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 مقدمة:

بيانا أعجز حىت أهل فصاحة و فقد أجنبت رجاال يفيضون ، اهللى  إل ةاجلزائر مبنأى عن حياة الدعو  ليست      

 ستعماراإلهي بني فكي و  ،ألن الظروف اليت مرت هبا اجلزائر يف القرنني األخريينهذا و  .اللغة يف جزيرة العرب

قد ستعمار فاإل .يف البالد التبشرياللغة الفرنسية و  ظل انتشار يف، أدت إىل تراجع قضية اللغة العربيةالفرنسي 

  .األصيلة اهلوية العربية ولغتها املبادئ اإلسالمية و و  و القي خطط حمل

أجنبت اجلزائر رجاال ، الذي حياول أن يطمس اهلوية الوطنية الثقايفستبداد هذا اإلو   ويف خص  هذا املعرتك   

بعد مضي أكثر   ،لوهب  يف احلياةسأ اإلصالحيكان اخلطاب و  .وخه  على احلقرسو إمياهن    مصلحني سالحه 

جيعل من اجلزائريني األحرار سكان بالده  من  الذي ، جتماعينظامها اإل بسط قرن على هيمنة فرنسا و  من

 .الرابعةو  الدرجة الثالثة

 ..واقتداراكرامة و  بدهلا حياةيو ، مذلةو  القلوب مما ورثته من وهن طهرهذا اخلطاب اإلصالحي ليوقد جاء 

لناس لتلقني ما يصلح  وهو ، جتماعياحملور الذي يدور يف فلكه التغيري اإل هواخلطاب االصطالحي الديين و    

اخلرافات اليت كانت تسوق والسلبيات و  هو إبراز العيوب جتماعي الذييقابله النقد اإلو  .دنياه شؤون دينه  و 

 .الذي تصبو إليه احلال ققحيمبا  إبداهلاو  ،الشعوب إىل حتفها دون علمها

جتماعي يف اجلزائر هو أمر يف قمة األمهية خاصة إذا كان يصدر النقد اإلو  اإلصالحيمن مث فإن دراسة اخلطاب و 

 .اجملتمعاضه خلدمة الدين و بيحلميد بن باديس الذي كرس سواده و من الشيخ عبد ا

عند الشيخ عبد الحميد النقد االجتماعي و  اإلصالحيالخطاب  "ريإختيارنا لعنوان رسالة املاجستإمنا جاء  و 

مالت بنا إىل الفكر و  ،مست لنا هذا االجتاهر حيث أن هناك دوافع ذاتية  ." مقصودا -دراسة لغوية –بن باديس 



ت  

 

 هبال خنفي تأثرنا بأسلو و  ،وحب معرفة أدب العالمة عبد احلميد الذي ما زال يعاين الغربة يف وطنه، صالحياإل

األقالم اليت و  هتن املواضيع اليت تناولإو  .النقديةو  مث من جهة ثانية هو يستحق العناية األدبية، لغته املشحونةو  ،ذفال

ألن ، أمهلت جوانب ما كان هلا أن تغفلهاو  ،مل تستوفه حظه من الدراسة اجلادة فأخذته من بعض اجلهات، طالته

وألن األوضاع ، والتكوين قللصفالبيئة تسه  يف ا .ىت أعمال املشارقةح هتغنينا عن لنو ، أدب العالمة قائ  بذاته

ابن باديس  أدبلذا يبقى  .كثريا عما كان سائدا يف الشرق  فختتل، املغرب العريب ككلو  اليت مرت هبا اجلزائر

 .صالحهاإاجتهد يف و  األحداث اليت انتقدهاو  ش الظواهريألنه عا، قرب ما يكون إليناأ

 .صالحي(باإلصالح )اخلطاب اإل ىننصف يع .شطرها إىل نصفنيو  ترتيبهاو  ا جبمع مادة البحثو هلذا قمن   

لدراسة بالنعاجله ، الشيخ عبد احلميد بن باديس إىل اخلطاب اإلصالحي عند تدرجنامث  .مع ذكر بعض أعالمه

بالنقد اإلجتماعي  ىنذي يعمث انتقلنا إىل الشطر الثاين ال، التحليل )دراسة لغوية( مع التعقيب على األسلوبو 

دون إمهال ، تناسقهاو  ،ع أيدينا على اآلليات املستخدمة يف رص البنية النصيةضلن ..عينات من كتاباته تناولناف

 ..أو اجلمايل، أو االجتماعي، السياق النفسي

 اختيار البحث: أسباب منو 

القائل: هو و  ،ثناياها جزائر الغد املشرق روحه الوثابة حتمل يفو  ،ن ابن باديس كان رجل هنضة بكل املقاييسإ -

 .لكنها ال تستطيع أبدا أن تتلفنا"و  ،تستطيع الظروف أن تكيفنا"

زرع فيه حب يو  ،هويته العربية اإلسالميةو  مالمح اجملتمع اجلزائرييرس  اخلطاب االصطالحي هو الذي  إن -

 كانت مسامهاته ملحوظة يف إنقاذ   هو الذيو  ،نسان اجلزائرإباجلملة هو الذي بىن و  .الوطنيةو  العل و  الدين

غريبية ـالثقافة الت نراثـمن ب ذلك إنقاذهـو ك .وقيادته إىل احلرية ،الفرنسيالشعب املغلوب على أمره من اإلستعمار 

       .بعد سؤدد، اادمــخاليت جتعل منه 



ث  

 

رؤى حول و  نت لدينا أفكارفقد كا، ريميولنا اخلاص إىل اخلطاب االصطالحي حىت قبل رسالة املاجست -

 .تاريخو  دينو  التوازن الداخلي مع النفس يف ظل مقومات األمة من لغةو  ألنه يدعو إىل األصالة، املوضوع

ذا وطنيته وسعة كو  ،كذا دراسات حول مؤلفاته مما يسهل عملية البحثو  ،وفرة املادة من مؤلفات البن باديس -

خلص بتجربة ناجحة يف فقه الواقع أهلته ليكون لي جمتمعرى يدرس من جهة أخو  ،مما جعله يدرس الفقه، علمه

 ..املعل  الذي يهتدي بسببه الشعب اجلزائري

حيث نالحظ أنه مل يبق من الشيخ إال امسه وحىت نتمكن من إعادة الشيخ إىل مكانته املستحقة يف خدمة اجملتمع 

 ومتثاله كما قال الكاتب. 

 ار املوضوع منها:مربرات أخرى الختيو  هناك أسبابو 

قد عرب عن ذلك خري تعبري فضيلة الشيخ الشهيد العريب و  ،الذي حضيت به شخصية بن باديس اإلمجاع -

فلتجتهد اجلزائر اليوم أن تكون ، قد كان الشيخ ابن باديس اجلزائرل" :اإلمام فقال تأبنيالتبسي يف خطبة 

 .ابن باديس"

"فقد كان حبق مثقفا يعيش  كما يقول مالك بن نيب ،  منهجاو  أسلوبا، متيز ابن باديس بني قادة اجلمعية -

 .حضارته على طريقته اخلاصة"و  جمتمع مأساة

"جتمع يف طياهتا : -كما يقول مالك بن نيب-ثراء خطابه الذي لو قصر ناظرنا عليه هلدانا إىل شخصيته  -

راستها من زاوية حترر الباحث دوما أن يتطرق إىل د رغبةالغىن مبلغا جيعل و  جوانب بلغت من التنوع

 .الفكر من الظروف العرضية النسبية"

  .خصائص  منهج التغيري يف خطابه االصالحيو  وح عناصرضو  -



ج  

 

 :الصعوبات

ال سيما أن أغلب كتابات ، املراجع قليلةو  حيث أن املصادر، من املعلوم أن مجع مادة البحث من العسرة مبكان   

  .بعض املقاالتو  ،التذكري سأوجمال، تفسريهمعية إال ما تيسر يف ابن باديس ما زالت حكرا على دواليب اجل

إضافة إىل موت أغلب ، الشهاداتخمتلف هنالك تناقض صارخ بني ألن ، وكذا صعوبة نقل الشهادات الشفوية

يف املؤلفات اليت تناولت اخلطاب االصالحي عند الشيخ  ندرةكما أن هناك ،  أصدقائهو  من عاصروه من تالمذته

 البحوث مثل:و  ببعض الكتب واستعنا، احلميد بن باديس عبد

اخلطاب الدعوى  .مزهود  للباحث سلي، : مفهوم اخلطاب االصالحي عند الشيخ مبارك امليليريرسالة املاجست-

رسالة - اإلبراهيميحممد البشري و  دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن باديس، عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 .شفري شهرةللطالبة  -جيسرتما

 .باي زكوب عبد العايل، ابن باديس فسرييف ت اإلصالحيجوه اخلطاب و -رسالة الدكتوراه -

 الدكتور فهمي توفيق حممد مقبل ،النهضة يف تاريخ اجلزائر احلديثو  اإلصالحعبد احلميد بن باديس رائد  -

 .ناكهو  ناهو بعض الكتابات املتفرقة  -

 

 

 

 :إشكالية البحث



ح  

 

، الشعب اجلزائري حوله التفافما السر وراء و  اإلصالحي؟ر العالمة لرفقاء عصره يكمن يف قوة خطابه هل تصد  

 ؟متسكه  بنهجه االصالحيو 

ما هي األدوات و  ؟ختديرتوقظها يعد طول و  ،كيف كانت كلماته تفعل فعلتها يف النفوس فتحييها بعد موات

 ؟تؤطر أسلوبهو  اليت كانت تؤثرو  ،االجرائية املستعملة يف منهج العالمة

 ؟نقده االجتماعيو ، اإلصالحيما مدى حضور فقه الواقع يف خطابه 

نه جمرد تقليد لسابقيه من رجال أأم  ؟التقوميية للمجتمعو  اإلصالحية تهابن باديس عن غريه يف طريقينفرد هل 

 ؟ املشارقة اإلصالح

  منهج البحث:

يكون مبثابة ، املوضوععادة ما يسود منهج واحد على و  ، ة املنهجموضوع البحث هو الذي يفرتض طبيعإن 

يف املكمل للمنهج األساس و  مع إضافة مناهج أخرى جانبية تلعب دور املساعد احملور للموضوعو  العمود الفقري

 .البحث

 المنهج الموضوعاتي: -1

موضوعاته الداللية اليت تسيطر على  والبنية، تنبين املقاربة املوضوعاتية للكاتب على استخالص الرسالة املهيمنة

وكذا احلقول ، املوضوعوالبحث عما جيسد الوحدة العضوية واملوضوعية هلذا ، وعمله األديب عرب النسق البنيوي

مع  ،املوضوع وإحصاء الكلمات واملفردات املعجمية املتكررة يف ،والعالمات اللغوية البارزة والرموز املوحية، الداللية

، كالتوازي والتعادل والرتادف والتطابق والتكرار،  ذا السياق القرائي مبجموعة من اآلليات املنهجيةالتسلح يف ه

أي البحث يف البنيات الداخلية واملرتكزات ، أو ما يسمى جبذور النص، لتحديد البنيات الدالة واملتكررة يف النص



خ  

 

مع بعض األدوات اإلجرائية اليت  ومتضامنة، ةومجع االستنتاجات يف بوتقة تركيبية متجانس، البنيوية املهيمنة

 تساعدنا على التدقيق يف البحث املوضوعايت مثل:

 :الوصف-2

ومدى تأثريه ، واستنباط األثر الذي خلفه سابقوه يف أعماله، هو منهج استعملناه يف تقفي حياة الشيخ بن باديس

  ..والنقد االجتماعي ،وتتبع مسرية اخلطاب اإلصالحي .هو يف تالمذته ومن جاؤوا بعده

 :التحليل-3

من زاوية رؤية العالمة عبد احلميد بن ، استعملنا هذا املنهج لدراسة وحتليل خمتلف القضايا الفكرية والدينية والرتبوية

  .باديس

من سياق ضى البحث اعتماد املنهج األسلويب الذي نراه تاستعملنا أحيانا املنهج املوضوعايت وأحيانا أخرى اق

ودراسة البىن اللغوية يف اخلطاب اإلصالحي. واقتضى املوضوع أن يكون السياق والنسق جماال يف الدراسة  كتفكي

حىت ال نستغين عن املوضوعات ذات الطابع التارخيي واالجتماعي باإلضافة إىل مسائل تتعلق باجلانب اللغوي 

   والسيما األسلويب منه.

 

 

 

 :الدراسات واألطروحات السابقة



د  

 

، التفسريو  ،واالستنباط، التمحيصو  ،التحليلو  ،اك عدة دراسات تناولت أعمال الشيخ ابن باديس بالنقدهن   

  .: بلي زكوب عبد العايلنيبكاتلل –عبد احلميد بن باديس  اإلماميف تفسري  اإلصالحيمنها: وجوه اخلطاب 

 .للدكتور توفيق فهمي حممد مقبلكذا كتاب عبد احلميد بن باديس رائد النهضة يف تاريخ اجلزائر احلديث و 

حممد البشري و  دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن باديس، اخلطاب الدعوي عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني-

 .للطالبة شهرة شفري جامعة باتنة -اإلبراهيمي

باحلركات اجلزائرية األخرى  هاعالقتو  عبد الكرمي بوصفصاف: الرسالة اجلامعية: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني-

، عن كتابات الشيخ عبد احلميد بن باديس بإسهابحيث حتدث الكاتب  -مقارنةايديولوجية و  دراسة تارخيية-

 ..الدور الرائد الذي قام بهو 

 خطة البحث:

فتتناول  أما املقدمة، عنه املأثورةأله  األقوال و  لألعالمملحقني و  ثالثة فصولو  يتكون البحث من مقدمة مدخل

ذكر أه  و  املنهج املختارو  اجنازهالصعوبات اليت واجهتنا يف و  ،ع اخلطاب اإلصالحيو أمهية البحث يف موض

 .الدراسات السابقةو  البحوث

 بتحديد مفهوم اخلطاب  ا بدء، الكلمات املفتاحيةو  العباراتو  أله  املفردات مفصلأما املدخل فيتناول شرح 

  .كذا عند الغربو ، احملدثنيو  االصالح عند القدامىو   مفهوم اخلطابمث، "اصطالحاو  لغة" اإلصالحو 

 ..احلديث الشريفو  من حيث املفهوم الديين يف القرآنالدالالت تناولنا هذه و 



ذ  

 

عند عدة أعالم بارزين يف املغرب و  العريب منذ القدمي بغر يف امل اإلصالحيناول اخلطاب تول فيأما الفصل األ

 (ية نسقية عامة)دراسة لغو  .ليبياو  تونسو  األقصى

 ،باخلصوص مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيو  عند اجلزائريني اإلصالحي"خلطاب ا"أما يف الفصل الثاين فتناولنا 

 ()دراسة لغوية نسقية خاصة .عند عبد احلميد بن باديسو 

دراسة سياقية تتناول السياقات عند الشيخ عبد احلميد بن باديس ) "جتماعيالنقد اإل"أما الفصل الثالث فيتناول 

 .(جتماعيإلاملؤطرة  هلذا النقد او  املؤثرة

  .املطروحة يف املقدمة ، حماولني تقدمي فه  لإلشكالياتا فيها حوصلة العمل الذي قمنا بهمث اخلامتة اليت ذكرن   

 ..أمام البحث العلميلنرتك العمل مفتوحا   -هاليجبنا عأاليت -إشكاالت أخرى منبثقة من سابقاهتا وطارحني 

 :بعد اخلامتة دعمنا البحث مبلحقنيو 

  .اليت تناولت اخلطاب اإلصالحي يف اجلزائر ويف املغرب العريب ككل، الشخصياتو  ملحق األعالم   -1

 .ملحق األقوال املأثورة عن الشيخ عبد احلميد بن باديس  -2

 .ويف األخري  فهرس العناوين، مث قائمة املصادر واملراجع
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 :دتمهي

، ميكن حبال من األحوال أن نفتح موضوع اإلصالح دون أن منر على رجاله الذين اقرتنت أمساؤه  به ال

ترب من أمثال مجال الدين األفغاين الذي يع، وكانوا من رواده ومؤسسي قواعده على أرضية األمة العربية واإلسالمية

احبث يف جوهر الفرد". وكذلك تلميذه وزميله اإلمام إين الكلمة اخلالدة "وصاحب ، أب احلركة اإلصالحية احلديثة

لت  قد طالتها يد العبث والتخريب ف وان كانت آثار مجال الدين األفغاين، حممد عبده الذي محل أفكار أستاذه

واهلدف بينهما واحد وان اختلفت السبل ، حممد عبده حتمل بني سطورها ما ضاع من ذلك ن آثارفإ، إىل الضياع

، ..أما اإلمام حممد عبده فكان جينح إىل اإلصالح الرتبوي، قد كان مجال الدين صاحب نفس ثوريو ، واملناهج

 ..وعلى هذا النسق سار بعد ذلك اإلمام املصلح "رشيد رضا"  تلميذ اإلمام حممد عبده

ن مث يف اجلزائر مث عند الشيخ عبد احلميد ب، ل أن نعرج على اخلطاب اإلصالحي يف املغرب العريببوق

وكذا العوامل اخلارجية اليت أسهمت يف ظهور اإلرهاصات األوىل للخطاب اإلصالحي  يف حميط ، باديس

أن حناول وضع اليد على أه  األدوات اإلجرائية اليت  وقبل، واليت صقلت اخلطاب اإلصالحي اجلزائري،اجلزائر

ذي خلفته األيادي االستعمارية يف استعان هبا العالمة عبد احلميد بن باديس يف رأب الصدع وجرب الكسر ال

ارتأينا إتباعا منا للمنهج األكادميي وما تقتضيه ،جسد األمة  واملغرب العريب بصفة عامة ويف اجلزائر باخلصوص

ونشرح املفردات شرحا مستوفيا للجانب اللغوي ،فرة املصطلحاتيمنهجية البحث العلمي أن نفك ش

 يف هذا البحث على -خاصة-والدالالت اليت حتملها الكلمات املفتاحية وحناول اإلملام باملعاين ، واالصطالحي

مع مراعاة اإلنزياحات اللغوية والتغريات الداللية اليت ختتلف باختالف املؤثرات ، اإلصالح/../ اخلطاب غرار

، وماهيته عني اخلطاب اإلصالحيوذلك حىت منهد الطريق أمامنا لالنتقال إىل م  ، السياقية واألساليب واألنساق

 وكذا النقد االجتماعي وأدواته العملية.
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 : المدخل

 :"لغة واصطالحا"، صالحواإل الخطاب

، االصطالحي هلذه الكلمة و حاولنا أوال أن نل  باملعىن اللغوي ،يف سياق حتديد املفهوم العام للخطاب

اء يف القرآن الكرمي من آيات تتناول وما ج، الفالسفة واملفكرينو  أقوال للعلماءو  مراجعو  إذ رجعنا إىل عدة مصادر

تتسع مساحة اإلفهام لتشتمل على الدالالت اليت حنن حباجة ماسة و  ،تتعدد زوايا الرؤىل.اإلصالحو  اخلطاب

وذلك باطالعنا ، إىل االستعانة هبا يف مسريتنا خالل التعامل مع عدة أصناف من اخلطاب اإلصالحي، و إليها

 ومحدان، من أمثال الناصري، مقاالت ألعالم الفكر اإلصالحي يف املغرب العريبعلى خمتلف اآلثار من مدونات و 

الفكر اإلصالحي يف  أعالم مث .وحسونة الدغيس الطرابلسي، وحممد بن عثمان احلشائشي، وابن العنايب ،خوجة

 ..اخل.،البشري اإلبراهيميو  العريب التبسي ،الفضيل الورتالين، اجلزائر من أمثال مبارك امليلي

فنرد  -موضوع حبثنا-مث خنصص احلصة األكرب للخطاب اإلصالحي عند الشيخ عبد احلميد بن باديس العالمة 

وأسباب تأثريه اجل  يف ، وخاصياتهفيها  األسلوب اخلطايب املنتهج -عن قرب-لنساير، بعض اآلثار واملقاالت

إضافة إىل  .ي ستتجلى بصماته يف دراستنامنتهجني يف ذلك املنهج املوضوعايت الذ .سر قوتهو  ،العقولو  النفوس

وتكاثرت فقد تعددت .مدعمة للسياق العام والكلي هلذا العمللبحث من إجراءات حتليلية ووصفية ما يستدعيه ا

مما جعل  .مضامينها املتعددةبني تمييز الوصار من الصعب ، الدراسات حول مفهوم اخلطاب وتشّعبت اآلراء

والبعض راح يبحث ."لة من النظريات واألفكار الفلسفية واإلجتماعية والنفسية وغريهاالقارئ يتيه وسط كمّية هائ

هذا ، حبداثة املوضوع واملصطلح ويستخرج مفهوماً من املعاج  غري آبه، عن معىن اخلطاب يف بطون الكتب القدمية

حوث الفكرية واللغوية كتاباهت  بشىت الب  أقحمواإن بعض النقاد والباحثني ،فلكن من زاوية أخرى ؛من جانب

سوى دوران القارئ يف دوامة  ال جتدي نفعاكثريا ما،  لغويّاً زاخرة ومثقلة لتظهر ، والعلمية ومحّلوها أكثر مما حتتمل
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نظرة حتليلية وجيزة حول مفهوم . يف مقاله " حسين طرفي عليويكما يقول الكاتب .املفاهي  واألفكار الشائكة

  ."اخلطاب بني النظرية والتطبيق

من خالل آراء بعض ، بنماذج أدبية ولغوية صالحاإلومعىن  معىن اخلطابتقريب اول ويف هذا املدخل حن

نية والسنية هلذه املفردات وما يقابلها..وكيف وظف كل من الشرع واللغة آوكذلك الدالالت القر ، املفّكرين والنقاد

خمتلف علی  حماولة اإلجابةو ، ع النقاط على احلروفلوض دبية هذه الكلمات يف خمتلف السياقات اللغوية. وهذااأل

 ن تصادفنا يف مسرية حبثنا:أسئلة اليت ميكن األ

 واصطالحا؟  ةلغ صالح اإل ما هو معنیو  ما هو معنی اخلطاب -

 .لغة واصطالحا معىن اخلطاب اإلصالحي -

 مث مفهوم اإلصالح كذلك، ج فأوال نتناول اخلطاب ومعناه يف املعا،ةوارتأينا أن حندد مفهوم كل مفردة على حد

 وما حيويه من دالالت لغوية.

 :ول(األالنموذج ) الخطاب لغة

ص ُغر أ و ع ظُ ؛ وقـيل: هو س ب ُب األمر. يقال: ما خ ْطُبك؟ أ ي ، خطب: اخل ْطُب: الشَّْأُن أ و األ ْمرُ  اخلطاب لغة:

؟ وتقول: هذا خ ْطٌب جليلٌ   ،والشْأُن واحلالُ ، : األ مر الذي تـ ق ع  فيه املخاط بةوخ ْطٌب ي سري. واخل ْطبُ ، ما أ ْمُرك 

فقال: ، وقد أ ْفط روا يف يوِم غيٍ  من رمضان، ومنه قوهل : ج لَّ اخل ْطُب أ ي ع ُظ  األ مُر والشْأن. ويف حديث عمر

ْرسلون ومجعه ُخطُوٌب؛ 
ُ
ْطُبُك  أ ي ها امل  :فأ ما قول األ خطلاخل ْطُب ي ِسرٌي. ويف التنزيل العزيز: قال فما خ 

ل ْمِع أ ْيدِ   يـ ْنُدْبن  ض ْرس  ب ناِت الدَّْهِر واخلُُطبِ       ي م ث اِكيٍل ُمس لَّبةٍ ك 
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فيفاً ، ِإمنا أ راد اخلُطوب    .كما عرفه صاحب القاموس احمليط1وقد يكوُن من باب ر ْهٍن ورُُهنٍ ، فحذف  خت 

، بالفتحِ ، ج: ُخُطوٌب. وخ ط ب  اخلاِطُب على املِْنرب ِ خ ط اب ةً ،    واأل ْمُر ص ُغر  أو عظُ ، كاآليت:اخل ْطُب: الشأنُ 

ْنثُوُر املوذلك الكالُم: ُخْطب ٌة أيضاً ، بالض ِ ، وُخْطب ةً 
 
س جَُّع وحنوُه. ورجٌل خطيٌب: ح س ُن اخلُْطب ة، أو هي الكالُم امل

2
. 

الكالم.وقد خاطبه بالكالم اخلطاب واملخاطبة:مراجعة ) جاء يف لسان العرب أن كلمة خطاب تعينو 

وكما ورد اخلطاب يف معج  ألفاظ اخلطاب:أن يفصل بني احلق والباطل(  خماطبة وخطباء ومها يتخاطبان وفصل

 .3(واخلطب:الشأن الذي تقع فيه املخاطبة، خاطبه: تكل  معه)القرآن الكرمي: 

أهل الفه .  اإلفهام.إفهام من هوالكالم الذي يقصد به أليب البقاء الكفوي ) -الكليات -وجاء يف كتاب 

 .4والكالم الذي ال يقصد به إفهام املستمع ال يسمى خطابا(

. أما القرآن الكرمي فنجد قوله تعاىل )وآتيناه 5(الكالم والرسالةوتناول معج  الوسيط اخلطاب مبعىن)

خلطاب مقطع كالمي ويقول امييل يعقوب يف قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية)ا 6احلكمة وفصل اخلطاب(

حيمل معلومات يريد املرسل أن ينقلها إىل املرسل إليه فيكتب األول رسالة ويفهمها اآلخر بناء على نظام لغوي 

  وردو  8.ويعرف كذلك بأنه )املواجهة بالكالم أو ما خياطب به الرجل صاحبه ونقيضه اجلواب( .7مشرتك بينهما(

من  من املستمعني يف مناسبة رة )مبعىن الكالم املوجه إىل اجلمهوراللغة العربية املعاصيف نجد امليف كذلك 

                                                           

املطبعة  -معج -القاموس احمليط ه( 817املتوىف سنة ) الفريوز آبادي يالشرياز يعقوب بن حممد بن إبراهي  بن عمر جمد الدين أيب طاهر حممد بن  -1
 .54هـ(ص 1319ة سنة )امليمنية بالقاهر 

  هـ( مادة خطب.املرجع السابق. 1319املطبعة امليمنية بالقاهرة سنة )-معج  عريب عريب  -لقاموس احمليطا - 2
 )مادة خطب(، 2اجمللد، م1996، القاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، معج  الفاظ القران الكرمي، جممع اللغة العربية - 3
 419.ص، م1992، بريوت، بعناية عدنان درويش وحممد املصري، طبعة مؤسسة الرسالة، الكليات ،قاء الكفويالب أبو - 4
  243ص   ،1989عام  ،استانبول ،دار الدعوة، أخرجه إبراهي  حممد وآخرون، جممع اللغة العربية املعج  الوسيط -5

 .20سورة ص اآلية   - 6
 م. )مادة خطب(.1987دار العل  للماليني. بريوت.، وية واالدبيةامييل يعقوب قاموس املصطلحات اللغ - 7
 )مادة خطب(. ،2طبعة ، م1980 ،بريوت ،حممد العدناين معج  االخطاء الشائعة مكتبة لبنان -8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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ويف كتاب اسرتاتيجيات اخلطاب نستدل هبذا املقطع النصي يف شرح اخلطاب )إن اخلطاب كمفردة  .9املناسبات(

لغوية يشري إىل مصدر الفعل خاطب خياطب خطابا وخماطبة وهو يدل على توجيه الكالم ملن يفه  أي نقله من 

.أما 10هو الكالم (و  لداللة على احلدث اجملرد من الزمن إىل الداللة االمسية فأصبح قدميا يدل على ما خوطب بها

 أسلوب اخلطاب فتعريفه )أسلوب يعتمد على احملسنات اللفظية والتأثري العاطفي(.

 :Discoures الخطاب

 .عملية عقلية تستند إيل عمليات جزئية ومتتاليةبوجه عام::لغة

 11''.تعبري عن الفكر وتطويره بفضل ألفاظ أو قضايا تلزم عن هذا التعبري خاص: بوجه

 : معىن خطاب يف معج  املعاين اجلامعوجاء 

 (اس ): ِخطاب -1

 .مصدر خ اط ب   /ِخطابات: اجلمع

ة  )) 20آية  ((ص))، يِّناً ك ال ٌم تـُو ضَُّح ِبِه ق ِضيٌَّة ُمع لَّق ٌة أ ْو ُمْشِكل ٌة و ي ُكوُن ُحْكماً بـ  : ف ْصُل اخلِْط ابِ  ن اُه احِلْكم  وآتـ يـْ
 .(قرآن)(( و ف ْصل  اخلِْط ابِ 

 .ك ال ٌم حي ِْمُل ش ْكو ى أ ْو ت ذ م راً ي ُكوُن اْلق ْصُد ِمْنُه ِإثار ة  انِْتب اِه اْلم ْسُؤوِلني  : ِخط ابٌ 

ِديٍث أ ْو جم ُْموع ِة ُنُصوٍص ُمرْ : حت ِْليل اخلِْط ابِ   .ت ِبط ةٍ حت ِْليُل ح 

، و إذا اتَّص ل  ف إذا اتَّص ل  بِالِفْعِل أُْعِرب  م ْفعواًل بِهِ ، (ُكنَّ ،  ُك ْ ،  ُكما،  كِ ، ك  يف النحو(: ِإمَّا ُمتَِّصٌل ))ض ِمرُي اخلِْط اِب 
 (أ نـُْتَّ ، ُت ْ أ نْـ ، أ نـُْتما، أ ْنتِ ، أ ْنت  ) : أُْعِرب  ُمضافاً إِل ْيِه و إمَّا ُمنـْف ِصلٌ ، (ةضمري امللكيّ باالْسِ  )

                                                           

 .396ص، م2000عام ، دار املشرق، بريوت، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة -9
 .36ص، 1طبعة  ،م2004، بريوت ،دار الكتاب اجلديد املتحدة، مقاربة لغوية تداولية، ات اخلطاباسرتاتيجي، عبد اهلادي بن ظافر الشهري -10

 http://civicegypt.org/?p=9513 املوقع، مفهوم اخلطاب" نقال عن االنرتنت: مىن أبو سنة تعريف اخلطاب "مقال د. -11

http://civicegypt.org/?p=9513
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 ((فـ ق ال  أ ْكِفْلِنيه ا و ع زَّين يف اخلِْط ابِ ))، كالم جدال، حماورة: اخِلطابُ 

 .الرِّسال ة:اخِلطابُ 

أو أن يفصل بني احلقِّ ، أو الن ْطُق بأمَّا بْعدُ ، أ و الفقه يف القضاء، أ و اليمني، : احُلْكُ  بالبـ يـِّن ةِ وفصُل اخِلطاب أيًضا
 .وال إسهاب ممُِلّ ، أ و هو خطاٌب ال يكون فيه اختصار خمُِل  ، والباطل

 .مثل التَّاء ِمْن أ نت: بوتاُء اخِلطا

 .مثل الكاف ِمْن لك :وكاف اخِلطاب

كالم يوّجه إىل اجلماهري يف مناسبة من . (خطاٌب يُوجَُّه إىل بعض  أُويل األمر ع النيًة ) حمدثة:واخِلطاب املفتوح
 .املناسبات

 .خطبة االفتتاح جمللس األمة يف الدول امللكّية: لعرشخطاب ا

 .لتنميق مع استثارة الروح الوطنيةُمتَّس  بالتفخي  واملبالغة وا: خطاٌب طنَّان

 .عند اليهود هو عيد احلصاد (الديانات) :عيد اخلطاب

ه مبلًغا معيّـًنا من خطاب يطلب فيه املصرف إىل مراسله يف اخلارج أن يدفع حلامل () االقتصاد: خطاب اعتماد
 .املال

ِثرُي اخْلُْطب ةِ / (اس ): خ طّاب  .خ ِطيٌب خ طَّاٌب: ر ُجٌل ك 

 .طَّاب: مجع خاِطب/ خُ (اس ): ُخطَّاب .1

 .طاب: مصدر خاط ب  / خِ (اس ): ِخطاب .2

 .مجع خاطبٌ ُخطَّاٌب: / (اس ): ُخطَّابٌ  .3

 اجلمع: خاِطبون وُخطَّاب / (اس ): خاِطب .4

 .ِطب: طاِلُب املرأة للزَّواجخا ،اس  فاعل من خط ب  

 : يضرب ملن يطلب القليل فيظفر بالكثري، ((ذه ب خاِطبا فتزّوج))

 .خاِطب الدنيا: طالُبها، كثُر ُخطَّاهُبا: بلغت سّن الزواج وخطبها الش ّبانُ 
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ْطًبا، وِخْطب ًة، فهو /خط ب  على/ خط ب  ، (فعل): خ ط ب   .5 ُطب، خ ط ابًة وُخْطبًة خ  خ ِطيب خط ب  يف خي 

 .                                          واملفعول خم ْطُوبواجلمع: ُخطَّاٌب خطباء، . فهو خ اِطبٌ 

ِديثاً، ك ال ماً، أ ْي ُخْطب ةً   .خ ط ب  يف اجلُْْمُهوِر: أ ْلق ى ح 

 .و ع ظ ُه ْ خ ط ب  اإِلم اُم يف اْلُمص لِّني  يـ ْوم  اجلُُْمع ِة: 

ه ا: ط   ا ع رَّْضُتْ  بِِه ِمْن ِخْطب ِة النِّس اءِ  ))ل بـ ه ا لِلزَّو اِج خ ط ب  ي د   12((و ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْ  ِفيم 

ُهْ  لِلزَّو اجِ   .خ ط بـ ه ا ِإىل  أ ْهِله ا: ط ل بـ ه ا ِمنـْ

 .خ ط ب  ِودَُّه: تـ و دَّد  إِل ْيِه، ط ل ب ُه ِمْنهُ 

 .خ ط ب  فالن ة : طلبها للزَّواج

 .خ ط ب  كذا: ط ل ب ُه منه .لها: طلبها منه  للزَّواجخطبها إىل أه

 خاطب  خياطب، ِخطابًا وخماطبًة، فهو خماِطب، واملفعول خماط ب (فعل) : خاط ب   .6

ث ُه بشأنه /خ اط ب ُه: وجَّه إليه كالًما /وحادثه هكاملخ اط ب ُه:    .خاط ب ُه يف األمر: ح دَّ

د خاطبه وق، يف لسان العرب أن )اخلطاب هو مراجعة الكالم : جاءالنموذج الثاين() تعريف الخطاب لغة  

 13واملخاطبة مفاعلة من اخلطاب( بالكالم خماطبة وخطابا..

                                                           

  .نفسه املرجع االنرتنت -12
 .نفسه املرجع االنرتنت - 13
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 : (ولاألالنموذج ) الخطاب اصطالحا تعريف -1

وإذا ما خرج ليندرج حتت السياقات االجتماعية مسي ، كل ملفوظ يندرج حتت نظام اللغة وقوانينها فهو نص"

ومبالغ يف خرق النظام ، ومن مث فهو مغمور يف األيديولوجيا،، اب إذن يضطلع مبهمة توصيل رسالةفاخلط، خطابا

 وانطالقا من قوهلا هذا نصدر حكما مقتضاه  اخلطاب. معىن هكذا تنظر ميىن العيد إىل، حبثا عن املرجع

وألنه   ()كالم هرهومن مث فإن"النص األديب يف أبسط مظا وليس سوى خطابا.، أن النص األديب هو خطاب

ويتجه به إىل ، والنص األديب يبدعه فرد منغرس يف اجلماعة وجدت العلوم املهتمة باألفراد طريقها إليه.، كذلك

لكل منها طريقا ، وهكذا إىل آخر العلوم اإلنسانية علما علما، لذلك تناوله عل  االجتماع بالدرس، جمموع القراء

ألن ، اخلطاب ال يت  إال بني شخصني فما فوق"و  16.''مناهجها عليها إىل الظاهرة األدبية فتمتحن، تسلكه

، أشار القاضي عبد اجلبار إىل أن املخاطبة مفاعلة كما،  وأن التواصل ال يتحقق إال بوجوده، الكالم ال يت  إال به

 17وجييب صاحبه عن خطابه"، بتداءإمنهما أن خياطب  وال تستعمل إال بني نفسني يصح لكل واحد

 د اخلطاب يف) اللسان وامليزان( على أساس أنه:ور 

الذي يصلح أن يكون كالما: هو الذي ينهض بتمام املقتضيات  -أي اخلطاب-إن املنطوق به "

التواصلية الواجبة يف حق ما يسمى خطابا إذ حد اخلطاب أنه كل منطوق به موجه إىل الغري بغرض إفهامه. 

 18مقصودا خمصوصا"

)جمموع التعابري اخلاصة اليت تتحدد : صطلحات األدبية املعاصرة بأن اخلطابكما جاء يف معج  امل

 19مشروعها اإليديولوجي (.و  بوظائفها اإلجتماعية
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وقد قال هاريس وهو من الباحثني الذين يتميزون بالدراسة اإلبستيمولوجية احلديثة:" إن اخلطاب ملفوظ 

الباحث"بنفست" إن اخلطاب هو كل لفظ يفرتض  طويل أو متتايل من اجلمل". ويعرف اخلطاب اصطالحا

. وقد اجتهد ميشل فوكو يف تعريف اخلطاب 14متكلما ومستمعا وعند األول هدف التأثري على الثاين بطريقة ما"

إصطالحا على أنه جمموعة من امللفوظات بوصفها تنتمي إىل نفس التشكيلة اخلطابية فهو ليس وحدة بالغية أو 

رر إىل ماال هناية بل هو عبارة  عن حمصورة من امللفوظات اليت تستطيع حتديد شروط وجودها صورية قابلة ألن تتك

أنه تارخيي من جهة أخرى جزء من الزمن وحدة إنفصال يف التاريخ ذاته يطرح مشكلة حدوده اخلاصة وألوان 

وتعرف  سط تواطؤ الزمن". قطيعته وحتوالته واألمناط النوعية لزمانيته بدل أن يطرح مشكلة إحنباسه املباغت و 

" ومجيع الدراسات تؤكد أن مفهوم اخلطاب Discourse/ اخلطاب": الدكتورة مىن أبو سنة اخلطاب

الذي يستخدمه لوصف   1948– 1926  اخلطاب مرتبط أساسا مبيشيل فوكو: ( على النحو التايلإصطالحا) 

. وكيف تعكس هذه املمارسة السلطة وحتافظ عليها، كيف تعمل األنسقة يف الثقافة واأليدلوجية واللغة واجملتمع

املمارسات اليت تتحد عنده بواسطة فرد  ىاخلطاب نسق حمدد من املعرفة وحيافظ عل، جتماعاإلعند علماء و 

، مشرتك ووظيفتها غلق أية إمكانية لرسائل مردودة إيل ألفاظ تستخدم لوصف األشياء: مثال لذلك دفاع احملامية

، أو عل  آثار الفكر، الفكر يولوجياأرك إىل "فوكوميشيل "ويدعو .وأمناط الطقوس الدينية، يةوالتصنيفات العلم

، لدراسة الظواهر مثل بنية اجملتمع ومواجهته ملسائل اجلنون واجلنس وذلك بتفكيك اخلطاب.يف النظرية األدبية

وباجلماعات ، رتاث اإلجتماعيدراسة اخلطاب وسيلة لدراسة العمل اإلبداعي يف ضوء منظومة عقلية خاصة بال

وهذا من شأنه إلقاء الضوء علي مضمون ومعين هذا األعمال اإلبداعية يف داخل هذه ، املكونة هلذا الرتاث

                                                           

 110ص، 1، طم1999، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد اهلل ابراهي   - 14
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 أو اخلصائص الشعرية وحدها احلكيمثال: أوديسا هومريوس ال تفه  يف إطار الصور اخليالية أو ، اجملتمعات

يستند إليه   الذيويف إطار مبدعي األساطري ، ومريوس كما كتبهالكن يف إطار الفروض الكافية يف عقل هو 

 .كذلك أفكار املتلقي للعمل األديب،  ويف إطار البناء اهلرمي للطبقات وأفكار اجملتمع اليت كتب عربها، هومريوس

 حتليل كان عل  اللغة فيما مضي حمصورا متاما يف.و ومعرفتنا عن هذه األمور تغري وجهة نظرنا عن العمل األديب

ذلك ، كل عبارة مبعزل عن األخرى،  أما اخلطاب فال يتناول العبارات .العبارات الفردية وأجزاء من هذه العبارات

ومبجرد أن ، العبارات ىأن النصوص املكتوبة واملنطوقة هلا أبنية ووظائف خاصة هبا قد تفقدها إذا مل تتجاوز مستو 

  جمرد إىل شيءفإن الرتكيز يتحول من التعامل مع اللغة علي أنه  نبدأ يف اكتشاف كيفية أن تكون اللغة خطابا

 . 15"كيفية استخدام اللغة كظاهرة إجتماعية

وعرف بأنه )كل نطق أو كتابة حتمل وجهة نظر حمددة  :النموذج الثاين () تعريف الخطاب اصطالحا   -2

خذ بعني االعتبار جممل الظروف من املتكل  أو الكاتب، وتفرتض فيه التأثري على السامع أو القارئ، مع األ

 .16واملمارسات اليت مت فيها(

 واللغة، ويف ضوء ما سبق ميكن أن نعرف اخلطاب بأنه إيصال األفكار إىل اآلخرين بواسطة الكالم املفهوم

 .يف ذلك هي أداة اخلطاب يعين وعاء األفكار 

تربط مفاهيمه  فهي الخل اخلطاب، )ليست عالقات توجد دا: النموذج الثالث(): تعريف الخطاب اصطالحا  

يعين أهنا عالقات  ، لكن هذا الأو بالغيا ااستنباطيقضايا بناًء تقي  بني اجُلمل وال لفاظه بعضها ببعض، والأو 

شياء ويعرب أتلزمه يف بعض األحوال أن يتلفظ بشكااًل معينة، و إترس  حدوده وتفرض عليه توجد خارج اخلطاب، 
                                                           

"مفهوم اإلصالح يف الفكر اإلسالمي السياسي االنرتنت لدكتور صربي حممد خليل ة لمقال -15
 www.drsabrikhalil.wordpress.com املوقع

اهلادي أبو زينة حبث" تطوير اخلطاب الديين كأحد التحديات الرتبوية املعاصرة " حبث مقدم إىل مؤمتر"اإلسالم  د.اشرف ابو عطايا وا. حيىي عبد -16
 .687م ص 3/4/2007-2والتحديات املعاصرة"املنعقد بكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية يف الفرتة: 
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التعبري عند حدود اخلطاب، فهي اليت متنحه املوضوعات اليت يتحدث عنها، أو على  عنها، إهنا توجد إذا صح

األصح هي اليت حتدد جمموع الروابط اليت على اخلطاب أن يُنشئها بصورة فعلية، حىت يستطيع الكالم عن هذه 

ك، فالعالقات املوضوعات أو تلك، وحىت يتمكن من دراستها وتسميتها وحتليلها وتصنيفها وتفسريها وغري ذل

متيز الظروف اليت ينتشر فيها كخطاب، بل متيز اخلطاب ذاته  متيز اللغة اليت يستخدمها اخلطاب وال اخلطابية ال

 .17(من حيث هو ممارسة

 : مقومات الخطاب

هذه ، والغاية منه، واألثر الذي حيدثه، عناصر ومكونات اخلطاب وجمال عملهاألخري التعريف  انلتمس من هذ
ذو داللة أو ، : االرتباط واالنتظامبصفيتيتصف ، منطوق )شفهي( أو مكتوب معد: اخلطاب "هي:  العناصر

فما مل ، كل خطاب ينتج أثرًا متعيًنا،  البد له من حقل اجتماعي تعمل داللته ضمنه _ دالالت ضمنية معينة
ل مع وعي املخاطب مبا جيره إذا تفاع(بالنجاح)ويوصف اخلطاب ، حيدث أثره دل على قصور يف املرسل أو األداة

 18''.إىل حقل قناعاته

، يتعني على أي خطاب يريد له صاحبه حتقيق األثر اإلجيايب أن يتوفر على مقومات اخلطاب الناجحو 
، القوية والدليل املقنع والربهان اجللي على املضمون الذي حيمله  إذ ال دور خلطاب فاقد للحجة: احلجية*:أمهها

خلطاب يف مجيع مكوناته هو إقناع املستمع أو القارئ من خالل استخدام احلجة املنطقية فالواقع أن هدف ا»
    19«ومن خالل استخدام األفكار.. اجملمعة املنسقة ذات العالقات الداللية املتشابكة، املتماسكة
 لقرآن الشرعية لتجاوز عقبة شرعية املوروث واستقراره، مع مالحظة أن هذا التجاوز ال ينسحب على )ا

 .والسنة(؛ إذ ال شرعية خلطاب إال بإقرارمها له

                                                           

 45 ،44 ص 1987 ،2 ط، البيضاء الدار العريب، الثقايف زاملرك سامليفوت، ترمجة املعرفة، حفريات: فوكوميشيل - 17
 17 ص ،(م1997_  هـ1418 ،1ط: اإلسالمي للفكر العاملي املعهد القاهرة،) ،«العامل إىل اجلملة من القرآين النص: » وليدمنري - 18
_  3،4: جملة عامل الفكر ، الكويت ، الثاين والعشرون ، ع «ملعاصرة ودورها يف الدراسات األسلوبيةاالجتاهات اللسانية ا» : د/ مازن الواعر - 19

 .176ص .1994
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 فكرة اخلوف من الفراغ أو اجملهول؛ ألن االكتفاء باملقّومني    البدائل الىت يقدمها اخلطاب اجلديد لتجاوز
 20األول والثاين سيقف بنا عند حدود )اإلفراغ( دون اجتيازها إىل رحاب )املأل(

                                                           

هـ _ 1418 ،1ط: ، )القاهرة ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي« النص القرآين من اجلملة إىل العامل: وليد منري: لـ: طه جابر العلواين  مقدمة د/ -20
 .9-8م(، ص1997
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 : دثينالمحو  الخطاب عند العرب القدامى

 : تعريف الخطاب عند العرب القدامى -1

املقصود به إفهام من هو متهيئ ، دي اخلطاب على انه ) إن اخلطاب هو اللفظ املتواضع عليهآلملقد عرف ا

 : يورد الزخمشري تعريفا وتفسريا لفصل اخلطاب فيقولو  .21للفه (

 هاوين إىل أن اخلطابوذهب الت .22) انه الكالم املبني الدال على املقصود دون التباس ( 

 ".الكالم"كما عرف اللغوي ابن جين اخلطاب انه . 23)) توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام 

 : المحدثينالعرب تعريف الخطاب عند  -2

عده كيانا أفرزته عالقات معينة مبوجبها و  يرى عبد السالم املسدي اخلطاب على انه ) الكالم أو املقال      

طاملا انه حميط السين ، عن ذلك تيار يعرف امللفوظ األديب بكونه جهازا خاصا من القي  تولدتو  التأمت أجزاؤه

مع السياق املضموين حتاورا  تتحاور، وهو ما أفضى إىل القول بان األثر األديب بنية السنية، مستقل بذاته

ن وكتاب يف نشره يعود إىل مفكريو  ويعرف السيد ياسني اخلطاب ) إن الفضل يف صك اخلطاب .24(خاصا

 القضاياو  عرض األفكارو  أو الصياغة، وأن مصطلح اخلطاب يعين يف عمومه أسلوب التناول.. املغرب العريب

تشّكل ،إذا استعملت يف حقل معني مبصطلحات خاصةاللغة يرى أن  . ومنه  من25(واملشكالت

أن يهيمن على  باستطاعته، ى األم لللقضايا والظروف اليت متّر ع .فاخلطاب إذا كان موزونا وقويا بالنسبةخطاباً 

                                                           

 80ص، 4ج .1987بريوت . دار الكتاب العريب، الكشاف ،الزخمشري -21
 .175ص، 2ج .1972، القاهرة، اهليئة العامة للكتاب، البديع حتقيق لطفي عبد التهاوين كشف اصطالحات الفنون. -22
 .32ص، 1ج .4ط، 1999القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، حتقيق حممد علي النجار، اخلصائص. ابن جين -23
 .110ص، 1997ليبيا  ،األسلوب واألسلوبية الدار العربية للكتاب، عبد السالم املسدي -24
و املوقع االلكرتوين أ ..397ص، حبث من املركز السوداين للبحث العلمي-السيد يسني حبثا عن هوية جديدة للعلوم االجتماعية يف الوطن العريب -25

http://omerhago.blogspot.com/2013/06/blog-post_9353.html 



 الخطاب اإلصالحي والنقد االجتماعي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس                                                                  المدخل

 

22 

 

من معاٍن  ومصطلحاتهمفرداته وكلماته  وذلك حسب ما حتمل، التعبريو  ومينحها القدرة على الكالم،أمة بكاملها

ومبا أن ، وبقدر ما هذا اخلطاب يتكرر يف أذهان الناس بقدرما يرتّسخ ويصبح لغته  وثقافته  وهويته ومفاهي ،

ألفاظاً؛ فهذه الكلمات واأللفاظ إهّنا يف حّد ذاهتا حتّدد اإلنسان يف و  كلماتو  أفكاراً و  نمعاو  اللغة حتمل مفاهي 

 فقد فتح القرآن الكرمي»الواحد الوايف يف كتابه فقه اللغة: يقول علي عبد.متّيزه عن اآلخرينو  دائرة من املعلومات

، بعالجها من قبل هبا أمور مل تكن العربية لتعىن فعوجلت، أحاديث الرسول للغة العربية أبواباً كثرية من فنون القولو 

واإلصالح ، واجلدل يف ما وراء الطبيعة، والعقائد الدينية، والقصص والتاريخ، وذلك كمسائل القوانني والتشريع

ودراسة مظاهر الفلك والطبيعة ، وأصول القضاء واملعامالت، ون األسرةؤ وش، والنظ  السياسية، اإلجتماعي

 .26«. وهل  جراً .نسباتواحليوان وال

فعل تواصلي بقدر ما هو فاعلية فكرية و  الكالم هو نشاط ثقايف» علي حرب يف االجتاه نفسه يقول و 

اللغة ـ نفس املستوی ، هبذا التعريف أراد حرب أن يعطي للغة ـ إذا كان قصده من الكالم .27«ذات أبعاد رمزية

يتعل  من األلفاظ إال ما يتوافق مع ما هو  الطفل ال " يضيف علي حرب أنّ ، و تأليف األفكارو  لتفعيل الفكر

  28 "موجود لديه بصورة مسبقة

، املفاهي  تسانده يف تركيب مجل جديدةو  أي إن هناك فجوات تبقى يف ذهن اإلنسان مليئة باملفردات

ة ثابتة نذعن إّن اللغة ليست طبيع"ويستطرد قائاًل ، جديدة فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مباضي الفكر معانو 

تعيد تركيبها وجتعلها ، هي تعبري عن عامل ممكن. فهي فيما تسمی األشياء بقدر ما، أو ننّفذ براجمها، ألوامرها

 ".عرب تراكيب الكالم ومركبات الفه ، ممكنة

                                                           

 118، ص 2005الوايف علي عبدالواحد ، فقه اللغة،هنضة مصر للطباعة والنشر،الطبعة الرابعة،يوليو - 62
 14ص  2001 الطبعة األوىل، دار البيضاء، املغرب، املركز الثقايف العريب، منطق حتويلي، حرب علي، املاهية والعالقة، املاهية والعالقة حنو - 72

 116املرجع السابق، ص  -  28
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 :الخطاب في مفهوم الغرب

 : قديما -1

لسباق إىل )ضبط احلدود املفهوم إذ أن أفالطون كان ا، إن اخلطاب يف املفهوم الغريب حيمل خلفية فلسفية

من مث بدأت تتبلور مالمح املفهوم ، و استنادا إىل قواعد عقلية حمددة، شحنه بداللته اخلاصة، و الفلسفي للخطاب

 .29الفلسفي للخطاب يف الثقافة اليونانية(

ة ويذهب أرسطو إىل ربط اخلطاب باملنطق )إذ يقوم املنطق األرسطي إىل حد كبري على خصائص اللغ

يهدف ، و ففكرة املنطق عند أرسطو تتأثر مبعطيات لغوية حنوية ويستعمل فيها املعطيات يف اخلطاب، اليونانية

 30.اجلدل الذي كان شائعا عند اليونانيني(و  اخلطاب عند أرسطو إىل اإلقناع يف احملاورات

 : حديثا  -2

أي يف ، البالغية يف نص ماو  قناعيةية أو اإلالتقدير و  نه )تلك اجلوانب التقومييةيعرف شولرت اخلطاب على أ       

 .31مقابل اجلوانب اليت تسمى أو تشخص أو تنقل فقط(

 ، مستمعو  يفرتض وجود راو، يف تعريف اخلطاب انه )أي منطوق أو فعل كالمي "تودوروف"ويذهب 

 .32ويف نية الراوي التأثري على املستمع بطريقة ما(

أن كل خطاب ظاهر ينطلق سرا نه فكرة مستنبطة من واقع معريف )رى ايف تعريف ميشيل فوكو للخطاب الذي يو  

شيء مل و جمرد نص سبقت كتابته بل هو اخلطاب ليس جمرد مجلة مت التلفظ هبا أ، و وخفية من شيء ما مت قوله

                                                           

 771ص، 1986بريوت. ،1معهد اإلمناء العريب مج ، املوسوعة الفلسفية العربية - 29
 .103.104ص ، 1ط، 1996، دمشق، دار الفكر، نقدية، تاصيلية، دراسة تارخيية ،النظرية والتطبيق، فايز الداية عل  الداللة العريب -30
 .48ص، 1993، املركز الثقايف بريوت، ترمجة سعيد الغامني، يلروبرت شولرتالسيمياء والتأو  - 31
 .48ص، 1993، بريوت، املركز الثقايف، ترمجة سعيد الغامني، تزفتان تودوروف.اللغة واألدب يف اخلطاب األديب -32
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، األقوال كما تعطي جمموع كلماهتاو  و اخلطاب هو النصوص .،.وكتابته ليست سوى باطن نفسها ،يقل أبدا

33(.بنيتها املنطقية أو تنظيمها البنائيو  بنائها نظامو 
. 

أو ، بأن اخلطاب ملفوظ طويل، بستيمولوجية احلديثةإلوقد قال هاريس وهو من الباحثني الذين يتميزون بالدراسة ا

إن اخلطاب هو كل لفظ يفرتض متكلما : "امييلبنفست" الباحث من اجلمل. ويعرف اخلطاب اصطالحا متتايل

 ".دف التأثري على الثاين بطريقة مااألول ه وعند، ومستمعا

من امللفوظات بوصفها تنتمي إىل نفس  يف تعريف اخلطاب اصطالحا على أنه جمموعة "ميشل فوكو"وقد اجتهد 

عن حمصورة من بل هو عبارة ، أو صورية قابلة ألن تتكرر إىل ماال هناية التشكيلة اخلطابية فهو ليس وحدة بالغية

من جهة أخرى جزء من الزمن وحدة انفصال يف و  تستطيع حتديد شروط وجودها أنه تارخييامللفوظات اليت 

بدل أن يطرح مشكلة ، واألمناط النوعية لزمانيته، التاريخ ذاته يطرح مشكلة حدوده اخلاصة وألوان قطيعته وحتوالته

     34''احنباسه املباغت وسط التواطؤ الزمن

 : الخطاب في القران الكريم

 : ومن أمثلة ذلك، مادة )خطب( يف عدة مواضع من القرآن الكرميوجاءت 

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَابِ تعاىل:﴿ الق  (.20:ص﴾ )َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتَ ي ْ

﴾ َن قَاُلوا َساَلما  َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونا  َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اْلَجاِهُلو وقال جل شأنه: ﴿

 (.63:الفرقان)

﴾ َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلُموْا ِإن َُّهم مُّْغَرُقونَ وقال سبحانه وتعاىل: ﴿

 (.37:هود)

                                                           

 .31-25ص1987، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ميشيل فوكو حفريات املعرفة.ترمجة سامل يفوت -33
  110. ص2. ط 2004ة للعلوم. بريوت.السيد ولد اباه التاريخ واحلقيقة لدى ميشيل فوكو الدار العربي - 34
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   (.37: )النبأ ) رب السماوات واألرض وما بينهما الرحمن ال يملكون منه خطابا(: وقال تعاىل

 : تعريف اإلصالح في اللغة

 : اإلصالح )اس (  1- 

 إصالحات: اجلمع

 .مصدر أصلح  / أصلح  يف / أصلح  من تقومي وتغيري وحتسني

 .مصاحلة املتخاصمني: إصالح ذات البنْي 

جتماعّية اإل( جمموعة األنشطة اليت هتدف إىل إعادة التَّنظي  للمؤسَّسات : )علوم االجتماعاإلصالح االجتماعيّ 

 .ُيْصِلُح ع ط ب ها: ي قوُم بِِإْصالِح السَّاعاتِ  .جتماعّيةاإلللوصول إىل مستوى أفضل من العدالة 

ْعُلها صاحلِ ًة لِلزِّراع ةِ : قام  الف الَّحون  بِِإْصالِح أ راضيِه ْ   .تـ ْهِيئ ُتها و ج 

ابِتـ ْرِصيِصها و تـ ْرمِ : ش ر عوا يف ِإْصالِح الِبناياِت القدمي ةِ   .يِمه 

 .ِإزال ُة الف ساِد و ِإعاد ُة األُُموِر إىل و ْجِه الصَّوابِ : قام  بِِإْصالٍح ِجْذرِي  

 .مصدر أ ْصل ح  : إصالح -2 

 أصلح )فعل(: 

 .للمتعدِّي، ، واملفعول ُمْصل حفهو ُمصِلح، إصالًحا، أصلح  من ُيصلح/صلح  يف/ أأصلح  

ِلهِ  يِّدٌ أ ت ى مبا ُهو  ص: أ ْصل ح  يف ع م   .اِلٌح و ج 

 احلجرات آية: ويف التنزيل العزيز، بينهما من عداوة وِشقاق أزال ما: أ و ما بينهما، أو ذات  بينهما، أ ْصل ح  بينهما

نـ ُهم ا) 9 ْؤِمِنني  اقْـت تـ ُلوا ف أ ْصِلُحوا بـ يـْ
ُ
 (و ِإْن ط ائِف ت اِن ِمن  امل
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 .ل ح  ما كان  فاِسداً ِمْن أ د واٍت وآالتٍ أ زال  ف ساد ها أ صْ ، عاجل  ها: أ ْصل ح  اآلل ة  

 .: جع لها ص احلةأ ْصل ح  اهلل ِلُفال ٍن يف ُذرِّيَِّتِه أ و مالِه

أ ْحس ن  : أ ْصل ح  إِل ْيهِ 
35. 

 36.''هو إعادة الشيء إىل ما كان عليه سابقا مع إزالة ما طرأ عليه من فساد": صالح يف تفسري القامسياإل

وتدل على تغيري حالة الفساد أي إزالة الفساد على الشيء ، ن الفعل أصلح وصلح وصلح"مادة إصالح"مشتقة م

ويقال أيضا هذا يصلح لك أي يوافقك وحيسن بك ويقال أيضا" صاحل لكذا فيه أهلية للقيام بذلك وبصفة عامة 

 الصالح ضد الفساد"

بفتح  -والصالح، ح إصالحاً : أصلح يصل-أيضًا  -ويشتق منه ، : مصدر صاحل يصاحل صلحاً الصلح لغة  

مشدد  -واصَّاحلا ، وصاحلا، يقال: اصطلحا، ضد الفساد وبكسرها املصاحلة واالس  الصلح يذكر ويؤنث -الصاد

 37وهو قطع النـزاع، وت صاحلا مبعىن واحد  -الصاد

ملصطلحات يأخذ مكانا هاما بني ا، الشائع يف الثقافة اإلسالمية احلديثة، مفهوم "اإلصالح" ،وبصفة عامة

ومن اإلستعماالت القرآنية هلذا اجلذر: الفعل ، بشكل واسعو  القرآنية يف احلقل الداليل للجدر "ص ل ح"

، وتارة القيام بعمل "صاحل"، "إصالح". واملستعملة أحيانا مبعىن إقامة السالم "صلح" ـ،مصدر لرسالة ال، "أصلح"

 والرجل الذي يقوم بفعل اإلصالح "مصلح". ، اء وصاحلونومبعىن الـ"صالح". والرجل املتدين "صاحل" مجعه صلح

                                                           

 110ص،  2ط، 2004، بريوت-العربية للعلوم الدار، السيد ولد أباه: التاريخ واحلقيقة لدى ميشيل فوكو -35
دار الكتب  -ويلحماسن التأ -تفسري القامسي هـ 1332احلالق القامسي املتويف احملقق حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن القاس  ، حممد باسل -36

 . 231ه اجلزء األول ص 1418العلمية بريوت لبنان الطبعة األوىل 

 64املرجع نفسه ص -37
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بعد فساده: أقامه. والصلح تصاحل القوم بينه .  الشيءويف " لسان العرب "؛ فاإلصالح نقيض اإلفساد. وأصلح 

 فسد. والصلح: السل . إذن املعىن املشرتك هو عملية إصالح وتقومي ما

 : صول اإلسالم يف رسالة التعالي أكتاب فه    من املنظور الشرعي من اصطالحامعىن اإلصالح  

 38"إرادة اخلري وتقومي العوج"

ا واإلصالح وهو ، وهو مبعىن املصاحلة، مأخوذ من الص لح: وهو عقٌد يرفُع النِّزاع :(لنموذج األولا) اصطالح 

 39.الذَّايتِّ ومعناه دال  على ُحسنه ، وأصله من الصَّالح وهو ضد  الفساد، املساملة خبالف املخاصمة

 تعريفني على سأقتصر لإلصالح املعاصرة التعريفات كثرة من الرغ  على :(النموذج الثاين)اصطالحا   اإلصالح

واجملتمعات،  األفراد يشمل متكامل كامل منهج ذلك ويصحب، اإلسالم إىل الرجوع هو اإلصالح: أولهما: فقط

 وسياسي، وهو اقتصاديو  إجتماعي إصالح دة، فهووالعبا السلوك والثقافة، ويصلح والفكر العقيدة يصلح

 .متكامل شامل تنظيمي تربوي دعوي إصالح

 عند والدنيا الدين أمور ممارسة يف أعوج ما تصويب هو:(النموذج الثالث) اصطالحا   اإلصالح -

 .40حمدثاتو  زوائد يلحقه مل الذي األصل إىل هبا والعودة، املسلمني

 اهلل خلق حيث الدين صفاء وهو، األصل إىل العودة على أن يركز أهنما ينريى التعريف هذين يف واملتأمل

 من نقية، سليمة بيئة يف وينشأ، والسنة القرآن من يتعل  أن اإلنسان على جيب حيث، الفطرة على اإلنسان

     41له تعاىل اهلل أراده الذي املنهج على يبقى حيث، األعمى التقليد و واالحنرافات االجتماعية األمراض

                                                           

 15م،ص1994، 1ط، ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، القاهرةأصول اإلسالم يف رسالة التعالي  حممود، علي عبد احللي ، فه  -38
 .15ص م،1997، 1اخلطاب اإلصالحي يف املغرب، دار املنتخب، بريوت، ط –اهلل  بلقزيز عبد -39
 "اإلصالح االجتماعي وأثره يف حتقيق األمن االجتماعي يف ضوء نصوص الوحي "عنوان البحث، بكر مصطفى طعمة بين ارشيدد  -40
 ه1397حقوق الطبع حمفوظسنة النشر -: حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع-عبد الرمحن بن حممد بن قاس  العاصمي النجدي - 41

 .527ص 4، وحنوه املغين م128ص -5م 
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    42: معاقدة يتوصل هبا إىل إصالح بني متخاصمنيشرعمن منظور الالصلح 

 أنواع الصلح:

  قال ابن القي : 

فهذا ، اهلل سبحانه ورضى اخلصمني ىالصلح نوعان: األول: الصلح اجلائز بني املسلمني هو الذي يعتمد فيه رض»

، قاصداً للعدل، عارفاً بالواجب، املاً بالوقائعفيكون املصلح ع، وهو يعتمد العل  والعدل، أعدل الصلح وأحقه

 .43فدرجة هذا املصلح أفضل من درجة الصائ  القائ 

، أو إحالل بضع حرام، كالصلح الذي يتضمن حترمي بضع حالل،  والثاين: الصلح الذي حيل احلرام وحيرم احلالل

أو ظل  ، أو تعطيل حد، اط واجبأو إسق، أو أكل ربا، أو نقل نسب أو والء عن حمل إىل حمل، أو إرقاق حر

 .44«فكل هذا صلح جائر مردود، ثالث وما أشبه ذلك

   :وأنواعه يف الرتتيب التايل وميكن استخالص مفهوم اإلصالح

ويف ، وعبادته، وتوحيده، يف عقيدته، أن ُيصلح اإلنساُن عالقته مع ربه: اإلصالح بين العبد وربِّه -

 إخالص النية له وحده جل جالله.

وغريها من ، والكذب والغش والنميمة، بأن يُطهِّرها من اخلبائث والرذائل :ح العبد نفسهإصال -

 األخالق الفاسدة الرديئة.

 والغيبة والنميمة.، والكيد واحلسد، بأن يبتعد  عن املشاحنِة واملنافرةِ  :العبُد ما بينه وبين الناس إصالح -

                                                           

والصدقة(( قالوا: بلى، قال: )) إصالح ذات البني...(( احلديث، وسيأيت  ،يشري اىل قول النيب: ))أال أخربك  بأفضل من درجة الصالة والصيام - 42
 (.40-39ص )
م 1991ه/1411بريوت لبنان سنة النشر–دار الكتب العلمية  -اعالم املوقعني عن رب العاملني -بكر الزرعي) ابن قي  اجلوزية( أين حممد ب-43
 109. ص1ط

 109، صاملرجع نفسه -44
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وقد رتَّب اهللُ عليها األجر  ، ويوصي هبا، وحيث  عليها، عز وجل حُيب ها اهللُ ، فاإلصالُح بني الناس عبادة عظيمة

 واملثوبة .

ه ومال ه قلُبه من أحسن ، ويبذل جاهه لُيصلح بني املتخاصمني، واملصلح بني الناس هو ذلك الذي يبذُل جهد 

 وأصفاها.، وأزكاها، الناس قلوبًا

 Continuite /Processusمواصلة اجتماعية  مصطفى حمسن يصري "سريورة أو"اإلصالح بالنسبة لألستاذ 

 45مستمرة ودائمة"

إصالح مشويل ناظ  ، إذن، "إنه، وختطيطات، سريورات اسرتاتيجيات واختيارات، حتول، وهو بالنسبة له هو تغيري
46(.83وغري منفصل عن املسار الدميقراطي برمته")ص، ومتساوق معه، للكل اجملتمعي

 

 : صالحكما يعرفه رجال اإل  "اإلصالح" -

))اإلصالح كلمة واضحة املعىن مفهومة لغة : يف مقال يف "جريدة البصائر" أورد أبو يعلى الزواوي مفهوم اإلصالح

على أن اإلصالح حممود وضده مذموم ، وامجع العقالء من مجيع امللل والنحل، وهي ضد اإلفساد، وشرعا وعرفا

الوضعي فلذلك رد اهلل على املنافقني الذين و  لعقلي والعريفغري أن اإلصالح الشرعي املؤيد من التنزيل خري من ا

ومن الناس من يقول آمنا باهلل : "فاخرب عنه  ربنا جل جالله بقوله، ادعوا اإلصالح بالزور  والبهتان والباطل

فسدون وإذا قيل هل  ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال إهن  ه  امل ..واليوم اآلخر وما ه  مبؤمنني

حىت يف ، مث اإلصالح العام، ولكن ال يشعرون". مث إن مرادنا حنن باإلصالح هو اإلصالح الديين الشرعي أوال

                                                           

 .83ص1999اخلطاب اإلصالحي الرتبوي، املركز الثقايف العريب،  مصطفى حمسن، -45
 83ص ،املرجع نفسه -46
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" اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها ال اله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن : شراك النعل كما قال رسول اهلل

 الطريق".

 47الواقع يف التوراة واإلجنيل بالزيادة   والنقصان ((...فمجيء النيب كان جميئا إصالحيا لتحريف 

اليت   ونستطيع أن نستشف نظرة الشيخ بيوض إىل خطاب اإلصالحي من خالل  خطابه للحركة اإلصالحية

ال نرتك الدعوة إىل اهلل ، جتيب طائفة وتبقى أخرى نأ))..من طبيعة الدعوة : كانت تبنتها مجعية العلماء املسلمني

ذلك هو  ..يفرتق الناس أنرتك املدارس واجلمعيات والنوادي وهذه احلفالت خوف االفرتاق والشقاق أن خوفا من

من احلمق مبكان أن نرتك الدعوة إىل اإلصالح حىت يفه  الناس إهن  ال يفهمون إال بالدعوة  ..الضالل املبني

املصلحني و  دعوة اإلصالح..  خلقهسنة اهلل يف، الرفضو  من طبيعتها أن تقابل بالقبول -اإلصالحية –والدعوة 

مث يصبح ، ويكون اقرب الناس إليه عدوا له يناصبه العداء، يكون صاحب الفكرة اإلصالحية وحده أول األمر

حىت إهن  ليغلون فيه نكبح ، اشد الناس حتمسا ونصرة له -إذا فهموا وشرح اهلل صدوره  لإلصالح –هؤالء 

 48وجربناه يف دعوتنا((، ذلك ما بلوناه واالعتدال، نأمره  باألناةو  مجاحه 

: اإلصالح التعريف املنهجى وخصائص مفهوم( "اخلرطوم ةأستاذ الفلسفة جبامع)صربي خليل ويقدم الدكتور 

 وبالتايل، ينظر منها للمفهوم اليتعلى الوجه السابق بيانه هو تعدد الزوايا  اإلصالحومرجع تعدد تعريفات مفهوم 

 إليهمنظور  اإلصالحنرجحه ملفهوم  الذيتكامل ال تناقض. والتعريف  عالقة هيالتعريفات بني هذه  العالقةفان 

سلمي(  جزئياإلصالح )كتغيري تدرجيي  أدلة . ومنيسلم جزئي تدرجيي تعريفه بأنه:تغيري يه، ةمنهجي زاويةمن 

                                                           

 28ص ،يدة البصائر السنة األوىلجمموعة جر  - 47
 األمر وأن وينقص يزيد اإلميان وأن اإلميان من املنكر عن النهي كون بيان: باب اإلميان،: كتاب -مسل  صحيح، النجدي محود الشيخ - 48

 (.49/78)ص 2012 ،لبنان البشائر دار اصدارات واجبان، املنكر عن والنهي باملعروف
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فإن ، فإن مل يستطع فبلسانه، ) من رأى منك  منكرًا فليغريه بيده إن استطاع: صلى اهلل عليه وسل الرسول  قول

  .49(ليس بعد ذلك من اإلميان شيء، وذلك أضعف اإلميان .مل يستطع فبقلبه

عرب عنه أبو بكر الصديق )رضي اهلل عنه( بقوله  الذيأمهها التقومي  ةعد أشكال، ويأخذ اإلصالح كنمط للتغيري

 50قوموين(وإن أسأت ف، فإن أحسنت فأعينوين، )إين قد وليت عليك  ولست خبريك 

  والقبول املطلق إىل موقف نقدي قائ  على اخذ، الرفض املطلق موقفيوالتقومي يعرب عن موقف يتجاوز كل من  

 .أداء دورها يففهو نقد للسلطة لتقوميها هبدف الكشف عن أوجه قصورها  ، اخلطأورد ورفض ، وقبول الصواب

هلل : ملن يا رسول اهلل !؟ قال: قيل، الدين النصيحة) ومن أشكال اإلصالح النصح لقوله )صلى اهلل عليه وسل (

 عظه.. بل جيب و ،فسق اإلمام وظلمه وألئمة املسلمني وعامته ( يقول الباقالين بعدما ذكر، ولكتابه ولرسوله

 51.(186)التمهيد  ترك طاعته يف شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اهلل(، و ختويفهو 

 :ريممن خالل القرآن الك -اإلصالح -مصطلح  -

نعمل على حصر بعضها على سبيل توسيع الدائرة ، ترددت كلمة اإلصالح يف القرآن الكرمي مبعاين متباينة      

 : قال اهلل تعاىل يف سورة النساء.الداللية ملفهوم اإلصالح

 [.114]النساء: في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ال خير

صالح كما يقول حممود الطهاري يف كتابه مفهوم اإلصالح:"املقصود من اإلصالح بني أناس هو أيضا مفهوم اإل

واإلصالح بني الناس حيتاج فيه إىل كتمان أن ، والتحدث به يعترب شر كبري، من اخلري الذي قد يرتتب على إظهاره

                                                           

 .األول اجلزء – الثاين اجمللد هـ،1417 الثالثة الطبعة -اجلزائرية الشركة الناشر الطاليب، عمار دكتور دادإع -باديس ابن آثار كتاب - 49
 .األول اجلزء – الثاين اجمللد هـ،1417 الثالثة الطبعة -اجلزائرية الشركة الناشر الطاليب، عمار دكتور إعداد -باديس ابن آثار كتاب - 50
 الكتب دار – النصيحة يف جاء مبا – اهلل رسول عن صلة الربوال كتاب – الرتمذي سنن الصحيح اجلامع رتمذيال سورة بن عيسى بن حممد – 51

 .2051 حديث - لبنان بريوت –  العلمية



 الخطاب اإلصالحي والنقد االجتماعي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس                                                                  المدخل

 

32 

 

هود: ]ويقول اهلل تعاىل يف سورة  52". يكون األمر به والسعي إليه بني من  يتعاونون عليه بالنجوى فيما بينه

 .ما توفيقي إال باهلل، وإن أريد إال اإلصالح ما استطعت: على لسان نبيه شعيب عليه السالم [88

وفيما هنى عنه مادمت ، ويضيف حممد الطهاري:" واملعىن يدل على إرادة اإلصالح العام فيما أمر اهلل تعاىل

 .53املنكر"ألنه أمر معروف وهني عن  أستطيعه

ويضيف كاتبنا هبذا  .[117هود:  ]."مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى وأهلهاويقول اهلل تعاىل:  

الصدد:"ما كان من شأن ربك وسنته يف االجتماع البشري أن يهلك األم  بظل  منه. يف حال كون أهلها يف 

ويف اآلية وجه آخر وهو أنه ليس ، ه  فيهااألرض متجنبني للفساد والظل  وإمنا أهلكه  ويهلكه  بظلمه  وفساد

 .54من سنته تعاىل أن يهلك القرى بظل  يقع فيها مع تغري الظل  بالشرك

 :و من اآليات الدالة علي أن اإلصالح يوطد العالقات بني األفراد يف اجملتمع

 [. 10]احلجرات:  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترحمون

وهنا تظهر فضيلة اإلصالح واملصلحني يف سبيل نيل رمحة ، يعصف باإلميان والدين، العداوة والبغضاء داء مدمر

 .اهلل تعاىل

فيما يناهل  يف سبيل إصالح الفاسدين من إيذاء وإيالم وكيد وقتل قال ، واملصلحون حيتسبون وجه اهلل سبحانه

 : ته  لرسول اهلل يف حمارب، تعاىل يف بيان ما تفنن به املشركون

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير  

 ، كما يتقنها الكاذب،  [. وأدعياء اإلصالح كثريون فالكالم صنعة يتقنها الصادق30]األنفال:الماكرين
                                                           

 24ص  1984املؤسسة الوطنية للكتاب  حممد عبدهو  حممود الطهاري مفهوم اإلصالح بني مجال الدين األفغاين - 52
 25، صاملرجع نفسه -53
 25، ص املرجع نفسه -54
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 ، واإلصالح بال حياء وال خجل، حبل إن املفسدين ال يتحرجون من أن يصفوا فساده  وإفساده  بالصال 

وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنمانحن مصلحون أال إنهم هم المفسدون ولكن ال قال تعاىل:  

 .[11/12 :البقرة]. يشعرون

ي ِفي َوقاَل ُموسى أِلَِخيِه هاُرونَاْخُلْفنِ : يُوصي أخاه هارونو قد قال تعلى على لسان نبيه موسى عليه السالم 

 [.142]األعراف:  َوال تَ تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ  َوَأْصِلحْ قَ ْوِمي 

﴿َوَيْسأَلُوَنَك َعِن  قال تعاىل ، وقد ورد لفظ اإلصالح ألحوال اليتامى وشؤوهن  بشكل صريح يف كتاب اهلل

ٌر َوِإْن ُتَخاِلطُوُهْم فَِإْخَوانُكُ  ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاء اللَُّه  ْم َواللَُّه يَ ْعَلُم اْلُمْفِسدَ اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح لَُّهْم َخي ْ

 [.220: البقرة] ألْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ﴾

﴿َوِإْن  العالقات الزوجية بدءًا من، وجاءت النصوص الشرعية العديدة اليت نصت على إصالح أحوال األسر

نَ ُهَما ِإنَّ اللَّهَ ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَ  ا يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ  َكاَن ابْ َعثُوْا َحَكم ا مِّْن َأْهِلِه َوَحَكم ا مِّْن َأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصالح 

ا َخِبير ا﴾  [. 35: النساء] َعِليم 

 : في القران الكريم من أنواع اإلصالح

 اإلصالح بعد التوبة: .1

 [.160]البقرة: تابُوا َوَأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا فَُأولِئَك َأتُوُب َعَلْيِهْم َوَأنَا الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  الَِّذينَ  ِإالَّ ومنه قوله تعاىل:

 [.102:التوبة]) وخلطوا عمال صالحا وآخر سيئا(وقال تعاىل 

 إصالح ذات البين: .2
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 ين: والبنُي يف كالِم العرب يأيت على وجهني متضادَّ ، ومعىن ذات البني: صاحبُة البني

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجواُهمْ ويأيت مبعىن الوصل.ومنه قوله تعاىل: ، فيأيت مبعىن الفراق والُفرقة ِإالَّ َمْن  ال َخي ْ

ا َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجر   َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك ابِْتغاَء َمْرضاِت اهلل ِإْصالٍح بَ ْيَن النَّاسِ  أ وْ َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف 

ا  [.114]النساء: َعِظيم 

نَ ُهما َوِإِن اْمَرَأٌة خاَفْت ِمْن بَ ْعِلها ُنُشوزا  َأْو ِإْعراض ا َفال ُجناَح َعَلْيِهما وقوله تعاىل:  َأْن ُيْصِلحا بَ ي ْ

ا ٌر َوُأْحِضَرِت اأْلَنْ ُفُس الشُّحَّ َوِإْن ُتْحِسُنوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اهلَل كاو ُصْلح  : النساء]تَ ْعَمُلوَن َخِبير ا َن ِبماالصُّْلُح َخي ْ

128.] 

العالقات  بدءًا من، وجاءت النصوص الشرعية العديدة اليت نصت على إصالح أحوال األسر

ا يُ وَ  الزوجية ا مِّْن َأْهِلِه َوَحَكم ا مِّْن َأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصالح  فِِّق اللَُّه ﴿َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُوْا َحَكم 

ا َخِبير ا﴾ نَ ُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليم   [. 35: النساء ] بَ ي ْ

َعلََّقِة َوِإن ﴿َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن تَ ْعِدُلوْا بَ ْيَن النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُلوْا ُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذُروَها َكاْلمُ :قال تعاىل

 [. 129:النساء[ ْا فَِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفور ا رَِّحيم ا﴾ُتْصِلُحوْا َوتَ ت َُّقو 

 [.10 :احلجرات] فََأْصِلُحوا بَ ْيَن َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُموَن ﴾): وقال أيضا

 األجر العظيم للمصلحين:

َوَأقاُموا  ِذيَن يَُمسُِّكوَن بِاْلِكتابِ َوالَّ فقال تعاىل: ، على اإلصالِح أجًرا عظيًما -عز وجل -رتَّب اهلُل 
 [.170]األعراف:   اْلُمْصِلِحينَ  الصَّالَة ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجرَ 
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 َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ ُلها َفَمْن َعفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اهلل ِإنَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ وقال تعاىل:

 [.4]الشورى: 

فقد أتى بابًا عظيًما من ، وهنيًئا ملن أصلح بني متشاحنني، ًئا ملن كانت له يُد إصالٍح بني الناسفهني

  أبواب اخلري.

 ِإْصالِحها َوال تُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض بَ ْعدَ قال تعاىل: ، وقد هنى اهللُ عن الفساد يف األرِض بعد إصالحها

 [.56]األعراف:  اهلل َقرِيٌب ِمَن الُمْحِسِنينَ  َواْدُعوُه َخْوف ا َوَطَمع ا ِإنَّ َرْحَمتَ 

ا َوقَاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن﴾) :وقال عزوجل  [.33:فصلت] َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوال  مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلح 

  [10 :فاطر ] فَ ُعُه﴾﴿إليه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ رْ  :قال تعاىل

 اإلصالح في الحديث النبوي الشريف:

أفضل  من من  أال أُخربُك )) قال: قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسل :  -رضي اهلل عنه-عن أيب الدَّرداء  .1

 ((لقةفساد ذات البني هي احلا فإنّ  ،صالُح ذات البين))، قالوا: بلى، قال: ((؟درجة الصِّيام والصَّالة والصَّدقة

 55[...]سنن الرتمذي

روى الطرباين والبزار عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلل : ))أفضل الصدقة  .2

 .56[سنن أيب داوود] ذات البني(( إصالح

                                                           

وهذا لفظه بتقدمي الصالة على الصيام، واألكثرون على تقدمي الصيام على  ،(27508( ح)500/  45أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 55
وصححه  ،(، وقال: هذا حديث صحيح2509( ح)663/  4(، والرتمذي يف سننه )4919( ح)280/  4وأخرجه أبو داود يف  سننه ) ،الصالة

 (.2814( ح)3/70(، وصححه أيضا األلباين يف صحيح الرتغيب )2159لبزار كما يف البحر الزخار ح )ا
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روى البخاري يف التاريخ الكبري والبيهقي يف شعب اإلميان، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن رسول اهلل   .3

]صحيح  ذات البني، وخلق حسن(( صالحا عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصالة، وقال: ))م

 .57[البخاري

 فساد )ضد اإلصالح(: حاديث التي تتناول الفساد أو اإلاأل

 إحدامها وتعريف فه  يصعب حيث، بعضهما عن نفكانت ال متالزمتان مفردتان والفساد واإلصالح

تتناىف  حالة اعتباره دون الفساد معىن على االستدالل يصعب غويةالل الناحية فمن، األخرى تعريفو  فه  دون

 عنه يصدر أن يعين الفرد صالح وبأن  ،الفساد ضد الصالح أن يتضح سبق مما واإلصالح الصالح مبدأ مع

 .الناس بني والبغضاء العداوة أعمال كإزالة وكذل، حسن كلفعل

 : يف األمة منها ما هو واقع بل كلها واقعة -فساداإلصالح لغة ضد اإلو  –بظهور مفاسد  وقد أخرب النيب 

فساد سياسي ففي احلديث: ))إذا ضيعت األمانة فانتظروا الساعة قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول اهلل؟  - أ

 .58قال: إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظروا الساعة((

 .فساد خلقي - ب

                                                                                                                                                                                     

(، والبيهقي يف شعب اإلميان 2059( ح) 2/440والبزار كما يف كشف األستار ) ،(31( ح)13/14أخرجه الطرباين يف الكبري ) -56
(، 335( ح) 1/275(، وعبد بن محيد انظر: املنتخب )445( ح)2/  1) واخلرائطي يف مكارم األخالق ومعاليها ،(10581( ح)223/(20)

، وحديثه هذا حسن، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب «رواه الطرباين والبزار، ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنع (: »3/321وقال املنذري )
 ( مبجموع طرقه2639ويف الصحيحة) ،(2817( ح)3/71)

( 256(، وابن املبارك يف الزهد )10579( ح )20/220(، والبيهقي يف شعب اإلميان )1/63ري يف التاريخ الكبري )أخرجه البخا - 57
(، وحسنه السيوطي يف اجلامع الصغري كما يف فيض 10582وصحيح اجلامع ح) ،(1448(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح)739ح)

 (.5/457القدير: )

 بن عطاء عن علي بن هالل حدثنا سليمان بن فليح حدثنا سنان بن حممد حدثنا  6131احلديث رق ع األمانة باب رفرواه البخاري -85
 إذا قال اهلل رسول يا إضاعتها كيف  قال الساعة فانتظر األمانة ضيعت إذا وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال رضي اهلل عنه قال هريرة أيب عن يسار
 ديث صحيح.ح ،الساعة فانتظر أهله غري إىل األمر أسند

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14837
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14837
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16799
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16799
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17253
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17253
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625#docu
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 الحديث في فساد القلب:أ_ 

إذا صلحت صلح اجلسد   ال إن محى اهلل يف أرضه حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة..أال وإن لكل ملك محى أ))
 .59((كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

مثل القائ  يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار وشرب اخلمور ففي احلديث: ))

 سفلها إذا استقوا من املاء مروا على  من فوقه ، فقالوا: بعضه  أعالها وبعضه  أسفلها، وكان الذين يف أ

أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا، ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوه  وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديه  جنوا لو 

 60((وجنوا مجيعا

 فساد اجتماعي:  –د 

اء مؤمن تقي عيبة اجلاهلية وفخرها باآلب إن اهلل عز وجل قد اذهب عنك الفخر باآلباء ففي احلديث ))  - أ
دم من تراب ليدعن رجال فخره  بأقوام إمنا ه  فح  من فح  جهن  أو ليكونن آدم و آوفاجر شقي انت  بنو 

 61((أهون على اهلل من اجلعالن اليت تدفع بأنفها النت

                                                           

ن ا ، أ ن ا اْلم ْرو زِي   احلْ ْفِصي   أ مْح د   ْبنُ  حُم مَّدُ  س ْهلٍ  أ بُو )حديث مرفوع( و أ ْخبـ ر ن ا47رواه البخاي رق  احلديث:  -59  اْلم كِّيِّ  ْبنُ  حُم مَّدُ  اهْل ْيث  ِ  أ بُو ق ِدم  ع ل يـْ
 ْبنُ  حُم مَّدُ  ، ثـ ن ا اْلف ر ْبرِي   م ط رٍ  ْبنِ  يُوُسف   ْبنُ  حُم مَّدُ  ، ق اال: أ ن ا الشَّب ِوي   ُعم ر   ْبنُ  حُم مَّدُ  ع ِلي   أ بُو ، أ ن ا اْلع يَّارُ  س ِعيدٍ  أ يب  ْبنُ  س ِعيدُ  ح. و أ ن ا اْلُكْشِميه يِن  

ْعتُ ع اِمرٍ  ، ع نْ از ك رِيَّ  ، ثـ ن ا نـُع ْي ٍ  أ بُو ، ثـ ن ااْلُبخ ارِي   اِعيل  ِإمْس   ْبنِ  ِإمْس اِعيل   : مسِ  ْعُت ر ُسول  اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّ   يـ ُقوُل: ،  ب ِشريٍ  ْبن   النـ ْعم ان   ، ق ال  مسِ 
 احلْ الُل بـ نيٌِّ و احلْ ر اُم بـ نيٌِّ..

( ورواه امحد يف مسنده مسند الكوفيني 3/193()2493رواه البخاري يف صحيحه. كتاب الشركة.باب هل يقرع يف القسمة رق  احلديث ) - 60
 (30/310()18361ديث )بشري رق  احلمسند النعمان بن 

 
( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برق  8/7) - 8488-والطرباين (.17/423) -8381-( وأمحد 13/320) -4452-رواه أبو داود - 61

(1787). 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=57241
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=30718
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=30718
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=17879
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=30251
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31066
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6817
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6817
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1548
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3010
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4099
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1733
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حساب، والطعن يف األنساب، أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يرتكوهن: الفخر باألفساد اجلاهلية: )) –ب  
    62((واالستسقاء بالنجوم، والنـِّي احة

))فسنن التغيري البّناء ال ميكن أن حتدث من خالل ُخطب عاطفية تغّبش الرؤى  أو من خالل مسريات حاشدة 

يف سري تلهب اجلوى  أو بعصا سحرية تفاجئنا )باملدينة الفاضلة( يف حملة بصر !. وال شك أن هذا خمالف ملا جاء 

إذ ه  صلوات اهلل عليه  وسالمه أول وأفضل من قاد مسرية اإلصالح الشامل يف ، وسنن األنبياء واملرسلني

مع مراعاة سنة ، جمتمعاهت  فل  يتجازوا قانون "اعقلها وتوكل " بل سعوا ببذل األسباب كلها والتوكل على مسببها

 ما بقوم عمل اجلاد املثمر  كما يف قوله تعاىل: " إن اهلل ال يغريالبدء والتدرج بتغيري األنفس باإلميان وتأهيلها بال

 [ 13" ]الرعد حىت يغريوا ما بأنفسه 

وإن تعودوا نعد ولن تغين عنك  فئتك  ، وإن تنتهوا فهو خري لك ، وقوله تعاىل ))إن تستفتحوا فقد جاءك  الفتح

 [. 19]األنفال وأن اهلل مع املؤمنني((  شيئا ولو كثرت

. إىل غريها من السنن الباهرة الكثرية اليت تُغفل .،ذه معية خاصة تتناسب مع مقدار اإلميان وعمقه يف النفوسوه))

، عند التخطيط وتُغمر حال التنفيذ  ويكون يف هناية املطاف مرّد األمر إليها واالعتبار عليها يف النهضة والتمكني

 63.((.تقدمها حنو حضارة عاملية مثلىو ، وهبذا املنهج اآلمن تواصل مسرية اإلصالح تألقها

 

 

 

 

                                                           

 ، اجلزء الثاين29سالة، ص: ، وإعانة املستفيد للشيخ صاحل الفوزان، ط/ مؤسسة الر 328: 326فتح اجمليد، ط/ دار الكتاب العريب، ص  - 62
 جممـوع: انظر"  املنهجي واألمن.. اإلصالحي اخلطاب" البحث عنوان واملعادن للبرتول فهد امللك جبامعة األستاذ القحطاين علي مسفربن  - 63

 . 73-70 ص السالكني مدارج هتذيب يف مثله كالم القي  والبن ، 428-427/ 10 الفتاوى
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 : الفصل األول

 : ي في المغرب العربياإلصالح الخطاب: المبحث األول

حيث تباينت ، ي قدميا بني علماء املغرب العريب خاصة يف القرن الثامن عشراإلصالح ظهر مفهوم اخلطاب   

نتجت عن ذلك ، النقاش بينه  على مواضيع شىتواحتدم ، الرؤى ووجهات النظر بني أهل العل  والفقه والفكر

ولفتت انتباه املفكرين غربا وشرقا يف العامل اإلسالمي مما وسع دائرة النقاش حول ، مفاهي  جديدة فرضت نفسها

يف إشارة إىل االندماج مع اخلالفة العثمانية أو فك الوثائق منها ، عدة مفاهي  متقابلة على غرار اخلالفة والوطنية

وبينما ، املادة"، "الروح، التقليد"، "التجديد. أيضا مفهومي"العقل والنقل")الوطنية(.  ين حبدود األوطانوالتغ

فكان بعض املفكرين . تأثرت الثانية بالثقافة الغربية الوافدة"، استندت األطراف األوىل على األصول املوروث الديين

أي الوطن ، لوطن جزء صغري ال يتجزأ من الوطن الكبريينادون بالوحدة أي البقاء حتت السلطة العثمانية "فا

 . 64أو التونسيأو اجلزائري هو قس  من الوطن العثماين"، الطرابلسي

 

 : لى االنفصالفة العثمانية  والوطنية الداعي إالخالبين مفهوم : ولالمطلب األ

حتالفا متينا معقوال  -ن التاسع عشرخالل القر  –لقد حتالف مصطلحا الوطنية و اخلالفة يف العقلية املغاربية    

" أخذت ويستوجب الدفاع عن مصاحل املنطقة، فعندما محلت الوطنية داللة "الواجب الذي تقتضيه األوضاع احمللية

وتعترب القضية اجلزائرية والتونسية من واملوكول هلا القيام هبذا الواجب". اخلالفة معىن "اجلهة الشرعية واملؤهلة

"الصور اليت حتالفت فيها الوطنية مع اخلالفة وحتاورتا فيما نتج مبناسبتها خطاب النخبة املغاربية  القضايا اليت أ

الدولة  -وكان قائدا للثورة ضد االحتالل  -وقد راسل األمري عبد القادر أثناء االحتالل الفرنسي للجزائر . بينهما"
                                                           

 130. ص1991اجلزائر. -ديوان املطبوعات اجلامعية–تاريخ قسنطينة. مراجعة و تقدمي وتعليق حيي بوعزيز  –حممد الصاحل العنرتي  -64
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"الينيشارية الذين كانوا : هة إىل السلطان حيث قاليف رسالة موج 1941العثمانية معرتفا حبقها يف اخلالفة سنة

 العدو ،وسلط عليه  من ال يرمحه ..، عاقبه  اهلل. ملا خرجوا عن طاعة أمري املؤمنني والدك املرحوم، باجلزائر

بني  والبحر الكافر وحال. واخلزائن والذخائر واستوىل على األموال ،واملدائن وملك القرى..فبدد مشله .. الكافر

واملسلمون  وأوطاهن .. وأوالده  ويدافع عن حريته ، مع شدة حاجته  إىل من يقوم هب ، ملسلمني وبني سلطاهن ا

فأبصاره  إلعانتك ، نك العايل األدراجصغري ح ون إليهظرون من غريك إفراج وال ملجأ يلجؤ هبذا القطر ال ين

وان قيل العسكر فعندك ، ندك املال الكثريفع، وأمدادك الطامعة وقلوهب  مبحبتك وذكرك طافحة فان قيل مال

وباملقابل كان ينادي دعاة احلداثة واالنفتاح على الغرب بالوطنية أي االنفصال عن اخلالفة . 65العسكر البحر"

وذلك هروبا من الضرائب ، واجلزائر، وتونس، أي انفصال ليبيا، واالنشغال بالداخل يف احلدود اإلقليمية لكل وطن

 . كاة اليت تدفع سنويا ليت  تقسيمها مرة أخرىالز ، واألموال

ي لنشر الوعي والتنبيه باخلطر احملدق باألوطان املغربية اإلصالح إحدى اجلمعيات الليبية معتمدة اخلطاب وظهرت

وسن روادها إبراهي  سراج ، نونا يسمى" فوائد ونصائح خريية"اعلى غرار االحتالل الفرنسي للجزائر وقد سنت ق

محد احلسني ومحزة طافر املدين وبتدبري من أعضاء هذه احلركة جاء يف خطبة من اخلطب اجلمعة وأ، الدين

 : بطرابلس

، وهو إىل حيك  ساير، أما علمت  مبن جزر اجلزاير، وتوقظك  حوادث الغرب والشرق وأنت  نائمون، "أنت  غافلون

واديه ، وكيف تقلص يف علمت  مبن شرب النيل وتفرغ إىل افرتاس األخرى أما، أما علمت   مبن تتودد وجه اخلضرا

فقد بلغ اه الذي ينادي باخلالفة واألصالة، باملقابل فقد كان هناك من يسري عكس االجت 66".ظلك  الظليل

بأنصار الوطنية أن ينادوا باإلدماج وتقارب الرؤى بني الوطن اجلزائري واالحتالل الفرنسي فقد قال حممد بن 
                                                           

م، الدار  1871إىل  1816، من بيا" عند:  عبد اجلليل التميمي، حبوث ووثائق يف التاريخ املغريب، تونس، اجلزائر، لي5راجع الوثيقة رق  " -65
 .مننفس املصدر227"، ص. 6؛ وانظر كذلك الوثيقة رق  "225-222 ، ص.1972، 1التونسية للنشر، ط. 

، وقائع حماكمة أول تنظي  سياسي يف ليبيا، املؤسسة م( 1911-1882بدايات اليقظة العربية والنضال الشعبي في ليبيا )أمحد صدقي الدجاين،  -66
 . 27، ص. 1977، 1العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط. 



 -دراسةلغوية–الفصلاألولالخطاباإلصالحيوالنقداإلجتماعيعندالشيخعيدالحميدبنباديس

43 

 

ع التقارب املغريب الغريب قبل جميء فرنسا"أما املسألة اليت تعلقت هبا أكثر من غريها فهي عثمان احلشائشي مبوضو 

. بني الفرنسيني والعرب وقد كان شغلي الشاغل قبل احتالل فرنسا لتونس دراسة الطرق الكفيلة بتقريب الشقة

 لتقارب وهكذا فقد ألفت كتاباوكنت كلما هتيأت يل الفرصة ال أتردد يف القيام مبا يف مقدوري حىت أيسر هذا ا

ثر انتصاب اإليالة إ حيث شبت ثورة. 1881عنوان الذرة النقية يف النوايا الصادقة للحكومة الفرنساوية سنة ب

ونلمس يف هذه النصوص األدبية اليت اقتطفناها من بعض 67".. احلماية حاولت فيه إبراز املقاصد التمدينية لفرنسا

 بني دعاة األصالة وأنصار التجديد وحول مفهوم، و سعة اهلوة بني املفاهي  اإلسالمية الرسائل والكتابات القدمية

 حبد ذاته وذلك فيما يتعلق بإصالح نظام احلك  الذي كان سائدا آنذاك فجاءت خطاباهت  متباينة اإلصالح

لة إىل يكتب رسا، يبفهناك حسونة الطرابلسي املتأثر بالفكر التنويري الغر ، أحيانا بالتصريح ومرات بالتلميح

وتنصيب ابنه علي باشا يف نظام  وذلك من أجل إهناء حك  يوسف باشا 1832، احلكومة امللك لويس فيليب

عليه أن  بل، على احلاك  أال يتبع حك  أسالفه للبالد حيث نلمس النتائج السيئة من ذلك ":دميقراطي فيقول

أن يؤمن ، ضا أن يلزم على قبول مبدأ مشاركته يف احلك الالئق أي من ويكون، يتخذ النظام الفرنسي قدوة له

 . 68ويضمن احلقوق الشخصية"، امللكيات الفردية

املنتهجة فيه  يدولوجيااأل عن إن هذا النص حيمل من التيمات اللغوية ما جيعله متماسكا بصرف النظر

، الضمان، التأمني، املشاركة، البالد، "احلاك ذلك منها  فنستشف األدوات املستعملة للتماسك النصي وخنص

 "         ..سالف، األالفرنسي، األفراد، احلقوق

                                                           

، 1، ترمجة حممد املرزوقي، الدار التونسية، تونس، ط. الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبالد التوارقاحلشائشي، حممد بن عثمان -67
 45-42"، ص. رحلته. وعن الظروف اليت أحاطت بفكرة التقارب عند احلشائشي، راجع الفصل األول من "39، ص. 1988

، م 1871إلى  1816بحوث ووثائق في التاريخ المغربي، تونس، الجزائر، ليبا، من ي، " عند:  عبد اجلليل التميم5راجع الوثيقة رق  " -68
 . من نفس املصدر. 170"، ص 6؛ وانظر كذلك الوثيقة رق  "225-222، صص. 1972، 1الدار التونسية للنشر، ط. 
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ففي العبارة األوىل"على ، وقد كرر كلمة حاك  ثالث مرات يف وضعيات متباينة كل منها خيدم سياقا خاصا

ص الذي وهذه اللبنة األساس ختدم السياق العام للن، " جاءت امسا للفاعل الذي يقوم بدور احلك ..احلاك 

لفاعل وإمنا جاءت  ولكن هذه املرة مل تكن إمسا. مث كرر هذه املفردة ثانية، يتحدث على "نظام حك  معني"

ما قبلها مبا بعدها يف  الفقرة السابقة وما يليها فرتبط " لتوطد العالقة بني عناصر..مصدرا"حك  أسالفه

مث تتكرر كلمة"حك " مرة أخرى ، املفهوم العام للنصويوحد ، الذي ينتقل بني التيمات البارزة، االسرتسال النصي

واإلضافة للتخصيص ، ليس من باب التكرار وإمنا لفرض التوضيح التدقيق فجاء املصدر األول مضافا، مصدرا

فأشار إىل أن احلك  الذي هو كائن"حك  األسالف" والذي وضعه الكاتب يف خانة اخلطأ مث قدم النموذج الذي 

من ذلك فهو يعرض الداء نتبني من هذا "حك  الشراكة" و  ملشاركة يف احلك " كأنه يريد من ذلكحيبذه يف عبارة"ا

، السيئة، األسالفن مثل"الفرنسيو لى جمموعة من املتقابالت اللغوية وركز الكاتب يف نصه ع. مث يقدم البديل

 ". القدوة

من . وكذلك األشياء تعرف بأضدادها، ونما جيب أن يكإىل  حىت يوضح التباين املوجود وينتقل من ما هو كائن

جهة أخرى ينظر"محدان خوجة" إىل إصالح احلك  من زاوية خمتلفة فهو يؤمن بالتجديد الذي ال ميس التشريع 

إن كل عصر له متطلبات  ": يقول فيها. م1833اإلسالمي فقد كتب رسالة إىل السلطان العثماين سنة 

وجب التخلي عن القدمي حىت نتفادى حدوث اضطراب وقلق يف  ،ولدى ظهور عادة حديثة، وخصائص جديدة

يستعمل للكاتب نصه بالتوكيد"إن" على أن . 69وحىت ال يعرقل ذلك تسيري دوالب اإلدارة الناجحة" ، الشعب

احلاجيات ختتلف باختالف األزمان فالكاتب ال يريد اقتالع حك  واستبداله ب خر ولكن هدفه إصالح احلك  

طرح قضية التخلي عن القدمي ويدعو لكل متطلبات وخصائص جديدة ومل  يف  مواكبة العصرنفسه بدفعه إىل

يكتف عند هذا احلد فكان عليه أن يقدم احلجة والدافع الذي استند عليه نصه لتقدمي مثل هذا الطلب واملتمثل 

                                                           

 . 299املرجع السابق ص عبد اجلليل التميمي -69
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ألول والبارز يف النص هو فالعنصر ا. "و ال حىت ال يعرقل اإلدارة الناجحة"..يف"حىت تتفادى حدوث إضراب وقلق

ربط القدمي يمث  ،"القدمي":التيمة البارزة يف الفقرة الثانيةهو يقابله السياق الثاين الذي ، اجلديد احلديث

 . ربط اجلديد "بالنجاح"يو  ،"باالضطراب" و"القلق"

ذا املضمار" احلرية يني فيقول خري الدين التونسي يف هاإلصالح وننتقل إىل مفهوم آخر هو" احلرية" يف نظر بعض

وقد رأينا  ويقول يف سياق آخر يربز فيه مثار احلرية يف أوروبا" .هي منشأ سعة بنطاق العرفان باملماليك األوروبية"

 . 70هي اليت تأسست هبا العروق احلرية"، باملشاهدة أن البلدان اليت ارتقت إىل األعلى درجات العمران

أو أن احلرية مثرة . هبا إتباع املعرفة يف بلدان الغرب آنذاك هو سبب احلريةوعبارة"منشأ سعة نطاق العرفان" يقصد 

ن خري الدين التونسي . إأمة ال جتوع وال تستعبد"، وحيضرنا يف هذا السياق مقولة مالك بن نيب"أمة تقرأ. املعرفة

مث . هبا عروق احلرية" على شكل املصدر أو أساس "تأسست ، و يطورهايربط احلرية باملعرفة املستمدة من أوروبا

كما - هلذا األساس املتني"ارتقت إىل أعلى درجات العمران " فالعمران أساسه احلرية يشري إىل النتيجة اإلجيابية

والدليل قدمه الكاتب يف بداية نصه" وقد رأينا باملشاهدة" أي أنه يقدم الدليل القاطع  -حدث يف أوروبا

أن احلرية مبعناها  ويرى أصحاب االجتاه اآلخر. ران" بالسبب "احلرية""املشاهدة" على ارتباط النتيجة"العم

يف إحدى مقوالته"اعل  أن احلرية الشرعية هي اليت ذكرها  -أحد رواد اخلطاب املغاريب-الناصريالتقليدي "عند 

 . 71".ترشد وتفه  ذلك فراجع.. اهلل يف كتابه وبينها رسول اهلل ألمته وحررها الفقهاء

اعل  أن احلرية اليت أحدثها الفرنج يف ..مع هذه املقولة ينتقد الناصري مفهوم احلرية عند األوربيني فيقول" وباملوازاة

فمفهوم احلرية عنده مقيد بالشرع اإلسالمي وسطر احلدود يف الذكر . 72هذه السنني هي من وضع الزنادقة قطعا"

                                                           

أقوم المسالك في معرفة أحوال نقالً من تقدمي املنصف الشنويف يف:  خري الدين التونسي،  ،38خري الدين، رجل دولة، مذكرات، ص.  -70
 . 210، ص1986، 2، حتقيق املنصف الشنويف، الدار التونسية للنشر، تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط. الممالك

، حتقيق جعفر الناصري وحممد االستقصا ألخبار دول المغرب األقصىراجع حيثيات الفتوى عند:  أبو العباس أمحد بن خالد الناصري،  - 71
 . 115، ص9، ج 1956الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 . 114املصدر نفسه.  ص  -72
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فيذكر اخللفية اليت . ليت أحدثها الفرنج" أي الفرنسيوناحلكي "احلرية الشرعية" تقابل يف املقطع الثاين "احلرية ا

 وحررها، تستمد منها مفهومها كال احلريتني فاحلرية الشرعية سندها "ذكرها اهلل يف كتابه وبينما رسول اهلل ألمته

ت والظروف إذن مفهوم احلرية خيتلف باختالف السياقا .ها "الزنادقة""أما احلرية اليت أحدثها الفرنج فمرد   الفقهاء

يني يف املغرب العريب فال خري أن نعرج على مفهومها اإلصالح واألحوال وما دمنا نتحدث عن مفهوم احلرية عند

عند العالمة ابن باديس فقد اهت  كسائر العلماء املسلمني مبسألة احلرية ألن هذه املسألة هي مفتاح لفه  

املفهوم عند ابن باديس هو"التمتع جبميع احلقوق اليت هي لك  ن  اإلطار العام هلذا، وألإسرتاتيجية العمل الدعوي

احلق اخلاص :والنظام وحدد مفهوم احلق، فربط احلرية باحلق. 73إىل حقوق غريك" اها يف حدود من النظام ال تتعد

، د"احلرية طبيعة يف الوجو : ويف عبارة أخرى قال هذا احلق بنظام مث التعامل مع، وليس احلق اخلاص بغريك، بك

 74وحق شرعي لكل إنسان واإلنسان إمنا هو إنسان مادام يتمتع باحلرية"

املتعدى عليه ، ومقدار ما عنده من احلياة هو مقدار ما عنده من احلرية، فحق كل إنسان يف احلرية كحقه يف احلياة

لنا من تلك احلرية إننا حنتفل ونفرح مع األحرار وان مل نكن نيته متعدى عليه يف شيء من حياته" يف شيء من حر 

واملسجون الشريف يفرح حبرية الناس وان مات ، ن احلرية واإلنسانية حمبوبتان ومقدستان لذاهتمااحملبوبة حظنا، أل

 . 75سجينا"

" مث يف ثنايا املقطع الحرية، الحق، النظام":إن التيمات األساسية اليت تؤطر هذه املقاطع النصية هي

وتتقاطع تيمات النص  فرتتبط. "الحرية، اإلنسانية، السجنوالنص األخري" "الحرية، الحق، اإلنسانالثاين"

" وهذان أساسان خيدمان الفكرة احملورية اليت الحرية، الحقذ أن هناك رباط وثيق بني"" إالحرية، الحقاألول يف"

                                                           

 19/20يس المام عبد احلميد بن بادمولود عومير الفكر السياسي عند الشيخ عبد احلميد بن باديس.  امللتقى الدويل الذي نظمته مؤسسة ا -73
 . 2013افريل 

   مولود عومير الفكر السياسي عند الشيخ عبد احلميد بن باديس..  املرجع السابق.. - 74
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عالقة بني املقطع مث نرى ال. وتعترب من اللبنات األساس للموضوع املطروح، يدور يف فلكها البناء الكلي للنصني

" إذ الحرية باإلنسان" فربط"الحرية، اإلنسانيةالثاين واألخري فنجد بعض الوحدات تكررت يف النصني مثل"

الناس  "يا ليت ينعدم الوجود اإلنساين بإعدام احلرية ونستحضر يف هذا الصدد مقولة املفكر عبد الرمحن الكواكيب

األساس الذي سيحاك من عناصرها البناء الكلي ،ابن باديس ذكر اللبنةن احلياة" إذ أيعلمون أن احلرية أعظ  من 

 .للنص

حيث أن احلرية هي . " كما رأينا يف املقاطع النصية األخريةالحق اإلنسانية، الحياة، النظاموعناصرها تتمثل يف "

ن هناك . فكما سلف فإوضوعأما اإلنسانية واحلق واحلياة والنظام فتمثل امل. الفكرة األساس أو الفكرة العامة للنص

ىت بعدم التسلي  بالعقل خنبة تقليدية وأخرى عصرية وقد وصل أصحاب االجتاه التجديدي ح، انشطار بني خنبتني

من أمثال حممود ابن العنايب اجلزائري وخري الدين باشا . املرتبط بالدين وراحوا ينادون بالعقل العلماين اإلسالمي

فقال عن األول"وله من حيث التعبري ما ال ، فولتري، سيني من أمثال جون جاك روسوالذي انبهر باملفكرين الفرن

وقال عن الثاين"واشتهر اشتهار الدجال يف األجيال" وكذلك قال عن مونتيسكو "له تعليقات . تستقر له األوهام"

 . 76وعبارات حمررة راشقة"، صادقة

وكادوا يغلقون باب االجتهاد من أمثال أبو عباس ، سالميومما يقابل ذلك فقد سل  بعض علماء الدين بالعقل اإل

أمحد بن خالد الناصري الذي مل خيرج عن دائرة املنظور الديين للعقل ووظيفته األخالقية "العقل األخالقي" فالعقل 

لذا جيب على هذا اإلنسان "مكلف ألنه ، عنده هو التكرمي وتشريف من اهلل ومتييز له عن احليوانات

                                                           

التاسع عشر بني االتصار للموروث و االنبهار بالوافد جامعة معسكر.  اخلطاب اإلصالحي يف املغرب العريب خالل القرن -الدكتور ودان بوغفالة  -13
 . 9ص 
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اليت يضعها العقل ال تنطلق من تعالي  اإلسالم يف حك  ، عترب الناصري كل األفكار والنظريات والنظ وا77عاقل"

 . 78االحنراف املنبوذ"كل سياسة ال تستقي بنور الشرع فهي ظالل"

الديين فقدم النقل إىل درجة االستناد عليه  رتاثبذلك يكون قد حصر مهام العقل فيما يستمده من نقل عن الو 

خري وط مسبقا من طرف الرتاث األصيل و رتك للعقل إال دورا حمصورا يف ختزين العل  والعراك يف حيز مضبومل ي

إن التمدن األورويب تدفق سيله )): قائال األورويب على املغرب العريب  قد حذر من خطورة الغزو الدين التونسي

فيخشى على املمالك اجملاورة ألوروبا من ذلك ، فال يعارضه شيء إال استأصلته قوة تياره املتتابع، على األرض

 79((التيار

تعليقا على هذه التوجهات املتضاربة والتيارات الفكرية املتباينة:  غفالة" )األستاذ جبامعة معسكر(يقول الدكتور "ودان بو 

وقد تبدو لنا كذلك مواقف قد تبدو لنا مواقف احملافظني من خمتلف القضايا تطرفاً وغرية دينية زائدة وانتهازية ووصولية، "

اجملددين استسالمًا واهنزامية مفرطة وانبهارًا غري متوازن، ولكن علينا أن ال نتطرف. فاملواقف األوىل لعبت دورًا هامًا يف 

احملافظة على الدين وعلى الدولة مبغرب القرن التاسع عشر، واملواقف الثانية عربت بقوة عن حاجة اجملتمع املغاريب إىل 

إن كل هذه القضايا اليت طرحها اجملددون واملصلحون املغاربة يف القرن التاسع عشر طرحها ور والتجديد واالنطالق. التط

نظراؤه  باملشرق العريب ه  أيضاً يف نفس التاريخ، ومن خالل كذلك مواقعه  السياسية ومستوياهت  الفكرية، وظروفه  

                                                           

 9اخلطاب اإلصالحي يف املغرب العريب املرجع السابق ص-الدكتور ودان بوغفالة  -77
 9املرجع نفسه ص -78
  ( شخصية تونسية، تنتمي إىل النخبة العثمانية اليت تبنت اإلصال 1889 - 1822خري الدين التونسي ) حات اإلدارية و السياسية و العسكرية

م يف مصر:  حممد علي باشا، ويف تونس عهد 19على النمط األورويب واملعروف أن التجارب النهضوية والتنموية اليت تبنتها النخبة السياسية يف القرن 
ليت هزت كيان اإلنسان املسل  يف عصره ، وحول هذه أمحد باي، قد فشلت، فشال ذريعا، وهذا يعود إىل تقليد الغرب، و عدم فه  األزمة احلقيقية ا

)  1972اإلشكالية راجع:  أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك، خلري الدين التونسي، حتقيق:  منصف الشنوف، الدار التونسية للنشر، تونس 
جمموعة أعمال بإشراف د/ عبد  -سيا يف املغرب العريب (مقدمة الناشر (. ساطع ) احلصري(، الكتابة ا لسياسية عند خري الدين التونسي)األنتلجن

 وما بعدها 52ص  1990اجلزائر  -، مسري )أمني(، األمة العربية، موف  للنشر103، 85م ص. ص 1984القادر جغلول، دار احلداثة بريوت 
ة، املؤسسة العربية للدراسات و النشر بريوت فهمي ) جدعان ( أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث، الطبعة الثاني -79

 387م ص: 1981
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 ل املغاربة وأحياناً أخرى بعده  يف مسائل كثرية، كالتقارب والتحرر والتجديد واحمللية والدولية. فأثاروا النقاش أحياناً قب

 الدستوري وتثمني العقل".  اإلصالح
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 : دور التعليم في خدمة األمة :المطلب الثاني

ة فإن األمة إذا جنحت يف براجمها الرتبوي، وتراجعها منوط بالرتبية والتعلي ، وتقّدمها، إن هنوض األم  وسقوطها

والبناء ، فالرتبية والتعلي  هي السبيل األوحد لإلصالح. حققت أهدافها وإن هي أخفقت تراجعت عن أهدافها

حممد بن ويف هذا الصدد يقول الكاتب واملصلح املغريب ..والنهوض والتطوير والتغيري وإقامة جمتمعات املستقبل

إال بتعمي  القراءة والكتابة   ودة من األم  احليةن نصري امة معدال سبيل أل: "الفاسي الثعاليب احلسن احلجوي

حبيث .. وتعمي  التعلي  االبتدائي حىت يصري جل أفرادها رجاال ونساء يقرؤون ويكتبون، بني احلواضر والبوادي

ليستوي ، خبار ما يقع يف العاملأومطالعة اجلرائد و ، دينه  ودنياه يف يستفيدون منه ، مطالعة الكتب البسيطة 

والوزير والصانع يف معرفة ما هو الضار للهيئة ، ويتساوى السوقي والعامل، يف إدراك ماهل  وما عليه  الناس

وما هي عليه حياة ، ويفهموا ما يلقى إليه  من اخلطاب، ودفع ضره ، لنفعه   بإمجاعه  فينهضوا.. االجتماعية

قدم املغرب وبالد تعل التعلي  شرطا ضروريا لنقول أن احلجوي قد ج. "غريه  من األم  ليجاروها يف معرتك احلياة

ي ككل؛ إذ طالب بنشر التعلي  وتعميمه يف اإلصالح حظي هبا يف مشروعه  وهذا ما يفسر األمهية اليت، اإلسالم

ودافع عن تعلي  مساير للعصر . املدن والبوادي بني الرجال والنساء وبني األغنياء والفقراء باعتباره حقا لكل إنسان

ودعا إىل ، وركز يف مشروعه التعليمي على املناهج العصرية، تخلي عن أسس الشخصية املغربية اإلسالميةدون ال

االهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضيات واىل األخذ بكل جديد نافع واالستفادة من جتارب األم  الراقية ولذلك أوىل 

                                                           

  :تعل  ه. 1291رمضان  21الفيلسوف الرجل املقتدر مندوب التعلي . ولد مبدينة فاس يوم اجلمعة   هو حممد بن احلسن احلجوي العالمةاحلجوي
العلمي املمتاز وتعني يف عدة مناصب سامية منها مندوبية التعلي  وألف ودرس وكان من رجال اجلامعة القروية اليت تلقى فيها دروسه وتكون فيها تكوينه 

ه( 1376املؤلفات اليت شرقت وغربت، وعرفت دروسه بالسمو الفكري واتصف حبسن األخالق واملروءة وخدمه املصاحل العليا. )تويف بالرباط عام 
 .141. ص:  . حسن أمحد احلجوي. م. س28ونقل للدفن بفاس، عن جملة اجلواهر بفاس 
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 وإمهال الدينية العلوم عن التخلي يعين ال وهذا نفتاحاال أداة ألهنا األجنبية؛ اللغات لتعل  كربى أمهية احلجوي

 د. والتحدي التجديد استيعاب على قادرة حية لغة جعلها جيب بل العربية، اللغة

 األوربية احلضارة وكنه اإلسالم، فه  يف االجتهاد بني اجلمع احلجوي حسب يعين اإلصالح كان:  إمجاال

 :  زائرالج في ياإلصالح الخطاب:  الثاني المبحث

 الغربية الثقافة ونشر الوطنية اهلوية حمو على االستعمار فيها يعمد عصيبة بفرتة متر العريب املغرب الدول كانت إذا

 اجلزائر جعل أجل من اجملال هذا يف فرنسا جاهدت فقد ف،نياحل والدين والعروبة الةصباأل لةص له ما كل وحماربة

 املفكرون جتهد إذا والروحية والفكرية الثقافية حىت وإمنا فحسب، فيةاجلغرا الناحية من ليس هلا تابع إقلي 

 الفرنسية واللغة بالثقافة تشيد بأفكار -باخلصوص واجلزائر -  األمة أبناء عقول حشو يف الغرب والفالسفة

 . واألصالة باهلوية صلة له ما كل من إستفراغها يف واجتهدوا

 ويؤسسون اهلدى إىل الناس يدعون مصلحني، صاحلني رجال هورظ من بد ال كان العصيبة الظروف هذه يف

 اجلزائر إنسان بناء يف األدوار كبري املصلحون أدى وقد حلقوقه، اجلاهل اخلاضع الراكد باجملتمع تنهض اليت القواعد

 يقودوا أن اجلزائريني على ستحيلي أنه يدركون كانوا إذ والعريب اإلسالمي البعدين على القائمة شخصيته وصقل

 املسلمني العلماء مجعية  من وزمالؤه باديس بن احلميد عبد الشيخ هو وها وحضاريا ثقافيا مستلبون وه  أنفسه 

 .  الشعب أبناء أمام واضحا النجاة سبيل ويرمسون االجتاه هذا يف أقالمه  حيركون اجلزائريني

 ليستعني الدرب هذا على معامل ووضعوا ة،قدو  أحسن يكونوا حىت االستقامة على النفس تدريب على اتفقوا وقد

 فرنسا وحاربتها ألغتها اليت العربية اللغة وتلقني القرآنية واملدارس املعاهد إقامة على وعكفوا درهب  يف سار من هبا

 الرسول سنة دعوهت  يف احتذوا الذين السلف رجال من:  )) اجلابري الصاحل حممد يقول املنابع جتفيف باب من

 الشيخ يقول كما  "املنشودة الغاية وبلغوا وصابروا فصربوا مكاره من له تعرض ما لكل أنفسه  عرضوا"و األعظ 

 وهنضة صاحل عمل: اجلزائر يف العلماء هؤالء آثار من فأصبح الزيتونة جملة أوردته ما حسب النيفر الصاحل حممد
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 رمحه باديس ابن اإلمام الشيخ هنض فلقد الزاهرة نياملسلم العلماء مجعية أمرها وتتوىل زمامها، تقود مباركة إسالمية

 املسلمة اجلزائر أحناء يف داوية صيحة ونشروا النقيبة ميمونة الطلعة مباركة سليمة هنضة األكرمون وصحبه اهلل

 السليمة الدعوة وهذه املبارك اإلصالح  يف أنفسه  نذروا الذين هؤالء ومن وعروبتها إسالمها هلا فأرجعت

 (( . علماء اجلمعيةهلذا العمل عن قدرة وكفاءةوا ومتحص

"أيها الشعب اجلزائري أيها الشعب املسل   أيها الشعب العريب األيب : يتقدم العالمة ابن باديس بكلمته الفاضلةو 

حذار من أن مينونك و خيدعوك حذار من أن يأتوك بوحي من غري نفسك وضمريك استوح اإلسالم مث استوح 

 : آنذاك اإلصالح و كان شعار رجال80اعتمد على نفسك و سالم اهلل عليك "تارخيك و قلبك و 

 العربية لغتنا 

 اإلسالم ديننا 

 اجلزائر وطننا

 : قد قال العالمة يف إحدى مقوالته اخلالدةو    

رأينا  فيما. ومن مفاخرها اليت تتيه هبا على األقطار أنه مل جيمع يف بلد من بالد اإلسالم، من حظ اجلزائر السعيد"

متحابة يف ، خملصة النية متينة العزم، مؤتلفة القصد واالجتاه، جمموعة من العلماء وافرة احلظ من العل . ومسعنا وقرأنا

وقد ألف بينها العل  والعمل مثلما اجتمع للجزائر من علمائها . على اإلسالم والعربية. جمتمعة القلوب. احلق

 "..األبرار

 على مستوى وهل  من آثار واملؤلفات ما جيعلنا نقف عند الكثري منه  لنربز لغته فقد ظهر رجال مصلحون على أ

ية واألدوات اليت استعانوا هبا والتماسك النصي اللغوي يف خطاباهت  اليت كان هلا بالغ األثر يف استنهاض اإلصالح

 . اهلم  وحتريك العقول والقلوب
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والثقافة األصلية وإبداهلما بالعقائد املسمومة اليت أنتجها يف فإذا كان الغرب يسعى إىل طمس اهلوية اجلزائرية 

يف اجلزائر كانت على موعد ملواجهة وفضح هذه الدسائس الدخيلة وتوضيح الرؤى  اإلصالح فان يد. خمابره

 . يةجنلوكسونثريات الفرنكفونية واإلفرازات األوتلقني الرتاث األصيل وإصالح اجملتمع الذي كان غارقا يف وحل التأ

مؤلفات وكتب نشر كثري منها لتكون منهاجا تستنري به األجيال مثل"عيون البصائر"  اإلصالح وكان لرجال    

مبارك امليلي "جمالس التذكري" للشيخ عبد احلميد بن باديس ، للشيخ البشري اإلبراهيمي ومؤلفات العريب التبسي

الجتماعي اهلادف وقبل ذلك نود أن نشري إىل ي ونقده ااإلصالح الذي حنن بصدد دراسة قبسات من خطابه

دورا كبريا يف بناء إنسان اجلزائر وقل شخصيته  اإلصالح فقد أدى علماء. ي يف اجلزائراإلصالح واقع اخلطاب

، القائمة على البعدين اإلسالمي والعريب إذ أهن  كانوا يرون أنه مستحيل على اجلزائريني أن يقودوا أنفسه 

، أيها الشعب املسل ، يا وحضاريا" ويقول ابن باديس يف إحدى املقاالت"أيها الشعب اجلزائريوه "مستلبون ثقاف

. حذار من أن يأتوك بوحي من غري نفسك وضمريك، أيها الشعب العريب حذار من الذين مينونك وخيدعونك

 . 81واعتمد على نفسك وسالم اهلل عليك"، استوح اإلسالم  مث استوح تارخيك وقلبك

ي أدرا دفة املسار ورجح الكفة لصاحل اللغة العربية والقي  اإلسالمية وقد كان شعار ابن اإلصالح خلطابوهذا ا

 . اجلزائر وطننا"، العلماء"العربية لغتنا اإلسالم ديننا باديس ومجعية

بن  ونعمل على تسليط الضوء على أعمال بعض املصلحني اجلزائريني ومدى إسهامه  ومكانة  الشيخ عبد احلميد

 : الشيخ الفضيل الورتالني. باديس بينه 

. "من الرجال الذين حتركت بصائره  ونفوسه  األدبية إىل وجوب وضع حد ملا جيري يف الوطن على يد االستعمار

وما متكن املستعمر ، فبحث عن نقطة انطالق فهداه تفكريه إىل أن املخرج هو التعل "فاملتعل  ال يرضى أن يسخر

                                                           

 . 6. ص2001. 1ط–اجلزائر -سعيد بورنان الشيخ الفضيل الورتالين العالمة الثائر.  دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع.   -81
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 اجلزائر إال بعد أن جنح يف فرض اجلهل والفقر على مواطنيها فعلى اجلزائري إذا أراد أن يتحرر أن من االستقرار يف

 82"..يطلب العل  وينشره بني ذويه وقومه

 : فيقول الشيخ الورتالني نع البشير اإلبراهيميويتحدث 

من اإلصالح،  لجلة بالعل  ووفتح أذنيه على األصوات اجمل، ففتح عينيه على امليادين العامرة بأبطاهلا"      

يف التاريخ اإلسالمي واألدب العريب تفيض بالبيان  البليغة واحملاضرات. الدروس عامرة حبقائق التنزيل واحلك  النبوية

جريء اللسان ، صرحيا الذع الصراحة، فنشأ مؤمنا متني العقيدة,حرا عميق الفكر. وتتدفق بالبالغة الرائعة. الساحر

 83"..غريته على دينه، غيورا على وطنه.. شجاع الرأي، على كلمة احلق

خ الورتالين أيام الطلب "عرفت األ: وعن بداياته يف طلب العل  يقول عنه صديقه األستاذ باعزيز بن عمر

ويتطلع حنو ، يبس  للحياة فال نراه إال متفائال باملستقبل، ويفيض نبال وإحساسا، وهو شاب يتقد ذكاءبقسنطينة، 

إن له  . بلولكنه ليس الذي يرهب العقبات فيجنب عن اقتحامها، فتبدو أمامه العقبات الكبرية. البعيدةاألفاق 

مة يف طريق العاملني ومن نفسه الوثابة ما يتغلب على ما تقيمه احلياة املتهج. من العزم ما يذيب كل عقبة

 84املخلصني.. "

ملقام على االقتباس من إحدى خطبه اليت ألقاها يف وكان للفضيل حظ وافر من العل  واألدب حنمل يف هذا ا 

: جمتمع مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فقال بعد احلمد والثناء على اهلل والسالم على النيب صلى اهلل عليه وسل 

أننا  نقول مبلء الفم، "فقد أجرى اهلل سنته يف تكوين احلياة وحنن اآلن إن أنصفنا أنفسنا وبئس من مل ينصف نفسه

 . مل ننتفعألدمي من نع  اإلنسان الكامل ومبا ذراه البارئ يف بطن ذا ا، كنا أمواتا بيد أن التكليف عنا مل يرتفع

                                                           

 .http: //www. 4algeriaجملة الشهاب" املوقعاالنرتنت " ابن باديس نقال عن مقال يف -82
com/vb/4algeria116823/#post1005553 

 . 21سعيد بورنان املرجع السابق ص -83
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وحنن ، وأعجب من ذا أنه قد عد مجيعنا يف اإلحصائيات الرمسية حىت كملت بنا ستة ماليني ودخلنا يف السابع

الواقع حىت إذا ما مت البالء ونادى لسان احلال البئيس التعيس جبهلنا وأميتنا لسنا سوى جثث هامدة يف احلقيقة و 

ففتح منافذ الفكر فتحا مرضيا ، فاستجاب حينا وأزال كل مانع، رمحاك الله  رمحاك خبلقك، وهو مشفع شافع

هنا انفتح الباب على مصارعيه باب التفكري يف تكوين ..بعد أن كانت موصدة حبك  خرافات ديوان الصاحلني

 85"..هناك سعادة اإلنسانية وهي عني حالته.. يف هذا القطر ونفخ الروح يف أفراد شعبه فكان التوفيق احلياة

يف هذا املقتطف جند أن الورتالين يربز بعض الكلمات لتكون حمورية يف نصه تستند عليها بقية اللبنات املساعدة 

، اإلنسان، الحقيقة، أموات، الخرافات، الحياة، الجهل، البؤس، الفكريف التكوين النصي الشامل على غرار"

"  نالحظ أن هذه الكلمات ترس  أمامنا اجتاهني متناقضني فتندرج يف السنة، التكليف، المنفعة

" الجهل البؤس، أموات، خرافاتتقابل ذلك يف السلب "" و الفكر، الحقيقة، الروح الحياة، اإلنسانيةاإلجياب"

اضح يف النص على سبيل الزخرفة اللفظية وحسب أو ما يسمى يكن كما هو و  ملوهذا اجلمع للنقيضني 

بعد غورا إذ طرح املفردات اليت تدخل يف ملف السلبيات من باب عرض أالطباق" وإمنا مراده ، باحملسنات"املقابلة

س يف حالة اجلهل والبؤس الذي كان يغشى اجملتمع آنذاك جراء"اخلرافات" اجلامثة على عقول النا الداء واملتمثل

"إمنا امليت ميت األحياء" وهذه احلالة من االختناق فرضها االستعمار :واليت حريهت "أمواتا" كما يقول الشاعر

على  فهي .جيايباإل أما املفردات اليت تندرج يف االجتاه، على اجملتمع اجلزائري حىت يسهل احتوائه لهفرضا  الفرنسي 

وإظهار مواطن العطب وحياول الكاتب من خالهلا بث  النقيض من األوىل اليت جاءت لغرض تشخيص الداء

تكوين احلياة" أي أن العناية "أجرى اهلل سنته يف : نفس جديدة يف روح األمة"احلياة" وقد قال يف بداية نصه

بانية رمست للناس املنهج الواضح الذي تستقي  على هنجه احلياة "الكرمية" وحيدد الكاتب يف آخر نصه نوع الر 
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باب التفكري يف تكوين احلياة" أي أن احلياة الكرمية مقرونة بإعمال العقل والفكر ..انفتح..يت يقصدها"احلياة ال

 . إىل التكوين والتكوين يستغرق الوقت واجلهد واملراحل والصرب -كما أجرى اهلل سنته- وحتتاج هذه احلياة

أجل استخرج الدواء الناجع النافع إلحياء وكأن الكاتب يدفع القارئ إىل التدبر والتأمل والنظرة العميقة من 

اليت جيب أن يقوم هبا .وهذه املهام"التكليف" والتكليف يعين املسؤولية. ونفخ الروح يف أفراد شعبه"..الناس"

تيب وانتظام اإلنسان عن طريق إعمال فكره لتكون النتيجة حتصيل"املنفعة"جند أن الكاتب ينثر لبناته احملورية برت 

مرحلة إىل اليت تليها يف تسلسل وترابط منطقي يسامهان يف خدمة البناء الكلي للنص وحيققان ارئ من لينتقل بالق

 .الوحدة العضوية) النص عضو واحد( وكذا املوضوعية)النص موضوع واحد(

أبديت بواسطة صحافتنا اجلديدة بعض آراء وأفكار يف مسائل ختص .."الشيخ العقبي يترجم لنفسه -

وقام ، وثارت ثائرة من ال يزالون حيبون االصطياد يف املاء العكر،   يرق ذلك لبعض اجلامدينالعل  والدين فل

وجماهبته  وجها لوجه  ، وإين ملواجه لكل صدماهت ، دعاهت  يف وجهي يصدون الناس عن سبيل اهلل يبغوهنا عوجا

وما أنا يف حماربته  ـ . خلصمانكيفما كانوا ما دمت أعتقد أين على احلق بالرغ  عن جتردي من كل عدة يعدها ا

. وما أجادهل  إال باليت هي أحسن ما دموا عن احلق غري معرضني "إال كساع إىل اهليجا بغري سالح "واحلالة هذه ـ

مرتني فأولئك ه  الذين أغلظ عليه   أوأما املنافقون منه  واملارقون الذين يرتدون عن دينه  يف كل يوم مرة 

وما سالحي الذي أبارزه  به إال صبابة مما كان علق بالذهن وبقية يف الوطاب من . ستحقونأحيانا وأعامله  مبا ي

ىب اهلل إال يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواهه  ويأ " وه  يف كل حماوالهت ، آثار الرتبية اإلسالمية والعل  الصحيح

 "سيحك  اهلل بيين وبينه  وهو خري احلاكمني ". أن يت  نوره ولو كره

وهو أحد أضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف إحدى خطبة تربية  يذكر األستاذ مصطفى حلوش -

مؤثرات من يستعمل هبا خطبته الرتبوية اليت تتناول األسرة كأساس وما حيوط ذلك  -كمقدمة-والده له

صا يف ذلك األطفال فكيف وخصو . "ومن املعلوم أن اإلنسان مطبوع على تقاليد: وانعكاسات على األبناء فيقول
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مث ، راغبا عن الشر، يف اخلري ، حمبااخللق كرمي،  طاهر القلب، وقد يكون الرجل عفيف اليد.. ما يكن آباؤه  كانوا

ومن املؤسف واحملزن أن تكون األم هي ، تشغله الشواغل فيرتك أوالده ألنفسه  تعمل فيه  الظروف كما تشاء

وآسف من ذلك وأحزن أن يضاف إىل جهلها جهل الرجل ، قصة ال تكملاملدرسة األوىل جاهلة ال تعل  نا

وهذا هو السبب يف الفرق الكبري ، فتبقى مدرسة األسرة عاطلة ال من ناحية الرجل  وال من ناحية املرأة، ونقصه

 . 86واألمهات وبناهتن يف اخللق والعمل وفه  احلياة"، الذي نراه بني األبناء وآبائه 

التربية اآلباء، األبناء، العلم، نصه بعض الوحدات اليت يستند عليها البناء العام واملتمثلة يف" يظهر الكاتب يف 

األبناء واآلباء، " إذ أن الفكرة العامة تستمد مفهومها من الرتبية أما املوضوع فيتجلى يف"الجهل، األخالق

بينها لتخدم الفكرة  احملورية"الرتبية" وتظهر " فهذه العناصر اجلريئة تتفاعل فيما العلم، الجهل، األخالق، الحياة

 . الفائدة هذا التفاعل يف االنسجام النصي

مث يصب يف األخري يف املعىن املراد ليحقق بذلك الوحدة املوضوعية . زوايا خمتلفة ومتعددةفاإلنطالق يكون من  

 رص العبارات وترتيبها )النص موضوع واحد( وكذا التسلسل املنطقي لوحدات النص واألسلوب املعتمد يف

 . وبناء كلي متجانس(، وتنظيمها والذي حيقق الوحدة العضوية )النص عضو واحد

 : اإلصالح خطبة باعزيز بن عمر رجل -

وال يعرفه  الشعور ، كثريا ما يرمي هذه األمة أنصار اجلهل والغفلة فيها من الذين تدنو الشفقة من نفوسه .. "

ياة كلها وعضها اجلهل بأنيابه كما عضوها ه  ومل تعد تصلح إال ملا أصبحت فيه بأهنا أمة قد فقدت وسائل احل

من هوان وتوان وأوهام وظالل فدخلوا إليها من هذا الباب فسلبوها أمواهلا وامتدت أيديه  اآلمثة إىل أعز ما متلك 

ثقتها باهلل وثقتها بنفسها  ونزعوا منها. من عقائد طاهرة قد دنسوها بالشرك ومن قلوب حية فقتلوا منها الشعور

فكيف يطول عمر اجلاهلية الثانية يف أمة  ، فإذا مل يطل عمر اجلاهلية األوىل عليه . ولكن اهلل رحي  بعباده، عامة
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فتتهدم أمامه أسوار الباطل فريتد خائبا مهزوما ال يبدئ  اإلصالح كتاهبا القرآن ومعبودها الرمحن يرتفع هبما صوت

 87". وال يعيد

: النص على غرار ما سبقه حيمل تيمات ال ختتلف كثريا عن النصوص السابقة ومن أبرز األمثلة على ذلك وهذا

 . دائما يعمل على تنظي  حياة الباحث على العل  وحماربة اجلهل" اإلصالح " ألن.. احلياة، العل ، "اجلهل

 : بين نص فرحات الدراجي ونص البشير اإلبراهيمي -

فواجب  : جي"أيتها األمة املسلمة إن لك على العلماء واجبا وللعلماء عليك واجبيقول فرحات الدرا    

. مضحية بالنفس واملال، خملصةهل ، وأن تكوين مطاوعة ألمره  ذائدة عنه ، العلماء عليك أن جتودي هل  بثقتك

. ا فيه صالحك ورشدكواعتقادي دائما أهن  ال يدعونك إال مل، إذا دعوك إىل التضحية وأن تكوين ملبية لندائه 

وواجب األمة على العلماء أن خيلصوا هلا التضحية وان ال يقهروا يف نشر العل  بني كبارها وصغارها من أسهل 

 البشير اإلبراهيميهو نص  وها. 88" الطرق وأيسرها وأن يهيؤوا هلا الوسائل اليت جتعلها يف صف األم  الراقية

تقوم األمة حنوه  . األم  احلية ه  خيارها وسادهتا وحراس عزها و جمدها " املثقفون يف: يسري على شاكلة سابقيه

بواجب االعتبار و التقدير ويقومون ه  هلا بواجب القيادة والتدبري ومازالت عامة األم  من أول التاريخ تابعة 

يف أيام األمن لينهجوا هلا  لعلمائها  وأهل الرأي و البصرية فيها حتتاج إليه  يف أيام األمن وأيام اخلوف حتتاج إليه 

سبيل السعادة يف احلياة ويغذوها من علمه  وأرائه   مبا حيملها على االستقامة واالعتدال وحتتاج إليه  يف أيام 

 89"..املصلحةرجوها من املضائق حمفوظة الشرف و اخلوف ليحلوا هلا املشكالت املعقدة وخي
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ساروا وفق منهج واحد .. زائر أو على مستوى املغرب العريبيف اجل اإلصالح وكثري من هذه األمثلة فان رجال

فإذا أردنا مثال أن . واضح فتكاد تكون أفكاره  متطابقة يف كثري من األحيان وحىت قواميسه  اللغوية متداخلة

، الرقي، العل ، اإلخالصينبين عليها املوضوع جند يف النص "نفكك هذين النصني من باب إحصاء التيمات اليت 

ذ  نالحظ التقاطع البني بني النصني إالتوجيه" و ، احلدود، احلاك ، احلقوق، األمة، ثقة" مث النص الثاين"العلماءال

العلماء" هي اليت تنسج وفقها البنية الكلية ، كالمها يتحدث عن العالقة املتبادلة بني األمة والعلماء وثنائية"األمة

"تتقابل مع عناصر"العلماء" ..التضحية، الواجب، يف"الثقة مثلةللنص ليحدث التكامل إذ أن عناصر"األمة"واملت

العل "فعناصر اجملموعتني هي ما يسمى ، الرقي، اإلخالص، التضحية، والواردة يف النص على غرار"الواجب

 .. باملوضوع

ن زوايا حيث يوصف الكاتب يف النص األول زاوية م. العلماء" فتجسد الفكرة العامة للنص، أما الثنائية"األمة

أما النص الثاين فيتحدث اإلبراهيمي . التفاعل بني األمة وعلمائها واليت ينتج عنها التقدم العلمي والرقي واالزدهار

اليت تندرج حتتها بعض التيمات  - ن بقيت هذه الفكرة العامة، وإالعلماء" من جهة أخرى، عن ثنائية"األمة

"والزاوية اليت يتناوهلا اإلبراهيمي هي التقومي ..التوجيه، دوداحل، احلقوق، "الواجب: األساس يف املوضوع مثل

أي أن ، والتعديل والتوجيه حيث العلماء واجبه  إقامة احلدود وإرساء العدالة فلكل حقوقه وواجباته االجتماعية

العدالة  يف النص األول التفاعل يؤدي إىل الرقي العلمي واالزدهار ويف النص الثاين التفاعل يؤدي إىل إقامة

 . االجتماعية واألمن

 : يقول اإلبراهيمييف شرح مفهوم و تبيان مكانة ودور التمثيل و اخلطابة عند األم  و 

وأن منزلتهما من دواعي التهذيب والرتبية الفاضلة ، شقيقان وأخوان، واخلطابة عند األم  احلية توأمان))التمثيل 

وما بنيت . خالق ملنزلة الطعام والشراب من بني املقومات اجلسديةوأن مكانتهما من بني مقومات األ، ألرفع منزلة

. هنضة من بني النهضات األخالقية يف األم  اجلديدة إال وللتمثيل واخلطابة يف بنائها القسط األوفر واحلظ األوىل
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يب واملمثل فإمنا اخلط. وليس موقف املمثلني دون موقف اخلطيب وال موقع الرواية من نفوسه  دون موقع اخلطبة

، ة للمشاهدين كاحلاضر املشاهدبوشخص احلقائق الغائ، املغزىاملمثل خطيب إذا أحّس تصوير  –شيء واحد 

وكيف ، واخلطيب ممثل إذا عرف كيف يقّص اخلرب وكيف يستخرج العرب، وألبس اخلياالت لباس الواقع احملسوس

 90((. أعمق األثر هيرتك يف نفوس سامعيليسوق املؤثرات 

لنص جيعل الكاتب "التمثيل واخلطابة"من عناصر احلياة الضرورية عند األم  ومن الدعائ  اليت المناص منها يف ا

وحىت يكون الكاتب  بليغا يف قوله أكد كالمه بالتشبيه البليغ فشبه . و"أخوان شقيقان""توأمان"  : فيقول أهنما 

مث بني منزلتهما ودورمها يف التهذيب والرتبية الفاضلة فقال "التوأمان واألخوان الشقيقان"   ـ:"التمثيل واخلطابة " ب

 من بني املقومات اجلسديةفع منزلة( وشبه مكانة التمثيل اخلطابة يف األم  احلية مبكانة الطعام والشراب : )أر أهنا

كحاجة البدن .اوهذا تشبيه ثاين لتقوية املعىن وإبرازه فحاجة األم  للتمثيل وللخطابة يف إحياء ذاهتا وفرض وجوده

ودعائ  هنضتها  وأهنما أساس يف بناء مقومات األمة،واجلس  للطعام والشراب لبعث القوة والنشاط يف كيانه

واستعمل الكاتب أسلوب القصر الذي يعمل على حتديد املقوم الوحيد يف بعث هذه النهضة أي أن . األخالقية

 لعملة ة ) اخلطابة والتمثيل( وأن هذين العنصرين وجهنير الثقافهنوض األم  سبيله األوحد تنشيط وإحياء عناص

 فإمنا اخلطيب واملمثل شيء واحد): واحدة وسيان يف املوقف واملوقع وأكد الكاتب ذلك من خالل أسلوب القصر

فاخلطيب يعطي  وان اختلفت األساليب وطرق التعبري فهذا له أسلوبه يف التعبري وذاك له طريقته يف التشخيص(

يرتك يف نفوس ليسوق املؤثرات وينوع يف األساليب ليجذب القارئ )، فسا قويا مؤثرا فيحسن القصخلطبه ن

، (الواقع احملسوس وألبس اخلياالت لباسويعيشها ليؤثر يف املشاهد )، واملمثل يتقمص األدوار (أعمق األثر هسامعي

ومثال ذلك يف الصنعة اللفظية"،  صر ألصحاب "مدرسةونرى أن النص زاخر بالبديع "السجع" الن الكاتب ينت

                                                           

 36هـ ص  1346حممد اخلضر ) حسني (، الدعوة إىل  اإلصالح، املطبعة السلفية القاهرة  -90
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وجاء احملسن البديعي ليضيف للنص مسحة مجالية ويلبسه حلة بالغية . األثر(..العرب..اخلرب..): اجلمل األخرية

ن مستوى الشكل وظهر هذا يف البديع، وألالئقة على مستوى املضمون وجتسد ذلك من خالل البيان وعلى 

والطباق . (احلاضر املشاهدو  ةبالغائ): جاد على نصه ببعض الطباق يف قولهن الكاتب ياء تعرف بأضدادها فإاألش

نصه موازيا بني اخلطابة والتمثيل إىل درجة انه جعلهما سيان سار كاتب يف و . (الواقعو  اخلياالت) :الثاين يف قوله

قي يف تناول األفكار إذ أن  التدرج املنطاالنتقال املرحلي السلس و  ومثالن يف املنزلة ويف الدور واملهام. كما نلمح

وذلك البناء املتني املرتاص الذي . كل مجلة تؤدي إىل اليت تليها يف انسجام وتناسق حيققان الوحدة املوضوعية

جيعل النص عضو واحد ال ميكن التصرف فيه أو التقدمي أو التأخري بني مجله وعباراته مما حيقق الوحدة العضوية 

.. النهضة.. اخلطابة.. )التمثيل: الكلمات احملورية يف النص يف وميكن حصر. )النص عضو واحد(

وللتمثيل ..التمثيل واخلطابة/ مرتني: مرات وبأشكال خمتلفة )التمثيلأربع (فالكلمة األوىل تكررت ..األم 

 ن هذه املفردة من. وبالتايل فإ(املمثل.. املمثلني: وذكرت بألفاظ مشتقة من الكلمة نفسها مثل. واخلطابة"

الكلمات احملورية يف النص إضافة إىل كلمة )اخلطابة( اليت تكررت هي األخرى سبع مرات وسارت يف النص موازية 

اخلطيب واملمثل شيء ..موقع اخلطبة..موقف اخلطيب..اخلطابة يف بنائها.. واخلطابة عند األم ): لكلمة )متثيل(

.كذلك كلمتا النص، وميثل حمورا من حماور شطرا فكال الكلمتني حيمل. (واخلطيب ممثل.. املمثل خطيب..واحد

وهنالك بعض ."أم " اليت تكررت مرتني فهما دعامتني يف التنسيق بني لبنات البنية الكلية للنص"هنضة " و

: توأمان): وكذلك. (األخالقية.. األخالق.. الرتبية الفاضلة: التهذيب): املفردات اليت تكررت مبرادفاهتا على غرار

وكما استعان الكاتب يف توكيد أفكاره بالتكرار فانه مل يهمل الرتادف الذي . (..شيء واحد.. انشقيق أخوان

 . (األم  احلية / األم  اجلديدة.. احلظ األوىل/ القسط األوفر .. )املنزلة / املكانة : يظهر يف بعض عباراته مثل

و إن كان هناك .. مثيل يف املنزلة والدوروجممل النص يتحدث عن التقارب إىل درجة التطابق بني اخلطابة والت

اختالف طفيف يف األسلوب وطريقة التعبري فالغاية واهلدف واحد وكالمها يدخل يف خانة التعبري والفن فالتلقي 
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خيتلف ذوقه من شخص إىل آخر فهذا قارئ هن  يعيش بني سطور اخلطاب األديب وذاك مييل إىل لغة احلركة 

 . يد امليداين للرسائل الفنيةالتجس و والتعبري اجلسمي

 : ية ودورها للشيخ العربي التبسياإلصالح مفهوم الدعوة -

يف العامل اإلسالمي وتقوم به مجعية العلماء ، اإلسالمي اإلصالح ية اليت يقوم هبا دعاةاإلصالح )إن الدعوة

هه  وسنة نبيه  والسري اب إالسلمني إىل العل  والعمل بكتاملسلمني يف القطر اجلزائري خاصة تتلخص يف دعوة امل

على منهاج السلف الصاحل  يف أخالقه  وعباداهت  القولية واالعتيادية والعملية وتطبيق ما ه  عليه اليوم من 

 . 91(..عقائد وأعمال وآداب على ما كان يف عهد السلف الصاحل فمواقفه عددناها من دين اهلل فعملنا به

  عند محمد خير الدين مفهوم  اإلصالح -

احلقيقي الثابت األركان املتني الدعائ  هو ما تبنيه شبيبتنا  اإلصالح )إن على انه اإلصالح يعرف حممد خري الدين
 ليها توجها جديا صحيحا(غاية حىت نؤمن بصدق توجه الشبان إاملتعلمة على أساس العل  وال نفرح ببلوغ هذه ال

 .عند باقي املصلحني اإلصالح ال خيتلف عنعند حممد خري الدين  اإلصالح  ميكن القول أن مفهوم

 : يين في التعليماإلصالح أقوال -

جاء يف خطاب الشيخ العريب التبسي يتناول فيه وجه املقارنة بني ما آلت إليه الشعوب من حتضر ورقي والتأخر 

بة املال مخس )أما كفى ما اهنينا إليه من سوء احلال ومغ : املؤسف الذي مازالت البالد مل تتخلص من تبعاته

ماليني ونصف ليس لديه  صحيفة يومية عربية يف عصر املطبوعات والقرن العشرين وزهرة احلضارة والناس يف 

خمتلف البقاع قد ذهبوا كل مذهب يف نشر الصحف واجملالت بني طبقات شعوهب  ومل يغادروا من وسائل العل  

                                                           

.  دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة 1. ط2دعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر مجع وتعليق امحد شريف الرفاعي جالعريب التبسي مقاالت يف ال -91
 . 1976.  مطبعة البعث قسنطينة اجلزائر.  1ط2. وج1984
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اد الشباب هلذه احلياة اليت خلقها اهلل على االمتزاج بني وعلل التثقيف ما انسوا فيه عونا على هتذيب األمة وإعد

 . املسيء واحملسن وأورثها العاملني إال جدوا به على أمت وجه واحك  وضع وأسهل متناول

ة لتعلي  املبادئ األولية من لغة أما حيزن اجلزائري أن يرى قطره طوله وعرضه ليس فيه مدرسة واحدة أهلية عربي

. مة هي اعرق األم  فيه(عريب الذي أصبح أثرا بعد عني يف أاليت ال سبيل لنا إليه غري اللسان الالعرب ودين األمة 

92 

وهو مدرس مبدرسة مجعية الرتبية والتعلي  بقسنطينة: "فإذا عرفنا التعلي   ول األستاذ محمد بن عابديق -

جوب القيام بالتعلي  العريب على اآلباء العريب هبذه الكتابة هلانت علينا كل تضحية نبذهلا يف سبيله. وال يقتصر و 

وحده  وال على املعلمني وحده  بل يتناول على كل جزائري يهمه أمر مستقبل اإلسالم والعربية يف هذا الوطن 

فعلى العلماء أن يستحثوا مه  األمة إىل  الذي ال ميكن أن تسلك إليه السعادة إال من طريق اإلسالم والعربية..،

التعليمية وان ميدوها بإرشاداهت .. وعلى األمة أن متد يدها باملساعدة لكل مشروع يرمي إىل تأسيس اجلمعيات 

مثل هذا الغرض. وعلى اآلباء أن يقفوا أبناءه  على النظافة ونظام الوقت وعلى اجلمعيات اليت تضطلع هبذا األمر 

دوات جمانا للتالميذ. وأن تقدم منحا أن ختتار قبل كل شيء املكان املستويف لشروط الصحة وأن تقدم الكتب واأل

وجوائز للنجباء، تنشيطا للهم  وعلى املعلمني أن يسلكوا يف تعلي  األوالد أحدث الطرق وأقرهبا إىل أذهان الناشئة 

وأن يقتصروا هل  من التعلي  الديين على اآلداب دون األحكام. وعلى احلكومة أن تسهل طريق العائلني هبذا 

 . 93التعاوين ليتأتى هل  أن يؤدوا مهامه  على أكمل وجه"العمل اإلنساين 

لقد حدد صاحب املقال حممد بن عابد اجلياليل أه  الزوايا اليت جيب أن تظل من أجل بناء تعلي  و تأطري 

ن  . وإفاآلباء واملعلمون واحلكومة كل حيمل جانبا من البناء التعليمي، األجيال فطرح لكل مسؤوليته يف هذا البناء

ان أسلوب الكاتب واضحا سلسا ينتهج فيه التدرج األكادميي واالنتقال من عناصر املوضوع  إىل الفكرة العامة ك
                                                           

 . 60مصدر سابق ص 1يف اجلزائر ج العريب التبسي )اجلزائر تصيح بك أيها اجلزائري أينما كنت ( مقاالت يف الدعوة إىل النهضة اإلسالمية -92
 . 86-85ص.  املرجع السابق.  مجعية العلماء املسلمني -نوار جدولين -93
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فان ذلك راجع إىل كونه ميتهن التعلي  أي أنه يرى بوضوح مواطن العطب وما هي ، بأسلوب علمي متأدب

أن يكون أسلوبه واضحا دقيقا يرس   وآثر الكاتب. اخلطوات اإلجرائية الكفيلة بالنهوض هبذا القطاع احلساس

، العروبة، مثل"التعلي دها كأساس يقوم عليه بناؤه النصي معامل موضوعه من خالل بعض املفردات اليت اعتم

املعلمني" فلو حملنا هذه املفردات وجدناها قد تكررت يف النصوص اليت ، مة، األباء، اآلاحلكومة، التعاون، سالماإل

 .التعلي "، األمةتطرقنا إليها سابقا"

أو على القلة من املصلحني ، الرتبوي على هذه النصوص الزهيدة اليت تناولنا مقاطع منها اإلصالح ومل يقتصر

الذين سبق ذكره  وإمنا هنالك من الرجال واألعمال ما يؤكد أن هذه األمة ثرية بعلمها ومصلحيها والزالت أمامنا 

ن اختلفت أعماهل  تشهد على تقارب الرؤى وإ ه  وكتاباهت  وبقيتبأقالم اإلصالح قائمة من الرجال خدموا

الذي كان مدرسا مبدرسة  األستاذ مصطفى بن حلوش: املناهج واملواعظ واخلطب واألساليب فنذكر من املصلحني

ع تطلب األمة أنواع العلوم ولكن ختتلف احلاجة إىل نو ..": الذي جاء يف خطابه املتعلق بالتعلي ، سيدي بلعباس

وإذا كان الكل . من أنواعها اختالفا كبريا أو يسريا حبسب وضعيتها اجلغرافية أو ظروفها السياسية واالقتصادية

 -بعد اهلل-فعليك  يا ساديت العلماء، يصبوا التقاء الصدمة العنيفة اليت تستهدف لغتها ودينها وتارخيها وقوميتها

 94األمة يف سد حاجتها إىل التعلي "تعتمد 

"بقي شبابنا ردحا من الزمن غري يسري يتخبط يف جهالة عمياء واحنطاط عظي  : المغربي الفرفاري يعل ويقول-

ألن احلياة األمة حبياة ، وكان مما نشأ عن هذا وصول األمة اجلزائرية إىل ما تعانيه إىل اليوم من تأخر مادي وأديب

تقبل على املدرسة اليت هي النواة ا الشاب أرجوك أن .. أيهفاملتعل  جامد اجلمود األكرب إال من رح  ربك، شباهبا

وأنت يا أخي الذي غرفت من مناهل العل  وزالله . واحلجرة األساسية لبناء هيكل عظمك، األوىل لسعادتك

                                                           

 99ص. املرجع السابق. مجعية العلماء املسلمني -جدولين  نوار -94
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مبا عندك من عل  وعمل وإخالص حىت  -املدرسة-العذب ما يسر اهلل لك أرجوك أن تكون من مساعديها

 95" ..د العاملني هلل والوطنتكتب يف زمرة البانني للمج

ولقد اتفق العلماء أن .. " إن موضوع اإلرشاد والتعلي  له من األمهية ماله: الشيخ السعيد الصالحي ويقول -

وتعلي  ديين صحيح ، فنية بطريقة، فاضلة وأعمال، يكون املنهج إجياد شيء مفكر بصري ذي أخالق طاهرة

ولنعل  قبل ذلك أن هذا العمل ليس عمل شهر أو أيام ولكنه حبث  ..ذ أن يرشد ويسعىولد إيتماشى مع سن ال

 96".بل عشرات من الدعاة العلماء، كما أنه ليس عمل فرد،  شهور وأعوام

"إن التعلي  كاد ينقطع من بالدنا لوال تلك املدرسة اليت يفد : يفيابن األخطر السط حالراب وجاء في خطبة -

اء القطر والفضل يف ذلك للمجاهد الكبري ابن باديس الذي بدل نفسه عليها الطالب يف كل سنة من مجيع أحن

إلنقاذ األمة الكئيبة من جهالتها .. نفيسه يف سبيل تعلي  أبناء وطنه ال يبغي يف مقابل ذلك جزاء وال شكوراو 

باديس على ذلك وإمنا محل بن .. فإياك أيتها األمة اجلزائرية وفوات هاته الفرصة فعلينا أن نلتف حوهلا، العمياء

 97".واجب الوطن وواجب األمة وواجب اإلسالم

على هذا النمط و ذلك يف إحدى خطبه مبقر مجعية العلماء املسلمني  الشيخ علي بن سعد القماري يسير  - 

إن من آفات اليت تقعد باألم  على األخذ بأسباب النهوض هي من غري شك عدم .."أيها اإلخوان: فيقول

 وأوجه كلمة إىل دعاة..من شأنه أن يذود عن كيان األمة ويبعث فيها الشعور واإلحساس إرسال النظر فيما

هي حرية  العاملني على إنقاذ األمة اجلزائرية من ربقة التقليد أن تكون أول نقطة لإلصالح اإلصالح

                                                           

 . 161املرجع نفسه. ص -95
 165املرجع السابق. ص -96
 172املرجع السابق.  ص -97
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ون يوم سادوا إال حبرية ساد املسلم ليعل  أنه ما دينه عزا ولوطنه العزيز عزال..فلينتبه من يريد لقومه عزا و الفكر

 98".الفكر اليت اقتبسوها من أصول اإلسالم

وعن إدراك ما فيه ، ن كل أمة تأخرت: "أما بعد فإيقول للشيخ محمد بن صالح بن منصور وفي خطبة -

بل هي آناء الليل وأطراف النهار تتطلب ، وال هتدأ هلا أفكار، جندها ال يقر هلا قرار، خريها وصالحها عجزت

ن وصلت إىل مناها ، فإو مسألتها املرغوبة، إىل أن تصل إىل غايتها املطلوبة، ا املنشودة وجوهرهتا املفقودةضالته

، ومن تعرض هلا بعكس ن شط به املزارساعدها يف سبيلها صديقا محيما وإ كان كل من،  وجنحت يف مسعاها

ا املسل  هي أن تعرف ما أمرك به دينك وما أيه، ومسألتك املرغوبة، وان غايتك املطلوبة. ن عد يف اجلوارذلك وإ

والعل  ال جتده إال عند العلماء الذين ه  ورثة األنبياء ورثوا العل  من ، هناك عنه وال سبيل يف ذلك إال بالعل 

اعلموا أن العل  هو وسيلة لكل خري يطلب ..و فخذوا عنه  العل  وكونوا خري آخذ.. أخذه أخذ حبظ وافر

 99".. ويف لذة أكبادك ، مرغب فعلموه أوالدك مغنطيس لكل ما فيه 

 : اليت ينتقد فيها سبل التعلي  السائدة آنذاك الشيخ السعيد بن عمر القنزاتي ومن خطبة

هذا التعلي  العقي  امللقى جزافا دون تأسيس بالدالئل القاطعة والرباهني الساطعة نشأت السحب يف مساء من "

 100"..ولو كان من قبيل املفرتيات، س كل ما سطر بأي ورقة من الورقاتأذهاننا لكنها غري ممطرة وكنا نقد

ن نعرج على مقطع من إحدى مقاالت العالمة بن باديس حول ، فال ضري أما دام املقام مقام عل  و تعلي و    

 : إصالح التعلي 

واملعل  .. فه  بعضنا بعضاالذين اجتمعنا على الرتبية والتعلي  من معل  ومتعل  علينا أن ي -أيها اإلخوة -"فنحن

ويفهمه  هو يف نفسه ألنه هو الذي انتصب ليبث فيه  أفكار وآدابا ، يفهمه املتعلمون هو الذي جيب أن
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لينظروا يف قبول التأثر به ، وهو مؤثر عليه  أثرا ال حمالة فمن واجب نصحه هل  أن يفهمه يف نفسه، وأخالقا

واستمروا جمتمعني على شيء قد فهموه واتفقوا على ، يكونوا إن قبلواول، وعدم قبوله فيفارقونه، فيستمرون معه

 101". البقاء فيه والتعاون معه

فإمنا العلماء من األمة ، العلماء كذلك"لن يصلح املسلمون حىت يصلح علماؤه  اإلصالح ويف مقال آخر يتناول

وإمنا . املسلمني بفقهه  وعمله وصالح ، وإذا فسد فسد اجلسد كله، مبثابة القلب إذا صلح صلح اجلسد كله

فإذا كان علماؤه  أهل مجود يف العل  وابتداع يف العمل فكذلك املسلمون ، يصل إليه  هذا على يد علمائه 

فالتعلي  ، ولن يصلح العلماء إال إذا أصلح تعليمه . فإذا أردنا إصالح املسلمني علينا إصالح علماءه ، يكونون

فإذا أردنا . وما يستقبل من علمه لنفسه وغريه، بع الذي يكون عليه يف مستقبل حياتههو الذي يطبع املتعل  بالطا

التعلي  الذي يكون به املسل  عاملا من علماء اإلسالم يأخذ . أن نصلح العلماء فلنصلح التعلي  ونعين بالتعلي 

لتعلي  النبوي يف شكله وموضوعه ولن يصلح هذا التعلي  إال إذا رجعنا به إىل ا، الناس عنه دينه  ويقتدون به فيه

 -صلى اهلل عليه وسل -ويف صورة تعليمه فقد صح عنه-صلى اهلل عليه وسل -يف مادته وصورته فيما كان يعل 

 102لديين السين فأين منه تعليمنا حنن اليوم؟"االتعلي  .. "إمنا بعثت معلما": فيما رواه مسل  أنه قال
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  :الفصل الثاني

 : ي عند الشيخ عبد الحميد بن باديسصالحاإل الخطاب

املتمثل يف و ، وقبل أن خنوض غمار هذا اإلبداع األديب اهلادف، الفصل الثاينبداية  يتوجب علينا يف

 يف أعمال الشيخ العالمة عبد احلميد بن باديس ومدى تأثريها ودورها يف تأطري املسار، ياإلصالح دراسة اخلطاب

ي بقيت حبيسة األوراق اإلصالح إذ أن كثريا من النصوص ذات الطابع-قع املعيش ي على مستوى الوااإلصالح

. يؤيت أكله ما مل يقرتن بالتطبيق ألن اجلانب النظري وحده ال –اج ومل يكن هلا وقع اجتماعي يذكروالكتب واألدر 

ريب ككل واجملتمع وعلى العكس متاما من ذلك كان لكتابات العالمة ابن باديس شديد الوقع على اجملتمع الع

 اجلزائري باخلصوص رغ  الطوق اخلانق الذي كانت تضربه اجلهة االستعمارية على اجملتمع آنذاك من جتهيل

واآلخر اجتماعي فأما األول فراجع إىل امللكة الفكرية ، إذالل..ورمبا مرد ذلك التأثري  إىل أمرين احدمها أديبو 

فقد ترتج  ذلك جليا على صفحات كتاباته وهو ما . طالعه وبصريتهاإلبداعية لدى العالمة وسعة افقه وكثرة ا

التنسيق  و، أفيكمن يف القدوة اليت كان يقدمها العالمة للمجتمعوأما اجلانب االجتماعي . نسايره يف هذا الفصل

اجلانب  وهذا، أفعاله ومدى تأديته لواجبه  ومواقفه الوطنية الذائدة عن احلقو  أو التطابق احملك  بني أقواله

وكما أسلفنا فانه . الذي يتناول النقد االجتماعي عند العالمة عبد احلميد، االجتماعي مؤخر إىل الفصل الثالث

 ؟شيخ العالمة عبد احلميد بن باديسفمن هو ال  : حلياة الرجل -ولو مقتضب-يتوجب علينا أن نقوم بتعريف
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  :الفصل الثاني

 : د بن باديسي عند الشيخ عبد الحمياإلصالح الخطاب

املتمثل يف و ، وقبل أن خنوض غمار هذا اإلبداع األديب اهلادف، الفصل الثاينبداية  يتوجب علينا يف

 يف أعمال الشيخ العالمة عبد احلميد بن باديس ومدى تأثريها ودورها يف تأطري املسار، ياإلصالح دراسة اخلطاب

ي بقيت حبيسة األوراق اإلصالح النصوص ذات الطابعإذ أن كثريا من -ي على مستوى الواقع املعيش اإلصالح

. يؤيت أكله ما مل يقرتن بالتطبيق ألن اجلانب النظري وحده ال –اج ومل يكن هلا وقع اجتماعي يذكروالكتب واألدر 

وعلى العكس متاما من ذلك كان لكتابات العالمة ابن باديس شديد الوقع على اجملتمع العريب ككل واجملتمع 

 باخلصوص رغ  الطوق اخلانق الذي كانت تضربه اجلهة االستعمارية على اجملتمع آنذاك من جتهيلاجلزائري 

واآلخر اجتماعي فأما األول فراجع إىل امللكة الفكرية ، إذالل..ورمبا مرد ذلك التأثري  إىل أمرين احدمها أديبو 

لك جليا على صفحات كتاباته وهو ما فقد ترتج  ذ. اإلبداعية لدى العالمة وسعة افقه وكثرة اطالعه وبصريته

التنسيق  و، أفيكمن يف القدوة اليت كان يقدمها العالمة للمجتمعوأما اجلانب االجتماعي . نسايره يف هذا الفصل

وهذا اجلانب ، أفعاله ومدى تأديته لواجبه  ومواقفه الوطنية الذائدة عن احلقو  أو التطابق احملك  بني أقواله

وكما أسلفنا فانه . الذي يتناول النقد االجتماعي عند العالمة عبد احلميد، الفصل الثالث االجتماعي مؤخر إىل

 ؟شيخ العالمة عبد احلميد بن باديسفمن هو ال  : حلياة الرجل -ولو مقتضب-يتوجب علينا أن نقوم بتعريف
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 اإلمام عبد الحميد بن باديس حياته، وأعماله : المبحث األول

  مختصرة لحياته ترجمة: المطلب األول

هو اإلمام املصلح اجملّدد الشيخ عبد احلميد بن حمّمد بن املصطفى بن املّكي بن باديس القسنطيين "

ورائد النهضة الفكرية واإلصالحية والقدوة الروحية حلرب التحرير ، رئيس مجعية العلماء املسلمني باجلزائر، اجلزائري

 اجلزائرية.

وسط أسرة من أكرب  م(،1889ـ ه 1308بقسنطينة سنة: )ن شهر ديسمرب يف ليلة اجلمعة الرابع مُولد 

ميتّد ، عريقة يف التاريخ، مشهورة بالعل  والفضل والثراء واجلاهوكان الولد البكر لوالديه وأسرته ، األسر القسنطينية

بل كان ، أصله األمازيغي فهو يف مقابل اعتزازه بالعروبة واإلسالم مل خُيْفِ ، باديس الصنهاجي نسبها إىل املعّز بن

فقد كان جد ه األّول ، ولعّل من دواعي االفتخار به قيام سلفه مبا حيفظ الدين  ويصون الشريعة  ، يُبِديه ويـُْعِلُنهُ 

ل ًفا له يف مقاومة التقليد والبدع واحلوادث، وِبد ِع الشيعة يف إفريقية  ، يناضل اإلمساعيلية  الباطنية   وحماربة ، فصار خ 

 103.ل والشركيَّاتالضال

على يد ، الكرمي يف أّول مراحل تعّلمه بقسنطينة يف السنة الثالثة عشر من عمره القرآن وقد أمّت حفظ

وأخذ مبادئ العربية ومبادئ اإلسالم على يد ، وُقدم لصالة الرتاويح بالناس على صغره« حمّمد املّداسي»الشيخ 

دان ُلونِيسي»شيخه  الكرمي وهّز كيانه ليكّرس فيه بعد ذلك ربع قرن من حياته يف حماولة  القرآن وقد أثّر فيه، «مح 

 وهو طريق، إرجاع األّمة اجلزائرية إىل هذا املصدر والنبع الرباين مبا حيمله من حقيقة توحيدية وهداية أخالقية

، بتونس ( التحق الشيخ عبد احلميد مبجامع الزيتونةم1908 -ه 1327والنهوض احلضاري.ويف سنة ) اإلصالح

ويف طليعته  زعي  النهضة الفكرية واإلصالحية يف احلاضرة التونسية ، فأخذ عن مجاعة من كبار علمائها األجاّلء

والشيخ حمّمد الطاهر بن عاشور املتوىف ، (م1923 -ه 1342املتوىف سنة: )« حمّمد النخلي القريواين»العالّمة 
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وتعّهدوه ، ن املشايخ الذين كان هل  تأثري يف منو استعدادهفضاًل عن مربني آخرين م، م(1973 -ه 1393)سنة: 

وقد مسحت له هذه ، وحمّمد بن القاضي وغريه ، السطايفي وسعد العياض، كالبشري صفر،  بالتوجيه والتكوين

 يف، الفرتة باالطالع على العلوم احلديثة وعلى ما جيري يف البلدان العربية واإلسالمية من إصالحات دينية وسياسية

واملالزمات املستمرّة لرجال العل  ، ممّا كان هلذا احمليط العلمي والبيئة االجتماعية، مصر ويف الشام وغريه 

واإلصالح األثر البالغ يف تكوين شخصيته ومنهاجه يف احلياة.وبعد ختّرجه وتأهيله بشهادة التطويع )سنة 

لتدريس املمّثل يف بدايته بعقد حلقات دراسية ( عاد من تونس متأّهًبا بطموح قوي  للتفرّغ لم1912-ه1330

وبعد طول ، غري أّن صعوبات واجهته يف بداية نشاطه العلمي حالت دون حتقيق طموحه وآماله، باجلامع الكبري

تأّمل رأى من املفيد تزامًنا مع موس  احلّج أن يؤّدي الفريضة مغتنًما الفرصة يف رحلته املشرقية لالتصال جبماعة 

، األمر الذي يسمح له باالحتكاك املباشر وتبادل الرأي معه ، واملفّكرين من خمتلف أحناء العامل اإلسالميالعلماء 

فضاًل عن االطالع على حقيقة األوضاع االجتماعية والسياسية والثقافية ، ياإلصالح والتعّرف على مواقع الفكر

دروس العلماء من خمتلف البلدان الوافدين إىل هذه السائدة يف املشرق العريب. ويف أثناء تواجده باحلجاز حضر ل

وقد حظي ، الذي نصحه بالعودة إىل بالده الحتياجها إىل علمه وفكره« حسني اهلندي»البقاع املقّدسة كالشيخ 

وقد تعّرف على كثري من شباب ، بإلقاء دروس باملسجد النبوي من بعض الشيوخ الذين كانوا يعرفون مستواه

وبعد عودة ابن باديس ، م(1965ـ ه 1382)املتوىف « اإلبراهيميحمّمد البشري »رية املهاجرة مثل العائالت اجلزائ

، ي ميدانيًّا وتطبيق مناهجه الرتبوية عمليًّااإلصالح ( ساه  يف بلورة الفكرم1913ـ ه 1332 إىل قسنطينة )سنة

ه و قـ وَّْوا  فكان تعاوهن  معه يف هذه املهّمة امللقاة على ، زنادهساعده زمالؤه األفاضل من العلماء الذين ش د وا ع ُضد 

ومن ، وذيع صيته، عاتق الدعاة إىل اهلل تعاىل منذ فجر النهضة دافًعا قويًّا وعاماًل يف انتشار دعوته سطع جنمه
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، ّيب الُعقيبوالشيخ الط، والشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي، أمثال هؤالء الذين آزروه وساندوه الشيخ العريب التَّب سِّي

 .104كما ساعده أيًضا الواقع الذي كانت متّر به اجلزائر بني احلربني العامليتني."،  والشيخ مبارك امليلي وغريه 

 :أساتذة عبد الحميد بن باديس ومعلميه: المطلب الثاني

لطلب يعود احتكاك عبد احلميد بن باديس باملدارس الفكرية والطرق التعليمية املغاربية إىل رحالته "

وكمبتدئ يف ممارسة التدريس؛ إذ لـ مَّا أحس ، وخاصة رحالته التأسيسية إىل جامع الزيتونة بتونس كطالب، العل 

كان عليه أن يُواصل ،  وعل  من عزم هذا األخري على اهلجرة، أنه استوعب كثرياً مما جاد به أستاذه الشيخ الونيسي

وهو ما كان بالفعل؛ لتتب ع ينابيع ، يعًا لالرحتال إىل تونسوخاصة ملا وجد عند والده تشج، الطلب والتحصيل

وينه الفكري كوالذين كان هل  بالغ األثر يف ت، فأخذ هناك العل  من عظماء الزيتونة وفطاحلها، العل  واملعرفة

بن باديس عن  .."ويتحدثولعل هذا ما كوَّن عنده لِبن ة التوج ه باإلصالح حنو اجملتمع املغاريب، ياإلصالح واجتاهه

مشاخيه وطرق تلقينه  العل  وعمق أفكاره  ووضوحها يف الوقت نفسه وعالقته هب  يف رحاب التعلي  فيقول 

فأخذ عنه األدب العريب وديوان ، الذي الزمه قرابة ثالث سنوات الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 105عن

وكانت من ، أليب متَّام على األستاذ ابن عاشوروإن أنسى فال أنسى دروسًا قرأهتا من ديوان احلماسة ": احلماسة

، وبثت يفَّ روحاً جديدة يف فه  املنظوم واملنثور، أول ما قرأت عليه؛ فقد حببتين يف األدب والتفقه يف كالم العرب

الشيخ محمد النخلي "كما يذكر .وأحيت مين الشعور بعزِّ العروبة واالعتزاز هبا كما أعتز باإلسالم

أستاذ ، استقى ابن باديس احلكمة من حبر اخلري الذي كان يتدفق من صدر هذا الشيخ لذيا 106"القيرواني

وإدخاهل  لتأويالهت  اجلدلية ، كنت متربِّمًا بأساليب املفسرين" :العالمةالتفسري يف جامع الزيتونة. يقول عنه 

فقال يل: ، يف نفسي من التربم والقلقفذاكرُت يوماً الشيخ النخلي فيما أجده ، واصطالحاهت  املذهبية يف كالم اهلل
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، يسقط الساقط، وهذه اآلراء املضطربة، وهذه األقوال املختلفة107،اجعل ذهنك مصفاة هلذه األساليب املعقدة

 . ".اهلل هبذه الكلمات القليلة لذهين آفاقاً واسعة ال عهد له هبا حوتسرتيح؛ فواهلل! لقد فت، ويبقى الصحيح

 القرآن وأنا ال أعرف، من عمري أكتمك  أين أخذت شهاديت يف جامع الزيتونة يف العشرينوال "ويقول عنه أيضاً: 

وال أكتمك  أين أخذت شهاديت "ويقول عنه أيضاً: ، "اهلل هبذه الكلمات القليلة لذهين آفاقاً واسعة ال عهد له هبا

وكتاب مدنية ، وكتاب هنضة، أنه كتاب حياة القرآن وأنا ال أعرف، يف جامع الزيتونة يف العشرين من عمري

وإمنا بدأت أمسع ، عليه  الرمحة وهل  الكرامة، وكتاب هداية للسعادتني؛ ألنين ما مسعُت ذلك من شيوخي، وُعمران

 108القريواين." هذا يوم جلست إىل العالمة األستاذ حممد النخلي

ذين مجعوا بني التعلي  العريب ومن القالئل ال، يعترب من أبرز علماء تونس الذي الشيخ البشير صفر وكذلك

 .109مع إتقانه لعدة لغات حية، اإلسالمي والتعلي  الغريب األورويب

 -لسعة اطالعه وتنوع ثقافته  -وكان ، اشتغل األستاذ بشري صفر بالتدريس يف جامع الزيتونة واملدرسة اخللدونية

وأنا شخصيًا أصرِّح بأن كراريس "بن باديس: يُعد  من أشهر أساتذة التاريخ العريب واإلسالمي فيها. يقول عنه ا

واليت ، هي اليت كان هلا الفضل يف اطالعي على تاريخ أميت وقومي، غزيرة العل ، صغرية احلج ، البشري صفر

 . اجلزائر"زرعت يف صدري هذه الروح اليت انتهت يب اليوم ألن أكون جندياً من جنود 

 :ي الباديسياإلصالح هجالنعلماء المغرب في  ثرأ : المطلب الثالث

، وعملية تفاعليةنتيجة مشرتكة  وهي احلضارة توأم الثقافة وال تقوم األوىل إال بسند ودع  من األخرى املعلوم أن

فإننا جند هذا يف م ْن تأثَّر هب  الشيخ عبد احلميد بن باديس يف حياته العلمية ، بالتأثر إالوأنَّ التأثري ال يكون 

وذلك يف ما قرأ ، فنحن جند حضوراً متميزاً ألعالم املدرسة األندلسية املغربية" البناء املغاريب؛ ية يفاإلصالح ودعوته
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وهي كثرية يف فنون خمتلفة: من الفقه والتفسري واحلديث واللغة ، هل  ابن باديس من كتبه  قراءة متحيص وحتقيق

وِمن هؤالء األئمة: ، الميذ املدرسة الباديسيةوكانت جل  هذه الكتب تشكِّل الزاد العلمي والثقايف لت، واألدب

 ".واإلمام أبو عمر بن عبد الرب، والقاضي أبو بكر بن العريب، القاضي عياض

الشفا(؛ لتدريسه لطلبته يف املسجد ) فقد اختار الشيخ عبد احلميد بن باديس كتابه، أما العالمة القاضـي عياض"

إنه خزانة العل  وقطب "أبو بكر بن العريب فيقول عنه ابن باديس: وأما اإلمام ، م1913الكبري بقسنطينة سنة 

يف  م1928وقدَّم له مبقدمة طويلة ملا طبعه سنة ، "العواص  من القواص " وقد حقق له خمطوط  كتاب ، "املغرب

اجلزء جزأين مبطابع الشهاب بقسنطينة. وأه  ما يتميز به هذا التحقيق تلك الرسالة اليت وضعها ابن باديس يف 

إىل ، واليت قرظها أكابر علماء املغرب العريب من الشيخ النخلي والطاهر بن عاشور وغريمها من تونس، األول

، الشيخ ابن املوهوب القسنطيينوكذا ، ومعاوية التميمي وغريمها من املغرب، الشيخ العابد بن أمحد بن سودة

مام ابن باديس بأفكار ابن العريب وباإلمام أيب عمر بن لقد تأثر اإل.والشيخ شعيب بن علي التلمساين من اجلزائر

اليت  ، وخاصة فيما انتهجاه يف إصالح طرق التدريس، فأخذ عنهما الكثري من فيض علمه ، عبد الرب القرطيب

وهو املنهج نفسه الذي اتَّبعه ابن باديس يف مقاومة روح التقليد واجلمود ، كانت سائدة يف عصرمها باألندلس

ية التغيريية عند اإلصالح وبذلك تكون أسس ومبادئ الدعوة، ية يف اجلزائراإلصالح لذي واجه دعوتهالفكري ا

 الوحدويإسهامات الفكر الباديسي يف البناء املغاريب إىل لعلَّنا خنلص  .ابن باديس جزائرية الروح ومغاربية احملتوى

، إعداد املتعلمني حلياة تالئ  البيئة اليت يعيشون فيهاابن باديس إمنا وضع براجمه الرتبوية من أجل الشيخ أنَّ  إال

السرتجاع احلرية والكرامة املسلوبتني لدى شعوب املغرب من تغيري يف اجملتمع أخذاً يف االعتبار ما ينبغي أن حيدث 

مع ما ميكن أن يالح ظ من تفاوت بينها يف درجات األساليب االستعمارية الفرنسية يف اهليمنة ، العريب

 واالستغالل؛ لذلك جند ابن باديس يبنيِّ اهلدف الرتبوي الذي يسعى لتحقيقه بأنه: والظل  والتحقري،  الستدماروا
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وأحكامه املبنية ، وفضائله املبنيَّة على القوة والرمحة، هبذه الشعوب( إىل عقائد اإلسالم املبنيَّة على العل )الرجوع " 

وأن ال ، والت لف والتعامل والتعاون، ى التعاون بني األفراد واجلماعاتونُُظمه املبنية عل، على العدل واإلحسان

 ". ومن اتقى اهلل فهو أنفع اخللق لعباد اهلل، فضل ألحد على أحد إال بتقوى اهلل

إذ نستشف  ويف هذه الفقرة لو تأملنا وحداهتا الرتكيبية جند أن تناسقها مرده  طريقة التعبري واألسلوب املنتهج.

وكأن البناء  . وأحكامه املبنية "وفضائله املبنية املبنية.. لى مفردة )البناء( "عقائد اإلسالم املبنية.. ونظمهإحلاحا ع

 دل على الظرفية املكانية وأحياناإضافة إىل حرف اجلر )على( الذي ي. الكلي للنص يستند على مثل هذه الدعامة

ليوثق الرباط بني وحدات البنية النصية ويساعد على الزمانية ومن معانيه االستعالء وقد  تكرر عدة مرات 

وحىت نربط بني الوحدتني اللغويتني  فإن كلمة "املبنية" تشري إىل . االسرتسال التعبريي لألسلوب والنسق الداخلي

 العلو وميكن أن جتتمع هاتني الوحدتني يف "البناء العايل" و  البناء وكلمة "على" تشري إىل االستعالء

كأن ابن باديس يدفع باجملتمع إىل إعالء بنائه عن طريق إتباع "عقائد اإلسالم املبنية على العل "  البناء" و أو "علو 

البناء داللة على الرقي ألن احلضارة متثل اجلانب املادي و  كما هو مشري يف بداية نصه وتطبيق تعاليمها املقدسة

وال دليل على حياة الروح ، اجلسد فاجلسد وحده جمرد جثةو  وحالثقافة  هي روح احلضارة وكالمها مبثابة الر و  للثقافة

فحياهتما تكمن يف تفاعلهما تفاعال بناء اجيابيا.واستعان العالمة يف بداية نصه مبفردة ، إال من خالل فاعلية اجلسد

عنها منسلخا و  وذلك تنبيها على أن اجملتمع اجنرف خلف التيارات التغريبية  مبتعدا عن األصول "الرجوع".

فكلمة . يف املخابر الفرانكفونية أو االجنلوسكسونية –كما أسلفنا   –وموغال يف الثقافات الدخيلة واملعدة سابقا 

مث عاد إليها  -عقائد اإلسالم..  –"رجوع" تيمة حمورية يف النص مث أن الكاتب طرح فكرته يف بداية النص جمملة 

 اإلحسانو  األحكام بالعدلو  الرمحةو  ائد بالعل  والفضائل بالقوةفربط العق تفصيل والتحليل والشرح والتصنيفبال

كلمة رجوع تفيد العودة إىل األصل و  .ىل التالف والتعامل والتعاوناجلماعات إضافة إو  النظ  بالتعاون بني األفرادو 

ظف أسلوب نصية احملددة بدقة وانتظام ووضوح،  مث يو املنشود يكمن يف هذه العناصر الو  أي أن األصل املراد
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إال بتقوى.." تأكيدا على ما ذكره سالفا وحتديدا للمعىن املراد دون غريه وليبني .. يف هناية الفقرة "ال فضل القصر

كرر لفظة اجلاللة يف اجلمل األخرية "تقوى ة اإلسالمية واملتمثل يف التقوى،  و الشرط العادل للتفاضل يف ظل العدال

ن إضافة إىل يكون هلا وقعها يف نفسية املتلقي وليكون خري ما خيت  به نصه ذكر اهلل ل، عباد اهلل" اتقى اهلل.. اهلل..

 قرن لفظة اجلاللة بكلمة "التقوى". أنه
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 اإلمام عبد الحميد بن باديس مواقفه، وشهادات الرجال له : المبحث الثاني

 الحميد بن باديس اإلصالحيين في عبد قوالأ : ولالمطلب األ

ي يف خمتلف اإلصالح يق دربه البشري اإلبراهيمي يقر له بيد السبق يف تفعيل اخلطابلقد قال عنه  رف

اإلصالحي بسبب انطالقته  خر يف نشأة اخلطابأرجاء الوطن "للشيخ عبد احلميد بن باديس دور جليل هو اآل

 .110سني لغته  العربية"حتو  على العامة من الناس لتوعيته  بأمور دينه   الكربى والقوية يف التعلي  وإلقاء الدروس

، وأقرب الناس إليهاإلصالح،  الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي كما هو معروف رفيق دربه يففقد كان   

وواضع ، باين النهضتني العلمية والفكرية باجلزائر -111ابن باديس–يقول عنه يف مقام آخر : "إنه ، وأعرفه  مبناقبه

ومنشئ جملة )الشهاب( ، وإمام احلركة السلفية، غرية إىل الغايات العلياوقائد زحوفها امل، أسسها على صخرة احلق

ية واهلدي احملّمدي وعلى التفكري القرآن ومريّب جيلني كاملني على اهلداية، وسيف املصلحني اإلصالح مرآة

، مت ربع قرنومفّسر كالم اهلل على الطريقة السلفية يف جمالس انتظ، وحميي دوارس العل  بدروسه احلّية، الصحيح

األستاذ الرئيس الشيخ عبد احلميد ابن ، وفارس املنابر، وملّقن مبادئها على البيان، وغارس بذور الوطنية الصحيحة

وأول مؤسس لنوادي العل  واألدب ومجعيات الرتبية ، أول رئيس جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، باديس

، وديًنا البسته احملدثات والبدع، يا أّمة تعاقبت عليها األحداث والغريوحسبه من اجملد التارخيي أنه أح، والتعلي 

وفضائل  قتلْتها رذائُل ، وجمًدا أضاعه و ر ث ُة السوء، وتارخيًا غطى عليه النسيان، ولسانًا أكلته الرطانات األجنبية

 .الطاهرة" فرح  اهلل تلك األرواح، الغرب(

ي: "الرجل كان حمافظًا حقًا ولكنه حمافظ باملعىن املعقول. حمافظة صالحاإل يف العملابن باديس  يقول يف رثاءو 

وأن اجلوهر منها هو الصاحل للبقاء وأنه ال ، البصري الناقد الذي يرى أن مشخصات األم  منها جوهر ومنها عرض
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إىل تدبري  يد للفرد وال للجماعة يف تكيفه كما يشاء أو كما تشاء وأن تطوره موكول إىل تدبري االجتماع ال

 112(.اجلماعات"

واألستاذ اإلمام كما يصفه رفيقه يف الدرب: الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي بقوله: "إنه هو الذي وضع القانون 

وكانت احلكومة الفرنسية يف ، األساسي )يقصد مجعية العلماء(على قواعد من العل  والدين ال تثري شكا وال ختيف

 .113''فخيبنا ظنها واحلمد هلل، وتعتقد أننا ال نضطلع باألعمال العظيمة، مل املسل ذلك الوقت تستهني بأعمال العا

السلفية يف و  يةاإلصالح احلركةو كما شهد بذلك الكاتب تركي رابح يف مؤلفه )الشيخ عبد احلميد بن باديس 

 داعيا إىل دروسه لعدة سنوات يف اجلامع األخضر بقسنطينة -الشيخ ابن باديس –"وألقى  :اجلزائر(بقوله

ويف مؤلف آخر للكاتب  .114اجلمود وحترير الفكر اجلزائري من سيطرهتماو  نبذ البدع ومقاومة اخلرافاتاإلصالح و 

بفضل شخصية عبد احلميد ابن باديس الذي نفذ إشعاعه إىل الضمري  1925"حوايل  :حممد العريب ممريش يذكر

تمثلة يف التقاليد الزائفة املتجسدة يف الطريقة املرابطية يقضي على القيود امل أن فاستطاع يف ظرف قصري ..الشعيب

فتحولت أحيانا إىل صورة مدرسة أو مسجد أو  .تصارعت على حد تعبري ابن نيبو  وانطلقت األفكار مث تالقت

إىل املذهب الكمايل وذاك  فكانت النتيجة أن هذا أصبح يرنو  ..مؤسسة إصالحية وظهرت النظريات االجتماعية

باملذهب الوهايب  املذهب الوهايب وذاك ينزع على التمدن الغريب ومنه  من احنذر بفكره إىل مذهب املادةيأخذ ب

 وذاك ينزع على التمدن الغريب ومنه  من احنذر بفكره إىل مذهب املادة

 .115"وكل واحد من هؤالء وأولئك يأخذ ملبسا يعرب عن نزعة تفكريه
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يقول ،  فق ابن باديس ورفيقه اإلبراهيمي على غرسها يف اجلزائر وكان هذا العمل البذرة األوىل اليت ات

( يف تربية م1913كانت الطريقة اليت اتفقنا عليها أنا وابن باديس يف اجتماعنا باملدينة املنورة )عام ))اإلبراهيمي:

تجربة يف فتمت لنا هذه ال، النشء هي:أال نتوسع يف العل  وإمنا نربيه على فكرة صحيحة ولو مع عل  قليل

  116((احلديث الذي أعددناه من تالمذتنا

واليت يقول ، فأدرك هذه احلقائق، واإلسالم القرآن وقد نبه )حممد النخلي( ابن باديس إىل السبيل الصحيح لفه 

كاجلدل واحلرفية والتشبث بأذيال ،  . إىل جانب هذا كله تقف عيوب ذات طابع مجاعي.))فيها مالك بن نيب: 

وهي بالطبع ثقافة ما بعد املوحدين )..( فأية مقارنة لتلك التقاليد باإلسالم تنقي ، ق يف اخليالاملاضي وبتحلي

ولقد قام بتلك املهمة على خري وجه الشيخ ، الثقافة اإلسالمية من تلك املقدسات الومهية اليت تسمى )تقاليد(

لزائفة اليت كانت تتجسد يف الطريقة فاستطاع أن خيلص اجلزائر من تلك التقاليد ا، احلميد بن باديس( )عبد

 117.((ولكن فردا واحدا يعجز عن القيام بتلك املهمة وحده )املرابطية(؛

تأبني اإلمام  يف خطبة (1956_  1892)العريب التبسي  يخوقد عرب عن ذلك خري تعبري فضيلة الشيخ الش

 د اجلزائر اليوم أن تكون ابن باديس(.فلتجته، )لقد كان الشيخ ابن باديس اجلزائر فقال:العالمة ابن باديس، 

جمتمع وحضارته  ، خطابًا ورؤية ومنهًجا، )فقد كان حبق مثقًفا يعيش مأساةمتيز ابن باديس من بني قادة اجلمعية

               118على طريقته اخلاصة(.

سري )التحرير وصاحب تف، الشيخ حممد الطاهر بن عاشور: عميد جملس الشورى املالكي بتونس يف زمانه يشهد

                                                           

 .208-206ص  .85.جملة الثقافة العدد 1938-1920يف احلركة الوطنية بني احلربني حممد العريب ممريش مالك بن نيب واالجتاه احلضاري  - 116
 .57ص م2002ه/1423دار الفكر املعاصر بريوت لبنان مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي،   - 117

 
 .14، ص1م( ،  ج1968هـ _ 1388، 1مقدمة مالك بن نيب: ) دار اليقظة العربية : ط« ابن باديس حياته وآثاره» عمار الطاليب   - 118
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وأستاذ الشيخ ابن باديس يف جامع الزيتونة. ورغ  ما حدث بينهما من تباين يف بعض املسائل العلمية ، والتنوير(

ويعرتف له ، إال أن ذلك مل مينع األستاذ الشيخ حممد الطاهر بن عاشور من أن ينزله منزلته، والفتاوى الفقهية

ابننا الذي أفتخُر ببنوته إلينا.. ، ومرتع التحرير واإلجادة، بعة العل  واجملادةن، العامل الفاضل)فيقول عنه: )، مبكانته

  119((.الشيخ سيدي عبد احلميد ابن باديس.. أكثر اهلل من أمثاله يف املسلمني

)إن فضل النهضة اجلزائرية على العامل )قال الشيخ ابن عاشور: ، ويف االحتفال بالذكرى السابعة لوفاة ابن باديس

وإن أثر الشيخ عبد احلميد بن باديس يف تلك النهضة أثر إنساين رئيس.. وما تكرمينا ، المي فضل عظي اإلس

اليت دفعت به فريًدا إىل ، ية الفلسفيةاإلصالح إال تكرمي للفكرة العبقرية والنزعة، للشيخ عبد احلميد بن باديس

بعد مثانني عاًما قضاها يف ، تتقلص يف ربوعه يف وطن أوشكت مشس اإلسالم أن، موقف إحياء التعالي  اإلسالمية

 120.((أغالل األسر

الذي كتب كثريًا حول الدور الرائد الذي قامت به مجعية ، الدكتور عبد احللي  عويس: أستاذ التاريخ اإلسالمي

صلى اهلل  كتاب اهلل وسنة رسوله،  اإلسالم األصيلة، بالعودة إىل منابع وحترير العقول، العلماء يف تصحيح العقائد

)إن ابن باديس..  ) قائاًل: اإلصالح رئيسها الشيخ ابن باديس ومنهجه يف سل . يشيد هذا األخري بدورو  عليه

 على غرار اجليل، الكرمي يف تكوين اجليل املنشود القرآن كان يؤمن إميانًا ال حدود له بدور

الكبري الشيخ حممد العيد آل خليفة: الذي رافق  الشاعر اجلزائري،  ((يف العصور األوىل لإلسالم القرآن الذي كّونه

 جهوده فيها وعّدد باديس، ابن على فيها أثىنقصيدة شعره النهضة اإلسالمية يف اجلزائر يف مجيع أطوارها ألقى 

 :هذه األبياتو ، على شخصية اجلزائر اإلسالمية احلفاظ يف وجهاده العلمية،

                                                           

وما بعدها، سعد اهلل، مدارس الثقافة  389حممد البشري ) اإلبراهيمي (، خالصة تاريخ حيايت، ) جملة املوافقات ( العدد الرابع ص  - 119
 .95العربية، ص:

 http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-264992.htmlاالنرتنت املوقع - 120
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 علِ  املنرِي وتزخرُ مبثلك  تعتز  البالُد وتفخُر وتزهُر بال

 طبعت  على العلِ  النفوس  نواشًئا مبخرِب صدٍق ال يُدانيِه خمربُ 

مفاداٍة كأنك  ح ْيد  ر         هنجت  هلا يف العلِ  هنج  بالغٍة وهنج  

 ود ْرُسك  يف التفسرِي أشهى ِمن  اجل ىن  وأبـْه ى ِمن  الروِض النظرِي وأهبر

 رٍي له ح ل  العويِص ُميسَّرختمت  كتاب  اهلِل ختمة  دارس بص

 121((قوٌل حمرر القرآن كْ  لك  يفو                 القرآن فـ ْهٌ  موفَّق  فكْ  لك  يف

                                                           

 رجع نفسهامل - 121
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اليت بثها يف النفوس والقلوب واليت حتض على الصحوة تلك اليقظة ، يصف لنا األستاذ مالك بن نيب رمحه اهلل كما

لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من  )فيقول: )األمة   لى صدور أبناءواالنتباه إىل اخلطر احملدق والعبء اجلامث ع

وياهلا من يقظة مجيلة ، وبدأ الشعب اجلزائري املخّدر يتحرك، فكانت ساعة اليقظة، كلمات ابن باديس

 122((.مباركة

، دهويعترب شاهًدا على جها، والذي عاصر ابن باديس، املؤرخ األستاذ خري الدين الزركلي: صاحب )األعالم(

وحاولت احلكومة الفرنسية يف اجلزائر إغراءه ، )كان شديد احلمالت على االستعمار)ينقل لنا شهادته قائاًل عنه: 

وهو ، وقاومه أبوه، وقاطعه إخوة له كانوا من املوظفني، واضطهد وأوذي، بتوليته رئاسة األمور الدينية فامتنع

 123(.مستمر يف جهاده(

وكان تفكريه منصبا على أن جيعل من التفسري مبدأ انطالقه لنهوض )) :يقول اياألستاذ حسن عبد الرمحن سلود

، وأساس هديه يف الدراسات العلمية واإلصالح الديين والرتبوي؛ إميانا منه بأنه ال فالح للمسلمني، األمة اجلزائرية

 ((..القرآن واالستقامة على طريقته إالٌ بالرجوع إىل هدى

وكانت تلك األمسار )فيقول: )، ي تلك اللقاءات املباركة اليت مجعته بالشيخ ابن باديسيصف لنا الشيخ اإلبراهيم

اليت كانت ، ووضع الربامج املفصلة لتلك النهضات الشاملة، تدابري للوسائل اليت تنهض هبا اجلزائر، املتواصلة كلها

 ا حققها يف اخلارج بعد بضع عشرة سنةوصحبها من حسن النية وتوفيق اهلل م، كلها صورًا ذهنية ترتاءى يف خميلتنا

هي اليت وضعت فيها األسس األوىل جلمعية العلماء ، ميالدية 1913وأشهد اهلل على أن تلك الليايل من عام 

 124((م1931اليت مل تربز للوجود إال يف عام ، املسلمني اجلزائريني

                                                           

 املرجع نفسه - 122
 املرجع نفسه - 123
 اإلنرتنت املرجع السابق.- 124
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 :ويف نص آخر  ملالك بن نيب يقول

، وم الليل من قمة اجلبل فل  يلبث أن حمت آياته الظلمة من مساء اجلزائرشعاع الفجر قد بدأ ينساب بني جن))

فكأن ، وبعثا حلياة جديدة، بدأت يف األرض "هيمنة" وحركة وكان ذلك إعالنا لنهار جديد 1922فحوايل عام 

 لقد، بل كأهنا صدى لصوته البعيد، قوهتا الباعثة -فغايناأل-هذه األصوات استمدت من صوت مجال الدين

فتحولت  ، وبدأ الشعب يتحرك..فكانت تلك ساعة اليقظة، بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن باديس

وحتولت مناجاة الفرد إىل ، وهكذا استيقظ املعىن اجلماعي، املناجاة إىل خطب وحمادثات ومناقشات وجدل

 125((حديث شعب

  تجاه االستعمار الفرنسيه مواقف :المطلب الثاني

سعت فرنسا إىل كسب تأييد خمتلف اجلماعات السياسية يف ، م1939ذر احلرب العاملية الثانية سنة وملا الحت ن

وملا ُعرض هذا األمر على مجعية العلماء رفضته ، فأبدى اخلاضعون لسلطاهنا تأييده  ومساندهت  هلا، اجلزائر

 126عندها قال ابن باديس، بأغلبية أعضائها

وأين لن أوقع على برقية التأييد ، الستـ ق ْلُت من رئاسة مجعية العلماء، ة فرنسا)لو كانت األغلبية يف جانب مواال

وأن احلرية ، ولو قطعوا رأسي..( وكان ابن باديس يرى ضرورة العمل من أجل االستقالل والتضحية يف سبيل ذلك

، ْب صفحات التاريخ العاملي))قلِّ :ويف هذا الصدد يقول ، بل س جَّل التاريخ أهنا تؤخذ وتنتزع، ال تُعطى وال توهب

مث ، ورزئت يف االستقالل، ونكبت باالحتالل، هل جتد أمة غلبت على أمرها، وانظر يف ذلك السجل األمني

، ومنة من املستعِبد ؟ الله  كال.. فما ع ِهْدنا احلرية تُعطى، وتنازاًل من املستبد، نالت حريتها منحة من الغاصب

 إمنا ع ِلْمنا االستقالل يُنال باجلهاد واالستماتة، ما ع ِهْدنا االستقالل مُينح ويُوهبإمنا عهدنا احلرية تُؤخذ.. و 
                                                           

 114،  ص 1993مالك بن نيب، شروط النهضة، دار الفكر املعاصر، لبنان، دار الفكر املعاصر، لبنان، دار الفكر دمشق )طبعة مصورة(،  - 125
 ww.islamport.comw نقال عن االنرتنت املوقع  - 126
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 127.إمنا رأيناه يسجل خيبة للمستجدي((، والتضحية.. وما رأينا التاريخ ُيسجل بني دفيت حوادثه خيبة للمجاهد

جدت عشرة من عقالء األمة اجلزائرية صرح يف اجتماع خاص قائاًل: ))واهلل لو و  -رمحه اهلل -وروي أنه قبيل وفاته 

وإن ضّيعت .. )خماطًبا الشعب اجلزائري: ) -رمحه اهلل -قالكما .. 128ألعلنتها((، يوافقوين على إعالن الثورة

على جاللته ما هو إاّل  واعل  أّن عملك هذا… فإننا نقبض أيدينا ونغلق قلوبنا إىل األبد، فرنسا فرصتها هذه

 129((املمات ت ووثبات، وبعدها إّما احلياة أوواوراءها خط، ووثبة خطوة

 كما يقول املرحوم مالك بن نيب:فل  يتخلص منه االستعمار  ، أكثر حياة وكانت وفاة ابن باديس

كانت حياة   -ابن باديس - ألن وفاته، يةاإلصالح قد فوتت على اإلدارة االستعمارية املنال من احلركة)) 

ية اليت كانت "فكرة متجسدة" من خالل اإلصالح   قد حرر هنائيا الفكرةأن موت هذا الزعي ، وذلكألفكاره

حيث بقيت وفية ألفكار زعيمها األول ، فأصبحت مبوته فكرة جمردة ال جيد االستعمار إليها سبيال، صاحبها

 130.(يف العمل ومنهجيته

: "إن أعداء األمة الذين متثله  ويف هذا األمر نافح اإلمام عن دينه ولغته أمام هجمات فرنسا االستعمارية فيقول

اجلزائر االستعمارية الكربى هنا وهناك ويصدع بأمره  كراسي متنوعة ما فتئوا يوالون ضرباهت  ويعيدون هجماهت  

ويشاهدون فيها السّد احلصني دون ما يرغبون من ذوبان األمة واحنالهلا ، على اجلمعية ألهن  يرون فيها حياة األمة

هو ما جتتازه اجلمعية ، وما تعانيه وما تالقيه، فكل ما جتتازه األمة اليوم، ها وتنقصها من أطرافهاإلفنائها وابتالئ

  -مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -واألمة هي اجلمعية، 131ألن اجلمعية هي األمة، وتالقيه على أبلغه وأشده

                                                           

 .م 1936جوان /1355، غرة ربيع األول 6 ، م5 ج :الشهاب   - 127

تشرين الثاين /ه 1425، تصدر عن مؤسسة بونة للنشر والتوزيع، رمضان 2ابن باديس والثورة، جملة بونة للبحوث والدراسات، ع :أمحد محّاين  - 128
 .101م، ص 2004

 272 . م، ص 1936سبتمرب /هـ 1355ية ، غرة مجادى الثان12، م6ج :الشهاب  - 129
 .السابق املرجع - 130
 114مالك بن نيب، شروط النهضة: ص  - 131
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ية صحيحة يتوىل أمرها أناس يأخذون على فقد وعت اجلمعية بأنه:"ال مندوحة من تربية جيل جديد تربية دين

وال يثين عزمه  الوعيد وال يغريه  الوعد ، أنفسه  عهدا أن ال يقرعوا بابا لسلطان وال تضعضعه  احلدثان

باملنصب وال تلهيه  التجارة وال املكسب بل يرون يف املتاعب وحتمل املكاره لنجاة الوطن من االستعباد غاية 

 132م"املغن  ويف عكسه املغر 

وارجتل خطابا جاء فيه: "الساعة قد دقت وآن ، لرتقيعلى منصة نادي ا م1938وقف اإلمام يوما من أيام و    

 133وأخريا استعدوا ليوم عظي "، وبعد العمل املوت، وقت العمل

                                                           

 30. 29قنانش املواقف السياسية: ص: حممد  - 132
 (.)الغالف الداخلي 6حممد الطاهر فضالء ، قال الشيخ الرئيس: ص:  - 133
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 المبحث الثاني: دراسة نقدية لغوية في مدونات ابن باديس 

 )النموذج األول( د الحميد بن باديسخطاب الرئيس األستاذ عبدراسة ل: المطلب األول 

  .وأنصار العل  والفضيلة، اإلسالمو  ..أما بعد فحياك  اهلل أبناء العروبة))

فجئت  بعد قرن تصدح ، ومسخ فيك  نطقها، حوربت فيك  العربية حىت ظن أن قد مات فيك  عرقها

يهز كتابك  ، و ك احلصون واملعاقلهتدر خطباؤك  بشقاشقها فتدو ، املشاعربالبلك  بأشعارها فتثري الشعور و 

 . املفاصلو  أقالمها فتصيب الكال

جئت  بعد ف، انتزعت منك  عقائده ومكارمه،  و حورب فيك  اإلسالم حىت ظن أن قد طمست أمامك  معاملهو 

تدعون إىل اإلسالم كما جاء به حممد صلى اهلل ، و لواء التجديد اإلصالح وتنشرون من،  قرن ترفعون عل  التوحيد

 . ورضيه أعداؤه نشوهه الدجالو ، و ال كما حرفه اجلاهلون، وكما يرضى اهلل، الهو  عليه

ونسيت  كل عل  إال ما يرشح به لك  أو ما ، وأخلدمت للنذالة، حورب فيك  العل  حىت ظن أن قد رضيت  باجلهالةو 

شيدون له صرحا سامقا وت،  فجئت  بعد قرن ترفعون للعل  بناء شاخما،  ميزج مبا هو أضر من اجلهل عليك 

وحوربت  الفضيلة مجعيتك  هذه مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.و  العل و  فأسست  على قواعد اإلسالم والعروبة

 ، حىت ظن أن قد زالت منك  املروءة والنجدة،  بالصغار )ذللت ( فيك  الفضيلة فسمت  اخلسف وديثت 

فجئت  بعد قرن تنفضون غبار الذل ، ت  احليف وأعطيت  باملقادةورضي، )ألفت ( الضي  و فارقت  العزة فرئمت 

وتطالبون مطالبة من يعرف ، وتزجمرون زجمرة العزيز املهان، وهتمهمون مههمة الكرمي احملنق، هتزهزون أسس الظل و 

  134((والفضيلة.وأنصار العل  ، فبحق اهلل حياك  اهلل أبناء العروبة واإلسالم أو يأخذه.، أن له حقا ال بد أن يعطاه

. خرتنا منها هذا النزر اليسري لننظر يف ثناياهإاليت ، و خطبة الشيخ يف حمضر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني إن

ولعل سبب ، إحدى املقاالت اليت حتمل يف طياهتا الكثري الذي جاء بالتفصيل يف مواضع أخرى متعددةهي 
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 تتفرع عنها بقية املواضيع املتناولة للخطاب، مواضيع أساس ختيارنا هلذا النص بالذات هو ما حيمله منا

ة، ية على شكل فقرات عاجلها على حدذلك أن العالمة ابن باديس رتب جمموعة من القضايا احملور ،  ياإلصالح

الم ونسب املخاطبني إىل اإلس وقد استهل نصه بالتحية اإلسالمية .مث الفضيلة، العل واملتمثلة يف اللغة واإلسالم و 

تحضار اس، و ذلك الستقطاب أذهاهن ، و الفضائل"و  وأضاف "أنصار العل ، لعروبة "أبناء العروبة واإلسالماو 

 جند هذه املفردات اليت حياه  هبا هي نفسها الكلمات املفتاحية اليت عين مبعاجلتها،  و نفوسه  هبذا الثناء اجلليل

أو ، ستطيع تسمية هذه الكلمات األربع بعناوين الفقراتن، و حتليل ثناياها يف الفقرات األربع املشكلة للنصو 

شخصية و  وهذه العناوين متثل املقومات األساس هلوية أو األفكار اجلزئية للنص.، العناوين الفرعية للبناء الكلي

أنصار( فقد نعته  بالبنوة و  ونلمح كذلك التقابل بني )أبناء –احلاضرون ه  وجهاء هذه األمة و  –، األمة ككل

ومن معني  اإلسالم ال   –لغة و  أصال –أهن  من صلب العروبة ، ليؤكد هل  اإلسالمو  يث نسب إليه  العروبةح

وأما اإلسالم فهو هذا   احلق هاألداة اليت نشق هبا السبيل جتا فأما "اللغة" فهي ، -الرباط املتني –ينفكون عنه 

آن نزل ر يف ذلك على أداة اللغة يف فهمه ودراسته فالقالذي خنوض غماره حبزم ونستعني  -احلق - الطريق املستقي 

 ..  دراسته وشرحه واستنباط دالالتهوباللغة تت، لغة

 حوربت فيك  العربية حىت ظن )) :رة األوىل عن اللغة العربية فقالالكاتب نصه باحلديث يف الفق أوقد بد

 لك  بأشعارها فتثري الشعور واملشاعر فجئت  بعد قرن تصدح بالب، أن قد مات فيك  عرقها ومسخ فيك  نطقها

 (.(املفاصل و  يهز كتابك  أقالمها فتصيب الكالو  املعاقلو  هتدر خطباؤك  بشقاشقها فتدك احلصونو 

 

 

 : ففي بداية هذه الفقرة من نصه يتناول اللغة كموضوع قائال
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يشري إليه وال  الكاتب آثر أن إال أن، حوربت فيك  العربية "فرتك الفعل مبنيا للمجهول رغ  أن الفاعل معلوم"

فال -احلكومة االستعمارية –واملتمثل يف، ورمبا يكون هذا ألسباب عدة ذلك أن الفاعل معلوم ومفروغ منه يذكره

مث أن اجمللس الذي يلقي فيه هذا اخلطاب هو جملس جتمعه أواصر احملبة والتعاون والت خي يف جو ، داعي لذكره

 . لذا فتجنب ذكره أحسن يف هذا املقام، يعكر صفوهاو  قد يلوث النفوس لذلك فإن ذكر الفاعل، محيمي

فال ضري أن مير كرميا على  –وهذا ما يه   -مث من زاوية ثالثة فان موضوع احلديث يتناول )ما جيب أن يكون( 

ويت   ، أن يبىن الفاعل للمجهولواألرجح  . القلوب من رؤيته بله مساعهو  وقد سئمت النفوس، )ما هو كائن(

فيك   حوربتوقد تكررت كلمة )حوربت( يف كل املقاطع اليت تكون النص" . االكتفاء بذكر أثره يف الفعل

 -التكرار –فيك  الفضيلة". ومل يكن ذلك  حوربتو، فيك  العل  حوربو.، .فيك  اإلسالم حوربو .، .العربية

ويض  األجزاء بعضها ، ني الذي يشد أواصر النصوإمنا من ناحية املعىن هو مبثابة الرابط املت، على سبيل الصدفة

وبذلك ، فتحدث وقعا خاصا يف نفسية املتلقي،  من ناحية اللفظ تتكرر عند كل فقرة هذه املفردةو  إىل البعض.

وميكن أن يشري هبا  ، فهي من الوحدات احملورية اليت يقوم عليها البناء اللغوي العام للنص. والعربية يقصد هبا اللغة

"يف أنفسك ". وقد  :)فيك  (ـ األصالة. ويقصد ب علىأي كل ما يدل من قريب أو بعيد ، إىل العروبةكذلك 

النفوس من أي أثر يشد الناس ويربطه  بثقافته . واجلملة و  يف استفراغ العقول كانت اإلدارة االستعمارية جتتهد

واجلرح الغائر الذي يكاد يودي ، ةالتالية )حىت ظن أن قد مات فيك  عرقها( جاءت للتعبري عن عمق املأسا

حتى وعبارة ). أو كادت أن تطمس معامل هذه اللغة، وكأن اإلدارة االستعمارية طمست، بصاحبه مورد اهللكة

وهنا أيضا هلا دورها الفعال يف خدمة البنية ، ( تكررت هي األخرى يف كامل املقاطع النصيةظن أن قد

رضيت   حتى ظن أن قدطمست أمامك  معامله..  حتى ظنأن قد .مات فيك  عرقها. ظنأن قد حتى): الكلية

واستعمل الكاتب االستعارة يف قوله "مات . وهي من حماوره زالت منك  املروءة..(. حتى ظن أن قدباجلهالة.. 

 .قتالعاإبعد أن حوربت واقتلعت ، وكأهنا شجرة كانت متد عروقها يف النفوس ف لت إىل املوت، فيك  عرقها"
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وأشار إليها بقرينة تدل عليها ، ولكنه ذكر اللغة )املشبه( وحذف الشجرة )مشبه به(، لكاتب اللغة بالشجرةفشبه ا

 -البيانية شحنا للنص بالصور -ستعارة تلي ما قبلها إوأضاف . على سبيل االستعارة املكنية، )عروقها(

، عما هو ظاهر للعيان كمسخ الوجهفالنطق خيرس وال ميسخ وكلمة "مسخ" تعرب ، )ومسخ فيك  نطقها( : فقال

والنطق غري ظاهر. ولكن الكاتب استعمل هذه املفردة اليت ختدم الغرض املراد فلو أنه ، ال عما هو معنوي أو البدن

ألن التعبري املستهلك ال يؤثر يف ، ملر القارئ على العبارة دون أن حتدث فيه وقعا يذكر، )وخرس نطقها( :قال

 :ويف اجلملة التالية، نصهلذلك خرج الكاتب عن املعتاد مستعينا بالبالغة إلثراء ، ة استعمالهاملتلقي عادة من كثر 

ونشري كذلك إىل أن عبارة )فجئت  بعد قرن( تكررت يف الفقرات ، )فجئت  بعد قرن تصدح بالبلك  بأشعارها(

فجئتم ح بالبلك  بأشعارها.. تصد  فجئتم بعد قرن) : وهلا دورها احملوري واألساس يف التماسك النصي، األربع

تنفضون غبار  فجئتم بعد قرنترفعون للعل  بناء شاخما..  فجئتم بعد قرنترفعون عل  التوحيد.. بعد قرن

 (.الذل..

وهذا من ، هلا دالالهتا السياقية إذ أنه مضى على احتالل اجلزائر ما يقارب قرن، إن عبارة "فجئت  بعد قرن"

أن الدراسات مث من جهة أخرى ، ليد سياق التارخيي معني وهو خاضع له ومتأثر به فالنص و  .الناحية التارخيية

فقد اجتهدت  لذلك،االجتماعية تنص على أن طمس معامل هوية جمتمع من اجملتمعات قد تقتضي قرن من الزمن

ذه الفرتة  أقامت وبعد مضي ه. يف حمو آثار اهلوية الوطنية واألصالة اإلسالمية يف اجلزائر –كما أسلفنا  –فرنسا 

  يعود إىل اعتقاده  واحلقيقة أن احتفاهل، مرور قرن على احتالل اجلزائر –يف الظاهر  –فرنسا احتفاال مناسبته 

يف هذه الفرتة بالذات ظهر ابن باديس متحدثا عن اللغة العربية و .بالنجاح يف حمو معامل شخصية هذه األمة

وقد شبه الشعراء ، مستعمال البالغة يف خطابه، فعا ملعنوياهت ار ، ربهمادحا رفقاء د، )تصدح بالبلك  بأشعارها(

( ودل على كلمة شعراء بقرينة لفظية وذكر كلمة البالبل )مشبه به، بالبالبل فحذف كلمة الشعراء )مشبه(

لتعبري وانساق الكاتب وراء هذه الصورة البيانية مغدقا عليها من ا .ة التصرحييةعلى سبيل االستعار ، )أشعارها(
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 : مث مزيدا من البالغة يف قوله، املشاعر(و  )فتثري الشعور : فقال، ومن لغة العاطفة ما يزيدها رونقا ومجاال، احلسي

، يتكل  بلغاؤك  اللغة الفصحى الزاخرة باألصالة : والقصد، )وهتدر خطباؤك  بشقاشقها فتدك احلصون واملعاقل(

(  فعبارة )تدك احلصون واملعاقل،  طمس اللغة العربية ذهب سدىويثبتون هل  أن سعيه  يف، فيفحمون أعداءه 

 : وهي "كناية عن صفة". وكذلك الكناية عن الكتابة يف قوله، كناية عن إفحام العدو وقهره وإفشال خمططه

 وهي كناية عن صفة كذلك.،  )ويهز كتابك  أقالمها(

وهي كناية عن قوة التأثري يعين األثر العميق الذي ، صل(املفاو  مث اجلملة األخرية يف الفقرة األوىل )فتصيب الكال 

أما البديع فال خيلو النص ، . وهذا من اجلانب البياينفصاحة اخلطباء يف نفسية املتلقي. وهي كناية عن صفة ختلفه

ة يف اجلمل األخري أشعارها..( مث السجع  نطقها.. عرقها.. ).. : مثل، من بصماته املتجلية يف اجلمل املسجوعة

لتضفي ، هيف مجلوأحسن توزيعها وترتيبها ، (. كل هذه الصور واحملسنات جتمعت يف النصاملفاصل.. )املعاقل..

ليظهر النص ، العام ئهولتلبس النص حلة زاهية تساه  يف حتقيق الوحدة العضوية واملوضوعية لبنا، مسحة مجالية

 : ثانيةإذا مضينا إىل الفقرة الو  أنه بنية منسجمة متناسقة. على

ومكارمه فجئت  بعد  ، دهئانتزعت منك  عقا، و وحورب فيك  اإلسالم حىت ظن أن قد طمست أمامك  معامله))

تدعون إىل اإلسالم كما جاء به حممد صلى اهلل و  ،لواء التجديد اإلصالح وتنشرون من ،قرن ترفعون عل  التوحيد

 (.(ورضيه أعداؤه ، ه الدجالونشوهو  ال كما حرفه اجلاهلون ، وكما يرضى اهلل، الهو  عليه

أن اللغة  فكما ذكر الكاتب، حورب فيك  اإلسالم()و  : جند أن النص الثاين يبتدئ هو اآلخر على شاكلة سابقه

ألنه أحد دعائ  ومقومات األمة ، فإن اإلسالم مل يسل  هو اآلخر من هذه احلرب، حوربت يف املقطع األول

مادام هذا و  ، الوثيق الذي ميز كل املقاطع النصية األربعة )حىت ظن أن قد (مث أضاف الكاتب الرابط  .اجلزائرية

وإن كان ،  فإن له قاموسه اخلاص -خالف سابقه الذي يتناول اللغة كموضوع -النص يتكل  عن اإلسالم 

ألن اإلسالم من ، فإنه يف هذا النص وظف فعل )طمس(، الكاتب قد استعمل كلمة )مسخ( يف النص السابق



 الفصلالثانيالخطاباإلصالحيوالنقداالجتماعيعندالشيخعبدالحميدبنباديس–دراسةلغوية-

90 

 

)طمست ، وهي األليق واألرجح يف هذا املقام  -أاليت تقرتب من معىن أطف -مة طمس فإن كل، ته النورصفا

، يف طريق احلق  -ستعارة املكنية إلعلى سبيل ا-أمامك  معامله( جعل الكاتب لإلسالم معاملا يهتدي هبا السائرون

فإذا وجدوا ،  يضل السائرون سبيله  احلقوقد اجتهد العدو يف طمسها حىت .الدليل إىل بر األمانو  فهي املرشد

وجاءت هذه اجلملة  مكارمه(و  ويواصل الكاتب كالمه تأكيدا ملا سبق )وانتزعت منك  عقائده. سبيال غريه اتبعوه

أو سلب والعقائد أمر معنوي نتزع يعين "نزع بالقوة" أي افتك مكارمه..( وفعل ا مسجوعة على سابقتها )معامله..

ه إال أن الكاتب أراد أن يقصد هبذه الصورة البيانية املتمثلة يف "انتزاع العقائد" حماربة أصحاب ال ميكن انتزاع

وعلى سبيل املقارنة ففي النص األول قال الكاتب )مات . ينتسب إىل اإلسالمالذي اإلميان وسد الطريق أمام كل 

أو النبات  روق تدل على الغرس كالشجرمنك  عرقها( أما يف هذا املقام يقول )انتزعت منك  عقائده( موت الع

.ويقول الكاتب ع. فاملعىن مشرتك بني العبارتنيوكذلك االنتزاع ميكن أن يدل على أن شيئا كان مغروسا فانتز 

)فجئت  بعد قرن( وقد أسلفنا بان هذه العبارة تكررت يف كل فقرات النص ألهنا من الدعامات األساس لتماسك 

كما مت الشرح   –"قرن" هلا مدلوهلا السياقيـوكذلك الفرتة الزمنية احملددة ب. وحدة املوضوعيةالبنية الكلية ولتحقيق ال

ويضيف الكاتب )ترفعون عل  التوحيد( يف إشارة إىل قداسة التوحيد  الذي يت  رفعه على  -يف الفقرة السابقة

االستعارة صورة مجالية يف  شكل عل  فهي استعارة مكنية حيث جعل الكاتب للتوحيد علما مرفوعا وخلفت هذه

. جسي " وأبرزت الفكرة وأعطت قوة داللية يف النصتالذهن املتلقي تتجلى يف تشبيه املعنوي باملادي احملسوس "ال

لواء التجديد( فالرابط بني اجلملتني  اإلصالح وهذه االستعارة جاءت معطوفة على استعارة أخرى)وتنشرون من

.وقد ذكر مقومات عي  )السجع( املتمثل يف )التوحيد.. التجديد..(بديو  تعارة(بياين )االس : بالغي على حنوين

ن الذكرى للتذكري "فإكما يرضى اهلل (وذلك لعليا )اإلسالم كما جاء به حممد..  اإلسالم ورسول اإلسالم والذات ا

)ال كما حرفه  :قالالذي يراد به الكيد كما  -الصحيح –تنفع املؤمنني" ولتحريك العواطف جتاه الدين احلنيف 

ويقصد أهل  .. )وشوهه الدجالون(واجلهل ( يقصد عامة الناس الذين كانوا يعيشون حالة من الفوضىاجلاهلون
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الطرقية وأصحاب الزوايا الذي عاشوا يف ظل فرنسا يلقنون الناس إسالما ضعيفا مزيفا متوائما مع الطواغيت مؤديا 

 - القرابني..و  العطايا –واستنزاف خريات البالد باس  اإلسالم  – نوم الشعوب وغفلتها عن احلق -إىل النوم 

. )ورضيه أعداؤه(  يقصد اإلدارة اب الزوايا وأصحاب مواجهة الدينوالعصمة والكرامات ألصح وادعاء الوالء

لون يبدو ، لذين حياربون تعالي  السماءأي هؤالء ا ..ة عداوة حتمل معىن الكيد واحلرباالستعمارية وأذناهبا وكلم

سالم . وقد قابل الكاتب بني اإلسالم وأعداء اإلسالم فاإلوال ذمة الكل  عن مواضعه وال يراعون يف مسل  إال

)اجلاهلون.. : اهلل..( أما أعداء اإلسالم فنجمله  يف األلفاظ اآلتية حممد.. )اإلسالم..: يتمثل يف الكلمات التالية

 ..احلرب . اهلل.. حممد...نستطيع استخالصها فيما يلي)اإلسالماألعداء..( فالكلمات احملورية  الدجالون..

.وإذا انتقلنا إىل الفقرة الثالثة فال جندها  ختتلف يف حماورها العامة عن بقية . الدجالون.. األعداء( ..اجلاهلون

 : فقرات النص الكلي وإمنا هي من لبناته وتسري وفق بنائه

  باجلهالة وأخلدمت للنذالة ونسيت  كل عل  إال ما يرشح به لك  أو ما حورب فيك  العل  حىت ظن أن قد رضيتو ))

ميزج مبا هو اضر من اجلهل عليك  فجئت  بعد قرن ترفعون للعل  بناء شاخما وتشيدون له صرحا سامقا فأسست  

 (.(على قواعد اإلسالم والعروبة والعل  والفضيلة مجعيتك  هذه مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

)حورب فيك ( فبعد أن تطرق إىل : ودائما يواصل الكاتب على نسقه مع النصوص السابقة مستهال بعبارة

مث يضيف الرابطة اللغوية اليت استعملها ، غمار العل  )وحورب فيك  العل  ( موضوعي اللغة واإلسالم يريد أن يلج

ولتبني أن النص متماسك بوثاق لغوي لتحدث األثر املطلوب ، يف سابق نصوصه ويف الحقه  )حىت ظن أن قد(

متني مث يردف )رضيت  باجلهالة(. لقد ذكر العل  مث قابله باجلهالة وهذا الطباق له وقعه اخلاص يف نفس القارئ 

ويقول )وأخلدمت للنذالة ( وتذكرنا هذه العبارة "باخللود إىل النوم"  إال أن النذالة أحط شانا من النوم وكلمة 

( ألهنا زيادة على ما حتمله هذه املرادفات تتضمن معىن االستمرار يف ئا من )ركنت  أو جنحت مت( اشد وط)أخلد

أي غابت عنك  العلوم النافعة  (سيت  كل عل  إال مبا يرشح به لك )ون : ويقول .الوضع أي االستمرار يف النذالة
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"أو"على : ـاجلملة التالية معطوفة ب ومل يبق لك  إال ما ميلى عليك  من االستعمار ومن أفكاره الضحلة. وجاءت

سبيل االختيار. )أو ما ميزج مبا هو اضر من اجلهل عليك ( أي ما ميزج بالثقافة الفاسدة الدخيلة اليت يعدون 

و"أو" االختيار حرف عطف تفيد التخيري . خليطها يف املختربات الفرنسية لتلقن للناس فتفصمه  عن أصالته 

ذا أو ذاك واملأساة تكمن يف أن كال األمرين فيه مضرة على الناس أي أن املضرة هي بني شيئني إما أن تأخذ ه

مث يضيف الكاتب الرابط اللغوي املعتاد )فجئت  بعد قرن( ليحافظ على . املعروضة كل احلاالت وليس هناك بديل

  بناء شاخما( وهي كناية كذا مع النص الكلي.)ترفعون للعلو  سالسة الفقرة ويؤكد على عالقتها مع الفقرات األخر

الرسالة املراد من ذكر هذه االستعارة هو إيصال و  هي كناية عن صفة و .لمي والرقيعن االجتهاد يف التحصيل الع

.واجلملة املوالية ميكن انتباهه إىل الرسالة املوجهة له إىل القارئ يف أقوى داللة ممكنة بغية لفت نظره وجذب

 : واحدة واهلدف منها هو توكيد ما قيل سابقا وإعادة صياغته بصورة جديدة إضافتها إىل سابقتها يف خانة

)وتشيدون له صرحا سامقا(. إضافة إىل أن هذه اجلملة تتضمن هي األخرى  كناية عن صفة العلو والرفعة...مث 

 ل )فأسست  على قواعد اإلسالم والعروبة والع: جاء الكاتب يف سياق نصه جبملة مجعت النصوص األربعة

(.إن كل من هذه املفردات متثل عنوانا ألحد  هذه النصوص وكان الرابط املتني بينها مجعها والفضيلة مجعيتك  هذه

الفضيلة..(. هي األسس  العل .. )اإلسالم.. العروبة.. : أي أن هذه العناصر األربع. مرة أخرى يف مجلة واحدة

عية العلماء : ))مجا جمملة مث عاد إىل تفصيلها فقالذه( فذكرهمجعيتك  ه) :املتينة اليت بنيت عليها اجلمعية وقال

 . ((املسلمني اجلزائريني

 :أما النص األخري فيتكل  عن الفضيلة 

فارقت  و  وحوربت فيك  الفضيلة فسمت  اخلسف وديثت  بالصغار حىت ظن أن قد زالت منك  املروءة والنجدة))

هتزهزون أسس و  عطيت  باملقادة فجئت  بعد قرن تنفضون غبار الذل)ألفت ( الضي  ورضيت  احليف وأ العزة فرئمت 
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ن يعرف أن له حقا ال بد أن الظل  وهتمهمون مههمة الكرمي احملنق وتزجمرون زجمرة العزيز املهان وتطالبون مطالبة م

 .(أو يأخذه( يعطاه

 الفضيلة.و  ..فبحق اهلل حياك  اهلل أبناء العروبة واإلسالم وأنصار العل 

بالفضيلة وكيف حوربت يف هذا اجملتمع كما حوربت اللغة واإلسالم والعل   ت  الكاتب املقطع األخري من نصهوخي

فأصبح  ومل يسل  عنصر من عناصر الرقي إال ونال من االستعمار حظه من احلرب والتعتي  واملزج املفسد له..

اجملتمع نزل إىل احلضيض جراء جترده أو  واخلسف قرين اللعنة وكأن اجملتمع موسوما باخلسف )ومست  اخلسف(.

( هي الكلمة احملور يف هذا النص واليت تدور يف فلكها بقية . و)فضيلةباألحرى  جتريده من الفضائل وتعريته منها

الذي يرضى  –غار( والديوث وديثت  بالصَّ وأردف الكاتب ). املفردات وهي حتمل معاين األخالق السامية

أن اجملتمع نزل إىل اتب ال يقصد بقوله هو أخبث خلق اهلل. والك -على العموم  – :وثالديو  -بالفحش يف أهله

غار( من اخلزي واملعرة.و)الصَّ "هتوي به الريح يف مكان سحيق".. وإمنا أريد له أن ينزل.. أو. هذا )الدرك األسفل(

وان ..): لسان "امرأة العزيز"على  -يف شأن يوسف الصديق  –وقد قال تعاىل من االستصغار واإلذالل والتحقري 

 ./سورة يوسف/-32اآلية -مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.( 

من الفضائل اليت هي ل خمططا لتمييع اجملتمع وجتريده من احملقرين وكأن العدو يرتبص الدوائر وحيمالصاغرين تعين 

للمرة الرابعة كما سجله  )حىت ظن أن قد(.  وثيق مث يضيف الكاتب الرابط. أصل يف تركيبته وعنصر أساس حلياته

) أن كل  :ويريد الكاتب يعلن أن. هنج املقاطع املتقدمة  ان هذا املقطع األخري ال حييد عنعلى كل الفقرات ف

..باءت باخليبة (. والعبارة املوالية )زالت منك  املروءة والنجدة( على سبيل االستعارة . ظنون وختمينات العدو

واستعمل  زالت األعراض اليت كانت تظهر على البدن". :ية الن الزوال يستعمل مع األمور املادية "نقول مثالاملكن

"ذهبت عنك  املروءة  :ألنه أجدى أثرا وأقوى لفتا لالنتباه فلو قال لزوال "مقرتنا باملروءة والنجدة"الكاتب ا

و"الذهاب" لإلنسان )املشبه به( الذي  .دة ال تذهبانالنجو  املروءة: استعارة مكنية ألن -أيضا –فهي . والنجدة"
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حذف وذكرت إحدى قرائنه الدالة عليه "الذهاب". لذلك فإن عبارة )زالت منك  املروءة والنجدة( هلا وقع خاص 

وعبارة ) فارقت  العزة( صورة بيانية أخرى فالنص زاخر بالبيان أما املقصود من )ورئمت  الضي ( . على نفسية املتلقي

وتذكرنا عبارة . وذلك من كثرة ما سلط عليك  عدوك  من القهر والتنكيل ."تعودمت على الظل " : ألفتموه. أي

"من رضي بالدون مل يصل إال إىل الدون". أما اجلملة املوالية  : )ورضيت  احليف( مبا قاله الكاتب امحد أمني

نك  ال حتسنون قيادة أنفسك  وتتقاطع هذه الداللة )وأعطيت  باملقادة(  أي أنك  قوم أعطيت  ملن يقودك  بسبب أ

إال إذا كانت  -انقياد-مع مقولة مالك بن نيب اليت يتحدث فيها عن "القبلية لالستعمار". فليس هناك استعمار

وهذه اجلمل (. الشيء بالشيء يذكر):جاء ذكر هذه األقوال على سبيل أن. و -لالنقياد –هناك قابلية لالستعمار 

تدل على حركة  رئمت .. رضيت .. أعطيت ..(. ملعطوف بعضها على بعض )زالت منك .. فارقت ..الفعلية ا

 منسوبة إليك .. -املشينة –األحداث وتنتهي أفعاهلا بالضمائر املتصلة يف حمل رفع فاعل أي هذه األفعال 

حت اقرب إىل ما وبعد هذه اجلمل املتوالية يستعني الكاتب بعناصر الربط )فجئت  بعد قرن( اليت أصب

"بالالزمة الشعرية" اليت تتكرر بعد كل مقطع من مقاطع القصيدة. وهذه  القصائد الشعرية املعاصرة يعرف يف

ومن . وتسه  كذلك يف خدمة البنية العامة "النص الكلي"دى القطع األساس يف النص اجلزئي اجلملة متثل إح

ن( وكأهنا مبثابة نقطة ) فجئت  بعد قر :زها هذه "الالزمة"عادة الفقرات السابقة أن تأخذ منحى آخر عند اجتيا

 . اليت حتول مسار املنحىن إىل وجهة أخرى جديدة -كما تسمى يف العلوم الدقيقة- االنعطاف

وبصرف النظر عن بالغة اجلملة وما حتمله  تنفضون غبار الذل(.ولقد تغريت وترية النص بداية من هذه اجلملة )

املتباطئة جراء تغري من وترية سريه و  املتلقي فإهنا تعطي نفسا جديدا وروحا حية للنصمن دالالت يستعذهبا 

: كما أهنكت كاهل املتلقي يف النص  واليت أهنكت كاهل أصحاهبا يف الواقع  سابقا -يف النص-األنقاض امللقاة 

. وأعطيت  يف.ورضيت  احل ..ورئمت  الضي  زالت منك  املروءة والنجدة..غار.. وديثت  بالصَّ  )فسمت  اخلسف..

الرتدي واخليبة والتدهور وما إىل ذلك وباملقابل فان اجلمل ملتواليات من اجلمل تدفع باجتاه .(. فهذه ا.باملقادة
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فجئت  بعد قرن( تقابل ):فعبارة . اآلتية على العكس فإهنا تستحث العزائ  وتستنهض اهلم  وترتقي باملعنويات

كما نلمح  من معىن  االحنطاط باجلمل اليت بعدها واليت تدل على الثورة ورفض اهلوان..اجلمل اليت قبلها واليت تتض

هذا التقابل يف كل الفقرات السابقة وبني هذا التقابل جند العبارة نفسها ففي الفقرة األوىل اليت تتناول العربية تأيت 

)تصدح بالبلك    وبني قها(مات فيك  عرقها..ومسخ فيك  نط) : بني -فجئت  بعد قرن -هذه األخرية 

املعاقل..و يهز كتابك  أقالمها و  هتدر خطباؤك  بشقاشقها فتدك احلصونو  .واملشاعر. بأشعارها فتثري الشعور

 .طمست أمامك  معامله ): فجئت  بعد قرن" بنيالرابط " أيتيويف الفقرة الثانية  (.واملفاصل فتصيب الكال

تدعون.. و  لواء التجديد اإلصالح .وتنشرون من.ترفعون عل  التوحيد) : (. وبنيهانتزعت منك  عقائده ومكارمو 

وأخلدمت للنذالة ونسيت  كل ..رضيت  باجلهالة): ورضيه أعداؤه (. وكذلك يف النص الثالث جاءت هذه الرابطة بني

وتشيدون له  ترفعون للعل  بناء شاخما..): وبني. (أو ما ميزج مبا هو اضر من اجلهل عل  إال ما يرشح به لك ..

 اجلزائريني(. ..صرحا سامقا فأسست ..على قواعد اإلسالم

من جهة ومها من مقومات األمة   -الفقرتني األوىل والثانية -واإلسالم"  هنالك تقابل آخر يف النص بني "اللغةو  

وأسباب أخرى  ومها من وسائل  من جهة  -األخريةالفقرتني الثالثة و  –شخصيتها وبني "العل  والفضيلة" و 

 .)تقابل بني املقومات والوسائل(: نهأهوض باألمة ومكن استخالص ذلك يف الن

كأنه أراد أن تثور كلماته يف وجه هذا الوضع املخزي و تنفضون غبار الذل" ": واسرتسل الكاتب يف نصه بعد قوله 

 :قائال النفوسو  ويكون هلا قوة وقع وعميق اثر يف األذهان

ن يعرف وتطالبون مطالبة م..وتزجمرون زجمرة العزيز املهان ..مهمون مههمة الكرمي احملنقوهت ..)هتزهزون أسس الظل 

أو يأخذه(.  وارتأينا أن نأيت بالسياق النصي كامال ألن األثر املتجلي من وراءه  يكمن  أن له حقا ال بد أن يعطاه

" هتزون" ألفاظه فبدل أن يقول يف تدافع عباراته واحدة تلو أخرى لشحن النفوس وقد أحسن الكاتب اختيار

. مث أردف على هتزهزون"ليكون هلا قوة تأثري وداللة خاصة تتناسب مع هذا الوضع الثائر ":قال



 الفصلالثانيالخطاباإلصالحيوالنقداالجتماعيعندالشيخعبدالحميدبنباديس–دراسةلغوية-

96 

 

السياق النصي  التدافع بني هذا النوع من املفردات داخلو  هتمهمون"." تزجمرون". إضافة إىل "تطالبون".." حنوها

الثورة عليه مما خيلق يف نفسية املتلقي حالة من االنتباه و  الواقع لى رفضع حتملمتسارعة   خلق حركة تصعيدية

واالجنذاب استجابة إىل هذا الوضع املتوتر.  وهذه األفعال تدل على التوكيد واإلصرار واغلبها جاء مقرونا باملفعول 

ن املفعول املطلق )وهتمهمون مههمة.. وتزجمرون زجمرة.. وتطالبون مطالبة( وكما ورد يف كتب النحو أ : املطلق

الزجمرة و  "اهلمهمة : . تزجمرون.. تطالبون..( أي تأكيد عملية.الفعل )هتمهمون " وعامله هويؤكد عامله"

مههمة "الكرمي احملنق".. زجمرة "العزيز املهان"..مطالبة ) :أي تبيان نوع هذه العملية " يبني النوعوثانيا "واملطالبة". 

 (.عطاه  أو يأخذه"حقا ال بد أن ي "من يعرف أن له

 ال-تفرض وجودها على املتلقي -وكل هذه العوامل تتفاعل وتتعاون فيما بينها لتنتج شحنة لغوية قوية يف النص 

 ستطيع القارئ العادي أن  يتجاهلها أو يتفادى أثرها ناهيك عن ذلك القارئ العارف النه  املستبصر للحقائق.ي

فبحق اهلل حياك  اهلل أبناء العروبة واإلسالم وأنصار )) : اء على احلضورويف آخر النص خيت  الكاتب مقاله بالثن

 ((. الفضيلةو  العل 

اإلنصات إال أن يف طياهتا من احلكمة و  وهذه اخلامتة وان كانت كلمة شكر للحاضرين على جتش  عناء احلضور

ن كانت هذه التحية تشهد ذهان وإخر ما يبقيها عالقة يف األاملقصودة ما يبقي األذهان متعلقة هبا أو بتعبري آ

)فبحق اهلل حياك  اهلل (. فإن ابن باديس حبذ أن يذكر : احلاضرين ثانياو  أوال على اخللفية اإلسالمية للكاتب

سالم( اللذان كانا جزء ه  )أبناء العروبة واإل ن احلاضرينعصارة مقالته املطولة يف ثنايا هذه التحية اخلتامية فذكر أ

موضوع احلديث يف هذا املقال وكلمة أبناء يدل على رابطة الدم ويقصد العالقة الوثيقة من ال يتجزأ 

 . " والعروبة واإلسالم-عموما-والشعب اجلزائري –خصوصا  –"احلاضرين : بني

وكلمة "أبناء" أقرب من كلمة "أنصار" فاألوىل تدل على )أنصار العل  والفضيلة ( : مث زاد على ذلك بقوله

وهو  -اكتساب العل  والفضيلة- كتساباإل أما الثانية فتدل على  -نتساب  للعروبة واإلسالماإل -نتساب اإل
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ال" والتحية األخرية جتمل يف طياهتا ما قد فصله الكاتب يف سطور نصه فهي "عنوان للمق الثاين يف النص.اجلزء 

)العروبة  :يدور يف فلك هذه التيمات فاملوضوع . ا حتمله من الكلمات احملورية يف النص واليت تلخص املوضوعمل

هذا املقام حييلنا إىل إحدى اخلطب اليت ألقاها الشيخ البشري اإلبراهيمي  رفيق درب و  ..العل  الفضيلة(.. سالماإل

ذلك أن اإلستعمار ، يف وضع يهدد كياهنا بالذوبان والفناء  -آنذاك -قد كانت اجلزائرفابن باديس  العالمة 

فهو منذ احتل اجلزائر عامل على حمو ، ل اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي: ".. صلييب النزعةالفرنسي كما يقو 

وعلى حمو العربية ألهنا لساُن ، أِلنه الدين السماوي الذي فيه من القوة ما يستطيع به أ ن يُسود  العامل   ، اإلسالم

، ظاهرًة وخفيةً ، يع  الوسائل املؤدية إىل ذلكوقد استعمل مج .وعلى حمو العروبة أل هنا دعامُة اإلسالم، اإلسالم

ل ْته ، يف أعمال احملو، والليايلوأوشك أن يبلغ  غايت ه بعد قرن من الزمن متصل األيام ، سريعًة ومتأنيةً  لوال أن عاج 

 135والعمل على تغييب آماله"، ألعماله ةباملقاوم، على رأس القرن، مجعيُة العلماء املسلمني اجلزائريني

 :( الثانينموذج البن باديس )ال ياإلصالح من الخطاب  دراسة: لب الثانيالمط

العبارات و  راسخا يف العقائد قوي احلجة جاءت ألفاظه متناسقة منسجمة اإلصالح كان العالمة رائدا يف

  : متناغمة بليغة لتؤثر يف املتلقي وختاطب جنانه حىت يستجيب هلا ويتفاعل معها مثلما قال شيخنا

ن تلك األخبار خلري مدرب للنفوس ومكمل إونثر..و  . وكلمات من نظ االت هذا اخللق أخبار حمفوظة.رجل))

 136((..للعل  

جيتهد يف ربط الفروع املقطوعة بأصوهلا و  وكان دائما يشري إىل مواطن العطب وحيذر من استفحال الداء

هلة قريبة إىل األذهان يف الوقت نفسه وقد  لتستمد منها عناصر احلياة فيخاطب ضمري الشعب بلغة راقية رفيعة وس

  :كتب يف إحدى مقوالته
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خيدعونك حذار من و  أيها الشعب العريب األيب حذار من أن مينونك. أيها الشعب املسل . أيها الشعب اجلزائري))

استوح اإلسالم مث استوح تارخيك وقلبك واعتمد على نفسك وسالم . أن يأتوك بوحي من غري نفسك وضمريك

   137.((هلل عليك ا

نه عنصر مستقل غري تابع أنه هو املخاطب و أعبارة "أيها الشعب" تأكيدا على  -عن قصد -نه يكرر أفنجد 

ويف العبارة األوىل خاطب الشعب . وكذلك التكرار الذي يفيد لفت االنتباه. وقائ  بذاته وميتلك هوية خاصة به

)املسل (. مث أكد له انتمائه القومي ثالثا )العريب(. وبذلك يكون  باس  الوطنية )اجلزائري(.مث ناداه باس  اإلسالم

 و كرر التحذير كذلك )حذار من الذين. قد أتاه من خمتلف جهاته ومقوماته األساس اليت  ال حياة له من غريها

 .موظفا النمط اإليعازي )األمري( خاطب الشعبو  ( مينونك..حذار من الذين يأتونك

اإلرشاد و  املواقف فمرة بالنهي )حذار( ومرة أخرى باألمر الذي جاء بغرض التوجيهالذي يصلح ملثل هذه 

يشحذ اهلم  ويدفع القارئ و  )استوح..اعتمد(. وجاء خطابه مشحونا بالدالالت املعربة واملؤثرة ليحث

لنفسي ومن اخلطاب او  احلوار الداخلي للنص ( إىل التأمل وإعمال العقل والتفاعل مع/القارئ)املتلقي/املستمع

 :والتعلي  العالمة يف الكلمة املوجزة اليت ألقاها جبمعية الرتبية ملمكن أن نلخص املنهج الذي اتبعها

الروحي و قد أعطانا اهلل عقوال ندرك هبا وأعطانا هذا الدين اإلنساين ومن هذا الدين العقلي و   ال نثق بأنفسنامل))

مل يعط لغرينا  لنكون قادة وسادة وأعطانا وطنا شاسعا مثلما  عطانا منه ماأرواحنا و ما يكمل عقولنا ويهذب أ

  138.((يعتز بوطنه ويستطيع أن يكون يف الرقي واحدا من هذه الشعوب. لغرينا فنحن إذن شعب عظي  يعتز بلغته

وكأنه هبذا القول يريد أن يشري إىل العناصر الثالثة اليت ذكرها مالك بن نيب يف دراسته االجتماعية 

 إضافة إىل الوقت الذي هو يف متناول اجلميع(.. أعطانا اهلل وطنا شاسعا" ان "حنن شعب عظي ". الرتاب")اإلنس
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ويوظف ابن باديس التكرار )أعطانا(. وهي . وهذه العناصر الثالثة هي األساس للبناء احلضاري عند مالك بن نيب

حيث كل مجلة تؤدي إىل اليت تليها  يف الكلمة اليت خلقت تناغما بني اجلمل وتناسقا وصنعت رابطا وثيقا 

تسلسل رائق يدفع بالقارئ إىل االنتقال السلس بني العبارات ومن زاوية أخرى كرر  مفردة )أعطانا( ليعدد املزايا 

وهبذا األسلوب اخلاص والثراء الداليل والعمق . اليت مين هبا هذا اجملتمع وليحرك العقول ويوجه القلوب حنو املراد

) وقد أعطانا هذا الدين اإلنساين( وهذه العبارة تفتح اآلفاق أمام القارئ )املتلقي( ليدرك : أمثلة عدة حنواملعنوي 

 تعين انه رحب الفضاء يستوعب اإلنسانية مجعاء على اختالف الثقافات واألعراف. -الدين اإلنساين –أن عبارة 

الوطن  الدين اإلنساين.. سلوبه )الشعب األيب..أن لغة الوصف تطغى على أ كماخالفا للديانات األخرى.   وذلك

الشاسع..( وذلك ليضفي مسحة مجالية على النص ويرفع من شان "املخاطب وما ميلكه". ويذكره مبكانته 

 :العلماء مجعية تأسيس يوم قائال أردف كما اخلطوب ومواجهة األزمات من اخلروج من متكنه اليت ومؤهالته

عظي  الشريف برهنت على انك شعب متعشق للحرية هائ  هبا تلك احلرية اليت ما أيها الشعب انك بعملك ال))

 139.((فارقت قلوبنا منذ كنا حاملني للوائها وسنعرف كيف نعمل هلا وكيف حنيا ومنوت ألجلها 

وال شك بأن الشيخ عبد احلميد كان يسعى هبذا اخلطاب لرفع املعنويات منتقيا الكلمات والعبارات للدفع هبذا 

لشعب إىل اجملد فوصفه بالعظمة والشرف ورس  اهلدف املنشود الذي دونه املوت )متعشق للحرية هائ  هبا( ويف ا

وما يثري االنتباه . الذي ميهد ملا بعده (احلرية.. ما فارقت قلوبنا) :مثل هذه املواقف ال يصلح إال أسلوب الرتغيب

اصة ختدم البنية الكلية وتتعاون على حياكة النسيج أن أسلوب الشيخ بعيد عن التكلف فهو يرسل كلماته مرت 

 أو. فمرة جنده مييل إىل مغازلة القلوب. مبانيهاو  املزاوجة العادلة بني املعاينو  النصي وبناء لبناته بانتظام واقتدار

ى التغيري ( ومرة يتجه إىل خماطبة العقول ودعوهتا إىل التفكر والتدبري واحلث علإثارهتا )متعشق للحرية هائ  هبا
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إذ  –.( وله براعة يف رس  الطريق واضحا من غري أن يقلد غريه يف التعبري .سنعرف كيف نعمل هلا )تلك احلرية..

ودون أن يكرر نفسه فإذا عطف على ما قاله سابقا بث فيه نفسا جديدا فيصبح وكأنه  -بأدواته اللغويةميتاز انه 

 :وأن تناوله من قبل ومثال ذلك قوله مل يسبق

دم على العمل وحافظ على النظام واعل  أن عملك هذا و  أيها الشعب لقد عملت وأنت يف أول عملك فاعمل))

 .((على جاللته ما هو إال خطوة ووثبة ووراءه خطوات ووثبات وبعدها إما احلياة وإما املمات

.( الشعب لقد عملت. )أيها : )أيها الشعب انك بعملك..( ويف املقطع الثاين يقول: ففي النص األول يقول 

)سنعرف كيف : .وكذلك قوله يف النص.ومجلة فعلية هناك. فتكاد العبارتان تتطابقان لوال انه وظف مجلة امسية هنا

 ة وظف ضمري اجلمع املتكل  )حنن( )فاعمل ودم على العمل( فمر :نعمل( تقبلها يف النص الثاين  عبارة 

 منأما يف العبارة الثانية فكان اخلطاب . طاب جاء من الداخلوكأنه الناطق بلسان الشعب أي أن اخل -نعمل -

 العبث وليد ليس األساليب يف التغيري وهذا – ودم. فاعمل -( أنت) املخاطب ضمري استعمل حيث اخلارج

واإلتيان من كل  بن باديس على تطويع اللغة اخلام وإمنا هو الدليل على مقدار فصاحة واقتدار العالمة عبد احلميد

النفوس و  ملنافذ وتغيري زوايا اخلطاب حىت يكون له األثر املطلوب عند النفوذ إىل النفوس وليذوب يف العقولا

" كيف حنيا : ويتحول إىل سلوك ميداين عملي ألن القضية جدية وفاصلة كما خيت  نصيه خبامتة جامعة قائال

إما املمات" وكأنه يريد و  " وبعدها إما احلياة وكيف منوت ألجلها" وهذا يف النص األول ويقابلها يف النص الثاين

فهام جلية واضحة إذا ما قورنت بأضدادها فان . والن املعاين تربز لألأن يضع القارئ يف مواجهة املصري احملتوم

 .  .منوت". "حنيا. املمات" الكاتب استعمل التضاد أو ما يسمى يف البالغة )الطباق( "احلياة.

خر على غرار بقية مصلحي عصره على حماربة اخلرافات وإيقاظ النفوس من وقد عمد الشيخ يف نص آ

 :إىل الظل  فقال يف إحدى مقوالتهسبات اجلهل واالستكانة 
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وإذا كانت هل  مجاعة منظمة تفكر وتدبر ، إمنا ينهض املسلمون مبقتضيات إمياهن  باهلل ورسوله إذا كانت هل  قوة))

 .140((حة ولدفع املضرة متساندة يف العمل عن فكر وعزميةوتتشاور وتتأثر وتنهض جللب املصل

وراح يقدم االنتقادات هبذه العبارات وكأنه رس  املراحل اليت تؤدي إىل النهوض باجملتمع وإنقاذه من قوقعة الذل 

إىل مث خرج من العالقة النفسية . فبدا بإعمال الفكر )تفكر( مث تالها بالكلمة اليت تكون نتيجة للتفكري )تدبر(

اهلدف املنشود وراء  -الكاتب –والتفاعل )تتأثر( ويف األخري قدم  العالقة االجتماعية )تتشاور( مث دفع إىل التبادل

 ..هذه املراحل )تنهض( وهدف النهوض هو جلب املصلحة ودفع املضرة

ز نقائصها .ويرب مية. عصره اجتماعية أو فكرية علوكثريا ما كان ابن باديس يشري إىل األغالط السائدة يف       

  :متهيدا لتقدمي العالج

تفين ،  وراء أسوار من األلفاظ املختصرة، جمردة بال نظر جافة بال حكمة، واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية))..

 141..((األعمار قبل الوصول إليها

متكاملة تشمل خمتلف  -ميالكر  القرآن املستمدة من -فكان حيث على ربط الفروع بأصوهلا ألنه يؤمن أن احلقيقة 

كما اعرتض واقتصرت على اجلانب الروحي.  مناحي وميادين احلياة وليس اإلسالم كاملسيحية اليت أمهلت اجملتمع 

ن السلف الصاحل استخدموا القرآن الكرمي وحفظه دون تطبيقه، أل ابن باديس على طريقة املسلمني يف تلقي

 :هعقوهل  لفهم

النفسي إال إذا تولته بالفه  عقول كعقول السلف  اإلصالح تأيت مبعجزاته وال تؤيت أثاره يفالكرمي ال  القرآن ن))فإ 

 142وتولته بالتطبيق العملي نفوس سامية ومه  بعيدة كنفوسه  ومهمه ((.
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وهناك تكرار لكلمة )عقول.. نفوس.. مه ..(. وهي املعامل اليت يقوم عليها النسيج النصي يف تكامل وجتانس 

 : ويف آخر هذا  املقال يقول العالمة. ورة يف ذهن املتلقيوجالء للص

 143.دقت ساعته((و  خذ اليأس بتالبيب الكثري منا وهو يكاد يع  وال نرتدد يف انه قد آن أوانه))لقد أ

وهذا ردا على الوضع املزري الذي كان يعيشه الناس وحالة اإلحباط اليت جتذرت يف األذهان وكان عليه اختيار 

ملثل هذا الظرف االستثنائي ليبني عمق املعاناة النفسية واحتواء اليأس للنفوس الذي يؤدي إىل ملناسبة  األلفاظ ا

ق له ويستسل  للتنبيه على تعطيل اإلرادة واملبادرة  وهذا من باب عرض الداء وكشف آثاره وخملفاته على من ينسا

 حىت تكون فكرته أقوى وأبلغ )أخذ اليأس -لكنايةا–ولشحذ اهلم  ملواجهة أسبابه فوظف الكاتب البالغة  خماطره

 .ستسالمواإل اليأس صفة عن كناية وهي. (منا الكثري بتالبيب

 : المطلب الثالث دراسة مقال البن باديس)النموذج الثالث(

إمنا ينسب للوطن أفراد الذين ربطته  ذكريات املاضي ومصاحل احلاضر وآمال املستقبل والنسبة للوطن توجب ))

واحملافظة على شرف امسه ومسعة أبنائه فال ، وعمرانية، من هنضة علمية واقتصادية، والقيام بواجباته،   تارخيهعل

أما اجلزائر فهي وطين اخلاص الذي تربطين  وال مسعة ملن ال مسعة لقومه، شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه

فروًضا ، كجزء منه،  على تلك الروابط ألجلهوتفرض ، بأهله روابط من املاضي واحلاضر واملستقبل بوجه خاص

ا أوطاننع  إن لنا وراء هذا الوطن اخلاص . وأنا أشعر بأن كل مقومايت الشخصية مستمدة منه مباشرة، خاصة

وحنن فيما نعمل لوطننا اخلاص نعتقد أنه ال بد أن نكون قد خدمناها ، "أخرى عزيزة علينا هي دائًما منا على بال

عن طريق خدمتنا لوطننا اخلاص وأقرب هذه األوطان إلينا هو املغرب األدىن )تونس( ، لنفع واخلريوأوصلنا إليها ا

، وتارخيًا، وأخالقًا، عقيدة، اللذان ما مها واملغرب األوسط )اجلزائر( إاّل وطن واحد لغة( واملغرب األقصى )مراكش
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ولن نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة لشيء من ، مث وطن اإلنسانية عامة، واإلسالمي، مث الوطن العريب، ومصلحة

 ..هذه كلها إال إذا خدمنا اجلزائر

وال ينظر إليها ، ال تعد أمة بني األم ، وتاريخ، ودين، ولغة، من جنس، إن األمة اليت ال حترتم مقوماهتا األساسية..

 ..بالتقهقر واالندحار، إال بعني االحتقار مع احلك  عليها يف ميادين احلياة

ويعزو إىل ماضيه وحاضره ، عن املنافع اآلجلة الباقية، طين الصمي  من ال تلهيه املنافع املؤقتة الزائلةالو و 

مع تكييف مناسب للظروف يف غري ، كما يعزو إىل ماضي غريه وحاضره ما هلما وما عليهما،  وما عليهما، ماهلما

 ..تفريط وال إفراط

، واملنفعة، والعل ، وقد استقلت أم  كانت دوننا يف القوة، دنياإن االستقالل حق طبيعي لكل أمة من أم  ال..

ويقولون أن حالة اجلزائر احلاضرة ستدوم إىل األبد فكما ، ولسنا من الذين يدعون عل  الغيب مع اهلل، واحلضارة

مكن أن يأيت يوم وليس من العسري بل إنه من امل، تقلبت اجلزائر مع التاريخ فمن املمكن أهنا تزداد تقلبا مع التاريخ

تبلغ فيه اجلزائر درجة عالية من الرقي املادي واألديب وتتغري فيه السياسة االستعمارية بصفة عامة وتصبح البالد 

 144((.اجلزائرية مستقلة استقالال واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد احلر على احلر

 وواجباتنا حنوه" وطن ومقتضياتهال"ومقصده، فهو من النثر األديب الفين، طبيعة النص: النص مقال

فهو جيمع ، الذاتية؛ ألنه يتخذ من األسلوب الربهاين أداة لإلقناع يف الوقت نفسهو  مقال جيمع بني املوضوعيةوهو 

. وجودية نلمسها يف واقعنا املعيش وال بديل لنا عنه وكونه حقيقة، بطبيعته بني الذات املتعاطفة مع املوضوع

راها حمكمة النسج حتس كأمنا أفرغت إفراغا واحدا ن، عه يف فقرات متوازنة ومتماسكةموضو ابن باديس  يعرضو 

 فسبكت سبكا.

                                                           

 145اجلزائر ص :  1936يو )حزيران( هـ يون 1355عدد ربيع األول  12، م3بن باديس يف جملة الشهاب، ج - 144
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الوطن )اجلزائر( والوطن األكرب عرضه للقضية بتوجيه الداللة وجهة أعمق تفرق بني  العالمةيستهل يف البداية 

ن االستدالل ليكشف عن الفروق الدقيقة حبثا ع  يتدرج يف فقرة موالية ترتبط باألوىل وتنطلق منهاو  .. )األمة(

 : للداللة

 )).فهي وطين..مقومايت الشخصية مستمدة منه مباشرة اجلزائرما أ((الوطن اجلزائر  

إاّل  -راجلزائ–األوسط  ا واملغربما مهُ  )مراكش(.واملغرب األقصى )تونس(املغرب األدىن : ((مث الوطن املغرب

 ((..وطن واحد

 .مث وطن اإلنسانية عامة..لوطن اإلسالميمث الوطن العريب مث ا

ستدمار نا وبني االنسياق وراء ثقافة اإلمث ينتقل الكاتب مرحليا إىل عالقة املواجهة بني الوطنية وما تستوجبه علي

الفرنسي وما تريد فرضه علينا من أفكار خملة للقي  األصيلة ودافعة إىل االحنالل أو التغريب على حساب املقومات 

 . ةاألصيل

العالمة عبد احلميد إذ متيزت أسلوبية  ،)خصوصيات األسلوب( ة التشكيل اجلمايل للنص من خاللميكن معاجلو 

لصوتية املألوفة يف كالقي  ا،  لكن مل خيل من الصور البيانية والبديعية تقريبا ،الربهانية أساساو  قناعيةبالسمات اإل

غري ذلك مما يصلح الستغالل القيمة الصوتية يف إحداث و ، وتكرار، وموازنة، من جناس وسجع  الفن النثري

الذي يتطلب  املنشود هي أصلح للهدف  فالكاتب وظف بصورة أساسية مسات أسلوبية عالية، التأثريات اجلمالية

ب ومن أمثلة هذا األسلو ..ويرفع القيمة اجلمالية، يؤدي املعىن العميق، إنه أسلوب ممتع ومفيد ، اإلقناع والتأثري معا

فلهذا  –على سبيل املثال –الوطن" و  يف الرابط الوثيق الذي يقيمه الكاتب يف االتصال بني "الفرد ائق املتمثلالر 

 :شروط جيب توفرها كما أعلن الكاتباالرتباط املقدس 

 :ومن هذه الشروط العنصر الزمين

 .((ال املستقبلفراد الذين ربطته  ذكريات املاضي ومصاحل احلاضر وآماألإمنا ينسب للوطن ))
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وهذا شرط أساس إذ جيب أن يكون للفرد املنتسب للوطن ذاكرة تارخيية تشهد له هبذا االنتماء الراسخ الرامي 

جبذوره يف أعماق املاضي من جهة والذي يواصل مساره يف الزمن املضارع ويواكب كل األحداث اآلنية اجلارية يف 

إحدى لبنات البناء االجتماعي هلذا الوطن وكذلك ينطلق باملعطيات نه ألأرضه ويتفاعل معها فيتأثر هبا ويؤثر فيها 

..وهبذا الرتابط جند أن الكاتب نسق بني الفرد وتفاعله مع . املتوفرة يف احلاضر حامال آماله يف اجتاه املستقبل

"إمنا" كأنه ـ:ب صه نفبدأ  الزمكان )الفرد واألرض وسريورة الزمن( واستهل الكاتب نصه باستعماله أسلوب القصر

 .يريد حتديد املفهوم الدقيق والوحيد واخلاص ملعىن انتساب الفرد للوطن

خلق تناغما دالليا يف النص إضافة إىل  املستقبل.( احلاضر.. مث أن التقاطع بني املكان)الوطن( والزمان )املاضي..

"آمال املستقبل" وهو حمسن ي" واضوهناك تقابل بني "ذكريات امل. تقاطع آخر يف هذا اخلض  ميثله اإلنسان

بديعي أحسن الكاتب اختياره ليبني الفوارق وليضفي على املعىن وضوحا وجالء...والكلمات األساس اليت تشكل 

 الكاتب:  .  ويضيف(املستقبل .احلاضر. .املاضي. .الوطن. ..األفراد)عناصر املوضوع ميكن حصرها يف 

واحملافظة على شرف ، وعمرانية، من هنضة علمية واقتصادية، يام بواجباتهوالق، والنسبة للوطن توجب عل  تارخيه))

 ..((.وال مسعة ملن ال مسعة لقومه، امسه ومسعة أبنائه فال شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه

الن معرفة تاريخ الوطن من . يقول الكاتب أن االنتساب للوطن يتوجب محل مقوماته وأداء الواجب حنوه

ذاكرة األمة فال مستقبل لوطن بال تاريخ فالتاريخ للوطن  –كما يقول ابن باديس –لحة الن التاريخ الضروريات امل

مبثابة اجلذر للنبات فكما أن النبات ال ميكنه أن يستمر إذا انقطع عن جذوره فالوطن ال ميكنه أن يستمر إذا 

 ه واملشاركة يف هنضته والتضحية من والواجبات حنو الوطن تتجسد  يف اإلسهام يف بنائ . انقطع عن تارخيه

وكذلك محل امسه ومسعته بني األوطان..ويؤكد الكاتب على الصلة الوثيقة بني الفرد . اجله وبذل املستطاع خلدمته

 : والوطن فيقول
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وال مسعة ملن ال مسعة ، واحملافظة على شرف امسه ومسعة أبنائه فال شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه))

 145....((لقومه

إذ أن ما ينسب للوطن ينسب ألفراده من شرف أو مسعة فشرف الفرد من شرف الوطن ومسعته من مسعة قومه  

واحملافظة على ): وقد ألقى الكاتب بالفكرة جمملة يف قوله. فهي عناصر مشرتكة يف توفرها وانعدامها بني األطراف

بني  ( وأدرج التقابل.مسعة لقومه ..ملن ال حيافظشرف  فال) :(. مث عاد إىل تفصيلها يف قولهشرف امسه ومسعة أبنائه

إن األمة اليت ال حترتم )) :(.ويقولوال مسعة ملن ال مسعة لقومهبني ) و  (ملن ال حيافظ على شرف وطنه)فال شرف 

مع وال ينظر إليها إال بعني االحتقار ، ال تعد أمة بني األم ، وتاريخ، ودين، ولغة، من جنس، مقوماهتا األساسية

 146.((بالتقهقر واالندحار، احلك  عليها يف ميادين احلياة

 :بأن موضوعه تأكيد الكاتب يريد خالهلا ومن االمسية اخلربية اجلمل يف وتكون للتوكيد: "إن"

. مةوليس أي أ." أي أن الكاتب حيدد نوع األمة املقصودة باحلديث .مقوماهتا األساسية"األمة اليت ال حترتم 

مث يسرتسل مع ذكر املقومات "من . لة اليت بعد كلمة "األمة" مجلة امسية يف حمل نصب صفةفاجلمويصفها.. 

مة عرق وجنس خاص ساس يف صناعة شخصية األمة فلكل أوهي املقومات األ ".وتاريخ، ودين، ولغة، جنس

فرنسا ولو  خيتلف عن بقية األعراق كما يقول يف إحدى خطبه)إن اجلزائر ليست فرنسا..وال ميكنها أن تكون

وكذلك من جهة اللغة والدين فإهنا أساسيات اهلوية الوطنية والقومية ألمة ما وخاصة األمة العربية وما  147.أرادت (

 تدخره من ثقل ثقايف وأصالة ضاربة يف التاريخ وقال يف هذا الصدد ) شعب اجلزائر مسل  واىل العروبة ينتسب( 

                                                           

 57إمام اجلزائرص - 145
 56ص – .د. عبد القادر فضيل وحممد الصاحل رمضان، إمام اجلزائر ،  دار األمة بدون تاريخ طبع  - 146
 (294-5/293)اآلثار - 147
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فيؤكد  (ىل عرف الزمان قدمينا اجل  احلسباريخ امة بال مستقبل )حنن األأما التاريخ فهو ذاكرة األم  وأمة بال ت

)العودة إىل  :ربط احلاضر مباضيه والفرع باألصل كما قيل يف املثلو  الكاتب على دور التاريخ يف ترسيخ األصالة

 148(.األصل فضيلة

تدأت بالنفي ألن هناك تناغ  وجتاوب ( هذه اجلملة الفعلية جاءت خربا للمبتدأ )األمة( واببني األم  ال تعد أمة)

وال ينظر إليها إال بعني ). ..( فالنفي الثاين جواب للنفي األول)ال حترتمبني هذا النفي والنفي يف اجلملة السابقة

( مجلة معطوفة على مجلة يف حمل رفع خرب..وهذه اجلملة الفعلية هي بدورها تبتدئ بالنفي على طريقة االحتقار 

صل عملية التناغ  بني الوحدات النصية والتجانس املتتايل إال أهنا زيادة على هذا  تتوفر على ثراء سابقاهتا لتوا

 : االستثناء"و البيان فأما األول فيتجلى يف أسلوب القصر وطريقه "النفي و  بالغي أخذ حبظه من البديع

 ني االحتقار(. أما الثاين فهو الكناية عن االحتقار وهي كناية عن صفة )بع . ()ال..إال..

إىل  تؤول مقوماهتا من املتجردة األمة أن أي(.واالندحار بالتقهقر احلياة، ميادين يف عليها احلك  مع:)يضيف مث

هي  -نيب بن مالك يقول كما – احلضارة الن احلضاري الركب عن املتخلفني أو املوتى عداد يف وتصنف الزوال

فال حياة للجسد إذا   -الثقافة -والروح -احلضارة –أو مها اجلسد اجلانب املادي والثقافة هي الشطر املعنوي 

 . يزولو  اسل  الروح ألنه سرعان ما يتحلل

، ويعزو إىل ماضيه وحاضره ماهلما، عن املنافع اآلجلة الباقية، الوطين الصمي  من ال تلهيه املنافع املؤقتة الزائلة))و 

 مع تكييف مناسب للظروف، هلما وما عليهما كما يعزو إىل ماضي غريه وحاضره ما،  وما عليهما

149((يف غري تفريط وال إفراط 
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وعندما انتهى الكاتب من تعريف الوطن ومقوماته انتقل إىل شرح "الوطين"  أي الشخص الذي يربطه هبذا الوطن 

وقيمه اليت يعرف هبا  هويتهو  التاريخ إضافة إىل املقومات اليت ذكرناها يف السابق واليت يستمد منها حياتهو  اجلغرافيا

 حتمل يف طياهتا الرسوخ: بني األم  فيبدأ الكاتب فقرته هاته جبملة امسية )الوطين الصمي ..( وكلمة "الصمي "

وهو الذي ال تلهيه املنافع املؤقتة الزائلة عن املنافع اآلجلة الباقية ويف هذه . "الوطين" : الثبات وهي صفة لكلمةو 

وأثرها البالغي تقوية املعىن وإبرازه إذ أن  " املنافع اآلجلة الباقية".و  "املنافع املؤقتة الزائلة"اجلملة نلحظ املقابلة بني

 وقد أكثر الكاتب من احملسنات فنجده يوظف التقابل  ..األشياء تعرف مبقابالهتا

اضي غريه وحاضره ما كما يعزو إىل م،  وما عليهما، ويعزو إىل ماضيه وحاضره ماهلما.."و الطباق فالتقابل الثاين

". وكذلك إذا قمنا بتفكيك التقابل يف اجلملة إفراطو  تفريط" : متثل يف كلميت يف "أما الطباق، هلما وما عليهما

مث نستنتج أن  )له..عليه(. ومن ()املاضي.. احلاضر : األخرية فإننا جند أنه حيمل مناذج متعددة من الطباق مثل

عذوبة داللية تتجلى يف تباين العبارات وتقابلها تقابال و  ص جبمال معنويالنص زاخر بالبديع الذي ميد الن

 وخيت  الكاتب فقرته بلغة الوسطية:متجانسا خيدم النسق العام للنص ويوفق بني وحداته..

إذ أن الدين اإلسالمي يوصي على الوسطية والتكيف مع . "مع تكييف مناسب للظروف يف غري تفريط وال إفراط"

كذلك ضي املرونة فال تشدد إىل غاية العصبية وال ليونة إىل حد امليوعة وإمنا إتباع قوله تعاىل )و الظروف يقت

 [البقرة 143 اآلية].( مة وسطاأجعلناك  

))إن االستقالل حق طبيعي لكل أمة من أم  الدنيا، وقد استقلت أم  كانت دوننا يف القوة، والعل ، واملنفعة،      

لذين يدعون عل  الغيب مع اهلل، ويقولون أن حالة اجلزائر احلاضرة ستدوم إىل األبد فكما واحلضارة، ولسنا من ا

تقلبت اجلزائر مع التاريخ فمن املمكن أهنا تزداد تقلبا مع التاريخ، وليس من العسري بل إنه من املمكن أن يأيت يوم 
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لسياسة االستعمارية بصفة عامة وتصبح البالد تبلغ فيه اجلزائر درجة عالية من الرقي املادي واألديب وتتغري فيه ا

 150.((اجلزائرية مستقلة استقالال واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد احلر على احلر

عن احلديث  أعبائه ينتقل الكاتب إىلو  مستلزماتهو  بعد التدرج يف شرح مفهوم الوطن ومقوماته واإلنسان الوطين

 ((. هبذه اجلملة اخلربيةاالستقالل حق طبيعي لكل أمة من أم  الدنيا إن))االستقالل وحق األم  يف نيل حريتها 

حق األمة يف نيل كرامتها املسلوبة لبلوغ ذروة األم  املتمتعة باالستقالل  -إنمستعمال أداة التوكيد  -يؤكد الكاتب

حق ا ووثيقة تعريفها ))السياسي والثقايف واالجتماعي وان هذا احلق ليس دخيال على ثقافتها وإمنا هو عنوان هويته

ويؤكد ابن باديس قوله السابق  ..(( فكلمة "حق" خرب إن مرفوع وكلمة "طبيعي" صفة هلذا اخلرب املوصوفطبيعي

"إن اجلزائر ليست فرنسا وال تريد أن تكون فرنسا وال تستطيع أن تكون فرنسا وان : يف موضع آخر فيقول

وقد استقلت أم   ف مجلة خربية ثانية تدع  ما سبق ذكره ))يف دع  كالمه بإردا -الكاتب -" ويسري.أرادت

اجلملة حتتوي على أداة  ..(( فاجلملة اخلربية األوىل امسية"إن" وامسها وخربها وضرب اخلرب طليب ألنكانت دوننا

)قد(  ضرهبا طليب ألهنا حتتوي على األداة -قيد الدراسة-توكيد واحدة )إن( وكذلك ضرب اخلرب يف اجلملة املوالية 

 فالكاتب لتوكيد مفادها اخلربيتني اجلملتني هاتني بني والرتادف "(.أم "وفاعل"استقلت"فعل) فعلية مجلة وهي

 مع – واليت( واحلضارة واملنفعة، والعل ، القوة،)  حلياةا مناحي خمتلف يف منا شانا األقل األم  عن النماذج يقدم

 . قوقها وبناء على هذا فإننا أوىل أن نسرتد هذه احلقوق املسلوبةنالت ح -التواضع يف القدرات واإلمكانيات  هذا

سرا  –العقول و  ن كانت بعض األصوات املأجورة أو املتواطئة مع العدو الفرنسي متلي على ضعفاء القلوبوإ

فض أنشودة "القضاء والقدر" وأن االستعمار إمنا هو ابتالء من اهلل من حاربه فقد حارب قدر اهلل ور  -وعالنية

وهبذه . (ويقولون أن حالة اجلزائر احلاضرة ستدوم إىل األبد، ولسنا من الذين يدعون عل  الغيب مع اهللشيئته )م

.( وينشرون الفكر املؤدي إىل االستكانة .عل  الغيب الذين يدعونبينه وبني هؤالء الدجالني ) مييز العبارة
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أو كادت تقتل عزائ  الناس آنذاك.  لمة والظاملة اليت قتلتواالستسالم. هبذه العبارات يلغي الكاتب األفكار املظ

وليس من ، فكما تقلبت اجلزائر مع التاريخ فمن املمكن أهنا تزداد تقلبا مع التاريخويقدم البدائل املشرقة واملبشرة )

غري فيه السياسة العسري بل إنه من املمكن أن يأيت يوم تبلغ فيه اجلزائر درجة عالية من الرقي املادي واألديب وتت

 (. نلحظ أن القاموس املستعمل يف النصاالستعمارية بصفة عامة وتصبح البالد اجلزائرية مستقلة استقالال واسعا

.. الرقي املادي واألديب تبلغ.. ..تزداد املمكن.. اجلزائر.. التاريخ..)اختاره الكاتب بدقة متناهية وجودة عالية  

وجاءت هذه الفقرة لتقابل الفقرة السابقة . ردات متثل احملور النصي يف هذا املقالن هذه املففإ مستقلة.. احلر..(.

األبد..( .. تدوم حالة.. اجلزائر.. .عل  الغيب مع اهلل...هلا واليت اختريت تيماهتا اختيارا هي األخرى )يدعون

ثانية فتدعو إىل األمل والطموح الفقرتان متقابلتان وأما األوىل فتمعن يف اليأس والتوجه السليب وأما ال نفهاتا

..( وال يقف الكاتب عند هذا احلد وتصبح البالد اجلزائرية مستقلة استقالال واسعاوتشحذ اهلم  ومتين باألفضل )

تعتمد عليها فرنسا اعتماد احلر سيادة )وتتعامل معها تعامل  دولة ذات  بل جيعل من اجلزائر دولة تقف ندا للدول

 . (على احلر

، احليل التعبريية واإلحيائية ُوظّف تْ  فكل تلك، قد وظف األسلوبيات املختلفة ابن باديس ذلك يتبني أن من كل  

وأمتع القارئ مبا ، فأفاد بالفكرة حني عرضها عرضا منطقيا، من أجل أن حيقق اهلدف، لتزيد يف قوة القول ونفاذه

بواسطة ، وبية الصوت بطاقاته املختلفة العذبةوأسل ،شحنه من طاقات أسلوبية يف املفردة بدالالهتا العميقة

وتعاقب الرنات املختلفة للحركات واإليقاع والشدة وطول األصوات والتكرار   وما يتألف منها األصوات املتميزة

وحسن التقدمي ، وأسلوبية اجلملة النحوية مبا حافظ عليه من حسن ترابط اجلمل واتساق املعاين، وجتانس األصوات

التأثري   ذات، من كتاب املقالة األدبية اليت تتميز باحتوائها لشروط اإلنتاج املقايلابن باديس من هنا ُعدَّ  ،والتأخري

 والربهان املقنع.، القوي
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 من سورة النحل 125اآلية  ابن باديسنموذج من تفسير 

 :ن الدعوة إىل اهلل والدفاع عنها(كيف تكو ) :من سورة النحل البن باديس  125اآلية

ة احلسنة وجادهل  باليت هي أحسن إن ربك هو اعل  مبن ضل واملوعظ )ادع إىل سبيل ربك باحلكمة :ال تعاىلق

 -من سورة النحل 125اآلية  -عن سبيله وهو اعل  باملهتدين (. 

 : يقول الشيخ ابن باديس يف سياق تفسريه هلذه اآلية

 ةما فيه استنارة عقوهل  وزكا–ه وما كان من بيان رسوله "شرع اهلل لعباده مبا انزل يف كتاب: سبيل الرب جل جالله

هب  إىل الغاية  مراحل سريه  يف هذه احلياة ليفضي استقامة أعماهل  ومساه سبيال ليلتزموه يف مجيعو  نفوسه 

إىل هذه السبيل فقال  -العموم "ادع" إلفادة وحذف معمول -عادة األبدية يف احلياة األخرى املقصودة وهي الس

 .)ادع إىل سبيل ربك( : ىلتعا

أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسل  أن يدعو إىل سبيل ربه وهو األمني املعصوم فما ترك شيئا منت سبيل  :االهتداء

 -وأمثاله كثري–فاهتدينا هبذا . ربه إال دعا إليه فعرفنا هبذا أن ما مل يدع إليه النيب ليس من سبيل الرب جل جالله

 .الباطل واهلدى والضالل ودعاة اهلل ودعاة الشيطانو  قإىل الفرق بني احل

فاملسل  املتبع للنيب صلى اهلل عليه واله وسل  ال يألوا جهدا إىل كل ما عرف من سبيل ربه  وبقيام كل االقتداء: 

واحد من املسلمني هبذه الدعوة مبا استطاع تتضح السبيل للسالكني ويع  العل  هبا عند املسلمني وختلو سبل 

ية منها ما هو حديث وبيان عن الداعي )النيب( ومنها ما القرآن الباطل على دعاهتا من الشياطني.وجتيء اآليات

هو حديث وبيان عن املدعو )الناس( ومنها حديث وبيان عن املدعو إليه )سبيل اهلل( ومنها حديث وبيان عن 

وهذه اآلية جاءت يف بيان كيفية  .الثة األخرىاإلشارة للث بيان الدعوة وتتضمن كل آية جاءت يف واحد الذكر أو

  :فقال تعاىل. املدعو إليهو  الدعوة ومبا تؤدى وكيف يدافع عنها مع ذكر الداعي

 " باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهل  باليت هي أحسن ".
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حلقائق العلمية احلكمة هي العل  الصحيح الثابت املثمر للعمل املتقن املبين على ذلك العل  فالعقائد احلقة وا

حكمة. واألعمال املستقيمة والكلمات الطيبة اليت  –األعمالو  الراسخة يف النفس رسوخا تظهر آثاره على األقوال

حكمة. والبيان عن هذا  –وهي عل  وعمل نفسي  واألخالق الكرمية كاحلل  واألناة. حكمة –أمثرهتا تلك العقائد 

 . للدال باس  املدلول حكمة. تسمية –كله بالكالم الواضح اجلامع 

مل السامع إذا اتعظ وقبل الوعظ الكالم امللني للقلب مبا فيه من ترغيب وترهيب فيحو  املوعظة :املوعظة احلسنة

النهي.وهكذا متتزج املوعظة و  على فعل ما أمر به وترك ما هنى عنه وقد يطلق على نفس األمر –ثر فيه الوعظ وأ

 العظي . لقرآنا احلسنة باحلك  البالغة يف آيات

. ال بد أن جيد داعية احلق معارضة من دعاة الباطل وان يلقى منه  مشاغبة بالشبه :اجلدال باليت هي أحسن
 واستطالة باألذى والسفاهة فيضطر إىل رد باطله  وإبطال شغبه  ودحض شبهه  وهذا هو جداهل  ومدافعته 

ة احلق والكلمات ن يلتزم يف جداهل  كلمجادهل ..".  وأ" و : الذي أمر به نبيه صلى اهلل عليه واله وسل  بقوله
 151الطيبة الربيئة.
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 الفصل الثالث: 

 ي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس:النقد االجتماع

ال مناص له من مواكبة ، أو من الظاهرة االجتماعية العامة مبفهوم أمشل، من الظاهرة األدبية اإن النقد باعتباره جزء

ومن التعبري عن التغريات والصراعات اليت عرفتها حركة الواقع املتجددة ، أ على البنيات االجتماعيةالتحول الذي طر 

 . مشلت خمتلف األجناس األدبية، واليت انتهت بإفراز حصيلة إبداعية متباينة

به.  داع بصفة عامة وهذا أمر مسل واحلركة االجتماعية هلا دور خاص يف التأثري على األدب واألديب واإلب

ذا والبد أن تنعكس بصمات ه ،والبد أن خيضع للتيار االجتماعي اجلارف ،-كما يقال-فاألديب ابن بيئته 

 التيار على ما جتود به قرحيته.. 

مبختلف حركات  ، وقد تأثرواليت كانت سائدة آنذاك ومل يكن ابن باديس مبعزل عن املؤثرات اليت افرزها احمليط

ه تفاعل وتكيف مع اجملريات  واملعطيات املنتجة من سياقاهتا يف كتاباته حىت أن وجتلتالذبذبة االجتماعية 

جل التأثري ووضع البصمة رغ  قوة التيار املعاكس املنسكب من الغرب ، وخاض الصراع املستميت من أخماضها

 . نة أوطاهن الذي كان حيك  قبضته على كل موارد الفكر األصيل هو و أزالمه من خو  ،الصلييب وكذا اليهودي

 . قد تستطيع الظروف أن تكيفنا ولكنها ال تستطيع أبدا أن تتلفنا""  : يقول ابن باديس يف هذا الصدد 

 : ن تناولنا )اخلطاب واإلصالح بالشرح(هوم النقد لغة واصطالحا كما سلف أوال ضري أن نعرج على مف
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 المبحث األول: مفهوم النقد لغة و إصطالحا

 :ل غةلنقد  االمطلب األول: 

  . أصٌل صحيح يدل  على إبراز شيء وبروزه، قال ابن فارس: النون والقاف والدال

 . وذلك يكون بتكش ف لِيطه عنه، والنقد يف الضِّرس: تكس ره، وهو تقش ره، من ذلك: النقد يف احلاِفر

 . وذلك أْن يكشف عن حاله يف جودته أو غري ذلك، ومن الباب: نقد الدره 

 152.كأنَّه قد كشف عن حاله فعل ،  نقد: وازٌن جيد ودره 

من قولك: ، عبته  واغتبته  :قال أبو الدرداء: "إن نقدت الناس نقدوك"؛ أي، ويأيت النقد مبعىن كشف الُعيوب
 . ونقد له الدره ؛ أي: أعطاه إيَّاه، ونقد الدره ، نقدت اجلوزة أنقدها

االنقد المطلب الثاني:   :اصطالح 

يبدأ بالتذو ق؛ ، أو إىل الشِّعر خاصَّةً ، قيقته تعبرٌي عن موقٍف كلي متكامل يف النظرة إىل الفن عامَّةً النقد يف ح"

، خطوات ال تُغيِن إحداها عن األخرى، ويعرُب منها إىل التفسري والتعليل والتحليل والتقيي ، أي: القدرة على التمييز

مؤيًدا  -جزئيَّة أو عامَّة  -مؤصاًل على قواعد ، هنًجا واضًحاوهي متدرجٌة على هذا النسق؛ كي يتَّخذ  املوقف 

 153.بقوَّة امللكة بعد قوَّة التمييز
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ونقد ، فنقد األدباء والش ع راء غري نقد الُفق هاء وأهل الفرق، ويتغايـ ُر مفهوُم النقد حبيثيَّات الفن الذي خياُض فيه

، غري أنَّ املشرتك بينها هو النظر يف املقالة لبيان ُعيوهبا، اهُجهاألصوليني غري نقد احملدِّثني؛ فلكل  قواعُده ومن

 . وتصنيفها مع غريها، مث احلك  عليها مبعايري فنِّها، وكشف نقائصها

 . وحبس ب النـ قَّاد وملكاهت  العلميَّة، واملعايري واألحكام الصادرة تتفاو ُت وتتغايـ ُر حبس ب الفن الذي ميارُس فيه النقد

وإْن  ، واملِراء واملناقشة، واجلدل واملباحثة، واملناظرات واحملاورات، قد مفردات ُمقاربة؛ مثل: التقيي  والر دودكما للن

 . كان لكلِّ واحٍد ما مُييـِّزُه عن غريِه من دواعي وأساليب وغايات ودوافع

 . السيِّئ واحلسن، فالتقيي  يكون يف الغالب للمقاالت واإلنتاج الفكري مبنهجيَّة عرض اخلطأ والصواب

كما يكوُن على املقاالت واملذاهب واألدب ،  والنقد مُيار ُس على الرجال من حيث األهليَّة العلميَّة والعدالة والثقة

 . وكشف القيمة، واملراد بيان الزيف واألخطاء، والشعر

وهو ، ُب عليه ُسقوُط كالمه ورد هيثلُ  عدالته وُمروءته؛ ممَّا يرتتَّ ، والنقد عند أهل احلديث هو وصٌف يف الراوي

 . "مرادٌف لكلمة "اجلرح

 . أمَّا الرد ففي الغالب يكوُن هدًما ملقالة أو فكرة مجلة وتفصيالً 

 . والطرح والبدائل، واجلدل يكوُن باألخذ والرد

لكن مباشر بني  فهي جدلٌ ، وينظر كل  منهما يف قول اآلخ ر، واملناظرة تكون باملواجهة؛ فينظُر اخلصمان لبعضهما

والر دود مجلُتها يف مسائل ، وغالب اجلدل يف مسائل اخِلالف، وغالب املناظ رة يف مسائل االختالف، املتجادلني

 . اخلالف
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واجلدل يف عل  الكالم ، والر دود يف الفقه والعقائد، ويغلُب استعماُل مصطلِح النقد يف األدب والشعر والفلسفة

واملناظرة واملناقشة واملباحثة واحلوار يف أيِّ فن  ، التعديل ونقد الرجال يف عل  الرجالواجلرح و ، ومقاالت الفرق

 .اتَّفقا يف الرأي أو اختلف ا، تواج ه  فيه الطرفان

 : ابن باديس والطرائق الصوفيةالمبحث الثاني: 

 : (يقول الدكتور عبد السالم السدرايت يف مقال معنون ) ابن باديس و الطرائق الصوفية

فمن خالل دراسة ومتحيص ، النواة األوىل للجمعية كانت للقاء بني ابن باديس واإلبراهيمي يف املدينة النبوة"

ُم كن لالستعمار . عرفا أن الداء العضال للمجتمع اجلزائري الذي ينخر عموده الفقري، للمجتمع اجلزائري
وامل

اإلبراهيمي: "كان من نتائج الدراسات املتكررة للمجتمع  قال الشيخ. الفرنسي هي الطرقية املفسدة للدين والدنيا

أن البالء املنصب على هذا الشعب املسكني آت ، اجلزائري بيين وبني ابن باديس منذ اجتماعنا يف املدينة املنورة

وبعبارة أوضح من استعماريني مشرتكني ميتصان دمه ويتعرفان حلمه ويفسدان عليه دينه ، من جهتني متعاونني

ميثله ، يعتمد على احلديد والنار والثاين استعمار روحي، نياه: األول؛ استعمار مادي وهو اإلستعمار الفرنسيود

خ الطرق املؤثرون يف الشعب واملتغلغلون يف مجيع أوساطه املتاجرون بإس  الدين املتعاونون مع اإلستعمار عن يمشا

حىت أصبح يتأمل وال يبوح ، ت وطأته على الشعبوقد طال أمد هذا االستعمار األخري وثقل، رضى وطواعية

واالستعماران متعاضدان يؤيد أحدمها اآلخر بكل قوته ومظهرمها معا ، بالشكوى أو االنتقاد خوفا من اهلل بزعمه

فكان من سداد الرأي . جتهيل األمة لئال تفيق بالعل  فتسعى يف اإلنفالت وتفقريها لئال تستعني باملال على الثورة

 ".م التدبري بيين وبني ابن باديس أن تبدأ اجلمعية مبحاربة هذا االستعمار الثاين ألنه أهونوإحكا

األمس واليوم": "مصر اليت هي أكثر مبعث أهل البدع والضالالت  اإلصالحقال ابن باديس حتت عنوان"

والطرق حيثما  -وغري طرقية والعلمية من يوم انتصبت فيها دولة الفاطميني فرسخت فيها البدع الطرقية  االعتقادية
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يف احلكومات املصرية اليت  اإلسالميةوصارت اخلطة الطرقية من اخلطة  -كانت تكأة وملجأ أهل البدع واخلرافات 

 إال -وغري املسلمني وجاء األزهر وأهل األزهر . حتميها وتؤيدها فصارت البدع والضالالت رمسية يف نظر املسلمني

وتأييده  . وى العامة يقرون تلك البدع والضالالت بسكوهت  بل مبشاركته  العمليةالقليل على دين الدولة وه

 . "القويل والفعلي وما ينتشر عنه  من كتب وتالميذ

 .154قلت: ما أشبه اليوم بالبارحة فقد أصبح للطرقية جانب سياسي يف زماننا 

ضرب جبذورها يف عمق اجملتمع واليت كانت من هذين النموذجني ميكننا أن نستخلص املؤثرات الثقافية اليت كانت ت

ترتدي زي رجل الدين كقناع وتدفع بالناس إىل إسالم مصنوع يف املخابر الفرنسية كما يقول تقي الدين شريعايت 

"أولئك العمال اهلواة للظلمة والذين كانوا جياهدون يف تلقني الناس إسالما مزيفا : يف كتابه بناء الذات الثورية

  155ما مع الطواغيت مؤديا إىل النوم"ضعيفا متوائ

ظاهرة االحتالل بالقضاء والقدر نه ميكن استخالص دور هؤالء املقنعني باملخدرين للشعوب فقد كانوا يربطون إذ أ

 .ن االستدمار الفرنسي إمنا هو قدر من اهلل ولو شاء اهلل لرفعه عنه الشعب الرضا مبا قسمه اهلل له أل نه علىوأ

إمنا هو معصية هلل وان عليه  أيضا الزيارة والتربك باألضرحة ألهنا تقرهب  من اهلل زلفى  وألهنا من  وأي رفض للواقع

مصر اليت "  :وهذا هو السياق االجتماعي الذي جاهبه العالمة يف نصه وقد قدم لنا النموذج املصري.. املقدسات

انتصبت فيها دولة الفاطميني فرسخت فيها  والعلمية من يوم االعتقاديةهي أكثر مبعث أهل البدع والضالالت 

ومل يقصد بذلك انتقاد " –والطرق حيثما كانت تكأة وملجأ أهل البدع واخلرافات  -البدع الطرقية وغري طرقية 

مصر وإمنا أراد أن الشيء بالشيء يذكر و التاريخ يعيد نفسه فما حدث سابقا مبصر يتكرر باجلزائر مع اختالف 

                                                           

 11ص 2005. لبنان بريوت. والنشر والثقافة للتأليف ثقافية مؤسسة األمري دار. الثورية الذات بناء. يعيت ينشر تقيالد على _ 154
 .66 ص  3ج)(.  اآلثار -  155
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وهذا ما اجتمع بسببه الشيخان اإلبراهيمي .  شيع آثاره يف اجملتمع شيوع النار امللتهبة يف اهلشي الزمان واملكان وت

 املطيل الفرتة  األصل ألنه أصل الداء العضال و ابن باديس لتدارسه وخلصوا إىل وجوب اجتثاثه من

 وداخلي االستعمارية اإلدارة ووه خارجي شطرين الداء قسموا وقد منها اخلالص جملتمعالكابية اليت يود اجملتمع 

، أن البالء املنصب على هذا الشعب املسكني آت من جهتني متعاونني" : وما إىل ذلكواجلهل  البدع أهل وهو

وبعبارة أوضح من استعمارين مشرتكني ميتصان دمه ويتعرفان حلمه ويفسدان عليه دينه ودنياه: األول؛ استعمار 

ميثله مشائخ الطرق املؤثرون يف ، تمد على احلديد والنار والثاين استعمار روحييع، الفرنسي االستعمارمادي وهو 

 ".الشعب واملتغلغلون يف مجيع أوساطه املتاجرون بإس  الدين املتعاونون مع اإلستعمار عن رضى وطواعية

ين األمرين وهو ونستنتج من سياق النص أن الفرتة اليت يكتب فيها الكاتب مقاله هي فرتة استعمارية فالوطن يعا

يرزح حتت طائلة االحتالل من جهة ويغرق يف عبادة اخلرافات من جهة أخرى فاالستعمار جيتهد يف االضطهاد 

والسلب والنهب والقتل واالستعباد واإلبادة اجلماعية )ميتصان دمه ويتعرفان حلمه( وهذا أليق تعبري عن املأساة اليت 

( ويتكل  الكاتب بلغة املثىن من اجل وضع ويفسدان عليه دينه ودنياه) يكابدها وعن العوائق اليت تعرتضه يضيف

 .. االستعمارين يف خانة واحدة  من حيث اخلطر و الضرر الالحق منهما

( حيث هذه اخلرافات ألقت بظالهلا على اجملتمع االستعمار الروحيواستعمار املشائخ الزائفني أصحاب اخلرافات )

املتاجرون بإس   مشائخ الطرق املؤثرون يف الشعب واملتغلغلون يف مجيع أوساطه) وهيمنت على العقول الضعيفة

فالظروف اليت وجد فيها هذا . " قيد األغالل أهون من قيد العقول باألوهام ": يقول مجال الدين األفغاين(الدين

لدين فيتعامل معها على النص البن باديس تشهد على جمتمع يتوارث اخلرافات و اجلهل اعتقادا منه أهنا وليدة ا

مث يف األخري يذكر أن االستعمار الروحي متعاون مع . أساس أهنا من املقدسات وليست بدع أهل الطرقية

فيفضح . (نون مع اإلستعمار عن رضى وطواعيةاملتعاو )االستعمار املادي أو هو امتداد له و ويقي  تنسيقا معه   
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حتاك يف الظالم واليت ختدم املشروع االستعماري الصلييب على هذه كل األالعيب اليت   -يف هذا النص –الكاتب 

 . 156األرض الطاهرة

                                                           

 ،22 السنة مصر، املعاصر، املسل  جملة:  «اإلسالمي اإلطار يف والوحدة االختالف إشكالية يف دراسة:  احلوارية الرتبية»  القريشي على/ د -  156
 .88 ص( 88)  العدد
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 التربية عند ابن باديس المبحث الثالث: 

 دور التربية عند ابن باديسالمطلب األول: 

ة اإلمام الرئيس عبد احلميد بن باديس مفكر بصري ومصلح خبري ومرب حكي  أدرك بنفاذ بصريته منذ بداين إ

نشاطه اإلصالحي أن ال حياة لألمة اجلزائرية إال بإعادة بناء منظومتها الفكرية والرتبوية وفق املنهج الذي ارتضاه 

هلا مستوحى من ثوابتها الثالثة: اإلسالم والعروبة والوطن وهو متثل واع لواقع اجلزائر أثبتت عقود من الزمن صدقه 

 :حىت غدا مكرساً يف دستور اجلزائر، وصمته

مع ، كقيمة مطلقة ومنهج يف السلوك والتعامل ،  غرس مبدأ األخوة  ولية الرتبية اإلسالمية أن تعمل علىؤ مس) 

ال يسقطها عن أي منه  أي لون من  واليت، ضرورة تعلي  مبادئ احلقوق والواجبات املقررة شرًعا جلميع املسلمني

مع ضرورة تربية املشاعر وتقوية القي  واالجتاهات الفرعية ،  ألوان االختالف املشروع أو املقبول أو املمكن أو املباح

، واملساملة، والتعاون ، والرمحة، ترتتب على ذلك املبدأ وتندرج ضمن احلقوق والواجبات املقررة : كاحلب  اليت

 ( ..إلنسانيةوحنوها من القي  واملشاعر واالجتاهات األخوية وا، واإليثار ، والغرية، والثقة ، واحلسىن ، والنصرة 

الكاتب يبني دور الرتبية يف بناء أواصر األخوة يف اجملتمع )غرس مبدأ األخوة( فنجد أن لفظي )غرس ومبدأ( 

األخوة( ملا كان هلا التأثري نفسه رغ   تتضمنان معىن الرسوخ والثبات فلو استبدهلما مبفردات أخرى مثل )نشر فكر

سواء قيل بالصيغة األوىل أو الثانية إال أن السياقات اللغوية تقتضي  ترادف املعنيني أي أن املقصود منهما واحد

يفرض اللغة املستعملة والدالالت املطلوبة وتتجلى براعة الكاتب من خالل  الن املقام هو الذي. هذا وتلغي ذاك

كن ليس جملرد التلقي بل إبداعه يف رص أدواته اللغوية اخلادمة للسياق العام املراد منه إيصال الرسالة إىل املتلقي ول

 مجع)لغاية التأثري القوي الذي يتحول إىل سلوك اجتماعي ميداين يتجه صوب اهلدف املنشود فاالنطالقة هي 

 ".والتعامل السلوك يف منهج"و"مطلقة قيمة" هو األخوة مبدأ أن إىل الكاتب ويشري( االجتماعي الشتات
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" فالكاتب يريد إخراج اجملتمع من الثقافة السائدة آنذاك والواجباتضرورة تعلي  مبادئ احلقوق "وهذا بالتوازي مع 

واليت متلى على الشعب املغلوب على أمره االنصياع لألوامر االستعمارية دون شروط و نقاش وإال "فعليه أن ينتظر 

نقلة نوعية فجدلية احلقوق والواجبات اليت بدأت تظهر على املستوى اخلطايب مث االجتماعي هي . مصريا وخيما"

وتعلي  مبادئ احلقوق والواجبات ضرورة ملحة لرفع الغنب . بالنسبة للمجتمع الذي كان ال جيرا على رفع الصوت

ال يسقطها عن أي منه  أي لون من  واليت، املقررة شرًعا جلميع املسلمني)) وهذه املبادئ. عن كاهل الشعب

يربطها الكاتب بالشريعة اإلسالمية فهي اليت تنص على (( ملباحألوان االختالف املشروع أو املقبول أو املمكن أو ا

" ويسرتسل يف التأكيد على أن  املقررة شرًعا جلميع املسلمنيوكان الكاتب يقف عند عبارة ".. املطالبة باحلقوق

ف مبادئ احلقوق والواجبات "مقررة شرعا" وذلك حىت يسد الباب أمام الدجالني والطرقيني الذين استغلوا ضع

إمنا هي امتحان من اهلل على صربه وإمنا هي قضاء وقدر  : الشعب و جهله ليملوا عليه أن "حالة اليت يكابدها"

فال مفر من قدر اهلل ويضيف أن تعلي  هذه املبادئ يكون جلميع املسلمني وليس للبعض على حساب البعض 

فهام من أن هناك اختالف ألارغ  ما تتخلل ق املسلمني مجيعا " فهي ثابتة يف حال يسقطها عن أي منه " اآلخر

االختالف املشروع أو  أي لون من ألوان)هناك اختالف كما هو شائع  -حقا –وان كان . يف "معاين الدين"

( اللون يقصد به النوع وكلمة "لون" هلا وقعها على املتلقي لذلك انتقاها الكاتب للفت املقبول أو املمكن أو املباح

اختالف ألوان األحكام أو تعددها  نإ و. ه قال "نوع" ملر عليها القارئ كرميا وملا حركت مشاعرهاالنتباه فلو ان

ال يلغي ثبوت "تعلي  مبدأ احلقوق والواجبات لكل أبناء  (االختالف املشروع أو املقبول أو املمكن أو املباح)

ترتتب  اليتتقوية القي  واالجتاهات الفرعية ضرورة تربية املشاعر و وباملوازاة مع ذلك يؤكد الكاتب على ). الشعب "

( أي غرس هذا املبدأ وكل ما يتعلق به أو يتفرع عنه يف وتندرج ضمن احلقوق والواجبات املقررة على ذلك املبدأ

خمتلف االجتاهات حىت تكون النظرة مشولية والفكرة معممة وحىت تتضح الرؤى وجتلو الداللة يف ذهن املخاطب 

 خلري دليل على براعة الكاتب يف قنص معانيه باحرتافية  وسبكها برباعة لتصبح جاهزة لالستهالك وان هذا التعبري
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تفتح الشهية وتستميل األنفس إليها وهذا ما يفسر فاعلية اخلطاب الباديسي ميدانيا إذ أن كثريا من الكتاب مل 

االطالع من القراء وكان مصريه اإلمهال تتعد كتاباهت  القراءة من طرف املتلقي وهناك من الكتب مل حيظ حىت ب

هو قوة  -وقلما جيتمعان يف كاتب آخر–ولعل التفسري هلذا األمر يرجع إىل عنصرين أساسني اجتمعا يف الكاتب 

ها من جمرد القراءة أو التلقي إىل مرحلة الفعل والعمل أي ترمجة سلوب املؤثر يف النفوس إىل درجة إخراجاأل

ولوضوح الرؤية بالنسبة للقارئ . ومعامالت وأعمال تتجلى آثارها يف الواقع املعيش ت سلوكيااألفكار الباديسية إىل

احلقوق ): ( مث جينح إىل التفصيل لتوصيل األفكارمبادئ احلقوق والواجبات يعرض الكاتب فكرته جمملة )

وحنوها من القي  واملشاعر ، واإليثار،.. واحلسىن، والنصرة، واملساملة، والتعاون، والرمحة، والواجبات املقررة: كاحلب

 : ( نرى بوضوح أن كل هذه العناصر مردها اإلسالم..واالجتاهات األخوية واإلنسانية

 احلديث. احلب " ال يؤمن أحدك  حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"  .1

سائر  الرمحة " مثل املؤمنني يف تواده  وترامحه  كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له  .2

 . األعضاء بالسهر واحلمى " احلديث

 . على اإلمث والعدوان " اآلية االتعاون " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونو  .3

 احلديث . املساملة " املسل  من سل  الناس من لسانه ويده " .4

و ظامل؟ مظلوم فكيف ننصره وه قالوا قد عرفنا كيف ننصره وهو. النصرة " انصر أخاك ظاملا أو مظلوما .5

 . " احلديث. قال كفه عن الظل 

 . احلسىن " أحسن إىل من أحسن إليك وال ختن من خانك " احلديث .6

 . ئك ه  املفلحون" اآليةهب  خصاصة ومن يوق شح نفسه فأول ويؤثرون على أنفسه  ولو كاناإليثار " .7
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األخوية  تويقصد الكاتب باالجتاها((  ..وحنوها من القي  واملشاعر واالجتاهات األخوية واإلنسانيةوخيت  املقال ))

الذي  اإلسالمي أواصر األخوة يف الدم أو اجملتمعأن هذه القي  يت  تداوهلا يف اجملتمع العريب الذي تربط بني أبنائه 

 أما االجتاهات اإلنسانية. تشده رابطة األخوة يف الدين

وان اختلف  . الن اإلنسان أصله واحدقة اإلنسانيةفهي ممارسة هذه القي  مع األم  األعجمية اليت تربطنا هبا عال

 .. يف األجناس واألعراق واللغات واأللوان والثقافات

 : ابن باديس يؤكد على ضرورة تعليم المرأةالمطلب الثاني:  

أدرك ابن باديس منذ البداية أمهية دور املرأة وحرص االحتالل على تغريبها ونزعها من جذورها؛ لذلك 

م 1929فنجد اهتمامه هبا يف آثاره املكتوبة منذ شهر مارس ، ساحة واسعة يف دعوته منذ البدايةفقد احتلت م

م كرسه للحديث عن املرأة يف صدر اإلسالم ودورها يف نشر 1934وقد افتتح ركنا جديدا يف جملة الشهاب سنة 

 . الدين

عي أن عقدت العزم على تعلي  وترقية ومن املبادرات اليت قامت هبا احلركة اإلصالحية على املستوى االجتما

 املستوى العلمي واألخالقي للمرأة اجلزائرية وتلقينها تعالي  اإلسالم احلنيف ومبادئه ومن ذلك 

وتربيتهن الرتبية اإلسالمية ، على فتح قس  خاص لتعلي  البناتالعلماء املسلمني اجلزائريني عزمت مجعية 

. كمثل الطائر ال يطري إال جبناحيه،  الرجل واملرأة، ن أن ينهض إال باجلنسنيإدراًكا بأن اجملتمع ال ميك، الصحيحة

فيقول: )إذا تعلي  املرأة ابن باديس أمهية ويشرح لنافاهلل عز وجل يقول يف كتابه الكرمي )خلقك  من ذكر وأنثى( 

وتربيتهن ، البنات تعليًما دينًيا وال سبيل لذلك إال بتعلي ، فعلينا أن نكوِّن أمهات دينيات، أردنا أن نكوِّن رجاالً 

فمحال أن نرجو منهن أن يكوِّنَّ لنا عظماء ، وإذا تركناهّن على ما هّن عليه من اجلهل بالدين. . تربية إسالمية

 . الرجال(
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فعلينا أن نكوِّن أمهات  يبدأ الكاتب نصه بإذا "الشرطية" فيقول )إذا أردنا أن نكون رجاال( ومجلة جواب الشرط )

فاء –فبداية النص تتضمن إذا وبعدها اجلملة الشرطية مث الفاء . (والفاء يف اجلملة الثانية جواب لشرط "إذا"ياتدين

 . وبعدها مجلة جواب الشرط -جواب الشرط

 :(  تذكرنا بقول الشاعر.أمهات دينيات،.. .. إذا أردناوهذه اجلملتني )

 جهالة ومخوالية          رضع الرجال مِّ وإذا النساء نشئن يف أُ 

 . فال مناص من هذا األمر كما يرى ابن باديس

وحياول الكاتب ضبط وحتديد  املفاهي  حىت ال تقع حمل التأويالت فهو مل يقل التعلي  وترك املعىن مفتوحا وإمنا 

الذي . واستعمل أسلوب القصر أمهات دينيات ومل يقل متعلمات أو مثقفات ضبط املفهوم الذي يرمي إليه فقال

( وتربيتهن تربية إسالمية، تعلي  البنات تعليًما دينًيا.. مث أضاف )  - يفيد االقتصار على األمر املذكور دون سواه

 :محد شوقيويذكرنا هذا املقال بقول الشاعر أالديين والرتبية اإلسالمية مها الطريق واحلل  فالعل 

 األم مدرسة إذا أعددهتا         أعددت شعبا طيب األعراق

ذن فاملرأة املتعلمة تعليما دينيا وتربية إسالمية يكون نتاجها "عظماء الرجال" أي تنعكس تلك الثقافة األصيلة إ

 . مهارة يف تربية األبناء وتنشئة األجيال تنشئة صاحلة فدور األم هو دور املدرسة أو أكثر

فاخلتام جاء على . لة جواب الشرطوبعدها مج وكما استهل الكاتب نصه بإذا وبعدها اجلملة الشرطية مث الفاء

فمحال أن نرجو منهن أن يكوِّنَّ لنا عظماء ، وإذا تركناهّن على ما هّن عليه من اجلهل بالدين.. النحو ذاته )

ن إمهاهلا أو تضييعها هو اآلخر سبب فإذا كان تعلي  املرأة هو سبب يف تعلي  األجيال إ يقول الكاتب. الرجال(

 . جيال وكأمنا يذكرنا بقانون احلتمية أو "جدلية السبب و النتيجة"يف إمهال أو تضييع األ

املرأة  -إن شاء اهلل-لتتكون منهن ، تعلي  البنات جمانًا وعلى رأسها العالمة ابن باديس  وقد جعلت اجلمعية

 . املسلمة املتعلمة
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تعلي  املرأة  -والتعلي ، بويإال أن مجعية اهتمت بالنشاط الرت ، اإلسالمي كثرية ومتعددةاإلصالح  إن جوانب

 ومتاشًيا مع ما تتطلبه تلك املرحلة، ذلك ألمهية هذا القطاع وحيويته بالنسبة ملستقبل األمة، بوجه خاص -والرجل

 . أولويات من احلساسة 

يؤكد و ، أكد ابن باديس على أن التعلي  يساعد املرأة على أداء وظيفتها األساسية كأم ومربية تبين لألمة األجيالو 

كما يشري إىل ضرورة عدم مزامحة املرأة للرجال يف األعمال ،  ابن باديس يف كتاباته على أمهية هذه الوظيفة

، حيث يقول: "املرأة خلقت حلفظ النسل وتربية اإلنسان يف أضعف أطواره، والوظائف اليت خيتص هبا الرجال

فعلينا أن ، مبقتضى طبيعة اخللقة للقيام هبذا الدور فهي ربة البيت وراعيته واملضطرة، ومحله وفصاله ثالثون شهرا

نعلمها كل ما حتتاج إليه للقيام بوظيفتها ونربيها على األخالق النسوية اليت تكون هبا املرأة امرأة ال نصف رجل 

157فاليت تلد لنا رجال يطري خري من اليت تطري بنفسها"، ونصف امرأة
  

وبالتايل ال ينبغي للمرأة ، دة الطائرات هي من املهن اليت خيتص هبا الرجالويقصد بقوله تلد لنا رجال يطري: أن قيا

 . أن تقح  نفسها فيها

وما يدور ، ما يدور خارج البيت وهي أدوار منوطة بالرجال، وقد قس  ابن باديس األدوار يف احلياة إىل قسمني

مني ضروري من أجل بقاء النسل ة إىل قسحيث يقول: إن تقسي  احليا، داخل البيت وهي األدوار املنوطة باملرأة

 وتقسي  وظيفة احلياة ، هظوحف

كله من بديع صنع احلكي   ، وهذاوإعطاء كل واحد منهما القدر الذي حيتاج إليه يف وظيفته، بني الرجل واملرأة

قاء يف قسمها فاهلل سبحانه وتعاىل لو أعطى املرأة مثل ما أعطى الرجل من كمال القوى ملا صربت على الب، اخلبري

  158.فأخلته فاختل النظام فحصل الفساد"، الداخلي

                                                           

 150ص 7، م 5شهاب جابن باديس، املرأة، ال_  157
 150ص 7، م 5ابن باديس، املرأة، الشهاب ج_  158
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: يف مقام أخر ليبني التكامل احلاصل يف االشرتاك احليايت بني املرآة والرجل  يقول اإلمام عبد احلميد بن باديسو 

عاملني ومساعدهت  وإعداد ال، يهيئُهنَّ للنهوض بالقس  الداخلي من احلياة، )علينا أن نكّمل النساء تكمياًل دينًيا)

 يرس ((. وكماهلا سعادهتا اإلنسانية به تبلغ طبيعًيا انتظاًما احلياة تنتظ  وبذلك منها، للنهوض بالقس  اخلارجي

 اخلارجي بالوجه املكلف للرجل اخللفية القاعدة تعد اليت باملراة فمنوط الداخلي الوجه نفاما وجها للحياة الكاتب

 املمزوج التعاون هذا ظل يف واالكتمال السعادة من اوجها احلياة وتبلغ نتظامال ال نليحص الوجها تكامل يف

 ". ورمحة مودة بينهما وجعلنا" :تعاىل قال باملودة

وقد بني يف ة الرجل يف كثري من مناحي احلياة حسب ابن باديس ذكرناه ال يتعارض مع مشاركة املرأوهذا الذي 

 احلقيقي الذي جيب أن نسعى إليه هو حتريرها من اجلهل،  فقال :دعاة حترير املرأة أن التحرير رده على 

وإذا أرمت إصالحها احلقيقي فارفعوا حجاب اجلهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب السرت عن وجهها، فإن " 

حجاب اجلهل هو الذي أخرها، وأما حجاب السرت فإنه ما ضرها يف زمان تقدمها، فقد بلغت بنات بغداد 

فليت شعري ما الذي يدعوك  اليوم إىل  مكانة عالية ما ضّرها يف العل  وهّن متحجبات جبايةوبنات  وبنات قرطبة

 " 159الكالم عن كشف الوجوه قبل كل شيء(.

وهو يعل  أن خصوم املرأة احلقيقيني إن ه  إال هؤالء الذين لقد خت  هذه املقولة الشهرية هبذا السؤال املربك 

الكلمات املوجزة يكون قد وضع يده على كما أنه هبذه حياولون أن يغمضوا عقل املرأة ويفتح عينها يف املقابل.  

ال موطن الداء وشخصه أال وهو اجلهل باعتباره العدو التقليدي لإلنسان، ونقول اجلهل املركب ألنه يف واقع احل

جهل بالدين، وجهل باللغة، وباملعرفة، وجهل باحلقوق والواجبات ما كان هلا أن تتخلص منه إال برتبيتها وتعليمها 

 لتدرك مهمتها يف اجملتمع باعتبارها:

                                                           

 150ص 7، م 5ابن باديس، املرأة ، الشهاب ج -  159

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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أ. شقيقة الرجل وشريكته ويف هذا يقول اإلمام الرئيس )إن العناية بالرجل تستلزم العناية باملرأة بوصفها شقيقته يف 

لقة والتكليف، وشريكته يف البيت واحلياة، فهما زوجان متكامالن متالزمان ال تكمل الوحدة البشرية إال اخل

 بكماهلما مصداقاً لقوله تعاىل: 

 . 160﴿ومن آياته أن خلق لك  من أنفسك  أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينك  مودة ورمحة﴾

حقوق مصداقًا لقوله تعاىل: ﴿وهلن مثل الذي عليه   ب ـ مسلمة مكلفة عليها من االلتزامات مثل ما هلا من

 161 باملعروف﴾

 كخطوة هبا والنهوض ترقيتها إىل يطمح كان الذي باديس ابن فكر يف املرأة مكانة تتضح النصوص هذه ومن
 .. باجملتمع للنهوض

 على حريصة بدينها لتزمةم عنده فاملرأة والشمول، التوازن هو مييزه ما أبرز اجلزائرية النهضة رائد من الطرح هذا
 حشمتها وحيائها، يف الوقت نفسه هي عنصر مشارك وفاعل ومؤثر داخل اجملتمع. 

كما أن فاعليتها هذه ليست يف جانب واحد وحسب، بل فاعلية متنوعة، خترتق جماالت شىت، فاملرأة عنده طبيبة 

تها. . وهذا درس لبعض الصاحلني الذين وممرضة وجماهدة ومثقفة ومربية وشاعرة وأديبة طاملا حمافظة على حشم

يقصرون جهود املرأة يف جماالت حمدودة وقاصرة. ومن ذلك جيب تفعيل دور املرأة املسلمة يف اجملتمع، كما ينبغي 

.. هذا إذا أردنا 162أن نغري نظرتنا التقليدية والسلبية ملا ميكن أن تقوم به ونعمل على دعمها إلتاحة الفرصة هلا

 هنوضا. 

 

  صالح االجتماعيبحث الرابع: اإلعالم واإلالم

 المطلب األول: مقال في صحيفة السنة
                                                           

    21 االية الروم سورة -  160
     228 آية البقرة، سورة -  161

 http://www. djazairess. com/akhbarelyoum/24834 االلكرتوين املوقع - 162 
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قول )رأينا كما يرى كل االجتماعي ياإلصالح  حيمل مقاال عنصدر العدد األول من صحيفة الـسّنة 

العمل مبصر ما حنن عليه معشر املسلمني من احنطاط يف اخللق و فساد يف العقيدة و مجود يف الفكر و قعود عن 

، و فرتت العزائ  املتقدة، وافرتاق يف السري حىت خارت النفوس القـّوية، وتعاكس يف الوجهة، واحنالل الوحدة

واستوىل القنوط القاتل واليأس املميت فأحاطت بنا  ،ودفنت اآلمال يف الصدور الرجال، وماتت اهلم  الوثابة

ففزعنا إىل اهلل الذي مل  ، وذقنا منه األمرين مثله  ، كّله   املصائب من كل جانب رأينا هذا كّله كما رآه املسلمون

جل  -تستطع األهوال واملصائب كّلها أن متس إمياننا به وتزعزع ثقتنا به فاستغثنا واستجرنا واستخرنا وتوسلنا إليه

اج األمت و املنهاج إىل النور الوضاء الوه –وله املنة  -نااوجأرنا إليه بأمسائه فهد باإلميان سابق آالئه  –جالله 

فحمدنا اهلل على ما هدانا وعقدنا العزم ..  –صلى اهلل عليه و سل   –الوّضاح األقوم هدانا إىل سّنة سّيدنا حممد 

وبنشرها وأشفقنا على أنفسنا من تبعة  ، وما شكرها إال يف العمل هبا ، على احملافظة على هذه النعمة و شكرها

فأخذنا على أنفسنا دعوة الناس إىل  ، ب ألخيه ما حيب لنفسه من ضعف اإلميانوما جاء فيمن ال حي ، الكتمان

و قد زادنا من فضل اهلل أن أسسنا هذه الصحيفة الزكية وأمسيناها .. السّنة النبوية احملمدية و ختصيصها بالتقدم

سلوكه يف سريته العظمى و  - عليه وسل صلى اهلل-)السّنة النبوية احملمدية( لتنشر على الناس ما كان عليه النيب

وتطبيقا لكّل ما دعا القرآن إليه باألقوال واألفعال ، وهديه العظي  الذي كان مثاال ناطقا هلدي القرآن ، القومي

وفيها وحدها ما يرفع .. ومما هو املثل األعلى يف الكمال و احلجة الكربى عند مجيع أهل اإلسالم ، واألحوال

ويبعث عقولنا على النظر والتفكري ويدفعنا إىل كل ، طهر عقيدتنا من الزيغ والفسادأخالقنا من وهدة االحنطاط وي

ويوجهنا وجهة واحدة يف  عمل صاحل و يربط وحدتنا برباط األخوة و اليقني و يسري بنا يف طريق واحد مستقي  

واألغالل و يصرينا حقا خري احلق واخلري وحيي منا النفوس واهلم  والعزائ  و يثري كوامن اآلمال ويرفع عنا اإلصر 

 ( .أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن باهلل
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يف هذا املقال الصحفي يصور العالمة ابن باديس حالة اجملتمع اجلزائري تصويرا دقيقا بليغا ين  عن دراية عميقة 

يه معشر املسلمني من احنطاط يف اخللق و خببايا الداء املستشري يف أوصاله ))رأينا كما يرى كل مبصر ما حنن عل

وافرتاق يف السري ، وتعاكس يف الوجهة، فساد  يف العقيدة و مجود يف الفكر و قعود عن العمل واحنالل الوحدة

، ودفنت اآلمال يف صدور الرجال، وماتت اهلم  الوثابة ، و فرتت العزائ  املتقدة، حىت خارت النفوس القّوية

وقد رتب . ويف هذه الفقرة تشخيص دقيق ألنواع األمراض االجتماعيةاتل واليأس املميت((. وىل القنوط القواست

هذه األمراض ترتيبا خاصا يف نصه فنجده يقدم األخالق لينبه على مكانتها االجتماعية  "احنطاط يف اخللق"   

اد األخالقي الذي هو علة كل أن العد التنازيل االنطالقة يف اجتاه االحنطاط تبدأ من الفس كأنه يريد أن يقول

األدواء ومصيبة املصائب فإذا كان هناك احنطاط يف األخالق فسينجر عنه "فساد  يف العقيدة" الن العقيدة مبدأ 

"مجوديف الفكر" والفكر  فإذا فسدت العقيدة يف القلب متخض عنها. حياة يقتضي أخالقا رفيعة وسلوكا قوميا

الفساد يف العقل الذي  -انتقال العدوى –إىل  فساد يف القلب يؤدي حتماموطنه العقل فالكاتب يريد أن ال

يسميه ابن باديس مجود يف الفكر ) الن القلب والعقل توأمان إذا مرض احدمها مرض اآلخر ( وال يتوقف التدرج 

د الفكر فجمو  . عند هذا احلد فاألعراض مثل السلسلة إذا جذبت احللقة  األوىل تنجذب وراءها بقية احللقات

فكار يعين تعطله عن أداء واجبه  وإذا تعطل الفكر تعطلت احلركة يف البدن الن األعمال هي ترمجة ميدانية لأل

واملعلوم أن . توقف الفاعلية الذهنية سبب توقف الفاعلية البدنية"": فجمود األفكار يؤدي إىل مجود احلركات أي

اآلخرين هبذا العمل  فواجباته هي حقوقه  وحقوقه هي  العمل هو واجب أي أن العامل يؤدي واجباته جتاه

واجباهت  فالعالقة تبادلية تفاعلية تصنع التماسك االجتماعي وتوطد أركانه وتقوي دعائمه  فإذا تعطل شطر منها 

تعطل الشطر الثاين تبعا له وبالتايل تضيع احلقوق والواجبات فيحدث االنفصام واالنفصال ويذوب التكتل الن 

" يقصد اهنيار التماسك االجتماعي الذي احنالل الوحدةما يسميه الكاتب " بط الذي يشده احنل ومنه ينتجالرا

نسج نظامه السوسيولوجي املتكامل  من خالل تقنني عالقات تبادلية تفاعلية داخلية متفق عليها يف إطار احرتام 
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" الن كل فرد يطالب تعاكس يف الوجهة" واحنالل الوحدة اليت كانت تصنع التماسك يدفع إىل. احلق والواجب

حبقوقه وال يؤدي واجباته و التعاكس هو الصراع  فكل طرف يذهب يف اجتاه معني خالفا للطرف اآلخر فيكون 

والنتيجة العامة هلذا . وهو الشتات االجتماعي الذي ذكرناه بإطناب يف مواضع أخرى. "افرتاق يف السرياخريا "

 ، وماتت اهلم  الوثابة، فرتت العزائ  املتقدة، و خارت النفوس القـّوية ال املتمثل يف"االحنطاط هي الداء العض

 . 163"واستوىل القنوط القاتل واليأس املميت ، ودفنت اآلمال يف صدور الرجال

فأحاطت بنا املصائب من كل جانب رأينا هذا كّله  تنجر وراءها واملصائب " افة إىل أن هذه األعراض املهلكة وإض

يف وضع ال حيسد عليه  يعين أن اجملتمع اجلزائري يغرق. "وذقنا منه األمرين مثله  ، ا رآه املسلمون كّله كم

. وال يقدر على شيء من أمره –واملسلمون ينظرون كذلك  -حتاصره اخلطوب من كل حدب وصوب وهو ينظر

 . زمة تلد اهلمة"" األ: ومن رح  املأساة تولد اهلم  كما قال املفكر مجال الدين األفغاين

ففزعنا إىل اهلل الذي مل تستطع األهوال واملصائب كّلها أن متس إمياننا به وتزعزع ثقتنا ": يضيف الشيخ ابن باديس

كأن . "وجأرنا إليه بأمسائه باإلميان سابق آالئه  –جل جالله  -به فاستغثنا واستجرنا واستخرنا وتوسلنا إليه

)إذ  : قال تعاىل. الشعب املغلوب على أمره  دفعته إىل الطريق املستقي  الظروف املأسوية اليت حاصرت هذا

 . (.. تستغيثون ربك 

)فاستجاب  : )ادعين استجب لك ( فلما دعا املسلمون رهب  كما جاء يف النص جاءت اإلجابة : وقد قال تعاىل

املنهاج الوّضاح األقوم هدانا إىل سّنة إىل النور الوضاء الوهاج األمت و  –وله املنة  -ناافهد":  -اآلية - (..لك 

 . "–صلى اهلل عليه و سل   –سّيدنا حممد 

                                                           

 .1 ص، م1932 –  هـ1351 احلجة ذي 8  االثنني – 1 العدد السنة صحيفة - 163
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فحمدنا اهلل على ما هدانا وعقدنا العزم على احملافظة على )) : وكان على املسلمني "احلمد" على نعمة االستجابة

وما جاء  ، ا من تبعة الكتمانوبنشرها وأشفقنا على أنفسن ، وما شكرها إال يف العمل هبا ، هذه النعمة و شكرها

فأخذنا على أنفسنا دعوة الناس إىل السّنة النبوية  ، فيمن ال حيب ألخيه ما حيب لنفسه من ضعف اإلميان 

و قد زادنا من فضل اهلل أن أسسنا هذه الصحيفة الزكية وأمسيناها )السّنة النبوية .. احملمدية و ختصيصها بالتقدم

وهديه ، يف سريته العظمى و سلوكه القومي -صلى اهلل عليه وسل  -ما كان عليه النيب احملمدية( لتنشر على الناس

ومما هو ، وتطبيقا لكّل ما دعا القرآن إليه باألقوال واألفعال واألحوال ، العظي  الذي كان مثاال ناطقا هلدي القرآن

مد على اآلالء والنع  كما جاء يف واحل..((. جة الكربى عند مجيع أهل اإلسالماملثل األعلى يف الكمال و احل

صلى اهلل عليه و  -النص ليس جمرد املشافهة وإمنا العمل و  تبليغ رسالة اإلله اليت جاء هبا رسوله الكرمي حممد  

إىل الناس كافة وتطبيق مضامينها على األرض لتكون كلمة اهلل هي العليا ومن ذلك حيدث الشفاء من   -سل 

وفيها وحدها ما يرفع أخالقنا من وهدة اتب يف مستهل نصه واليت تنخر جسد األمة ))األسقام اليت عددها الك

يربط تفكري ويدفعنا إىل كل عمل صاحل و ويبعث عقولنا على النظر وال، االحنطاط ويطهر عقيدتنا من الزيغ والفساد

دة يف احلق واخلري وحيي منا ويوجهنا وجهة واح وحدتنا برباط األخوة و اليقني و يسري بنا يف طريق واحد مستقي  

يصرينا حقا خري أمة أخرجت للناس تأمر مال ويرفع عنا اإلصر واألغالل و النفوس واهلم  والعزائ  و يثري كوامن اآل

 .باملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن باهلل

والرسالة السماوية اليت " تعود على السرية النبوية سرية املصطفى عليه الصالة والسالم فيها وحدهاواهلاء يف كلميت "

هذه الرسالة اليت فيها الشفاء العاجل . )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( : جاء حيملها قال تعاىل يف القران الكرمي

وتتجلى براعة الكاتب مرة ثانية يف  احلفاظ على الرتتيب فكما رتب األمراض  فقد . لألمراض اليت ذكرها آنفا

وجعل شرط هذا الشفاء هو االلتزام بقوانني . دم لكل حالة مرضية ما يقابلها من الربءرتب حاالت الشفاء منها وق

ويف هذا الصدد استحسنا ذكر مجلة من الوحدات اللغوية املتقابلة واليت تتوسطها مراحل . هذه الرسالة السماوية
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الوحدات  ( وهذهفحمدنا اهلل.. ىلإ .."وله املنة -ا نافهد".. مث.. "ففزعنا إىل اهلل)من" استخلصناها يف : انتقالية

 :ن النص وتتمثل يفاستخرجتاها م اليت تبني االنتقال من السليب إىل االجيايب اللغوية املتقابلة

 (يرفع أخالقنا من وهدة االحنطاطإىل ) (احنطاط يف اخللقمن ) -1

 (ويطهر عقيدتنا من الزيغ والفساد(  إىل )يف العقيدة فسادمن ) -2

 (يبعث عقولنا على النظر والتفكري( إىل )مجود يف الفكرمن ) -3

 (يدفعنا إىل كل عمل صاحل) إىل (قعود عن العمل) من -4

 (يربط وحدتنا برباط األخوة و اليقني) إىل (احنالل الوحدة) من -5

 (يوجهنا وجهة واحدة يف احلق واخلري( إىل )وتعاكس يف الوجهة) من -6

 ( ستقي  يسري بنا يف طريق واحد مإىل ) (افرتاق يف السري) من -7

 واهلم  منا النفوس يحي( إىل )وماتت اهلم  الوثابة ،فرتت العزائ  املتقدةو  خارت النفوس القّوية) من -8

 .(والعزائ 

يثري كوامن اآلمال ويرفع ( )ودفنت اآلمال يف صدور الرجال واستوىل القنوط القاتل واليأس املميت) من -9

 .(عنا اإلصر واألغالل

 : فقال يف آخر نصه -وهي مقتبسة من الذكر احلكي  - ترفع املعنويات و توقد اهلم مث خت  نصه خبامتة تفاؤلية 

 ((  يصرينا حقا خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن باهلل))

 -اآلية –"كنت  خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون باهلل "  : قال تعاىل

 الثاني: مقال في جريدة الشهاب المطلب
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 فقد جاءت بعد جتربة ، : تعترب الشهاب حبق هي جريدة الشيخ عبد احلميد بن باديسجريدة الشهاب

لقد صدرت الشهاب . وحجب أفكاره عن الناس، أدى إىل مصادرهتا، مبا فيها من صدام مع السلطة« املنتقد»

فقام الشيخ بشرح التفسري ، ة الدينية الغالبة يف موضوعاهتاوالصبغ، برؤية جديدة تتس  بعدم الصدام مع السلطة

فراح يهاج  الدجاجلة فيقول على ، مع ربط املسائل الدينية بالواقع اجلزائري، واألحاديث على صفحاهتا

ويتخذ آيات القران وأمساء الرمحن هزوًا يستعملها يف التمويه ، احذر من دجال يتاجر بالطالس »صفحاهتا: 

من خالل كتابه الذي توجه هبا مباشرة إليه  فراح يقول: ، وحث ابن باديس شعب على الوحدة. «والتضليل

من . «فهو أخوك يف الدم األصلي، وخصوصاً ابن جلدتك املتجّنس جنسية أخرى، كن أخاً إنسانياً لكل جنس»

بدء صدروها عام  خالل هذه اإلسقاطات استطاع أن جيعل أعداد الشهاب تتواصل دون توقف طوال حياته منذ

فتتحّول كلماته إىل أنغام ، وخياطبه  هبذا األسلوب، كان يقول للجزائريني. (م1940) ( إىل وفاته عامم1926)

ومن كلماته املباشرة . (م1927وقد حاولوا اغتياله بسبب ذلك يف عام )، وتقوي العزائ ، ثورية تشحذ النفوس

 ايا ضرورية: لشعب اجلزائر اليت اختذت على اعتبار أهنا وص

 . : كن صادقاً يف معامالتك بقولك وفعلكأوال

 . ويف متّدنك ورقيك، ويف صناعتك ويف فالحتك، : كن عصرياً يف فكرك وعملك وجتارتكثانيا

واخليانة األدبية ببيع الذمة والشرف ، اخليانة املادية يف النفوس واألعراض واألموال.. من اخليانة : احذرثالثا 

 . والضمري

واألمانة على النفس والعرض ، حظ اخللفية اإلسالمية واإلخالص يف العمل دعوة مسعناها من السلف الصاحلونال

كل هذه من وحي أصول اإلسالم ثابتة بنصوص يشرحها ويفسرها كل يوم .. ، والذمة والشرف والضمريواملال

من  –تاحية للنص حيث يؤكد ومن نصه جنمع املفردات املف ويف صحيفة الشهاب، اإلمام الشيخ يف املسجد

ويقول النيب  ((  على معامل دعوته للمجتمع واملستمدة من معني اإلسالم ))كن صادقا –خالل قاموسه اخلاص 
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ويستهل الكاتب نصه .. (( . يف حديث عن عبد اهلل بن عباس ))اصدق اهلل يصدقك -صلى اهلل عليه وسل -

  : صدق يف القول والفعلالكاتب أن ال. ويضيف بكلمة "كن" وهي فعل أمر

))املسل  من سل  الناس  : يف حديث آخر -صلى اهلل عليه وسل  -ويقول النيب ((  معامالتك بقولك وفعلك)) 

 يف احلديث: -صلى اهلل عليه وسل  -ويقول كذلك ((.   من لسانه ويده

ضمن العصرنة يف خمتلف مناحي احلياة وبالنسبة للوصية الثانية اليت تت(( . ))اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل

 يقول ابن باديس: -العصرنة يف حدود ما يقتضيه  الشرع –

 يف الوصية األوىل (( وهنالك وقع خاص يف الرتادف بني ))كن صادقا ((كن عصرياً ))

 . يف الوصية الثانية (( كن عصرياً ))و 

( حيدث وقعا خاصا يف كناجلملتني بالفعل )يف الوصية الثانية فتكرار فعل الربط يف كال  ((كن عصرياً و)) 

أي . والعصرنة. والكلمتني )صادقا وعصريا( كل منهما جاءت خربا لكان منصوب. السياق النصي وكذا النسق

..((. ويف متّدنك ورقيك، ..ويف فالحتك.. ويف صناعتك،.. وجتارتك.. وعملكاملواكبة يف شىت جبهات احلياة))

داين ممارس يف الواقع املعيش يعكس اهلوية الشخصية للمواطن الذي يطمح إىل بنائه فتصبح هذه العصرنة سلوك مي

وأما الوصية الثالثة فهي عالج من زاوية خمالفة فكما ميكننا إدراج الوصيتني . على ارض اجلزائر -ابن باديس –

عن املنكر إذ أهنا تبدأ بكلمة  فال بد أن تكون الوصية الثالثة يف خانة النهي. السابقتني يف باب "األمر باملعروف"

واخليانة األدبية ببيع الذمة والشرف ، اخليانة املادية يف النفوس واألعراض واألموال من اخليانة احذر)) : "احذر"

 ((.   والضمري

بشطريها املادي واملعنوي فكلمة "خيانة" حمور هذه الوصية األخرية فإذا أراد هذا  : إذ حيذر الكاتب من اخليانة 

اجملتمع أن يرقى فعليه بالوصايا الباديسية املقتضبة يف هذه اجلمل واليت ميكن اعتبارها منهجا يؤطر احلياة العامة 

 ي.للمجتمع اجلزائر 
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 المبحث الخامس: مبادئ و ثوابت عند ابن باديس 

  بين العرب واالمازيغ جمع الشملالمطلب األول: 

. من باب "فرق تسد" بني أبناء الوطن اجلزائري الواحداهلوة  كانت اإلدارة االستعمارية تعمل على توسيع

صلب حت أفراحت ختتلق الفت بني خمتلف الفئات الوطنية واألعراق اليت مزج الزمن طينتها على مر العصور فأض

مازيغي فكثريا ما كانت تعزف على هذا الوتر على أمل أن حتدث اصة بني العرق العريب و العرق األمن  حديد خ

وقد تفطن الشيخ ابن باديس هلذه املكيدة . ليطيب هلا اجلو على أنقاض هذا الصراع لفتنة واالقتتال بني اإلخوةا

»   بعنوانمقاال وقد دون. فاستبق احلدث وراح يربط األواصر برباط األخوة واحلكمة فكانت كلماته كافية شافية

ينه  اإلسالم منذ إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد مجع ب )):فيه  فقال، « ما مجعته يد اهلل ال تفرقه يد الشيطان 

وتوحده  متزج ما بينه  يف الشدة والرخاء وتؤلف بينه  يف العسر واليسر، مث دأبت تلك القرون بضع عشرة قرنًا، 

د  وق. أمه اجلزائر وأبوه اإلسالم، حىت كونت منه  منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا ، يف السراء والضراء

كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات احتاده  على صفحات هذه القرون مبا أراقوا من دمائه  يف ميادين الشرف 

 164((.وما أسالوا من حمابره  يف جمالس الدرس خلدمة العل ، إلعالء كلمة اهلل

يقا يعتص  به كل إن "املزج اللغوي" الذي استعمله ابن باديس يف نصه آل إىل "مزج اجتماعي" واستحال حبال وث

مجع بينه  الشركاء يف هذا الوطن من )أبناء يعرب( و ) أبناء مازيغ(  الن هذا احلبل مصنوع من نور اإلسالم )

 (.بضع عشرة قرنًا( وهذا االعتصام ضارب جبذوره )اإلسالم

القرون متزج ما بينه   مث دأبت تلكومن شروط االنتماء إىل األمة هو التاريخ واملصري املشرتك وكما جاء يف املقال )

حىت كونت منه  منذ أحقاب ، وتوحده  يف السراء والضراء، وتؤلف بينه  يف العسر واليسر، يف الشدة والرخاء
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 وأهنما من أبوين ( مث أضاف الكاتب ليدل أو يؤكد على عنصر األخوة بني الطرفنيبعيدة عنصرا مسلما جزائريا

مث يسرتسل  (أمه اجلزائر وأبوه اإلسالم :عنصرا مسلما جزائريا -زيغ يعرب و  ما –)كونت منه  :أي إخوة أشقاء

يف ذكر مزايا اإلخوة يف النضال املشرتك املتمثل يف الذود عن احلمى ويف نشر العل  وخدمة الدين اإلسالمي الذي 

  على صفحات وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات احتادهحفظه التاريخ ومازال الدهر يردده على األجيال )

وما أسالوا من حمابره  يف جمالس الدرس ، هذه القرون مبا أراقوا من دمائه  يف ميادين الشرف إلعالء كلمة اهلل 

 علىيف تصوير مجيل بني اجلنسني « األمازيغ» و« العرب» الصلة بني والنص يف جممله يبني  165.(خلدمة العل 

ابن باديس كان يتوجس خيفة ف. إلسالم يف آصرة وادعة متينةوكيف مجع بينه  ا، هذه األرض من بالد اإلسالم

أبناء »وإيقاد فتيل نار الفتنة بني ، امتدت هلذه الرابطة تريد فكها لشعب من تلك األيدي املشبوهة اليتعلى هذا ا

« يغيةباملسألة األماز » فدفعت مبا يسمى، لضرب استقرار البالد ومقومات هذا االستقرار« أبناء مازيغ» و «يعرب

إذ حتت هذا الشعار يراد مترير أبشع مشاريع التغريب ، لكن يراد هبا باطل يف أغلب األحيان، على اعتبارها حقًّا

املعل  األمثل ألي  خنلص يف األخري إىل أن املوقف الذي جسده اخلطاب الباديسي يبقى هو، واالستئصال

 . ديد يف جس  اجلزائراجل االستعمار إسفينهادق اليتوحل هلذه املعضلة ، معاجلة

  الحريةالمطلب الثاني: فلسفة 

قّلب صفحات ))كتب عبداحلميد بن باديس مقااًل يتحّدث فيه عن سياسة بريطانيا االستعمارية فقال:

التاريخ العاملي، وانظر يف ذلك السجّل األمني هل جتد أّمة ُغلبت على أمرها أو نُكبت باالحتالل وُرزئت يف 

.. الله  كال! فما عهدنا 166ت حريتها منحة من الغاصب وتنازاًل من املستبد ومنًة من املستعبداالستقالل مث نال

منا االستقالل يُنال باجلهاد احلرية تُعطى وإمّنا عهدنا احلرية تُؤخذ، وما عهدنا االستقالل مُينح ويوهب إمنا عل
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خيبًة للمجاهد إمّنا رأيناه ُيسجِّل خيبًة ستماتة والتضحية، وما رأينا التاريخ ُيسجِّل بني دفيت حوادثه واإل

 البداية منذئ القار  نفس يف للشك جماال يدع ال حىت وذلك( قلب) مراأل بفعل نصه الكاتب يستهل للمستجدي

 البشرية على سائد مراأل نأ يأ( العاملي التاريخ صفحات) يضيف مث. قائقواحل العل  من به يفيده نأ يريد ما يف

 مصارواأل عصارإل امر  على مرهاأ قضي تناوهلا املراد القصية نأو  زمن دون زمنا وأ مةأ دون ةأم خيص وال مجعاء

حوال والرجال فكما يقال "التاريخ تاريخ ثابتة ال تتغري مع تبدل األن سنن الأاختالف اجملتمعات ومن املعلوم  على

وقد  خمالف )وانظر يف ذلك السجّل األمني(كيد على قضية "التاريخ" ولكن بتعبري أويعيد الكاتب التيعيد نفسه". 

جدي وليس جمرد حديث.  األمرمني" حىت يكسب ثقة املتلقي ويعلمه بان الكاتب كلمة "التاريخ"بكلمة "األ ربط

))هل جتد أّمة : يطرح عليه السؤال الذي جاء على شكل )استفهام انكاري( إليهيشد انتباه القارئ  أنوبعد 

بت باالحتالل وُرزئت يف االستقالل مث نالت حريتها منحة من الغاصب وتنازاًل من ُغلبت على أمرها أو نُك

فان هو للتنبيه على احلقيقة وملواجهة الواقع  وإمنا. هذا السؤال ال ينتظر جوابا 167((؟ املستبد ومنًة من املستعبد

منا إبدا و أهتدى  أوة لن تعطى البا ( فاحلريخذ كما قال الشاعر )تؤخذ الدنيا غال باألإ  لن تعرف حقوقها ماأل

هنا إمرها أم  املغلوبة على سباب القوة لألألشرف وان احملتل الغاش  مينع كل دوهنا املوت والتضحية يف ميادين ا

 ،وهاما األولكنه !ماينأو أحالم  أنقول  والوهام ال ينساق مع األ يعيها اجملتمع حىت أنرة اليت جيب احلقيقة امل

منا يفتكها مريدوها إبدا لن يقدم احلرية على طبق و أتتحقق فالعدو  حالم اليت الهي األاللغة  وهام يفومعىن األ
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جابة اجلازمة اليت مث يضيف اإل "بالنار واحلديد والدماء. والكاتب يؤكد ذلك من خالل عبارته املقتضبة "الله  كال

 ؤخذ، وما عهدنا االستقالل مُينح ويوهب إمنا))فما عهدنا احلرية تُعطى وإمّنا عهدنا احلرية تُ : تفح  كل الشكوك

ن أونرى علمنا االستقالل يُنال باجلهاد واالستماتة والتضحية.((. هذا هو قانون احلياة الذي ال مناص منه. 

 ن احلياة تقتصر على هذا القانون. فالطريق "واحد.. واضح". أليؤكد منا(إسلوب القصر مرتني )أالكاتب يوظف 

يصربوا على الضي  واملذلة. وخري مدرسة هلذه احلقيقة هي مدرسة  أون يسلكوه وهل  السالكني م ماأ

ومل  )). ))وما رأينا التاريخ ُيسجِّل بني دفيت حوادثه خيبًة للمجاهد إمّنا رأيناه ُيسجِّل خيبًة للمستجدي: التاريخ

 لعز"اجملاهد" الذليل "املستجدي". فهاهو يف خامتة نصه يقي  مقارنة بني طالب ا، ويلأيرتك الكاتب اجملال للت

 فال خيبة "للمجاهد" ولكن اخليبة كل اخليبة "للمستجدي" الذي ينتظر الرمحة ممن ال رمحة له. 

عند احلديث عن أي خطاب فكري وجب البحث عن أه  األدوات اليت ترفد هذا اخلطاب وحتصنه مبا ميكنه من 

 جماله التداويل احلقيقي، وإذا كنا سنتحدث عن خطاب احلرية حتصيل اخلصوصية والذاتية اليت جتعله ينتمي إىل

املنجز يف مت حركة اإلصالح احلديثة يف العامل اإلسالمي، وعند شخصية متميزة يف هذه املدرسة ونعين هبا عالمة 

ما عنده  فحق كل إنسان يف احلرية كحقه يف احلياة، ومقدار))يقول:  ؛احلميد بن باديس الكبري الشيخ عبداجلزائر 

من حياة هو مقدار ما عنده من حرية. واملعتدي عليه يف شيء من حريته كاملعتدي عليه يف شيء من حياته، وما 

وما انتشر .. أرسل اهلل الرسل وما شرع هل  الشرع إال ليحيوا أحرارا، وليعرفوا كيف يأخذون بأسباب احلياة واحلرية

ي  للحياة واحلرية واحملافظة عليهما وتسوية بني الناس فيهما مما مل اإلسالم يف األم  إال ملا شاهدت فيه من تعظ

 ((.ا من ملوكها وال أحبارها ورهباهنتعرفه األم  من قبل ال
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هنا ال وجود للحياة وهذا ليس يشبه الكاتب احلق يف احلرية باحلق يف احلياة وكان احلرية هي مرادف احلياة أي بدو 

" : ن احلرية اغلى من ذلك كما يقول عبد الرمحن الكواكيب يف هذا الصددأمن يرى ن هناك أذ إاملبالغ فيه  مرباأل

 : عظ  من احلياة ". فكثريا ما تغىن الشعراء هبذا املوضوع كما يقول الشاعرأن احلرية أالناس يعلمون  تيالي

 جة يدقرَّ ضحرية احلمراء باب       بكل يد مولل

"فحق كل إنسان يف احلرية كحقه يف احلياة، ومقدار ما عنده من حياة  احلق ىل الضرورة امللحة هلذاإويشري الكاتب 

ن درجة احلياة توزن باحلرية فتتزايد وتتناقص تتمدد وتتقلص وفقها فاحلياة رهن أي أ". هو مقدار ما عنده من حرية

دث التجاوزات واملعتدي عليه يف شيء من حريته كاملعتدي عليه يف شيء من حياته " فكثريا ما حتللحرية " 

خرين فيكون الصراع من اجل اسرتداد احلقوق واحلريات كما يقول احد العتداءات فيطوق املعتدي حرية اآلوا

ويستدل الكاتب وكذلك من شروط املسؤولية احلرية. خرين" "تنتهي حريتك عند بداية حرية اآل ; الفالسفة

  ل:ين فيقو بالرتاث الدي

فالشرع " هل  الشرع إال ليحيوا أحرارا، وليعرفوا كيف يأخذون بأسباب احلياة واحلريةوما أرسل اهلل الرسل وما شرع "

ال يف كنف إوال عيش كرمي " وكرمنا بين ادم..".  :كما قال تعاىل،و حيث على احلياة احلرة الكرميةأهلي ينص اإل

 احلرية. 

لنظ  االجتماعية يقاس مبقدارها الرقي ساس اأا الرسل ليسوسوا اجملتمعات وهي وهي مضمون الرسالة اليت وكل هب

 والتحضر. 

نصاره ليحيوا يف أسالم يدعوا فاإلساس يف جناح رساالت الرسل والتفاف الشعوب حوهلا. واحلرية هي السبب األ

هذا هو مثن افتكاكها من خمالب كان   وإذاغلى ما يف الوجود. أهنا و املوت يف سبيلها ألأعزة كرماء أظلها. 

تسوية بني الناس الواحملافظة عليهما و وجب الواجبات احلفاظ عليها وصوهنا والذود عن محاها "أعداء فمن األ

سالم قد قدم النموذج املثايل ملمارسة واإلفيهما مما مل تعرفه األم  من قبل ال من ملوكها وال أحبارها ورهباهنا".. 
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سالمي ملا فيه من السعة ىل الشرع اإلإبون االحتكام حبار كانوا حين كثريا من الرهبان واألأىل درجة إ احلرية ميدانيا

 سالم. اإل إىلمر بالذين ال ينتمون دل واملساواة حىت عندما يتعلق األوالع

 األخيرة  الوصيةالمطلب الثالث: 

نين أعاهدك  على أنين ، إجاهد يف سبيل دينها ولغتهاأبناءها و أعل  أمة نا لألأمنا إلست لنفسي و  إنين))

وهذا  .نآسالم والقر قصر حيايت على اإلأنين سأسالم كما قضيت سوادي عليهما و ضي على العربية واإلاقضي بيا

 سالم والقران ((. ن ولغة اإلآسالم والقر ن متوتوا على اإلأا واحدا وهو ئطلب منك  شيأو  ،عهدي لك 

واالستهالل  ،مة (نا لألأا منإ)و  لألمةلنفسي( لقد وهب نفسه نين لست إيثار خياطب الكاتب اجملتمع ) بلغة اإل

ط وليس له يف نفسه حق مة فقن نفسه مرهونة خبدمة األإي أىل حمدودية الداللة إمنا" اليت تفيد القصر حييل إ"ـب

جاهد يف أبناءها و أاعل  بنائها واجلهاد يف سبيل دينها ولغتها )أمة تتمثل يف تعلي  وخدمة األمة فيه. خارج حق األ

فلقد قطع على نفسه عهدا  عاهدك (أنين إ. مث يرفع الكاتب حدة اخلطاب بقوله اجلازم )(سبيل دينها ولغتها

سالم قصر حيايت على اإلأنين سإسالم كما قضيت سوادي عليهما و نين اقضي بياضي على العربية واإلإمفاده )

يام حوال واألبتبدل األال يتبدل  -سالمالعربية واإل -ن املنهج املختار والطريق أي أن وهذا عهدي لك ( آوالقر 

كما قضيت سوادي ( مث يضيف جيابية والسلبية )اقضي بياضي..  وضاع اإلبل هو ثابت يف كل األ .)الليل والنهار(

 قصر حيايت(أن حياته كلها رهن هلذا املنهج )سأ

ن أد بذلك ج حياة ال حييد عنها ويريول من طبقها على نفسه والتزمها كمنهأن ميرر الرسالة للشعب كان أوقبل 

بناء الوطن لتكون هل  دستورا ينظ  حياهت  أىل إمث يدفع بالدعوة  .سوة احملتذاةليه واألإيكون القدوة فيما يدعو 

بعد أن طبق على نفسه (( نآالقر ن ولغة اإلسالم و آالقر سالم و ن متوتوا على اإلأا واحدا وهو ئطلب منك  شيأو )

ية والتارخيية األصيلة لألمة وكان القدوة يف ذلك . عمل على مترير هذا هذه االلتزامات املستمدة من الثقافة الدين

الفكر إىل اجملتمع حىت يلتزم هو اآلخر هبذه املبادئ .وان دل هذا على شيء فإمنا يدل ويؤكد على رسوخ الثقافة 
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أو الرتاخي يف اإلسالمية يف منهج العالمة ابن باديس. وهذه املبادئ هي الثبات على اإلسالم وعدم االرتداد 

ن متوتوا أ )الذي يعترب املنهج يف اإلسالم الن فيه صالح اجملتمع -نآالقر –تطبيق مبادئه وكذا التمسك بالكتاب 

. مث األداة اللغوية اليت كتب هبا هذا الكتاب أال وهي اللغة العربية اليت ال مناص من احلفاظ (نآالقر سالم و على اإل

 . (نآالقر لغة اإلسالم و )عليها 
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 خاتمة: 

 يعترب حجر الزاوية يف كل املسامهات، إن مرجعية اخلطاب اإلصالحي هو الدين اإلسالمي احلنيف، الذي

مث ميارسوا الدعوة إىل النهج القومي وإخراج اجملتمع مع ، يرس  الطريق املستقي  لينتهجه املصلحون حىت يكونوا قدوة

فاخلطاب  .املستنقع الذي تغرق يف وحله جل اجملتمعاتوهو  -كما مساها احد املفكرين-تلك احلمأة اآلسنة 

 ليهتدي هبا السائرون إىل الفالح.، اإلصالحي يصنع املعامل على الطريق الصحيح

ألن الدالالت وليدة  ، واخلطاب اإلصالحي جيمع بني املضمون و اللغة مع االقتباس من الرتاث الديين  

و رفض كل ما بوسعه ، مد على الصدق الفين و السمو األخالقيمث أن النقد االجتماعي يعت، السياق اللغوي

باإلضافة إىل مجالية التعبري اليت تصنع مجالية الصورة. و من جهة  .تعكري صفو اآلداب العامة و خدش حيائها

 هذا ما جعل له أثرا يف اجملتمع ال ينقطع. ، و أخرى فإن هذه اجلماليات ال خترج عن إطار الصدق

  أمهها: ، موعة من النتائجوقد خرجنا مبج

ابن  -إذ أنه، : إن اخلطاب اإلصالحي أو النقد اإلجتماعي للشيخ ابن باديس أحدثا تغيريا نلمسه يف اجملتمعأوال

، مع احلفاظ على الرقي اللغوي اجلمايل لنصوصه، عرف مكامن العطب، وراح يعاجلها بصدق ووضوح -باديس

  وبني اجلمهور املتلقي من جهة أخرى.،  بني اخلطاب والنقد من جهةوالذي يستجلب النفوس. مما أحدث تواصال

إن مرجعية هذا اخلطاب مستقاة من الرتاث الديين ومقتبسة من الذكر احلكي . أي أهنا تعمل على إرجاع ثانيا:  

 الناس إىل املنابع األصيلة.

إضافة إىل استحسان أمور واستقباح ، ورجاء ومتين، : إن األساليب املستعملة يف اخلطاب والنقد، من أمر وهنيثالثا

 جتعل القارئ مييز بني الصاحل والطاحل. ، أمور أخرى
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وينتقد ما هو كائن ، والبدائل األفضل، اخلطاب والنقد يقتضيان النمط احلجاجي الذي يقدم األدلة والرباهني رابعا

 ويعمل على إقناع القارئ هبذا النهج. ، ويقرتح ما جيب أن يكون

 -أو النقد اإلجتماعي، سواء بالنسبة  للخطاب اإلصالحي -هناك جانب نظري متمثل يف النصوص  سا:خام

يتمثل يف الدعوة امليدانية إلصالح أمور الناس واجملتمع، والسعي احلثيث لألمر ، وهناك جانب آخر تطبيقي

 باملعروف والنهي عن املنكر. 

فإن النقد ، النسق والقوة اللغوية الداخلية للجمل والبنياتوإذا كنا قد درسنا اخلطاب اإلصالحي من ناحية 

ومن أه  املؤثرات التارخيية واإلجتماعية والنفسية واجلمالية اليت غذت ، اإلجتماعي متعلق بالسياق اخلارجي للنص

 واملتمثلة يف الرتاث اإلسالمي.، أي اخللفية واملرجعية املعتمدة يف النقد اإلجتماعي، وأغنت النص

دور فعال يف شحذ ، كان جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني املمثلة برئيسها الشيخ عبد احلميد بن باديس  لقد

، اليت رمست له املنهج القومي، وكأن الشعب وجد ضالته يف هذه اجلمعية، اهلم  وترسيخ املبادئ الدينية والوطنية

 الذي ال بديل عنه.

اليت  ، وكذا النقد اإلجتماعي روحه من النهضة العربية والعاملية، صالحيفقد استمد اخلطاب اإل، ومن منظور أوسع

 كانت تضرب بأطناهبا يف املعمورة. 

 ميكنها أن تفتح أبواب البحث العلمي:  ، وخنلص يف األخري إىل عدة إشكاالت

  من حيث أوجه ، ىاملقارنة بني التجربة اإلصالحية يف اجلزائر ونظرياهتا يف الدول العربية واإلسالمية األخر

 التداخل.، التشابه، اإلختالف

 .ما مدى جناح اخلطاب اإلصالحي وكذا النقد اإلجتماعي خارج دائرة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
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  هل الصراع بني النهج الباديسي )مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني( وبني النهج الطرقي وصل أو ميكن أن

 ن وتكامل خلدمة الوطن.                      يصل إىل  توافق وتعاو 
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 :ملحق االقوال الخالدة لعبد الحميد بن باديس

إن األمة اليت ال حترتم مقوماهتا األساسية، من جنس، ولغة، ودين، وتاريخ، ال تعد أمة بني األم ، وال ينظر  "

 " قر واالندحارإليها إال بعني االحتقار مع احلك  عليها يف ميادين احلياة، بالتقه

إن االستقالل حق طبيعي لكل أمة من أم  الدنيا، وقد استقلت أم  كانت دوننا يف القوة، والعل ، واملنفعة،  "

واحلضارة، ولسنا من الذين يدعون عل  الغيب مع اهلل، ويقولون أن حالة اجلزائر احلاضرة ستدوم إىل األبد فكما 

هنا تزداد تقلبا مع التاريخ، وليس من العسري بل إنه من املمكن أن يأيت يوم تقلبت اجلزائر مع التاريخ فمن املمكن أ

تبلغ فيه اجلزائر درجة عالية من الرقي املادي واألديب وتتغري فيه السياسة االستعمارية بصفة عامة وتصبح البالد 

  168''اجلزائرية مستقلة استقالال واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد احلر على احلر

 " ...اهلل لو أنَّ فرنسا قالت يل : قل : ال إله إال اهلل ما قلتهاو  "

إن هذه األمة اجلزائرية اإلسالمية ليست هي فرنسا، وال ميكن أن تكون فرنسا، وال تريد أن تصري فرنسا، وال  "

ا، ويف تستطيع أن تصري فرنسا ولو أرادت... بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد.. يف لغتها، ويف أخالقه

  169"..دينها
  170 '' ناتلفتستطيع الظروف أن تكفينا ولكنها ال تستطيع أن ت "

  171 ''إن األمة اجلزائرية لن تزال حية ما حفظت على دينها ولغتها "

واالستعمار ما مكن لنفسه يف بالد اإلسالم إال بقوة املسلمني فلو أهن  قطعوا عنه قوهت  النكمش وإنقلب إىل  "

  172 ''دحوراأهله مذموما م

                                                           

 (146 – 145 )اجلزائر ص : 1936هـ يونيو )حزيران(  1355عدد ربيع األول  12، م3جملة الشهاب، ج، احلميد بن باديس -  168
 76، ص1973، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2ابن باديس وعروبة اجلزائر، ط ،حممد امليلي - 169
 http://sh.rewayat2.com/rkak/Web/120/001.htmاالنرتنت، املوقع  - 170
 املرجع نفسه - 171
 املرجع نفسه - 172
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 ملا فيه من مسو. فهو دين يكرب العقل وميجده، وجيب أن يكون أيضا دين اإلنسانية، اإلسالم هو دين اهلل،"

ويدعو إىل تطبيق مجيع أعمال احلياة على أحكام املنطق. و اإلسالم يستنكر استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان،  

فهو اليقبل باإلستبداد  اإلسالم دين دميقراطي يف كل شيء،و  كما يستنكر الطغيان يف مجيع مظاهره و أشكاله...

 173''وهو دين إحقاق احلق لكل إنسان عادل و منصف مطلقا،

                                                           

 املرجع السابق - 173
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  : 174ملحق األعالم

  :العنابي -1

(، توىل القضاء احلنفي باجلزائر وواله حممد علي الفتوى احلنفية 1851-1775هو حممد بن حممود ابن العنايب )

ول املغرب واملشرق العربيني وإىل اسطنبول، يسميه األستاذ أبو القاس  سعد اهلل برائد باإلسكندرية، سافر إىل د

 1826 التجديد يف العامل اإلسالمي، وكتابه "السعي احملمود..." ألفه بالقاهرة عام

 :الشقراني -2

من م(، درس على يد فقهاء معسكر يف النصف الثاين  1883 هو أمحد بن عبد الرمحان الشقراين )ت. بعد

م، اشتهر مبصنفه "القول األوسط يف أخبار بعض من حل باملغرب األوسط"، الذي وضعه يف هناية  19 القرن

 م، حققه األستاذ سيعدوين وطبع بعدما بقي ملدة طويلة خمطوطاً. 19 القرن

 :الراشدي -3

ابة لدى حممد م، فقيه وأديب ومؤرخ، توىل الكت 1796 هو أمحد بن حممد بن سحنون الراشدي، تويف بعد عام

الكبري باي الغرب اجلزائري، من املدافعني عن الدولة العثمانية، انتهى من كتابه املسمى: "الثغر اجلماين يف ابتسام 

، لذلك مل يذكر أحداث الثورة الفرنسية اليت وقعت بعد ه1207 رمضان 5 م/ 1793 الثغر الوهراين" يف أبريل

 احملاسن".هذا التاريخ، من مؤلفاته األخرى "عقود 

                                                           

 /https://ar.wikipedia.org/wikiنقال عن وكيبيديا املوسوعة احلرة:   - 174



 

115 

 

 :الدغيس -4

الدغيس هو من عائلة تركية اشتهرت بالعل  وبالسياسة بطرابلس الغرب، ساح بدول أوربا واحتك بطبقاهتا الراقية. 

شغل منصب وزير اخلارجية يف احلكومة القرامانلية مث استقال بعد ذلك. ومن وإىل باريس ولندن، انتقل إىل 

 م. 1836 رير للسلطان، تويف يف هناية عاماستانبول واشتغل بالصحافة وقدم عدة تقا

 :أحمد ولد قاضي -5

كان أمحد ولد قاضي باشا آغا مبنطقة فرندة )تيارت، اجلزائر(، زار فرنسا ثالث مرات، منها زيارته ملعرض 

 م. 1878 باريس

 :خير الدين التونسي -6

ية اليت تبنت اإلصالحات ( شخصية تونسية، تنتمي إىل النخبة العثمان 1889 - 1822خري الدين التونسي ) 

اإلدارية و السياسية و العسكرية على النمط األورويب واملعروف أن التجارب النهضوية والتنموية اليت تبنتها النخبة 

م يف مصر: حممد علي باشا، ويف تونس عهد أمحد باي، قد فشلت، فشال ذريعا، وهذا 19السياسية يف القرن 

األزمة احلقيقية اليت هزت كيان اإلنسان املسل  يف عصره ، وحول هذه  يعود إىل تقليد الغرب، و عدم فه 

اإلشكالية راجع: أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك، خلري الدين التونسي، حتقيق: منصف الشنوف، الدار 

) مقدمة الناشر (.ساطع ) احلصري(، الكتابة ا لسياسية عند خري الدين  1972التونسية للنشر، تونس 

جمموعة أعمال بإشراف د/ عبد القادر جغلول، دار احلداثة بريوت  -لتونسي) األنتلجنسيا يف املغرب العريب (ا

 وما بعدها 52ص  1990اجلزائر  -، مسري )أمني(، األمة العربية، موف  للنشر103، 85م ص.ص 1984
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 :محمد بن الحسن الحجوي الفاسي الثعالبي -7

الفيلسوف الرجل املقتدر مندوب التعلي . ولد مبدينة فاس يوم   عاليب العالمةحممد بن احلسن احلجوي الفاسي الث

تعل  ودرس وكان من رجال اجلامعة القروية اليت تلقى فيها دروسه وتكون فيها ه. 1291رمضان  21اجلمعة 

ت وغربت، تكوينه العلمي املمتاز وتعني يف عدة مناصب سامية منها مندوبية التعلي  وألف املؤلفات اليت شرق

وعرفت دروسه بالسمو القكري واتصف حبسن األخالق واملروءة وخدمه املصاحل العليا. )تويف بالرباط عام 

 .141. حسن أمحد احلجوي. م. س. ص: 28ونقل للدفن بفاس، عن جملة اجلواهر بفاس ه( 1376

 : الجزائري ألمير عبد القادر ابن محي الدينا -8

املوافق لـ  1808 سبتمرب 6يوم الثالثاء  اجلزائريبالغرب  معسكري ولد قرب مدينة املعروف بـ عبد القادر اجلزائر  

غزو فرنسا مخسة عشر عاما أثناء  (، هو رائد سياسي وعسكري مقاوم تقدم )جيش أفريقياهـ 1223رجب  15

 .(وصويف وشاعر كاتبهو أيضا   للجزائر

 إعتربه الفرنسيون .الفرنسي ورمز للمقاومة اجلزائرية ضد االستعمار واالضطهاد الدولة اجلزائرية احلديثةهو مؤسس 

 ."احلديث يوغرطة"

وتويف فيها عبد القادر عامل  دمشقع عن الوطن وبعدها نفي إىل خاض معارك ضد االحتالل الفرنسي للدفا 

الدين، الشاعر، الفيلسوف، السياسي واحملارب يف آن واحد. اشتهر مبناهضته لالحتالل الفرنسي للجزائر. وتويف 

 .بدمشق 1883 مايو 26يوم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1808
http://ar.wikipedia.org/wiki/1223_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1883
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 : رحات التبسيالعربي بن بلقاسم بن مبارك بن ف -9

وتبعد عنها بنحو - تبسةبقرية " ايسطح " النموشية )نسبة إىل قبيلة النمامشة األمازيغية الكبرية ( جنوب غرب 

فالحية فقرية، وكان والده إىل جانب  يف عائلة .(م1895هـ )1312وذلك يف سنة  -مائة وسبعة عشرة كيلو مرت

 .عمله يف الزراعة يتوىل حتفيظ القرآن ألبناء القرية يف الكتاب

م( ، 1903هـ)1320ابتدأ العريب التبسي حفظ القرآن على يد والده يف مسقط رأسه وقد تويف والده حوايل سنة 

فأمت هبا حفظ  خنشلة" جنوب شرق  م( رحل إىل زاوية ناجي الرمحانية بـ" اخلنقة 1907هـ )1324ويف سنة 

هـ 1327يف سنة  تونسجنوب غرب  بـنفطةالقرآن خالل ثالث سنوات، مث رحل إىل زاوية مصطفى بن عزوز 

م( ، وفيها أتقن رس  القرآن وجتويده ، وأخذ مبادئ النحو والصرف والفقه والتوحيد ، ويف سنة 1910)

العاصمة حيث نال شهادة األهلية واستعد لنيل شهادة  بتونسم( التحق جبامع الزيتونة 1914هـ )1331

م( ومكث فيها يطلب العل  1920هـ )1339التطويع ومل يتقدم إىل لالمتحان، و رحل إىل القاهرة حوايل سنة 

م(، مث رجع يف السنة نفسها إىل تونس وحصل على 1927ومكتباهتا الغنية إىل سنة ) جامع األزهريف حلقات 

 (.شهادة التطويع ) العاملية

واجملاهد البارز  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وأمني عام اجلزائرالشيخ العريب التبسي أحد أعمدة اإلصالح يف 

 .م1957الذي خطفته يد التعصب والغدر الفرنسية عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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   :الشيخ مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي -10

شتة الرمامن و هي مجع الرمان، املوجودة ببلدية غبالة ، دائرة السطارة و الية جيجل يف الشرق من مواليد م

تويف أبوه  .هـ 1316م املوافق لسنة  1898م وهناك من يقول سنة  1895 ماي 26، ولد بتاريخ اجلزائري

  .وعمره أربع سنني فكفله جده مث عّماه

انتقل إىل مدينة مث  القرآنحىت أمت حفظ  أمحد بن الطاهر مزهودحتت رعاية الشيخ  بامليلية بأوالد مباركبدأ تعليمه 

امليلي بن وكانت آنذاك حاضرة علمية كبرية فواصل تعليمه هبا جبامع سيدي عزوز على يد الشيخ املعل   ميلة

ومل يتجاوز عندها السن الثانية عشرة. يقول عن نفسه أنه ينحدر من أوالد مبارك بن حباس من االثبج،  معنصر

افكاره مميزة وهي ضد الشعودة واخلرافات. عان  .جيجلن القبائل العربية القليلة يف نواحي العرب اهلالليني وه  م

 .م1945وتويف عام  1933من مرض السكري عام 

 : محمد البشير اإلبراهيمي -11

هـ( من أعالم الفكر واألدب يف العامل العريب ومن العلماء  1385-1306املوافق ل )م( 1889-1965) 

، ونائبه مث احلركة اإلصالحية اجلزائريةيف قيادة  ابن باديسوهو رفيق النضال لعبد احلميد .اجلزائرالعاملني يف 

، وكاتب تبىن افكار حترير الشعوب العربية من االستعمار، وحترير العقول مجعية العلماء املسلمنيخليفته يف رئاسة 

 .هل واخلرافاتمن اجل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1895
http://ar.wikipedia.org/wiki/1898
http://ar.wikipedia.org/wiki/1316_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1933
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 : الشيخ محمد خير الدين -12

رائد من رواد األوائل، و عامل من علمائنا املصلحني، و أحد أقطاب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف عهدها 

طويل يف كل   األول و الثاين، و نائب رئيس اجلمعية يف عهدها الثاين. له نشاط واسع يف تأسيس املدارس و باع

  .ينية و االجتماعية و السياسيةامليادين الد

، واهت   1902ولد يف يف ) فرفار( و هي واحة من واحات الزيبان يف شهر ديسمرب  :مولده و تعلمه و عمله

والده برتبيته و تربية إخوته تربية دينية إسالمية، فغرس يف تفوسه  حب الفضيلة و تعّود أداء الصلوات يف أوقاهتا و 

 .تعل  القرآن الكرمي

يف طلب العل  إىل قسنطينة، وانض  إىل )مسجد األربعني شريفا( و تعل  فيه  -عندما حفظ القرآن العظي  ارحتلو 

 .النحو و الفقه على الشيخ الطاهر بن زكوطة الذي اشتغل فيه باإلمامة و التدريس، و هو أحد علماء قسنطينة

صل بعدهاعلى )شهادة التطويع( و ذلك يف هاجر إىل تونس و أقام يف الزيتونة سبع سنوات ح 1918ويف سنة 

 ...1925سنة 

م عن عمر مثانية و تسعني عاما 1993ديسمرب  10ه يوافقه  1414مجادى الثانية  26يوم  -رمحه اهلل -وتويف

 .رمحه اهلل و حشره مع العلماء العاملني و الصاحلني و أسكنه فرادسس اجلنان

 : لطيب العقبيا -13

 1307 –م  1898)  عام اجلزائريف  بوالية بسكرة سيدي عقبةي ، ولد يف مبدينة هو الطيب بن حممد بن إبراه

.األوراسيةينتهي نسبه إىل قبيلة أوالد عبد الرمحن (  هـ
 

الشريف، عمل مع  احلرم النبويوهو ابن مخس أو ست سنوات، تلقى العل  يف  املدينة املنورةهاجر مع عائلته إىل 

معية م(. وكان من األعضاء املؤسسني جل1920هـ ، 1337عام ) اجلزائريف جريدة القبلة، عاد إىل  مكةشريف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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ري يف الدعوة إىل اهلل حيث كان يرتدد على األماكن العامة كاملقاهي والنوادي ، كان له نشاط كبالعلماء املسلمني

الليلية للدعوة إىل اهلل، وقد هدى اهلل على يديه خلق كثري. عرف الشيخ باجلرأة على قول احلق وال خياف يف ذلك 

ريدة الشهاب والبصائر لومة الئ ، باإلضافة إىل نشاطه يف جمال الصحافة كان قلمه سياال بكثرة مقاالته يف ج

 .التابعتني جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المصادر  والمراجع

 القرآن الكرمي   -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 : احلديث النبوي  الشريف -2

 بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان  الشيخ محود النجدي صحيح مسل  كتاب اإلميان، باب

  2012دار البشائر لبنان  إصداراتاملعروف والنهي عن املنكر واجبان،ب األمروأن اإلميان يزيد وينقص وأن 

 كتاب الرب والصلة عن   -اجلامع الصحيح سنن الرتمذي  -حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي

 .2000-بريوت لبنان -دار الكتب العلمية-باب ما جاء يف النصيحة  -رسول اهلل 

 ري الشاويش، مكتب الرتبية العربية لدول صحيح سنن الرتمذي باختصار املسند، إشراف: زه

 م1988، 1اخلليج، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

   دار الطباعة ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري حممود بن أمحد العيين بدر الدين أبو حممد

  1ج - 2011ت لبنان، بريو املنريية، 

لبنان  قافية للتأليف والثقافة والنشر،بريوتعلى تقي الدين شريعيت ،بناء الذات الثورية،دار األمري مؤسسة ث -1

،2005  

 م.1985ابن باديس، عبد احلميد، آثار عبد احلميد بن باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر،   -2

 م.1983، 3الطاليب، عمار، عبد احلميد بن باديس، حياته وآثاره، دار املغرب اإلسالمي، لبنان، ج  -3

هـ(جمالس التذكري من كالم احلكي  1359 - 1308اديس الصنهاجي" )عبد احلميد حممد ابن ب -4

 م. 2003ه /1424اخلبري.احملقق امحد مشس الدين.دار الكتب العلمية بريوت لبنان .

الطبعة األوىل، دار البعث  (اإلمام عبد احلميد بن باديس، قال الشيخ الرئيس) فضالء  محمد الطاهر -5

 .1968قسنطينة اجلزائر 

 ، ترمجة:عمر كامل املسقاوي، عبد الصبور شاهني،  يب، شروط النهضةمالك بن ن -6

 م.1986دار الفكر، لبنان، 
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 .م1959املؤسسة السعودية، مصر، ،  وجهة العامل اإلسالمي :مالك بن نيب -7

 1981عبد اهلل شريط معركة املفاهي  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر  -8

 م1968 هـ 1388، 1ط مقدمة مالك بن نيب دار اليقظة العربية  آثارهابن باديس حياته و  عمار الطاليب  -9

م، الشركة الوطنية للنشر 1939-1919قنانش، حممد، احلركة االستقاللية يف اجلزائر بني احلربني  -10

 م.1982والتوزيع، اجلزائر، 

، 4ع، اجلزائر، جآثار حممد البشري اإلبراهيمي، الشركة الوطنية للنشر والتوزي اإلبراهيميحممد البشري  -11

 م.1985

وزارة الرتبية  مطبعة - التجريبية العلوم ثانوي شعبة الثالثة السنة وآداهبا العربية املدرسي اللغة الكتاب عن -12

 2013/2014الوطنية . السنة الدراسية 

 ،دار املسلمني العلماء مجعية مؤمتر املسلمني سجل العلماء جلمعية الرتاث بإحياء املكلف-جدولين نوار -13

 2009،اجلزائر، املعرفة

 ،1ط– اجلزائر- التوزيع و النشر  للطباعة األمل الثائر،دار العالمة الورتالين الفضيل الشيخ بورنان سعيد -14

2001، 

دار  أمين صاحل شعبان، بريوت اعتىن به الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي يو احلجحممد حسن  -15

 .ه 1416، 1الكتب العلمية، ط

سس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث، الطبعة الثانية، املؤسسة فهمي جدعان أ -16

 م1981العربية للدراسات و النشر بريوت 

 األقصى، املغرب دول ألخبار االستقصا الناصري، خالد بن أمحد العباس أبو :عند الفتوى حيثيات -17

 1956  يضاء،الب الدار الكتاب، دار الناصري، وحممد الناصري جعفر حتقيق
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 أول حماكمة م، وقائع 1911-1882 ليبيا يف الشعيب والنضال العربية اليقظة بدايات الدجاين، صدقي أمحد -18

 1977 ،1 ط، بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ليبيا، يف سياسي تنظي 

 املرزوقي، حممد رمجةت التوارق، وبالد طرابلس أراضي عرب الصحراوية الرحلة احلشائشي، عثمان بن حممد   -19

 ،1988 ،1 ط، تونس، التونسية، الدار

-اجلامعية املطبوعات ديوان– بوعزيز حيي وتعليق تقدمي و قسنطينة مراجعة العنرتي تاريخ الصاحل حممد -20

 ،1991اجلزائر،

ية املنصف الشنويف، أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك، الدار التونسية للنشر، تونس، املؤسسة الوطن  -21

 1986 ،2 للكتاب، اجلزائر، ط

  ليبا، اجلزائر، تونس، املغريب، التاريخ يف ووثائق حبوث التميمي، اجلليل عبد -22

 1972 ،1 ط، للنشر، التونسية الدار م، 1871 إىل 1816 من   

 1، ط ،4ج  1980حممد علي دبوز ،أعالم اإلصالح يف اجلزائر مطبعة البعث قسنطينة   -23

املؤسسة الوطنية  :إلصالح بني مجال الدين األفغاين وحممد عبده"، )اجلزائرطهاري حممد، "مفهوم ا -24

 1984للكتاب/ تونس: الدار التونسية للنشر(، الطبعة األوىل، 

 1، ط 4ج 1980حممد علي دبوز ،أعالم اإلصالح يف اجلزائر مطبعة البعث قسنطينة  -25

 هـ  1346هرة حممد اخلضر حسني الدعوة إىل اإلصالح، املطبعة السلفية القا -26

 ،1999اخلطاب اإلصالحي الرتبوي، املركز الثقايف العريب،  مصطفى حمسن، -27

 م1997، 1بلقزيز عبداهلل اخلطاب اإلصالحي يف املغرب، دار املنتخب، بريوت ، ط  -28

حممود علي عبد احللي ، فه  أصول اإلسالم يف رسالة التعالي ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة،   -29

 م1994، 1ط
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تفسري -اسن التأويل( حمهـ1332حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاس  احلالق القامسي )املتوىف:  -30

  هـ 1418 -األوىل  :الطبعة بريوت -دار الكتب العلميه  :الناشر حممد باسل عيون السود :احملقق القامسي 

 1ج

 ،2ط   ،2004بريوت  ، ية للعلوم،السيد ولد اباه التاريخ و احلقيقة لدى ميشيل فوكو الدار العرب  -31

 ، 1986بريوت،  ،1 مج العريب اإلمناء ،معهد العربية الفلسفية املوسوعة -32

الفكر، دمشق  ،تأصيلية، نقدية، دار تارخيية دراسة التطبيق، و العريب،النظرية الداللة عل  الداية فايز -33

 1، ط1996،

 ،1993بريوت، الثقايف املركزالغامني،  سعيد ،ترمجة التأويل و شولرتالسيمياء روبرت -34

 1993الثقايف،بريوت، املركز الغامني سعيد األديب،ترمجة اخلطاب يف واألدب تودوروف، اللغة تزفتان -35

 1987البيضاء، العريب،الدار الثقايف يفوت،املركز سامل ،ترمجة املعرفة حفريات فوكو ميشيل -36

 ،1م ط1989، بريوت،سعيد يقطني حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب -37

 4،1987،جلبنان   ،بريوت العريب الكتاب دار الكشاف الزخمشري، -38

 للكتاب العامة البديع،اهليئة عبد لطفي الفنون،حتقيق اصطالحات كشف التهاوين   -39

 ،2،ج1972،القاهرة،

 .1،ج4،ط1999 للكتاب،القاهرة العامة املصرية النجار،اهليئة علي حممد ،حتقيق ،اخلصائص جين ابن -40

 .1997 ليبيا للكتاب، العربية الدار األسلوبية و ،األسلوب املسدي السالم عبد -41

املركز السوداين للبحث العلمي او العريب. الوطن يف االجتماعية للعلوم جديدة هوية عن حبثا يسني السيد -42

 http://omerhago.blogspot.com/2013/06/blog-post_9353.htmlاملوقع 
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 1ج 1980بريوت  العلمية، الكتب ،دار اإلحكام أصول يف كاماألمدي، األح الدين سيف -43

 العاملي العامل، القاهرة، املعهد إىل اجلملة من القرآين منري، النص العلواين، مقدمة لـ وليد جابر طه د -44

  م1997 _ هـ1418، 1ط : اإلسالمي للفكر

 1م، ط1999قايف العريب، الدار البيضاء، عبد اهلل ابراهي ، الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، املركز الث -45

 بريوت، املصري، وحممد درويش عدنان ،بعناية الرسالة مؤسسة الكليات،طبعة الكفوي، البقاء ابو -46

  م،1992

 املتحدة، اجلديد الكتاب تداولية، دار لغوية اخلطاب، مقاربة الشهري، اسرتاتيجيات ظافر بن اهلادي عبد -47

 .1 م، طبعة2004بريوت، 

تاج اللغة وصحاح العربية احملقق امحد عبد الغفور عطار دار العل   الصحاحيل بن محاد اجلوهري امساع -48

  1990للماليني بريوت لبنان  

 .1985حسني واد ،يف مناهج الدراسة األدبية، دار سراس للنشر، تونس  -49

 اجلزائر. 2004أمحد يوسف، سيميائيات التواصل وفعالية احلوار، خمرب السيميائيات، جامعة وهران، -50

 م.1998 عام  البيضاء العريب، الدار الثقايف املركز امليزان، طبعة و اللسان الرمحن عبد طه -51

  1987، 2ط  ،قايف العريب، الدار البيضاءميشيل فوكو : حفريات املعرفة، ترمجة سامل يفوت، املركز الث -52

دار املنتخب العريب، الطبعة األوىل،  اخلطاب اإلصالحي يف املغرب: التكوين واملصادر، بلقزيز عبد اإلله،  -53

 .م1997بريوت، 

منشورات إحتاد الكتاب العرب، سنة  ،الفساد واإلصالح، دمشق دعماد صالح عبد الرازق الشيخ داو  -54

2003 . 

   هـ،1417الطبعة الثالثة  ،آثار ابن باديس، الناشر الشركة اجلزائرية ،دكتور عمار الطاليب -55
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 م.1983 4طبريوت لبنان   دار الثقافة العرب عند ديبتاريخ النقد األ  إحسان عباس -56

 القواميس والمعاجم 

املتوىف سنة  الفريوز آبادي الشريازيجمد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهي  بن عمر  .1

 هـ( 1319املطبعة امليمنية بالقاهرة سنة ) -معج  -القاموس احمليط ه( 817)

 .هـ( 1319املطبعة امليمنية بالقاهرة سنة )-معج  عريب عريب  -لقاموس احمليطا .2

 .2جملد م ،1988ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار اجليل و دار لسان العرب، بريوت ، .3

 القاهرة، جممع اللغة العربية ،معج  الفاظ القران الكرمي ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، .4

 .2م،اجمللد1996

ابو البقاء الكفوي، الكليات،طبعة مؤسسة الرسالة ،بعناية عدنان درويش وحممد املصري،  .5

  .م1992بريوت،

 .1989  حممد وآخرون ،دار الدعوة استانبول عام جممع اللغة العربية املعج  الوسيط ،أخرجه إبراهي .6

 .م1987امييل يعقوب قاموس املصطلحات اللغوية واالدبية ،دار العل  للماليني، بريوت ، .7

 .2م، طبعة 1980حممد العدناين معج  االخطاء الشائعة مكتبة لبنان، بريوت،  .8

 .م2000عام  دار املشرق، بريوت، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، .9

عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب اجلديد  .10

 .1م، طبعة 2004املتحدة، بريوت،

 .م1985 الدار البيضاء، سعد علوش ،معج  املصطلحات االدبية املعاصرة، .11

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 الرسائل و البحوث و المنشورات

  م1932 –  هـ1351ة ذي احلج 8  االثنني – 1العدد   صحيفة السنة -1

تطوير اخلطاب الديين كأحد التحديات الرتبوية  "حيىي عبداهلادي أبو زينة حبث د،اشرف ابو عطايا وا، -2

املنعقد بكلية أصول الدين يف اجلامعة "اإلسالم والتحديات املعاصرة"حبث مقدم إىل مؤمتر "املعاصرة 

 م. 2007أفريل  03 02ة اإلسالمية يف الفرت 

 يف منشور  بقل  باديس بن احلميد عبد اإلمام عند اإلسالمي التغيري خطاب خصائص من، مراح حممد -3

 2001مارس/آذار 14 األربعاء99 العدد

)بدون  املستنقع زاد شرح املربع الروض حاشيةمي احلنبلي النجدي .عبد الرمحن بن حممد بن قاس  العاص -4

  ه .   1397ناشر( سنة النشر

إعالم املوقعني عن رب ( هـ751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قي  اجلوزية )املتوىف:  -5

هـ 1411األوىل،  :الطبعة يريوت -دار الكتب العلمية  :الناشر حممد عبد السالم إبراهي  :حتقيق العاملني

 .م1991 -

 .جمموعة جريدة البصائر السنة االوىل  -6

 مؤسسة نظمته الذي الدويل ،امللتقى باديس بن احلميد عبد الشيخ عند السياسي الفكر عومير مولود  -7

 .2013 افريل 19/20 باديس بن احلميد عبد االمام

 االتصار بني عشر التاسع القرن خالل يبالعر  املغرب يف االصالحي اخلطاب- بوغفالة ودان الدكتور -8

 .معسكر جامعة بالوافد االنبهار و للموروث

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=313:%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=101:issue-99
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=101:issue-99
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 /بإشراف د -جمموعة أعمال - (األنتلجنسيا يف املغرب العريب) الكتابة السياسية عند خري الدين التونسي -9

 م 1984عبد القادر جغلول، دار احلداثة بريوت 

 .1988زائراجل -األمة العربية، موف  للنشر، أمني مسري -10

 . 2013منشورات جملة اجلواهر فاس املغرب  عن حسن أمحد احلجوي  -11

 .1950 مارس06 ،110العدد -البصائر–البشرياإلبراهيمي  -12

 1947 سبتمرب 26 ،08 العدد -البصائر– عمر بن باعزيز -13

 ،2ج فاعيالر  شريف امحد وتعليق مجع اجلزائر يف اإلسالمية النهضة إىل الدعوة يف مقاالت التبسي العريب -14

 . 1976 ،اجلزائر قسنطينة البعث ،مطبعة 1ط2وج ،1984  باتنة والنشر للطباعة الشهاب دار ، 1ط

 يف اإلسالمية النهضة إىل الدعوة يف مقاالت ( كنت أينما اجلزائري أيها بك تصيح اجلزائر التبسي العريب -15

 .1ج اجلزائر

 1939 ماي األوىل السنة الرابع العدد لشماليةا إفريقيا جملة -باديس بن نشأة– رمضان بن الصاحل حممد -16

  1936 افريل 24 اجلزائر 16 العدد األوىل السنة -البصائر– باديس بن احلميد عبد -17

 .العدد الرابع خالصة تاريخ حيايت، جملة املوافقات   ،حممد البشري اإلبراهيمي -18

 .سعد اهلل، مدارس الثقافة العربية  -19

 الثقافة، اجلزائر،جملة يف السلفية و اإلصالحية احلركة و  باديس بن احلميد عبد الشيخ رابح تركي  -20

 .68 العدد

-1920حممد العريب ممريش مالك بن نيب و االجتاه احلضاري يف احلركة الوطنية بني احلربني  -21

 ،"مشكلة العروبة يف اجلزائر"البشري اإلبراهيمي حماضرة بعنوان -148،جملة الثقافة العدد 1938

 .1955عام دار مصر للطباعة، 207ة األصفياء، صألقاها يف ندو 
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 .م1937 اوت ،13م ،6ج الشهاب جملة  -22

 1936 هـ يونيو حزيران 1355عدد ربيع األول  12، م3بن باديس يف جملة الشهاب، ج  -23

 .اجلزائر

 (58)عبد احلميد بن باديس ،تفسري ابن باديس ،منشورات املعارف مؤسسة للنشر و الطبع  -24

جملة  : «رتبية احلوارية دراسة يف إشكالية االختالف والوحدة يف اإلطار اإلسالميعلى القريشي ال /د -25

 .88، العدد  22املسل  املعاصر ، مصر ، السنة 

 .  م1932 –  هـ1351ذي احلجة  8  االثنني – 1العدد   صحيفة السنة  -26

 . 7م ، 5ج الشهاب ، املرأة باديس، ابن  -27

فنية رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف األدب العريب  أقيس خالد. آثار العريب التبسي دراسة -28

 .2007.إشراف تاورتة حممد العيد .جامعة منتوري قسنطينة 

املركز السوداين للبحث العريب. الوطن يف االجتماعية للعلوم جديدة هوية عن حبثا يسني السيد -29

-http://omerhago.blogspot.com/2013/06/blogالعلمي او املوقع 

post_9353.html 
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