهيمي تشهدها املنظومة الرتبوية وغريها من اإلصالحات،

وابن باديس متثل أمنوذجا يف اإلصالح الذي ينبغي أن ميثله املثقف وللثمار اليت ُيققها. 
س بدروسه احلية والرتبية "فالثورة التعليمية اليت أحدثها األستاذ الشيخ عبد احلميد بن بادي

الصحيحة اليت كان يأخذ هبا تالميذه، والتعاليم احلقة اليت كان يبثها يف نفوسهم الطاهرة 
النقية، واإلعداد البعيد املدى الذي كان يغذي به أرواحهم الفتية، فما كادت تنقضي مدة 

وعقول  حىت كان الفوج األول من تالميذ ابن باديس مستكمل األدوات من فكر صحيح
ومنه فعملية اإلصالح تقتضي توجيه املثقف  ،(02)"نرية ونفوس طاحمة و عزائم صادقة

 وإشرافه عليها، وأن يكون األمنوذج الذي ُيتذى به.
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   :المجتمعالمثقف و  -2. 9
يرتبط املثقف مبجتمعه وفق عالقة جدلية كالمها يؤثر ويتأثر باآلخر، فاملثقف ما هو 

فرد منه يتأثر مبا ُيمله اجملتمع من قيم، عقائد، أوضاع اجتماعية  إال نتاج جمتمعه، فهو
لذي مطالب املثقفني ال تنفك تعرب عن ذلك الواقع اجملتمعي ا واقتصادية. وبذلك فإنّ 

، فإن طالب بالدميقراطية فألن اجملتمع يعيش القمع واالستبداد، وإن طالب وسطه يعيشون
فاجملتمع يؤثر ويتأثر سلبا وإجيابا باملثقف. فيعمل  بالعدالة فألنه يعيش الظلم والتفاوت.

على حتريره وتنويره إذا كان جمتمعا متخلفا مستعبدا، وقد يتعذر ذلك نظرا لعديد املطبات 
. إذ يرى سارتر أنه ليس من حق (06)سواء من جانب السلطة أو اجملتمع بتقاليده وذهنياته

ثقف هو "الشاهد على اجملتمعات املمزقة اليت امل ذلك أنّ  ،اجملتمعات لوم مثقفيها واهتامهم
تنتجه، ألنه يستبطن متزقها بالذات، وهو بالتايل نتاج تارخيي، وهبذا املعن ال يسع أي 
جمتمع أن يتذمر ويشتكي من مثقفيه من دون أن يضع نفسه يف قفص االهتام، ألن مثقفي 

االهتام توجه إليهم سواء كانوا   فحقيقة أصابع (00)"جملتمع ما هم إال من صنعه ونتاجههذا ا
كمثقفني تقليديني أو عضويني. غري أن املسؤولية مقتسمة بني اجملتمع ككل ومثقفيه. وهذا 
ما يظهر مثال مع بعض املظاهر السائدة يف اجملتمع، كظاهرة العنف إذ تبني نفيسة األحرش 

ة العنف اليت سكت أن "ال أحد يستطيع أن ُيدد مسؤولية املثقفني اجلزائريني من ظاهر 
عنها بعضهم، واليت تتحكم يف جمتمعهم هذه األيام، فثمة من يرى أهنم يتحملون تبعات 
ختيالهتم وتنازالهتم، ومثة من يعتربهم مسؤوليني عما ُيدث هلم نتيجة تركهم ملوقعهم 
وهجرهتم أوتنحيتهم وانكشافهم على حقيقتهم وغرقهم يف احلسابات الصغرية واملصاحل 

فعالقة املثقف مبجتمعه تأخذ عدة مسارات وتوجهات متخذة عدة أشكال  (00)"اآلنية
 (01)يوجزها طارق خمنان يف حبثه على النحو التايل:

أن ينسلخ وينصرف املثقف عن اجملتمع، وال يرى فيه سوى اجلانب السليب، وال يتقبل ما   -
وأنه ال يتقبل نظرياته، وعادة  يالقيه، مفسرا عدم  القدرة على التأثري بأن اجملتمع ال يفهمه

 ما يقابلهم اجملتمع بعدم القبول.
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 أن يعيش يف حالة عزلة عن اجملتمع دون أي تأثري فيه، بل قد يهاجر بعيدا عن الواقع  -
 وينتفي عنه.

قد يكون أمام مسارين، ه كناقد ومصلح يف اجملتمع. وهنا أن يعمل جاهدا على ممارسة دور  -
كاره فتكون ردة فعل املثقف سلبية مواصال نقده مبوجب محله لرسالة إما يرفض اجملتمع أف

الفكر والتنوير. وإما يساير اجملتمع بطريقة إجيابية ويواجهه وُياول إقناعه ليحرك تلك 
 األفكار الراكدة فيه.

 

ويف سياق العالقة بني املثقف واجملتمع يؤكد اإلبراهيمي أن املثقف من واجبه أن يعمل 
تمع حيوي، "حنتاج يف الدرجة األوىل إىل تكوين اجتماع حيوي منتج يتفق مع على بناء جم

احلياة العامة يف العموميات ويلتئم مع حياتنا اخلاصة يف اخلصوصيات. هذا النوع من 
نسعى يف ترميمه  اإلجتماع هو الذي جيب أن نسعى إىل تكوينه إن كان مفقودا أو

حمتاجون إىل تكوين اجتماع خاص تنتج عنه هنضة إذن حنن  ... واستثماره إن كان موجودا
م الّدين واألخالق والعلم منظمة يف مجيع لوازم حياتنا القومية اخلاصة، وألزم هذه اللواز 

مؤكدا على هذه املقومات الضرورية: الّدين ألن نظام اإلجتماع العمراين وأحكام  (00)"واملال
عاة هذا املعن يف إدارة وسياسة الشعوب. املعامالت مأخوذة منه، والتاريخ يشهد على مرا

األخالق بالعمل على تكوين أفق أخالقي صاحل، نظرا لكثرة املبادئ اليت تعمل على هدم 
األخالق اخلريية. العلم للحاجة الضرورية إليه يف خمتلف امليادين خاصة تعليم النشئ وألن 

فيتوجب بناء رأس مال واقتصاد األمة ال زالت يف مؤخرة األمم. املال ألنه ممول كل هنضة 
إذ يرتبط املثقف مبختلف جماالت  .(01)يكون قاعدة متول املشاريع األخرى خصوصا العلمية

 احلياة يف اجملتمع وعلى كل مثقف بذلك ان يكون فاعال يف جماله واختصاصه.
 

 :المثقف والسلطة -3. 9
 بالسلطة، وموقفه منها قة املثقفمن القضايا اليت أثارت العديد من اإلشكاالت عال 

وكثرية هي الدراسات اليت تناولت تلك العالقة والدور القائم بينهما، واألغلبية أكدت على 
ذلك الصراع والتنافر بينهما. فقد "ارتبط منذ القدمي وضع املثقف وموقعه بوضع السلطة 

وذلك  ،نةوموقعها، وإن العالقة بني هذين القطبني حتكمهما إما حالة صراع أو حالة هد
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غري أن راهننا يبني أن الكثري يتهم   .(00)"لطبقية بني كل من املثقف والسلطةحسب اهلوية ا
املثقف بأنه ال زال يف سبات عميق، ال مفعول يف قضايا السلطة وتوجهاهتا، وهذا ما يؤكده 
خلضر معقال يف حوار حول عالقة املثقف بالسلطة، معتربا أن املثقف يف بعض اجملتمعات  
كاجملتمع اجلزائري الذي يوجد به نوع من االنسداد ال يوجد دور له، ال يف الثقافة، وال يف 

ال يف القضايا االجتماعية وال حىت يف امليدان امللتصق بتكوينه ومبصريه )البحث  السياسة،
ىل أنه أناين، فبما أنه مهمش، فهو ال إ، إضافة فاملثقف اجلزائري يعاين التهميش العلمي(،

وهي عديدة يف اجلزائر  ،م باجملتمع وال يتدبر أمره، فهو مييل اىل حل مشاكله الشخصيةيهت
فإذا كان كاتبا فهو ال يعيش من منتوج كتاباته، وإن كان أستاذا ال يعيش مثل املثقف يف 
باقي البلدان األجنبية اليت متنح له كل اإلمكانيات، فالصورة اليت يراها عن املثقف اجلزائري 

  .(08)إنسان مييل إىل نوع من التعايش يف مستوى متوسط حتاصره الرداءة املفربكة هو أنه
  

 وهو ما تبني يف رؤية اإلبراهيمي من املعروف أن املثقف هو الذي يقود األمة ويوجهها
السلطة هي اليت تنقاد لتوجيهات املثقف خصوصا فيما يتعلق بعمليت  فمن املفروض أنّ 

أزمة   بشري ونيسي أنّ . وبنّي ستار يف الواجهةجمرد  وأيكون منقادا اإلصالح والبناء ال أن 
ذروهتا يف العشرية  وتأزمت تدرجييا لتصل إىل ،منذ االستقاللبدأت املثقف اجلزائري 

مهه الوحيد  ،ال وظيفةقنعة لتظهر مالمح مثقف بال شكل و كل األ  تسقطالسوداء حيث 
 عالقة املثقف بالسلطة. يف مناذج بني ثالث ه مييزكما أن ،(09)"قيم اخلبز ويعيش بال أن يأكل

 

 ف الكينونة واحلرية والدميقراطية: ويلقبه باملثقف الوجودي يعر المعارض )الناقد( المثقف -
. وميكن مع السلطة - غالبا -ألداء دوره. يف صراع  رافض للهيمنة، هادفو ناقد للتسلط 

التاريخ تبني العكس. وهنا جيد املثقف نفسه أحداث  أن تكون العالقة مثالية بينهما إال أنّ 
إبراهيم صحراوي أن السلطة تستبعد املثقف متاما وإن حدث . ويبني مغيبا عن املشهد

الذي  وقر بته فال تسمح له بأكثر من دور املوّظف التابع ويعطي مثال األديب الطاهر وطار
، مما سّبب له على املألىن يف قول رأيه وإعالنه "كان املثقف املشاكس الذي ال يتوا

  .(12)عداوات كثرية"
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مبا ميكن نسجه من : متمثال يف زمرة املثقفني الذين راهنوا على وجودهم المثقف السلطوي -
الذي و يغيب البعد األخالقي يف الذات املثقفة  -يف العادة  –، وهنا عالقات مع السلطة

 ... أدوات تربير" يصبحونهؤالء و ته له. نادى به اإلمام اإلبراهيمي، وجعله لبنة أوىل يف رؤي
 .(16)"ا داخل البنية السلطوية أوخارجهاسواء كانو  ،مشروعيةللوإضفاء 

 

احلياة كما قال  الذي اعتزل كل احلياة أو اعتزلتهوهو املثقف  المثقف المنفي )المنعزل(: -
لتناقضات والصراعات االبراهيمي، فهو آثر االنزواء بذاته يف عامله املثايل، بعيدا عن تلك ا

 املوجودة يف الواقع، راضيا بالعيش وأداء وظيفته كاملثقفني التقليديني ال غري.
 

تربز عديد اإلشكاالت والقضايا اليت تثريها مسألة املثقف يف راهننا اليوم وخاصة يف 
يكشف عن ف ،عالقته مع السلطة، ويظهر وجه املثقف اجلزائري من خالل هذه النماذج

وبقيت املعرفة  تتصارع فيه السلطة مع املال واملعرفة، فاتفقت السلطة مع املال نسق حياة
يف جوف مثقف يعاين املسخ أو حلظة انشطار واغرتاب مع كينونته. وجيد نفسه يف ظل 

د أن من تفعيل دور املثقف والب ومنه ال بدّ  .(10)ذلك بني خياري الصمت أو االغرتاب
ذي ُيمله ال رداءا يوظف من طرف اآلخر حتقيقا ملصاحله. سم اليكون ترمجانا حقيقيا لال
ستدمارية أمنوذجا للمثقف احلق راهيمي اإلصالحي أثناء احلقبة االوميثل مسار الشيخ اإلب

ويعكس من جانب آخر نظرة السلطة للمثقف من خالل التضييق على ممارسته وحياكة 
 وجهها قائال كلمة ال. املمارسات. ألنه وقف يف وغريها من التهم له إىل سجنه

 

 :واجب المثقف بين اإلبراهيمي ومثقفي الراهن -7
من خالل نظرة عامة لوضع املثقف يف راهننا وما يعانيه من تغييب أو صراع على 
خمتلف األصعدة إلمساع صوته، وأداء رسالته، ترتاءى لنا قيمة اإلمام اإلبراهيمي كمثقف 

وقد صرح  ... ياسيا، تربويا، تعليميا، اجتماعياحق، مارس أدواره يف خمتلف امليادين س
الدكتور أبو القاسم سعد اهلل أنه "أصبح من املعروف عند الباحثني والطلبة أن حممد البشري 

ويتجلى ذلك الفرق يف  .(10)"ملثقفني والعرب يف القرن العشريناإلبراهيمي من أعيان ا
قام اإلبراهيمي بنضال وعمل إصالحي   الواجب والدور بني االبراهيمي ومثقفي الراهن. فقد
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، وال اسلطوي مثقفاستعمار. فلم يكن لة من أمثاله خصوصا يف مواجهة االكبري رفقة ث
، بل جسد مثاال للمثقف الذي استجاب لنداء الوطن والضمري. ومنه مثقفا منفيا منطويا

ق. هبدف وجب على كل مثقف أن يعمل ويقوم بواجباته من أجل حتقيق معن املثقف احل
فمن أسباب  .النهضة باجملتمع خاصة يف واقع أصبح يتميز مبختلف الوسائل الكفيلة بذلك

التخلف الذي يعانيه العامل  ف أيضا عدم أداء املثقفني لرسائلهم، يؤكد أمحد زويل أنّ التخلّ 
العرب ليس مرده نقص املوارد أو كثرهتا، إمنا هو عدم وجود نظام علمي متكامل، وال 

 .(11)قاعدة اجملتمع من العلماء ونوابغ املثقفني واخلرباء حيث يبقى إسهامها حمدودا تتشكل
  

إضافة إىل ذلك ال زال الراهن الثقايف اجلزائري ُيتكم غالبا إىل تلك االزدواجية 
الثقافية اليت حّذر من مطّباهتا الشيخ اإلبراهيمي، بني املثقفني ثقافة عربية إسالمية واملثقفني 

غربية، وقد انتقل صداها للمجتمع فأضحى الكثري من أفراده مغييب الذات بني نزعتني ثقافة 
متعاديتني. وقد ازدادت االزدواجية اتساعا وتأزما بازدياد االجتاهات والفوارق االجتماعية 
من جهة ومتطفلي الثقافة من جهة أخرى الذين استثمروا يف الوضع، أي أن ذلك الداء 

جتاوزه اإلبراهيمي ال يزال مستشريا يف األمة إىل اآلن.كمثال  الذي شخصه وعمل على
على ذلك ما ظهر من مشكالت حول التعريب يف اجلزائر وقد أشار أبو القاسم سعد اهلل 

جتماع ودعاة القومية، بني تعريب تعريب بني علماء االإىل عدم وجود اتفاق يف تطبيق ال
 .(10) احمليط أواملدرسة أو اإلدارة

 

ثقف الراهن أن يرتبط بواقعه وبشعبه وثقافته، ويساهم يف حل مشكالته حبيث على م
تكون احللول متوافقة مع خصائص وإحداثيات جمتمعه، فيدرك نقائصه، وبناء على ذلك 
يبين خططه ومشاريعه، هذا ما بينه اإلبراهيمي واستخلصه من جتاربه ودراسته لواقع الشعب 

جربت ودرست، وأنين قرأت هذه األمة وفهمتها كما أقرأ فأزعم أنين " اجلزائري يف قوله:
الكتاب وأفهمه، وما هذا ببعيد وال كثري فيمن خدم أمة والبسها عشرا من السنني معلما 
مدرسا واعظا خطيبا، حماضرا ينتزع مواضيع حماضراته من وجوه اجلمهور قبل أعماهلم، وقد 

ن تدون وأن تكون دستورا أخرجت من هذه الدراسة الطويلة بنتائج جليلة جيب 
وهو ما يؤكده من وجهة أخرى سعي اإلمام اإلبراهيمي يف إصالح  ،(11)"للعاملني
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والتأسيس ملدرسة وفلسفة تربوية كفيلة بإنشاء أجيال ترتبط مبقومات الشخصية الوطنية 
« فلسفة تعليمية خاصة»تساءل اإلمام عن "إمكانية بناء وتساير ركب احلضارة فقد 

وإمكانية وضع مشروع للرتبية، صلب أرضيته، متكافئ يف  !الشخص والوضعخصوصية 
 .(10)"صره ومتكامل يف وسائله و غاياتهعنا

 

وقد أكد الشيخ حممد الغزايل يف معرض حديثه عن جتارب اإلبراهيمي أنه "كان 
 ن فيالق من أويل الفداءإمنا يكوّ  يستمد توجيهاته من قلبه، ويصبها يف نفوس تالمذته،

يصنع قذائف حية من رجال ينسفون الباطل نسفا وذلك ما أحسسناه وحنن نستمع إىل و 
ررنا االلتفاف الشيخ اإلبراهيمي يف القاهرة، فعرفنا ملا ضاق به الفرنسيون وطاردوه، ومن مث ق

ن ينهلوا من جتارب التاريخ الناجحة وال شك أفعلى مثقفي الراهن  .(18)"به واالستمداد منه
يمي من خالل آثاره ميثل كتابا مل يتم استقصاء مجيع صفحاته اخلالدة، وعلى اإلبراه أنّ 

املثقف الراهن أن يستلهم ويربط بني وظيفته الثقافية واحلضارية وبني الشروط الدينية 
واألخالقية والعلمية واجملاهبة السياسية وكل ما أكد عليه الشيخ اإلبراهيمي يف رسالته 

 إىل أفراد اجملتمع واألخذ بأيديهم. للمثقفني مع ضرورة النزول
 

شارة إليها، والتأكيد على بعض كانت هذه بعض الرؤى اليت ارتأت الدراسة اإل
ت هذه الرؤى على قلة قاط والتوجهات اليت من الالزم مراعاهتا والسعي لتطبيقها وإن كاننال

وأفراد  التحليل استوجب ختصيص دراسات أعمق يف ذلك حىت خيرج املثقفمن التوسع و 
 اجملتمع من اهلامش واملنفى الذي وضعوا فيه إىل احملور والفعالية.

 

من خالل هذه الدراسة املوجزة لرؤية الشيخ اإلبراهيمي للمثقف توصل  نتائج الدراسة: -2
 الباحث إىل بعض النتائج منها: 

 

د ضروري املثقف ميثل حجر الرحى يف أي جمتمع باختالف الزمان واملكان، فوجوده ج نّ إ -
 خاصة يف الفرتة الراهنة، فنحن بأمس احلاجة إىل املثقف احلق مبصطلح الشيخ اإلبراهيمي.
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إجبارا أو  حملاوالت لنفيه وتغييبهإن دور املثقف ليس بالدور اهلني وهو ما تثبته تلك ا -
قائق يف اختيارا، نظرا لدوره يف توسيع الفامهة البشرية ودائرة التفكري، واملسامهة يف وضع احل

 أماكنها وحتديد خصوصيات للمثقفني نظرا للتطور الذي تشهده جماالت احلياة.
  

ضرورة جتاوز كل ما من شانه أن يؤدي إىل االنشقاق والتناقض بني املثقفني فينعكس سلبا  -
 على اجملتمع.

 

د إن منطلق اإلصالح يبدأ من الذات وينتهي إىل اجملتمع، وأن يسعى كل مثقف إىل جتسي -
 معن املثقف احلق عمليا.

 

فإذا كان  ... اجملال السياسي، التنظري الرتبوياقتحام جماالت احلياة الراهنة، خصوصا  -
املثقفون ضمري اجملتمع احلي فوجب أن يقوموا بإحياء اجملتمع والسمو به فإن كان هناك 

وهو ما أكده قدميا األغالل و م حتطيمها فالبد أن تتم مواصلة املسرية رغم احلواجز 
 يف املاضي ألبنائها سوء التغذية اجلزائر إن رضيتاهيمي يف رّده على املستدمر أن "اإلبر 

رب لكنها ال ترضى هلم سوء الرتبية، وإهنا إن صربت مكرهة على أسباب الفقر ولكنها ال تص
  .(19)"أبدا على موجبات الفكر واجلهل

 

 خاتمة
حياته إىل أن  ةأمنوذجا للمثقف احلق طيل ويف األخري نستخلص أن اإلبراهيمي مّثل

الرزاق عبد وال زالت أعماله ومؤلفاته تشهد، والدليل كما بينه - رمحة اهلل عليه -وافته املنية 
"أن يفتنت بنظريات اإلبراهيمي السياسية، ونضاالته الوطنية وتنبؤاته املستقبلية  قسوم:

 أمثال روجي غارودي، وماري جنم ... !ومنظرو إيديولوجية !وأساطني قلم !جهابذة فكر
أن نؤكد  ومنه ال بد (02)..." وفرحات عباس ومجيل صليبا وعاشور شريف ... ومالك حداد

دور الثقافة واملثقفني يف احلياة العامة لألمة، إذ هم ضمريها احلي، احلاملون لتطلعاهتا  على
مدينة العدل واحلرية اليت  وآماهلا، فمن الواجب أن يؤدوا رسالتهم يف سبيل بناء الوطن و 

 أفريل 61كافح من أجلها اإلبراهيمي وكل خملص للوطن وهو ما محله بيان اإلبراهيمي يف 
خامتا إياه "قد آن أن ُيتشد أبناء اجلزائر كي يشيدوا مجيعا مدينة تسودها العدالة  6911

  (06)."نة تقوم على تقوى من اهلل ورضوانواحلرية، مدي
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 اإلحاالتالهوامش و 
 .190ص .6ط ،6ج ،6988 ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت،  -(6)
حنبل ونكبة ابن رشد، مركز  حمنة ابن -حممد عابد اجلابري، املثقفون يف احلضارة العربية -(0)

 .06ص ،6990، 6دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط
 بريوت دار النهار، مراجعة من أنيس، ،غسان غصن :صور املثقف، تر دوارد سعيد،إ -(0)

 .01ص ،6991
 .06ص املرجع نفسه، -(1)
 .00، صاملرجع نفسه -(0)
 .00ص املرجع نفسه،  -(1)
         حتليلية لوضع املثقف العرب يف الفرتة دراسة - والسلطة املثقف حممود، مصطفى -(0)

 .09ص ،6998 القاهرة، دار قباء، .6990 / 6902
 .00، 01، ص، مرجع سابقعابد اجلابري، املثقفون يف احلضارة العربية حممد -(8)
 .80، ص6981 دط، دمشق، دار الفكر، عبد الصبور شهني، :ت النهضة، شروط نيب، بن مالك -(9)
 .619ص ،6909، 6مالك بن نيب، تأمالت، دار الفكر، دمشق، ط -(62)
 ( 0229-20 -29 الثنني)ا "6906-6962" قدري قوطان  ُيىي عبد الرؤوف، -(66)

61-jaber/article/article-https://blogs.najah.edu/staff/yahya 
مجع وتقدمي أمحد طالب  آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، ،اإلبراهيمي حممد البشري-(60)

 .600ص ،6990 ،بريوت دار الغرب اإلسالمي،، (6900-6912) 0ج اإلبراهيمي،
 00ص ،0ط ،6981 دمشق، دار الفكر، عبد الصبور شهني، :تر مشكلة الثقافة، نيب، مالك بن -(60)
 .600، ص 0اإلبراهيمي، اآلثار، ج -(61)
 .601، ص0جاملصدر نفسه،  -(60)
 .002ص (،6901-6900، )1ج ،املصدر نفسه -(61)
 .600، ص 0ج ،املصدر نفسه -(60)
 .600، ص 0، جاملصدر نفسه -(68)
 .10 ص مشكلة الثقافة، مرجع سابق، مالك بن نيب، -(69)
 .608، ص0ج ،اإلبراهيمي، اآلثار -(02)
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امللتقى الدويل  اإلصالح واملصاحلة يف فكر اإلمام حممد البشري االبراهيمي، الرزاق قسوم،عبد -(06)
 .000، 000ص ،6ط ،0221، اجلزائر ،0220ماي00/00 لوفاته، ربعنيمبناسبة الذكرى األ

 .608، ص0ج ،اإلبراهيمي، اآلثار -(00)
 .020ص ،)عيون البصائر( 0، جاملصدر نفسه -(00)
 .608، ص0،جاملصدر نفسه -(01)
 .000، ص0، جاملصدر نفسه -(00)
 .009ص ،0ج ،املصدر نفسه -(01)
 .016/010ص مرجع سابق، ،االبراهيمي احلة يف فكرعبد الرزاق قسوم، اإلصالح واملص -(00)
 .608ص ،0، جاإلبراهيمي، اآلثار -(08)
 .602ص ،0، جاملصدر نفسه -(09)
 .601، ص0ج ،املصدر نفسه -(02)
 . 601، ص 0، جاملصدر نفسه -(06)
 .601ص ،0، جاملصدر نفسه -(00)
عالمة حممد البشري اإلبراهيمي وآفاق عبد اهلل، النزعة النقدية عند اإلبراهيمي، ال حممد بو -(00)

منشورات اجلمعية  إشراف وتقدمي األستاذ حممد الصادق بالم، -سؤال التنوير- احلداثة
 .068ص  0261اجلزائرية للدراسات الفلسفية، 

 .608، ص0، جاإلبراهيمي، اآلثار -(01)
 .000صالسابق،  املرجععبد الرزاق قسوم، اإلصالح واملصاحلة يف فكر اإلبراهيمي،  -(00)
 .600، ص 0اإلبراهيمي، اآلثار، ج -(01)
 .601ص ،0، جاملصدر نفسه -(00)
 .000ص املرجع السابق، عبد الرزاق قسوم، اإلصالح واملصاحلة يف فكر اإلبراهيمي، -(08)
 .600ص ،0ج ،اإلبراهيمي، اآلثار -(09)
 11،ص6901 جويلية ،06افة،عجملة الثق الشيخ أبو اليقظان ونضال الكلمة، حممد ناصر، -(12)
 .600، ص 0اإلبراهيمي، اآلثار، ج -(16)
 6981 اجلزائر، للكتاب، الوطنية سياسة التعليم والتعريب، املؤسسة نظرية حول اهلل شريط،عبد -(10)

 .12-00ص
 10املرجع نفسه، ص -(10)
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 سة الفكر العربمؤس أي دور للمثقفني بعد "الثورات العربية"؟، جملة أفق، أمال قرامي، -(11)
 .1ص ،0260ديسمرب ،00ع بريوت،

تيزي  ،ملمارسات اللغوية يف اجلزائرملشاريع الوطنية، منشورات خمرب االنخبة وا صاحل بلعيد، -(10)
 . 00، ص0260وزو، 

  .99ص ،6901جويلية ،06ع جملة الثقافة، التعريب والثورة الثقافية، عبد املالك مرتاض، -(11)
 .90ص ه،املرجع نفس -(10)
حممد البشري اإلبراهيمي، تقرير األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي عن األمية، سجل مجعية  -(18)

 .01العلماء املسلمني اجلزائريني، ص
  .90ص مالك بن نيب، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، -(19)
 .660ص  ،6، اآلثار، جاإلبراهيمي -(02)
مذكرة لنيل شهادة املاجستري  املثقفة اجلزائرية يف التغيري، طارق خمنان، أزمة غياب دور النخبة -(06)

واجملتمع، قسم العلوم يف علم االجتماع ختصص التنظيم والديناميكيات االجتماعية 
 .00، ص 0266/0260ورقلة،  ة واالجتماعية، جامعةكلية العلوم االنساني  اإلجتماعية

 6ط بريوت، ،طرابيشي، دار اآلداب جورج :تر دفاع عن املثقفني، ،سارترجون بول  -(00)
  .18ص ،6900

 .00ص ،0220 ،6ط مجعية املرأة يف اتصال، كتابات امرأة عايشت األزمة، نفيسة األحرش، -(00)
 .00،00طارق خمنان، املرجع نفسه، ص  -(01)
 .06، ص6اإلبراهيمي، اآلثار، ج -(00)
 .00-06، ص 6ج املصدر نفسه، -(01)
منشورات احتاد  جملة الفكر السياسي، شكالية الثنائية يف الثقافة العربية،سهيل لعروسي، إ -(00)

 .018ص ،0220 أكتوبر 62 ،9دمشق،ع الكتاب العرب،
 00/60/0260 حول املثقف والسلطة. "01اجلزائر "خلضر معقال يف حوار مع  -(08)

zair24.com/interviews/5734.htmlhttp://alja 
. 08/60/0266 ،0092 :ع،احلوار املتمدن جدلية املثقف اجلزائري والسلطة،بشري ونيسي،  -(09)

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=289251&nm=1 
،ندوة اخلرب حول املثقف والنقاش  ملثقف اجلزائري يعيش اإلحباط واليأسإبراهيم صحراوي  -(12)

 .0260أكتوبر  29 العام،
 .681ص )د ط، دت(، دار احلكمة، رشيد بوجدرة، حلزونيات،ينظر:  -(16)
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 .نفسهرجع املبشري ونيسي، احلوار املتمدن،  -(10)
مقال بامللتقى الدويل مبناسبة  الثقافة التارخيية عند الشيخ اإلبراهيمي، أبو القاسم سعد اهلل، -(10)

 .660ص ،6ط ،0221، ئر، اجلزا0220 ماي 00/00ربعني لوفاته، الذكرى األ
 .690، 690، ص0262، دار الشروق، القاهرة، أمحد زويل، عصر العلم -(11)
 0229، عامل املعرفة، اجلزائر، 0أبو القاسم سعد اهلل، أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر، ج -(10)

 .608، 600، 601ص
 .0262، 029، ص0ج اآلثار،اإلبراهيمي،  -(11)
التعليم عند الشيخ البشري اإلبراهيمي، البشري اإلبراهيمي بأقالم علي زيكي، فلسفة  -(10)

 .001، ص0260، دار األمة ، اجلزائر، 0معاصريه، ط
دار  حممد الغزايل، مع البشري االبراهيمي يف القاهرة، البشري االبراهيمي بأقالم معاصريه، -(18)

 .91ص ،0260 ،0ط األمة،
 .006ص، 0اآلثار، ج االبراهيمي، - (19)
 دار الوعي اإلمام االبراهيمي يف ضمائر العلماء واملفكرين، جملة الوعي، عبد الرزاق قسوم، -(02)

 .60ص ،0262 نوفمرب ،0اجلزائر،ع
 .060ص ،0اإلبراهيمي، اآلثار، ج -(06)
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 والمشكالت الثقافية في نصوص البشير اإلبراهيمي قضايا الهوية
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in Al-Bashir Al-Ibrahimi texts 
 

 

 سعاد ترشاق د.                               
 )الجزائر( 2سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                                  

 

 69/20/0202تاريخ القبول:                              62/20/0202 رسال:تاريخ اإل   

 

 ملخص:
مؤامرات فرنسا  عملت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بكل جهدها لكشف   

وخمططاهتا الرامية حملو الشخصية اجلزائرية، بفرض ثقافة بديلة ختدم مصاحلها وتضمن 
استمرار احتالهلا للبالد، كفرض التعليم بالفرنسية، وحماربة الدين أو تشويهه، وإبعاد اللغة 

اطب الرمسية، وحتريف تاريخ البالد، متهيدا لقتل معامل الثقافة العربية عن جماالت التخ
بعث الروح  وعليه، كان اهلدف األمسى لعلماء اجلمعية، ومنهم البشري اإلبراهيمي، اجلزائرية.

التحقيق اهلوية  )الدين واللغة واألخالق(، متهيد بتقوية املقومات االجتماعية الوطنية
 املنطقي والنفسي بني أفراد اجلماعة.اجلماعية القائمة على الرتابط 

 

فماهي عالمات االختالل الثقايف كما متثلها اإلبراهيمي؟ وآليات عالجه؟ وما هو دور     
 ووظيفة الفرد اجلزائري يف ذلك؟ وهل يعد مسؤوال عما وصل إليه من ترّد ثقايف؟ 

 الوطنية. الروح ،اجلزائرية الثقافة ،اهلوية ،اإلبراهيمي البشري المفتاحية: الكلمات
 

Abstract: 
    The Algerian Muslim Scholars Association worked hard to 

expose France's plots and plans to erase the Algerian character, 

by imposing an alternative culture that serves its interests and 

ensures its continued occupation of the country, such as 

imposing education in French, fighting or distorting religion, and 

distancing the Arabic language from the areas of official 

communication, and distorting the country's history in 
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preparation for killing the features of Algerian culture, And 

among that was the supreme goal of the scholars of the 

association, including Al-Bashir Al-Ibrahimi, to revive the 

national spirit by strengthening the social elements: (religion, 

language and ethics), paving the way to achieving collective 

identity based on logical and psychological interconnections 

between members of the group. 
 

     What are the signs of cultural imbalance as represented by 

Al-Ibrahimi? And the mechanisms of his treatment? What is the 

role and function of the Algerian individual in that? Is he 

responsible for the cultural upheaval he has reached? 
 

keywords: Al-Bashir Al-Ibrahimi, Identity, Algerian Culture, 

National Spirit. 

 تمهيد:
واالمتداد يف اجلذور واألصول يف  اهلوية استنادا إىل معانيها اللغوية تفيد العمق والغور

الفكر والتفكري... وتطابق الشيء مع ذاته وعناصره رغم " -أيضا-وتفيد  تاريخ اإلنسان.
. (6)"التحول والتغيري الذي يطرأ عليه... وتسعى اهلوية إىل توضيح معامل الشيء الذاتية ...

كمصطلح حديث ُييل إىل السمات واخلصائص الثقافية املميزة للناس يف العنصر "وهي 
 .(0)"...لعرق والقومية واجلنوسة واملعتقدوا

 

فاهلوية تعبري عن الصفات اجلوهرية للشيء أو الشخص أو األمة باعتبار ما حتققه من 
كما جاءت -دوتتحدّ  وجود ذايت دال على ماهية داخلية وخارجية. وهي الكيان والنوعية.

 .(0)"بصفتها جمموع قوائم السلوك واللغة والثقافة..." -عن جان بيري قارين
 

شكلة واحملددة ملاهيتها، فإن مسألة اإلمساك مبفهومها يف ونظرا لتداخل العناصر امل
ا بنية ذهنية ماهوية تتعاىل على احلسم، تتلوى عن التشظي، تتصلب  ألهنّ "غاية التعقيد 

كلما حاولنا إمساكها وقوهلا ونظمها. فنحوها هو االختفاء واالحتجاب، وبياهنا هو بيان  
بط حركة توليد الفوارق واالختالفات، إهنا بالض ات ترحاهلا املتواصل، وحركتها هيكيفي

. بل (1)"آخر، انتقال من طرف التعارض للطرف اآلخرإىل انتقال ملتو ملتبس من خمالف 
 .(0)"ذات تأثري ضباب مشكلة غيمة" OddoMarqward ماركفارد أودو حبسباهلوية  نقاش إن
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االتفاق  رها، فإنّ ولكن رغم االختالفات حول ماهيتها والعناصر املشكلة هلا ومظاه
 ه تربز العالقة بني الفرد ومنشئهأهم شروطها وخصائصها االنسجام، إذ عرب  واضح على أنّ 

ى عرب مشاعر املشاركة واالنتماء. وهذه يف مقابل الصورة املتشظية للهوية، وميثلها وتتجلّ 
 جملتمع.أو آلخر، ما يعين تشتت وحدة ا لسبب للجماعة باالنتماء اإلحساس وعدم االغرتاب

 

 الهوية: الثقافة واختالل 
الرموز اليت تكّون هوية شعب من الشعوب تستقي مضموهنا ومعانيها وأمهيتها من  إنّ 

تعزيزها وتثبيتها يعّد الضمان الستمراريتها وللحفاظ على اهلوية اخلاصة  الثقافة، وعليه فإنّ 
للتعبري عن  ثقافية اليت تتحولهبا، وتنشأ الثقافة من روح اجملتمع مشّكلة ما يعرف باهلوية ال

ي شامل غري قابل للتجزئة نسق كلّ "ا ف بأهنّ لذلك تعرّ  حقيقة انتماء الفرد احلامل هلا.
 .(1)"املؤسسات اليت ترسي قواعد االندماج يف اجملتمع... تتفاعل ضمنه كلّ 

 

ف مع أحدمها زمين يتفاعل فيه املوروث من تراث األسال"فضاءان:  وللهوية الثقافية     
جغرايف يساعد على  –... وثانيهما مكاين  الرتاكم الراهن الناجم عن االحتكاك باآلخر

التعرف على التخوم االفرتاضية للهوية اخلاصة بفئة من الناس ... كما هو احلال يف اهلوية 
 .(0)"الثقافية العربية اإلسالمية واإلفريقية اإلثنية...

 

اعتمدت  هوية اجلزائر بأبعادها العربية اإلسالمية، ويف سبيل إعادة بناء ثقافة تعرب عن
 شخصية الوطنية اجلزائرية من جديدمجعية العلماء املسلمني خمطط عمل يضمن اسرتجاع ال

عرب مراحل تبدأ بنقض ما هو من منجزات املستعمر، ورفع أعمدة جديدة تكفل البناء 
ومنذ أخذ "بارك بن حممد امليلي: ، وهذا ما يؤكده كالم م(8)الصحي للمجتمع اجلزائري ثانية

العلماء الناصحون يف الدعوة واإلرشاد بالدروس واملقاالت أخذ الشعب اجلزائري يتنبه 
خلرافة اإلكسري وميسح عن مرآة قلبه ران اخلرافات الفاشية ويتحرك للفضيلة، ويتقدم حنو 

 .(9)"احلياة العلمية بفتح املدارس والنوادي يف سائر النواحي...
 
 

أوىل خطوات ذلك، االعرتاف مبوضع الداء وباخللل، وبإدراك مسبباته لوصف  لعلّ و 
إننا ضعفاء، ومن القوة أن نعرتف بأننا ضعفاء، ألن "العالج املناسب له. قال اإلبراهيمي: 
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من كتم داءه قتله، فمن الواجب علينا أن ال نتعاظم بالكذب، ما دمنا ال ننال إال الفتات 
 .(62)"من مائدة احلياة

 

فاحلياة اليت رمستها فرنسا للجزائري ال تفرتق عن املوت بعد أن عبثت أياديها مبقوماته 
 أعاقت تشكلها ومتيزها األساسية، وجعلت الشخصية اجلزائرية تعاين مشكالت وصعوبات

 .(66)ألهنا ابتليت بالتعطيل وبالتعويق، أهلها مستضعفون ليسوا باألحياء وال هم كاألموات
 .(60)"ألسالك الكهربائية املفرغة من الشحنة، ليس فيها سلب وال إجيابكا"إهنم 

 

 وماهتا اليت باتت ضعيفة أو غائبةولذلك فكل حديث عنها هو حديث عن مق
جاء هذا "ووضعتها موضع التأزم والتقزمي من دين ولغة وتاريخ. جاء عن اإلبراهيمي قوله: 

ألمراض الوافدة، حتمل املوت وأسباب االستعمار الفرنسي إىل هذا الوطن كما جتيء ا
املوت، فوجد هذه املقومات راسخة الفصول، نامية الفروع، على نسبة من زمنها،  فتعهد 
يف الظاهر باحرتامها، واحملافظة عليها، وقطع قادته وأئمته العهود على أنفسهم ليكونن 

الباطن على حموها  احلامني للموجود املشهود من عقائد ومعابد وعوائد، لكنهم عملوا يف
 .(60)"وبطرائق من التضليل والتغفيل ...هلم على طول الزمن  بالتدريج، و مّ 

 

وهذه الطرائق أو املنافذ اليت تغلغل عربها يف جسد األمة فأصاهبا من الداخل هي 
التعليم واللغة والدين، قال اإلبراهيمي يف وصف مؤمل للمخاطر اليت تسبب فيها االستعمار: 

مار سل ُيارب أسباب املناعة يف اجلسم الصحيح، وهو يف هذا الوطن قد أدار االستع"
 ملعابد، وحارب اإلميان باإلحلادقوانينه على نسخ األحكام اإلسالمية، وعبث حبرمة ا

والفضائل حبماية الرذائل، والتعليم بإفشاء األمية، والبيان العرب هبذه البلبلة اليت ال يستقيم 
 .(61)"كريمعها تعبري وال تف

 

وهبذا الوعي بأسباب املشكلة وبأبعادها، كان تدخل رجال مجعية العلماء املسلمني 
اجلزائريني مركزا على املواطن اليت أصابتها خمططات املستعمر كما يستخلص من خطب 

 ومقاالت البشري اإلبراهيمي، وهي كاآليت:
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 الدين: مشكل -
لذلك تبّن اخلطاب اإلصالحي  ،(60)يعد الدين أحد أبرز العوامل املشكلة للهوية

باجلزائر أيام االستعمار، وحتديدا لدى هيأة اجلمعية، مشروع تأسيس هوية جزائرية مسلمة. 
كان ذلك كافيا لدفع اجملتمع اجلزائري للتشبث هبويته الوطنية؟ وهل متّكن من بناء  فهل

 الكنيسة الكاثوليكية؟ هذه اهلوية املنشودة للوقوف ضدّ 
 

د الصراع الذي قام بني رجال اجلمعية واملستعمر وأتباعه نوعية اخلطاب لقد حدّ 
يف جمرى رفض كل  الفكري املوجد للدين وخطة إصالحه ووجهه. إذ كان أغلبه يصبّ 

األئمة الذين  ىهما كانت مربراته، ومنه رفض فتاو يف الدين م أشكال تدخل املستعمر
هتم الدينية تفصيال خيدم شرعية تواجدها عينتهم السلطات الفرنسية بعد أن فّصلت خطابا

قوم وال أعمم ملكت رقاهبم الوظائف "فتحولوا كما قال بن باديس عنهم:  واحتالهلا.
فأنستهم أنفسهم، فباعوا ضمائرهم يف مرضاة من يبتغون عندهم العزة، وذهبوا من امللق 

 .(61)"والتزلف إىل أقصى ما يبلغه املتزلفون واملتملقون
 

يقنت فرنسا بدور اإلسالم يف مجع مشل اجملتمع اجلزائري، سعت مبخطط فبعد أن ت
وتفكيك ما يرتبط به من مقومات اهلوية: اللغة والتاريخ والثقافة.  دقيق لتحريفه عن مبتغاه

 برئاسة )لوشاتلييه( 6962العامل اإلسالمي( الصادرة سنة  )جملة  ولعل ما جاء يف مقال يف
إن فرنسا قد اصطنعت يف اجلزائر " مل مع الدين ومؤسساته:ا يف التعايلخص أسلوب فرنس

هذا االصطناع  )إسالما( فريدا خاصا هبا، كما اصطنعت له رجاال من نوع خاص. وكلّ 
جاء عن طريق اضطهاد املؤسسات اإلسالمية. إن فرنسا قد دخلت إىل أفريقية اإلسالمية 

ذا يف العامل، بدون أوقاف ومبساجد عن طريق اجلزائر، وخالل مثانني سنة اصطنعنا إسالما ف
، وقضاة موظفني، وحج برخصة. وها حنن اآلن dévots résansésإدارية، وأهل دين ورعني 

 .(60)"نصوغ )كودا( لقيطا من إنتاج الفقه اإلسالمي والقانون الفرنسي
 

أن الدعوة الدينية وعاؤها الفكر  وإصرار املستعمر على ختريب املؤسسة الدينية مرّده
جّندت بعض العلماء ومشايخ الزوايا الذين حتولوا  والثقافة اإلسالمية واللغة العربية. وعليه
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إىل وسائل ضربت هبم اجلزائريني عرب طرقها اخلاصة، كإهلاء بعضهم باملناصب السياسية 
ومل يكن يف استطاعة املكاتب " لتبعدهم عن وظائفهم التعليمية التنويرية، جاء يف الشهاب:

ة وال الزوايا أن يلقنوا الناس تعاليم اإلسالم احلقة خصوصا ملا أصبح بعض من رجال القرآني
الزوايا يهملون الرتبية الطرقية خمتارين ألنفسهم النيابة السياسية اليت تعود عليهم بالفوائد 

 .(68)"اجلزيلة والنياشني العديدة...
 

الفت للنظر، فابتعد الدين عن وما زاد الوضع الديين سوءا، انتشار الشعوذة بشكل       
إن اإلميان "وعن الوظيفة املنوطة به، وهي وظيفة التوحيد، جاء يف جريدة الشهاب  جوهره،

املوصل  املرقي للوجدان، ،فدين احلق هو املهذب للنفوس املبين على الشعوذة بعيد عن احلق.
 .(69)"إىل االحتاد، املكون من األفراد كتلة واحدة ...

 

علماء الدين  حقيقةعلماء اجلمعية سياسة كشف  من تلك املعطيات، تبّن وانطالقا 
وباطل ما يدعون إليه، وإدانة منهجهم وسوء فهمهم للقرآن وتدبري آياته، وحماربة ما  املزيفني 

  التهريج منها إىل السلوك املتدينكانوا يدعون إليه من عادات وتقاليد هي أقرب إىل 
التجمع الذي  ذاك ؛ثوه من بدع وضالالت،كعادة الزردةتحدخاصة املتصوفة منهم مبا اس

أعراس الشيطان " وقد أمساها اإلبراهيمي األكل. ويقصدون به مآدب يقيمه الطرقيون،
نهاية كله رجس من عمل وكل ما يقع فيها من البداية إىل ال"قائال عنها:  ."ووالئمه

هها بزيارة الوثن، ومثلها إقامة القبب . وأما عادة زيارة الويل املزعوم، فشبّ (02)"الشيطان...
اجملانني بالقباب  بعدما عرفوا افتنان هؤالء" :ا إىل أهنا من تشييد املعمرينواملزارات، مشري 
 . وهؤالء علماء البطون والزردة(06)محاية ملزارعهم من السرقة واإلتالف "وتقديسهم هلا

 ر الشعب وتنوميه باسم الدين.، وهم من أسباب ختديوالدرمهية كما أمساهم ابن باديس
  

 

اجلمعية عقلية اجلربية اليت تشجع على الكسل واالستسالم، ومجيع  كما حاربت
. قال مبارك امليلي يف مقال له (00)أشكال الفقه اآلمث املنكوس، واملشعوذين والدجالني

ء بعنوان )الصوفية ومراتب العبادة(، ردا على هجوم بعض املنشقني عن مجعية العلما
وصحفا منافسة منها )اإلخالص(  ،"مجعية علماء السنة"املسلمني اجلزائريني ممن أسسوا 
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من ذوي  وقد اختذ كثري"و)البالغ( و)املعيار( لنشر طعوهنم بزعامة رئيسهم احلافظي: 
حاسن الصوفية إكسريا لقوم وسالحا على آخرين اختذوه إكسريا مبالغايات الشخصية التغين 

به إىل قطعة ذهبية ينفقون منها مىت شاءوا، واختذوه سالحا، على العلماء للعامة يقلبوهنا 
أما ". مث ختم حديثه بقوله: (00)"الناصحني كلما خافوا على خرافة اإلكسري من االفتضاح

 صوفية الزمان فللتحذير منهم معن آخر وهو أهنم اختذوا من تعظيم أمساء املتقدمني

 (01)"ولكل عموم خصوص حبولة الصطياد الفلوس..أ عمال ال قوال إليهم واالنتماء

 

ابا طرقيا بتعرض الزوايا فاخلطاب الديين الصويف حتول عن مقاصده ليصبح خط
كانت كما -تعمار. فالزوايا وتفكك هياكلها بعد أن كان عملها مكافحة االس للتشويه
يف نشر التعليم بالنسبة للجزائريني، لدورها  "غذاء الروح" -أبو القاسم سعد اهلل وصفها

مصادر الرتاث  العظيم يف احلفاظ على ولفضلها .(00)جبميع مستوياته يف الريف واملدن
باإلضافة إىل دورها يف اإلصالح بني الناس واحملافظة على االستقرار  الوطين كاملخطوطات

.كما كانت الزوايا والقباب واألضرحة تؤدي دورا اجتماعيا آخر بإيواء (01)االجتماعي
  املغضوب عليهمقراء والعجزة والغرباء، ومحاية اهلاربني إليها من اجملرمني والسياسينيالف

 .(00)واستقبال التالميذ الدارسني يف املساجد اجملاورة
 

 محايتها وما توفره من ماديات هلاولكن بعضها استغلته فرنسا ليكون حليفا هلا مقابل 
بأهنا  لويس رين وصف فيه الطريقة التيجانية وقد ذكر أبو القاسم سعد اهلل تقريرا تقدم به

. ووصف أعضاءها بأهنم كانوا دائما "نوع من الكنيسة اإلسالمية اجلزائرية"حتولت إىل 
، وأبعد من ذلك فقد نصح حكومته بتوظيف "احتياطيني خملصني للحكومة الفرنسية"
دوات جذب بعضها البعض وجعل بعض أتباعها أئمة وخمربين وأ الطرق الصوفية ضدّ "

. لذلك هامجتها الصحف ذات االجتاه اإلصالحي هجوما قويا (08)"ألتباع الطرق األخرى
  خ هباشيو ات اليت كان ميارسها الـــوذة والبدع واخلرافــــدة ظواهر املرابطية والشعـــراص

 ويشيعوهنا بني الناس كاحلضرة والذبائح والزيارات والكرامات، ساخرة من مواقفهم السياسية
 .(09)وتبعيتهم لإلدارة
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ف فيها مجيع األساليب شاهدا قويا على ذلك. وقد وظّ  مقاالت اإلبراهيمي وتعدّ 
لكشف الفساد الذي انتشر وسط فئة من العلماء واألئمة واملثقفني، من دعاة املواالة 
وخَدمة االستعمار، وخاصة أسلوب السخرية، مؤكدا على أن استقامة األمة يف استقامة 

وصالحه ملواجهة خطة فرنسا، تلك اخلطة اليت أحكمت هبا السيطرة على الريف دينها 
بالتدخل يف شؤون الزوايا لتخريب الفكر الديين الصويف وحتريفه، وعلى املدينة باستحداث 

وضعنا الديين يف هذا الوطن وضع شاذ غريب، كوضعنا ")الدين الرمسي(. يقول:  ما أمسته بـــ
وضعنا السياسي  وغرابة، بل ما كان وضعنا الديين غريبا إال ألنّ  السياسي أو أشّد شذوذا

غريب، ولو كنا منلك احلقوق السياسية كبين آدم، ألننا أمة مسلمة ومازال لنا من قرآننا 
عاصم من اإلحلاد، ومن مرياثنا اجلنسي معاذ من الزيغ، ومن فطرتنا الشرقية واق من هذا 

 .(02)"التحلل الذي أصيبت به األمم
 

العالقة بني الدين والسياسة حسب اإلبراهيمي عالقة متينة، فاحلياة السياسية  إنّ        
السليمة شرط الستقامة الدين، وكأنه يشري هنا إىل فتور العالقة بني السياسة الفرنسية وبني 
الدين اإلسالمي، بل عدم شرعيتها، لذلك فإن تدخلها فيه البد أن يكون خمتال، وكأنه 

 مسألة أن غياب الشرط السياسي يتبعه غياب الدين، ويستدل على ذلك بقوله: يشري إىل
 سالحه فأصبح ماله فيئا للغامنني ولكننا أضعنا احلق السياسي فأصبحنا كالكمي سلب"

وومسنا  ،احلق السياسي من زمن بعيدأضعنا  ... وعرضه هنبا للمغريين، ومهجته جزر للسباع،
استكانت النفوس، فامتدت اليد اليت ملكت الرقبة إىل  مسة العبيد، وطال األمد حىت

القلوب تفسدها، وإىل األلسنة تسكتها، فلما استقام هلا كل ذلك ضربت علينا احلجر يف 
 لصالة وصيالدين وأقامت على كل شعرية من شعائرنا وصيا منا وحقيقته لغرينا، فعلى ا

. ويواصل مؤكدا احلجة (06)"وعلى احلج وصي، وعلى الصوم واألهلة واألعياد وصي...
وقطباها  لدين والسياسة مها دعامتا احلياةوا"السليمة بني السياسة والدين:  على أمهية العالقة

اللذان عليهما املدار، فإن تساندا على احلق وتسايرا إىل السعادة، وكان الدين هو املرجع 
لسياسة عن أمر الدين طغت وإذا عتت ا ... جاء اخلري وحتققت املصلحة السبل،عند اشتباه 

 .(00)"العواطف على العقول، وكانت الفتنة والفساد الكبري، وهذا هو الواقع يف هذا العصر
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 روتينيا يدور حول مناسبات معينة ليصري اخلطاب الديين فالسياسة الفرنسية حولت
فكري، إسالم خالقا ما أمساه البشري اإلبراهيمي باإلسالم الوراثي، أي إسالم تقليد ال نظر وت

وقد  العوام، ال ينهض باألمم، إسالم الزوايا، إسالم ال يفكر، وال ميكنه القيام بالنهضة.
بعد أن تبّدل مفهوم املسجد فيها، ألنه حتول إىل أداة  تبنّي له سوء ما تدعو إليه تلك املنابر

سجدي استعمارية. لذلك نلمس يف مقاالته ذات الصلة باملوضوع السخرية من اخلطاب امل
صوت أذن اهلل أن "الذي وضعته فرنسا مبا خيدم مبادئها وغاياهتا. قالعن ذلك يف حسرة: 

خيفض، ألنه مؤلف من غري مقاطع احلق، خارج من غري خمارج الصدق. ناشز عن جماريه 
بعد أن قّدم مفهوم املسجد  -وقال  .(00)"األصلية، مندفع من غري حنجرته الطبيعية

وهل األصوات اليت ": -القائمة على أسباب توحيد اهلل وإعالء كلمته والوظيفة املنوطة به
تتخافت اليوم يف مساجدنا كفيلة بذلك حمققة حلكمة املساجد يف اإلسالم؟ وهل يرتفع 
للمساجد صوت وهي يف قبضة االستعمار؟ وهل يؤدي املسجد اليوم جزءا مما كان يؤديه 

 .(01)"حمروم من أصوات العلماء األحرار؟أيام السلف األبرار؟ وهل ُيقق وظيفته وهو 
صوت املسجد احلقيقي هو صوت األمة، فأما إذا كان مدفوع األجر  ليصل إىل نتيجة أنّ 

 .(00)"النائحة املأجورة"ه سيتحول إىل صوت فإنّ 
 

خطرا ألهنم من أبناء الشعب بأقنعة مزيفة من  أشدّ  -أي األئمة املأجورون  -وهؤالء       
 من قبل فرنسا، والذي وصفه اإلبراهيمي حممد العاصمي املفيت احلنفي املعنّي  أمثال الشيخ

 !ما أشأم العاصمي على نفسه"مبن يعبد األصنام وباألداة االستعمارية الواجب حتطيمها: 
فما سكتنا عنه يف املاضي إال باعتباره أداة ال شخصا، وما سكتنا عنه بعد ذلك إال ألننا 

هاج هذا "، فقد "طيما وهتميشا وضربنا عليها ضربا باليمنيأوسعنا تلك األدوات حت
 ... ألن هذه الطريقة هي اليت تطهره وتقربه زلفى إىل آهلته املخلوق الشر بتماديه يف الشر

 .(01)"... إنه هلم موىل شؤم، وعشري سوء، لبئس املوىل، ولبئس العشري
 

أصابه من أمراض قعدت به عن وخالصة كالم اإلبراهيمي عن الوضع الديين، وما       
وبدأت )يقصد السياسة الفرنسية( من املقومات بالدين "أداء املهام املنوطة به يوجزها قوله: 

، وتقّدر ما فيه من قوة التحصن من االحنالل وقوة ا تعرف أثره يف النفوس واإلراداتألهن
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تقنص، فالتهمت أوقافه املقاومة للمعاين الطارئة، فوضعته نصب أعينها ومدت يدها إليه بال
احملبوسة على مصاحله، لتجرده من القوة املادية اليت هي قوامه، وتلصق برجاله احلاجة إليها 

 .(00)"فتخضعهم ملا تريد منهم، فتصريهم أدوات تأمتر بأمرها ال بأمر الدين...
 

لروحي ، كونه املكون واملوجه ايقني املستعمر بأمهية الدين ودوره بالنسبة للمجتمع إنّ 
جعله يف صميم خمططاته، وأول خطوة يف اجتاه تضييق اخلناق عليه هي األوقاف، والغاية  له

اإلبراهيمي، وهو  منها التحكم ماديا يف رجاله ومنه توجيههم مبا خيدمه. واملالحظ أنّ 
م األدلة على تفشيه ويعلل لذلك مبا جيده مناسبا من احلجج، كما يقدم يصف الداء، يقدّ 

 الشفاء الذي يضمن التعايف والعودة للحياة السليمة من جديد. بالتحليل العميق، بل،يف املقا
 

 اللغة: مشكل -
والوعاء  ،تماعي مهم يف تكوين ومتييز األممفهي عنصر اج ،اللغة عنصر ثقايف بامتياز

  Papa Giaye N’dayeال(غلذلك جاء عن بابا كاي نداي )السين ،الذي ُيمل الثقافة
 ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط لغتها ، ألهنا(08)"للغة قبل أن تكون أي شيء آخرهي ا الثقافة"

 فهذه األخرية تعكس عادة نشاطات الطائفة اليت تستخدمها. كما عّد برونسيالف
ظاهرة "مالينوفسكي اللغة املدخل إىل الثقافة ألهنا متثل أهم ظواهرها. وعّدها جورج كارين 

 عن العامل الذي تنسب إليه خربهتمط املوجودة بني األفراد و اجتماعية شاملة تعرب عن الرواب
.وهي  "ذلك العامل املمثل بواسطة الرموز اللغوية والذي أطلق عليه اسم الثقافة أو احلضارة

مبا هلا من جوانب عقلية ونفسية  (09)"الرابط الذي يكّون اجملتمع"حسب جون لوتز 
 على غرار باقي النظم االجتماعية خاصة،واجتماعية وحضارية، فهي هوية رمزية نسقية 

 . (12)حتمل ثقافة الناطقني هبا وأعرافهم وتقاليدهم االجتماعية والدينية واالقتصادية
 

فمن  الرابط بني األجيال، هي واللغة إضافة إىل كوهنا أداة التواصل الثقايف بني األفراد،
، ألهنا (16)ه، وانقطع عن أصلهفَقَد لغته فقَد اخليط الذي يصله باألجداد، وحلقات ماضي

وسيلة حفظ الرتاث ونقله، ومنه فهي مصدر بقاء للهوية ومقاومتها ووقوفها يف كل أوجه 
 يمها وتعلمها مبا أهنا ركن أساسيأنواع االستالب وأشكاله، وعليه يتم الرتكيز على تعل

 فاحلفاظ عليها حفاظ على اهلوية الثقافية.
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وسيلة بقاء اإلسالم وآدابه وأخالقه وقيمه، وهنضة  للغةا وبالنسبة للجزائريني، تعدّ 
جاء يف مقال  األمة وبقائها واستمرارها قوية حية، وسبيل احلفاظ على معاملها ومقدساهتا.

للبشري اإلبراهيمي بعنوان: اجلمعية دعوهتا وغايتها، ألقاه يف اجتماع جلمعية العلماء 
ألكرب من مقومات االجتماع البشري وما من أمة م االلغة هي املقوّ "املسلمني اجلزائريني: 

 .(10)"أضاعت لغتها إال وأضاعت وجودها واستتبع ضياع اللغة ضياع املقومات األخرى
 

منع تعليمها إال بتصريح من اإلدارة  بإصدار قانون ومعاناة اللغة العربية بدأت
ُيّرض على حماربة  الفرنسية، مع التحفظ على الدين واجلغرافيا واألدب العرب، وكل ما

لغة  6908، إىل أن  م اعتبارها مبوجب قانون 6921االستعمار من آيات القرآن الكرمي سنة 
أجنبية، وهذا جزء من خطة االستالء على كل ما يعرب عن خصوصية الفرد اجلزائري. قال 

ف اليت حتت سلطاننا ملقاومة زح جيب أن نسخر كل الوسائل" بني: دميو املستشرق جودفروي
قيام كتلة ملتحمة  - من غري مقاومة -العربية واإلسالم )...( وإنه ملن اخلطورة فعال أن نرتك 

 .(10)"من األهايل ذات لغة ومؤسسات واحدة
 

 

فالعالقة بني اللغة العربية وبني اجملتمعات اليت تتحدثها  أعمق من أن تكون جمرد 
بني اللغة واجملتمع عالقة متبادلة و "وسيلة للتواصل، يقول عبد السالم املسدي يف ذلك: 
 ك بدون لغة حركية متاثله وتواكبهصميمة. فال لغة تتحرك بدون جمتمع، وال جمتمع يتحر 

واللغة العربية هلذه األسباب مجيعا تتصل بعدة ميادين ثقافية هي من أكثر امليادين خطرا 
ستمرارية الثقافية، وحيوية وشأنا: ففيها اخلصوصية القومية، والوحدة السياسية، والرتاث، واال

ضافة إىل ذلك كله، وقبل ذلك  وملا كانت العربية هي باإل الفكر العلمي واإلبداع األدب.
 .ولتلك األسباب جمتمعة(11)"هي أيضا متصلة باملعتقد الديين..لسان القرآن املبني ف كله

 اهلوية وكسر هليكل التفريط يف اللسان القومي تفريط يف"اعترب العرب وليس فقط اجلزائريني 
 .(10)"متاسك اجملتمع ووحدته

 

ويف هذا اإلطار تناول اإلبراهيمي املسألة اللغوية ببحٍث تطرق فيه ملختلف احليل اليت 
سلكها املستعمر حملاربة العربية، وإضعاف دورها يف توحيد اجملتمع اجلزائري،كقضية اللهجة 



 0202 مارس  –  20  العدد:                    جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
019 

 

من حمو واستئصال الذات  ن املستعمرالرببرية بوصفها مكيدة مدبرة وحجة مصطنعة متكّ 
 ار عروبة الشمال اإلفريقي بالقولينكر االستعم"اجلزائرية من منابتها. يقول اإلبراهيمي: 

، وقتل املوجود رمي إىل توهني العربية بالرببريةويعمل حملوها بالفعل، وهو يف مجيع أعماله ي
وإمنا يتعمد العربية باحلرب ألهنا  باملعدوم، ليتم له ما يريد من حمو واستئصال هلما معا،

عماد العروبة، وممسكة الدين أن يزول، وألن هلا كتابة ومع الكتابة العلم، وأدبا، ومع 
ذلك البقاء واخللود، وكل ذلك مما يقض مضجعه، وي طري منامه  األدب التاريخ، ومع كلّ 

 .(11)"ويصخ مسمعه، ويقّصر مقامه
 

ر أن تكون مهّا مضافا وعبئا على كاهل األمة، هدفه فقضية الرببرية أرادها االستعما
عروبة "إلغاء اللغة العربية، متهيدا للقضاء على الدين والعقل والتاريخ. وكما يتبنّي من مقاله 

 باطلة من عدة نواحٍ الرببرية اليت ُيتج هبا املستعمر وجّند هلا األنصار  فإنّ  "مشال إفريقيا
 والرستمية  كاللمتونية-ول اليت قامت فيه )يف مشال إفريقيا( الناحية التارخيية، فالد وأمهها

وهي فيما  من الرببرية إال النسبة العرفية ليس هلا" -ةيوالزيان واملوحدية والصنهاجية واملرينية
عدا ذلك عربية صميمة: عربية يف الضروريات املقومة للدولة كوظائف القلم من إدارية 

وعربية يف الكماليات اليت تقتضيها احلضارة  وتسجيالت، ومالية، ووظائف القضاء من عقود
شعراء البالطات يف تلك الدول تقرّبوا إىل  والرتف، كالغناء واملوسيقى والشعر، فما علمنا أنّ 

 .(10)"بالبداوة األوىل االصطباغ حال ويف القليل النادر يف يكون أن إال الرببري، بالشعر امللوك
 

 اللهجات احمللية عمار اجلزائر، خططت فرنسا الستغاللفمنذ السنوات األوىل الست
وخاصة الرببرية، لتفتيت الوحدة االجتماعية للوطن، بتكليف عدد من عمالئها وجنودها 
بدراسة اللهجات يف اجلزائر ويف املغرب، وتتبع توزيعها اجلغرايف قصد استغالهلا، وتشجيعهم 

ميس واجملالت فيها. ومن بني الفرنسيني الذين على الدراسات الرببرية، والتفرغ إلصدار القوا
(. وقد قدم سلسلة من الدراسات، ومسحا 6901تأدوا املهمة باهتمام بالغ: رينيه باصيه )

ه خاصة ديه هنري وأندريه باصيه، وتالميذ، وول6920و 6890للهجات الرببرية بني سنيت 
موتيالنسكي املولود  و سكريألفريد بيل وجوزيف ديبارمي. ومن الفرنسيني أيضا، إمييل ما
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مبعسكر، وقد اهتم بلهجات ميزاب واهلقار وغدامس، وقدم تقارير عنها ودراسات 
 .(18)6921، 6921، 6880وترمجات لإلدارة العسكرية الفرنسية على امتداد سنوات 

 

مقاالته تضع األصبع على الداء وهو  وتناول اإلبراهيمي لتلك املسألة دليل على أنّ 
وهذا دليل على مواكبة  رنسا سلب الوطن )الفكري( كما سلبت )الوطن اجلغرايف(،حماولة ف

 الرجل لكل سياسات العدو وخططه، واطالعه على مراحل تغلغله يف جسد هذه األمة.
 

 

 أو الذاكرة الجماعية: التاريخ مشكل -
وية شراف املستقبل، فإنه من لوازم بناء اهلاستألمهية املاضي يف صياغة احلاضر و نظرا 

الوطنية جلميع األمم. فالتجارب اجلماعية اليت خربها اجملتمع تصقل اهلوية وتؤكدها وتعمقها 
وتشّكل الرتاث. وكل أمة فقدت صلتها احلقيقة باملاضي تعد ميتة غري وفية لألسالف. 

ذاكرة مجاعية أي معرفة ووعي للجماعة جبذورها وبتجارب ومنجزات "فالتاريخ بوصفه 
تايل باستمراريتها عرب التاريخ الوطين منظورا إليه كوعي بالذات، وهو املنظور أسالفها، وبال

 .(19)"الذي جيعل منه عامال أساسيا يف ثقافة أي شعب
 

من دواعي بناء اهلوية إعادة بعثه وإحيائه لرّد اجملتمع إىل أصوله من جهة، ودفعه حنو 
ت كز انطالق حقيقي، ألن الذااملستقبل من جهة ثانية، جبعل املاضي نقطة استناد ومرت

)مؤرخ وباحث سينغايل يف األنثروبولوجيا(  يؤكد أنطا ديوب .الفردية جزء من الذات اجلماعية
Diop Chihk Ant  ّالوعي التارخيي يشكل الرابط األمين الثقايف األكثر قوة وصالبة " بأن

 ويضيف بأنّ . (02)"بالنسبة للشعب وذلك بفضل الشعور باالنسجام الذي يثريه لديه
هو اإلمسنت الذي يضطلع بتوحيد العناصر املتنافرة داخل الشعب، فيجعل "العامل التارخيي 

 ."منه كيانا واحدا، وذلك بفضل شعور اجلماعات كلها باستمراريتها التارخيية
 

لقد استغل اخلطاب اإلصالحي التاريخ بل حرّكه بوصفه ركنا من أركان اهلوية للدفاع 
سعت فرنسا من خالل استحداث مدرسة فرنسية لكتابة  ومن جانبها، نية.عن القضية الوط

لطمس تاريخ اجلزائر الفعلي، وإبعاده عن تطلعات اجلزائريني وانتمائهم احلضاري  التاريخ،
والتارخيي املوغل يف القدم عرب الرتكيز على تغريبه، باعتبار االحتالل الروماين لشمال إفريقيا 
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لى كتابة املنطقة للتشكيك يف انتماء اجلزائر اإلقليمي، وهذا انعكس ع املنطلق األول لتاريخ
 ، حىت غدت كل كتابة مشدودة للسلف حمرمة ألهنا مقاومة لفرنسا.التاريخ لدى اجلزائريني

 

وهذا املخطط جعل الذات احلاضرة عاجزة أو مشلولة أمام سيطرة هذا النموذج 
ى األنا. سلطة تستوجب التنبه واإلسراع حنو وانعكاساته السلبية، مشكال سلطة لآلخر عل

خلق ميكانيزمات دفاع يتقدمها الوعي بأمهية التاريخ لكن دون الذوبان فيه بشكل تام 
أواالكتفاء به. فالوعي بأمهية التاريخ دافع من دوافع الوحدة والبقاء وسالمة الذات، دون 

ى الذات واالكتفاء بالرتاث ال إيديولوجية العكوف عل الغفلة عن احلاضر واملستقبل، ألنّ 
 د يف االحتاد من تذكر بعض املاضيالب"ختدم فكرة االنفتاح. قال اإلبراهيمي يف ذلك: 

 والبد من نسيان بعضه، يذكر الصاحل من املاضي ليبن عليه احلاضر، وينسى غريه ألنّ 
ث الساكن السياسة تتلون بالظروف، والظروف رهينة التحول والتغري، إمنا يستشار الرتا

للبحث عن شيء نافع، أما إثارته لغري معن وال فائدة، فهو عمل يقذي ويؤذي فنرجو من 
 .(06)أن يتحدوا على األصول املسلمة ... -ونلح يف الرجاء -رجالنا 

 

وحتقيقا لذلك فإن   فالوعي باملاضي وبالتاريخ دافع للوحدة وضروري للحياة احلاضرة.
ويسوؤنا بعد ذلك  "لية أبناء األمة. جاء عن اإلبراهيمي قوله: كتابة التاريخ اجلزائري مسؤو 

إن ". مرجعا السبب للمستعمر قائال: (00)"كله أن نبين تاريخ هنضة اجلزائر بغري أحجاره
القوم ُيتقرون حاضرنا الذي أوصلونا إليه، ويعتقدون أننا صبيان، فيتذكرون ماضيهم ليبنوا 

 ال إهنم يذّكرون أبناءهم مباضيهم... أ ينا ذلكعليه حاضرهم ومستقبلهم، وينكرون عل
ويلقنوهنم سري أجدادهم وأعماهلم، وإهنم يذكرون أبناءنا املتأثرين بعلومهم وصناعاهتم 
بذلك، ويأتون مبا ميأل عقوهلم ونفوسهم حىت ال يبقى فيها متسع لذكريات ماضينا 

 .(00)"وأسالفنا...
 

وفق ما يتطلبه األمر من حقائق وموضوعية، هو  ولعل مواجهة التاريخ بالكتابة عنه وفيه
سبيل اخلروج من فوضى األفكار، وإبطال دعاوى املستعمر وفتنه كفتنة الرببرية اليت زرعها 

 املشكلة مفتعلة من قبل املستعمر ليشتت أبناء القطر الواحد. وقد تنبه اإلبراهيمي إىل أن
عن احلديث عنها قائال:  - ئريةوهو بصدد تشخيص معضالت اهلوية اجلزا -فلم يتأخر 
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الدماء الرببرية اليت مازجت الدم العرب  ومجعية العلماء هي اليت أثبتت لالستعمار أنّ "
أصبحت عربية حبكم اإلسالم، وحبكم العمومة واخلؤولة املمتدين يف سلسلة من الزمن 

سيب وصل ذرعها ثالثة عشر قرنا، مزاج فطري أحكمت الفطرة تداخل أجزائه، والتحام ن
 .(01)"التاريخ أطرافه مرتني

 

واإلبراهيمي إذ يرشح التاريخ واملاضي والرتاث ليكون مؤثرا يف النظام االجتماعي، فإنه 
يقوم بإعادة ترتيب أجزاء النظام الثقايف ترتيبا يكفل التغيري والنهضة، وعودة احلياة 

. فهو يرفض فكرة أن للشخصية اجلزائرية، وإعادة بعثها بعد طول سبات من حتت الردم
يسري الناس يف جمتمعه داخل نظام ثقايف مستورد وغريب وخارج عن هوية وجوهر الفرد 
اجلزائري، ثقافة مصنوعة وخمطط هلا خلدمة أغراض املستعمر، فإذا كانت الثقافة هي العلوم 

نتج هلا الرتاث هو احلاضن وامل واملعارف والفنون اليت يتطلب التعلم هبا واحلذق فيها، فإنّ 
 ومنه تتشكل أطرها العامة.

 

تفحص أفكار اإلبراهيمي وما نشره من خطابات تضمنت مواقفه ومواقف رجال  إنّ 
العلم من أبناء عصره، يعرّب على عدم انتفاء الوعي متاما عن اجلزائريني بصفة مطلقة كما قد 

فرتة ظهور اجلمعية يتخيله البعض، خاصة بعد مرور مئة عام على احتالل اجلزائر، إن قاربنا 
 وهذا يدفع للتساؤل: هل أزمة اجلزائر آنذاك كانت أزمة هوية أم أزمة الوعي هبا؟ مع ذلك.

 

الوعي تلك الصفة اليت ميتلكها اجلميع وتعرب عنها اخلاصة أو القلة ممن تبنوا فكرة 
اجلهاد الفكري لتفكيك كل األغالل اليت قيدت عناصر االنتماء والتوحيد، وقوضتها 

لقضاء على اهلوية الفعلية للجزائريني، يف سبيل بناء هوية جديدة مرجعياهتا غربية، غافلة ل
خصوصيته وعراقته يف  -عمدا –ئريني لقبوهلا من عدمه، متناسني عن مدى استعداد اجلزا

 التاريخ وجذوره الضاربة فيه.
 

إنه فكيف السبيل لوضع تلك األسس موضعها لتقوم مبا هو منوط هبا من مهام؟ 
التعليم الذي خصصت له اجلمعية من املهيئات والظروف ما يضمن هلا استفاقة اجلزائر يف  

ت خطة حمكمة إلحياء معامل اهلوية ربوعها من السبات الذي طال أمده، ولذلك أعدّ  كلّ 
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، ألنه (00)االجتماعية والدينية والسياسية، بدءا بإصالح التعليم واملعلمني وإطالقه من إعاقته
 عوامل صهرها وسبكها وهنضتها.أهّم 

 

مرحلة التكوين األول  ويبدأ التعليم الناجح املخطط له منذ مرحلة االبتدائي، وهي
فإن كان هذا التكوين صاحلا كانوا "للناشئة وعلى أساسها يبن مستقبلهم يف احلياة، 

وساءت  وإن كان خمتال زائفا بنيت حياة جيل كله على الفساد، صاحلني ألمتهم وألنفسهم،
 .(01)"آثاره يف األمة، وكانت األمية أصلح له وأسلم عاقبة

 

تربية النشء واجليل  ومن دواعي النهضة العلمية توحيد التعليم بتوحيد الربامج قصد
على طابع ولسان وتفكري موحد. فمن أسباب الزيف والتشويه عدم الرجوع إىل أصل واحد 

ل واملناهج يف أمة واحدة كانت كلها فاسدة، ألن اختلفت األصو "يف الرتبية والتعليم، فإذا 
الصاحل كاحلق ال يتعدد وال خيتلف، ... وخري املنهاج ألمة كأمتنا يف ظرف كظروفنا ما خرج 

 وعمال على توحيد الفكر والذوق .(00)"سالكه بفكر صحيح وإن مل خيرج بعلم كثري...
الج اجملتمع من وهنه، وكشف ذهب اإلبراهيمي إىل أن تعليم املرأة واجب بل ضروري لع

 .(08)ضالالت بعض املتعاونني منه
 

غايته خلق ثقافة مناسبة خاصة  هذا االهتمام، فإن وهو إذ يويل مسألة التعليم كلّ 
أشرف "التثقف مطلب حضاري، ألنه  نابعة من داخل جمتمعهم، وعيا منه أنّ  باجلزائريني،

بيه لدور املثقفني، وملا آلت إليه ظروفهم . ويف ذلك تن(09)"مقاصد احلكومات الرشيدة ...
بعد أن تقلصت أدوارهم واحنسرت، إن مل تكن غابت يف بعض األحيان. وهذا داء آخر 

أهم خطوة لعالج  الحظ اإلبراهيمي أنه ال يقّل خطورة عن باقي املعضالت، لذلك قرر أنّ 
 .(12)ة اليت انكمشوا فيهاالثقافة هي بعث املثقفني من اخلمول وإشراكهم يف احلياة بعد العزل

 -على حد تعبريه -ن انتشروا على هوامش ركب احلياة فصاروا سبب شقاء األمة بعد أ
واألمة ورجاهلا "وقنعوا باملدار الضيق، فوهنت العالقة بينهم وبني أمتهم كما جاء يف قوله: 

يتعامون يتصاممون واألمل شامل و  الدار، متقاطعون مع حرمة اجلوار،متباعدون مع قرب 
والبالء حميط، ويتمارون والنذير عريان، وميارون يف الشمس وهي طالعة مث يصبحون وقد 

 .(16)"فات العمل وخاب األمل وحقت الكلمة، وهذه حالتنا وحالة أمتنا
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يف األمم احلية هم "املثقفني يف العادة  فاالنقالب واضح يف املفهوم والوظيفة، ألنّ 
وجمدها. تقوم األمة حنوهم بواجب االعتبار والتقدير، ويقومون خيارها وسادهتا وحراس عزها 

هم هلا بواجب القيادة والتدبري، ومازالت عامة األمم، من أول التاريخ تابعة لعلمائها وأهل 
فهم مصدر توازن  ،(10)"الرأي والبصرية فيها، حتتاج إليهم يف أيام األمن ويف أيام اخلوف...

مل يرقوا إىل تلك  -على رأي اإلبراهيمي - ثقفني اجلزائرينيداخل جمتمعاهتم، غري أن امل
املرتبة، إذ باإلضافة إىل القلة، فإهنم يفتقرون إىل املنهج الواحد والتكوين السليم الذي 

ه يوجد اليوم يف األمة اجلزائرية احلق أنّ "يتناسب واألمة اجلزائرية، وهذا ما يرتمجه قوله: 
العلم وعلى مقدار الوسائل  علىحسب حظها من اإلقبال مثقفون، على نسبة حاهلا وعلى 

املثقفني منا قليل جدا ال يف الكم والعدد وال يف الكيفية  ولكنّ  –اليت هتيأت هلا يف ذلك 
 واحلالة، وال نطمع يف زيادة عدد املثقفني إال إذا زاد شعور األمة بضرورة التثقيف، وهتيأت

األمة يف دينها  طمع يف زيادة املثقفني إال إذا زاد شعوروال ن، أسبابه أكثر مما هي مهيأة اآلن
وعقائدها الصحيحة وتارخيها ولغتها ومجيع مقوماهتا، واحتدت األهواء املتعاكسة واتفقت 

 .(10)"املشارب املختلفة يف األمة وصحت نظرهتا للحياة، وصح اختيارها للطرق املناسبة هلا
 

ا ومرجعياهتا بني عربية إسالمية قائمة على د مشارهبتعدّ  -حسبه-ومن خماطر ثقافتنا 
الدين واللغة العربية، وأوروباوية أساسها اطّراح األديان واللغة الفرنسية، وكال الفريقني يعاين 
نقصا، فاملثقفون ثقافة إسالمية آفتهم اجلهل بأحوال العصر ولوازمه، واملثقفون ثقافة فرنسية 

غري نافع بانطوائه واكتفائه جبانب واحد من العلم، مث  آفتهم اجلهل حبقائق اإلسالم، وكالمها
يعود ألصحاب الثقافة اإلسالمية لينتقد نظرهتم للمثقفني ثقافة أوروبية واهتامهم باجلمود 
وباخلروج عن الدين وبالتشويه. وأما عالج ذلك فهو اجلمع بني الدين واحلضارة. قال يف 

ى من املضار واملفاسد اليت صريت الثقافة ونشأ عن اختالف الثقافتني ما ال ُيص"ذلك: 
فينا عدمية الفائدة، ومن أكرب مفاسدها االختالف يف وجهات النظر فتختلف اآلراء يف 
املصلحة الواحدة على رأيني متناقضني ويف املفسدة الواحدة كذلك، وهنالك تتقلب احلقيقة 

دواءها، وأعداءها بعد أن  ويصري املثقفون بالء على األمة ويصريون داءها بعد أن كانوا 
 .(11)"كانوا أولياءها، وال خمرج لنا من هذا إال باجلمع بني الثقافتني من معني واحد
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خطابات اإلبراهيمي قائمة على إثبات االختالف بني ثقافتني: ثقافة اجلزائري  إنّ 
 يف ذلك بأبعادها العربية اإلسالمية، وثقافة املستعمر بأبعادها الغربية املسيحية، مستغال

األمر من حماّجة إلثبات مشروعية موقفه من الفريقني، مسلطا  أساليب الدفاع، وما يتطلبه
الضوء على جراح الوطن، وعلى الثقافة اليت متثله، وهي ثقافة غادرهتا الصحة والسالمة 

 متثلها األحزاب املخادعة وأعاقت األمراض سبيلها يف الظهور والتميز وحرية املمارسة. ثقافة
هم أفتك من "ولصوص العقول والعادة والدين،  -هحسب–وتلك الفئة  .(10)باسم السياسة

 والطرقيون املضللون باسم الدين .(11)"وإفسادا لصوص األموال وأشد منهم عبثا
السّل ُيارب أسباب "ومستعمر يشبه  .(18)، ومن امتهنوا الوطنية امتهانا(10)واملشعوذون

 .(19)"املناعة يف اجلسم الصحيح
 

متفائل  -للثقافة السائدة املتدهورة بقدر قسوة خطاباته يف نقده-ويبدو أن اإلبراهيمي
معتمدا  على النهوض من جديد -نهاج الصحيحإن وجدت املوجه القوي وامل -بقدرهتا 

على ضمري الشعب وتارخيه العريق، وعلى آمال اجلمعية يف النشء الذي زرعت فيه بذور 
وبعثت فيه قدرا من التناغم واالرتباط بينه وبني النظام الثقايف  ه،الصالح مستهدفة سلوك

ه والفيصل املعاجل لكل االجتماعي للجزائريني، وسبيل ذلك هو التعليم، فهو الباين واملوجّ 
محاية احلدود ورعاية  داء، وبه تتحقق الثقافة املناسبة للوطن، وتؤدي مهامها من حيث

 .(02)والفساد األخالق وحراسة األمة من الزيغ
 

الثقافة يف عصره، يؤكد نظرته هلا بوصفها  اإلبراهيمي من قضايا ختصّ  ما طرحه إن
مكونا من مكونات اهلوية االجتماعية، ومؤسسة رمزية للحفاظ على اجملتمع وتقاليده، وهو 

من العناصر واملكونات املهمة "يف هذا يقرتب كثريا من نظرة العلم احلديث هلا، وبأهنا 
 كيفية خاصة لرؤية الوجود واحلياةيد هوية الشخص االجتماعية، وذلك لكوهنا  لتحد

وأسلوبا يف العيش والسلوك واإلحساس واإلدراك والتعبري واإلبداع، يتميز به جمتمع بشري 
 .(06)"معني يف ما ميلكه من أصالة عميقة ومتجذرة يف تارخيه
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اإلصالح وعالج األمراض اليت أصابت مما سبق يتبنّي أن حرص اإلبراهيمي على ضرورة     
اجملتمع اجلزائري، هو يف احلقيقة حرص على تشكيل وبلورة ثقافة سليمة مالئمة له، ثقافة 

فإذا "وجودا سليما، ألن وجود تلك املقومات شرط لوجودها،  تضمن حتقيق وجود األمة
قحت، ومىت انعدم املشروط، ... تلك املقومات مىت اجتمعت تال -حسبه– انعدم الشرط

 .(00)تالقحت ولدت وطنا
 

 خاتمة:
فوصف العالج املناسب  اإلبراهيمي أسباب املشكلة اجلزائرية إدراك العامل الغيور، أدرك لقد

 وذلك بـــــــ: هلا، وهو النهضة الروحية )الدينية والثقافية(
 

خلرافات أمهية االلتفاف من جديد حول الدين ألمهيته، ونبذ األباطيل وا الدعوة إىل -
والبدع والطرقية، وتلك أوىل خطوات تصحيح التفكري والروح واحلياة لتحرير األبدان من 
االستعباد، وسبيل ذلك كله إحياء اللغة العربية وإعادة االعتبار هلا يف التعليم واحملافل 

وتعميم التعليم وتوحيده، وإشراك مجيع  العلمية والتجمعات اجلماهريية، ويف الكتابات،
 ت اجملتمع مبا يف ذلك املرأة، ألمهيتها يف بنائه، ودورها يف بعثه من سباته ونومه. فئا

 

 فرنسة، إدماج، تشويه، تغريب، مسخ: تنصري، ربة كل خمططات املستعمر ومشاريعهحما -
اليت تقف يف وجه  والتحصن مبختلف العالجات باحلكمة والعقل والتفكري السليم، وغريها

طابات جسدت بالفعل ما ُييل عليه لفظ اخلطاب بوصفه كل التهديدات، ضمن خ
 بناء من األفكار، ُيمل أقاويل الكاتب ووجهة نظره، وعالمات العقل الذي ينتجه.

 

يتحقق بتقوية املقومات االجتماعية من دين ولغة وأخالق، وبدورها  بعث الروح الوطنية -
 قي والنفسي بني أفراد اجلماعةنطحتقق اهلوية اجلماعية القائمة أساسا على الرتابط امل

 موعة التكاليف )الواجبات، احلقوقبالرتكيز على املكانة والدور الوظيفي أوجم
 .(00)الصالحيات، االمتيازات( اليت  يشغلها فرد أو جمتمع داخل بنية اجتماعية ما

 

بعد الوقوف على واقع  -اإلصالح الذي رامه اإلبراهيمي وجعله مشروعا قوميا  يتمّ  -
عرب حمورين أساسيني مها: تصحيح عقائد الناس وفق ما كان عليه  -لقاعدة والنخبة ا
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السلف أوال، واالهتمام بالتعليم ثانيا، لذلك كان خطابه يتماشى وجدول عمل مجعية 
ث الدين وإحياء السنن امليتة اليت ـالعلماء املسلمني اجلزائريني وأهدافها املتمثلة يف: بع

وإبطال  هــاس إىل أمهيتـــه النــم وتنبيــ وفعال، وبعث التعليم واحلث على العلاس قوالــا النــتركه
اليت آمن هبا  -االعتقاد بأن يكون اجلزائري فرنسيا جبعل فكرة االندماج أو التجنيس 

وما أمحق من "ساخرا:  مستحيلة، ويف ذلك صرّح متعجبا -بعض املزيفني من الوطنيني
الثوب مفّصل على قدر البسه، ولست  . أيها األمحق، إنّ ...! يقيس اجلزائر بفرنسا

أن اجلزائر ليست فرنسية، ولن ". ما دفعه ليقّرر (01)"بذاك، أنت من هنا ال من هناك...
ذلك ينشئ الكلمات إنشاء هندسيا حمكما ُيرك  ، وهو يف كلّ (00)"تكون فرنسية...

حىت ملا ألزمه املرض الدار ذهن قارئه ويدفعه حنو حرية البحث عن حقيقته ومقصده، و 
  .(01)"املرض املنتج"أمساه  لدرجة أن العرب التبسي جعل منه مناسبة لكتابة مقاالت مميزة،

 

وصفات كشفت املتخاذل، ووخّبت املقّصر واملتقاعس بأسلوب  إن مقاالت اإلبراهيمي -
فكار القاتلة مصدر حيوية وعالج ضد األ مّيزه عمق التحليل ودقة التعليل، فكان ما نشره

 واملميتة اليت تفننت خمتربات فرنسا يف نشرها وإفشائها بني صفوف اجلزائريني،ومشروع
تنوير ثقايف أساسه نبذ اآلخر املستبد الغريب، وإجباره على االعرتاف بعدم إمكانية 
انصهار عناصر ثقافية غري مرتابطة وال متجانسة مع بعضها البعض، مهما كانت مربراته 

ومغرياته، ودعوة لتحّمل أعباء النهوض بالوطن انطالقا من الذات، لذلك فإن  ووسائله
وقفة اإلبراهيمي اإلصالحية تصب جمتمعة يف وعاء الثقافة، وكأنه يأخذ مبفهوم أرنولد 

ما هو أفضل  (0)القدرة على معرفة ما هو أفضل، و" بأهنا Arnold Matthew ماثيو
  .(00)"السعي إىل ما هو أفضل (1)و أفضل، التطبيق العقلي والروحي ملا ه (0)و
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الهوامش واإلحاالت
 سيس )يف التاريخ واهلوية والعنف(الزواوي بغورة: اخلطاب الفكري يف اجلزائر بني النقد والتأ -(6)

 .600، ص: 0220دار القصبة للنشر، اجلزائر، 
  ، املركز الثقايف العرب6ط احلداثة، عبد اهلل الغذامي: القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد -(0)

 .19، 18، ص: 0229الدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان، 
ناب بوعلي: عن اهلوية وفلسفتها، سلسلة ندوات وملتقيات، معهد علم االجتماع املركز  -(0)

 0221تلمسان،  ،للنشر ابن خلدون عن اهلوية، اجلزائريون ورحلة البحث اجلامعي مبعسكر،
 .666:ص

مصطفى بن متسك: يف التأصيل املفهومي للهوية، ضمن املؤلف اجلماعي: السؤال عن اهلوية  -(1)
، منشورات ضفاف 6يف التأسيس ... والنقد ... واملستقبل، إشراف وتنسيق بشري ربوح، ط

 .00م، ص:  0261ه،  6108، لبنانبريوت، 
 .90ص: املرجع نفسه،  -(0)
 .601، ص:0220، اجلزائر، ر قرطبةدا ،6ط علم النفس االجتماعي،مقدمة يف  حممد مسلم: -(1)
حممد العرب ولد خليفة: املنطقة العربية اإلسالمية، )مدخل إىل نقد احلاضر ومساءلة  -(0)

 .060، ص: 0220اآلخر(، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
، دار الغرب 6دمي أمحد طالب اإلبراهيمي، طآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتق -(8)

 .108، ص: 0ج، 6990اإلسالمي، 
مبارك بن حممد امليلي، الصوفية ومراتب العبادة، رد هجوم على مجعية العلماء املسلمني  -(9)

ه، فيفري 6006اجلزائريني، جملة الشهاب، املطبعة اجلزائرية اإلسالمية بقسنطينة، شوال 
 .82، ص: 9، م 0م، ج  6900

 .100، ص: 0ج، اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي آثار -(62)
 .002، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(66)
 .610، 610، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(60)
 .10، ص: 0ج املصدر نفسه،  -(60) 
 .10، ص: 0ج املصدر نفسه،  -(61) 
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، دار بوشان 6ط علي الكنز: حول األزمة. مخس دراسات حول اجلزائر والعامل العرب، -(60)
 . 6999للنشر، باريس، 

 .6. ص: 6908، 60، 00، قسنطينة، 611ينظر: البصائر، السلسلة األوىل، العدد  -(61)
 دار الغرب اإلسالمي 6901 - 6802،  6أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، ط -(60)

 .019، ص: 1، ج6998بريوت، لبنان، 
 .008، ص: 9 ، م0جملة الشهاب، ج  -(68)
 .601م، ص:  6900مارس  60ه،  6006ذي القعدة  60، 1املصدر نفسه، ج  -(69)
 002ص: ، 0جآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتقدمي أمحد طالب اإلبراهيمي،  -(02)

010 ،010. 
 .006، ص: 0املصدر نفسه، ج  -(06)
 .062، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)
مد امليلي، الصوفية ومراتب العبادة، رد هجوم على مجعية العلماء املسلمني مبارك بن حم -(00)

 .82ص: ، 9، م 0م، ج  6900ه، فيفري،  6006اجلزائريني، جملة الشهاب، شوال 
 .16، ص: 9م ، 6م، ج  6900ه،  6006املصدر نفسه، رمضان  -(01)
  6802، 6022، اجلزء األول، 6ينظر: أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، ط -(00)

 .019ص: 
  . ينظر: الزوايا الدور والوظائف واالنتشار. 11، 10، ص: 62ج نفسه، رجعينظر: امل -(01)

 وما بعدها. 010ص: 
 .019ص: ، 62ج نفسه، رجعينظر: امل -(00)
ينظر: مناذج عن انزالق بعض الطرق الصوفية . 062، 029، ص: 1نفسه، ج رجعامل -(08)

 .001، 000، 001فرنسا منها، ص:  ومتكن
 .002، ص: 1ج نفسه، رجعامل ينظر: -(09)
 .080، ص: 0جآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  -(02)
 .080، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(06)
 .080، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)
 .000، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)
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 .008، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(01)
 .008، ص: 0جدر نفسه، املص -(00)
 .61، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(01)
 .610، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)

(38)- Papa Giaye N’daye: Le développement culturel, en Afrique 
expérience régionales, Unesco, p: 25. 

جلماعي: السؤال نقال عن: إبراهيم سعدي: الثقافة واهلوية والدولة منظورية عامة، ضمن املؤلف ا
 .600عن اهلوية يف التأسيس ... والنقد ... واملستقبل، ص: 

 .601املرجع نفسه، ص:  -(39)
 .616، مكتبات شركة عكاظ، الرياض، ص: 6ينظر: عبد الواحد وايف: اللغة واجملتمع،ط -(12)
 .601ص: املرجع نفسه،  -(16)
 .001، 000، ص: 6900أوت ه،  6000، ربيع الثاين 9، م 9ج جريدة الشهاب،  -(10)
مركز  ،6أمنوذجا، ط إلياس بلكا وحممد حراز: إشكالية اهلوية والتعدد اللغوي يف املغرب -(10)

 .09، ص: 0261، اإلمارات ،اإلمارات للبحوث والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظيب
كز العرب ألحباث ، املر 6عبد السالم املسدي: اهلوية العربية واألمن اللغوي دراسة وتوثيق، ط -(11)

 .06، ص: 0261ودراسة السياسات، بريوت، متوز/ يويلو، 
 .06املرجع نفسه، ص:  -(10)
 .102، ض: 0جآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  -(11)
 .109، ص: 0املصدر نفسه، ج  -(10)
  ما بعدهاو  02، ص: 8، ج6901-6802القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، ينظر: أبو  -(18)
 .600إبراهيم سعدي، الثقافة واهلوية والدولة منظورية عامة، ص:  -(19)

(02) - Chihk Ant Diop: L’identité culturelle et la formation de la conscience 
nationale dans l’Afrique contemporaine , Unesco , 1981, p : 64 

 . 600والدولة منظورية عامة، ص: نقال عن إبراهيم سعدي، الثقافة واهلوية   
 .021، ص: 0جآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  -(06)
 .00، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)
 .118، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)
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 .00، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(01)
 .006، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(00)
 .629، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(01)
 .666، ص: 0ج املصدر نفسه، -(00)
 .666، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(08)
 .19، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(09)
 .601، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(12)
 .600، ص: 0ج املصدر نفسه،  -(16)
 . 601، ص: 0املصدر نفسه، ج  -(10)
 .601، ص: 0املصدر نفسه، ج  -(10)
 .600، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(11)
 .16، 12ص: ، 0جاملصدر نفسه،  -(10)
 .061، ص: 0ج، املصدر نفسه -(11)
 . 01، ص: 0. ج11، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(10)
 .060، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(18)
 .10، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(19)
 .601، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(02)
ة يف زمن عبد الرزاق الدواي: يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات، حوار اهلويات الوطني -(06)

 .06ص:  .0260، مارس لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، املركز العرب 6ط العوملة،
 .11، ص: 0جآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  -(00)
 .609، 600حممد مسلم: مقدمة يف علم النفس االجتماعي، ص:  -(00)
 .82، ص: 0جآثار البشري اإلبراهيمي،  -(01)
 .019، ص: 0جه، املصدر نفس -(00)
 .00، ص: 0جاملصدر نفسه،  -(01)
  صاحل خليل أبو أصبع، فاروق منصورالنظرية الثقافية والثقافة الشعبية، ترمجة جون ستوري: -(00)

.16، ص: 0261كلمة، أبو ظيب اإلمارات العربية املتحدة، 
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