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 شكر وعرفان
 

بكل شرف وافتخار أرفع آيات الشكر 

والعرفان إلى أستاذي الدكتور محمد 

له حرصه الشديد منصوري شاكرة 

على تثمين القيمة العلمية، وتفانيه في 

 عمله ووفائه لمهنته.

كما أشكر له صبره معي في هذه 

األطروحة، وسعيه إلخراجها في 

أحسن صورة، فكان نعم المرشد طيلة 

 .   إنجازها 
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 مقدمة

لها التتتتاريو  ووقعهتتتا كبتتتار استتتتطال الشتتتعر أ  يكتتتو  ستتتيد فنتتتو  القتتتوس قتتتد ا  و تتت  حقيقتتتة ستتت    

تت  متت  التت ي العريتت   الفتت   إن تت  دة  الشتتعراع عتتب حقتتة ممنيتتة متعتتد تتح  فكيتتا  األمتتة ببيتت، واحتتد   تتز   متك   ل  م 

رى إىل الستاحة أختأدبيتة خترو  فنتو  م  رغم على ال احلاسعلى تلك ظل قد مهومها وأفراحها يف طيات   و 

مل حيت  النرتر  ويف املقابتل   الفنية  ولعتل ذلتك متا يفستر ميتل ا نستا  بفطرتت  إىل كتل مالت  وقت  علتى األذ

كون   و اآلخر يتمت  بقدرة االحتواع م    رغمعلى ال لفرتة ليس، ابلقصرية  اثل اال تمام ابلش عر اب تمام

أ  يرستم وتورة األدب  -لعلتى األقت-فقتد استتطال الشاملة جلمي  سياجات احلياة ا نستانية  ومت  ذلتك 

 خالس مم  غري قصري. لعامل العريب عامة ويف اجلزائر خاو ةيف ا

فستي  األرجتاع  ثتري املعتاد  يستت لة الدارست  احلديث جيده النرر األديب اجلزائري  فاملط ل  على

ة العربيتة ا ستالمية األوتيلة  الستنطاق متوارده واكتشتاك كنتومه والوقتوك علتى قيمتت  يف بنتاع وتر  الرقافت

 مجي  األوعدة.يف وإحياع الرو  الوطنية والقومية  وذلك إبحداث تغيري شامل 

  جنتتتم الكرتتتريي  متتت  رواد   أتل تتتاالستتتتعمارية الرتتتورة التغيرييتتتة التتتو وقفتتت، يف وجتتت  فرنستتتا وبتتتدعا متتت 

س ل   اال ي أدى دور  "حممد البشري ا برا يم  "الع الن وم الساطعة  ؤ على رأس و  ا وال  ا سالم 

فرض فكره مبنطت  ال ينكتره فقد   ما جعل حق   علينا قائما يف دراسة نرره الرري  األجياس  تالتاريو وحفظ

 اخللود. فكر املوسوع  املتنول  ا الاملاض  وال يتناىف م  املستقبل  ول لك استح  
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 فكتتا    املتنوعتتة املصتتادر صتتية اجلزائريتتة الغزيتترة ا نتتتا  ه الش لتت ياختيتتار  متت   تت ا املنطلتت   جتتاع

املوضتوعات التتو أم تا  .بنرياهنتاهتتود بطتل عتايو الرتورة وستاير ا  واكتتتوى جل األدبيتة كشتفا عنتد اثرره  وقتويف

وعاجلهتتا يف قوالتتة فنيتتة متنوعتتة فستتلوب متفتترد يتمتتت  سصتتائ  فنيتتة تعكتت    ريتترامل  استتتقا ا متت  واقعتت

تقنيتتات اللغتتة التتو م لهتتا منطلقاتتت  الفكريتتة والفنيتتة  وكلفهتتا برستتم مستتاره الكتتتايب يف حكم عبقريتتت  يف التتت

فهتتتو متتتا سنفص تتل فيتتت  يف متتتواط   تلفتتة متتت   تتت ا  والفتتا امللتتتتحم ابلواقتتت   واملت وتتل بتتترو  إستتتالمية عريقتتة

 .البحث

ـــــة يف آاثر الشـــــي  الب": موستتتتتومةاألطروحتتتتتة  وبنتتتتتاع علتتتتتى متتتتتا ستتتتتب  جتتتتتاعت شـــــري الفنـــــون النثري

تعتددة واملتنوعتة لش صتية  ت ا ا مت  اجلوانتة املجانبتا مهم ت -ييف نظر -  و و موضول يعاجل "اإلبراهيمي

األستباب التو دفعتتا إىل أم تا عت   تعدد املوا تة  متنتول املعتارك  موستوع  األفكتار.م  دية األاملصل  

  ذكر:فاختيار البحث يف فنو  النرر ا برا يم  

متتتا وقفتتت، عنتتتده التتت ي كل   اجلتتتزسالقويتتتة  وفستتتلوب   "ا برا يمتتت "الشتتتديد بش صتتتية  إع تتتايب أوال:

اان ألفكتتاره انبهتترت لستتحر بيانتت   وأحسستت، أنتت  األديتتة العبقتتري التت ي يتتتق  تستت ري اللغتتة لتكتتو  ترمجتت

 . ا وبياهنا على لسان ورؤاه وخواطره  فين ل  سحر 

 ت ه مت  رغم علتى التالبتارمة يف رريتو اجلزائتر  و ا وتالحية م  الش صتيات  "ا برا يم " أ    اثنيا:

يف األدب اجلزائتتتري لتتتي   مكانتتتت ابال تمتتتام التتت ي يليتتت  بعظتتتيم  -يف اعتقتتتادي-مل حيتتت   املكانتتتة املرموقتتتة

ستت ل،  تت ا التتنق  خاوتتة فيمتتا يتعلتت  اب تتتوى قتتد و  .بتتل علتتى مستتتوى األدب العتتريب ككتتل  فحستتة

  أكتب مت علي  م  الدراسات. خاوة وأن   يُنظر إليت  علتى أن ت  الفا لرؤاه ا والحية يف حدود ما اط لع،



 مقدمة
 

 د
 

ت  تت ه عاجتتولتت لك  ؛متتة ا ستتالمية قاطبتتةمهتتوم األ معلتتى عتتاتقه واملتت ومم تت أعتتالم النهضتتة ا وتتالحية  

التت ي حيمتتل بتت  ثنتتتا ه ائيتتة لتتت لك ااهتتود الفكتتري اجلبتتار يخطتتوة إح لتكتتو  -هاعلتتى تواضتتع-الدراستتة 

أفتتتىن الشتتتيو ستتتنوات متتت  عمتتتره يف جهتتتاد فكتتتري وروحتتت  يستتتتح  كتتتل رائعتتتة  فقتتتد  مجاليتتتة أستتتلوبية فنيتتتة

 ا جالس والدراسة واال تمام.

الت ديتتد يف إىل جمتتام  كبتتار رجتتاس األديب وأستتلوب  ا وتتالح  بفكتتره  "ا برا يمتت "  اعارتقتت  اثلثــا:

 ت ه  اع بعت بقت مت قيمتة  و الاملهتم آبرره والدارس حقيقة ال يصل إليها إال ذلك القارئ العامل ا سالم  

  فقتتتد دفعتتتتا الرغبتتتة أل  أكتتتو  جالئهتتتاوحباجتتتة إىل الكرتتتري متتت  الدارستتت   رة ضتتتم  اثرره  ئاحلقتتتائ  غتتتا

 واحدة م  القارئ  الكاشف  واملفسري  لا.

الوقوك عند اثرر ا برا يم  يفت  اثفاقا قرائية واسعة  ويكشت  ف عطفا على الس بة الساب ؛رابعا:

ويف  الرتتورة التحريريتتةاحلركتتة ا وتتالحية قبتتل ها قتتو  عنتتد عشتتاق تيوتتإوتتالحية نتترية  ال يتتزاس  عتت  أفكتتار

فتوس قد تبعتث يف نوالفا   وقد رأي، أ  وقفة مطولة عند   ه اآلرر يف دراسة  توا ا املوضوع  هائأثنا

والغتترية علتتى كتتل متت  قتتوة وماستتة وحتتة التتوط  ا وتتالح  الرتتوري  برا يمتت شتتبابنا متتا كتتا  يتمتتت  بتت  ا 

  جديتتتد  وفكتتتر أوتتتيل  كمتتتا قتتتد تكشتتت  عتتت  تلتتتك املعتتتاانة املريتتترة التتتو عاشتتتها الشتتتعة ف  مقوماتتتت  بتتتنت  

 وواجهها بصب ال يوو  وعز ة ال تقهر.  اجلزائري

والتتو رفتت  قتتا مقتتام األدب اجلزائتتري راودتتتا مجلتتة رر ا برا يمتت   آللقيمتتة املوضتتوعية والفنيتتة وأمتتام ا

 اد ا:م  األسئلة مف
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للنهوض مبصلحة البالد وا نسانية قاطبة؟ وما    أ م األشتكاس الفنيتة  واغ كاتبنا أفكاره كي 

ومتتتا  تتتو ستتتر  تتت ه رؤاه ا وتتتالحية؟ ومتتتا  تتت  القيمتتتة الفنيتتتة لتتت ه األشتتتكاس النرريتتتة؟  دبتتتم ضتتتمنهاالتتتو 

إجنتتتا  خططتتت   وإىل أي متتدى استتتتطال بفضتتتلها أ  يستتتهم يفالفصتتاحة التتتو يتمتتتت  قتتتا لستتتا  ا برا يمتتت  

وفيما يت لى فكره املوسوع  الضت م؟ وإىل أي متدى  كت  لصتداه أ   تتد مت  املاضت   تو  ا والحية؟

 احلاضر   و املستقبل؟

بعتتد اببتت  متت   ،كونتتم علينتتا رستتم خطتتة تحتتت  بعنتتوا  الرستتالة األستتئلة املرتبطتتة  إ  ا جابتتة عتت   تت ه

 يت:ت ابلشكل اآلدقد ور و امتة  خوأخريا  مدخلقدمة و م

فصتتل   إىل قس تتمت   وقتتد وجماالهتتتا خصصتتت  لتبيتتا  األنتتوال النرريتتة يف كتتتاابت ا برا يمتت  :األولالبــاب 

األشتتتكاس النرريتتتة التتتو ضتتتم نها ا برا يمتتت  رؤاه الفكريتتتة يف حماولتتتة  عطتتتاع بينتتت، يف الفصتتتل األوس بعتتت  

 ضمنها أكب موضوعات .مث  بين،  تل  اااالت الو وردت وورة عامة حوس   ه الفنو   

 :ةالتاليورد العمل ابلطريقة ف

 األنوال النررية  وتتمرل فيما يل : الفصل األول:

 .الفنيةا برا يم   وأبرمت أ م خصائص  عند  ة املقاسدراسل  خصصت أوال املقال:

أ تم    كما بين،العامة   مث أبرمت خصائص عند ا برا يم وقف، عند ف  اخلطابة  اثنيا اخلطابة: 

 أنوال   ه اخلطة الو وردت ضم  اثرره.

 عند ا برا يم .ها صيصوذلك بت الرسالة  ف  عاجل، في   :ا الرسالةاثلث
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  مث خصصت، دراستة  ت ا الفت  عنتد بصفة عامة يف التوطئة حتدث، في  ع  املقامات :ا املقامةرابع

 ا برا يم .

ك لعالقتتتة الستتترية وأدب الرحلتتتة  وذلتتت خصصتتتت  ملعاجلتتتة فتتت  :ا فـــن الســـري وأدب الـــرح  خامســـ

هما  فتناول، أوال ف  السرية والرتاجم إبعطاع وورة شاملة حوس   ا الفت   مث بينالقرب املوضوع  والفا 

  مث وقفتت، عنتت أدب الرحلتتة إبعطتتاع وتتورة شتتاملة   وتناولتت، رنيتتا "ا برا يمتت "خصصتتت  ابلدراستتة لتتدى 

 عند أ م رحالت ا برا يم .

يدور احلديث في  حوس أ تم القضتا  واملوضتوعات التو داهتا ا برا يمت  عتب فنونت   :الثاينالفصل 

 :حيث تناول، في  ما يل النررية  

وفيت  عترض أل تم القضتا  التو عاجلهتا ا برا يمت  ضتم   ت ا ااتاس  وقتد  : ااجمال االجتمـاعيأوال

 رأة.ألسرة وقضا  التعاو  االجتماع  وقضية املااخرتت منها قضا  

 دا برا يمت  عتب فنونت   وقت شتيد اوفيت  بيتا  ألبترم الترؤى الفكريتة الدينيتة التو  :ا ااجمال الـديياثني

ة ضتتد حمتتا، ثورتتت  اجلفوتتو و   لعقيتتدة ا ستتالميةفهتتم ااختترتت متت  ضتتمنها فهمتت  للقتتراث  الكتتر   و ديتتده ل

 البدل واخلرافات.

بصورة موسعة  حبيث بين، يف اجلزع األوس من  أ م القضتا  اخلارجيتة   : تناولتا ااجمال السياسياثلث

وقضتتا  املشتترق ا ستتالم   مث قضتتا    التتو تناولتتا قلتتم ا برا يمتت   وقتتد اختترتت منهتتا القضتتية الفلستتطينية

كمتتا خصصتت، اجلتتزع البتتاق  لتوضتتي  أ تتم القضتتا  الداخليتتة التتو وتتور ا ا برا يمتت  عتتب    املغتترب العتتريب
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  وقتد وقفت، عنتد قضتية االستتعمار ابعتبار تا القضتية اجلو ريتة التو تتدور حولتا معظتم الفنتو  النرريتة فنون 

فصتل التدي  عند ا برا يم   كما تناول، أيضا إحدى أ م   ه القضتا  السياستية والتو تتمرتل يف قضتية 

 .ةمو ع  احلك

لرتبيتة والتعلتيم  كمتا بينت، رأيت  يف وقف، عند اثرائ  حتوس قضتية اوقد  :ا ااجمال الثقايف والرتبويرابع

 قضية التعليم العريب احلر.

معظتتتم فيتتت  خصصتتت،  تتت ا البتتتاب لدراستتتة ا تتتتوى الفتتتا لنرتتتر ا برا يمتتت   حيتتتث تناولتتت،  :ينالبـــاب الثـــا

إىل ثالثتتتة   مث قستتتمت عتتتام بتمهيتتتدالقضتتتا  الفنيتتتة الكتتتبى التتتو حتتتتيس إببداعتتت  األديب مستتتتهلة  تتت ا البتتتاب 

 فصوس كما يل :

البنتتاع اللغتتوي لفنتتو  روافتتد اللغتتة ا برا يميتتة ومكوانهتتتا  مث وقفتت، عنتتد تناولتت، فيتت   الفصــل األول:

مفتردات وتراكيتة وبنتاع   ة مع م ي، موسوعفوو يعة لغت  الكتابية مث ا برا يم   حيث حتدث، ع  طب

فتحتتدث،   ررهاث لوقتتوك عنتتد أستتلوب  املتنتتول يفلفعليتتة  مث خصصتت، جتتزعا كبتتريا متت  الدراستتة و امسيتتة مجتتل 

 ..واالستهزاع والتهكم وغري ا.  ع  مناذ  م    ه األسالية مبا فيها الس رية والتعري

اع دمعنتد القت الصتورةللبناع البالغ  لدى ا برا يم   ووقف، عنتد مفهتوم   خصصت الفصل الثاين:

 .وا دث  مث حتدث، ع  أ م أنوال الصور البيانية م  تشبيهية واستعارية وكنائية
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فيت  بيتا  للت وق البتديع  ا برا يمت  حيتث وقفت، عنتد أ تم القضتا  البديعيتة التو  الفصل الثالث:

تت   فتناولتت، ا ستتنات اللفظيتتة مركتتزة علتتى جانتتة االقتبتتاس متت  القتتراث  الكتتر  ومتت  احلتتديث  ح، فنونتتوش 

 النبوي الشري   وك لك الس    ولزوم ما ال يلزم.

املعنويتتتتة معتمتتتتدة يف ذلتتتتك علتتتتى دراستتتتة الطبتتتتاق والتكتتتترار كنمتتتتاذ  كمتتتتا تناولتتتت، أيضتتتتا ا ستتتتنات 

 للدراسة.

بشتكل  فنتو  النرتر ا برا يمت ونتتائم استتقيتها مت  مالحظتات إىل  ت ا البحتث  ةمتاخخلص، يف و 

 .عام

وعلى الرغم م  الرراع ال ي يطب  كتاابت ا برا يم  إال أ  ما كتة حول  يعد يف جممل  غري كتاك 

الفكتتر املوستتوع  وحتت   أوتتل ابلبحتتث إىل املبتغتتى فقتتد عمتتدت إىل جمموعتتة متت  املصتتادر لإلحاطتتة قتت ا 

واملراج   متر ل، يف مدو نة البحث:" اثرر االبرا يم "  و"عيو  البصائر"  و"ا برا يم  يف قلة املعركة". 

زائريتة"  و"دراستات واملراج  غري املباشرة و   املساعدة  أذكر منها على سبيل التمريل:"احلركة الوطنيتة اجل

يف األدب اجلزائري احلديث"أليب القاسم سعد هللا  و"بناع الن ست  الفكتري عنتد البشتري االبرا يمت " ألمتد 

  و"نرتتر ا برا يمتت "  متتد العيتتد رورتتتة" وغري تتا نيستتة بركتتات درارأل "أدب النضتتاس يف اجلزائتتربتتوقرورة  و"

 ئمة املصادر واملراج .م  األحباث والد راسات الو مت  ثبتها يف قا

 للغتو  يف  ملتنهم التحليلت  االستتقرائ دراستة فقتد استتعن، اب ت ه الأما ع  املنهم الت ي اتبعتت  يف 

أفكار ا برا يم   ووو  رؤاه الفكرية مث حتليلهتا وفت  معطيتات املتنهم التتارذ  الت ي يكشت  الظتروك 

 على أفكاره ومواقف .  وابلتايل يوض  انعكاساهتا  الزمانية املؤثرة يف كتاابت 



 مقدمة
 

 ط
 

ويف كل ذلك اعرتضتا كباق  الباحر  عراقيل  سواع م  حيث املراجت  أم مت  حيتث تفستري بعت  

القضتتا  الغامضتتة يف اثرر الشتتيو  بتترغم حمتتاواليت شتترحها ولكنهتتا وجتتدت طريقهتتا إىل احلتتل بكرتترة البحتتث 

متتت  يف الكتابتتتة  تتتو أستتتلوب فتتتاخر والتنقيتتتة  ومل أكتتت  أشتتتعر ابلضتتتي  منهتتتا  دراكتتت  أ  أستتتلوب ا برا ي

 يتطلة قارائ مستفزا ووبورا يعيد القراعة مرات عديدة ليحيس بفكره ُخبا.

وأشتتري يف اخلتتتام أنتتا مل أتنتتاوس ابلدراستتة كتتل الفنتتو  النرريتتة التتو وقآعهتتا ا برا يمتت  عتتب اثرره؛ فقتتد 

توائهتا علتى منه يتت  مت  مقدمتتة أدرجت، بعت  متا مستاه تصتتديرا أو متهيتدا أو تعليقتا ضتم  فت  املقتتاس الح

لبت  الفنيتة علتى اعتبتار ضت امة القو  أدآعت  أنتا أحطت، بكتل اجلوانتة املكونتة وعرض وخامتة  كمتا أنتا ال

 املوضول.

التدكتور األستتاذ بفضل م  أستاذي املشترك  مثم  هللا  توفي  أخريا   ا جهدي  إ  انس القبوس فب

ال ي رعتاه منت  أ  كتا  فكترة حت   استتوى يف وتورت  األخترية فلت  متا  كتل  الش تكر  علتى  حممد منصوري

نصح   وتوجيهت   وتبصتريي فخطائ  كمتا أتوجت  فخلت  عبتارات الشتكر والتقتدير إىل كتل مت  قتدم يل 

 يد املساعدة والنص .

ستتبيل إختترا   والشتتكر مووتتوس إىل كتتل أستتات يت أعضتتاع جلنتتة املناقشتتة علتتى متتا بتت لوه متت  جهتتد يف

 األطروحة يف وورة أحس   فلهم ما جزيل الشكر ومجيل العرفا .

 وهللا م  وراع القصد.
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 حملا  من عصر اإلبراهيمي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل

  حملا  من عصر اإلبراهيمي

 (1962-1954فرتة االحت ل الفرنسي )

 يف اجلزائرأوال: الوضع السياسي  -
 اثنيا: الوضع االجتماعي يف اجلزائر -
 اثلثا: الوضع الثقايف يف اجلزائر -
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 حملا  من عصر اإلبراهيمي:

ظالمها بعبقرية  يرسل هللا إليها نورًا خفيا  حو مة  ويت مم حالااألما يشتد ليل عند

عظماع ا نسانية سواع كانوا أنبياع أو  العلماع واملصلح  م  خالصة  وينري درقا حبكمة وثبات

يظهرو  يف عصور االضطراب الفكري عندما ختتلس السبل    رجاس فكر أو قادة شعوب

وتشتد األممات  وينتشر الظلم والظالس والنفاق  ول لك ابت ظهور العظماع  وتتضارب املفا يم

  وم  (1)مبا يصاحبهم م  وع  يف سري حركة التاريومرتبطا مبا يسبقهم م  إر اوات وحتركات  و 

 مث  هنوضهم لتقد  احللوس الو تلي  مبستوى الوض  القائم لألمة يف ش  اااالت.

وألن   ال تكاد تن و أمة م  أتثريات مصائة عصر ا مهما أحيط، بسيا  العباقرة  ف لك 

أل  عوائ  الد ر مصاحبة لإلنسا  من  نش ت  األوىل؛ ول لك يتطل ة الوووس إىل حتديد سياسة 

واضحة  يقاظ وع  األمة وفكر ا  وتعبئتها قراعة أتملية عميقة لواق  ااتم   ودراسة شاملة 

يف  تل  جماالت  األمةناور   ا الواق   وتتب  لكل األحداث الو مرت ومتر قا لكل ع

 .(2)احلياة

وعلي  فإ  التفط  لرو  العصر   و أسلم الطرق  برام عظمة الش صية الو تسعى لقلة 

الواق  إىل شكل  الالئ   و  ا ما يدفعنا إىل رسم وورة شاملة لعصر ا برا يم  وما حييس ب  م  

إىل إبرام قيمة ا برا يم  يف تغيري واق  بالده إىل األحس    -على ضوئها-ك لك  نصل ظرو 

                                                           
 .36، ص 1980، الجزائر، 2ينظر محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط (1)

، 2ينظر، عبد القادر فضيل، التربية عند اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، مجلة الوعي، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، عدد  (2)

 .45، ص 2010
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مل يعو لنفس  وإمنا عاش لدين  ووطن  ولغت  »وم  مث نق  عند عظمة وعبقرية   ا الرجل ال ي 

 .(1)«وبا ملت   وتلك    العظمة  وذلك أبرم مظا ر ا يف حيات  وبعد ممات 

  ومعرفة أ م الظروك الو شكل، مناخ   وا حاطة مب تل  فتحليل عصر ا برا يم 

املشاكل الو كا  يت بس فيها شعب  يكش  لنا ع  أ م القضا  الو ساس ألجلها حبه  وأتمل، 

عطاع حضاري »لا نفسيت  ومشاعره  وانعكس، يف اثرره  أل  جو ر األدب يكم  يف كون  

  كما يتفاعل أيضا م  (2)«يعيو فيها فيتبنا ا ويقود ايتفاعل مباشرة وابستمرار م  البيئة الو 

العصر ال ي يولد في  فيسايره وحيتوي   ول لك يعد األدب انعكاسا للواق   ووورة للحياة وتعبريا 

  فااتم  بكل ما حييس ب  م  ظروك  و األرض الو با فيها (3)عنها يؤثر فيها ويت ثر قا

وال   (4)ابلش رة وإمهاس أولها ال ي تنب، في  ضراب م  الظالساألدب  ول لك يعد االعتناع 

نع ة إذا عندما نقر  ف  أدب ا برا يم  كا  مرافقا لواق  اجلزائر وساوة أثناع الرورة التحريرية 

وما قبلها فس ل أحداثها  ونقل مآسيها  وسرد ثوراهتا  وجمد بطوالهتا  ووور وحشية فرنسا 

 ه الشعة اجلزائري.وأساليبها القمعية  ا

وأتسيسا لكل ذلك جيدر بنا أ  نق  وقفة شاملة ل ا الواق  ال ي مت   ع  أحداث 

ول دت عباقرة ف جنب، اثررًا ال يستها  قا يف مكتبة األدب اجلزائري وخن  ابل كر يف   ا املوق  

                                                           
 .28، ص 2مسعود فلوسي، مقياس الرجولة والعظمة في نظر اإلمام اإلبراهيمي، مجلة الوعي، ع (1)

 .13، ص 1981، 1بيروت، ط للماليينب الرفض والتحرير، دار العلم نور سلمان، األدب الجزائري في رحا (2)

 .13، د ت، ص 1ينظر، محمد الطاهر يحياوي، أحاديث في األدب والنقد، شركة شهاب، الجزائر، ط (3)

،        1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1954-1931ينظر، عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجزائر  (4)

 .23ص 
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 على اجلزائري  يف الشيو "البشري ا برا يم " ال ي يعد نعمة رابنية أنعم قا هللا سبحان  وتعاىل

 أوعة فرتات ررذهم؛ ألن  عاش أغلة حيات  يف ظل االحتالس الفرنس .

وجيدر بنا يف   ا املوق  أ  نرسم وورة  تصرة لواق  اجلزائر يف عهد ا برا يم  مركزي  

على فرتة االحتالس الفرنس  ابعتبار ا الفرتة األكرر سواًدا يف حياة اجلزائري   وذلك يف بع  

جماالت احلياة إذ ال  كننا ا حاطة بكل األحداث والوقائ  يف   ا املدخل  وإمنا هندك إىل رسم 

وورة جد  تصرة لظروك اجلزائر يف بع  امليادي   و سة فهنا أرضية واحلة  نبات مثرات 

ا برا يم  يف عيو  القراع عب منت األطروحة  ول لك نتفادى اخلوض يف تفاويل اجلزئيات 

 نرسم الصورة ابختصار شديد يف شكل ومضات خاطفة.و 

 أوال: الوضع السياسي يف اجلزائر

الوقوك على الواق  السياس  يف فرتة االحتالس الفرنس  يوح  مبدى الظلم ال ي تعرض ل  

مرحلة قامتة م  الظلم واجلبوت »الشعة م  قبل االستعمار  فقد دخل، اجلزائر حينها 

  ووجد الشعة نفس  حماورا يف (1)«لعملية تقتيل وتع ية مجاعية والوحشية  وأوبح، مرتعا

أرض  يواج  املوت يف كل حلظة  فالطريا  الفرنس  كا  يلق  اثالك القنابل على الص ور وعلى 

   ويهدد الكبار والصغار دو  رمة وال شفقة.(2)املواطن  معا  فيحرق القرى والسكا  واألش ار

                                                           
 .16، ص 1987، 1يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية، قسنطينة، ط (1)

 .9، ص 1982ر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، ينظر، عبد هللا ركيبي، األوراس في الشع (2)
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ابالضطراب والعن  »السياسية يف اجلزائر يف فرتة االحتالس الفرنس لقد ات سم، احلياة 

  (1)«املستمري   فاجلزائريو  ما رق  لم جف   وال  دأ لم ابس  طوس   ه الفرتة الزمنية املظلمة

فقد عاشوا حياة  ائ ة اتسم، ابلقل  والتوتر واألمل والت مر  فاملستعمر كا  يهدد حياهتم 

حمور   ا االضطراب »  بطغيان  وجبوت  وظلم   ووجوده يف بلد م  و وكياهنم واستقرار م

 .(2)«السياس  املستمر

وقد انتهم املستعمر سياسة الظلم واجلور ضد الشعة اجلزائري  وكا  يفرض سلسلة م  

*)القوان  اجلائرة
3

يف عامل التشري  ا نساين  طم  قا حقوق ا نسا  اجلزائري طمسا حما قا  (

ش صيت  وقضى على كيان   فلم يرتك ل  جماال للحرية ح  يف قضاع أبسس حاجات   إذ علي  أ  

نتا يك عتت  سلة ممتلكاتت   وإغالق مساجده وحتويل  أيخ  ا ذ  ح  يف حتركاتت  اخلاوتة 

استحال، إىل أطالس ك هنا مل تغ  ابألم  »ائ   وخترية مدارس  الو العديد منها إىل كن

 .(34)«شيئا

وقد ُعرك ع  الشعة اجلزائري خنوت  وماست  وتعلق  الشديد مببادئ  وقيم   ل لك كان، 

ل   ردة فعل أعن  مما يتصور االستعمار خاوة ح  يتعل  األمر بعرض  وشرف   فهناك مبادئ  

4)املقدسة والقومية عندما ترتدد  عل الشعة مستعدا للرورةكا سالم واألرض 
5

  ولدف  األروا  (

يف سبيلها  وقد استنكر الشعة فكمل    ه السياسة الظاملة  وعارض   ه القوان  اجلائرة الو 
                                                           

 . 10، ص 1954-1931عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجزائر  (1)

 .11المرجع نفسه، ص  (2)

 خصية وأرزاقه وممتلكاته...نذكر من هذه القوانين الجائرة مصادرة األراضي الجزائرية، وتجريد الشعب من مقوماته الش (*)

 . 38ينظر، محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، ص  (4)، (3)

 . 38ينظر، محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، ص  (4)

 



 مدخل

 

18 
 

أتثر جلبوهتا العديد م  الفرنسي  أنفسهم واعتبو ا ضغطا على الرعا  يشاب  بقا  العصور 

 .(1)الوسطى

سلطة قانونية و   »ويف ظل   ه الظروك القاسية وجد اجلزائري نفس  خاضعا لسلطت : 

سلطة ابري   وسلطة فعلية و   اجلزائر  أما سيدان املعم ر فإن   ارس كال السلطت : فهو فرنس  

ال  نا وال  ناك  يف يف بتاري  وجزائتري يف اجلزائتر  أمتتا اجلزائري فتتتتال حتتتتوس وال قتتتتتتوة وال سلطة 

 .(2)«ابري  غائة حم ور  ويف اجلزائر قاور حم ور

وأمام   ا الت مر العام ال ي كا  يبدي  الشعة اجلزائري جراع   ه السياسة القمعية  كا  

ال يكاد االستعمار ذمد واحدة منها »الشعة يعب ع  رفض  املطل  لا إبشعاس ثورات ملتهبة 

بزعامة أبطاس أدركوا أ  ما أخ  ابلقوة ال يسرتد إال ابلقوة   (3)« ناك  نا  ح  تضطرم ل  أخرى

فانف رت الرورة التحريرية الو فرضتها األحداث وسياسة االستعمار اخلبيرة  واشتد ظالم اجلزائري 

يصاحب  نور األمل يف ختلي  البالد م  االستعمار  ودخل الطرفا  معارك حامسة اتبع، أثناع ا 

ورخات الوطني  »لو كان، حتوس دو  أ  يسم  االستعمار الفرنس  فرنسا سياسة العناد ا

  وكان، فرنسا تو م اجلزائري  حبس  نوا  ا يف التكفل قم  و و يف (4)«واملصلح  املدوية

حقيقة األمر تصرك ال يغدو أ  يكو  مراوغة م  أجل رب  الوق، للتوغل يف االستيطا   

 رى.وامتصا  غضة اجلزائري  م  جهة أخ

                                                           
 .251-90، ص 1983، 3، الجزائر، ط2، ج1930-1900ينظر، أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية  (1)

 .125فرحات عباس، ليل االستعمار، ترجمة أبو بكر رحال، د ط، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، د ت، ص  (2)

 .11عبد الملك مرتاض، فنون النثر األبي في الجزائر، ص  (3)

 .296، ص 2أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية، ج (4)
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وجممل القوس فإ  الوض  السياس  يف فرتة االحتالس الفرنس  الو عايشها ا برا يم  كا  

وضعا متميزا مضطراب مظلما ومزر  يف ش  اااالت  وكل  األسالية املست دمة م  قبل فرنسا 

ض تُعد مشاري  ل ر  الرماد يف األع  تل   إليها السلطات االستعمارية لتحقي  أغراضها  وفر 

  يمنتها  وقد أدى   ا الوض  املت مم إىل تد ور احلياة يف ش  جماالهتا.

كل   ه الظروك واألوضال املزرية نلم  وور ا يف اثرر ا برا يم  بش ع م  التفصيل؛ 

أل  ا نسا  اب  بيئت  وقد أتثر ا برا يم  ق ه الظروك القا رة الو مر ت قا بالده فحارب 

ال نشطا يف ش  جماالت احلياة  وسنكش  ع  أ م مداخالت  يف   ا بقلم  وكا  عضوا فعا

اااس يف ابب ا توى املوضوع  ابلتطرق أل م ما ورد يف اثرره يف اااس السياس   وأيضا يف بقية 

 اااالت.

 اثنيا: الوضع االجتماعي يف اجلزائر

ة فئات  ختتل  كل فئة لقد كا  ااتم  اجلزائري قبل االحتالس الفرنس  منقسما إىل عد

حسة طبيعتها االجتماعية ومكانتها م  حيث االمتيامات  ولك  تتف  كل الفئات يف تكملة 

بعضها البع  م  حيث ممارسة نشاطاهتا املتعددة  وكان،   ه الطبقات ختتل  يف مستوا ا 

 .(1)املعيش  ابختالك املد  واألر ك حسة مداخيل كل جمموعة سكانية

                                                           
 .161-160، ص 1969، 3تبة األنجلومصرية، طينظر، صالح العقاد، المغرب العربي، المك (1)
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تالس فقد انقسم ااتم  اجلزائري بفعل السياسة الفرنسية قسم  مها ااموعة أما بعد االح

األوربية واجلالية اليهودية  والفئة اجلزائرية املسلمة  وتبعا ل ا التقسيم كان، الطبقة األوىل تتمت  

وذلك بدعم م  السياسة الفرنسية الو كان،  (1)حبقوق وامتيامات على حساب أوحاب األرض

متنحهم أراض جزائرية مسلوبة عمدا م  أوحاقا  ومتكنوا مبرور الزم  م  السيطرة الكاملة على 

  ويؤكد ذلك ما ورد يف تقرير جلنة التحقي  البملانية يف (2)املصاحل االقتصادية واحليوية يف البالد

وهنبنا »قائال:  -بكل جرأة–تمردي  ال ي اعرتك نوفمب على لسا  أحد املستعمري  امل

املمتلكات الو وعدان ابحرتامها كما وضعنا أيدينا على املمتلكات اخلاوة م  غري أ  نعط  

ألوحاقا أي تعوي   بل لقد ذ بنا إىل أبعد م  ذلك يف بع  األحيا   ف جبان أوحاب 

  د ر م  بل وح  مث  هتد  املساجد  لقد األمالك الو استحوذان عليها على أ  يدفعوا مث  هتد

اعتدينا على حرمات املساجد واملقابر واملنامس واألماك  املقدسة عند املسلم   لقد قتلنا رجاال 

حيملو  رخ  املرور الو أعطينا ا لم  كما أننا ذحبنا كرريا م  اجلزائري  لشبهة عارضة  لقد 

بريئة  لقد حاكمنا رجاال يقدسهم السكا  اجلزائريو  ال لش ع أبدان قبائل فكملها تب  بعد أهنا 

 .(3)«إال ألهنم  رؤوا على التعرض لغضبنا

إ    ا االعرتاك اخلطري يعك  مه ية فرنسا يف التعامل م  السكا  وااتم   ويصور 

ري  احلالة السيئة الو كا  عليها الشعة إاب  الرورة  فقد ضي  املستعمر اخلناق على اجلزائ

                                                           
ينظر، بشير فايد، قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ البشير اإلبراهيمي واألمير شكيب أرسالن، دراسة تاريخية وفكرية مقارنة،  (1)

 .54، ص 2010-2009، جامعة منتوري، 1ج

ينظر، عبد الكريم بوصفصاف، األبعاد الثقافية واالجتماعية والسياسية في حركتي محمد عبدو وعبد الحميد بن باديس، دكتوراه دولة،  (2)

 .63-62، ص 1997-1996، جامعة تونس األولى، 1ج

 .4، ص 1957، 18مجلة المقاومة الجزائرية، عدد  (3)
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وخاوة يف األر ك بت ريد م م  أراضيهم  وإثقاس كوا لهم ابلضرائة وتع يز م اقتصاد  بكل 

الوسائل  إضافة إىل مجي  حماوالت املسو والت وية لكل الركائز الو  م  اجلزائري  وتلم مشلهم  

صومات إىل فقد حاوس املستعمر القضاع على الدي  ا سالم   وقام بت زئة القضاع  وإحالة اخل

القاض  الفرنس  لطم  الش صية اجلزائرية  كما غرس فكرة الت نيد ا جباري يف اجليو 

 .(1)اجلماعية الواسعة الفرنس  وفرضها على اجلزائري  لتفكيك مشل الشعة نتي ة ال رة

واستمرت سياسة التشريد م  قبل فرنسا لتم  كل فئات الشعة اجلزائري  فف  الري  مت 

السكا  و هيلهم ونفيهم إىل اجلباس والفيايف والقفار ح  حتوس الفالحو  إىل بؤساع تفقري 

فانتشر الفقر واجلول واحلرما  واااعة واملوت بشكل واس   و  ا الوض  املؤمل مشاب   (2)ومشردي 

وال ي ارُتكب، في  جمامر فاق، يف وحشيتها حدود التصور ضد   1945ماي  8ملا حدث يوم 

عزس خرجوا بكل براعة إىل الشوارل يهتفو  بطريقة سلمية م كري  فرنسا بوقفتهم إىل أبر ع 

أل  جزائري رجاال ونساع وإبحراق الد ر   45جانبها خالس احلرب  فكاف هتم بقتل أكرر م  

  فكان، احلياة االجتماعية يف   ه الفرتة مضطربة مؤملة و ائ ة  (3)وانتهاك احلرمات ا نسانية

وأوب  الفرد اجلزائري يبحث ع  الروب م    ا الوض  املزري  و األقطار العربية وا سالمية 

فاملهاجرو  ال ي  دفعهم الفقر »وح   و أوراب غري أ  لعنة املستعمر حلقتهم ح  يف   رهتم 

                                                           
 .127، ص 1976ينظر جوليان شارل أندري، إفريقيا الشمالية تسير، ترجمة المنجي سليم وآخرون، تونس، الدار التونسية، دط،  (1)

 .56، ص 1ينظر، بشير فايد، قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ البشير اإلبراهيمي واألمير شكيب أرسالن، ج (2)

 .57ينظر، نفسه، ص  (3)
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  مصدر للرمق خار  وطنهم بعد هنة ثرواهتم واالستيالع على واالضطهاد إىل البحث ع

 .(1)«أراضيهم يتعرضو  للظلم واالضطهاد يف فرنسا خاوة

أما وض  املرأة فقد كا  مزر  يف ش  امليادي  الرقافية واالجتماعية واالقتصادية بسبة 

و  ا امرأة مرقفة   الوض  العام للبالد الناجم ع  السياسة القهرية الفرنسية حيث يندر وجود

وقد عاجل ا برا يم  قضية   (2)احلرما  يتصل بوض  الرجل نفس  وأتثره ابلسياسة االستعمارية

املرأة يف اثرره وعمل على دعمها واحلفاظ على حقوقها مبا يتصل ابلشرل و نحها مكانتها 

 الالئقة.

طويال يف حتليلها  وعموما فقد أتثر ا برا يم  بكل   ه األوضال املزرية وساس حبه

وعالجها والبحث ع  حلولا  فحث على التعاو  االجتماع  وعاجل قضية املرأة والعديد م  

 القضا  االجتماعية الو سنعرض لا بش ع م  التفصيل يف مواقعها م    ا البحث.

 اثلثا: الوضع الثقايف يف اجلزائر

الرقافة »يتف  الباحرو  واملؤرخو  ال ي  عاجلوا فرتة االستعمار الفرنس  يف اجلزائر على أ  

كانوا يتقنو  القراعة   -فرتة االحتالس -العربية كان، مزد رة نسبيا  وأ  معظم السكا  اجلزائري  

                                                           
 .57أندري، إفريقيا الشمالية تسير، ص  جوليان شارل (1)

 .46ص ، 2010دار الهدى، ( ينظر، أحمد شرفي الرفاعي، الشعر الوطني الجزائري، 2)
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واملد  منتشرة عب األر ك  (1)«واحلساب وأ  عدد املدارس كا  يفوق ألف  مدرسة !والكتابة

 على حد سواع.

أما بعد االحتالس الفرنس  يف اجلزائر فقد تغريت األوضال بفعل سياسة االضطهاد للرقافة 

  فقد فرض املستعمر لغت  من  (2)واللغة الوطنية واعتماد الت هيل والفرنسة وا دما  والتغرية

  واخت ت فرنسا ألجل (3)ااالحتالس مت ا ال اللغة العربية  بل واعتب ا لغة أجنبية يف عقر دار 

ذلك إجراعات سياسية  فحرم، املراكز الرقافية م  موارد ا املالية امل صصة  واستول، على 

  وأوب  فت  مدرسة يف نظر ا (4)بنا ت التدري   وفرض، لغتها يف ميدا  التعليم والقضاع

 .(5)«أخطر م  فت  مصن   نتا  األسلحة وال خائر»

يف طم  الرقافة العربية ا سالمية تنب  ع  إدراك وال ف    ه  إ    ه الرغبة القوية

  (6)الرقافة    العائ  الرئي  ال ي  ك  أ  يتصدى لسياستها القامعة واملشو ة واملاس ة

ول لك وجة طمسها مهما كا  الرم   فه  هتدك إىل إحداث حتوس ج ري يف الفكر القوم  

  (7)رذ  وتربطها يف اآل  ذات  ابللغة والفكر الفرنسي لتقط  ولة الشعة اجلزائري برقافت  ور

وهتاطل، ب لك القرارات والقوان  لت سيد   ا الطم  للرقافة العربية وامتدت ح  إىل س    

فلقد شهدت اجلزائر مناظر   لة »للتعليم م  اارم  واللصو   مدرسة ينش  كل م  حياوس أ 

                                                           
 .60فرحات عباس، ليل االستعمار، ص  (1)

 .104، ص 1981، الجزائر، د ط، 1956-1913ينظر، رابح تركي، التعليم القومي والشخصية الجزائرية  (2)

 .33ينظر د أحمد شرفي الرفاعي، الشعر الوطني الجزائري، ص  (3)

 .33ينظر، نفسه، ص  (4)

 .90، ص 1992الفضيل الورثيالني، الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط،  (5)

 .57، ص 1985، 85الجزائر، ع ينظر، أحمد محساس، التعليم والثقافة في الجزائر، خالل الحقبة االستعمارية، مجلة الثقافة،  (6)

 .33ينظر، أحمد شرفي الرفاعي، الشعر الوطني الجزائري، ص  (7)
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موكة اللصو  والقتلة واارم   اكمتهم على وعيد يساق فيها معلمو اللغة العربية يف 

 .(1)«واحد

وقد اقتنع، فرنسا ف  بعث الش صية اجلزائرية وارتباطها بتارذها ولغتها ودينها سيفك كل 

قيود ا  ويفت  لا اثفاقا واسعة عب مجي  جماالت احلياة  ويصاحة   ا االنفتا  أتثريات عديدة 

س   و و األمر ال ي أدركت  ا دارة الفرنسية من  بداية االحتالس خاوة يف اجلانة السياس  نف

  وقد خطط، لكل ذلك فسمح، (2)مما دفعها إىل اضطهاد اللغة الوطنية وطم  معاملها

ابلتعليم يف املدارس الفرنسية م  أجل خل  خنبة ثقافية وسياسية مفرنسة  تستعملها ك داة  دم 

 .(3)ملقومات الش صية اجلزائرية

 الوق، ال ي حارب املستعمر اللغة العربية واعتب ا أجنبية يف دار ا ش    تعل م اللغة ويف

الفرنسية  وكا   دف  يف ذلك إنشاع طبقة م  اجلزائري  تتق  لغت  وتتشب  آبداب  وحتمل مع  لواع 

ة ب    وكا  يهدك يف كل ذلك إىل إحداث فتن(4)الدعوة إىل الفرنسية والت عل  حبضارة املستعمر

أبناع اجلزائر ليدفعهم للن زال فيما بينهم  وقد جن  يف ذلك إىل حد  كبري  ف وب  املت رجو  م  

  ولكنهم تفطنوا مبرور (5)«ال يرو  احلياة إال  يف ظل    وال التقدم إال يف الس ري يف ركاب »معا ده 

 تعددت املواق .الزم  ل ه السياسة القاتلة  وأدركوا أ  املستعمر يظل عدوا مهما 

                                                           
 .90الفضيل الورثيالني، الجزائر الثائرة، ص  (1)

 .34ينظر، أحمد شرفي الرفاعي، الشعر الوطني الجزائري، ص  (2)

 .198، ص 2ينظر، أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية، ج (3)

 .32يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا دراسة فنية تحليلية، ص  (4)

 .32، ص نفسه (5)
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وأما ع  الظروك الو كان، حميطة ابملتعلم  فكان، غري مناسبة متاما نتي ة الوض  

االجتماع  املزري وال ي انعك  على مجي  اااالت خاوة يف األر ك  واستمر املستعمر يف 

وكتبها  نشر مسوم  وقوفا ضد  التعليم العريب  فاستوىل على املكتبات العمومية  وهنة  طوطاهتا

  وامتدت يده إس كل ما  ، بصلة للوض  الرقايف  ودخل يف ورال م  (1)وأحرق معظم اثرر ا

الن  بة الواعية  وحارب حركات التعليم احلر  الو سع، إىل فت  مدارس حر ة  وتوعية الشعة 

اد بضرورة الترق  واخلرو  م  دائرة اجلهل  غري أ  نتائم   ه احلركة ظل، ضئيلة بسبة اضطه

 .(2)احلكومة الفرنسية وطم  كل حماولة  نقاذ األبناع م  اجلهل

وأما ع  الصحافة اجلزائرية فقد ظهرت ابللغة العربية يف مطل  القر  العشري   ولكنها 

ظل، حت، الرقابة االستعمارية  واستهدفتها يف مضموهنا وا ا ها  وتعرض، للضغس والتوقي  

قليلة م  وحيفة عربية ال تتمل  االستعمار  وال تبارك فما أ  تصدر أعداد »واملصادرة  

أ  ختر  -نتي ة ومود ا وحتديها-مساعي   ح  يالحقها ويضي  عليها اخلناق  مث ال تلبث 

  وقد عاىن ا برا يم  الكرري م  الويالت م  وراع   ه السياسة (3)«شهيدة بفعل قرار التعطيل

 الفرنسية  ولكن  تصدى لا حبكمة وثبات.

عموما ما  ك  است الو  ع  الوض  الرقايف يف عصر ا برا يم  أن  كا  وضعا مت ثرا 

بكل السلبيات الو جنم، ع  االحتالس الفرنس   فقد كادت احلياة الرقافية أ  تنعدم بسبة 

سياسة االستعمار  اه الرقافة العربية  وقد برم ذلك م  خالس قلة ا نتا  الفكري ال ي كا  
                                                           

 .94ينظر، رابح تركي، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، ص  (1)

 .225، ص 1963، القاهرة، دار المعارف، د ط، 2ينظر، اإلبراهيمي محمد البشير، عيون البصائر، ج (2)

 .33صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا دراسة فنية تحليلية، ص  يحي الشيخ (3)



 مدخل

 

26 
 

يا  م  القيود املفروضة على املرقف   إال أ  ا برا يم  وأمرال  مم  يدركو  قيمة الرقافة حماطا بس

مل يسمحوا  -ن كر على رأسهم ب  ابدي  -يف تنوير العقوس  والنهوض ابلبالد يف مجي  امليادي  

ق ا الوض  املزري  بل وعملوا ما يف وسعهم م  أجل بعث الوع  واحلفاظ على ركائز الوط  

ومقومات  السياسية  وسنحاوس تغطية   ا اجلانة م  الدراسة يف ابب ا توى املوضوع  لنرر 

 ا برا يم  يف اااس الرقايف ابلتطرق أل م نشاطات ا برا يم  يف   ا امليدا .

وإمجاال لعب، كل   ه األوضال الرقافية والسياسية واالجتماعية وغري ا دورا كبريا يف حياة 

وانعكس، اثرر ا عب قلم   فرتك أفكارا يف التوعية ال يزاس ودا ا قائما إىل يومنا ا برا يم  

   ا.
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 توطئة

لتبليغ رسالت  ا والحية؛ ألن  كا  ابلدرجة األدب ابلنسبة لإلبرا يم  وسيلة فنية  ديع

أ  األدب كا  يدرك جيدا نفس   األوىل عاملا مصلحا  وجما دا مت لقا بعلم  وقلم   ويف الوق، 

  (1)ببساطة تعبري ع  ا نسا  يف   ه احلياة عنها  يؤثر فيها ويت ثر قا  فهو وورة للحياة وتعبري

اقا يف فهم أوضال األمة وتش ي  أمراضها يعد سب  وع  كل ما حييس ب  م  مؤثرات؛ ول لك 

هنضة أدبية وفكرية تدس عليها وتقود اجلما ري ورسم مستقبلها  فكان، الرورات غالبا ما تسبقها 

 م  أجل الوووس إىل وع  حضاري يتماشى م  مقتضيات العصر. (2)إىل طريقها

  وعبقرية يف الفكر  وإرادة وقد دعا ا برا يم  إىل ذلك بكل ما أويت م  براعة يف القوس

يف التغيري  مت  ا م  األدب وسيلة لتبليغ دعوت  وأداة لبلوغ مقصده  فوجد نفس  جمبا على أ  

يكو  وحفيا ما را  وخطيبا ابرعا  يستعمل القلم البليغ يف تدبيم املقاالت الصحفية املتنوعة  

الرسالة  دارة بع  شؤو      فعمل ويستعمل اللسا  الفصي  يف إلقاع اخلطة وا اضرات  ويست

  ع  روح  ببع  الروا ت والقص   ول  حماوالت  تلفة يف السرية مجعية العلماع  كما ينف  

 وأدب الرحالت.

                                                           
 .13ينظر، محمد الطاهر يحياوي، أحاديث في األدب والنقد، شركة شهاب، د ط، د ت، ص  (1)

ينظر، سعدون حمادي، األدب والوعي القومي آراء فيما يجب أن يكون، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة دور األدب في الوعي  (2)

 .31، ص 1980، 1القومي، بيروت، ط
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س الضوع على أ م   ه األشكاس النررية يف وسنحاوس م  خالس   ه الدراسة أ  نسل  

عامة حوس   ه الفنو  النررية الو فة  هندك م  خاللا إىل إعطاع وورة وورة  تصرة مكر  

 .فيها ا برا يم  عصارة فكره العبقري ونستهلها بف  املقاس وة  

 فن املقال:

ألن  يعب  ؛املقاس م  أرقى فنو  التعبري والت ثري يف األدب العريب  فال مشاحة يف أ  

 ف   طغى » ول لك ؛اهنا أ  تعك  معاانة شعة فكمل كدانية عميقة إبمجاالع ع  نوامل و 

ىل ما كان، مترل  إطغياان ابرما على ما سواه م  فنو  النرر  ويرج    ا  ا برا يم املقالة يف أدب 

األديب  ا نتا ي  م  دور  فقد كان، الوسيلة الوحيدة لنشر د  وما تؤ  أمهيةالصحافة يف عهده م  

 يهدده.ال ي  (1)«وحفظ  م  االندرر

 يةا والح ت رجل مصل  فإ  املقالة    الف  األجن  لتبليغ رسال ا برا يم وأل  

الو تفي  شوقا خلدمة  (2)ةيعابدا   املت ج ة وتف ري طاقات  واألنسة للتعبري ع  عواطف

لبصائر ام   واة الصحافة الو دفعت  إىل ا بدال خاوة يف جريدة  ا برا يم وقد كا   الوط  

دورا كبريا يف تطوير األدب » ألن  لعة ؛جية أ  يستها  ب  ماخرا الالو تعتب حب  ترار 

يف جماس املقاس  ا برا يم الو تزخر فرول ما أبدع   "عيو  البصائر"م  خالس جريدة  (3)«العريب

  وجعل وتنوير البصائر وإيقاظ المم   وا رشادوالرتبية  وا وال  ا عالمل  رسالة ال ي م

                                                           
 .35ص ،2009، 1ط ،بيت الحكمة للنشر والتوزيع النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، عبد الملك بومنجل، (1)

 .36 ص فسه،نينظر،  (2)

 .170 ص ،1984، د ط، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، أدب النضال في الجزائر، أنيسة بركات درار، (3)
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ة خاوة وااتم  فللقيام ق ه الرسالة النبيلة الو تستق  م  واق  ااتم  اجلزائري بصفعالة  وسيلة

 .(1)عامةا سالم  والعريب بصفة 

مانة يف فسلوب راق جيم  ب  الر   ا  يتتب  األحداث ويصوغها يف قالة فا برا يم   كا 

وأفكاره  املبهور م  جودت  العالية حليل فسلوب يق  القارئ أمام  موق  املواق  والباعة يف الت  

وقد متيز ا برا يم  بنشاط  الواس  يف   ا  متعددة يف جماالت  تلفة  ، قضا رية الو مس  الن  

وعلي  سنحاوس إعطاع وورة   (2)الف  وأسلوب  الساحر فكا  ب لك رائدا ل ا الف  يف اجلزائر

 واضحة حوس   ا الف  وأ م خصائص .

 .إلبراهيمياملقال يف أدب ا -1

لا مما أدى إىل املنا ضة لقد خاض، مجعية العلماع وراعا عنيفا م  اال ا ات الفكرية 

فرتة امد ار ف  »كان،   ما بعد أتسي  مجعية العلماعحيث أ  فرتة  تطور ف  املقاس وامد اره

  وذلك نتي ة لعدة عوامل أمهها انتشار الصحافة العربية يف اجلزائر (3)«املقالة األدبية يف اجلزائر

ف بدل إبداعا أانر ب   فكا  ا برا يم  الفارس ال ي وق  يف وج    ا الصرال مبقاالت  املميزة 

ديث أ  لقد أتي  للنرر العريب احل» بقول :ذلك ض عبد امللك مرر ويؤكد النرر العريب إانرة ابلغة 

واالتفاق  الفكري قائما  ظل السكو فائدة ما كان، لتق  ل  فيما لو  الصرال احلاد يفيد م    ا

                                                           
 .39 النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص بومنجل،  عبد الملك ،ينظر (1)

 .35 ص ،ينظر، نفسه (2)

 .35نفسه، ص  (3)
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 ة ح    وأقوا ا عاطفة   اوأحر     ا أسلواباإ  أمجل املقاالت األدبية وأنق يف الرأي سائدا 

 .(1)« نت ، ع    ا الصرال الفكري العني حم ة  وأوضحها

فظهرت » وأبدعوا ففكار م النرية  البطولية أدابع استلهموا املواق برم إىل الساحة وقد 

لي  حبا للصرال  (2)«واألسلوب األني  والتحليل املنطق  العمي  املقاالت ذات النف  الطويل 

املقاس عند ا برا يم  حركة   ف   منا تعبريا ع  اآلراع حوس   ا الصرال ال ي حرك إيف حد ذات  و 

 يطغى طغياان ابرما على ما سواه م  بقية الفنو     املقاس يف أدب فكبرية  و األمام جعل، 

وأداة تبصر م بسبل تعبري  وسيلة وأداة لالتصاس الفكري بقرائ  حوس أوضاعهم » فاخت  من 

فكا  املقاس  و الف   ال ي أهنك  االستعمار وطغ، علي  ظروك احلياة ومالبساهتا  (3)«واقعهم

ف اعت عيو   مبشاعر حة الوط  والغرية علي   املت ج ةلتف ري طاقات النف   األنسة

البصائر حاملة أرول ما أبدل ا برا يم  يف ف  املقاس فسلوب مميز ضم  وورة إنسانية عامة 

  حوال ال ي  (4)"ا نسا  أخو ا نسا "تصل  يف كل مكا  ومما  كما  و احلاس يف مقال  

   وال يطم  عماده مكا .اس  مماأس

ت ا برا يم  جيد أ  معظمها يصة يف اااس ا والح  والسياس  واملتصف  ملقاال

أما املقاالت الو   سنعرض  توا ا بش ع م  التفصيل يف الباب املوايل و واالجتماع  والديا 

حيات  اخلاوة فقد أبدل يف تصوير ا فسلوب مميز مركزا يف ذلك  كتبها ع  ش صيت  وتناول،

                                                           
 .89 ص الجزائر، فنون النثر األدبي في عبد الملك مرتاض، (1)

 .89 ص ،نفسه (2)

، رسالة ماجستير، معهد األدب والثقافة العربية، (1939-1929) نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي في الفترة محمد العيد تاورتة، (3)

 .593 ص، 1979-1980

 .291، ص 2، عيون البصائر، جاإلبراهيمي (4)
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وعنايت  البالغة  ومجاس تصويره الفا  وبالغة لغت  الشعرية  األديب وارتقاع أسلوب   الفكرة » على

فيها أفراح    ووب مفرات  واث ات   نهاالو ضم   (1)«ابجلرس اللفظ  وا يقال املوسيق  العام للمقالة

ذ  انمالأحس  م  الشباب اجلزائري   ولعل مقاالت  يف حمنة فلسط  وخواطره ع وأحزان  واثمال  

 ل لك.

 :هخصائص -2

  مجلة م  خصائ    ا أ  يست ل ا برا يم  مقاالتال يتع ر على القارئ املدق  يف 

املبدل ال ي » و  ا برا يم  أ ذلك   رمعا  النظإد الت مل و بع اثفاق وأ  يهتدي إىل   الف 

وساوة ح   م  تناسقها وتوامهنا  ألواهنايشح  اللغة بطاقات حية تستمد ظاللا وخطوط 

فإذا ب  يعك  ش صية   (2)«على رقعة املقاس النفسية واألضواع التومي  املوسيق   نت مل

يالم   والفكرة الصائبة والصورة الصادقة  راقبةواحة النظرة ال املفكر الرو   ا برا يم 

كار ا ف واقعها ويعتن  أيفيندمم ف مقاالت  حبرارة توول ليبها إىل القارئ يفالواق  مبرارة ويصب  

للمقاس م   األساسيةفت يت حاوية للتقسيمات   األدبيةالو يصبها ا برا يم  مبنه ية املقالة 

كاره مدعما اثراعه بكل ف أيفمث عرض يتوس  ب   مقدمة  هد قا للقضية الو  و بصدد تناولا 

مقاالت  » فت يت  ال ي سطره كمث خامتة يصل قا إىل حتقي  الد األدلة والبا   والشوا د

 إذ جند لكل مقالة عنواان يتناسة وحمتوا ا  منظمة مرتبة كحبات اللؤلؤ الو تنتظم يف عقد واحد 

 فضال ع  تقسيم املوضول إىل تعرض عرضا فنيا متسلسال م  املقدمة إىل العرض إىل اخلامتة 
                                                           

 .36 ص البشير اإلبراهيمي،النثر الفني عند  عبد الملك بومنجل، (1)

دط،  الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، (،1953-1926) المقالة الوجدانية في نثر أدباء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين زغينة، محمد (2)

 .80 ص، 2005
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بينها لت سيد  الو تتوالد فيما (1)«فقرات تيسر على القارئ متابعة الفكرة وا حاطة فجزائها

 ا قنالوإذا ابللغة مطاوعة للفكرة بقوة  وورة كاملة يتعان  فيها مجاس التعبري بروعة الفكر 

أل  الس رية والله ة العنيفة مسة واضحة يف  وحس  التحليل ووضو  الرؤية فسلوب ساخر 

ا طاحة ابلعدو  يفأو الرغبة  خاوة عندما يتعل  األمر مبنكر م  املنكرات  ا برا يم مقاالت 

 .وكسر شوكت 

يها حالة ادعاع الطرقي  للسنة فالو يصور  (2)"سائلكمنُ ا تعالو " وخري منوذ  ل لك حلقات

فريسل   (3)«إ  احل  فوق األش ا  وإ  السنة ال تسمى ابسم م  أحيا ا» يقوس:فالنبوية 

ح  » فهو  اأحدرجل مقدام ال ذشى  ا برا يم  أل   أسلوب ساخر ساخس يفكاره فأ

وك   حروك ألفاظ   أو شظا  حمرقة... يناقو خصم  يرمي  فلفاظ حداد ك هنا شفرات ماضية 

و  ا األسلوب يبم بقوة م    (4)«وعبارات  اجلارحة سياط م  ع اب مجر  ومجل  لة 

كما يصل   و  ه الس رية تزيد أسلوب  مجاال مبا يبدع  م  س     االستعمار والطرقي  وغري م

ألهنا ليس،   ال تفارق اجلد   ا برا يم الس رية عند » غري أ  قعها يف نف  العدو فيستفزه و 

  برام الفكرة وتدعيمها م  جهة  ة ل اهتا م  أجل الرتفي  وا ضحاك وإمنا    وسيلةدمقصو 

 و و ما يسعى ا برا يم  إىل حتقيق    (5)«وإقحام اخلصم وكسة أنصاره م  جهة رنية

واب ضافة إىل ذلك فهو يل   إىل أسلوب التعميم يف معاجلة مقاالت  ح  تصب  واحلة يف كل 

                                                           
 .139 ص، 1988، 1دار الفكر، دمشق، سوريا، ط البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، محمد مهداوي، (1)

 .40ص ، 1987، الجزائر، 1، ط1، آثار محمد البشير اإلبراهيمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، جاإلبراهيمي (2)

 .53، ص 1( نفسه، ج3)

 .376 فنون النثر األدبي في الجزائر، ص عبد الملك مرتاض، (4)

 .142 ص البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، محمد مهداوي، (5)
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 كرري م  األحيا  على حمفوظ  الواس  م  القراث  الكر  واحلديث النبوي يف معتمدا ومكا  مما  

 قاعالبفال يكاد حديث ذلو م    ه األس  املتينة الو تكسبها وفة  الشري  والرتاث العريب 

 .واخللود

  ا الف  ال ي أخ  حصة  ا برا يم   للمقاس عندتلكم إذ  بع  اخلصائ  العامة 

فعد مكسبا ض ما لي  فقس  ىل مراتة الن ومية إب   أتل  وال ي  ا برا يم يف أدب  األسد

 العريب ككل. األدب مستوىاجلزائري فحسة بل على  األدبضم  إطار 
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 توطئة

فمن  أ  اجتم  الناس يف مكا   اخلطابة ف  أديب قد  ال تكاد ختلو من  أمة م  األمم 

وم  حاوس  يما بينهم فأل  الرؤى واألفكار ختتل  ؛ واحد وتفامهوا بلسا  واحد عرفوا اخلطابة

أ  الناس يف حياهتم القد ة »؛ ول لك جند م  ذالف  فهو خطية الفصي  منهم أ  يستميل

 الو  اللسا  املتمرل يف  (1)«حوا فسلحة مادية للدفال والعدوا  وتسلحوا ابلسال  املعنويل  تس

تتبا ى ب  يف ااال  العلمية وعلى املنابر ويف املعارض  ألمم مر فا إىل اآل  سالحازاس اخلطابة ت

ملها األنبياع عليهم الصالة والسالم يف نشر رساالهتم وتبليغ دعوهتم ف ذابوا قا وقد استع  وغري ا

   وأقنعو ا وأثروا فيها.ونف وا قا إىل قلوب الناس فاستعطفو ا اجلليد املتح ر يف النفوس 

ورال عني  ب  »برم  ناك   ومب  ع ا سالم ودعوت  إىل توحيد اخلال  ونب  الوثنية

ومن  ذلك   (2)«وانضم   ا الصرال إىل احلرية فانتعش، اخلطابة مسك  ابلقد  الدعاة وب  املت

 و   تتفاوت قوة وضعفا يف  تل  املناط  العربية.احل  إىل عصران   ا 

أبدل يف   ا  خطباع كرريو  وعلى رأسهم البشري ا برا يم  ال ياجلزائرية الساحة  يفبرم و 

 .خطب  مسة اخللودا أكسة ممالف  إىل حد الباعة 

  

                                                           
 .7 ص ،2001 ،1ط األردن، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، الخطابة،فن  ديل كارنيجي،( 1)

 .8 ص نفسه،( 2)
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 أنواع اخلطابة عند اإلبراهيمي -1

تتناوس مجي  نواح  « فه  ؛وياخلطابة م  أكرر الفنو  األدبية التصاقا ابلواق  املع تعد

  (1)»العلمية واألدبية والفنية والفلسفية واالجتماعية والسياسية والدينية والقضائية احلياة 

ف اعت اخلطة الدينية واخلطة  تعدد أنواعها اختالك   ه النواح  وتعدد ا أدى إىل و 

 السياسية واخلطة االجتماعية...

كما أعلن، يف حمتوا ا ا مجايل ع    وقد تناول، يف معظمها مشكالت ااتم  بعامة 

الب العب  ابست«ا برا يم  ا تمام  يفويت لى املقصد نفس   الرغبة يف التغيري  و األفضل

ويتوق  جنا  تلك  وسري أجماده م  احلث على ضرورة إحيائها  والعضات م  مباحث التاريو

اخلطرية الو يعد اجلهل م   (2)»اجلهود على تطهري النفوس م  األمراض االجتماعية والنفسية

وتزكية النفوس وإانرة لكل البدل يف حماربت   هفتبم قيمة اخلطابة عند  ظهور اأكب األسباب ل

مث كا   عامة أو خاوة  يا يف كل مناسبة وغرية أو كبرية كا  ذطة  و ش ص    حيثدروقا

  للتدرب على امتالك انوية القوس فيها يدف  أوحاب  إىل اخلطابة وتوجي  الشباب يف   ا اااس

أقو ع يف العمل إال إذا كنتم أقو ع يف  اإنكم ال تكونو » ملحا على العلم يف خطاب  ألبناع أمت :

إهنا نظرة واعية   (3)»ووقفتم علي  الوق، كل  أقو ع يف العلم إال إذا انقطعتم ل  وال تكونوا  العلم 

ول لك  مجي  اااالت  و األمام يف ملكانة العلم يف حياة الفرد ألن  األساس ال ي يسري 

 ويركز على ضرورة التفرغ ل  تفرغا رما. فا برا يم  يربس قوة العمل بقوة العلم 
                                                           

 .136-135 ص ،1970 لبنان، صيدا، المطبعة العربية للطباعة والنشر، في األدب وفنونه، علي بوملحم، (1)

 .72 ص ،2، عمجلة الوعيمحمد بن قاسم بوحجام، من أساليب السخرية في أدب اإلبراهيمي،  (2)

 .284 ص فنون النثر األدبي في الجزائر، عبد الملك مرتاض، (3)
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ول لك تنوع، خطب  بتنول  إىل توعية الفكر يف  تل  ميادي  احلياة  ا برا يم يسعى و 

ف اعت اخلطة االجتماعية الو تعاجل قضا  ااتم  وهتدك إىل إوال  حال     ه امليادي  

كما جاعت خطة السياسة  وال  اااس السياس  ال ي يعد م  ركائز وال    وتوعية فكره 

ك إىل تصحي  العقيدة وغرس ا  ا  الصحي  يف النفوس م  تهدفدينية الطة اخل أم ا الوط  

 ول  علمية  انرة الفكر وتوسي  الرقافة الطة اخل هتدكو  أجل بعث فرد واحل بتفكري سليم 

خطة أخرى كررية يف مناسبات  تلفة يف فت  مدارس جديدة جلمعية العلماع يف ش  أ اع «

وك لك ل  خطة كررية يف  أو ح  تبىن املساجد الو كا  الشعة يؤسسها مبال  اخلا    الوط 

رحالت  وجوالت  داخل الوط  وخارج  شرقا وغراب مرل خطبت  الو ألقا ا يف اندي القلم ببغداد 

وغري ا م  اخلطة  (1)«ق  ب  ساعدة ويومها قال، عن  وح  العراق أن  يشب  1953عام 

 ا برا يم  أ ا إبدال فس لها للزم  ووق  الد ر خلود ا. الو أبدل فيها

أكب اخلطباع يف العامل  قائمة ووق  امس  ضم  أثب، ا برا يم  معامت  ل ا الف   و ك ا

وأيخ  م بع وبة  فقد كا  يسحر م ببيان  « وأكرر م ار اال يف إلقاع القوس على الناس العريب 

 (2)»قم وعقولم مبا كا  يصدر عن  م  مخرك القوس البليغو لك عليهم نفوسهم وقلو  لسان  

 املسطرة.  أ دافحت، ل ضول ل ستميلهاال ي أيسر النفوس وي

  

                                                           
 .30 ص الحديث، تطور النثر الجزائري عبد هللا ركيبي، (1)

 .282 ص فنون النثر األدبي في الجزائر، عبد الملك مرتاض، (2)
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 عند اإلبراهيمي هاخصائص -2

 وبلوغ الو يل   إليها املصلحو  لتبليغ رسالتهم الوسيلة الكالمية املؤثرة إ  اخلطابة    

يستغا عنها حاكم وال معيم وال قائد وال مصل  وال ال » الفعالة الو األداة   و  مقاود م 

ألهنا ترم  إىل غاية إنسانية    إوال  ما فسد م  ؛ (1)»انئة وال معلم وال كاتة وال ممرل

فقد أبدل يف   ا الف  إىل حد  ا برا يم  م  أبرم رواد ا وال  يف اجلزائر  وأل ؛ أحواس الناس

 فصي  شديد العارضة » فقد كا  اخلطية البارل يف ما يتص  ب  م  وفات بفضل الباعة 

ابألمراس وبراعة يف حس  إجرائها يف  وإملام ساعده على ذلك حمصوس م  اللغة وفري  لسنا 

 احلاس  حسة ما يقتضي  (2)«وقدرة على التصرك في  ومعرفة عميقة بطرائ  الكالم  مضارقا 

مما جعل األكررية الغالبة منها تضي  فيحرم ف  » مر ال يف كرري م  األحيا    ه اخلطة ار اال

ويبقى املصدر الوحيد  و  لتبقى حسرة يف نفوس  وات   (3)«اخلطابة العريب م  إنتا  مجيل وفري

ل لك فاحلكم على خطب  يبقى ر   ما جادت ب  ذاكرة  ؛أقواس ال ي  استمعوا إلي  و و ذطة

ألقى ذات يوم خطبة مر لة يف اخلمسينات  فقد املستمع  لتلك اخلطة الو أقرت احلضور 

وكا   رة م لوفا على األمسال يف تلك الفرتة ومل يك  احلديث ع  ال     (رة()هللا وال   )حت، عنوا  

والشيو ما  وقد استمرت اخلطبة أكرر م  ساعت    ب  ال ي  حضروا اخلطبة لفي  م  العلماع

وك هنم ينظرو  إىل  والناس م  حول  مشدو و  إلي   اه يزاس واقفا يتناوب الراحة ب  رجلي  وعص

األستاذ علم الدي  - وما انتهى الشيو م  خطبت  ح  قام م  وسس احلاضري  ساحر ألعاب 
                                                           

 .7 ، ص1968، 2، ط1في صدر اإلسالم، دار المعارف، مصر، ج طاهر درويش، الخطابة( 1)

 .282ص فنون النثر األدبي في الجزائر، عبد الملك مرتاض، (2)

 .46 ص النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، عبد الملك بومنجل، (3)
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 يكره شيوخ العمائم كما يكره الكتة الصفراع  وكا  م  العلماع املتفتح    -عز الدي  التنوخ 

واعرتافا بعلم  ومسو  عمامت  تقديرا لش ص  وطلة م  ا برا يم  أ  يسم  ل  بتقبيل 

وتربية ال وق األديب  املعتقد  وتوحيد  يوعلو مقصده ال ي كا  سببا يف توجيه  الفكر   (1)مقام 

ذدم ا نسانية مجعاع عب  (2)شائقاوإبداعا  فصار فنا رائقا  والفا ال ي أتل  على مدى الزما  

 .سائر العصور

ر يف اللغة العربية واثداقا انوية القوس واستوعة البيا  العريب وتبح  »وقد ملك ا برا يم  

ال ي  و أوس مسة  (3)«وامتام ابملو بة األدبية وعرك ابالر اس وامتام ابلقدرة على توليد الكالم 

كما أ  املتمع  يف تلك اخلطة يلح  عدة مميزات أخرى ال ختتل  كرريا ع    متتام قا خطب  

والبعد ع    واالرتباط ابلواق   واملنه ية السليمة   ا يف املقاس م  حيث املضمو تلك الو أوردان

عز -واالستناد إىل الشوا د املنطقية والبا   العقلية واالستنارة بكتاب هللا   واخلياس  ااام

 بنس » فإذا ب  يبدل والسرية النبوية الشريفة دو  التفريس يف الرتاث العريب وا سالم   -وجل

  (4)«واألحواس مبا بالئم األممنة ماضيا وحاضرا ومستقبال مميز أكسب  القدرة على رؤية األشياع 

فال الزم  وال معطيات  يكتسبا  القدرة على حمو أفكاره  وق ه امليزة الزمنية كتة خلطب  اخللود 

وإبرام فصاحت  يف  و و يف كل ذلك ال يستعرض قدرات  على القوس  ومعتقدات  الراس ة   اخلالدة

امتالك  لناوية م  رغم على الوأ داف  الوطنية  اللغة بقدر ما يؤكد على أغراض  ا والحية 

وامتيامه ابلقدرة على توليد الكالم إىل    العريب وتبحره يف اللغة العربية اواستيعاب  للبي  القوس
                                                           

  .151ص البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، محمد مهداوي،ينظر،  (1)

 .32 ص، 2د. مبروك زيد الخير، اإلمام اإلبراهيمي في شعر محمد العيد آل خليفة، مجلة الوعي، ع ،ينظر (2)

 .27 ص تطور النثر الجزائري الحديث، عبد هللا ركيبي، (3)

 .85 ص، 2عخصوصية الفكر عند اإلمام اإلبراهيمي، مجلة الوعي،  ،عمر أبو أحمد بوقرورة (4)
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ا يقال وا حياع بلغة قوية مررية  سلوب ممت  جيم  ب ف وخل  املتعة يف النفوس  (1)درجة االر اس

   الت ثري يف املستم   و  دف  األوس واألخري أل ؛و   مسة متتام قا خطة ا برا يم  للعاطفة 

وكل ذلك يف  ها حبمد هللا والصالة على رسول  الكر  وابلرناع على الصحابة والتابع  لستهي فهو

ستمع  وجيلة انتبا هم ويدعم ذلك بوق  موسيق  يشد قا ذ   امل مجل قصرية مس وعة

و و أسلوب يتبع  جللة  وأيها الناس... أيها ا خوة الكرام : بعبارات تت لل كالم  مرل

 .اال تمام وكسر الشرود ال  ا

أما فيما ذ  هنا ت خطب  فهو يشحنها بطاقة لغوية مكرفة تبعث يف النف  رغبة قوية 

فينته  املستم  إىل أفكار حديرة فنفاس  م  أ داك يف االنسياق  و ما سطره ا برا يم  

ول لك كا  حريصا   يصاحبها األمل والتفاؤس أفضلبرؤية ياة احلجديدة تبعث على الرغبة يف 

لغة ف  النفوس واألذ ا  إال دليل على معرفة اب«وما ذلك  على انتقاع الكلمات انتقاع ذكيا 

ع م  األح ار يف ال    ك هنا آلىل فتستوي  (2)»إال إذا وف، الكلمات م  الشوائة التصفو

 -علي  الصالة والسالم- وتتناس  لتشكل عقدا فريدا يزيده كتاب هللا ملعاان وسنة نبي  الكر ة 

 كما تزيده نفحات م  الرتاث العريب وا سالم  قوة وقاع.   إشراقا

فتسري يف  السم  واألبصار  م ويسمو ا برا يم  سطب  مسوا جيعلك تشعر ابلروعة تال

فت ر  م  معانيها   (3)النف   ينة لينة لتبث فيها روعة انتقاع املفردات واستواع الرتاكية واجلمل

 متكن  م  األدب العريب ابرما يف أسلوب األداع ل لك نلح   ؛املع مية إىل داللتها ا حيائية
                                                           

 .26 ص تطور النثر الجزائري الحديث، عبد هللا ركيبي، ،ينظر (1)

 .76 ص ،2، عمجلة الوعيعبد الحفيظ بورديم، روعة البيان في كتابات اإلمام اإلبراهيمي،  (2)

 .75 ص ،ينظر، نفسه (3)
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فكا  حب   أفكاره الو برها عب لغت   وإ  كنا نع ة للغت  فالع ة األكب يف ا لقاع  وطريقة

وأ  ينتزل م  أقران   ينحا ل  العقاد إجالال وتقديرا « أ  -حب - م  أعظم اخلطباع واستح 

 .(1)»وأتراب  لقة جاح  عصره

 تلكم بع  اخلصائ  العامة لف  اخلطابة عند ا برا يم .

  

                                                           
 .72 ص ،2، عمجلة الوعيمحمد بلقاسم بوحجام، من أساليب السخرية في أدب اإلمام اإلبرهيمي،  (1)
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 الرسالةفّن  :اثلثا

 توطئة -

 عند اإلبراهيمي ئلالرسافن  -
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 توطئة -

هم يف ارتقائها بشكل  أسو   ف  الرسالة م  أبرم الفنو  الو ا تم قا قلم ا برا يم يعتب 

ول لك ؛ (1)«ألص  ابلنف  م  غري ا م  األنوال الفنية واألدبية األخرى» كبري إ اان من  فهنا

أل  اآلداب الغربية » اآلداب األخرىسائل األدبية الو ميزت األدب العريب ع  و دت م  أ م العُ 

تبوأ    وقد(2)«ونض ، قبل أ  تعرك على نطاق واس    ا النول م  األدب ومن،  نش ت 

كان، سياسية سواع  »وس ل حضورا قو  يف ميادي  احلياة امل تلفة   مكانة كبرية يف النرر العريب

كرر م  غريه م  الفنو  األدبية األخرى الوسيلة الفعالة أ يعدول ا فإن  ؛ أم اجتماعية أم ثقافية 

 (3)«عما جيوس يف خاطر األش ا  م  اثراع وأفكار فهو يعبسواع كان، نررية أم شعرية 

 .هتم النفسية ومشاكلهم االجتماعيةمكنوانوالتنفي  ع  

بدأ يزد ر يف األدب العريب من  عصر التدوي  وخاوة »واملتتب  لتطور   ا الف  يلح  أن  

اب فكا  البد م  كت   ت املكاتبات الديوانية واتسع، رقعة اخلالفة العربية ا سالمية  ح  أنش

فبدأت العناية ق ا   (4)«ينقلو  أوامر اخللفاع إىل الوالة أو يشرحو  شؤو  السياسة واالجتمال

وفتحوا اااس آلرائهم ومشاعر م  وبرم كتاب استعرضوا مهاراهتم اللغوية وقدراهتم الفكرية  الف  

نقلة »قد عرك   ا الف  و وغري م  كاتة الف بدعوا في  وعلى رأسهم اب  املقف  وعبد احلميد 

رقعة اخلالفة  اتسالوساوة بعد  املقاودالوسيلة الفاعلة يف تبليغ  دآ عُ ف نوعية من  جم ع ا سالم 

                                                           
 .615نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، ص ، رتةوا( محمد العيد ت1)

 .103، ص 2011، 1مذاهبه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط -أنواعه-أنطيوس بطرس، األدب تعريفه  (2)

، ص 1993 ت، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ا( الطاهر محمد تو3)

79. 

 .34(، ص 1974-1830عبد هللا ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث ) (4)
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م ابملالعمة ب  املوضول واألسلوب ساتف لفظية بلغ   ا الف  ذروت  يف الصياغة ال  و (1)ا سالمية

غري أ  تراج  األدب العريب يف عصر اال طاط أدى إىل   (2)وكررة الس   لتحقي  املتعة األدبية

غري أ  جم ع األمري عبد القادر   (3)  التكل  وطغى علي  الس  فقد عم   تراج    ا الف  أيضا 

ف وب  التعبري ع   ي إىل التحرر م  قيود التكل  قد حرك   ا الركود ودف  ابلنرر اجلزائر 

أل  ف  الرسالة  ؛لك  دو  مغاالة (4)األفكار وكل القضا  الو حتدث يف الواق  بشكل أوض 

 .(5)فبم يف وورة أرقى م  حيث اللغة والعبارة يف ظل احلركة ا والحية  استعاد كرريا م  أوالت 

 فن الرسائل عند اإلبراهيمي: -

د في  م  مجاس ه  مبا عُ »فقد متك   بشكل كبري الف    ا تطور هم ا برا يم  يف أسقد ل

أ   ن   وبراعة يف ف  الكتابة األدبية بوج  عام  ومو بة يف التصوير   وقوة يف التفكري يف التعبري 

 يرف  ب لك ينطل  ب  م  ال ش ع إىل منزلة حسنة ف   مكانت  يف اجلزائر ئويبو    ا الف  قيمت  

ذ  انمالأرول م  و   (6)«رأس النرر األديب يف اجلزائر إىل السماع يف ش ع م  االعتزام واالفت ار

 وغري ا. (8)"رسالة الضة"و (7)"لدواع  الضرورة مناجاة مبتورة " رسالت  ن كرل لك 

                                                           
 أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  (،1954-1931ر، الخطابة في النثر الجزائري )موضوعاتها وخصائصها( )وعيسى مدينظر،  (1)

 .17، ص 2004/2005

 .34 ص (،1974-1830) الحديثتطور النثر الجزائري  عبد هللا ركيبي،، ( ينظر2)

 .35-34 ص نفسه، (3)

 .19ص  )موضوعاتها وخصائصها( الخطابة في النثر الجزائري ر،ومد عيسى ينظر. (4)

 .44 ص (،1974-1830) تطور النثر الجزائري الحديث عبد هللا ركيبي، ،ينظر (5)

 .310 فنون النثر األدبي في الجزائر، ص عبد الملك مرتاض، (6)

 .652، ص 2، عيون البصائر، جاإلبراهيمي (7)

 .40، ص 2، آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، جاإلبراهيمي (8)
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فقد وول إلينا م    اثرر ا برا يم  جزعا ضئيال م  جممل نرره يف تشكل الرسائل األدبيةو 

قلت  إال أن  يعد مكسبا كبريا ملا يتضمن   م  رغمعلى الو  رسائل  عدد قليل جدا جنا م  الضيال 

 مناجاةت  املعنونة بتت: "رسال كلوقوة يف التصوير ولعل أحس  مراس ل  م  براعة يف الكتابة 

عزيزة م  تعد حقا درة غالية م  درر األدب العريب واندرة »فه    (1)"لدواع  الضرورة مبتورة 

 ا برا يم  فيها أ  جيتام حدود اللغة ليسب  يف اثفاق اخلياس  استطال عيو  الرسائل األدبية 

وقد كتبها  بلغة مجيلة موحية  (2)«ألوا  الصور    ع  بساطة التعبري ليمأل الرسالة مب تلفويرت 

أراد الشيو أ   نةوعندما جاعه نب  وفاة وديق  احلميم اب  ابدي  بقسنطي   بقرية اثفلو فو و من

 فلم يفل  يف إقنال السلطات االستعمارية ي  ة إىل  ناك ليشارك إخوان  يف   ا املصاب األليم 

 .برسائل تعزية كتبها إىل إخوان  بث فيها حزن  للمصيبة فاستعاض ع  ال  اب ب لك 

ا املصاب يف قمة ا بدال الفا املشحو  بكل أنوال االنفعاالت النفسية ل  الرسالة تبدوو 

يت   من  رداع ألعمال  السياسية  أل  اب  ابدي  كا  وديقا ميما وفيا لإلبرا يم  ؛ اجللل

 عزف اعت الرسالة أتبينا أل  (3)وا والحية يف حيات  فقد في  األخ واألب والصدي 

وودق الشعور وقوة   في  م  ع وبة اللف   الناس وحسرة على الفراق األبدي فسلوب ساحر

ولعلنا نزداد اقتناعا ق ا الرأي حينما نقرأ  وكرم املعاين ما يهز النفوس ويدم  العيو    العاطفة

                                                           
 .652، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .50 ص النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، عبد الملك بومنجل، (2)

 .311 ص النثر األدبي في الجزائر،فنون  عبد الملك مرتاض،، ينظر (3)
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وثناع  ويبتسم عن  الصبا  بنوره وإشراق   سالم يتنف  عن  األقا  فم اره وإيراق  » مطلعها:

 منريه.  الظالم يفالركة اخلابس ويتبلم ب  م  بدر التمام على  يتو م ب  م  عنب الش ر عبريه 

حات ذكيات فون املالئكة والرو   -م  املإل األعلى- وولوات وحتيات مكيات تتنزس قا

عل املشرو  فوخريات مباركات يصدق بر ا  احل  قولا الشار  ب تعدو قا رسل الرمة وترو  

وسحائة م   مت   ل  والخت ال الوعود  وغيوث م  ووادق وسالم م  أوحاب اليم  

الرمات تتحمل عزاليها  و لواف  م  الزفرات تساب  أواخر ا أوليها على اجلدث ال ي الت م، 

وطوى  واجلد  والعزم ووارى تراب  جوا ر احل ار وال كاع  العد  لضوالف حافتاه على العلم اجلم 

 .(1)«البحر الزخر يف عدة أشبار ف وق  ماال حد ل  عند حدا

 املؤثرة الزاخرة مبعاين الكرم والوفاع افتت  ا برا يم  رسالت  الت بينية لن م مألق ه العبارات 

 اكره النري فمحفالدنيا وشغل الناس مبا قام ب  م  مقامات حسا  أانر قا الكو  بعلم  الواس  و 

رارة الفراق ملالقارئ للرسالة جيد نفس  مت ثرا ف اجلهل كما  حو لسا  الصب  مداد الظالم 

و ض    يف ذلك اجلو احلزي  ال ي بك، ل  مظا ر الكو  م  أم ار ورعود وسحائةشاركا وم

ب  ابدي  م  مفاتي  ألبواب ومدارس يف جماالت اا برا يم  يف   ه الرسالة مشيدا مبا قدم  

وتعاوى كسر  !عز على دفينك الصب ! قب» متعددة و اطبا قبه يف وورة مؤثرة فيقوس:

ب  القائل   االعتداس  إىل اجلداس  ورج  ة على م  فيك أ  يقابل ابجلب القلوب احلزين

 ابالختيار والقائل  ابجلب.

                                                           
 .652، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)



 الفصل األول الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي
 

50 
 

 !أقدر هللا أ  يطوي علما مأل الدنيا يف شب ما !  قب -

مث  تكاس فواب  الراحة  وال مساحة  !وأرى مشسا ما عهدان قبلك رمسا  !  قب -

 .(1)«...!سائراوحتب  كوكبا  تلتهم فلكا دائرا 

ت  وو  قو ع  إهنا قمة الروعة يف التصوير فال يشب  ابلكوكة إال م  تع ز األقالم 

 ش صيت  وعلم  وجا   وفصاحت .و 

 وحمصول  أسلوب  القوي » س ر فيها ا برا يم يف نسي ها الفا  لقد كان، رسالة فريدة 

كما س ر لا طاقات    (2)«ق ا الوفاع الكبريوخيال  املديد وعواطف  اجلياشة املرقلة  الوفري  اللغوي

 .الرسالة  ه فإذا بنا أمام إبدال اندر ومتميز يف ف   الفكرية ومشاعره القوية 

وخصائ  املقامة يف إيقاعها  مجع، خصائ  املقالة يف طولا ومنه يتها » الو

 .(3)« ذاتيتها وطابعها اخلطايبيفإىل خصائ  الرسالة األدبية  وجناسها 

و و منف  يف اثفلو وسببها أ   (4)"رسالة الضة  "وقد كتة ا برا يم  رسالة أخرى بعنوا 

وملا أراد أ   يف عطلة أسبوعية  "الشيو قصيبة"مار  -و و أمد طالة ا برا يم -أحد أبنائ  

  دية وغرية ليتسلى قا يف احلافلة أثناع الطري   (قصيبة)اشرتى ل   يؤوب الف  إىل قرية اثفلو 

وضع  ا برا يم  على موقد يف غرفت  وأخ  يت مل  ف بدل رسالة مسا ا رسالة  وقد مترل، يف ضة  
                                                           

 .657 ص ،السابقالمصدر  (1)

 .314 ص فنون النثر األدبي في الجزائر، عبد الملك مرتاض، (2)

 .50 ص النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، عبد الملك بومنجل، (3)

 .266 ص ،1ج ،ثاراآل اإلبراهيمي، (4)
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 ألهنا جاعت ؛العلمية األدبية ئلها ضم  الرسافو ك  تصني  "قصيبة"الضة وقصد قا الشيو 

 تت   م  الضة مطية لبث معلومات أدبية ولغوية و وية وعلمية  أشب  ببحث علم  أديب »

لك مترل لوان اثخر م  ألوا  الكتابة النررية يف أدب الشيو ذتل  ع  الرسالة األدبية الو و   ب 

وما مل، أنعتكم يف رسائل  إليكم »و و يقوس يف مطلعها  (1)«تغو  يف ال اتية إىل حد كبري

ابلفيلسوك تنادرا ومباسطة وتظرفا وأان ال أجهل أنكم تنطوو  على مشائل فيلسوك أو حتملو  

مطل   و و  «ابلتعبري العصري ح  جاعت  ديتكم ألمد على يدي و   عبارة ع  ضة روح 

ويسرتسل يف احلديث بلغة راقية وأسلوب  وسبة تسميتها ابلضة  يص  لنا مناسبة الرسالة 

لقد  :وى واحلة  وأنب، الن م واألب وخل  الن   والدب   ال ي خل  الضة  ا فو » ساحر يقوس:

وما ضرب م  األمراس املتعلقة  فظ  عما قيل يف الضة وعلى لسان  أذكرين ضبكم مبا كن، أح

ومددا مل أك   اداب  ما لو خلع، علي  أ م الصبا جددا ونفض، علي  ماع الشباب مد

 .(2)«ألذكره

و ض  يف حدير  منته ا هنم القدماع كاجلاح  يف كتاب  )احليوا ( حيث قسمها إىل مثانية 

 علوم احليوا  والنبات والفلك والفلسفة يفشحنها مبعلومات غزيرة »فصوس م  مقدمة وخامتة و

ألن  مل أيخ  مكتبت  مع  يف منفاه وإمنا ؛ (3)«مستعرضا ب لك ثقافت  الواسعة واللغة واألدب 

 اعتمد على ما حتمل  ذاكرت  م  معارك أخ  ا م  أمهات الكتة.

                                                           
 .176 ص نضاله وأدبه، البشير اإلبراهيمي محمد مهداوي، (1)

 .266، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .53 ص النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، عبد الملك بومنجل، (3)
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ه   ا الضة ال ي دفع  ل ا ال ي أ دى لولد "قصيبة"وذتم ا برا يم  رسالت  بشكر 

 .  عاليا يف مكانت  أفكارهيفا بدال ال ي ورد غزيرا يف معلومات  س يا 

لألسلوب و   امتداد واض   عامة ب األدب العريب متميزة يف وياغتها يفرسالة الضة إ  

 .وأفكار خالدة ال  ك  للزم  أ  يلغيها أو أ  يت ا ل قيمتها  العريب القد  مبنهم حديث

مناجاة مبتورة لدواع  " تناولنا لف  الرسائل عند ا برا يم  على رسالة يفوقد ركزان 

فقد بلغتا     ا اااس يف ما قدم ا برا يم  مجلابعتبارمها م  أ (2)"رسالة الضة"و  (1)"الضرورة

ئل قد وردت ل  أيضا رساف مل يكتة غريمها   و  ا ال يعا أن يف جماس الكتاابت عالية مكانة 

 قوة التعبري وحس  الصياغة يفو   ال ختتل  ع  سابقتها  (3)"غائة كاآلية حتية" عديدة منها

رسائل قضا  دينية وأخرى  -يف معظمها- إىل رسائل أخرى تعاجل  ودقة العاطفة اب ضافة

 إخوانية وتؤكد يف جمملها أ  االبرا يم  قد وثة ق ا الف  إىل مراتة العز واالفت ار ابلفصاحة

 .العربية األويلة

  

                                                           
 .652، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .281، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .480، ص 2البصائر، جاإلبراهيمي، عيون ( 3)
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 املقاما  فنّ ا: رابع

 توطئة-

 املقاما  عند اإلبراهيميفن 
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 توطئة

 وض  أسس  يفيعود الفضل »و املقامة ف  م  الفنو  النررية املتميزة مبحتوا ا وشكلها 

ال ي تتلم  على يد  (1)«(*)ي  شبيها ابلقصة إىل بدي  الزما  الم اينفوترتيب  على  و يغد 

 أربعمائة مقامة على منوالا مقامات  الو بلغ، فكتة  وأع ة مبقامات    (**)ب  فارساأستاذه 

فقد   (2)«نهافأن  أوس املنشئ  واملبدع  ل»ح  اعتقد  اشتهر قا  وعرف، ابملقامات الم انية

وقد كان،  املقامات إىل حد كبري  ف  يفصاحة والبالغة وقوة التعبري ما جعل  يبدل فامتلك م  ال

 يفيف   ا ا بدال ال ي ترعرل  الفضل الكبري -فقر وحرما - القا رة م حليات  البائسة وظروفها 

ال ي قرأ مقامات الم اين وأتثر قا ( ***)3وتطور على يد أيب حممد احلريري القر  اخلام  

ف بدل فيها إىل حد التفوق   (3)4الشهرةائها يف كتابة مقامات  الو كتب، ل  دوعمل على احت

 على غرار ا مقامات مقلدة حماكية لا  شرت مقامات  ابلشرق والغرب ف ل   الكتابوانت علي  

لسا  "يف مصر و "حس  العطار" وم  أشهر كتاب املقامات يف األدب العريب احلديث ن كر:

يل اوما لي  الشام يف "اليامج "و "فارس الشد ق"يف العراق و "األلوس "و "الدي  اب  اخلطية

                                                           
هـ( من بالد فارس، تناظر مع الخوارزمي وانتصر 357م/967هو أحمد بن الحسن بن يحي ولقبه بديع الزمان، ولد ونشأ في همذان ) (*)

عليه، مات في حدود األربعين من عمره، ينظر أنطونيوس بطرس، األدب تعريفه، أنواعه، مذاهبه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 

 .123، ص 2011، 1لبنان، ط
 .123مذاهبه، ص ، أنواعه، س بطرس، األدب تعريفهنيوأنطو (1)

ارس بن زكريا القزوينيي: أبيو الحسين مين أئمية اللغية مين قيزوين، وأقيام رهنيا فيي هميذان، مين تصيانيفه فابن فارس أبو الحسن أحمد بن  (**)

، نقال عن محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبيي فيي 35، 1، وفيات األعيان214:3 ي"، راجع اليتيمةب"مقاييس اللغة" و"المجمل" و"الصاح

 .453آثار لسان الدين بن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(، ص 

 .453محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب، ص  (2)

 م(.1122-1054التي قلد فيها الهمذاني ) هو أبو محمد القاسم، اشتهر بمقاماته (***)

 .455، نقال عن د. محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي، ص 110:14، اإلنشاء( ينظر أحمد بن علي القلقشندي، صبح األعشى في 3)



 الفصل األول الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي
 

55 
 

ال مثرة م  مثار تقليد إ "حممد املويلح ت "ب   شام ل ىوحديث عيس "حاف  إبرا يمت"سطي  ل

 .(1) األسلوب والصياغة األسلوبية واألدبيةيفوالضرب على منوذج   "احلريري"

ملفاسد ومهما تعددت األ داك وتنوع، األغراض ل ا الف  يبقى جو ره مراثة عاكسة 

 (2)العصر ال ي كتب، في  و  اع ل  وأل ل  ال ي  أعما م قر  احلياة وأموالا ع  رؤية احل 

أما الغرض الشكل  لف  املقامات فهو ال ذر  ع  تكري    املل ات يفالس وغاووا اتبعوا الض  ف

 عمي  لكل ما يتعل  ابللغة والبيا  ووب  يف قالة سردي يكاد يستويف شروط القصة.

 قاما  عند اإلبراهيميامل

 فنون  النرريةكما انلت  إ  املتصف  آلرر ا برا يم  جيد أ  ف  املقامة مل ينل حظا كبريا  

       ذلك أ  الدك األساس  يف تفكري ا برا يم  ال يكم  يف استعراض قدرات  اللغوية  األخرى

وما اللغة  بقدر ما كا  يهدك إىل ا وال  يف ش  جماالت   -كما يتطلب    ا الف   فقس -

 لغت  وال يعد ذلك نقصا يف كرية وأبعاد ا املستقبلية   وسيلة مطاوعة لتصوير رؤاه ال  إالعنده 

 وإمنا جديت  الصارمة ورغبت  القوية يف ا وال  ووب، ا تمام  فيها  جداسة ال ويأل  براعت  اللغ

رجل يعتمد على احل ة الصحيحة واملنط  » فهو ابلكتابة يف فنو  أخرى كاملقالة واخلطابة 

املستقيم يف دعوت  وإقناع  م  غري أ  يعرك لألكاذية واالختالفات وا شاعات والدسائ  

 .(3)«واملؤامرات معىن أو يست دمها في وج  م  الوجوه

                                                           
 .83-82ص ، 1964، 2دار المعارف، مصر، ط المقامة،، شوقي ضيف ،( ينظر1)

 .124مذاهبه، ص ، أنواعه، تعريفهيوس بطرس، األدب ونأنطينظر،  (2)

 .10 ص ،2ع مجلة الوعي،محمد إبراهيمي الكتاني، اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي،  (3)
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 ة اب  ابدي يوما أتبين  عنده ينف  وجوده غري أ  عدم ا تمام ا برا يم  ق ا الف  ال

ل يفه  م  أرول ما أبدل أمري البيا  لتمر إال دليل على ذلك  (1)"لدواع  الضرورةمناجاة مبتورة "

فه  يف احلقيقة رسالة أرسلها إىل رفقائ  وطلبت  يف قسنطينة م  منفاه يف اثفلو  الوفاع عنده 

كز الدراسة علي   عطاع وورة  تصرة حوس رت ال ي سو و النموذ   ابجلنوب الغريب اجلزائري 

 و  ه املقامة يف الواق     مناجاة لقب واحب  اب  ابدي   خصائ    ا الف  عند ا برا يم  

 والو  قا يلف، النظر إىل   ه املقامة  و تلك الصناعة األسلوبية الو واغها أ  أوس ماوالواق  

 :نظر مرال قول ا  مستوى عاليا م  الباعة األسلوبيةاللغوي بلغ أبدى فيها حتكما عاليا يف النسم 

ة وعلى عامل إنك احتوي، على أمة يف رم  ؟ أي اجلوا ر احتوي، ىوعل؟ قب أتدري م  حوي،  »

 .(2)«يف واحد

والفكر  والعزم الصواس  م، فمات اللسا  القواس    ساك  الضري  » أيضا:ويقوس 

ولك  مل  ،  ويتطاير علي  شرر احلقد  حول  النقد  لكا  يصطر ومات الش   ال ي   اجلواس 

وال الدوي ال ي كا   أل مس   رد شوتتحلى ب  القوايف ال االسم ال ي كان، تقعق  ب  البد 

واتف  الودود والكنود على  مات الرسم وبق  االسم  وال يبي، من  إال احل  يف أما   الزما  

 ساحر وساوة عندما  تز  املعىن القوي م  روعة السبك  إن  أسلوب؛ (3)«الفضل والعلم

و    رفي  يت اوب م  املقام مبوجات شعورية تدف  إىل الت ثر إبدال  يفكرة م  اللغة فوتتعان  ال

 .خاوية  تام قا أسلوب ا برا يم  يف مجي  كتاابت 
                                                           

 .265 ص ،2ج عيون البصائر، اإلبراهيمي، (1)

 .658نفسه، ص  (2)

 .657 ص ،نفسه (3)
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  على   ا احلدث مرور سن م  رغم على القارئ   ه املقامة يت ثر بوفاة اب  ابدي  إ  

فنح   وال ذفى دور لغة ا برا يم  يف   ا الت ثر  ويت س  لفقدا  اجلزائر ل ا العبقري الف  

وال مساحة تكاس فواب   رى مشسا او    قب ما عهدان قبلك رمسا » ح  نقرأ مرال قول :

ال خس  بينك خس التواع   قب قد فصل بيننا و  وحتب  كوكبا سائرا  تلتهم فلكا دائرا  مث الراحة 

وتعيننا  نت ثر لفقدا  كوكة كا  ينري اجلزائر  (1)«فالقرية منك والبعيد على حد السواع استواع 

أل  عبقرية اللغة عند ؛ ة اخللودياوخ  ه اللغة القوية على   ا الت ثر ال ي وق  ل  ا برا يم  

شعر مبكانة اب  ابدي  لي  فقس كلما تفحصها القارئ بعم    كررية   اا برا يم  خلدت مواقف

 يف اجلزائر بل  تد ذلك إىل الوط  العريب.

الروائ  يف النرر اجلزائري احلديث  تعك  فصاحة الرجل وقدرت   ىحدإوتبقى   ه املقامة 

 على التالعة ابأللفاظ دو  أ  يفل، من  املعىن.

  

                                                           
 .657 ص ،المصدر السابق (1)
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 السري وأدب الرح   فنّ  :اخامس

 الرتاجم والسريفن أوال: 

 ةالرتمج -1

 الرتمجة الذاتية. -أ

 الرتمجة الغريية -ب

 السرية عند اإلبراهيمي -2

 أدب الرحلةاثنيا: 

 توطئة  -

 رح   اإلبراهيمي  -
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 السريالرتاجم و  فنّ أوال: 

م  أدب الرحالت على اعتبار أ  ف   ف  السري لقد مت ختصي    ا الفصل ملعاجلة

ضرب م  » الرحلة ذلك أ  ف    فروعها ه فرعا م  و ك  عد   الرحلة  و جزع م  ف  السرية 

ويف اكتشاك معامل وأقطار وووفها واحلكم عليها  السرية ال اتية يف مواجهة ظروك وأوضال 

ويعك   ويسرد  ربت  الصادقة  ال اتية  فكما يص  املرتجم سريت   (1)«وعلى ااتم  فيها

ما انطب  يف ذ ن  عب مسار فك لك الرحالة يص   انطباعات  حوس ما جيري أمام  م  أحداث 

وينقل إىل القارئ ما جاس يف ذ ن   رحلت  فيسرد ما وادف  م  أحداث وما شا ده م  مناظر 

 .الو تندر  ضم  سريت  ال اتية م  تصورات ومؤثرات يف رحالت 

ألحداثها امل تلفة الو أضاعت  للسرية ال اتية ومكمالً  اوعلي   ك  اعتبار ف  الرحلة ربعً 

حفل »فقد  حلياة وعامرا ابألدابع والعظماع اببا واسعا م  األدب العريب ف ضحى انبضا جان

وعا العلماع واألدابع  الرتاث العريب وا سالم  ابلت لي  الواس  يف "ف  الرتاجم والسري"

  (2)«اضر  ق ا اللو  م  الت لي  عناية رمة من  القر  األوس ال ري إىل الوق، احلو واملؤرخ

وأعظم سرية دون، على ا طالق    سرية الرسوس  س اكل جم  عت سري العلماع والعظماع يف اف

مث تطورت فيما بعد  فبات، املرل األعلى لإلنسانية مجعاع  ولى هللا علي  وسلمالعظيم حممد 

فامتألت املكاتة   ال ي  س لوا مواق  بطولية تستح  الت ليد (3)لتس ل سرية عظماع األمة

                                                           
بيين  السيياحة المركزييية، ديييوان المطبوعييات الجامعييية، ،)تاريخييا وأنواعييا وقضييايا وأعالمييا( فييي األدب الجزائييري الحييديث عميير بيين قينيية، (1)

 .97 ص ،1995 ،، دطالجزائر عكنون،

، 1دار الميدار اإلسيالمي، ط )المضامين والخصائص األسلوبية(، ي آثار لسان الدين بن الخطيب،ففنون النثر األدبي  محمد مسعود جبران، (2)

 .269 ص، 2001

 .269 ص نفسه، ،ظرين (3)
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وابت ختليد سري العظماع واجبا متلي  احللقة الرابطة ب  املاض  واملستقبل  اآلرر وتراكم، 

 تعا بتس يل أعمالم  وال األمة الو حترق جرث رجالا ف لالستنارة ب  يف ش  جماالت احلياة 

وإذا مضى على وفاة أحد عظمائها ستو  سنة مل تستط  أ  تتحق  إ  كا  ذلك العظيم 

تس ل سري الو أما األمة   (1)ضعيفة ا حساس ابلتاريو ل  أمة أو خرافية  ش صية ررذية

فإهنا أمة  ؛جو ر الت ربة ويسهر فيها على تدوي  سري حياهتم مركزي  على رجالا يف أوراق 

 وتدرك معىن تس ري املاض  خلدمة احلاضر.  (2)عميقة ا حساس ابلتاريو

فر لا مقوماهتا اخلاوة وشروطها الو  عل اأ  تتو  غري أ  الكتابة اجليدة لف  السرية جية

م   ومنها عنصر التوثي  الدقي  وعنصر األوالة وا بدال » أويال ل  أ داف  وغا ت :فنا منها 

وال ي يفت  شهية القارئ خاوة عندما   (3)«يف الصياغة ىالعنصر الفا ال ي ينبغ  أ  يراع

 و األمر املطلوب أيضا ابلنسبة لف  الرحلة ال ي فطر و  يكو  املرتجم متمكنا م  بيا  اللغة 

روهنا صوالو كانوا حي  علي  العرب بسبة حبهم للسفر واملغامرة وإدراكهم ألمهية الرحلة وفوائد ا

وما يصاحبها م   م فقد برمت يف شكل فتوحات ومغام  أما بعد ا سال يف اجلا لية يف الت ارة 

 ضافة إىل دواف  دينية منها احلم وما يستدعي  م  وو  الطرق اب التعرك على الرقعة املفتوحة 

غري أ  أكب األسباب الو ارتبط، ابلرحلة ارتباطا واسعا   (4)أو نشر ا سالم واألماك  املقدسة 

وتبقى  و   األجدر ف  تدو  أخبار ا     طلة العلم يف مراكزه امل تلفة العربية وغري العربية 

                                                           
)1( : Spengler : the Decline of the west ,val1, pp1,13,14 ،ينظر  

 .8 ص ،4ط لبنان،، بيروت، ةفدار الثقا ن السيرة،ف حسان،إ  نقال عن

 .8 ص فن السيرة، حسان عباس،، إينظر (2)

 .271 ص )المضامين والخصائص األسلوبية(،ي آثار لسان الدين بن الخطيب ففنون النثر األدبي  محمد مسعود جبران، (3)

 .12 ص ،1983 ،2ط بيروت، دار األندلس، أدب الرحلة عند العرب، ،ي محمود حسينحسن، ينظر (4)
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ون كر م  ذلك    يسافر حبا يف السفر ورغبة يف االكتشاك والتمت  ابحلياة و ناك م  (1)اثرر ا

 لصاحب  الشري  ا دريس . "نز ة املشتاق يف معرفة اآلفاق"على سبيل التمريل كتاب 

أما أسلوقا فقد امتام يف  وتنوع، بتنول العصور   و ك ا كررت الرحالت عند العرب

أو  التعبريي ال ي يعتمد على املالحظة الدقيقة املباشرة ابلتس يل والوو  ا نشائ   معظم 

فيلون   على اخلياس ح  يكو  الوو  للطبيعة أو الكو  أو غري ا مما ينفعل ب  األدية الرحالة 

فتبم األان واضحة عب سرده لألحداث   (2)بشعوره وإحساس  ويعطي  م  نفس  الش ع الكرري

مث  ها األوىل كان، تقوم على الوو  اجلغرايف البح، والرحالت يف مراحل وووف  للظوا ر 

ا واألسلوب القصص  فتدرجييا م  خالس است دام اخلياس ال تقمص، الطاب  األديبمبرور الزم  

   ال ي أعطا ا   ه اللمسة األدبية.املشوق

إىل رف   ىأد اماسهإ -  ا الف  بوساطة-سهم أوما م  شك يف أ  ا برا يم  قد 

قلة ما أنت   يف   ا الف  إال أن  وبفضل أسلوب   م  رغمعلى الف ية يف األدب العريب قيمت  الفن

فرت ل  م  اسهم يف إثرائ  بكل ما تو وأ  الرفي  الساحر ولغت  املشوقة مسا ب  إىل مستوى ا بدال

فبلغ ب  مبلغ الت ثري خاوة لدى  واة  قدرات وما طبق  م  شروط   ا الف  وأوول  املعتبة 

 املغامرة ال ي  يعتبو  الرحلة وسيلة لنقل وورة متكاملة ع  ااتم  اآلخر.

 

                                                           
 .148 ص ،1962 بيروت، دار الكتاب اللبناني، والرحالت عند العرب، ةالجغرافي ،وال زيادةكني ينظر، (1)

،  2005-2004بحث مقدم لنيل شهادة دكتيوراه دولية فيي األدب الحيديث،  األدبية عند أبي القاسم سعد هللا،الكتابة  عبد السالم ضيف، ينظر، (2)

 .200 ص
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 :ةالرتمج -1

   شكل م  األشكاس األدبية الو تتناوس التعري  حبياة ش   أو أكرر وفقا للعصر 

 وتبعا لرقافة كاتة الرتمجة ومدى درايت  حوس الش صية الو يكتة عنها  ال ي ينسة إلي  

وم  امتداد  وقد اتس    ا الف  م  مرور الزما   ا وف  مجلة م  املعطيات وحياوس رسم وورة ل

 .(1)ليشمل الش صيات الفاعلة يف ش  اااالتى فتنام احلضارة ا سالمية وانبساط اثفاقها 

 وتنقسم الرتمجة إىل: امد ر الت لي  في  ح  امتألت املكتبات مب تل  السري والرتاجم 

سرد الكاتة مل تل  األحداث الو مرت قا ب  ا الف   ام  خالليتم  الرتمجة الذاتية: -أ

و و ف  نقل الت ارب ال اتية وإعطاع  كتاب"األ م لط  حس ".:  حيات   وخري مراس على ذلك

أما إذا كان، نب ة  "سرية"فإذا كان،   ه الصورة مطولة فنح  أمام  وورة حوس حياة ا نسا  

 قصرية فنح  أمام "ترمجة".

وأاب عبد هللا حممد   ت(428-370) أاب عل  ب  سينا»ال ي  عاجلوا   ا الف  ن كروم  

 .(2)« ت(505-450وأاب حامد الغزايل )  ت(597-519) املعروك بعماد الدي  األوبهاين

   ما يكتب  الكاتة ع  غريه معتمدا على سرد األحداث الو مرت  :الرتمجة الغريية -ب

غريه م  ع  فالرتاجم الغريية تعا الرتاجم الو يكتبها الكاتة  (3)ةحبيات  من  الوالدة وح  الوفا

 وم  األمرلة على ذلك ما كتب  القاض  النعما  يف كتاب  األعالم يف  تل  جماالت احلياة 
                                                           

 .269 ص ي آثار لسان الدين بن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(،ففنون النثر األدبي  محمد مسعود جبران، ،ينظر (1)

 .340 ص ،نفسه (2)

 .85 صمكتبة األندلس، بيروت، د ط، د ت،  ي النثر العربي،فمذاهبه والفن  شوقي ضيف،، ينظر (3)
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"ا حاطة يف أخبار  وك لك كتاب وال ي يسرد في  السرية ال اتية للمعز  (1)واملسايرات"ااال  "

وغري ا م   (2)أض مها يف ف  التاريو والرتمجة اب  اخلطية  و و لسا  الدي لصاحب   غرانطة"

سواع أكانوا حكاما أم أمراع أم قادة أم أطباع أم غري م م   الكتة الو تتناوس حياة اآلخري  

 العظماع وما ل لك م  أمهية يف ربس حلقات املاض  ابحلاضر.

 السرية عند اإلبراهيمي  -2

وإمنا بع  مقاالت   جيد كتااب واحدا يتحدث ع  سريت   ال ا برا يم إ  املتصف  آلرر 

  بكما تنعك   ار   فتغلة أحياان ش صيت  على أعمال   ينطب  بطاب  احلديث ع  ال ات 

غري أ  أ م   ه املقاالت وأكرر ا معاجلة لف  السرية ال اتية  اخلاوة ومشاعره يف إنتاج  األديب 

معتمدا  وال ي يعاجل في  سريت  ال اتية بشكل وري    (3)ا  م  أان؟ و مقال  ال ي كتب  بعنو 

على الوو  ررة وعلى السرد ررة أخرى مستعينا ب اكرت  القوية م  جهة ومبا جاد علي  ا يس 

ولدت عند طلول الشم  م  يوم اخلمي  الراب  عشر م  شواس عام » م  جهة أخرى يقوس:

وقرأت  سس  مسع، ذلك م  عم  اآليت ذكره  م 1889 ت املواف  للرالث عشر جوا 1306

وفيها مواليد أخوايت  ظهر كتاب م  كتب  س ل في  مواليد األسرة ووفياهتا على  دىنجدي األ

ويسرتسل يف احلديث ع  نش ت  وتعلم   (4)«الاليت ولد  قبل  ومل يعو لوالدي م  ال كور غريي

التاسعة أويب، رجل  اليسرى مبرض وكا  لإلمهاس  فلما بلغ،«مشريا إىل كل ما يسعده وما يؤمل 

وقد أنساين أملها واحلز   والبعد ع  التطبية املنظم أثر كبري يف إوابو بعا ة العر  يف رجل  
                                                           

 .813بيروت، د ط، د ت، ص  ر،دار صاد إحسان عباس، ،مةجرت وفيات األعيان، ابن خلكان، (1)

 .277، ص الدين ابن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(نون النثر األدبي في آثار لسان ف محمد مسعود جبران،ينظر،  (2)

 .163 ص، 1997، 1طبيروت،  ،5، آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، جاإلبراهيمي(3)

 .361 ص، 5ج نفسه، (4)
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فكا  يل ب لك أعظم سلوى ع  تلك  عليها ما كن، منكبا علي  م  التهام كتة كاملة ابحلف  

رتبيو الريفية يف كل ما أمتت  ب  إىل اآل  م  قوى بدنية وفيما عدا تلك العا ة ف ان مدي  ل العا ة 

وك ن  فسلوب    ا يطمئ  القارئ عندما يربس األمل ابالرتيا  واحلز  ؛ (1)»وفكرية وخلقية

 .يف النف والطم نينة و و أسلوب مميز يبعث الراحة  ابلسعادة 

سامهة يف بلوغ  م  والعوامل امل يم  احلديث ع  نفس  م  خالس تعلويواول ا برا

وانتقال  إىل دمش   مستواه الرفي  ال ي تف ر ب  األمة العربية ساردا يف ذلك رحلت  إىل الشرق 

وعمل  يف  جلمعية العلماع اجلزائري   -م  عبد احلميد ب  ابدي -ورجوع  إىل اجلزائر وأتسيس  

مث يتوق  قليال  شرق رحلت  إىل الع  احلديث  مث يسوق اجلمعية موضحا موق  االستعمار من  

 لي  يل ماس موروث وال مكتسة « وذتم حدير  بووف  حلالت  املادية فيقوس: عند أوالده 

 (*)ا نفقات الولدتضايقهم فيه وأ ل  يعيشو  يف اجلزائر على مرتة شهري م  وندوق اجلمعية 

 واضحا بعيدا ع   ه أسلواب بسيطا وقد اتب  ا برا يم  يف سريت    (2)« ال ي يدرس يف ابري

 ألن  أرسل قلم  على س يت   ع اب ل ي ا « اخلياس مركزا على وو  احلقيقة كاملة فكا  حدير 

 ومل حياوس التكل  ال يف األفكار الو كان، وادقة واضحة انبعة م  تفكري واحبها وطبيعت  

 .(3)»اوال يف األسلوب ال ي كا  قو  وادقا مندفعا متدفق

                                                           
 .164 ص ،5ج المصدر السابق، (1)

 )*( هذا الولد هو: أحمد طالب اإلبراهيمي.

 .170 ص ،5ج ،نفسه (2)

 .302 ص ي الجزائر،ففنون النثر األدبي  عبد الملك مرتاض، (3)
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يف  ت نلم  بوضو  طغيا  ذاتي (1)معهد عبد احلميد ب  ابدي ويف مقاس اثخر حوس 

نلمسها يف نفس  ورغبت  القوية يف احلديث ع   حمتوى حدير  ع  معهد عبد احلميد ب  ابدي  

وألأثر  قا لنفس  م  العوائ  الو  متأل السم  والبصر  ...وقل، لتكون  كلمة ذات أثر » قول :

 ب  ا ة واحلبية  ولك  نفس  وقف، موق  الرقية  كود رم، طبع  ابجلفاك وقرحيو ابلر 

 .(2)«لي  يلقل، لا إ    ا  وأب، إال أ  أكتة عليها...

الن  إىل درجة أ  ا برا يم  أوب  يف ورال يف النزعة ال اتية  طغيا ونالح   نا 

إمهاس نفس  أو فوجد نفس  حمتارا ب   داخل  بين  وب  ذاتيت  الو ترغة يف التسلس على الن  

سلك، م  نفس  يف املدافعة واملساومة يف « فيسلك م  نفس  سياسة املدافعة قائال: ذكر ا 

دعو إىل دي  با حنيفة أو تس رضيك نسيئة ال نقدا ابلكتابة على وحيفة س ية  اثخر فقل،:

 ويستمر يف  (3)»ةح  أرضى النسيئ فقل، لس، مسيئة  على وحايف حايف شره لي  ابخلايف 

على  -ألوس مرة من  اوطحبنا-وقع، م  نفس  » وراع  م  نفس  ح  يستسلم لا يف قول :

ف نح، للسلم ولوال حرمة الشهر وعهد املعهد ألخرج، للقراع م    ه ا اورات ب   ابقعة 

وقد اتفقنا بعد  ويسري م إىل السرور والركة حاب   رجل ونفس  ما يضحكهم يف الزم  العاب  

 .(4)»على أ  أكتة عليها وعلى املعهد م  اجلهة الو يتصال  فيها طوس اجلهد

                                                           
 .214 ص ،2ج آثار اإلمام، اإلبراهيمي،ينظر،  (1)

 .214 ص ،2ج نفسه، (2)

 .215 ص ،2ج ،نفسه (3)

 .215 ص، 2ج سه،فن (4)
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أل  ا برا يم  يتحدث فسلوب مباشر  ؛فالصرال ب  األان وال ات واض  يف   ه السطور

القراع بسر و و أنا  ئ ل أنبو » واض  شفاك ويبو  فسراره ومكنوانت  الداخلية فيقوس:

فانتقم، ما كما انتقم، بعوضة توت  قليال وأكدى وقل، أعطيها  أضمرت اخلديعة لنفس  

 .(1)»فنررت كل ما كا  يف خاطري... وفاض  سره  م  كاش  قبه 

و ك ا فقد رسم ا برا يم  انطباعات  حوس ذات  ونقل أفكاره لي  فقس حوس ذات  بل 

تبت  بل أشار إىل بع  وفاهتم فعا  فتحدث ع  ش و  مل يشر إىل أمسائهم حوس الناس أيضا 

نفس  الغيورة على ذات  وأجبت  على الكتابة عنها ألهنا األوىل ب لك فيتحاور م  نفس  حوس 

ليس، عادية يف النرر األديب يف اجلزائر والسيما ح  تصدر » و  ه االعرتافات الصرحية نفس  

 (2)» ك  ووف  فن  كا  م  الرمسي  فه  اعرتافات جديدة يف النرر األديب ع  قلم رجل 

 واغها ا برا يم  فسلوب متفرد فعكس، ش صيت  القوية يف التحكم يف نفس  وكل رغباهتا.

مهارة  -حب -كا    ا ابختصار منوذجا حوس ف  السرية عند ا برا يم  وال ي عك 

 ونقل أفكاره غري بعيد ع  سريت  ال اتية فسلوب مميز ولغة متفردة.  ا برا يم  يف تصوير ذاتيت 

  

                                                           
 .216 ص ،2ج المصدر السابق، (1)

 .303 ص ي الجزائر،ففنون النثر األدبي  عبد الملك مرتاض، (2)
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 أدب الرحلة عند اإلبراهيمياثنيا: 

يوض  قيمة األدب ال ي يعك  ثقافة الشعوب ويصور عاداهتم وتقاليد م إ  ف  الرحلة 

ف  الرحلة لو  «أ  "عمر ب  قينةويؤكد "وح  ثقافاهتم يف شكل فا بدي  يقرتب م  القصة 

وعامل االجتمال اجلغرايف و في  عموما فائدة للمؤرخ مرل الباحث يف األدب  أديب ذو طاب  قصص  

ويف اكتشاك معامل وأقطار  وغري م كما  و ضرب م  السرية ال اتية يف مواجهة ظروك وأوضال 

 .(1)»وووفها واحلكم عليها وعلى ااتم  فيها

وتعتمد على  ويرد   ا الف  يف شكل قصة تروي مجلة م  األحداث خالس فرتة السفر 

يها أيضا جماس اخلياس جنده يف أعماق الكاتة الوو  املباشر لكل ما حييس ابلرحلة كما يعرت 

ألن   ؛خصووا عندما يصطدم ابلواق  وال جيد ما كا  يتوقع  م  أحالم فيل   حينها إىل اخلياس

غري أ  الوو  يظل  و السمة الغالبة يف   ا  العامل الوحيد ال ي تتحق  في  كل األمنيات 

فم  الرحالت ما جين  ب  أوحاب   و طواب  « الف  و و ما يؤكده حممد مسعود جبا  يف قول 

ومنها ما  تط  أسلوقا متو  البالغة واخلياس اان  فيحل  يف  التقريرية والسردية الشفافة والتبليغ 

أو مشا د ذات ألوا   الفضاع الفا لريسم جمايل الطبيعة وما فيها م  لوحات انعمة متناعمة 

أل    (2)»على غري قلم الرحالة األدية أ  يتح  قاوظالس وحقائ  ودقائ  وخطرات يستعص  

 نقلها مم  يت يلها.أدق يف م  يعيو الت ربة 

                                                           
 .97 ص الجزائري الحديث، األدب بن قينة،عمر  (1)

 .10 ص ،()المضامين والخصائص األسلوبية فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين الخطيب محمد مسعود جبران، (2)
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ق ه التعريفات نستنتم أ  أدب الرحلة ف  م  الفنو  األدبية احلديرة الو تشرتط ثقافة 

 مل تل  مظا ر الطبيعة وا يس. ادقيق اوووف امشوق واسعة وخبة متنوعة  وأسلواب

 اإلبراهيميرح    -

فقد خر  م   إىل البلدا  ا سالمية  رحالت  اوةوسلقد كا  لإلبرا يم  رحالت عديدة 

 رو شهعدة ووول إىل القا رة ف قام قا  إىل احل ام فمر بتون   مت ها 1911اجلزائر عام 

ومار الشاعري   ف ل  إىل علماع األم ر الشري  » حيث استوقفت  بعلمائها وشعرائها وأدابئها

وظل  ناك يتنقل   (1)»مث ألقى الرحاس أخريا ابملدينة املنورة الكبريي  أمد شوق  وحاف  إبرا يم 

مث ألقي، الرحاس »ف ال  العلماع وحضر بع  دروسهم يقوس:  ب  ااال  العلمية واألدبية 

 وكن، ألق  عدة دروس متطوعا  القراعة وا قراع  لىع ابملدينة حيث استقر والدي وعكف،

 وأعانتا تلك احلافظة على استيعاب أمساع الرجاس وأتلقى عدة دروس يف التفسري واحلديث 

ح   اعوظل يبحث ابستمرار ع  بغيت  يف العلم والعلم  (2)»وحف  كتة كاملة يف احلديث

حيث يعرتك بفضل  وغزارة  "حس  أمد الفي  أابدي الندي"وجد ا عند بع  الشيوخ منهم 

ولكنا مل أر مرل الشي   يف فصاحة  ي، م  املشايو ما شاع هللا أ  ألقى ولق«علم  فيقوس:

والتوضي  للغوام  والتقرية للمعاين  التعبري ودقة املالحظة والغو  على املعاين واستنارة الفكر 

 .(3)»القصية

                                                           
دط،  دار الهييدى،، المكتبيية الوطنييية قييراءة فييي لييل البنييية والمتغييير، بنيياء النسييق الفكييري عنييد محمييد البشييير اإلبراهيمييي، أحمييد بييوقرورة، (1)

 .11ص ،2004

 .166، ص 2اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (2)

 .15 ص ،87ع الثقافة، )أنا(، اإلبراهيمي، (3)
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فدرس أمهات  م واآلداب و وظل ا برا يم  يف املدينة أيخ  ع  العلماع ما حيتاج  م  العل

ع  الرتدد على املكتبات العامة  ومل ينقط  د واألغاين لألوفهاين الكتة خصووا الكامل للمب 

 فنهل م  كتبها النادرة واستزاد م  العلم ما كو  ش صيت  العلمية والرقافية والفكرية   (*)واخلاوة

وقو يف إلقاع نف  أفكن،  وابجلملة فقد كان، إقامو ابملدينة املنورة أ م خري وبركة » فيقوس:

الدروس يف العلوم الو ال احتا  فيها إىل مزيد كالنحو والصرك والعقائد و األدب وكن، أتردد 

على مكتبات اجلامعة فال يراين الرائ  إال يف مكتبة شيو عارك ح  استوعب، معظم كتبها 

 وتعدد أفكاره. فكا  لا األثر البارم يف تكوي  ش صيت  وتوسي  ثقافت    (1)»النادرة القراعة

حينما أمرت  1917ا برا يم  م  أسرت  جمبا م  احل ام إىل دمش  سنة  وعندما رحل

 احلكومة العرمانية برتحيل سكا  املدينة كلهم إىل دمش  بسبة ثورة الشري  حس  ب  عل  

خرج، م  والدي إىل دمش  يف شتاع « يقوس ا برا يم : ماره يف بيت  جمموعة م  العلماع 

وكانوا أوس م  بدأ ابلفضل فزاروين يف  يعنيا لقاع رجاس العلم  وكا  م  أوس  ما  1917سنة

وقدرات  الفائقة على ار اس الكالم فدع   ف ع بوا ب  وبغزارة علم   (2)»وتعارفنا ألوس لقاع منزيل 

 .(**)إىل تدري  اآلداب العربية ابملدرسة السلطانية

وسع، من، قدرات  و  والعطاع  مرحلة واسعة م  األخ و ك ا قضى ا برا يم  يف دمش  

قرر  1920ويف » عاد إىل اجلزائر يقوس جنل  أمد طالة ا برا يم : 1920ويف عام موا ب  

                                                           
 مكتبة الشيخ الوزير التونسي مع مكتبات أخرى شخصية. من ضمن المكتبات التي كان يرتادها اإلبراهيمي، (*)

 .166 ص ،5ج اإلبراهيمي،اإلمام آثار  اإلبراهيمي، (1)

 .163 ص ،87ع مجلة الثقافة، )أنا(، اإلبراهيمي، (2)

 للتعليم الثانوي. )مكتب عنبر( رت باسمهتشثم ا، سماها العثمانيون )المكتب اإلعدادي( هي مدرسة على الطراز العربي اإلسالمي، (**)
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و م حيتلو  سور  وحامال مع  املشرول ال ي  والدي العودة إىل أرض الوط   اراب م  الفرنسي  

 ابدي  ح  حم   ا األخري إىل مكة سنة طاملا حتدث بش ن  م  الشيو عبد احلميد ب 

ش صية علمية مرقلة ابملعارك واألفكار احلضارية وا والحية بفعاد إىل بلده اجلزائر   1913

والو كا  الشيو يس لها يف م كرات مل ينشر منها إال   سهم، يف تكوينها رحالت  املتعددةأالو 

 .(1)»القليل

مبنه ية ا مجاس مث التفصيل م  « تلك الرحالتقد أبدل ا برا يم  يف رسم وور و 

وما يقابل  م   ا كرار م  املعلومات وإبداع املالحظات فيما يتوق  عنده م  حمطات 

وكل ذلك فسلوب مشوق  (2)»وما يالحظ  م  تقاليد وما يع ب  م  مناظر الش صيات 

 وأودق مراس على ذلك قول  وج اب  يل إىل ا خبار املباشر م  الوضو  يف اللغة والرتاكية 

مبق   والبحر املتوسس حتتنا  والقمر مبدر  فاجلو وا   ...وكان، مرحلة م  أمجل املراحل «

إن  تصوير مباشر ملا شا ده   (3)»إن  منظر مل أر يف عمري أمجل من  يقزل م  الضباب األبي  

على التس يل  ا برا يم م  مناظر مجيلة على منت الطائرة بلغة بسيطة واضحة اعتمد فيها 

يكرر في    (4)ولكن  ذر  أحياان م  السرد والواق  إىل عامل اخلياس وا نشاع الووف  والواقعية 

...مث واولنا السري وبدأان « يقوس واوفا إحدى مسالك  يف رحلت  اىل كشمري:  أحياان الس  

واستدبران الصفحات  املعري ك ننا على مرل روق الظيب كما يقوس   يف اال دار م  أوس خطوة 

واستقبلنا وفحات أخرى م  قمم وغاابت متقطعة وقرى متقاربة وحقوس قم   الو كنا نرا ا 
                                                           

 .163( المصدر السابق، ص 1)

 .188 ص نضاله وأدبه، البشير اإلبراهيمي، محمد مهداوي، (2)

 .29 ص، 1997 ،1ط ،4ج اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي،آثار  اإلبراهيمي، (3)

 .58 ص النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، عبد الملك بومنجل،، ينظر (4)
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وينته   وتدرجها م  أعلى إىل أسفل... يقها واستطالتها ضوشعري تظهر كالسطور يف اللو  ل

األسلوب املشوق جي ب وق ا   (1)«اثخر سطر يف حافة الوادي وما أع ة   ا املنظر وما أمجل 

غامرة املرتابطة م  ا برا يم  القارئ إىل ل ة القراعة وجيعل  يشارك  متعة رحالت  الو ال ختلو م  امل

 اجلدية واملصحوبة ابلفائدة العامة.

وقد حاولنا أ  نرسم لا وورة     ه    أ م الفنو  النررية الو ا تم قا قلم ا برا يم 

أ  تندر  حت، األنوال  قرب إىلأخرى ا أا شارة  نا أ   ناك أنواعً و در   تصرة مكرفة 

فه  يف الغالة ومضات أقرب  السابقة كا اضرة والتمهيد والتصدير واملنشور والتقرير الصحف  

غلة خصائصها أإىل أحد األشكاس السابقة يف الدراسة و ك  أ  تضم إليها الشرتاكها يف 

 إىل اخلطابة ول لك ركزان على دراسة الف  األكرر شيوعا.قرب أفا اضرة  ومميزاهتا 

                                                           
 .58 ص ،4ج ،اإلمامآثار  اإلبراهيمي، (1)
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 ااجمال االجتماعي :األول الفصل

 أوال قضااي األسرة

 اثنيا: التعاون االجتماعي

 اثلثا: قضية املرأة

 

  

 

  الفصل الثاين:

جماال  األنواع النثرية عند 

 اإلبراهيمي
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 ااجمال االجتماعي :أوال

 قضااي األسرة -1

 التعاون االجتماعي -2

 قضية املرأة -3
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إننا هندك م  خالس   ه الدراسة إىل تسليس الضوع حوس ا توى املوضوع  للنرر 

فهو  فكرية وفنية مهمة ثروة  -حب –ها فدب  ال ي يعد عاجلا برا يم  يف  تل  اااالت الو 

 عصره م  عباقرةأل  ا برا يم  يعد  ؛وال غرابة يف ذلك رم  إىل إوال  حاس شعة فكمل  ي

ويتنب   ويرسم وورة أوضاعها  ويقاس إ  العبقري أو األدية يستطي  التعبري ع  رو  األمة «

 .(1)«ا أفضل وأسرل م  الفرد العاديويتنب  مبستقبله لألخطار الو حتيس قا 

؛ فساس حبه رئرا استطال بفضل عبقريت  أ  يكو  لسا  أمت  املعب ع  أفراحها وأحزاهنا

ثورة أدبية حوس األوضال أفكاره  اعت ف مستقبلها ا مساور  أمراضها  أمت  مش صاأوضال حوس 

 بعد ا.ما و  الو مر قا الشعة اجلزائري يف مسريت   و الرورة التحريرية

واستنادا إىل ذلك سنحاوس إعطاع وورة عامة حوس أ م املوضوعات الو تناولا نرر 

مناذ  تكو  يف شكل معامل هنتدي قا م  خالس  وذلك يف  تل  اااالت  ا برا يم  يف اثرره 

 ألخ  وورة عامة حوس ا توى املوضوع  ل ه الفنو .

 ااجمال االجتماعي:

 توطئة:

ألن  يدرك مدى ارتباط  ؛ ا برا يم  يؤم  فمهية اجلانة االجتماع  يف حياة األمةإ  

وذلك ول لك فقد أواله عناية كبرية  الوثي  ابستقرار ا ومدى مسامهت  الكبرية يف رقيها وامد ار ا 

                                                           
ومناقشات الندوة الفكرية حول دور األدب في الوعي القومي ، األدب والوعي القومي، آراء في ما يجب أن يكون، بحوث حمادي سعدون (1)

 .31، ص 1980، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
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 تل  القضا  الو تندر  ضمن  والو مت  بتماسك أركان  وقواعده خاوة وأن  م  أ م  بعال 

 سائل يف حياة ا نسانية.امل

  ويؤكد ا برا يم  ف  وال  اجلانة االجتماع  مرتبس ارتباطا وثيقا اب وال  الديا

ا سالم دي  واجتمال وإذا كان، دائرة األوس حمدودة فإ  دائرة الراين واسعة » يرى أ فهو 

يف -و   مالم  تعط    (1)«وإ  إوال  الدي  ال يتم إال اب وال  االجتماع  األطراك 

انطباعا ف  ا برا يم  يز  األمور مبيزا  العقل ال ي يدرك قيمة الدي  يف حياة ااتم   -نظران

املسلم ال يكو  مسلما حقيقيا مستقيما يف دين  على  وأمهيت  البالغة يف تطوره كما أن  يعا ف 

وفهم  ملعىن احلياة وتقديره  ع فيحس  إدراك  لألشيا ح  تستقيم اجتماعيت  السوية الطريقة 

ويتقاضى من  أفراد  وينضم عقل  وتفكريه ويلم بزمان  وأ ل ممان   منها  لوظيفت  فيها وعلم  حبظ 

ويرى لنفس  العزة والقوة ما يرون  ألنفسهم  ااموعة البشرية ما يتقاضو  م  حقوق وواجبات 

 .(2) ال رابطة السيادة علي  واالستئرار دون  وتربس بين  وبينهم رابطة األخوة واملساواة واملصلحة

بفضل نظرت  الراقبة يف احلياة -ويبدو م  خالس   ا الن  أ  ا برا يم  قد أدرك 

ول لك  أ  الدي  ا سالم  قد أعطى عناية كبرية ل ا اجلانة املهم م  حياة األمة  -االجتماعية

ى لتحقي  فرد واحل يع  مال  وما علي  وم  وجة التحل  بكل القيم األخالقية والدينية الو تسع

 ربتة ومبادئ راس ة. دس ب  األفراد ال ي  تربطهم قيم  على التعاو  املتبا مث بناع جمتم  قائم

                                                           
 .215، ص 1ج ،( اإلبراهيمي، آثار اإلبراهيمي1)

 .215 ، صنفسه ،( ينظر2)
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و سيدا ل ه املرل العليا فقد عمد ا برا يم  إىل حماربة كل ما    ابالستقرار االجتماع  

ا والح  يف معاجلة  تل  الشؤو  االجتماعية فاستفحل قلم   وطم  كل ما يهز كيان  

كما   وعلى رأسها قضية األسرة ابعتبار ا عماد ااتم  وقلب  الناب  ال ي يبث الرو  يف اجلسد 

خاوة مس لة   ووق  عند قضيتها مطوال  إىل حترير املرأة اعاجل الزوا  والصداق والطالق ودع

ويف كل ذلك كان، ل   وانتشار اآلفات االجتماعية  اب ضافة إىل قضية الزوا  والشباب  الطالق

اثراع وأفكار ورؤى  تلفة سنحاوس تسليس الضوع عليها م  خالس معاجلة  تل  القضا  

االجتماعية الو تعرض لا وعلى رأسها قضية الزوا  والشباب الو تعد ضم  القضا  الو 

الفرد إىل أجن  الطرق لبناع أسرة خص  لا الدي  ا سالم  مجلة م  األحكام الو ترشد 

ا اقً ير  م    م  كُ ن  م         خ  أ  و      ع   بت  ىل  إ   مُ كُ ضُ ع  ى بت  ض  ف  أ   د  ق  و    ُ ون   ُ خُ أت       ي  ك  و  ﴿يقوس عز وجل: سعيدة 

ال ي بصالح  أو فساده يصل  ااتم   يف إشارة من  إىل أ  الزوا   و ذلك امليراق (1)﴾ايظً ل  غ  

 أو يفسد.

 قضااي األسرة: -1

ألهنا  ؛ت   و النمو والتطوربوساطوال ي يتحرك  األسرة العمود الفقري للم تم   دتع

ففيها تت سد الوظائ  احليوية امل تلفة الو تقدمها للم تم  م  خالس   الركيزة اجلو رية يف بنائ 

والسهر على تلبية ما حيتا  إلي  م  خدمات وعناية  ما تب ل  م  جهد يف رعاية الفرد 

                                                           
 .21( سورة النساء، اآلية 1)
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و  ا يعا أ  مسامهة األسرة يف عملية البناع احلضاري مسامهة لا ومهنا الكبري   (1)وإشراك

ول لك فه  مبرابة العصة احلرك  ال ي تدور ؛  تركية جمتم  متماسك ومستقريفودور ا اخلطري 

 .حول   تل  القضا  االجتماعية

أب وأم وأطفاس تربس بينهم و ك  تعري  األسرة فهنا جمموعة م  األفراد املتكونة م  

وتسري ا مبادئ دينية وقيم خلقية تسمو قا إىل  روابس عديدة مرل رابطة الدم واألخالق وغري ا 

يف شؤوهنا سعيا  النظر ول لك يسهر علماع األمة على ؛مراتة عليا إ     أحسن، استغاللا

 وراع استقرار ا وابلتايل إرساع قواعد السالم يف ااتم .

أولئك العلماع املصلح  ال ي  ا تموا ا تماما ابلغا إبمالة ما عل  م   م  برا يم  ويعد ا

وجو ره ال ي حيمل على عاتق    وذلك وعيا من  فهنا رو  ااتم ؛ مبوضول األسرة (2*)غواش

موضول ن كر منها   م القضا  األسرية فعاجل عدة مسائل تعتب م  أ مسؤولية وال  األمة 

وتسلسل منطق  دقي   علم  أديب فسلوب وكل ذلك الطالق والصداق والتعاو  االجتماع  

مث يقرت  لا   فيعرض املشاكل وي كر أسباقا معتمدا على األدلة والبا   م  الكتاب والسنة 

 يف ذلك.األدبية باعة اللغة باحللوس حمفزا إليها 

قضية الزوا  والشباب ن كر و عاجلها ا برا يم  ال -أيضا-وم  أ م القضا  االجتماعية 

الو خص  لا الدي  ا سالم  مجلة م  األحكام الو ترشد الفرد إىل أجن  الطرق لبناع أسرة 

ا اقً ير  م    م  كُ ن  م         خ  أ  و      ع   بت  ىل  إ   مُ كُ ضُ ع  ى بت  ض  ف  أ   د  ق  و    ُ ون   ُ خُ أت       ي  ك  و   ﴿ سعيدة يقوس عز وجل:
                                                           

 .521( ينظر، محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند اإلبراهيمي، ص1)

 يقصد بمصطلح "غواش" كل ما علق في موضوع األسرة من مشاكل وعوائق نفسية واجتماعية واقتصادية بسبب الجهل واالستعمار. (*)
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يف إشارة من  إىل أ  الزوا   و ذلك امليراق الغلي  ب  الرجل واملرأة وال ي يالمم  (1)﴾ ايظً ل  غ  

كما أ  احلفاظ علي   و حفاظ على متاسك ااتم  وتكامل  وانقطاع    األسرة ما بقي، يف احلياة 

لقول   ول لك عده ا سالم سكنا روحيا وسبيال للمودة والرمة ب  الزوج ؛ وتد ور ل  ت،تش

  آ إ   ةً م   ر  و   ةً دآ و  م م  كُ ن  يت  بت   ل  ع  ج  ا و  ه  يت  ل  وا إ  نُ كُ س  ت  ا ل  اجً و  م  أ   م  كُ س  فُ نت  أ      م م   كُ ل      ل  خ      أ      ت     اث      م  و  ﴿تعاىل 

 .(2)﴾و رُ كآ ف  تت  يت   م  و  ق  ل   ت     آل    ك  ل   ذ  يف  

والو مترل بدور ا اخللية األساسية لبناع ااتم  وم    الزوا  اخلطوة األوىل لبناع األسرة دويع

 ا ا برا يم  م  أعضل املشاكل وأعمقها أثرا على ا طالق يف حياة تب ول لك يع؛ مث األمة

و م أملنا وورثة - فالواق  املشهود أ  الكرري م  شبابنا» وأبعد ا أتثريا على ااتم  العريب:  األمة

ويرتتة على  ا  إىل أ  يبلغ الواحد منهم س  الرالث  فما فوق يعرضو  ع  الزو  -انخصائص

  الطرفا  أغلى و ك ا يضي    (3)«يتعطل  ع  الزوا  إىل تلك الس  شوابناذلك أ  الكرريات م  

فيضي  على اجلنس  » ويؤكد   ه الفكرة بقول : سنينهما دو  أ  جيا ااتم  مثار ارتباطهما 

ومثره اخلصة  ويضي  على األمة نبات ذلك الربي   وأم اره وق ت  وقوت  ربي  احلياة ونسمات  

 ا وإذا مادت   ه الفاشية فشوً  والنماع والزكاع في  مث تضي  بسبة ذلك أخالق وأعراض وأمواس 

 .(4)«فإ  األمة تتالشى واستحكم   ا التقليد 

                                                           
 . 21النساء، اآلية ( سورة 1)

 .21 الروم، اآلية( سورة 2)

 .323، ص 2( اإلبراهيمي، عيون الصائر، ج3)

 .323، صنفسه( 4)
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بل على  اتم  اجلزائري ه األفكار أبعاد ا ا نسانية واالجتماعية لي  فقس على الإ  

أل  تضيي  شباب العمر دو  موا  خط  فاد  جيدر االنتباه إلي  ح  يف وقتنا  األمة العربية ككل 

و  ه ميزة يف رؤى  بل وتبقى فعالة عب الزم   ومتتد   ه الفكرة إىل املستقبل  احلاضر 

مور بع  املصل  احلاذق ال ي ال ينظر إىل األ الفكر  عمي  ألن  بعيد النظر ؛ ا برا يم  الفكرية

والو تنري الطري  للفرد مبا ورد فيها م  أحكام   سالم اتفوت  الفروة للحديث ع  مقاود 

؛ وكل ما يتبع  م  مسؤوليات وما ين ر عن  م  تبعات إذا مل يؤس  على قواعد ربتة  الزوا 

يف الفرد فإهنا تالئم مصلحة  إ  مل تالئم  وى طاغيا أل  ا سالم يقوم على اعتبارات عليا 

ما أ  ا سالم ك   وذلك  و حاس ا سالم ولي  حاس املسلم  يف نظر ا برا يم   (1)اامول

النكا  وتوابع  ولوامم  م  حقوق الزوجية والنفقات »  بوضو   تل  القضا  الو تعاجلب   

ب   وميم الدي   فكل أولئك م  وأحكام الطالق والعدة والصدقات واحلمل وا رضال 

  (2)«وشرح، السنة القولية والعملية فروعها ودقائقها الكتاب أوولا وحكمها وأحكامها 

 الشريعة ا سالمية ابعتبار ا يفيف حتليل  لقضية األسرة والزوا  على كل ما ورد ا برا يم  يرتكز و 

اخر فع  تعد م  مإ  أحكام النكا  وتواب» ألهنا م  وح  اخلال  يقوس: ؛منز ة ع  اخلط 

 ناقو قضا ه مطلقا.تال ي ال  (3)«التشري  ا سالم  املستند إىل الوح  ا ل 

بعيدا ع    ويؤكد ا برا يم  على أ  الزوا  جية أ  يقوم على أس  سليمة وركائز قوية

ما نرى الزوج  منهم »غالبا  األكاذية واملغالطات الو تفض  ابلضرورة إىل الفشل والع اب إذ

                                                           
 .132 ، ص2، جالمصدر السابق ،( ينظر1)

 .132 ، صنفسه( 2)

 .131( نفسه، ص 3)
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وانكشاك احلقائ  الطبيعية يرجعا  إىل احلالة م  املعاكسة واخلالك  بعد فصوس الصبغ الكاذب 

 وإمنا يبىن على اعتبارات عليا  وا سالم ال يبىن على   ه االعتبارات الزائلة     الع اب بعين  

 ا السياق فا برا يم  يف    (1)«إ  مل تالئم  وى طاغيا يف الفرد فإهنا تالئم مصلحة اامول

يراع  املصلحة العامة ح  ولو كا  ذلك على حساب الفرد الطاغ  ال ي ال تالئم  تلك 

 القوان  والتشريعات مهما كا  سبة   ا العزوك.

وم  مث تكوي  جمتم    إ  ا سالم ينظر إىل الزوا  نظرة حضارية قوامها بناع أسرة متكاملة

ول لك فهو يعاجل مس لة أتخر ؛ او  االستعماروال حتطم  عو  متماسك ال هتزه ر   اجلهل 

يف حياة  وأعمقها أثرا  أعضل   ه املشاكل » الشباب ع  الزوا  ويب  خطر ا الكبري فيقوس:

فالواق  املشهود أ  الكرري م   وأبعد ا أتثريا يف تكوينها مشكلة الزوا  ابلنسبة إىل الشبا   األمة 

رضو  ع  الزوا  إىل أ  يبلغ الواحد منهم س  الرالث  يع -و م أملنا وورثة خصائصنا- شبابنا

النضم أي عند  الس  املناسة للزوا  يكو  قبل بلوغ الرالث  أ  يف إشارة من  إىل  (2)«فما فوق

و و ب لك حيث الشبا   وال ي عادة ما يكو  يف س  الرامنة عشر   اجلنس  والعاطف  والعقل 

 مستعدي  لتحمل مسؤوليات بناع األسرة.على الزوا  م  وجدوا أنفسهم 

ويرى ا برا يم  أ  مرحلة الشباب    أوعة املراحل الو  ر قا ا نسا  يف حيات  ألهنا 

شباقا يف   ه الفرتة  ر ول لك وجة على األمة أ  حت فرتة لا ما بعد ا م  ميغ أو استقامة 

                                                           
 .132 ، صالمصدر السابق( 1)

 .323، ص 2جنفسه،  (2)
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على ميولم وعواطفهم أ  حتاف  »  و الاوية كما مم  اآلفات الو قد تستفحل فتهوي ق

 .(1)«تهاظأل    ا الطور  و طور تنبهها ويق تطغى عليها الغرائز احليوانية 

سباب الكامنة وراع   ه الظا رة ح  يضعها يف وقد حاوس االبرا يم  أ  يبحث ع  األ

 وم  مث يبحث ع  احللوس الو إبمكاهنا أ  تبعث يف الشباب الرغبة يف الزوا    إطار ا الصحي 

و و  عند أوس ون  م  الشباب العامك   ل لك جنده يق؛ وتفت  شهيت  لتكوي  أسرة واحلة

ف وب   يف أرواب الصن  ال ي يراه قد ماغ ع  الفطرة واستهوت  موجة اال الس اخللق  املنتشرة 

 أولئك الشباب ال ي  أركسوا يف الدرك األسفل م  احليوانية وأما » دا حلريت :يرى يف الزوا  قي

ورأوا أ  الزوا  قيد حلريتهم  وا التحلل م  قيود الدي  والعقل ؤ واستمر  فانطلقوا م  الشهوات 

 .(2)«لئك قوم جمرمو و ف - حتالفوا م  الشيطا  على ب، حبال  مية يالبه

ولك  يؤجل   عند الصن  الراين و و يف نظره الشباب املرق  ال ي ينوي الزوا     يقمث

أما املرقفو  ال ي  يستغلو  » إىل املستقبل ابختالك مجلة م  األسباب أولا تكالي  النسل:

واالستعداد لتكالي   فيبالغو  كلما ذكر الزوا  يف االحتياط للمستقبل  قا  ويعيشو  ثقافتهم 

وال  -عز وجل- أل  األرماق بيد هللا ؛و  ه ح م تتناىف م  تعاليم ديننا احلني   (3)«النسل

 املستقبل. خفا أحد يعلم 

                                                           
  .325، صالمصدر السابق( 1)
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يتمرل يف  ف  وأما رين احل م الو يتسرت خلفها املرقفو  م  الشباب العامفو  ع  الزوا 

 أفكاره يفوافق  ألهنا ال تناسب  يف ثقافت  وال ت؛ كون  أين  الزوا  م  الفتاة اجلا لة األمية

و   الكارثة العظمى يف نظر   وتصورات  وابلتايل قد يصل قم األمر إىل الزوا  ابألجنبية

   ذلك على الشباب بقدر ما يعتب األمر مسؤولية اجلمي :يفا برا يم  ال ي ال يسلس اللوم 

ا جديدا فابنة عم  خل ئينف  عليها ما ينش وقد يزيغ بعضهم الزيغة الكبى فيتزو  فجنبية »

 أل  احلضارة الغربية أفسدت أذواقهم  وال نلوم أولئك وال  ؤالع  متعلما ومه اب مدبرا منظما 

وجعل، البع   ف عل، البع  حيتاط للمستقبل احتياطا مفرطا  وأماغ، نظر م إىل احلياة 

نلومهم وإمنا نلوم  ال أين  م  الفضيلة إذا كان، أمية وال أين  م  الرذيلة إذا كان، متعلمة

 .(1)«أنفسنا

فهو يع ر الشباب  وإذا كا  ا برا يم  يعتب ف  املبر األوس ال  ، إىل الشريعة بصلة 

املرق  على الزوا  ابملرأة املرقفة الو متلك م  الفكر والرؤى ما يسم  لا ابلسري مع  قدما  و 

شؤو  ااتم  وال ي  أمهلوا تعليم البن، وإمنا  و انقم على املسؤول  ع    تكوي  أسرة واحلة

ال نلومهم » غري اثق  مبا ين ر وراع   ا التصرك اخلطري:  وفتحوا اااس أمام تعليم ال كر دوهنا

فنعلم البن، تعليما إسالميا  ومل  تس لعواقب  البعيدة  وإمنا نلوم أنفسنا إذ مل أنخ  لألمر عدت  

ترغم ب    ا الشباب األخرق على الرجول إىل  مبعاني   واسعا قو  بروح  قائما بفضيلت  

                                                           
 .324، ص المصدر السابق( 1)
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على أ  تنعم ب  املرأة  معا  وب لك تستفيد بن، بلده م  كل ما يشمل الزو  م    (1)«أول 

  مجي  اااالت.يفتنت   ما الغربية في سر اجلمي  أسرة جزائرية بكل 

ثغرة خطرية تسبب، فيها اجلزائري حياوس ا برا يم  يف موقف    ا أ  يسد على الشباب 

ويعتب الوض   عدة عوامل منها   رهتم إىل فرنسا بغرض التعلم يف مدارسها أو طلبا للرمق 

ألن  يدرك خطورة تبعاهتا ؛ بل على األمة ا سالمية ككل لي  فقس على أولئك الشباب  خطريا

ويف   ا املوق    ا إذا ما اتس  جمالا وانتشرت عدوا الو هتدد الكيا  اجلزائري ابلتالش  

ملاذا عارض ا برا يم    ا الزوا  معارضة شديدة رغم أ   ابل ات قد يطر  السؤاس اآليت:

ا سالم يش   التعارك ب  القبائل والشعوب؟ فن ية ف  ا برا يم  يف موقف    ا يرتكز 

جنبيات فيكو  الزوا  ابأل  على منطل  واقع   و و ما راثه م  ضع  يف املسلم  وأحوالم

فكان، النتي ة الالممة ل ا أ  »ويؤكد ذلك يف قول :  (2)ضيال للشباب وضيال ألبنائ  أيضا

واألمهات   فضال ع  اآلابع ال ي  اجتمع، عليهم البيئة اآلابع أضاعوا دينهم بت ثري البيئة

رويده فيكو  ب لك ااتم  اجلزائري قد أضال جيال معطاع بدس أ  يضاك إىل   (3)«خالص 

 استحوذ علي  الغريب وانتف  ب  بكل ما  لك م  مقومات.

وحير  ا برا يم  على توعية الرجل بضرورة االرتباط ابملرأة الصاحلة الو تدفع   و األمام 

ويؤيده يف  وحي ره م  الزوا  بتلك الو تفرض علي  عاداهتا السيئة وأخالقها املنحطة   فخالقها

جية علينا أ  نعيد إىل املرأة الكرامة الو و بها لا ا سالم عندما » ل :ذلك مالك ب  نيب يف قو 
                                                           

 .324، ص  المصدر السابق (1)
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ولك  فلنعد لا كرامتها لن عل منها السيدة الو توح  إىل  أنق  ا م  عادات اجلا لية القاسية 

بتهور ا وذ اقا إىل املرق  واملال    (1)«ال الفارسة الو تسيطر علي  ة فالرجل العواط  الشري

 .(2)م  األمور الو حتس م  مكانة الرجل بدس أ  ترف  م  ش ن  وغري ا

ويواول ا برا يم  معاجلت  لظا رة عزوك الشباب ع  الزوا  مركزا على حتليل أسباقا الو 

بنت  إىل أول  ودين   خاطةوويل الزوجة ال ينظر م  » يرد ا إىل املغاالة يف املهور فيقوس:

وأخالق  وإمنا ينظر إىل ش ع واحد...إىل مال  وما يقدم  م  املهر الغايل واحلل  النفي  وبعد 

ينته  ابلطالق والعداوة واخلصام بعد أشهر    ا نع ة إذا رأينا كل موا  يبتدئ ق ا االعتبار 

ا برا يم  م  األمراض   ا واق  ااتم  اجلزائري عد  يفو   نظرة عميقة جدا   (3)وأ م

 نشر يف أوساطنا الفساد والفتنة تم  أمراضنا االجتماعية الو » املنتشرة في  يقوس:االجتماعية 

وما يرتتة عنها م   اطر على ااتم    (4)«املهورو عل قا إىل الدمار والفناع عادة املغاالة يف 

يف  تل   مستعمال أسلوب الرتغية والرت يةول لك أوال ا ا برا يم  العناية الكاملة  ككل 

تظهر  فهو يدرك أ  أعمال  يف   ه القضية ال دروس  وحماضرات  ابحرا ع  جيل قوي متفهم 

نتائ ها الكاملة إال يف جيل يكو  أقوى إرادة م    ا اجليل ال ي سيطرت علي  العوائد 

و   األمل يف  و  يف   ا الباب و و يؤكد أ  املرأة تعد نعم الع ف فسدت علي  دين  ودنياه 

                                                           
 .131، ص 1972( مالك بن نبي، في مهب المعركة، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، 1)

 .182نفسه، ص  ،( ينظر2)

 .326-325، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، جينظر، ( 3)
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 الضعي "» غري أهنا تظل النص  إوال    ه احلالة رغم عدم ارتقائها إىل معرفة احلقائ  

 .(1)«شئنا أم أبينا" القوي

ويرى ا برا يم  أ  الصداق  لة شرعية مشروطة يف عقد النكا  يقدمها الزو  لزوجت  

 تلك يف الصداق إمنا تكم  يف  احلكمة ا لية ألو   وفة جليلة تت اوم ولة الروب مبشرتي  

وإذا ابلرجل    نف  الزوج  فإذا ابملرأة تنتف  ب  يف معاشهايفا بة واملودة الو ترخ  سدولا 

وحيمل  وأتني  يسب  العشرة املست نفة  توثي  لعرى ا بة بينهما » فهو ها وراحتها عافيرر  النت

والزو   يف ابب األمثا  والقيم مل يب  إال أ  نسم  الزوجة ابئعة  فإذا أدخلنا ا البشرى ابلقرب 

 اقرأ على   ه العالقة املقدسة السالم. وإذا انقلب، األمور على   ه احلاس   (2)«مشرت 

 الكتاب وال يف يفيرد  فلم مث يشري ا برا يم  إىل مس لة حساسة و   حتديد   ا املهر 

وطبقاهتم يف الغىن  موكوس إىل أحوالم يف العسرة واليسرة  وإمنا  و» السنة حتديدا للمهر 

 و   احلكمة ا لية الو ترأك فحواس الناس.  (3)«والفقر

بل ترك، ذلك ألحواس   إ  الشريعة ا سالمية مل حتدد احلد األدىن للمهر وال احلد األعلى

حبياة   ااحلكيمة وعملوا ابلفطرة فامو فإذا انساقوا  و الشريعة  ألهنم طبقات فقراع وأغنياع  ؛الناس

فالدي  قد دف  الناس  و التيسري وهنا م ع  التعسري  وإذا خرجوا ع  الشريعة فقد  لكوا  كر ة 

 ح  تتيسر احلياة لل مي .
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و    » ويؤكد ا برا يم  يف اخلتام أ  املغاالة يف املهور قد أفض، إىل مفسدة عظيمة

واندفاعهم يف رذائل يع  عليها الزما  والشيطا  فعلى    الزوا  كساد بناتنا وإعراض أبنائنا ع

وا   ه العوائد ه ر وأ  ي املسلم  أ  ي للوا   ه العقبات الواقعة يف طري  موا  بناهتم وأبنائهم 

ال وفرة  وأ  يعتبوا يف الزوا  حس  األخالق  وأ  ييسروا وال يعسروا  الفاسدة املفسدة 

فإذا سارت األمة على   ا النمس   (1)«ال اجلهام الرم  لدي  املت  ويف الزوجة ا الصداق 

 دو  شك.فسري ا  و السعادة 

 التعاون االجتماعي -2

ملا ل  م    التعاو  االجتماع  م  أبرم القضا  الو ركز عليها ا برا يم  يف كتاابت  ديع

فا برا يم  يدرك أمهية تعارك  دور ابرم يف ترقية ااتم  والسمو ب   و التقدم واالمد ار 

كما يقوس – وائد االجتمال   ف أل  ؛وما ين م عن  م  قوة وعزة لم  املسلم  فيما بينهم

وما  مثرات  النا ة عن  ومثرات     ما ترو  م  أعماس تع ز القوة الفردية ع  إمتامها » -ا برا يم 

وما ترون  م   األقطار وإخضال البحار وما ترون  م  تقرية  ترون  م  مصان  ختر  املع زات 

وما ترون  م   است را  موا ة األرض الو ال يستقل الفرد إبخرا  جزع منها ولو مج  موا ب  

وانطالقا م    ه املعطيات ركز   (2)«تسلس جبي على قوى الطبيعة واست دامها بكل سهولة

 ا برا يم  دعوت  إىل التعاو  االجتماع .

                                                           
 .327ص  المصدر السابق، (1)
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 ؛م  م  خالس رساالت  ا والحية إىل بث رو  التعاو  ب  أفراد ااتم ويسعى ا برا ي

م   ه الفوائد يف ع  القارئ ليزداد رغبة يف فيعظ   ألن  يدرك مدى فوائده العظيمة م  قوة واحتاد 

ون  يف التاريو م  تغلة اجلماعات م  مثرات االجتمال ما تقرؤ » االنضمام إىل اجلماعة فيقوس:

ويؤكد أ  ما أشار إلي    (1)«قليلة املاس على مجاعات    أكرر منها عددا وأوىف ماال قليلة العدد

يتف  م  احلياة » ال ي م  فوائد يعد م  املسلمات وأ  التعاو  ال ي حيق  الفائدة لل مي   و

 .(2)«اخلصووياتويلتئم م  حياتنا اخلاوة يف  العامة يف العموميات 

الواحدة ب  األفراد  فينشر فوائده ضمنها م  حة وإخاع  و  ا التعاو  يبدأ يف األسرة

 فتعم الفائدة ويعم ا خاع يف ظل مث  تد أثره ابلضرورة إىل ااتم  يف ش  اااالت  وتفا م 

فبات م  الواجة التعاو  ب  األفراد  ه األخالق السامية جمتم  إسالم  عماده الدي  ومبادؤ 

 يقوس: كة يف املنفعة العامة واحرتام الدور ا جيايب ب  أفراد ااتم  الرتقاع أعلى املراتة ابملشار 

واحلامم م  مل يرض لنفس   ووجدان   وقوميت   العاقل م  جارى العقالع يف أعمالم يف دائرة دين»

وأخ  املنامس منها أ  يكو  الرجل كالدفرت حيك  ما قاس الرجاس وما فعل الرجاس  أحس  املنامس 

رب معهم يف األعماس الصاحلة بنصية أو يرم  يف معرتك اآلراع ابلسهم دو  أ  يض

 .(3)«املصية

أل  ا برا يم  يؤم  ابملعىن ؛ و   دعوة ورحية إىل ضرورة تقم  الدور االجيايب يف ااتم 

وال ي يراه عند غريه وال يراه جمسدا عند أمت  الو يعتقد فهنا   االجتماع  املرايل ال ي يتمناه
                                                           

 .8، ص  المصدر السابق (1)
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شرفها بكتاب   -عز وجل- أل  هللا ؛متلك م  املقومات واملبادئ ما يؤ لها أل  تكو  دولة مرالية

 .الشري  وبنبي  الكر 

؛ ول لك كان، الدعوة إلي  علي  األمة و  االجتماع   و األساس ال ي تبىنإ  التعا

دا أهنا مسؤولية ب  ابدي  إىل   ا التعاو  مؤكافقد دعا  ية كل مصل  أراد اخلري لا مسؤول

 ألهنا ستعود على ااتم  بكل إجيابياهتا يقوس: ؛اجلمي  وأ  على كل فرد أ  يلتزم بواجبات 

 .(1)«واحد ح  غريه فليس، خدمت  ل  وحده بل    خدمة للم تم  كل ل وعندما يؤدي ك»

  م  فدعا  و أيضا إىل أ  يتكافل أبناع ااتم  ب  ابدي اوقد سار ا برا يم  على هنم 

وقد أور كرريا يف دعوت    ه على االحتاد  بعضهم البع  للنهوض ابألمة يف مجي  اااالت 

ودعوان إلي  ابللسا  يف » والتوعية بفوائده العظيمة:  مستعمال كل الطرق لنشر مفهوم  الواس 

وخاطبنا  وشرحنا األسباب الداعية إلي  م  واقعة ومتوقعة  نوعنا فيها العبارات  جمال  ال حتصى 

فاخرتان للدعوة كرريا م   وتلطفنا يف التحليل  ب لك مجاعة م  املسؤول  وذوي الرأي م  أحزابنا 

والت ثري على العواط  الفائرة والتغلة  املناسبات الو يسهل معها الدخوس إىل النفوس احلائرة 

ا  االستعمار يباركها ويبث وذلك وعيا من  ابألثر السليب للتفرقة الو ك؛ (2)«عات احلادةاعلى النز 

الشمل مل   ا برا يم  مل يك  يدل مناسبة متر دو  أ  حيث علىإ  ول لك ف؛ مسوم  لنشر ا

وقد شعر ب   أمنية كل مسلم  ل  لدين  وجنس  ووطن  » أل  تلك ووض  اليد يف اليد 

                                                           
 .239 ، ص1، ابن باديس حياته وآثاره، جعمار الطالب( 1)
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ملرواد أمام والدعوة إلي  واقف  اب  (1)«إىل اجلهرة ااملسؤولو  م  رجاس األحزاب فتداعو 

أو خادم لركاب االستعمار  ال  ارى يف لزوم االحتاد إال قصري النظر يف العواقة » االستعمار:

 أو مدخوس النسة يف الوطنية أو مغطى البصر يف العصبية احلزبية  م  حيث يدري أو ال يدري 

 .(2)«أو س ع العقيدة يف ا سالم والعروبة

الوقوك يف وج  االستعمار انب  م  قناعت  ف    ا األخري وأتكيد ا برا يم  على ضرورة 

 يطية ل  أ  يرى اجلزائري  متفرق  متشتت  بدعوت  إىل التعاو  واالحتاد متبعا طري  اب  ابدي :

وقد كتة أبناع يعرب وأبناع ماميغ اث ت احتاد م على وفحات   ه القرو  مبا أراقوا م  »

وما أسالوا م  حمارقم يف جمال  الدرس خلدمة  كلمة هللا   دمائهم يف ميادي  الشرك  عالع

فال يعقل بعد   ا االحتاد ال ي مج  ب  أبناع يعرب وأبناع ماميغ بفضل ا سالم أ    (3)«العلم

يفرقهم أحد خاوة بعد أ  كونوا من  أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائر  أم  اجلزائر وأبوه 

ف ي قوة بعد   ا » حماولة للتفري  ل  تزيد م سوى قوة واحتادا: فيقوس مؤكدا أ  كل؛ (4)ا سالم

لوال الظنو  الكواذب واألماين اخلوادل   ع با مل يفرتقوا و م  يقوس عاقل تستطي  أ  تفرقهم؟

كال وهللا بل ال تزيد كل حماولة للتفري  بينهم إال   فكي  يفرتقو  و م وغري م..القوي  األقو ع 

 .(5)«وقوة لرابطتهمشدة يف احتاد م 
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ول لك كا   و   أساس رقيها وعلو ا  فوحدة األمة إذ     مصدر كل اخلري لا 

ويسعى إىل الت كري آبرر ا العميقة يف األمم الو اخت ت م   ا برا يم  يؤكد على مثار ا الطيبة 

دف  كل مسؤوس إىل في سعيا من   شعاس انر الغرية على القضية اجلزائرية  االحتاد ركيزة لتطور ا 

كل » ألهنا السبيل  و الدف  ابجلزائر إىل غد أفضل يقوس: ؛أ  يض    ه احلقيقة نصة عيني 

ويعتقد في  ما  مسلم عريب جزائري  ل  يؤيدان يف الدعوة إىل   ا االحتاد ويود من  ما نود 

ويرى ما نرى م  اثرر   نعتقده م  أن  املعقل الوحيد للقضية اجلزائرية والوسيلة الوحيدة لن احها

  ا التفوق الشني  ال ي شت، مشل   ه األمة الضعيفة فزاد ا ضعفا على ضع  يف وق، 

فه  في  أحو  ما تكو  إىل مجي  القوى والتئام الشمل واحتاد  تطلع، في  إىل املطالبة حبقها 

 و السع  إىل حتقيقها  لى وطن  ودين  ولغت  غرية تدفع و   أمنية كل مسلم غيور ع  (1)«الكلمة

 بش  السبل.

وقد استمد ا برا يم  قناعت  بضرورة االحتاد م  واق   ربت  احلية يف ااتم  اجلزائري 

ة مآ م أُ كُ تُ مآ أُ  ه          آ إ  ﴿ قاس تعاىل مرتكزا على فهم  الواس  لإلسالم ال ي جيعل  أساس األمة 

فطاملا وحد ا سالم أمما وقبائل بعد تشتتهم ف وبحوا بنعمت    (2)﴾و دُ بُ اع  م ف  كُ ب   ر  ان  أ  ة و  د  اح  و  

 اعً د  ع  أ   م  تُ نت  كُ   ذ  م إ  كُ ي  ل  ع   هللا   ة  م  ع  وا ن  رُ كُ اذ  وا و  قُ رآ ف   تت  ال  ا و  يعً مج    هللا   ل  ب  حب    وامُ ص  ت  اع  و  ﴿ قاس تعاىل: إخواان 

 .(3)﴾اه  نت  م م  كُ    ق  نت     ف   ار  النآ     م   ة  ر  ف  ا حُ ف  ى ش  ل  ع   م  تُ نت  كُ  و  اانً و  خ  إ      ت  م  ع  ن  ب   م  تُ ح  ب  و     ف   م  كُ وب  لُ قتُ      بت      لآ    ف  

                                                           
 .337 ، ص2( االبراهيمي، عيون البصائر، ج1)

 .92 ، اآليةاألنبياء( سورة 2)

 .103 ( سورة آل عمران، اآلية3)
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ويؤكد ا برا يم  أ  الدي  وما يصاحب  م  أخالق وعلم وماس  و الكفيل ابلقضاع على  

دي  واحد جاع ب  نيب واحد ويشت، مشلهم فيقوس فن   كل ما م  ش ن  أ   زق أوواس البشرية

ألي  حقيقا أ  يسوق العامل إىل  وما ظنك بدي  حتف  الوحدة م  مجي  جهات ؟ ع  إل  واحد 

ألي  حقيقا أ   عمل واحد وغاية واحدة وا اه واحد على السبيل اجلامعة م  عقائده واثداب ؟

والنفوس الو ابعدت بينها النزاعات والعقوس الو فرق  جيم  القلوب الو تفرق، بينها األ واع 

 .(1)«بلى وهللا إن  حلقي  بكل ذلك الستعداد بينها تفاوت ا

و و ااتم  ال ي حياف  على  املتحد يف مبادئ  وأعمال  وأخالق  وقيم   و  فااتم  القوي

يف مجي  ا نسا    مقتضى   ه األخوة أ  يشارك ا نسا ُ »  أل ؛األخوة ويسهر على استمرار ا

حبيث يعلم العامل  عقولة تنته  إىل حدود ال تتعدى لوامم احلياة سرورا وحزان ل ة وأملا مشاركة م

لناس يف كل جليل ااجلا ل ويرشد النبي  الغافل ويواس  الغا الفقري ويق  التعاو  املتبادس ب  

غري أ  ا برا يم  ال ينكر  و ك ا يسود التعاو  ب  الناس ويتحق   ناع ا نسانية   (2)«وحقري

وإمنا  ناك تداف  واختالك يف  قها يف التطبي  متام األخ  أ  مس لة آتخ  البشر مل أتخ  ح

فنش  ع  ذلك كل  وع    ه املصارعات » املصاحل نش  عن  احتكاك واتصاس ب  األمم املتباعدة

  والتباعد إىل تقرب  اثخر بضرورة آتخ  البشر واثس اخلالك إىل وفاق ااالجتماعية شعور 

  ف    ه املس لة مل أتخ  مكاهنا م  االستقرار بعد و و يعتب  (3)«والفوضى إىل  دوع وسالم

                                                           
 90 ، ص1( اإلبراهيمي، اآلثار، ج1)

 .59 ( نفسه، ص2)

 .60 ، صنفسه( 3)
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وما دام احلاس ك لك فه  ستبلغ املستوى   (1)وإمنا    تنمو شيئا فشيئا وتسري  و األمام

 املطلوب ال حمالة.

فيدعو إىل  ويستمر ا برا يم  يف دعوت  إىل التعاو  مدركا أن  السبيل لتحقي  هنضة األمة 

واجعلوا  دفكم دائما  فكونوا دائما مستعدي  » يدا ع  الصغائر فيقوس:لعظائم بعلاالستعداد 

وجربتم الرقة ابهلل  العظائم ال الصغائر وقد جربتم ا  ا  وماذا يصن  وجربتم التعاو  أن  ينف  

ف ت، ابلع ائة شدوا احليام  واعتمدوا على هللا وثقوا بعون  وما أنفقتم م  خري فهو ذلف  و و 

م  السري قدما  و األمام  يففكل   ه النصائ  تبعث يف النف  رغبة قوية   (2)«ق خري الرام 

فإذا ابلصغائر تبقى  فتتماسك األ دي وتعظم القوة   الوة ا  ا  ال ي ينري الطري الشعور حب

 لي .إووس و وإذا ابلعظائم تصب   دفا مسطرا جيدر ال  اوغائر 

ألن  ؛ التعاو  االجتماع  إشديد التمسك مببدوخنل  م  كل ذلك أ  ا برا يم  كا  

وقد دعا إىل   ه  بل يف حياة األمم   يدرك جيدا أمهية التعاو  لي  فقس يف حياة ا نسا 

الوحدة االجتماعية بقوة فساس حبه كرريا ورخات من رة حم رة م  عواقة التفرقة وما يفض  إىل 

سعى كرريا إىل تقرية وجهات النظر وإقامة جمال   وقد العداوة والبغضاع ب  أبناع الوط  الواحد 

وفت  الشهية إلي  م  خالس توضي  منافع  وإجيابيات  على   رو  التعاو  يف ااتم  ثوب ول  

مستنريا يف كل ذلك  وكل ذلك فسلوب مغر معتمد على املنط  واحل م والبا    األمة العربية 

 .ابلشريعة ا سالمية
                                                           

 .61 ، ص المصدر السابق ،( ينظر1)

 .247 ، ص2، جنفسه (2)
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 قضية املرأة -3

 ؛قضية املرأة م  القضا  الامة الو شغل، القادة واملفكري  واملصلح  من  مم  بعيد دتع

عماد ااتم  ال ي يصل  بصالحها ويفسد بفساد  -حب –وال ع ة يف ذلك ألهنا مترل 

فعاش، املرأة امل ساة واملعاانة فعم   و   حقيقة خف، ع  ال    قبل ا سالم  أخالقها 

فقد وول احلد ببعضهم إىل  الع اب واالحتقار والغنب ما  دد كياهنا  وذاق، م  معانيهما 

م  ُ دُ ح  أ   ر  ش   ا بُ ذ  إ  و  ﴿ وقد عب القراث  الكر  ع    ا املوق  بقول  تعاىل: دفنها و   حية ترمق 

 و   ى  ُ ل  ع    ُ كُ س  ُ   أ      ب   ر  ش   بُ ا م   وع  سُ     م   م  و  الق      ى م  ار  و  تت  يتآ  (58)يمظ  ك    و  ا و ُ د  و  س  مُ   ُ هُ ج  و   لآ ى ظ  ر  نت  ألُ اب  

 .(1)﴾(59)و مُ كُ ا حي   م   اع   س  ال  أ   اب  ر   التت  يف    ُ س  دُ ي   م  أ  

ا أفقد ا كل حقوقها ح  أبسطها يف ممو ك ا عاش، املرأة مكبلة بقيود اجلهل واحلرما  

؛ (2)القر  التاس  عشرابتداع م  هناية النص  األوس م   احلياة إىل أ  جاعت الدعوة إىل حترير ا

وذلك نتي ة للوع  ال ي أخ  ينتشر جراع االحتكاك ابلغرب وكا  م  أوائل املفكري  ال ي  

فدعا إىل " املرشد األم  للبنات والبن " دعوا إىل حترير املرأة رفاعة راف  الطهطاوي يف كتاب 

  ه الدعوة مل تتبلور ومل أتخ  غري أ    (3)املساواة ب  الرجل واملرأة يف العديد م  اال ا ات

ال ي كا  شديد اال تمام بتبئة ا سالم  (*) طابعا علميا واض  املعامل إال بعد جم ع قاسم أم

ملقيا املسؤولية كلها على ختل  ااتم  والتفسريات اخلاطئة لرجاس الدي  يف   م  استعباد املرأة

                                                           
 .59-58( سورة النحل، اآلية 1)

 .76 ص، 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، ، شظايا النقد واألدب )دراسات أدبية((عمارية بالل)أم سهام ينظر،  (2)

، 1974 دط، ( ينظر، محمود حجازي فهمي، أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،3)

 .88 ص

 اسم أمين، أكبر داعية لتحرير المرأة في مصر خاصة والعالم العربي عامة.ق (*)
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أة الكاملة على املساواة م  الرجل يف امللكات كما حاوس أ  يرب، قدرة املر    ااتمعات امل تلفة

و و األمر ال ي دعا إلي    (1) إطار اآلداب وحدود األخالقيفوالقدرات إذا أتي  لا اخلرو  

وقد   (2)العديد م  املصلح  رغم أتخر الدعوة إىل حترير ا يف اجلزائر إىل ما بعد سنوات الرالث 

ادات والتقاليد املبالغ فيها  اه املرأة وما يرتبس قا م  سارت   ه الدعوة ببسع شديد نظرا للع

والو حاول،   م1931إىل أ  أتسس، مجعية العلماع املسلم  اجلزائري  سنة عصبية متشددة 

 .النهوض اباتم  اجلزائري يف ش  اااالت

مسؤولية اخلرو  ف خ ت اجلمعية على عاتقها » وقد كان، حالة املرأة املزرية الفتة لالنتباه 

ملا كا  يراه معماؤ ا م  أثر للمرأة يف النهوض احلضاري وتكوي  األجياس القادرة  قا إىل النور 

فب ل، اجلمعية  شرط أ  ال تكو  مطية للف ور   (3)«على مواجهة الغزو األجنيب امي  ووره

وترقيفها يف إطار القيم جهودا معتبة يف سبيل حمو ظالم اجلهل يف عامل املرأة م  خالس تعليمها 

ا افظ  ال ي  اهتمو ا » متحدية يف ذلك كل الصعاب الو واجهتها م   العربية ا سالمية

أ   واملعاكسات الو لقيتها م  ا دارة االستعمارية الو كان، حتب  إبفساد املرأة ومتيي  أخالقها 

 .(4)«اتم  األوريبتتوج  الفتيات إىل املدارس الفرنسية متهيدا  دماجه  يف ا

ا مكانيات املادية ا دودة لل معية يف بدا هتا إال أهنا حاول، التصدي م  رغم على الو 

ظا رة » ابعتبار ا س رئيسها عبد احلميد ب  ابدي  عال  مشكلة املرأة حاو ف لكل العرقالت 

                                                           
 .، ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان1ن، االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر، جيمحمد حسنظر، ي (1)

 .227، ص1ينظر، محمد ناصر، المقالة الصحفية، ج (2)

 .63 ص ،2ع مجلة الوعي،حجيبة شيدخ، المرأة في آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي،  (3)

 .548 لمنهج التغيير عند اإلبراهيمي، صمحمد زرمان، األسس النظرية  (4)
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ووفقا ل ه الرؤية سعى   (1)«وكرسها اجلهل عند اآلابع حبقيقة املرأة يف ا سالم أوجد ا املستدمر 

 مستنريا بضوع القراث  الكر  ال ي  وإخراجها إىل النورحياهتا ا برا يم  إىل طم  الظالم م  

وأ  اختالفهما يف اجلن  ال يعا الضدية  ب  ابألدلة القاطعة أ  الرجل واملرأة م  نف  واحدة »

 ي أدى ب  إىل اعتبار املرأة اجلنا  الراين و و األمر ال  (2)«والعداوة وإمنا يعا التكامل والتعارك

وال ي  و الرجل   للطائر وال ي ال  كن  الطريا   و األعلى إال ب  تكامال م  اجلنا  األوس

وجناحا ا مها الرجل  األمة كالطائر ال تطري إال اناح  » ابعتبار أ  الطائر ككل  و األمة:

 وقد  (3)«فه  واقعة ال حمالة تريد أ  تطري انا  واحد فاألمة الو خت  ال كر ابلتعليم  واملرأة 

أل  العلو  و ااد والتطور والرق  ال يتم انا  واحد كما ال  أبدل ا برا يم  يف   ا التشبي ؛

 تصف  اليد الواحدة.

شرفها  -عز وجل-أل  هللا ؛لقد كا  ا برا يم  مدركا للقيمة احلقيقية للمرأة يف ا سالم

وابلتايل فه  تشرك على إعداد أمة   وتكوي  جيل مرق   حبمل أنبل رسالة و   تربية الناشئة 

أ  املرأة  ول لك فهو يرى سليما متحضرا إعدادا وإعداد ا  بيتهاو   املسؤولة ع  تر  كاملة 

وأخالقها ئرة دينها لك  بشرط أ  يكو  ذلك يف دا ب  وجية أ  تته املسلمة جية أ  تتعلم 

ب ضعفها جيحاطها م  مجي  اجلهات مبا أو  وأ  ا سالم ضم  لا حقوق ا نسانية كاملة 

 مستوى يفول لك وجة عليها أ  تكو  ؛ (4)وأماوموجة وأقر ا يف أحضا  التكرمة بنتا  الطبيع  

                                                           
 .63 ص ،2ع الوعي، مجلةحجيبة شيدخ، المرأة في آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي،  (1)

المرأة العربية قبل اإلسالم في القرآن الكريم، دراسة استقصائية تحليلية، مجلة العلوم الرجل مع ( شامية بن عباس، صورة تعامل 2)

 .169 ، مؤسسة الطباعة الصناعية، باتنة، ص2012 جوان، 26نسانية، العدداالجتماعية واإل

 .239، ص4اإلبراهيمي، جاإلمام ( اإلبراهيمي، آثار 3)

 .46 ص، 4ج، ينظر، نفسه( 4)
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 ؛و الرق  والتقدمر  للم تم  أجياال واحلة تسري ب   وأ  ختُ   على عاتقها املسؤولية امللقاة

وال سبة ال طاط املرأة عندان إال  وإذا أتخرت أخرت   املرأة إذا تعطل، عطل، الرجل » أل 

 .(1)«فقض، على الرجل ابلفشل وقضى على املرأة ابخلموس    ا الضالس ال ي شوه الدي  

ول لك دعا  وفشلها  و فشل ل   و ك ا فن ا  املرأة يف احلياة  و جنا  للرجل 

وركز يف دعوت  على تعليمها ابللغة العربية  ا برا يم  إىل تعليم املرأة تعليما مرتبطا ابألخالق 

واللغة األجنبية إ  أحسن، فإمنا  لغة ليس، م  روحها وال م  تقاليد ا » ألهنا ؛ولي  ابلفرنسية

ئرية رب  أما رأس حتس  بعد اللغة املتصلة ابلرو  والتاريو واملقومات األويلة فه  ابلنسبة لل زا

مدافعا ع  موقف  ومهتما بتعليم املرأة ا تماما كبريا ا برا يم  واستمر   (2)«هو اللغة العربيةفاملاس 

 ملا كا  يالحظ  م  أمهية ل ا املوضول يف حترير ااتم  م  جل مظا ر الت ل .

فعلى  يف السنة النبوية ويرى ا برا يم  أ  من  تعليم املرأة مل يرد ال يف القراث  الكر  وال 

والسبة يف   ه احلالة نزعة قد ة خاطئة راج، »: يقوس يل   ترى؟هأية ركيزة يرتكز دعاة الت 

ويلوك أوحاب   ه النزعة اثررا مقطوعة  ب  املسلم  و   أ  تعليم البن، مفسدة لا 

العملية لنسائ  ونساع  سلموتربية حممد ولى هللا علي  و   الفة ملقاود الشريعة العامة  األسانيد 

مث يؤيد تلك اآلرر الضعيفة ا سناد فقواس الشعراع ال ي  يستمدو  شعور م  املسلم  العاملات 

                                                           
 .264 ، ص5، ج المصدر السابق (1)

 .264 ص ،5ج ( نفسه،2)
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وم  كا  الشعراع مصدر فتوى يف  ال م  شريعة هللا اجلاحمة  م  شريعة العواط  املتباينة 

 هم.خاوة وأهنم يعتمدو  على خيالم وميوالهتم وأ وائ (1)«الدي ؟

ألهنا الوحيدة الو ستحميها م   ؛ويؤكد ا برا يم  على ضرورة تعليم املرأة ابلعلوم الدينية

أي من  أ  تكون،   1931 و و يشري إىل أ  ف ر ا الصادق يبتدئ م  سنة نوائة الد ر 

 وحماربة  االستعمار   ودع، إىل العروبة وا سالم ابلقطر اجلزائري  مجعية العلماع املسلم 

 وومدوا ح  قهروه  فوق  ل ه املهمة النبيلة رجاس تصدوا يف وج  املستدمر رغبات   وطم 

م  بن   تلمي   و مخس  أل ولم اليوم  و مائة ومخسو  مدرسة عربية حرة حتتوي على »

 .(2)«وبنات

  يف و  ا دليل على استمرار رسالة ا برا يم أما املدارس يف يومنا   ا فال تعد وال حتصى 

 وإمنا ابألمة العربية ككل.  ىاملض  قدما لي  فقس ابملرأة اجلزائرية  و ااد والعل

وأتكيد ا برا يم  على ضرورة تعليم املرأة وف  املعامل الدينية أمر انب  م  قناعت  ف  الدي  

نزلة ب  احليوانية بل مب»حتظى العامل ضم   ا سالم  قد كرمها وعزم ا وفك قيد ا فقد كان،

تتحكم فيها أ واع الرجاس وتتصرك فيها االعتبارات العادية ااردة م   احليوانية أقرب     إىل 

قد كان، جمرد وسيلة للنسل وتلبية ف  (3)«و   ررة كرة تتلق  فه  حينا متال يت ط   العقل 

ىل منزلتها وشرفها وكرم إجاع ا سالم فنب  » واستمرت على   ه احلالة املزرية إىل أ  الشهوات 

                                                           
 .264 ص، 5ج، المصدر السابق (1)

 .266 ص ،5ج ،نفسه( 2)

 .360 ص ،4ج ،نفسه( 3)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

98 
 

وسوى بينها وب  الرجل م   وأعطا ا كل ما يناسة قوهتا العقلية وتركيبها اجلسم   جنسها 

 .(1)«وإبراما لش صيتها ا لا فوخاطبها ب لك استقالال وتشري التكالي  الدينية 

 كما أن   حوس املرأة و ك ا جند أ  ا سالم قد وح  تلك النظرة اجلا لية اخلاطئة 

وما ا بتشري  مساوي عادس ومل يكلها إىل طبائ  اآلابع ال ي  يلينو   سلحها فحكام قطعية »

وال إىل نزعات األبناع ال ي  يبو   وال إىل أ واع األموا  ال ي  يرضو  ويغضبو   ويقسو  

العواط  والنزعات وجودا وال تدور م  األ واع و  وإمنا    أحكام إلية واجبة التنفي   ويعقو  

وعلي  فا برا يم  ال يرى سبيال  وال  ك  النقاش فيها في شكل م  األشكاس   (2)«وعدما

ألن  ابلنسبة لا الباب الوحيد ال ي  ؛اثخر للمرأة تتحكم ب  سوى العودة إىل الدي  ا سالم 

 ية.تستطي  اخلرو  من  إىل النور يف ظل املبادئ العالية واألخالق السام

وقد وق  ا برا يم  موقفا وامدا أمام الطاعن  يف ا سالم والامئ  فحكام  

     ح   لُ ر  م   ر  ك  ل آ ل  ﴿ فهم يعتبو  أ  ا سالم ظلم املرأة يف املرياث ح  جعل واملست ف  بقوانين  

متكاملة فإذا نق  ف  ا سالم نظر إىل املرأة نظرة شاملة  فرد عليهم ا برا يم   (3)﴾   يت  رت  نت  األُ 

مث يضرب لم عملية حسابية بسيطة توح  بقوة فهم   ة أخرى ئيجب لا يف جز  ة ئيلا يف جز 

فلالب  مائتا  وللبن،  فهو يفرتض أ  مورور مات وترك ابنا وبنتا وثالث مائة نقدا  ورمانة عقل  

 واألنرى تزوجا يف يوم واحد ولنفرض أ  األخوي  ال كر » يقوس:مث حيلل العملية حتليال ابرعا مائة 

فيسمى مبائة واحدة  فال كر يدف  لزوجت  مائة وداقا  ولي  لما م  املاس إال ذلك املرياث 
                                                           

 .360 ص، 4ج،  المصدر السابق (1)

 .361 ص، 4ج( نفسه، 2)

 .11سورة النساء، اآلية  (3)
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وال كر مطلوب اب نفاق على نفس   وأخت  أتخ  م  موجها مائة وداقا فتصب  ذات مائت  

 . (1)«د اوأخت  ال تنف  شيئا على نفسها وال على أوال وموجت  وأوالده إ  ولد 

وق ه العملية احلسابية البسيطة يتض  العدس ا ل  ب  الرجل واملرأة يف مس لة املرياث 

 املرأة ع  الرجل    مس لة -عز وجل-واملس لة الوحيدة الو ميز قا هللا وح  يف مسائل أخرى 

 تنزيل :يف حمكم  -عز وجل-فقاس؛ (2)«وإ  شرا فشر إ  خريا ف ري  الصادر منها  العمل»

 ك  ئ  ول   ُ ف      م  ؤ  مُ  و   ُ ى و  ر  نت  أُ  و  أ   ر  ك  ذ      ا م  احل ً و   ل  م  ع      م  ا و  ه  ل  رت   م  الآ ى إ  ز   جُي  ال   ةً ئ  ي   س   ل  م  ع      م  ﴿

 .(3)﴾ابس  ح   ري   غ  ا ب  يه  ف   و   قُ م  ر  يتُ و   ة  نآ اجل   و   لُ خُ د  ي  

وذلك وعيا من    ا تماما ابلغا قضية املرأة أ  ا برا يم  ا تم قا يفوخنل  إىل القوس 

وعماده التعاو  املتكامل ب    بناع جمتم  متحضر قوام  األخالق الفاضلة يفبدور ا الفعاس 

ها وترقيفها وحترير ا م  كل قيود مودعا إىل ضرورة تعلي  ش  جماالت احلياة يفالرجل واملرأة 

مستندا يف كل ذلك على ما وضع  لا الدي  ا سالم  م  أحكام   اجلهل وال س والظلم

قد ف مؤكدا فهنا أ ل لكل   ه املعطيات  مستنريا مبا ورد يف السرية النبوية الشريفة   وقوان 

 حبمل أعظم أمانة و   تربية الناشئة. -عز وجل–شرفها هللا 

 اااس يفتغيري إجيايب  سبيل إحداث يفقد ب س ا برا يم  جهودا معتبة فوختاما 

أو يفسد   وذلك وعيا من  فمهية   ا اجلانة ال ي يصل  حاس األمة بصالح  االجتماع  

                                                           
 .362 ، ص4ثار، جاآلاإلبراهيمي،  (1)

 . 151( شامية بن عباس، صورة تعامل الرجل مع المرأة، ص2)

 .40 ( سورة غافر، اآلية3)
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مبعاجلة قضا  األسرة ابعتبار ا نواة ااتم  وقلب   اول لك فقد نشس قلم  ا والح  بدعً  بفساده 

 وال ا ف جتماعية ال احلياة ايفمشريا إىل دور ا العمي   اخلاف  منبها إىل قيمتها يف   ا اااس 

 تمام الالمم م  خالس معاجلة  تل  قضا  ا ومشاكلها م  طالق ووداق مركزا على قيمة الا

املرأة يف   ا ااتم  وضرورة حترير ا واحلر  على إعطائها مكانتها الالئقة يف ااتم  وما ين ر 

  كما ب  أ  الشباب  م أمل األمة  ااتم    أل  املرأة    نص ؛ع  ذلك م  اثرر إجيابية

ألن  ذخر  ؛ قد تفتك ب الووحاوس اال تمام بقضيت  بتوعيت  وحت يره م  اآلفات االجتماعية 

 الواعد.األمة ومستقبلها 
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 :توطئة

لي  فقس على اجلزائري  بل على  -عز وجل- يعد ا برا يم  نعمة رابنية أنعم قا هللا

مكنت  م  حف  القراث  الكر  و و مل يبلغ وذلك ملا و ب  م  قدرات واسعة  األمة العربية عامة 

بل كا  مستوعبا آل ت  ومفسرا لا ومتضلعا   همفومل يك  حفظ  عاد  دو   العاشرة م  عمره 

كما  و أع وبة »تتوفر في  مجي  شروط ااتهد املطل    يف معرفة أسرار الشريعة ومقاود ا 

وما واحة ذلك م    (1)«ت يهوحضور بد ه األعاجية يف قوة حافظت  وسرعة استحضار 

كل ذلك   و احتكاك واس  ابملكتبات مطالعا وابحرا ال يعرك امللل وال جيد الس م طريقا إلي  

  حاط حبقائ  الدي  ومقاوده.ف مكن  م  الفهم العمي  ألسرار الشريعة ودقائقها 

لألمة يف  -وجلعز -كما يعتب ا برا يم  مرال فريدا م  األئمة األف اذ ال ي  يبعرهم هللا

ويؤسسوا لا هنضتها على أمنت  وينف وا فيها م  رو  هللا  ليحددوا لا دينها  أحو  األوقات 

ة يف اااس الديا مسطرا على عدة فول لك فقد سعى إىل إحداث تغريات  تل ؛(2)أساس

   العقيدةهما وحيحا مرتكزا على  ديد األركا  الو يقوم عليها يففأ داك أمهها فهم ا سالم 

 .(3)ح  يست ن  ا سالم دوره احلضاري يف ظل فعالية اجتماعية انجحة والفق  والرتبية 

وأن  املرج  األساس  م  أجل سري  إ  ا برا يم  يدرك أ  ا سالم  و أساس احلياة 

 غري» فهو دي  هللا الكامل ال ي ارتضاه لعباده وحرهم على اتبال هن    مستقر يف ش  اااالت 

                                                           
 . 8، ص 2مجلة الوعي، ع ( محمد إبراهيم الكتاني، اإلمام البشير اإلبراهيمي،1)

 .8( ينظر، نفسه، ص 2)

 .306محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير اإلبراهيمي، ص ( ينظر، 3)
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أ  واق  املسلم  املنحرك مل يك  يدس على ش ع م  ذلك ومل تك  أحوالم املرضية تشري إىل 

فدخل معركة التغيري حماوال أ  يرب، أ  لإلسالم عظمت   أهنم أوحاب دي  مساوي عظيم 

وبدأ رحلت  يف نشر الفهم الصحي  لإلسالم وأركان  منته ا أسلوب   (1)«ووالحيت  لقيادة احلياة

أل  ا شكالية املطروحة على الساحة    الفهم  ؛ويومنطلقا م  الواق  املع احل م والبا   

غري أ  تصرفات  وواقع  ال يعك    فاملسلم يرتدي ثوب ا سالم اخلاطئ لإلسالم ومبادئ  وأركان  

  وك ن وإمنا  ك  تشبيه  ابجلسم بال رو   ذلك ابملعىن احلقيق  ال ي يبحث عن  ا سالم 

و  ا ما سعى ا برا يم  إىل تصحيح  وتوجيه  إىل الوجهة الصحيحة بعيدا  يصل  بال خشول 

تالش، بغفلتهم ع  فوائد ا ف ل واخلرافات الو أضعف، الدعوة فيهم إىل ا سالم د ع  الب

 اج، عليهم دعا ت األد   األخرى وما تفرل عنها م  م ا ة مادية تغري ابملادة وم  «و

 .(2)«ة تغري الفكر املسلم ابملروق م  الدي م ا ة فكري

 سالم م  خالس دعوت  إىل احل   ادفا م  ي  فهم اوقد عزم ا برا يم  على تصح

ألن  يدرك أ   ؛خاللا إىل إسعاد ا نسانية وحتقي  السالم ب  البشر ونشر ا بة وا خاع بينهم

د م تبدأ م  البي، اهم وتصل  فسيف حاجة أكيدة إىل دعاية داخلية هتدي ضالت» املسلم 

و اومه إىل اجلار والقرية ح  ينتظم ااتم  كل  فإذا عمرت القلوب والبيوت وااتمعات مبعاين 

اع نصر هللا والفت  ربطا للوعد ابالجنام ووووال جا سالم الصحيحة أعط، مثراهتا الصحيحة و 

وذر  املسلمو  إىل النور وتزوس كل  الظالم   وحينها سينكش  (3)«ااامعلى قيقة احلإىل 

                                                           
 .307( المرجع السابق، ص 1)

 .183، ص 4( اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج2)

 .187، ص 4، جنفسه( 3)
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ويومئ  تزوس   ه الفوارق البغيضة » األحقاد والفوارق فيحق  ا سالم غايت  السليمة يف الوجود

م  تلقاع نفسها فال م  ة إال م  ة احل  وال طريقة إال طري  القراث  وال نزعة إال نزعة ااد 

غاية إال نشر السالم والطم نينة يف   ا العامل وال عاطفة إال عاطفة ا بة واخلري وال  والسمو 

 .(1)«املضطرب

لقد دخل ا برا يم  معركة ا وال  الديا مصطدما ابلكرري م  األفكار اخلاطئة الو 

 وجعلتهم يتصرفو  بعيدا ع  ا سالم   فح ب، ع  املسلم  حقيقة دينهم   مع، من  سن 

وك   ش رة ا سالم  وقشورا بال لباب  ا بال معا  وك هنم مل يرثوا م    ا الدي  سوى ألفاظ

 وال يعرك املسلمو  كي  يت وقو  مثار ا   (2)غرس، لي كل منها حممد وأوحاب  فقس

ا سالم  و  أل  ؛ة لإلسالميفا برا يم  يسعى إىل تصحي    ه األذواق لت وق احلالوة احلقيق

إلنسا  يف الداري  ألن  الوحيد ال ي الدي  الفطري الروح  ال ي  كن  أ  حيق  السعادة ل

حيمل يف طيات  هناية الكماس  فهوإبمكان  أ  حيق  للفرد اطمئنان  الروح  واستقراره النفس  

 ويف أحكام  رعاية املصلحة  فت د يف عقائده غ اع العقل ويف عبادات  تزكية النف  » ا نساين

وال  ك  أ    دستورا واحلا لكل مما  ومكا وكل ذلك جيعل من    (3)«ويف اثداب  خري ااتم 

تلك املرونة » والدليل على ذلك  و تق  يف وجه  أية عارضة مهما اختلف، البيئات والبلدا  

والو تعطيها القدرة على استيعاب املستحدرت اجلديدة ع   الو تتميز قا الشريعة ا سالمية 

  لعهود ا سالمية األوىل وأعطوا ب  الدليل الناوطري  االجتهاد ال ي مارس  األئمة الكبار يف ا

                                                           
 .187، ص 4، ج المصدر السابق (1)

 .547، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، جينظر، ( 2)

 .108، ص 1( اإلبراهيمي، اآلثار، ج3)
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وال ع ة يف ذلك فهو   (1)«على قدرة ا سالم على االست ابة مل تل  الظروك الطارئة

الصادر ع  خال  احلكمة ال ي يس  الكو  وحييس ب  م  كل ش ع فيعلم غيب  وحاضره 

 .ومستقبل 

يم  إىل تسليس الضوع على ويف ضوع   ه املفا يم الصحيحة لإلسالم سعى ا برا 

 وعمل جادا على غرس رو  ا سالم احلقة يف النفوس  املقاود احلقيقية لا يف حياة ا نسا  

وتطهري ا م  كل املعتقدات واخلرافات الباطلة الو ظلل، الرؤية احلقيقية وح ب، ع  النفوس 

لدي  مف رة كل عريب ولو مقتن  ف  االنتساب إىل ا -أي ا برا يم -و و   نور ا سالم احل 

ولك  إ ك أ  » ال يصل  أو ال يزك  و س ل، أحد م على الصالة أو الزكاة لقاس لك رمبا 

  (2)«ومسع، اجلايف املكروه م  القوس ولو قل، لرأي، التنمر والتنكر    مسلما يل  تقوس أن

إ انية تسقى م  و  ا ما سعى ا برا يم  إىل تصحيح  وغرس  يف النفوس غرسا سليما ا ور 

  منب  القراث  الكر  فدعا إىل فت  ابب االجتهاد ورر على الطرق الصوفية والبدل واخلرافات

 ديدا روحيا سليما انبعا م  أس  إ انية.وعمل على  ديد العقيدة  

   الوقوك عند القراث  الكر  ورؤيةوفيما يل  توضي  لكل   ه اجلهود املب ولة بدعا م

 و يف ش  ميادي  احلياة.يالعميقة ألحكام  وانعكاسها على الواق  املعا برا يم  

 

                                                           
 .311محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير اإلبراهيمي، ص  (1)

 .111، ص 1( اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج2)
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 اإلبراهيمي و فهم القرآن الكرمي -1

ال ي أنزل  على خامت األنبياع حممد ولى هللا علي   -عز وجل–القراث  الكر   و كالم هللا 

 السبل. اإلي  كلما ضاق، ق ترج    وليكو  دستورا حلياة األمةوسلم لينري بنوره الكو 

وانلوا م  احلضارة والرق  ما س ل    هن   األولو  فعاشوا يف سعادة كبرية سار على وقد 

ووورا  خل  م  بعد م خل  يقرؤو  القراث  ألفاظا ال معاين » ولك  التاريو يف س ل  ال  يب 

 .(1)«فكا  ما كا  م  ضع  وأتخر وا طاط ال حقائ  

دى تكم  يف معرفة ذلك التاريو الكامل للبشرية قبل واحلقيقة أ  عظمة ما جاع ب  نيب ال

 ربطها ابملرحلة الو انتقل، إليها البشرية بعد ا سالما سالم امي  أجناسها ولغاهتا وعاداهتا  مث 

حينما مح  أبناع اجلزيرة على الشرق والغرب حيملو   دي ا سالم وعدل  وميزان  وأخالق  »

وح  حيدث   ا الربس   (2)«نشر ا ب  األمم وتربيتها يف النفوسويعملو  على  وعقائده وفرقان  

وحينها ستدرك البشرية مجعاع أ  ا سالم ال ي  سر عظمة القراث  الكر   كب  املرحلت  يعر 

ألن  الف ر  (3)و و الدى الكامل لبا اثدم كلهم جاع ب  حممد ب  عبد هللا  و الرمة بعينها 

 على الكو  ظالم  الدام . اال ي طل  على الدنيا وحم

وحاس القشور بال  غري أ  حاس املسلم  اليوم م  القراث  الكر   و حاس اجلسد بال رو  

و  ا الوض  األليم يدرك  ابلدرجة األوىل  فهم يرددو  اث ت  دو  متع  وتفكر يف معاني   لباب 
                                                           

 .37، ص 2الوعي، ع محمد الصالح الصديق، اإلمام اإلبراهيمي وفهم القرآن، مجلة (1)

 .316، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .316، ص ينظر، نفسه (3)
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   ا برا يم  ل ا الوض  املؤملول لك أتمل؛ أ ل العلم واملصلح  ال ي  يعرفو  قيمت  ويدركو  ومن 

  الو يكم  فيها سر حياهتمع    ا الكتاب املنري و  ر م لدايت  وأتس   عراض املسلم  

وما يصلحها وما  (1)«وما يفيد ا كالم خال  النفوس العامل مبا ينفعها»؛ ألن  وسر سعادهتم

 يفسد ا.

 مشلهم  و بعد م ع   داية القراث   ما أضال املسلم  ومزق إ  ا برا يم  يدرك ف

وعدم حتكيمهم ل  يف أ واع النفوس ليكفك  منها ويف مزال  اآلراع لي خ  بيد م إىل وواقا »

ويف مفارق سبل احلياة  ويف معرتك الشهوات ليكسر شهواهتا  ويف نواجم الفنت لي ل  عماع ا 

 .(2)«ليهدي إىل أقوامها

والبحث ع   اب برا يم  إىل السع  وراع تغيريه  إ    ا الوض  األليم للمسلم  دف  

  فال يقرؤون  وور بال معىًن  السبل الو م  ش هنا أ  تصح  نظرة املسلم  إىل القراث  الكر  

 ونباس طريقهم. وال يه رون  بل يت  ون  دستور حياهتم 

ف  القراث  وم    ا املنطل  سعى ا برا يم  إىل تصحي  الرؤى وبث الوع  بقناعة رمة 

فهو ثروة العقيدة » ال  ك  في حاس م  األحواس إنكار ا  الكر   و ثروة ض مة متنوعة

وثروة املعاملة والسلوك وثروة  وثروة النظام والقانو   وا  ا  والعلم والفق  واللغة واألدب والتاريو 

 .!فكي  يصب  حاس األمة بعد إضاعة كل   ه الرروات؟  (3)«احلكم والقيادة

                                                           
 .37، ص 2محمد الصالح الصديق، اإلمام اإلبراهيمي وفهم القرآن، مجلة الوعي، ع (1)

 .226، ص 4اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (2)

 .37، ص 2محمد الصالح الصديق، اإلمام اإلبراهيمي وفهم القرآن، مجلة الوعي، ع (3)
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نشس ف و و األمر ال ي حرك يف نف  ا برا يم  احلسرة على أمت  يف ضيال   ه الرروات 

حار وانوحا ومرشدا دو  كد وال   وروعة البيا   يف   ا اااس بكل ما أويت م  فصاحة اللسا 

يعلو امس  بعلو املسلم  وينحس اب طاطهم وتقوى اثرره » واضعا نصة عيني  أ  ا سالم ملل 

وتضع  ح  يبعدو  ع   بقوة فهم املسلم  ل  وإقامتهم لشعائره ووقوفهم عند حدوده 

 .(1)«ربتة بربوت  موجودة بوجوده  دايت  أما حقائق  العليا فه  قائمة بقيام القراث  الكر  

وتطبي  أحكام   و سر جنا  أسالفنا   والتفاعل مع   إ  الفهم الصحي  للقراث  الكر 

﴾مو  قت  أ          لو  ي ل  د  ه  يت  ﴿ م وعوا جيدا أ  القراث  الكر ألهن ؛الصاحل 
فاتبعوا سبيل  وجنوا   (2)

وإ   ب لك الع ة الع اب م  القوة والسمو وا نتا  احلضاري والعلم واألدب والف  واللغة 

 ية وتيهرت وقلعة با ماد....تكش  أيةاالعودة إىل رريو املد  اجلزائرية العلمية كتلمسا  وا

 .(3)قا ا سالم   ا القطر سم  مسات خالدة و  

وإمنا أولح  القراث    ويؤكد ا برا يم  أ  وال    ا السل  مل يك  ابجلبلة والطب 

و م  ما كا  الصدر األوس م  سلفنا واحلا ابجلبلة والطب  فالرعيل األوس منهم »: الكر 

أولحهم القراث  ملا استمسكوا بعروبت  وإمنا  كانوا يف جا لية جهالع كبقية العرب   الصحابة 

وجعلوا من  ميزاان أل وائهم وميولم  وحكموه يف أنفسهم  وا تدوا قدي  ووقفوا عند حدوده 

-فطبقوا يف ذلك ما أمر م هللا  (4)«وأقاموا شعائره املزكية وشرائع  العادلة يف أنفسهم وفيم  يليهم

                                                           
 .71، ص 5اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .9سورة اإلسراء، اآلية  (2)

 .73، ص 5اإلبراهيمي، اآلثار، جينظر،  (3)

 .8، ص 2، أغسطس، نقال عن مجلة الوعي، ع10مجلة المسلمون، العدد (4)
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وعاشوا يف أرقى حضارة إنسانية مبنية على العلم  ا وابلتايل انلوا السعادة الو يرجوهن -عز وجل

وغمرت الراحة  عفساد النا  والعمل ومرتكزة على احل  والعدس وقائمة على التعاو  والتكافل

قادة  سادة يف غري جبية  ف وبحوا واحل  مصلح  » والطم نينة يف القلوب والنفوس والعقوس

 .(1)«يف غري عن 

املسلم  ال يصل  إال إذا رجعوا إىل القراث  يلتمسو  في  الدواع  ويرى ا برا يم  أ  حاس

ألن  مقتن  كل االقتنال ف  أسالفهم إمنا ولحوا ف ولحوا العامل وسادوه  ؛لكل أمراضهم وعللهم

ألهنم عرفوا كي  جيعلو  م  القراث  نورا  ؛ابلعدس والرف  ومرعوا في  الرمة واحلة والسالموساسوه 

وإذا كا  العقالع كلهم جممع  على أ  املسلم  األول  » ش  عنهم كل ظالم:فيك  يهتدو  ب 

ومرعوا في  الرمة واحلة  وساسوه ابلعدس والرف   ولحوا ف ولحوا العامل وسادوه فلم يبطروا 

و  ب  ألن  الش ع اجلديد ال ي حوس أذ اهنم  وأ  ذلك كل  جاع م م    ا القراث   والسالم 

 .(2)«ضائل يف نفوسهموثب، الف طباعهم 

املعتقد ذل  ا برا يم  إىل أ  سبة ا طاط املسلم   و   ر م للقراث     ا وم 

أما ع  أسباب   ا   هم ويطب فغا ما مل ييونب ه وراع ظهور م  والتعامل مع  تعامال سطحيا ال 

  (3)«هابعضها اثت م  نفوسهم  وبعضها اثت م  خارج» فريى ا برا يم  أ  ؛ال را  للقراث 

والعصبية  وابملصطلحات الو تت دد بت دد الزما   ف ما األوس فهو يتعل  ابفتتاهنم آبراع الناس 

وغل، طوائ  منهم يف التعبد...فاختل، املوامنة الو أقامها القراث  ب  اجلسم   لآلابع واألجداد
                                                           

 .227، ص 4آلثار، جاإلبراهيمي، ا (1)

 .227، ص 4، جنفسهينظر،  (2)

 .227، ص 4نفسه، ج (3)
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السبل إىل احل  وكل   ا وأكرر م    ا شعة  وغل، طوائ  أخرى يف مت يد العقل  والرو  

وبلبل العقوس فكا  التفرق الشني  يف الدي  وكان، الفنت وكا  ضع  املسلم   وأغام األف  

 .(1)وا طاطهم

وأما الراين فيتعل  بتلك الدسائ  الدخيلة الو واحب، رريو ا سالم م  حركات الوض  

إىل تلك الشبهات يف  اث  لألحاديث وما واحبها م    وم حوس اآلراع واملعتقدات املنافية للقر 

نصو  القراث  الو عمد إليها أوحاقا ليصدوا املسلم  ع   دي  و   أخطر الفنت على 

 .(2)ا طالق

فباعدت بينهم وب  اخلري    ه العوامل وغري ا    الو ابعدت ب  املسلم  وقراثهنم

 انب  لسن  القراث وال يزالو  ك لك ما داموا جم أذلة مستعبدي   والسعادة والعزة وأوبحوا

 معرض  ع  اث ت  وإرشادات .

فلو أهنم تواردوا  ويتحسر ا برا يم  على ما فات األمة م  خري يف   ا القراث  الكر  

  علي  يف القرو  السابقة لكا  لم فضل السب  يف اكتشاك أسرار الكو  والوقوك على حقائق 

 في  م  الكش  ع  غرائة النفوس وألواهنا و  إرشاد للعقل البشري يتدر  م  استعداده » ففي 

ا ح  يض  يده على احلقيقة وع  حقائ  الكو  وأسرار مواليده ما ييسر مبتدبره رويدا رويدً 

وتزاو   ويكاد يكو  م  البديهيات في  ما يقرره يف أطوار األجنة  ويكش  ل  ع  وجهها 

                                                           
 .227، ص 4، جالمصدر السابقينظر،  (1)

 .227، ص نفسهينظر،  (2)
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يف القراث  م  لي  م  أ ل القراث   وإ   دلم على مواق    ه األشياع املطر...ورمبا البنات وتكور

 .(1)«  ا لو اخل ال  املب 

إ  استياع ا برا يم  م    ا الوض  وغريت  على دين  ووطن  جعلت  يب س جهودا كررية يف 

ف بدل يف خطب  ح  أشاد ا مام ب   سبيل إيقاظ رو  الوع  لعظمة   ا القراث  يف نفوس أمت  

ف اطب  ذات يوم بعدما مس  من  درسا يف التفسري يف دار   يقدمها وعية الدروس الونابدي  ب

وقد مادين   ا الدرس إ اان  إ    ا الدرس وحده كاك  حياع أمة مستعدة » احلديث قائال:

وإمنا مسعت  منك يف معىن اختاذ البيوت قبلة   «ال تنقض  ع ائب » بقول  ولى هللا علي  وسلم:

وأي   داية  تمال يف مبدأ تكوي  الوحدة االجتماعية لألمم  و ما حوم علي  علماع االج

الو  (2)«ولوددت لو أ  املسلم  كلهم يسمعو  مرل   ه الدروس الت ارب م   داية كالم هللا؟

 .-عز وجل–وتبعث يف النف  الرغبة يف التمسك بكتاب هللا  تنري العقوس 

   و دستور احلياة ال ي ارتضاه هللا لقد اقتن  ا برا يم  اقتناعا راس ا أ  القراث  الكر 

فانطل  م  واق  املسلم   ا   داعيا  وأ  أحكام     األمرل لسري البشرية وإسعاد ا  لعباده 

 متسائال: مستعينا مبفهوم السل  الصاحل ل  وتطبيقاهتم ألحكام    إىل دراست  واست را  ذخائره

وال يتبدس  وال أيتي  الباطل ب  يدي  وال م  خلف   ملاذا هن ر دستور القراث  و و م  عند هللا »

يظهر يف كل  و   م  أوضال البشر القاورة  مث نلت ئ إىل دساتري الغرب وقوانين   وال يتغري 

                                                           
 .228، ص  المصدر السابق (1)

 .195، ص 2، جنفسه (2)
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وال تزاس تبدس وتغري م  أ  مواضيعها املوضوعة  فتبدس وتغري  ح  تناقضها ومنافاهتا للمصلحة 

 .(1)«لم م  جن  واحد...؟

ا يم  يؤم  بقدسية القراث  الكر  وبقدرت  الصالحية يف كل مما  ويف كل مكا  إ  ا بر 

ويف   ا الصدد يقوس عماد  فلو كا  م  عند البشر لكا  في  اختالك كرري    ع  اخلط  ز تنب

لو غري   ا لكا   إين رأي، أن  ال يكتة إنسا  كتااب م  يوم  إال قاس يف غده:» األوفهاين:

  (2)«ولو ترك   ا لكا  أمجل ولو قدم   ا لكا  أفضل  ستحس  كا  يُ ولو ميد ل أحس  

 .خط   دليل أيضا على أ  القراث  منزه ع  كل  وو  ا م  أعظم العب و 

وإدراك قوت  القيادية  ل لك اثم  ا برا يم  بضرورة فهم القراث  الكر  فهما وحيحا 

ف ووى ابالطالل الواس  على السنة القولية والعملية الو حتوي الكرري م    لسعادة البشرية

واالحتكاك فووس النحو والصرك والقواعد وأسرار اللسا  العريب    آل ت القراث  الكر  و الشر 

كما أووى ابلرجول إىل املقاود العامة للقراث  والو تندر    المتالك ملكة احل  وال وق وا دراك 

 .(3)ل  اجلزئياتضمنها  ت

  وم   نا فهو يستاع م  املفسري  ال ي  يشغلو  أنفسهم وغري م ابأللفاظ ع  املعاين

ويدعو م دعوة ورحية إىل الغو  بعم  يف معاين القراث  الكر  بعيدا ع    وابلقشور ع  اللباب

كرة فكو  فقد ذكر فن  شهد يوما درسا لي املصطلحات واجلداس والتعصبات ح  ال ينفروا من  

                                                           
 .195، ص 4، ج المصدر السابق (1)

 .13، ص2004، 1عمرو خالد، خواطر قرآنية، نظرات في أهداف سور القرآن، الدار العربية للعلوم، ط (2)

 .39، ص 2ينظر، محمد الصالح الصديق، اإلمام اإلبراهيمي وفهم القرآن، مجلة الوعي، ع (3)
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فو ال ي نفس  بيده ما »: ع  دراسة التفسري ف ل  أكرر م  نص  ساعة فلم يستفد شيئا

مسع، من  كلمة واحدة م  اآلية الو    موضول الدرس  وال  ، أمارة وال  شارة تدس على 

أ  الدرس يف التفسري  وما كا  كل ال ي مسع، إال حكاية جلدس عني  ومتريال ملعركة لفظية 

عرة ب  السيد اجلرجاين وعبد احلكيم  حوس عبارة لعلها ملفسر م  املفسري  ا والحي   مث مست

وقام الطلبة املساك  يتعررو  تبدو عليهم سيماع التعة وامللل واخليبة  وقم، أان  انقض، احلصة 

  مستيقنا أ    ه الطريقة يف التفسري    أكب احل ة الو ح ب، املسلم  ع  فهم كتاب هللا

ألن  ؛ رغبت  يف تيسري الفهمو وما م دت    ه إال دليل على استيائ  م  الوض    (1)«مث مدهتم في 

ة و و ال ي ال يصل  اثخر ا م  أوس   ه األيالقراث   و ال ي ول  عل» يدرك متام ا دراك أ 

 .(2)«إال علي 

يرى في  الدستور وحيحة  فهو فإ  رؤية ا برا يم  إىل القراث  الكر     رؤية ل لك و 

فهو األساس ال ي تبىن علي  احلياة السعيدة  الوحيد القادر على إسعاد البشرية يف الدنيا واآلخرة 

 والعبادات خالصة  أل  العقائد في  وافية  الو ال يظلم فيها بشر وال يهضم فيها ح  

 .(3)واألحكام عادلة واألخالق مستقيمة

يقتن  كل االقتنال أ  األمة ا سالمية بطرام ا العايل ما  وكل   ه القيم جعل، ا برا يم  

القراث   ول لك سعى جا دا إىل توعية العقوس حبقيقة  مة كان، لتكو  ك لك لوال اتصافها ف

فما عليها إال أ  تعود  إذا كان، األمة شا رة بسوع حالا جادة يف إوالح  » كبرية  و   أن :
                                                           

 1938/جوان، جويلية 1357، ربيع الثاني، جمادى األولى 14، م4الشهاب، ج (1)

 78،ص4اإلبراهيمي، اآلثار،ج (2)

 .78، ص 4نفسه، ج (3)
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وتسري على ضوئ  وتعمل مببادئ  وأحكام  وهللا  وحتكم ب   إىل كتاب رقا فتحكم  يف نفسها 

ومل يب ل ا برا يم  م  أجل إيصاس   ه   (1)«يؤيد ا وأيخ  بناور ا و و على كل ش ع قدير

 الفكرة اهده وال حببه.

 اإلبراهيمي وجتديد العقيدة اإلس مية -2

ومها الصحي  على أهنا إ  احلديث ع  العقيدة ا سالمية احلقة يدفعنا إىل وضعها يف مفه

ذلك اليق  الصايف ال ي يقتض  التسليم الكل  لألمور القطعية اليقينية الو ارتضا ا املسلم 

فاطم   قلب  إليها اطمئناان ال يشوب  شك وال  وجزم بصحتها ببا   قوية ووادقة  لنفس  

وإذا ما   سر   الدمفآم  قا إ اان عميقا ح  أوبح، جزعا من  تسري يف عروق   يعكره ظ  

اثمال  وأ داف  مبا فيها مسوه ووول إىل حتقي   حتق  ذلك فقد فام واحبها ابلطري  السليم 

 الروح .

الو غرق، يف  ةلعقيدة ا سالميفهوم اوقد سعى ا برا يم  إىل إحداث ثورة  ديدية مل

م  خاوة فيما يتعل  كما سعى إىل نشر الوع  ا سال  اثفات التقليد واجلمود والتعصة امل  يب 

فهو يرى ف  أول  نظام  وامل ا ة املادية احلديرة  ابحلركات التبشريية  يدؤ امل ابالستعمار الغريب

ويسلك  ابعتباره ينتهم يف قيادت  سياسة العدس وا حسا    لتسيري العامل ا نساين  و ا سالم

 يف عمارة   ا الكو  -وجل عز-كما يرتكز على حكمة هللا  يف طريق  أووس القوة والرمة 

فقاده إىل  توىل ا سالم يف أوس مراحل  قيادة العامل ا نساين العامر لألقاليم املعتدلة » :يقوس
                                                           

 .78، ص 4، ج المصدر السابق (1)
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وبوسيلت  م  وسائل  يف القيادة ومها العدس  السعادة واخلري فول  م  أوول  ومها القوة والرمة 

 .(1)«الكو  وفحكام  ا ققة حلكمة هللا يف عمارة وا حسا  

ويشعر ا برا يم  ابملسؤولية  اه   ه العقيدة الو اختل، يف النفوس فالبسها ثوب 

 وفقدت توامهنا يف احلياة  اخلرافات والبدل الضالة مما أفقد ا الرقة يف هللا فاضطرب، يف سلوكها 

راجع، وت» فانفك، حلقات الرتابس ب  أفراد ااتم  بتفكيك شبكة العالقات االجتماعية

و و ؛ (2)«الفضيلة ا سالمية يف املسلم  وحل، حملها الرذيلة وساوة عند االحتكاك ابآلخر

 .األمر ال ي أدى إىل ا الس األخالق وفساد الدي  والقيم

وبعرها على أس  متينة برتسيو     ه العقيدةمفهوم أح  ا برا يم  بضرورة  ديد وقد 

وألجل ذلك ؛ ع  املنكر قصد بعث فعالية الدي  ا سالم واألمر ابملعروك والنه   األخالق 

قام إبلقاع خطبة نفيسة أمام مجول حميب مجعية العلماع املسلم  حيرهم فيها على ضرورة إحياع جمد 

وجة تصحي  أركان  األساسية املتمرلة يف العقيدة   اك و  الدي  ا سالم  يف نف  كل مسلم 

ف ما إحياع جمد الدي  ا سالم  » عادة بعرها وف  منظور سليم:مث إ  واملعاملة واخلل والعبادة 

كلكم يعلم ففبإقامت  كما أمر هللا أ  يقام بتصحي  أركان  األربعة العقيدة والعبادة واملعاملة واخلل  

 رب، وحدة   ف(3)«أ    ه األركا  قد أوبح،  تلة وأ  اختاللا أوقعنا فيما ترو  م  مصائة

طع، رو  األخوة بينهم ففسد ااتم  واختل، عقائده وانتشرت وقُ   رابطهمفكك تتاملسلم  و 

الشوب م  اخلرافات واملعتقدات   ا اختل، العقائد والبسها » اآلفات واملعتقدات الباطلة:
                                                           

 .65، ص 4اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (1)

 .234عيسى مدور، الخطابة في النثر الجزائري الحديث )موضوعاتها وخصائصها(، ص  (2)

 .133، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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الباطلة فضعف، ثقتنا ابهلل ووثقنا مبا ال يوث  ب  واختل، العبادات ف وت النف  م  تلك اآلرر 

ر العبادة والو    الباعث األكب على الكماس الروح  واختل، األحكام اجلليلة الو    س

قطع، األرحام  فانتهك، احلرمات واستبيح، ا رمات وتفكك، روابس األسر ا سالمية 

 .(1)«وتعادى املسلمو  وتباغضوا وتنكر األخ ألخي 

 رك  م  أركا  ا سالم والعروبة وخر   اهند  ما  ولعل املصيبة يف اجلزائر تكو  عظيمة إذا

ول لك يؤكد  ااتم   سد األخالق وينهد  ففتموت الضمائر وت  (2)ساجدا س وده األخري

امليتة   والسن واثداب ا سالم وحكم   ا برا يم  على ضرورة شر  حقائ  الدي  وفضائل  

والت كري بسري  والعضات الب العب  ابست (3)إبحيائها نشرا ونصرا بعد إحيائها علما وعمال

أمامكم حقائ  الدي  وفضائل  واثداب ا سالم وحكم  »: األجماد وإحيائها وإعادة بعرها

 حيو ا نشرا ونصرا كما أحييتمو ا علما وعمال  وارفعوا ففاشرحو ا...وأمامكم السن  امليتة 

 أوواتكم بلزوم إحيائها.

 .(4)«...وسري أجماده ف حيو ا حتيواات  ضوع هوأمامكم مباحث التاريو ا سالم  وعب 

 إ  لبعث الفعالية يف جمتم  مري  يتطلة انفتا  العقل على احلكمة واملوعظة احلسنة 

وإحياع   االستدالس على العقيدة ابلقراث  الكر  مراعاة ملصاحل البشر وإثبار لعقيدهتم يفويستند 

                                                           
 133، ص 1المصدر السابق، ج (1)

 113، ص2005محمد زغينة، شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، ينظر،  (2)

 .67، ص 2مجلة الوعي، ع أسس بعث الفعالية في فقه اإلمام اإلبراهيمي، عمار جيدل،ينظر،  (3)

 .211، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)
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ول لك فإ  العودة إىل رريو أسالفنا  ؛تم أل  املعاملة ا سالمية مبنية على نظام اا؛ لعباداهتم

 يف إدارة الشؤو  ا سالمية يفت  الكرري م  اآلفاق  و فك عقد العديد م  ااتمعات.

 مث إ  الناظر يف أحواس املسلم  مم  ل  ملكة التعليل وبعد البصرية جيد أ  أعظم علل

فإذا ب  ينساق  و ا   لعامل ا سالم املسلم  إمنا تعود إىل الطرقية الكاذبة الو سيطرت على ا

األمة  بوقد حاوس ا برا يم  التصدي ل ا اخلطر العظيم ال ي يضر  مضيعا دين  ودنياه 

 يفف ا د حببه كرريا  اربة   ه الطرقية مستعينا بفكره الراقة   الدياوميمها  يفا سالمية 

علل املسلم  الدينية واالجتماعية إمنا ترج  إىل  أ  أكب ىاألمة فهو ير م  طري  طم  ظالمها 

كرة تسود العامل ا سالم  وتتحكم يف دين  ف  ه الطرقية الكاذبة اخلاطئة الو أوبح، م  قرو  

 طباع  فإذا  و يف غمرة م  ال  وس مطبقة يف حيات  وسياست  مث تستحكم يفوتتدخل  ودنياه 

 .(1)أضال معها اثخرت  ودنياه

جفاؤ م للقراث  وحرماهنم م  » املسلم     أواب،ا يم  أ  أعظم مصيبة ويرى ا بر 

ه  الو غشي، ف» (*)ه إىل الطرق فيتحسر ل ا اجلفاع ال ي يعزي منش  (2)« دي  واثداب 

؛ (3)«وغشيتهم ق ه الرو  اخلبيرة رو  التز يد يف القراث  املسلم  ألوس ما طاك قم طائفها 

بعد القرحية - يتوق » و  ا الفهم فهما سليما بعيدا ع  الشبهات ول لك جية فهم القراث  

                                                           
 .170السابق، ص المصدر ينظر،  (1)

 .170نفسه، ص  (2)

 اد بأفضع صوره ومظاهره،بعتعمار بمعناه العصري الواسع،واستالطرقية في صميم حقيقتها ،احتكار الستغالل المواهب والقوى،واس (*)

 .172المصدر نفسه،ص

 .170، ص 2اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

118 
 

والتفق  لرو  السنة ا مدية املبينة   أسرار البيا  العريب يفعلى التعم   -الصافية وال    النري

 .(1)«الشارحة ألغراض  ابلقوس والعمل ملقاود القراث  

بعث الفعالية يف حياة الفرد يف  ألن  أساسإىل نشر الوع  بقيمة العلم؛ ا برا يم   سعىوي

هما وحيحا بعيدا ع  فكما أن  العامل األساس  ال ي يدف  إىل فهم الدي    ش  اااالت 

  أل  األمة الو تتعلم    الو حتمل فوق تراقا جيل املستقبل بعقوس سليمة البدل واخلرافات 

 أمة وحيحة العقوس » ل فه :ترقى قا إىل شرك أمة املستقب  وأعماس راقية  وعقائد وحيحة

 .(2)«وحيحة التفكري وحيحة األبدا  وحيحة العقائد 

  ويرى ا برا يم  أ  م  أعظم األمور الو تبعث يف األمة فعالية احلياة    األخالق

فالعلم وحده مهما تشعب، أغصان  وتفرع، أركان  ال بد أ  تصاحب  أخالق فاضلة تبعث في  

استنادا إىل ركيزة  (3)ك يوج  األمة للصاحلات ويربيها تربية عقلية مرمرةالرو  واحلياة  و و ب ل

وال يتم ذلك يف نظره إال إبحياع ا سالم يف  الدي  ورغبة يف بعث رو  التآخ  ب  أفراد ااتم  

فإذا أشرق، أنوار ا سالم وغمرت  دايت    وإعالع كلمة احل :  والتدبر يف القراث  الكر  النفوس 

فإ  السعادة تكو  مصريه يف الدنيا واآلخرة  وذلك  و مسعى ا برا يم   تم  البشري كل اا

 يرغة يف جعلها  دك كل فرد م  أفراد ا إحلاحا من  يف إعداد النفوس وفه ألبناع أمت  وأمل  

                                                           
 .250، ص 1جالمصدر السابق،  (1)

 .142، ص 1، ج نفسه (2)

 .49، ص 2عمار جيدل، أسس بعث الفعالية في فقه اإلمام اإلبراهيمي، مجلة الوعي، عينظر،  (3)
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إعدادا روحيا جيعل املسلم موقنا فن  إذا مات يف سبيل هللا ينتقل م  حياة بعضها شقاع إىل »

 .(1)«كلها سعادة  حياة

  ا برا يم  يق   نا موق  الناقد للعقل إأ  نقوس  -وف    ا السياق- وجيدر بنا

وم  ذلك فهو  ا حياة أخرى أكرر سعادة يمتناس البشري ال ي أوب  ال يهتم إال ابحلياة الدنيا 

وإحياع عقيدهتم  ويستمر يف حماوالت  املصرة  و تغيري واق  املسلم  ال يستسلم ل ا الواق  املر 

ويعمد يف كل ذلك إىل مناقشة  ا سالمية ابعتبار ا الغ اع الروح  املبا على حكمة اخلال  

وإبرام ج ور ا الو يرا ا جمسدة يف العصبية الو   األسباب الو أدت إىل فساد حاس املسلم 

لعصبية إىل فنش ت فيهم ا إ  العصبية ألول البالع كل  »:    سبة كل الفساد واألمراض

 والعصبية إىل الرأي وإ  مل يتعل  ب  م  السداد نفحة  اجلن  وإ  مل يعمر م  التاريو الصفحة 

والعصبية لآلابع وإ  مل يك  لم يف الصاحلات أثر والتعصة لألشياخ ح  فيما ماغ في  الفكر 

 .(2)«وعرر

واهنيار  حالا  ويؤكد ا برا يم  أ    ه العصبيات    السبة يف تشت، األمة وفساد

و   أعظم املصائة  وكاد ا سالم أ  ينفك م  القلوب   فضع  الدي  يف النفوس متاسكها 

وارت األمة الواحدة أمما ووارت السبيل الواحدة سبال إذ  ل ه العصبيات » على ا طالق:

 اس األخوة ا سالمية وضع جبفساعت احلاس وتراخ،  نش ت ع  العصبيات اثرر ا الالممة 

)و و األمر ابملعروك والنه   فضع  لضعف  أعظم رك  يف ا سالم أثر الوامل الديا يف النفوس 
                                                           

 .210، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .110، ص 1، جنفسه (2)
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فطغ، ا درت على السن  ح  غمرهتا وأويب، العلوم ا سالمية مبا أوية ب   ع  املنكر(

 .(1)«ااتم  ا سالم  م  فتور

 يف سبيل تنقيتها ب س جهود حممودة م  طرك املصلح إىل وقد دفع،   ه العصبيات 

ويندر  ذلك ضم  حماوالت  ديد العقيدة ا سالمية ال ي يعا إعادة إحيائها م  » م  ااتم 

  (2)«جديد يف نفوس املسلم  ببساطتها وسري ا ومساحتها وربطهم املباشر ابلقراث  والسنة

وم  أجل  وس والقضاع على كل الضالالت الو أفسدت ااتم  وبر، في  فساد األخالق والنف

مصداقا لقول   (3)أ  يكو    ا الدي  واحلا لكل مما  ومكا  كا  الت ديد في  قانوان دائما

 .(4)«إ  هللا يبعث ل ه األمة على رأس كل مائة سنة م  جيدد لا دينها» ولى هللا علي  وسلم:

بشرية ال وختاما فقد أدرك ا برا يم  أ  العقيدة الصحيحة الو تكو  مقاود ا إسعاد ال

وم  مث  ألهنا األساس الفكري والنفس  لكل السلوكات الفردية ؛ يكو  أبناؤ ا أشقى الناس قا

فقد عمل على ترسي ها وتربيتها يف النفوس بكل ما أويت م  فصاحة يف القوس وعبقرية يف الفكر 

االرتكام على ومؤكدا على ضرورة  منته ا يف  ديده للعقيدة ثورة واخبة على البدل واخلرافات 

 الصاحل.  القراث  والسنة النبوية وا قتداع ابلسل

 

 
                                                           

 .110، ص 1، جالمصدر السابق (1)

 .316محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند اإلبراهيمي، ص  (2)

 .10، ص 1984، 1ينظر، محمد عمارة، اإلسالم والمستقبل، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط (3)

 .209، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دت، ص 2السجستاني، أبو داود سليمان األشعث، صحيح سنن المصطفى، ج( 4)
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 اإلبراهيمي والثورة على البدع واخلرافا  -3

فصلح، قا  لقد كان، العقيدة يف عهد الرسوس ولى هللا علي  وسلم وافية نقية طا رة 

 الناطق  وشهدت ل  األرض شهادة وامتة تغا ع  كل  وخلدت  بطو  التواريو   األمة والحا

أمة فاستطاع، ب لك أ  تكو    (1)شرحها الواق  وفسر ا العيا  ال ي مل حت ب  بضعة عشر قران

  ولك  فكا  لا موعظة ونورا وبر اان ورمة وشفاع  ة شرف، نفسها ابتبال  دى القراث فمشر 

اع فغشي، الدي  غاشية سود واتبعوا الشهوات واخلرافات  خل  بعد م خل  أضاعوا الصلوات 

كرر عديد األدعياع اجلهالع ال ي  ذرجو  م  مكا  إىل مكا  حيملو  يف أعناقهم التمائم »و

بوهنم يف احلم إىل قبور األولياع غويومهو  الناس ابلباطل والشبهات وير  والتعاوي  والسبحات 

يشربو  وغاب، ع  الناس فضائل القراث  فصاروا  ويزينو  للناس التماس الشفاعة م  دفناع القبور 

وكل ذلك بسبة   (2)«خشية استحياع احلرمات على غري الرذائل و تك، سرت وانتشرت اخلمر 

وانتشار امل ا ة والطوائ     ر القراث  واالبتعاد ع  معاني  السامية وأحكام  العادلة 

 والدعا ت الفكرية املضللة.

فالتاريو ا سالم   الساحة ا سالمية  يفكان، كل   ه البدل واخلرافات حتد  خطريا و 

والو هتدك إىل حماربة كل ما م  ش ن  أ       حافل ابجلهود وا اوالت ا والحية ااددة

إ  هللا يبعث ل ه » ودق احلديث النبوي الشري :ولعل   ا ما يؤكد  بقيمة الدي  ا سالم  

                                                           
 .94، ص 4ينظر، اإلبراهيمي، اآلثار، ج( 1)

 .7، ص 1992، 2ين جمال الدين األفغاني ومحمد عبده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طمحمد طهاري، مفهوم اإلصالح ب( 2)
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عدة مصلح   وقد ظهر على الساحة  (1)«األمة على رأس كل مائة سنة م  جيدد لا دينها

ون كر منهم ا مام الغزايل واب  تيمية  حاوس كل واحد منهم أ  ينشر الوع  بطريقت  اخلاوة 

وحممد البشري ا برا يم  ال ي نشس يف جماس  وعبد احلميد ب  ابدي   والشيو حممد عبده 

د ا سالم  قد كا  ااتم  اجلزائري غداة ظهور حركة الت دي  و التغيري  و األفضل نشاطا كبريا

وأقام لا الطرقيو  نفوذا  يف عقوس أبنائ  ووجداهنم  سكن،يعم ابخلرافات والبدل واألو ام الو 

وقد دعمها   (2)واسعا يف نفوس العامة الو كان، تعود إليهم يف دينها ودنيا ا خاضعة مستسلمة

 االستعمار رغبة من  يف توسي  دائرة اجلهل والت ل .

بل على األمة ا سالمية   طورة   ه الظا رة لي  فقس على اجلزائري سا برا يم   وأح 

فدعا إىل ضرورة تصحي    ه املعاين الفاسدة وإوالحها إوالحا شامال لكل املفاسد   قاطبة

 وذلك ليبا العال  على أول وحي  ممتد إىل اجل ور الو تستمد قوا ا م  األخالق  ؛النفسية

ول لك يدعو إىل إوالحها ؛ ف فسد عليهم كل ش ع  ب  املسلم  فهو يرى فهنا أوس ما فسد

أل   فلتك     أوس ما نصل  إ  كنا جادي  يف تربي، الوع  واليقظة والنهضة...» وارخا:

 األخالق إذا استقام، تفتح، البصائر للوع  وهتي ت الشواعر لليقظة وانبعر، القوى للنهضة 

 .(3)«وكان، النهضة شاملة وكان، احلياة ل لك كل  كاملة فكا  الوع  بصريا وكان، اليقظة عامة

                                                           
)حديث نبوي، رواه أبو  74، ص 1954، 4عبد الرؤوف المنيادي، كنوز الحقائق في حديث خير الخالئق، دار الكتب العالمية، القاهرة، ط( 1)

 هريرة(.

 .317التغيير عند اإلبراهيمي، ص  محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج( ينظر، 2)

 .220، ص 4اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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و و يرى أ    ه اخلرافات واألابطيل قد طاس عليها األمد وانغرس، بعم  يف الفكر ح  

د ا وال  أ  يكو  حراب عليها يإ    ه البدل واملنكرات الو ير » يقوس   أهنا    األو :ظُ 

الوالد وشة عليها الولد و   تعد شديدة االتصاس وشاب عليها     أمور قد طاس عليها األمد 

فال  وأن  قا العامة ح  اعتقدو ا فروضا عليهم  مبصاحل ألفها الرؤساع ح  اعتبو ا حقوقا لم 

وتطم  اثرر ا أو على األقل تضع   يبتها   (1)«تزلزس أركاهنا مطم  يف موالا إال بصيحة  يفة 

ألن  يعتقد ؛ و و الدك املنشود ال ي سعى إلي  ا برا يم   يف النفوس ور بتها يف الصدور

جامما أ  القضاع على البدل واخلرافات ال يتم إال ع  طري  ش  ثورة عارمة تقتل  ج وره بقوة 

فدخل ب لك معركة حامية ضد كل مبتدل وخاض فيها بسي  احل  متسلحا   م  أعماق ااتم 

 إب ان  القوي ف  النصر ح .

د ا برا يم  هللا على أ  يطهر دين  م  الداخل واخلار  وأ  ينصره على النفوس وقد عا 

ل لك ملنا ملتنا املشهورة على البدل والضالالت ح  » يقوس:  ح  يكو  ل  عليها سلطا 

وما   روا  قوضنا أركاهنا  و أتينا بنياهنا م  القواعد  فتلك بيوهتا خاوية مبا أقر أ لها م  منكر 

 .(2)« و املريب ونعم وكلناه إىل الزما   وم  مل يهده القراث  ... روكم  مع

                                                           
 .118، ص 1، جالمصدر السابق (1)

 .164، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

124 
 

 وال بتوايل ا    وقد متسك ا برا يم  بعهده   ا كل التمسك غري مباس بطوس الزم 

إال مسا  لعزائمنا وما أعماران يف عمر  -وإ  توال،- وما ا    فما الزم  إال م  أعواننا»

 .(1)«فلننفقهما فيما يعلي  ا سالم إال دقيقة م  د ر 

 ؛ويرى ا برا يم  أ  ماية العقيدة م  البدل واخلرافات    م  مسؤولية علماع ا سالم

ل لك يلوم  ؛وأل  الضالس يف الدي   و إذالس يف الدنيا ؛ألهنم يشكلو  العقل الواع  يف األمة

أعينهم على دي  غري إىل أ  فتحوا »  نوم أعم  م  أوحاب الكه يفالعلماع ال ي  غفلوا 

وأوبحوا يزكو  بعلمهم ذلك اجلهل  وأوبحوا ربع  بعد أ  كانوا متبوع   الدي  فشب  لم 

تحلوه ألنفسهم م  نويشهدو  ألولئك القادة اجلا ل  ابلكماس والفضل وألولئك املبتدع  مبا ا

 .(2)«ب  الدي ال على املعىن ال ي جاع  على املعىن ال ي اخرتعوه  الوالية والكرامة 

ويضرب  وغرق الفكر ا سالم  يف البدل واخلرافات والضالس   ففسدت املعتقدات

 حيث رأى عاملا يعد م  الطبقة املمتامة  ا برا يم  ل لك مبراس ح  راثه بعين  يف طريق  بتون 

  راثه يهوي ابلتقبيل على يد  رك مبتدل جا ل متعاظم سقس يف عين   يف علماع جام  الزيتونة

 فما ذكرت  سري حيا  وسقس ذلك العامل م  حسايب »: فما ذكره حيا وال ترحم علي  ميتا يقوس

 .(3)«...!يف ا سالم ةلمث -كموت العلماع- وال عددت موت  وال ترم، علي  ميتا 

                                                           
 .164، ص 2، جالمصدر السابق (1)

 .343، ص 2نفسه، ج (2)

 .344، ص 2، ج( نفسه3)
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على » مث أقسم ا برا يم  أ   يبة العلماع ل  تعود إىل مستقر ا م  النفوس إال إذا تظافروا

 ولبس، عقائده ففسدت واثداب  فكسدت  البدل والضالالت الو البس، ا سالم حرب 

وإ    ا لو البالع   (1)«وعقولم يف واد ولبس، على املسلم  دينهم ف وبح، حقائق  يف واد 

ترفض  مجعية العلماع املسلم  أمر ل الصلة ب  ا سالم واملسلم  ا نقط  فااملب  واخلطر العظيم

 ا وال  الديا ح  بلغ، ويحتها عقوس األمة يفالو ب ل، قصارى جهد ا  اجلزائري 

وقد رج  للقراث  بع  نفوذه  ف وبح، اثرر ا ابدية يف العقوس واألفكار وا رادات » ا سالمية

وللعلماع املصلح  قوهتم يف  وللسنة النبوية مكاهنا علما وعمال  وح ت  وبر ان   وسلطان  

 .(2)«لى القيادةعوقدرهتم  يف التدبري  ومكانتهم التوجي  

إذ ال يوجد قطر م    ويعتب ا برا يم  أ    ه النتي ة مع زة كبرية ادخر ا هللا لل زائر

والفضل يف  سلمو اجلزائر م اأقطار ا سالم أتثر ابلفكرة ا والحية الدينية ابلقدر ال ي أتثر ق

نري بتطهري عقائد املسلم  وتوجيههم التوجي  ال ي يذلك يرج  إىل رجاس اجلمعية ال ي  قاموا 

إنقاذ م ب لك م  عصبيات امل ا ة والطرق الو » كما عملوا على   الدنيا واآلخرة يف طريقهم

وكل ذلك  و تطهري للدي    (3)«ومصائة التفرق واخلالك الو أذ ب، رحيهم فرق، مشلهم 

 .(4)ا سالم  م  األو ام واألابطيل

                                                           
 .344، ص 2، ج المصدر السابق( 1)

 345 ، ص2نفسه، ج (2)

 .345، ص 2، جنفسه (3)

 .140ينظر، طهاري محمد، مفهوم اإلصالح بين جمال الدين األفغاني ومحمد عبده، ص  (4)
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ساد األخالق ف   الو مهدت لال الس و  - نظر ا برا يم يف -إ  البدل والضالالت

 كما فتح، ابب الفشل يف عزائمهم   و   الو فتح، ثغرة الضع  يف نفوسهم   ب  املسلم 

ولو فعلوا ذلك ألعادوا »: ول لك وجة على املسلم  مجيعا أ  يقفوا وقفة القوي يف وجهها

 .(1)«وللمسلم  مكانتهم يف التاريو ونضرت  ومجال     لإلسالم قوت  وكمال

ألهنم  ؛يض  كل املسؤولية على عات  علماع ا سالم -يف فكرت    ه-إ  ا برا يم 

م  روحانية الدي  ا سالم  الو لا أتثري كبري على  اعلى األروا  مستمد يف نظره سلطاان لكو  

لشعور ا فهنم املرج   خضوعا قطر  ال تكل  في   فت ض  ل  العامة ع  طوعية ورغبة» النفوس

املؤمتنو  على   ُ وفهنم حراس واملب  لشرائع   وفهنم لسان  املعب حقا ع  حقائق   يف بيا  الدي  

ل لك فا برا يم  يعل  على  ؤالع العلماع ؛ (2)«وفهنم الورثة احلقيقيو  ملقام النبوة بقائ  

بعيدا ع  كل ما يعكر وورة الدي  ا سالم  أو   األمة  و األمام املسلم  كل اآلماس يف دف 

 يشوه أحكام .

ودعا ا برا يم  إىل التعم  يف فهم مسائل العقائد مستندي  على القراث  الكر  بتفسري 

 :يفعل أووس العقيدة ا سالمية كما كا  السل  الصاحلى لعاث ت  وشرحها شرحا عميقا مبينا 

وكانوا  حل دي  هللا كما جية أ  يقام واستقاموا على طريقت  أمت االستقامة أقام سلفنا الصا»

وكان، أدواهتم لفهم  ال يتعدوهنا وال يتناولوهنا ابلت ويل  يقفو  عند نصوو  م  الكتاب والسنة 

                                                           
 .345، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 341، ص2نفسه، ج (2)
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د كما دعا إىل االبتعا   (1)«رو  القراث  وبيا  السنة وداللة اللغة واالعتبارات الدينية العامة القراث  

الو م  ش هنا أ    ع  كل املعتقدات واالوطدامات واملناقشات الفكرية واملناظرات الكالمية

 تصن  جدال فكر  مر قا للعقل ومنفرا للنف .

ويرى ا برا يم  أ  املسلم يعتز إبسالم  ويفت ر ابالنتساب إلي  فدعا بناة ا وال  أ  

املعتز بنسب   وليقولوا ل ا األخ» ا وال :يت  وا م    ه النقطة قاعدة يقيمو  عليها  يكل 

ولك  لإلسالم واجبات يقض  قا عليك وواجبات  أن، مسلم  ابرك هللا عليك أيها األخ

و و  واثداب يروضك عليها لتستح  ب لك منامس الكرامة يف دنياك واثخرتك  يتقاضا ا منك 

 .(2)«ي ويريد أ  تكو  ح ة ب  فال تك  ح ة عل يريد تكميلك فال تنقص  

ق ا األسلوب الل   و  ا املنهم السليم  و  ه املعاملة الطيبة يريد ا برا يم  م  بناة 

ويوضحوا ل  عقيدت  على هنم سليم ترر  ل   ا وال  أ  يتعاملوا م  املسلم ليصححوا ل  دين  

نط  ولغة أل  ا برا يم  يعاجل القضية بلغة امل؛ القلوب بعيدا ع  الضغس والتعصة وا كراه

   فهو يدف  املسلم إىل التفكري السليم فسلوب مميز راق جيعل املسلم يتحسر على حال العقل 

 بل وحياسة نفس .

إعادة املسلم   -بكل ما أويت م  فصاحة يف اللسا -وختاما فإ  ا برا يم  قد حاوس 

وتوعيتهم حبقيقة دينهم ال ي يفت رو  ابالنتساب إلي  وال يفهمو  أوول    إىل جادة الطري 

على حماربة كل البدل واخلرافات واألضاليل الو ترتاكم سهر  وقد فال يطبقوهنا كما جية  جيدا 
                                                           

 .94، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .38، ص 1نفسه، ج (2)
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وعمل على حمو ج ور ا م  النفوس ابلعودة إىل الكتاب والسنة  يف القلوب لسبة أو آلخر 

وتفهيم القراث  ابلتعم  يف معاني  والتفق  لرو  السنة ا مدية املبينة ملقاود  وسرية السل  الصاحل 

 الشارحة ألغراض  ابلقوس والعمل بعيدا ع  كل البدل واخلرافات. القراث  
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 اثلثا: ااجمال السياسي

 توطئة -

 السياسة اخلارجية. -1

 القضية الفلسطينية. .أ

 قضااي املشرق اإلس مي. .ب

 قضااي املغرب العريب .ج

 السياسة الداخلية. -2

 قضية االستعمار. .أ

 فصل الدين عن الدولة. .ب
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 توطئة:

مل يك  ا برا يم  الرجل السياس  ابملعىن الرمس  للسياسة الو تقتض  تشكيل األحزاب 

ودخوس االنت اابت بقدر ما كان، نظرت  تغيريية للحياة السياسية اجلزائرية الو كان، تبعث يف 

فدخل املعركة السياسية بقلم  وفكره وروح  راغبا يف طم   ودين  ولغت  نفس  الغرية على وطن  

ول لك مل يت   يف ؛ كل القوى االستعمارية الو م  ش هنا أ  مت  بكرامة اجلزائر واجلزائري 

وإمنا كان، رؤيت   عمل  السياس  شكال حزبيا واضحا كما  و احلاس ابلنسبة للحركات احلزبية 

ها نها األ داك الكبى العامة للحركة التغيريية الو شن  ألن  ضم   ؛احلركاتأوس  بكرري م  تلك 

 مجي  األوعدة الدينية والرقافية واالجتماعية والسياسية بغية حتقي  األ داك املنشودة. يف

ألن  يعتبه اااس  ؛ة ا برا يم  رؤيت  ا والحية يف اااس السياس وم    ا املنطل  رك  
 اويداف  ع  كرامته لوطنية اويؤكد  ويتها  فهو يضم  حقوق شعبها ؛ األمة األوس  يف حياة

األمر ال ي جعل  جيا د بقلم   ف ح  ابملسؤولية يف كل ذلك  يف احلياة  واستمراريتها اوعرضه
فكتة عدة مقاالت يعرض فيها مه ية    ضم    ا اااس ر يف  تل  القضا  الو تند
 أساسيت  كانتا  كما وق  مطوال عند قضيت  فاضحا أساليب  الدنيئة  االستعمار كاشفا جرائم  

قضية فصل الدي  ع  "و" قضية فصل الدي  ع  الدولة" حمل انشغاس الشعة اجلزائري ومها
كما أن  مل يك  منعزال ع  السياسة اخلارجية بل كا  يتاب  ما حيدث يف دوس العامل "؛  احلكومة

عب ع  شعوره  و ا وموقف  منها وسنحاوس تسليس الضوع يو  ا سالم  والعريب م  أحداث 
 على كل   ه القضا  ضم  السياسة اخلارجية والداخلية للوط  على النحو التايل:
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 السياسة اخلارجية: -1

ونشر الوع   لقد كرس ا برا يم  جهده ووقت  م  أجل تغيري واق  بالده السياس  

لعظيم يف ذلك ابعتبار مكانت  الروحية عند الشعة فكا  ل  األثر ا  القوم  يف نفوس شعب 

 ألن  عاش الرورة بكل وجدان  ؛ الطية وأثر ا كما كا  ملواقف  واثرائ  ودا ا اخلا    اجلزائري 

 فكا  أديبا سياسيا  ؛وأتثر لكل حوادثها وانفعل م  كل مشاكلها  و اوب م  كل انتصاراهتا

 .فدب رئر حزي ثور  موغال يف م ساة الشعة اجلزائري 

ومل تك  مقتصرة على ما  جاع نرره يف شكل نبضات إ انية حاملة ابحل  والعدس والنور لقد 

ا م  أحداث مبل امتدت إىل دوس العامل ا سالم  والعريب وما جيري فيه  يق  يف اجلزائر فحسة

قضية فقد خص  يف كتاب  عيو  البصائر مقاالت مطولة حوس املغرب العريب وال وحروب 

فساس   وقد بدا مت ثرا بكل ما حيدث فيها م  مآس واثالم وقضا  املشرق ا سالم   الفلسطينية 

حبه ساخطا على   ا الواق  املر متحسرا ملا اثل، إلي  األمم م  تراج  وختل  بسبة 

 وإعدادا لل هاد. للرورة ا فكان، رؤاه وباابت وأحاسي  ثورية إر او االستعمار 

ا  اخلارجية الو تناولا قلم ا برا يم  بفكر وادق وعاطفة قوية موقف  وكا  ضم  القض

وساوة ما تعل  بقضية خل  ونف   الش ال يف معاجلة األحداث السياسية يف املغرب األقصى 

 .(1)حممد اخلام  وبطال  إمامة السلطا  املفروض حممد ب  عرفة

 
                                                           

 .515محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير اإلبراهيمي، ص ينظر، ( 1)
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مشيدا ابستقاللا وحم را  (1)ييب"الل كلمة إىل الشعة" وحتدث أيضا ع  استقالس ليبيا يف

فكا  م  الواجة على مليككم وحكومتكم أ  » يقوس: م  مستقبلها م  شر حتكم السياسة 

 حيافظوا على   ا االستقالس وأ  يقدروا األمثا  الو اشرتي قا وأ  يسوسوه ابحلكمة واحل ر 

ما أري  على جوانب  م  دمول حرمة وأ  يرعوا  وأ  حيفظوا ذمة الشهداع األبرار م  بني  

فنب  ب لك الليبي    (2)«وابلقرية ال ابلغرية وأ  يربطوا مستقبل  ابلشرق ال ابلغرب . ودماع ..

إىل ضرورة أخ  احليطة واحل ر م  أ  يقعوا حت، عبودية جديدة أشن  م  االستعمار ا يطايل 

 .(3)«ألعدائكمإنكم ستصبحو  بسببها غرابع يف أوطانكم مستعبدي  »: قائال

ح  ال يقعوا فيما خطط  لم » الفطنة يف نفوس الليبي   وحياوس ا برا يم  أ  يوق

 .(4)«االستعمار اجلديد م  مشاري  اقتصادية ترد لم حت، أمساع براقة وختف  حتتها عبودية جديدة

وعاجل  كما خاض ا برا يم  أيضا يف عدة قضا  خت  املغرب العريب واملشرق ا سالم  

 القضية الفلسطينية بفكر وادق وعاطفة قوية:

 القضية الفلسطينية .أ

تعتب القضية الفلسطينية م  أكب القضا  الو شغل، العامل العريب على امتداده يف الكرة 

 ولكنها تت دد م  األ م  الوحيدة الو ال ختبو انر ا وال ت وب اثرر ا » فه  القضية األرضية 

                                                           
 .238، ص 4( اإلبراهيمي، اآلثار، ج1)

 .923ص  ،4ج ( نفسه،2)

 .239، ص 4، جنفسه( 3)

 .515محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير اإلبراهيمي، ص  (4)
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ذلك أ  األمر ال يتعل  ابحلرية ؛ (1)«يزداد تو  ا كلما قدم، واعدا م  الزم  ويستمر ممخها 

بل أ  األمر يتعل  بضمري ا نسانية  كمصطل  ضروري لكرامة أي فرد يف الوجود فحسة 

ويزداد   (2)مجعاع ح  جير  املرع يف كرامت  يف عصر يزعم أن  عصر احلرية واحرتام حقوق ا نسا 

عاجزا ع  تف ري القنابل وإطالق   ح  جيد ا نسا  العريب نفس  مكبال ابلقيود  ا اجلر  عمقا 

وما ي رف    ا األخري م   فال جيد بديال ل لك سوى املواساة ابلقلم  الروا  يف وج  الصهاينة 

فإذا جالس املوت  مشاعر قوية وادقة حزينة منفعلة م  كل حدث ومت اوبة م  كل رواوة 

فإذا قا تلب   ؛وإذا ابلشعوب العربية تتعان  م  أروا  فلسط  ك األحزا  ور بت  تسقس يف بر 

أ  نرى الشعراع اجلزائري  الشهداع » وال ع ة معاانهتا وتت رل م  كؤوس ع اقا ح  الرمالة 

منفردي  يف اثالمهم وعنائهم فكان، حوادث األمة الكبري ألهنم كانوا ينفردو  ق ا التصور للوط  

 ابلم العريب ا سالم  قصائد م جعل احلز  يسربل  مما سالمية تبدو لم موجعة العربية ا 

 .(3)«وألوا  قامتة أخرى ويلوهنا فلوا  جهادية ررة 

األدابع العرب  م م  الفئات الو مل، عب    ه القضية » وال ع ة أيضا أ  نقر أ 

وبدأ العامل يفي  م  سبات   ..وعدم الوع .فرفعوا أوواهتم منددي  ابلظلم والسلبية  من  بدايتها 

ليق  إىل جانة احل  والعدس فاعرتك يف قرارات  حب  الشعة الفلسطيا يف احلرية وتقرير 

 .(4)«املصري

                                                           
 .7فلسطين في األدب الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، الجزائر، د ط، صعبد هللا ركيبي،  (1)

 .7، ص نفسه ،( ينظر2)

 .118محمد زغينة، شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص  (3)

 .11 عبد هللا ركيبي، فلسطين في األدب الجزائري الحديث، ص (4)
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وكا  البشري ا برا يم  م  ضم  األدابع العرب ال ي  ال نغايل إذا قلنا أن  دبم مقاالت 

وور فيها فلسط    ها مشاعرا حوس   ه القضيةوأرق     طويلة مشحونة فودق الكتاابت عاطفة

فإذا قا قطعة م  جسم  يئ  ألوجاعها سائر  ولوهنا بكل مشاعر احلة والوفاع   يف أعظم وورة

ويف جف  كل  إ  يف قلة كل مسلم جزائري يف قضيتك جروحا دامية  !  فلسط »: اجلسد

جزائري يف حقك كلمة مرتددة  وعلى لسا  كل مسلم مسلم جزائري م  حمنتك عبات  امية 

قبل أ  تكو  قطعة م  وطا العريب  فلسط  قطعة م  وطا ا سالم  الكبري    :

 .(1)«الصغري

وتصور بداية املرحلة   مث إ  متسك املسلم بقدسيتها انب  م  كوهنا  سد أوىل القبلت 

  فلسط  إذا كا  »: مديةالسماوية م  تلك الرحلة الواولة ب  السماع واألرض يف الرحلة ا 

فإ   وى املسلم لك أ   باب شواملآرب الو يقضيها ال حة األوطا  م  أثر الواع والرتاب 

 .(2)«  فيك املس د األقصى ال ي ابرك هللا حول أو  فيك أوىل القبلت  

للح   موعلى نكراهن مانقما عليه مو ب  موسفا ته ويصور ا برا يم  ظلم الصهاينة 

ساس بنيك ابحلي  فما  ملكك ا سالم ابلسي  ولكن  ما ساسك وال !  فلسط »: فيقوس

 النعمة  وتكفر الفضل  و حد احلقيقة  وتت ا ل ابس   ه الطائفة الصهيونية اليوم تنكر احل  

                                                           
 .491، ص 2ر، ج( اإلبراهيمي، عيون البصائ1)

 .491، ص 2نفسه، ج( 2)
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 تغلو فتزعم أن  ال شرب ل  م  ذلك مث فتزاحم العريب الوارث ابستحقاق ع  موارد الرمق فيك 

 .(1)«ملوردا

مث يستند ا برا يم  على املنط  يف أحقية أرض فلسط  للفلسطيني  في سد فكرت  يف 

غمدت ولو أ  السيوك االجنليزية أُ »: وورة رائعة مادهتا روعة فرضياهتا العقلية حيث يقوس

وعرض، القضية على جمل  عدس وعقل ال يستهوي  بري   وال  ة الصهيوين رج  إىل مكان  

 إ  ثالثة عشر قران كافية لتملك حب  احليامة  القانو : لقاس وال ير ب  بري  السيوك ال  ة 

إ   التاريو: وقاس إ  أح  الناس مبداف  األنبياع  م ال ي  يؤمنو  امي  األنبياع  الدي : وقاس

وإمنا  عا ومل يهدموا لم فيها دولة قائمة وال تلو لم عرشا مرفو  العرب مل ينزعوا فلسط  م  اليهود 

 .(2)«انتزعو ا م  الروما  فهم أح  قا م  كل إنسا 

ويؤكد ا برا يم  ابألدلة والبا   أ  فلسط     ملك للعرب املسلم  وأهنم أح  قا 

 افيهدم ب لك دعوى الصهوني  يف وهيونية فلسط  مؤكد  م  أي جن  على وج    ا الكو 

إ  فلسط  أرض عربية ألهنا »: ا م  غري م فيقوسوأهنم أح  ق أهنا قطعة م  جزيرة العرب 

استقر فيها العرب أكرر مما استقر  وموط  عري  لسالئل م  العرب  قطعة م  جزيرة العرب 

وغلة عليها القراث  أكرر مما غلب، التوراة  ومتك  فيها ا سالم أكرر مما متكن، اليهود  اليهود 

 .(3)«ةوسادت فيها العربية أكرر مما سادت العبي

                                                           
 .249ص  ،2ج ، المصدر السابق (1)

 493ص ، 2ج، نفسه( 2)

 .449ص  ،2ج ،نفسه( 3)
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و دم دعوى الصهاينة لا توج  إىل   وبعد أ  أثب، ا برا يم  أحقية العرب بفلسط 

إ  قضية فلسط  حمنة  !أيها العرب»: العرب داعيا إ  م إىل االحتاد والتعاو  فيما بينهم يقوس

 وليس، حقوق العرب فيها تناس فهنا ح  امتح  هللا قا ضمائركم ومهمكم وأموالكم ووحدتكم 

 .(1)«وإمنا تناس ابلتصميم واحلزم واالحتاد والقوة يف نفسها...

إ  كا  العرب  ويزداد قلم ا برا يم  ليبا حوس فلسط  فيتحسر النقسامها متسائال

أ  فلسط  قد ظلم، يوم ب س بلفور   يرجو  م  الدوس املتحدة على الباطل غري ذلك مشريا

أيها »: ما على الوض  موسا العرب دو  شفقة يقوسفكا  انق وعده للصهيوني  ابسم حكومت  

 وسال، أقالم الكتاب   درت شقائ  اخلطباع  قسم، فلسط  فقام، قيامتكم... !العرب

 -وأقيم، املظا رات املؤمترات  وانعقدت وأرسلها الشعراع ويحات مررية حترك رواكد النفوس 

 .(2)«االتقسيم وانظروا ماذا فعلنماذا فعل الصهيونيو  م  يوم الوعد إىل يوم  -وحيكم

 لقد استطال ا برا يم  أ  يوول لية القضية إىل النفوس ف يق  فيها الضمري العريب:

ولعل انبعاث   ه القضا  يف فرتة استعمارية عصيبة أطبق، على األنفاس اجلزائرية ح  »

ئال ب  النف  امل تن  مث مل يق  كل ذلك حا وأحاط، فقالم الكتاب ح  املطاردة  االختناق 

ية يف لعل يف ذلك الدليل القاط  على النبتة الرور  الرائدة  والفكرة املطارد  والقلم والنظرة الناف ة 

 .(3)«س ية الرتبة    ا الوط  عميقة اجل ور

                                                           
 495ص  ،2ج ، المصدر السابق (1)

 .498ص  ،2ج ،نفسه( 2)

 .121( صالح خرفي، الجزائر واألصالة الثورية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، د ت، ص 3)
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فلو كنا مم  يفكر ويقدر وأيخ  » ويستمر ا برا يم  يف إلقاع اللوم على العرب قائال:

وأعددان العلم  املاس  ف عددان لبدأان م  أوس يوم اب عداد واالستعداد  األحزم  ابألحوط

وأكرر مما  عد كما استعدواتوإ  يف ثالث  سنة ما يكف  أل  نس واستعددان ابلصناعة 

إال ع  » وقد أدرك العرب أ  الطري  الصحي  للوقوك ضد االستعمار ال يتحق   (1)«استعدوا

واملشاعر القومية فاألمة العربية جزع واحد ال يت زأ فإذا استبي  جزع طري  إذكاع الوع  القوم  

 .(2)«من  فك   الوط  العريب قد استبي  برمت 

ويركز ا برا يم  على ضرورة التضحية يف سبيل احل  مؤكدا أ  العروبة يف حاجة إىل ذلك 

م  م  املوت يف سبيل الطرام العايل م  بطولة العرب وأ  السالم يف حاجة إىل ذلك النول السا

 احل .إعالع 

ألهنم يدركو   ؛ويشري ا برا يم  إىل فكرة حقيقية مهمة تتمرل يف احتقار الصهاينة للعرب

: اخت وا م    ه القاعدة ركيزة لتقسيم فلسط ف أهنم ضعاك بال سال  وال معامل للكيمياع 

كال ي  لك  اليهود م  كل وال معمال للكيمياع وال رجاال فني    ال منلك مصنعا للسال  »

ومل تدفعنا إىل  نا م  غفلتنا ظمل توق -وكلها ن ر ق ه العاقبة- وأ  ثالث  سنة مرت ذلك 

وال خنشى العرب ألن   فيهم فائدة مع لة لنا أل   نقسمها ونري  اليهود  فقالوا: االستعداد لا 

 .(3)«لي  فيهم مضرة موجلة

                                                           
 .499، ص 2( اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج1)

 138عمر محمد الطالب، األدب والشعور القومي من خالل القضية الفلسطينية، مجلة الوعي القومي العربي، مركز دراسات الوحدة  (2)

 .314، ص 1984، فبراير 3العربية، بيروت، ط

 .501، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج( 3)
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قاد مبنط  رمي  وحكمة ابلغة ح  أشار إىل أ   ؤالع لقد رد ا برا يم  على   ا االعت

وأ  للعرب ح     الصهاينة ال ي  يبنو  كل ش ع على املاد ت فاهتم سال  مهم  و الروحانيات

ولك  فات أولئك البان  لكل ش ع على املاد ت أ  » يقوس:  كبري يف   ه القوى املقدسة

و و سال   وأن  الشرط األوس يف نفعها وغنائها   ناك سالحا أمضى م  مجي  األسلحة املادية 

 وإابع للشرك  وتقدي  وحفاظ على الكرامة  ابلنف   واعتداع الروحانيات م  إ ا  ابحل  

وفاهتم أ  العرب وإ  نزر  واست فاك ابلظلم والظامل   ومغاالة ابلتضحية والفداع  للضيم 

فإ  حظهم موفور م  القوى الروحية الو  ا ل حظهم م  القوى املادية الو ال يسته  قا إال ج

ألن  يدرك قيمة الروحانيات ؛ و و ق ا املنط  يرري خنوة أبناع وطن ؛ (1)«ال يسته  قا إال مغرور

ويصر  ف  اسرتداد فلسط  ال يكو   ويعرك جيدا معىن الشرك وقدسيت  لديهم  عند العرب 

 .(2)«الحتاد والقوةابلتصميم واحلزم وا» ابلتما واخلطة وإمنا

ويستمر ا برا يم  يف أسلوب ساخر بتصوير أحقية العرب لفلسط  مشريا إىل حقائ  

فات اليهود أ  أيخ و ا ابلسي  م  العرب فيكفروا » مستندا إىل العقل واملنط  فيقوس: واقعية 

  موسى إ  فيها قوما  بعد عشرات القرو  ع  سيئة اجرتحها أسالفهم يوم قالوا:

 .(3)«...جباري 

                                                           
 .502، ص 2ق، جالمصدر الساب (1)

 .488، ص 2نفسه، ج( 2)

 .503ص ، 2ج( نفسه، 3)
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ويصر على أ  ما  ويعب ا برا يم  ع  تعاط  الشعة اجلزائري م  شقيق  الفلسطيا 

إ  قضية فلسط  حمنة امتح  هللا قا ضمائركم » جيري  ناك  و جمرد امتحا  للعرب كلهم:

 .(1)«للعرب كلهم   ومهمكم وأموالكم ووحدتكم وليس، فلسط  لعرب فلسط  وحد م وإمنا 

 وجيسد موقف  كعامل م  ا وال     ا الرأي يعك  أوالة ا برا يم  يف تفكريهإ   

ويست ل  حقيقة واضحة و   أ    ولك  يف الوق، نفس  جيعل م  قضية فلسط  قضية عربية

 .(2)فلسط  للعرب مجيعا

إىل  (3)"العرب واليهود يف امليزا  عند األقو ع"بت مث يصل ا برا يم  يف ختام مقال  املوسوم

وغشي، عنها  و   حقيقة عمي، عنها األبصار   كر عمي فحقيقة واضحة وأسلوب قوي و 

 وعهد ا سالم يف أعناقنا   ذمتنا يففلسط  وديعة حممد عندان وأمانة عمر » و   أ  السرائر 

 .(4)«فلئ  أخ  ا اليهود منا و   عصبة إان إذ  خلاسرو 

نظرة العرب إىل ا برا يم  يناقو  (5)"وماذا يردو ماذا نريد لا " ويف مقاس اثخر بعنوا 

مث يقار  ب  رغبات  ؤالع   فلسط  ويوام  ب  ما يريده العرب لا وما يرغة في  اليهود  ا ها

   »: وطموحات أولئك فسلوب قوي حيمل م  الس رية ما جيعل اليهود يف موق  منحس

 شاشة النبوة وحالوة ا  ا  بفتبقى لا  عربية وأ  تبقى  العرب نريد لفلسط  أ  تكو  عربية 

نريد أ  تبقى عربية  السماع  ووبغة السامية  و ايل الشرق  وروحانية الوح   وجاذبية
                                                           

 .487ص ، 2ج،  المصدر السابق (1)

 .157( ينظر، عبد هللا ركيبي، فلسطين في األدب الجزائري الحديث، ص 2)

 .501، ص 2( اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج3)

 .504ص ، 2جنفسه،  (4)

 .505 ص ،2ج ( نفسه،5)
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كما  -نريد لا أ  تبقى نريد أ  تبقى أرضا مقدسة مكملة لقدسية مكة ويررب... األنساب...

ويريد اليهود أ  جيعلو ا وطنا  األجزاع...جزعا طبيعيا م  جزيرة العرب مكمال لبقية  -كان،

واملطام  الدنية الو فتن،  الو فتن، أحبار م   ةئقوميا حيققو  ب  األحالم الدني

وينزس ابليهود  األتقياع  وقمم إن  ق ا الفكر يرقى ابلعرب إىل مكارم األخالق ؛ (1)«...أغنياع م

أحدا وإمنا قاس كلمة احل  ومسا قا إىل مكاهنا و و يف كل ذلك مل يظلم  إىل مراتة ال س والوا  

 األويل.

ول لك فقد دبم   مث إ  ا برا يم  قد وعى جيدا دور ا جنليز يف املؤامرة ضد فلسط 

فسلوب » واغ أفكاره (2)"ا جنليز حلقة الشر املفرغة" حوس   ه املؤامرة الدنيئة بعنوا  مقااًل 

فهم يف رأي  وألهنم  م سبة الكارثة  ا جنليز مت بة ظاملة أكرر عنفا وأشد   وما أل  سياسة 

وتكو  املقارنة طريفة ح  يسوق التشاب   ويقار  بينهم وبين   م  الشيطا   االكاتة أشد سوعً 

غري أن   فإذا ب  يصور االجنليز يف وورة شيطا  من  يبتدئ وإلي  ينته    (3)«واملفارقة الع يبة

ستعاذة وت كر يزيدو  علي  فهنم ال يطردو  ابال» وا  ا  بينما االجنليز إبمكاننا طرده ابلتعاو 

 واملدر  وإمنا يطردو  مبا يطرد ب  الل  الوق  م  الصف  والدف  وا ح ار القلة ويقظة الشعور 

 .(4)«وقد يدفعو  مبا يدف  ب  العدو واملواثة

                                                           
 .505، ص 2المصدر السابق، ج( 1)

 .509ص  ،2ج ،نفسه( 2)

 .164عبد هللا ركيبي، فلسطين في األدب الجزائري الحديث، ص  (3)

 .509 ص ،2ج ( اإلبراهيمي، عيون البصائر،4)
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ويرف  م  قيمة   ة اليهود ررةويستمر ا برا يم  ق ا األسلوب الساخر ال ي حيس م  قيم

سواع م  الناحية العقلية أو املنطقية أو ح   ع يبةرقة افإذا بنا أمام مف فلسط  ررة أخرى 

وورة أخرى للشيطا  أشد بشاعة م  الو يعرفها الناس أو يقرؤوهنا حوس » وإذا بنا أمام الواقعية 

تصوير موقفهم ودور م يف املؤامرة فحسة وقد ساق   ه الصورة لإلجنليز ال م  أجل  الشيطا  

 .(1)«ولك  لينب  العرب ال ي  اغرتوا قم وبنعومة وعود م ومعسوس كالمهم

ويعي  م م  شره بعد أ  افتض   يا جنليز املغتصة مث ينب  ا برا يم  العرب إىل خطورة 

م  د ر م واخت   ح  أخرجهم ابملاس  وفقراعكم فنت ضعفاعكم ابخلوك » سره وابن، نوا ه فقد:

 املصان  فيديكم  د  ومهد األرض فيديكم وشا وبىن املد  فيديكم  الصنائ  والسماسرة منكم 

 .(2)«وأقام املتاجر وبيوت األمواس المتصا  دمائكم وابتزام أرماقكم

فيح ر م م  شروره ونوا ه  و و ب لك ينب  العرب ف  املؤم  ال يلدغ م  اجلحر مرت  

وقد لدغتم م  اجلحر ا جنليزي مرات فلم حتتاطوا ومل تعتبوا »   كرري م  اللوم والعتابفسلوب في

خدل خلفكم كما خدل  وخدعتم م  اجلانة ا نكليزي كرات فلم تتعظوا ومل تتصبوا 

فيا وحيكم ...أكل »: د ا برا يم  م  حدة غضب  وس ط  على العرب قائاليويز   (3)«سلفكم

 .(4)«أم ألهنم أقو ع وأنتم ضعفاع؟... أغنياع وأنتم فقراع؟ذلك أل  ا نكليز 

                                                           
 .165 عبد هللا ركيبي، فلسطين في األدب الجزائري الحديث، ص (1)

 .510 ، ص2( اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج2)

 .511 ص، 2ج( نفسه، 3)

 .510 ص، 2ج( نفسه، 4)
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و و يرى أ  العرب يشعرو  ابلنق  أمام ا جنليز فيصح  لم اعتقاد م اخلاطئ ويقلة 

بنظرت  الراقبة وعم  - ألن  ؛ة الو جية أ  يؤمنوا قاياملوامي  يف أعينهم ليضعهم يف الصورة احلقيق

إهنم ألغنياع بكم وفمرالكم م  األمم » وسبة قوهتم قائال:يفسر لم سبة غنا م  -تفكريه

 .(1)«وإهنم ألقو ع مبا يستمدو  م  أرضكم وجيوبكم- وليسوا أغنياع عنكم املست  ية 

  يب   للعرب على جديتها  وبعد أ  يؤكد ا برا يم    ه احلقيقة املسترتة خل  ا جنليز

إ  » ويب  لم السبل الو تدف  إىل حتقيقهما قائال: مث يكش  لم ع  أسباب الغىن والقوة 

وإ  بدع الغىن م  غىن النف  ابلتعف  ع   فلو عملتم لكنتم أغنياع  الغىن عمل وتدبري 

 فلو شئتم أ  تكونوا أقو ع لكنتم  وإ  القوة مشيئة ال جب  وفطمها ع  الشهوات  الكماليات 

 .(2)«االحتادوقوة  وإ  بدع القوة م  قوة األخالق 

وترور في  خنوة العريب فيوض  انتماعه للعروبة ويفت ر ق ا االنتماع ال ي جيعل  فردا م  

وإذا » ويعمم   ا االنتماع لكل العرب فيقوس:  فلسط  ابسم العروبة أوال وابسم ا سالم رنيا

فلي     وأشركهما يف العصبية الغالية لفلسط حشر نفس  يف العصبة ال ائدة ع  فلسط  

وم  ؛ (3)«حبكم العروبة وا سالم رلرا مبدفول ع  ذلك ألن  عريب أوال ومسلم رنيا وفلسطيا

  ا املنطل  ذوس ا برا يم  لكل عريب املشاركة يف اجلهاد  عالع كلمة احل  وم  مث إعالع كلمة 

                                                           
 .511ص  ،2ج، المصدر السابق( 1)

 .511ص  ،2ج ( نفسه،2)

 .318 محمد الطالب، األدب والشعور القومي من خالل القضية الفلسطينية، ص (3)

 .318( نفسه، ص 4)
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رب يف مجي  نكبة فلسط  ابالستعمار وا سرائيلي     جزع م  نكبة الع» أل : ؛فلسط 

 .(1)«األقطار العربية قما

و   الفكرة الو حاوس ا برا يم  أ  يزرعها يف نفوس العرب في علهم حيسو  أهنم جزع 

و  ه مسة ا برا يم  يف  وأ  مصري ا  و مصري م      قضيتهم اوأ  قضيته م  فلسط  

 لدين  ووطن  ولغت  وبا ملت  فالرجل مل يعو لنفس  وإمنا عاش » التعامل م  القضا  الكبى:

 .(2)«وتلك    العظمة وذلك أبرم مظا ر ا يف حيات  وبعد ممات 

و ك ا حاوس ا برا يم  بكل ما أويت م  فصاحة يف القوس وبالغة يف الفكر أ  يلم 

ف لد  فاستطال أ  جيسد أفكاره فسلوب مؤثر وعمي   جوانبها  ابلقضية الفلسطينية م  مجي  

وكم  وكم أذاب اجلليد املتح ر يف كرري م  النفوس  ه خلود القضية يف حد ذاهتا ب لك أفكار 

 أماس غشاوة البصرية يف العديد م  املواق .

 قضااي املشرق اإلس مي: .ب

لقد تفاعل ا برا يم  م   تل  أحداث العامل العريب وا سالم  فكا  يشعر ابملسؤولية 

 وذلك ما تقتضي  أمانة العامل وحتريك المم وشح  النفوس  يف توعية األمانة وإيقاظ ضمري ا 

واالنتماع املطل   والشعور ابلوالع التام  وحتتم  أخالق الرجولة وتفرض  الوطنية الصادقة النزيهة »

  فكا  شديد الت ثر بكل ما حييس ب  م  أحداث وما يدور حول  م  قضا   (3)«ل ه األمة

                                                           
 

 .28 ص ،2ع مجلة الوعي،محمد فلوسي، مقياس الرجولة والعظمة في نظر اإلمام اإلبراهيمي،  (2)

 .13، ص2009، 1، مؤسسة عالم األفكار للنشر والتوزيع، ط(محمد دراجي، المشرق العربي، )مواقف اإلمام اإلبراهيمي (3)
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 حليل والتدقي  مبا أويت م  دقة يف الفهم وعم  يف التفكري ويسعى جا دا يف إحاطتها ابلت

مرال فريدا م   ؤالع األئمة األنداد ال ي  يبعرهم هللا يف » فكا  حب  وغو  يف دقي  املعاين 

ها على تويؤسسوا لا هنض وينف وا فيها م  رو  هللا  ددوا لا دينها  األمة يف أحر  األوقات لي

 بنور كتاب هللا ومنته ا سرية رسول  الكر  ولى هللا علي  وسلم.حمت     (1)«أمنت أساس

ح م املسؤولية امللقاة على عات  ا برا يم   اه ما حيدث يف بالده جراع م  رغم على الو 

 -البالع احلس - ومواقف  أبلى فيها بقلم  ولسان  »فإن  االستعمار الفرنس  وأحقاده وأطماع  

كل ذلك فقد كان، م   رغم على الو   (2)«حبمل  اجلباس الراسيات وحتمل يف سبيل ذلك ما تنوع

   روابس مشرتكة موجدانيا أخو  منبرقا  اانف ة الشرق ترسل ل  بنور ا و سد في  إحساس

وحامال مع  أيضا قلم   فمضى إىل  ناك يف رحلت  املشرقية حامال مع  مهوم وطن  وأحزان  

و ناك قام فدوار تربوية قيمة يف جماالت   حيدث حول كل ما لاملشحو  بشواظ م  انر و اس 

وم  مث فهو حلم  مهد احلضارة وحرم العروبة ومهبس الوح  »  تلفة و و يع  أ    ا الشرق  و

ثورة طافحة ابملعانقة لكل ثورات » و  ا ما جعل فكره يرد  (3)«اخلال  وطري  الوحدة الشاملة

وإذا ابلوطنية احلقة  للعامل العريب وا سالم   اابجلزائر امتدادفإذا ؛ (4)«الشرق العريب ا سالم 

 تت سد يف الوحدة ا سالمية العربية ذات الوشائم املشرتكة واألووس املرتبطة.

                                                           
 9ص ،2ج مجلة الوعي،محمد إبراهيم الكتاني، اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، ( 1)

 .5 ، ص(( محمد دراجي، المشرق العربي، )مواقف اإلمام اإلبراهيمي2)

 .114 ، ص1988، 2أبو القاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، دار اآلداب، ط( 3)

 .112محمد زغينة، شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص (4)
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م  علماع هنل  فقد ية ودا ا الكبري يف العديد م  اثرره قوقد كا  لرحلة ا برا يم  املشر 

وإبعاده ع  اال اه  تراث  حماوال توعية شباب اجلزائرواقتدى بزعمائ  وحف  الكرري م   الشرق 

وابلتايل كا   ويعمل للغرب يف يوم  وغده  يؤم  ابلغرب يف حضارت  وماديت  »الغريب ال ي كا  

و و االنعطاك اخلطري ال ي ح ر   (1)«  ا اال اه يرم  إىل فصل اجلزائر ع  كيا  األمة العربية

ألهنم يدركو  ما يرجو الغرب م  وراع   ا ا غراع م  طم   ؛ي من  الكرري م  األدابع اجلزائر 

 وقتل للش صية اجلزائرية.  عامل ا سالموحمو ملللغة العربية 

يل االستعمار جعل، تطل  اإ  الظروك القاسية الو عاشها الشعة اجلزائري يف لي

ابألسوار املنيعة غري أ  إىل الشرق العريب غالبا ما تق  يف وجه  العقبات  ويصطدم  ا برا يم 

ذلك مل  نع  م  معايشة الشعوب العربية ومشاركتها مهومها واثالمها والتغا ففراحها والبكاع 

 فبات حي  إىل نور ا الساط    (2)ا والتفاعل م  أحداثها الو كان، هتزه يف األعماقهناحز أل

ك جند الراحة ب ا استشفينافما ملنا كلم داو الكلوم   شرق » ويرى فيها األمل لغد مشرق:

ومامل،  ...استنشينا رندك وعراركوماملنا كلما استنشقنا رحيا  ونظفر ابألدوية الشافية  والعافية 

وماماس يتبلم علينا م  سناك يف كل  والشعال الادي  تتحفنا م  كل ابمغة منك ابلنور الالئ  

 .(3)«ةوتسري إلينا م  وباك يف كل غماع نفحات منعش داجية ف ر 

ومنب  الرمة والرف   ويعتبه حمس ا يرار والتضحية   ويلتم  ا برا يم  كل اخلري يف الشرق

 مالم  م  اخلري  - شرق–مامال، فيك »: ومصدر النبوة واحلكمة وموط  العلم واالفت ار
                                                           

 .115( أبو القاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، ص 1)

 .112 المسلمين الجزائريين، ص( ينظر، محمد زغينة، شعراء جمعية العلماء 2)

 551 ، ص2( اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج3)
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ووسع، اثفاق  ومشاب  م  عبقرية العقوس الو حل، مشكالت العلم  و ايل م  الفضيلة 

 .(1)«وم  أرضك انب س، الرمة والرف  ...فف  تربتك نب، ا يرار والتضحية  املعرفة 

ويبدو ذلك جليا يف  و و ب لك جيعل م  املشرق مصدر افت ار لكل العرب واملسلم  

فال يلبث أ  يشيد  وتتشرب م  إسالمها  قومية ا برا يم  ا سالمية الو تستق  م  العروبة 

و د  علماعه ويس س على ملوك   ثروات   فيساند رق العريب وا سالم  شف م من زات امل

فتنقلة  األقدار  أ  تتقاذفك ك   شرقيأنسى عل» وحكمائ  ويت سى لتالعة األقدار ب  يقوس:

 .(2)«إىل عبادة األونام البشرية م  عبادة األونام احل رية 

 الصدر اثس إلي  حاس املسلم  وجيد ا برا يم  يف الشرق متنفسا م  ضي  النف  وحر  

فتح  النف  » فينبعث يف نفس  األمل ويسمو ابلفكر والرو  م  ذكر ت األحبة  ناك:

ومنبتا عند ميغ األبصار وملزلة  ومعينا على الشدة  املكروبة أ  لا م  أختها مؤنسا يف الوحدة 

 .(3)«األقدام

وور  (4)"حمنة مصر حمنتنا" عنوا ويق  ا برا يم  عند حمنة مصر وقفة مطولة يف مقاس ب

و   سيطرة االجنليز على حياهتا يف ش   في  حقيقة كارثية وجدت مصر نفسها يف مواجهتها 

و ول  تغرم ليغنم االجنليز  فتح، مصر عينيها على أفظ  ما تفت  علي  العيو  » اااالت:

فنقاض  جمد ا مباطورية  ليبىن وينهدم جمد ا ومتوت ليحيا االجنليز  ليشب  االجنليز 

                                                           
 .553 ص، 2ج، نفسه( 1)

 .553 ص ،2ج ، المصدر السابق (2)
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ا برا يم  ل ه الكارثة العربية الو مس، عضوا م  جسد األمة العربية  رفيتحس  (1)«االجنليزية

فتحسر لغربتها يف وطنها بسبة االجنليز  فبات م  الواجة أ  يندف  ل  اجلسم ابلسهر واحلمى 

 .  أ لها مكاان غربياال ي طم  حضارهتا ومسو عقليتها ودعا ا أل  تنب  م الغاشم 

ويب  ا برا يم  افت اره مبصر وبقرار ا يف إنصاك نفسها بيد ا ألهنا أدرك، حقيقة 

إال ابلقوة فشمرت ع  ساعديها ا مع  أ  ما أخ  ابلقوة ال يسرتد قاالجنليز وعلم، م   ار 

 م  اضطالع  وكان، السلم ال تنصفا م  احرتاق  بنار ا  إذا كان، احلرب مل تنصفا » لة:قائ

 .(2)«فألنتص  لنفس  وآلخ  حق  بيدي -ومتهيدي ألسباقا بوسائلها 

فيحث  وحي ر ا برا يم  مصر م  الرتاج  ع    ا القرار السليم ابعتباره مفتا  القضية 

ويدفعهم إىل االجتمال بقلة رجل واحد يصرخ ورخة واحدة يف  أبناع ا على التضام  واالحتاد 

وقد أقدم، فصمم  واح ري النكوس  اآل  وقع، على مفتا  القضية » وج  العدو قائال:

وامجع  أبناعك كلهم وفا  اجعل  م  أرضك وعيدا واحدا  والرتاج  فإهنما مضيعا  للفروة 

 .(3)«واحدا بقلة رجل واحد على احلفاظ والن دة واالستماتة يف حقك واملوت يف سبيل 

سلم  اجلزائري  تعل  أتييد ا للشعة املصري ويب  ا برا يم  أ  مجعية العلماع امل

إ  » وتضامنها مع  وحت  جهوده يف سبيل حريت  واستقالل  مفت را بكل جزائري مؤيد ملصر:

إمنا - الشعة اجلزائري ح  يظهر ق ا ا حساس الشري  الطا ر  و أخي  الشعة املصري

                                                           
 .556 ص ،2ج ،نفسه( 1)

 .558 ص ،2ج ، المصدر السابق (2)
 .558 ص ،2ج ،نفسه( 3)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

148 
 

وا ع اب مبا ونع،  وة مصر واالعتزام فخ يقدم جهد املقل م  قلوب ملؤ ا احلة ملصر 

ودرس للعدو  ولكل م  تسوس ل  نفس  تقييد بلد أو  أل  ذلك مف رة للعرب مجيعا ؛ (1)«مصر

 .خن  حريت  أو سلة مال  وكرامت 

مث إ    ا االفت ار يبدأ ابمس  اخلالد ال ي اختاره هللا لا وخلده فلم يتبدس م  تغيري 

فكفاك ف را أن  مساك ق ا االسم اخلالد   ب  يف كتاب  نسميك مبا مساك هللا» األرض ومالحمها:

 .(2)«وتغريت مالم  األرض ومل يتغري ال ي تبدل، أوضال الكو  ومل يتبدس 

و و   األرض ومغارقا م  ماية لدينهم قويصور ا برا يم  ما ملصر م  فضل على مشار 

دو  أ   األمر ال ي يستوجة عليهم نصرهتا م  كل عدو  والوقوك إىل جانبها يف كل ا   

فكلما سيم الوا  يف قطر  أو  وأن، اليوم م رم ا سالم » وال مجيال: ةينتظروا يف مقابل ذلك من

م  فلك على املسل الدفال  ويستمد واست ار ب  يلتم  الغوث  فزل إليك  رماه مندق بنقيصة 

مث ال منة  ا وثقاال لنصرتك فوعليهم أ  يطريوا خفا يف املشارق واملغارب فضل احلماية لدينهم 

 .(3)«لم عليك وال مجيل

مث التح ير م  الغرور والرتدد  ويعمد ا برا يم  إىل ا شادة بفضائل مصر ح  االفت ار 

عهدك التاريو و رة » يقوس: ريية ا برا يم  يف معاجلة   ه القضا  املص ه طريقة و   وا دابر

 ن، وأرسو قواعد مما كن، كفكوين أولة مما   م  معد  احل  تنكسر عليها أموا  الباطل 
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ر م  الرتاج  فإ  امس  اوح  فتمم ...ت وبدأ فصمم .. أقدم  تنحصر األموا  وأن، أن، 

 .(1)«ر م  الرتدد فإن  سوس للهز ةاالز ة" وح  الصحي  "

ويضعها يف املكانة  سالم والشرق ا برا يم  مبصر جيعلها مف رة للعرب ولإل ولعل افت ار

 ويضعها يف ف ر وادق واعد  حبصن  وحفظ   -عز وجل–الالئقة قا من  أ  أحاطها هللا 

ي  للمستعمر السارق ال ي يتسرت خل  الظالم وذاك م  النور ال ي أشعل، مصر  

وإ  السارق احلاذق ال يسرق إال يف الظلمة  تعمر سارق وحيهم إ  املس» فوىل مدبرا: مصابيح 

وإ  مصر لف   أو انقشع، الغفلة وىل مدبرا ابخليبة واخلسار  فإذا ا سر الظالم  أو يف الغفلة 

 .(2)«ف ي موض  يس  السارق فيها؟ وإهنا لف  يقظة واحية  ف ر وادق 

ال  قو  مؤثرافقد تعم  ا برا يم  يف حتليل القضية املصريية الو تتطلة أسلواب   ك او 

و و  جنده سوى عند عامل ل  م  الصفاع وبعد النظر وعم  املعاانة ما لإلبرا يم  م  ذلك 

 اوم اجلزئيات العارضة فيها إىل املشكلة الكبى واستبا  ل  يف وضو  » بفكره الراقة استطال

 مسة اخللود كتاابت  ول لك اكتسب،    (3)«األبعاد الو كان، ختفى اثن اك على الكرريي  البصرية 

روحها أيضا يف وقتنا  ثفما تزاس مقاالت  يف األربعينات تبعث بصدا ا يف الستينات بل وتب

 يف قلة األحداث برؤية عميقة وذ   رقة. أملاويقطر   جرأةأل  حبه يفي   احلاضر 
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 عريبقضااي املغرب ال .ج

كل ما حييس ابلعرب م  قضا  هتز    ال يزاس قلم ا برا يم  يفي  حرارة وحسرة ع

يعب ع  رأي  وحيلل بفكره الصائة ومنطق   يستقر ل  جف  ح فما   وحتب  األنفاس  املشاعر

 وساوة تلك الو تتعل  ابالستعمار بكل ألوان  وأبعاده.  السليم كل ما جيوس حول  م  قضا 

املشرق العريب  وحاوس إيصاس رسالت  إىل كل أوضال وقد تناوس ا برا يم  عدة قضا  م  

بل وعب يف كرري م  األحيا  ع  رؤيت  ا والحية حوس  تل    ه القضا  الو يرا ا  العرب 

 عربية اجل ور قبل أ  تكو  مشرقية األول.

أيضا اب تمام كبري م  فكر نة اجلافقد حظ    ا   أما فيما ذ  قضا  املغرب العريب

ا برا يم  ال ي وة في  غضب  وس ط  حوس جل املشاكل الو يت بس فيها   ا اجلزع م  

 فهو يدرك أن  استعباد للعباد وانتهاك للحرمات   وساوة ما ل  ولة ابالستعمار ة العربياألقطار 

وأكرر  نشر للبؤس واألمراض و  و ريد للضعفاع م  أسباب القوة  وهنة لألمواس وسلة لألرماق 

 .(1) م  ذلك قتل للضمائر
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قضا  املغرب أ  جيسد يف وحياوس ا برا يم  م  خالس العديد م  املقاالت الو داها 

ليبيا موقعها   (1)ون كر منها "موجة جديدة" العريب م  قضا  ق ا اجلزع ما حييس كل رؤيت  حوس  

 .(4)الشماس ا فريق "عروبة   (3)"أرحام تتعاط "  (2)منا"

مركزا على   وقد عاجل فيها  تل  املشاكل الو كان، سائدة اثن اك يف املغرب العريب بعامة

 اوة االستعمار سو   أ م القضا  املصريية الو مت  ا نسا  يف كرامت  وتزعزل كيان  الوجودي

طاملا » يقوس: ادا يف األرض فس يعبثغضب  على   ا العدو ال ي  جامحيث يصة ا برا يم  

وفرق    ا التقاط  ال ي شت، مشلهم  وعلى الشرقي  عموما  نعينا على املسلم  خصووا 

وطاملا شرحنا للمسلم  أسرارا التواول والرتاحم  جامعتهم ووري م لقمة سائغة للمستعمري  

وينق   هللا فيهم وأقمنا لم األدلة...وأ  االستعمار...يفسد فطرة  والتقارب الكامنة يف دينهم 

 .(5)«دي  هللا عند م

ا أواب املغرب األقصى الشقي  م  نف  لزعيمها امللك ممآ ويصور ا برا يم  أتثره الشديد 

ألن  يرى  ؛وكل  أمل وحسرة على العرب  فيصة غضب  على االستعمار الفرنس   حممد اخلام 

وجاعت فرنسا  غرب األقصى وحل، ا نة ابمل» يف ذلك إ انة للعرب قبل أ  تكو  للمغرب:

 حرمات  وانتهك، سراب  وروع، شعبا   وأذل، عرشا وعددت ملكا  ف  ان، ابخلاطئة 

 أعلياع م  مراتبهم ونصب، أدنياع يف غري مناوبهم  وحط، أووار ، وكبت أحرارا  واعتقل،
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وأقصى أمنية  ...ولعمري إهنا ألقصى غاية م  الفساد بلغنا ا  واستعان، على العقالع ابلسفهاع 

 .(1)«لالستعمار انلا بنا فينا

الوج  احلقيق  ال ي ذفي  االستعمار وراع   لقد أراد ا برا يم  أ  يكش  الغطاع ع

بل وعمل على نشر  املتسرتة خل  قوانين  الردعية   ف ماس الستار ع  حقائق سياست  القمعية 

يف حماولة للوقوك على الدواف    والبا    ه احلقائ  فسلوب قوي يستند على الواق  يف األدلة 

رأينا املراس ااسم م  انتصار » احلقيقية واستنباط أول املشكلة ومنبعها األوس يف املغرب العريب:

وخوك املسلم م  أخي   وتروي  املسلم فخي  املسلم  االستعمار ابملسلم على أخي  املسلم 

ولوال  واخلصم املرتب  واحد  واحدة  واملصلحة واحد  والوط  كل ذلك والدي  واحد   املسلم 

 .(2)«ألريق، دماع املسلم  ماع لوأانة م  احل حكمة م  العقالع 

وبعد أ  برمت نوا  االستعمار ساطعة واضحة ال غبار عليها وال ضباب كما جسد ا 

فصاحة يف القوس حياوس ا برا يم  مبا أويت م   ا برا يم  يف حتليل  ووقعها املستعمر يف تطبيق  

فيصب  سافلها أعال ا يف حماولة جلعل القضية   وبراعة يف الفكر وبعد يف النظر أ  يقلة موامينها

وذلك حينما استصغر   ه النوا  السيئة بل وشح  قا العرب لتكو  دافعا للتآمر  لصاحل املغرب 

ويصب  الداع يف  احر فينقلة السحر على الس بدس أ  تكو  سببا للتفرقة والتشت،   والتآخ 

كما تتماثل الب رة للحياة بعد أ  كان، يف   حد ذات  دواع يتماثل من  اجلسم املري  للشفاع 

فلم نر حمنة م  ا   الو جر ا االستعمار على ا سالم وعلى الشرق كان، أمج  » ظالم القب
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 واآلذا   ىالعيو  العم فقد كان، عامال إليا فت  إىل التناور م    ه ا نة  ىوأدع للقلوب 

 فتعاطف، األرحام املتقاطعة  اجلامدة  وأيق  الشواعر النائمة ونب  القوى الغل   والقلوب الصم 

 .(1)«وتعارف، األروا  املتناكرة

ول ا يق  ا برا يم  موقفا أتمليا كل  أمل وحسرة على حاس العرب م  االستعمار 

مث يلق  ابللوم األكب على   ه الغفلة    وعدم التماسك االغرتار والرتاج مث واالخندال م  حيل  

و و سال   قم م  االستعمار أ  نتناور ابلكالم ينأ» الطائشة الو  عل العرب يف فم الفريسة:

 وذلك أيسر مطلوب وتتعاط  منا األرحام  و   بقية املتال املسلوب  املغلوب ونتعاو  ابألقالم 

وإمنا نلوم أنفسنا أ  ال نكو  شوكا يف  على االفرتاس  يةملنا السبال الضار ...إننا ال نلوم  إال إذا 

 .(2)«من  ولو كنا ذلك ألنصفناه وانتصفنا ألنفسنا ...وخ الان يف عون   لوات  

 أل  يف ذلك قوة قا رة للعدو  ؛ويدعو ا برا يم  إىل ضرورة التكافل والتعاو  والتآخ 

*)روائع  يف   ا الباب رائعة م  نظموقد 
3

أ دا ا إىل ماة العروبة   (34)"سك، وقل،"بعنوا   (

 ابملغرب األقصى يشكر املشارقة على وقوفهم  إىل جانة إخواهنم املغاربة.

 يقوس فيها: 

 تتتت،  فقالوا ثورة م  حماربتتتتتتتتتتتتتتتم***وقلتتتتتتتتتتتتتتتتتسكتتتت، فقالتتتتوا:  دنة م  مستتتتتال 
 تتتتتاس ظنو   واشتباه حماربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالنط  والسك، للنهى***جم وب  اختالك 
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 تاك حياتنتتا مهوس الغواربتتتتتتتتتتتا***ويلقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومتتتا أنتتتتا إىل البحتتر بلقتتتتاك سكن
 ادوا فدوى ووهتم يف املغارب.تتتوة***تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترعى هللا م  عرب املشتتتتتارق إخ

ويصور حبلها املت   ويتحدث ا برا يم  ع  العروبة ودور ا يف متاسك العرب وتكاثفهم 

إذا أمل ازع » فإذا ابلوط  العريب ك ن  جسد واحد:  ال ي يربس الشرق ابلغرب والشماس ابجلنوب

أو ابلتوج   صرة والغوث تداع، ل  سائر األجزاع ابلن أو نزل، ب  مصيبة  م  أجزائ  حادث 

  ه ا نة الو مل  -و و عضو رئيس  م    ا اجلسد- وقد امتح  املغرب األقصى واالمتعاض 

  فقاس كل غافل يف الدنيا: إ  فهب، مواط  العروبة وارخة يف وج  العادي ها لنزس يف عقابي

 .(1)«  ا التضام  طبيع 

ة األوطا  ا سالمية من  الصغر فسارت ويعود   ا التصور إىل أ  ا برا يم  قد رض  ح

  لبن  ال ي يطفئ عطش  ويزيل غشاوة  كان، العربية » يف عروق  ومن، م  منو جسده فقد

يف النفوس وساوة عندما  (2)«وسريعة التدف  قوميت  إسالمية عفوية  فكان، وأميت   جهل  

 الساحرة.يصبغها بوطنيت  الف ة ويصوغها بفكره السليم وعبقريت  

وسعي   و ا  مث يصور ا برا يم  رف  االستعمار لعروبة الشماس األفريق  وإنكاره لا 

وم  الكتابة  وأل  لا كتابة  ممسكة الدي  أ  يزوس و  عماد العروبة » ألن  يرا ا ؛وقتل العروبة

ال ي يستنكره و و األمر   (3)«البقاع واخللود وم  كل ذلك وم  األدب التاريو  دب األو  العلم 

و نا يعلو ووت ا برا يم  يف التصدي  املستعمر فيسعى بكل الوسائل  و ا وطم  معاملها 
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علم ال ي يرسل أشعت  يف أرجاع العامل العريب شرقا وغراب فينري م  تل ه السياسة القاتلة ل لك ال

 وجيند العريب  كما يشح  ا برا يم  يف ذلك لغت  فمسى معاين احل  ا سالم   ويوحد ووت  

وأبعاد تصورية ملستقبل العامل   عبقريت  الفكرية يف ا ملام مبا تقتضي  العروبة م  ج ور إسالمية

مستشهدا  وهتافت  على طم  العربية   معتمدا يف كل ذلك على إبرام أابطيل االستعمار  العريب

أابطيل االستعمار  وم » غ  االستعمار لكلمة العروبة ونفوره منها:آب ت واضحة تصور بُ 

 بنسب   ويلحق  فرنسيا  -وهتافت  أن  يسم  السوداين املت ن  ابجلنسية الفرنسية ليوم  أو لساعت 

أ  يكو  عربيا بعد ما مرت علي  يف  -مرال- ويساوي  ب  يف حقوق  ومميزات  مث ينكر على الببري

أم  املستعرب  الببري  الواق :أيهما أقرب إىل فلي، شعري راب ثالثة عشر قران وم دة...عاالست

 السوداين املتفرن ؟

ر ا روم  اث ت بغ  االستعمار لكلمة العروبة ونفوره منها أن  ال يريد أ  يعرتك آب

خياس العروبة جمتمعة -ولو ابلتو م - ...كل ذلك ليبعد ع  خواطره الطبيعية م  تراحم وتعاط 

 .(1)«الشمل

  ويعرتك قا يف قرارة نفس   االستعمار يعرك عروبة الشماسويدرك ا برا يم  جيدا أ  

و و األمر ال ي  ألن  يعلم أثر ا ا جيايب على العامل العريب  ؛غري أن  يكتم   ه احلقيقة ويت ا لها

و ل يف  رج  م  عمل الشيطا  » يسعى إىل ختريب   وال جيد ا برا يم  دافعا ل لك غري أن 
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وما  للشر  وبناع لل ري  ونق  للباطل  وتزي  إمنا  و عناد للح   عمل الشيطا  خري أو ح ؟

 .(1)«شاع الشيطا  م  نقائ 

ويف نظرة عميقة لشمولية العروبة يتحدث ا برا يم  ع  ليبيا مبرا موقعها م  العرب 

  لا علينا م  حقوق يف الدي ملامؤكدا  (2)«قطعة مثينة م  وط  العروبة األكب انطالقا م  كوهنا

 واآلماس: وما يضف  م  كل ذلك إىل ح  املشاركة يف اآلالم وا    واللغة واجلن  واجلوار 

 جلن  وحقا وحقا للغة  وحقا علينا ح  الدي   -و خواننا الليبي  أو الطرابلسي  كما نسميهم»

جية  أرحام و  ه كلها  ة على الزم  حويف اآلماس املقرت  جلوار وح  االشرتاك يف اآلالم وا   

 .(3)«وحقوق يف ذمة املروعة والوفاع جية أ  تؤدى أ  تبل ببال ا:

و  ه الرو  العربية الو تش  م  ب  سطور ا برا يم  إمنا  إ    ا التصور ا سالم  

  كما تسعى إىل توحيد الرأي ومتانة ا  ا  ابحل    هتدك إىل توحيد الشمل وإعالع كلمة العروبة

د واألشراك املنصوبة والعصة الدخيلة م  قبل االستعمار ا يطايل ال ي قاوم  حم رة م  املكائ

عب إليها إال على جنة ال يُ » ووقفوا يف وجه  وقفة األبطاس ال ي  يدركو  أ  االستقالس الليبيو  

غري  ف قاموا   ا اجلسر فجساد م وعبدوه بدمائهم وشيدوه فرواحهم   (4) «جسر م  الضحا 

أو جسرا رنيا غري    االستعمار أىب عليهم ذلك ووض  يف طريقهم برمخا ممنيا شيطا» أ 
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 وقد وضع  االستعمار  (1)«1950 بسنة و و   ا األجل ا دد الضحا  والقراب  الصاحلة 

 .(3) "يو بعاد والتعلإل"غري أ  رؤية ا برا يم  العميقة  عل  يرى ذلك   (2)"لإلعداد والتشوي "

  ا الوط  ال ي جىن علي  موقع  يف البحر  ا برا يم  على حاس "ليبيا" مث يتحسر 

وهتافت، علي  أقدام األقو ع وامدم،  فانصب، علي  أع  الطامع   األبي  وم  الصحراع 

جرثومة  -فقس فقس– و نا و نا منب، العلة  ع الو نا أول الب» علي  األطمال م  ولة أبنائ :

 .(4)«احلقيق  فاح روه...الطاعو  و نا العدو 

وفسلوب فاخر وعبقرية ف ة ورؤية عميقة يصح  ا برا يم  كلمة خاطئة شاع، ب  

و  ه الكلمة تتمرل يف "طلة  املستضعف  ح  غطى ا ل  خط  ا وس افتها 

وقد أبدل ا برا يم  يف تصحي    ا اخلط  عندما قدم شرحا وافيا ملعىن   ه   (5)االستقالس"

أو طلة امللك م  سالب  ولو كا  م   طلة احل  م  غاوب  » إذ يرى أهنا  يف الواق الكلمة 

وال  لرده م  غري طلة  -وإانبة إىل هللا طبيعة الغاوة السالة أ  يرد املغصوب فيئة إىل الرشد 

 .(6)«رف  دعوى وال إقامة دليل

  7"لالستقالس العمل" مث يصح  ا برا يم  اخلط  ابلكلمة املصيبة لدك احل  و   

وابلتايل  وتبم رؤية ا برا يم  الصائبة ل ه الكلمة يف أ  العامل للش ع سائر إلي  خطوة خطوة 
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فإ   إما يعطى وإما أ  حيرم  كطالة الصدقة » أما طالة الش ع فهو يراه سيصل إلي  ال حمالة 

م  كلمة عبقرية  وع ية أ  تعيو   ه الكلمة اجلوفاع بيننا وإ  حرم فبعدس  أعط  فبفضل 

 .(1)«وال يعطى االستقالس يؤخ  و   أ  تضار ا وتناقضها 

مث يسقس ا برا يم  كل ذلك على الشعة اللييب ال ي عمل لالستقالس وب س يف 

أل  العرب أمة واحدة   (2)»داع الليبي   و داؤان مجيعا«  أ وب    اسرتجاع  أقصى طاقات  

الداع ال ي يكم  يف التفرق واخلالك وما ين ر عنهما  مث يص  أول   ا تضمها دولة واحدة 

 .(3)«أدركها املستعمرو  فاحتقروان» وكلها نقائ   العزائم  وو   م  الت اذس واألاننية

وخالوة القوس فإ  ا برا يم  قد كتة مقاالت كررية ساخنة تدعو إىل التحرر م  

ا  ا  ابهلل  ألمة العربية م  قيود ا ع  طري ليحرر ا  العبودية االستعمارية بش  أشكالا وألواهنا

وحده ال شريك ل  وم  مث اكتساب القوة الو تتماسك قا األيدي وتتكاث  قا األووات فتعلو 

 لا اآلماس.

لقد سهر ا برا يم  على إعالع ووت العرب بتوحيد م يف جماالت عديدة ابسم الدي  

م رؤيت  ا والحية يف تنوير عقوس األمة العربية ونشر وعمل على إبرا واللغة وا سالم والعروبة 

 وقد كا  جادا يف بعث تلك الفعالية املفقودة بفكر إسالم  نري   الوع  الصاخة ب  أرجائها 

ورؤية عميقة   وعم  واخة  جيوب ب  الشرق والغرب ليمحو ظالم  مبا أويت م  فكر رقة
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مست  ومسة العلماع الرسالي  ال ي  ملوا الرسالة و  ه   ا   ويلوث وفو لكل ما يشوب   ه األمة

وب لك خلدوا أمساع م يف س ل   وعلموا أممهم ورفعوا راية احل  عالية يف السماع  فحرروا أوطاهنم

 .املصلح  اخلالدي 

 السياسة الداخلية -2

ملقاة على عاتق   اه شعب  يف  تل  جماالت احلياة  ىلقد شعر ا برا يم  مبسؤولية كب 

وأدرك أ  السبيل الوحيد ملنه ية التغيري  و  االجتماعية والرقافية والدينية والسياسية وغري ا... 

وكا  ذلك أمرا مقصودا  ا وال  الديا والرقايف » األفضل يف كل امليادي   و الرتكيز على

تشاس ااتم  القتنال ا برا يم  واب  ابدي  أ  الرتبية والتعليم    الطريقة املرلى الن ل ات  

وذلك ؛ (1)«اجلزائري م  واقع  البائ  وأ  دخوس امليدا  السياس  مغامرة غري حممودة العواقة

يف وق، كا  الشعة يت بس   نظرا للقوة االستعمارية الطاغية الو تق  يف وج  كل حركة وطنية

عية الشعة ول لك رأى ا برا يم  أ  القاعدة األساسية لالنطالق  و تو  يف ظلمات اجلهل 

وقد نشس ؛ وحر  على املطالبة حبقوق  السياسية    طم  معامل اجلهل وتنوير العقوس بنور العلم

ا برا يم  نشاطا كبريا يف  تل  القضا  الو مت  السياسة الداخلية وعلى رأسها قضية 

 طم  كل رمومه:إىل ، سعو  االستعمار ابعتبار ا أض م قضية سيطرت على الوط  فكمل  
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 قضية االستعمار .أ

إ  واق  اجلزائر املرير ال ي كا  يفرض  االستعمار يف ش  امليادي  جعل ا برا يم  

وقد  وإشعاس انر الغرية على الوط  يف النفوس   يضاع  م  جمهوده يف نشر الوع  ب  شعب 

اس  ىل الوع  السيإفقاموا ابلدعوة   أدرك ا والحيو  خطورة الوجود الفرنس  على اجلزائر

بداية اليقظة والفاول التارذ  ب  فرتة الرتدد وفرتة » ألهنم أدركوا أ  الرورة   : ؛والقوم 

بعدما أيقنوا أ  االستعمار   كما أدركوا أهنا السبيل األمرل لنيل احلرية ورف  راية العلم   (1)«القتاس

الوط  حامال مع  فانف ر بركا  الرورة مدو  يف كل أ اع   ال حوار مع  سوى ووت الروا 

أل  فرنسا ال تفهم إال   ه اللغة وال يفت  » التحرر م  القيد الفرنس  اثماس كل اجلزائري  يف

 .(2)«اثذاهنا إال   ا الصوت

فكان، البدا ت األوىل ل ه الرورة منبرقة م  ثورات شعبية انبعة م  شعة استعد 

وقد است م  قواه  ح  اثخر املطاك أجل السري قا  استعدادا كامال للتضحية بروح  ودم  م 

و  وحيك إذا انف رت عليك موجات الغضة م  القلوب » يف ورخة واحدة حم را فرنسا قائال:

ا يق  موالصدور ضاق، بظلمك وطغيانك وقد رأي، وسرتي   اململوعة حقدا عليك 

 .(3)«مض عك
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ف درك   ل مقاييسهالقد تفط  الشعة ملكائد فرنسا ورغباهتا يف حمو الش صية الوطنية بك

واقتن  بضرورة التصدي لكل أساليبها القمعية يف السيطرة على اجلزائر  خطورة   ه املس لة 

 ا سليس،    فرنا سالمية   ه األمة اجلزائرية » ألن  يدرك كل ا دراك أ  امبادئه خاوة يف

بل  لو أرادت و نسا وال تريد أ  تكو  فرنسا وال تستطي  أ  تكو  فر  وال  ك  أ  تكو  فرنسا 

وال تريد أ      أمة بعيدة ع  فرنسا كل البعد يف لغتها ويف أخالقها ويف عنصر ا ويف دينها 

و   مستعدة لدف  الغايل والنفي  م    (1)«ولا وط  حمدود مع   و الوط  اجلزائري تندمم 

 وأخالقها. أجل   ه الوحدة يف كل مبادئها 

 وإمنا طالة حبقوق  املشروعة: اجلزائري مل يطلة املستحيل ويرى ا برا يم  أ  الشعة 

فلما أعياه األمر جل  إىل املوت فشهر السال  وعقد العزم على التحرر واخلال  ومل املستعمر »

و و ماض يف سبيل التحرر مهما   الو مل يب  ل  سوا ا  الظامل على احرتام حقوق  ق ه الوسيلة

مل وأ  ماضي  نظي  ألن   يل إىل احلرية ارا يم  أ  اجلزائر بلد مسمث يشري ا ب  (2)«كلف  ذلك

 ؛وإابع الظلم وأ  ثورت    ه ما    إال ردة فعل على سياسة االغتصاب الو متارسها عليها فرنسا

واألنفة  والغرية على العرض  اشتهر اب ابع واحلفاظ على األرض » أل  الشعة اجلزائري شعة

 .(3)«ابملاس ويعلو فينته  ابلرو والس اع ال ي يبتدئ 

 ا برا يم  نوا  االستعمار اخلبيرة ورغبت  يف تدمري ركائز اجلزائر وعلى رأسها حمو ب مث 

ويعم  رو  اجلهاد يف  م  الظالم إىل النور  األمة درك أن  الدي  ال ي ذر فهو ي ؛ا سالم
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م   هتسعى إىل طمس  م  الوط  وحمو ول لك فه   النفوس ليسمو قا إىل االرتقاع  و األفضل 

احتل، فرنسا اجلزائر املسلمة العربية احتالال مدبرا مبيتا على برانمم واس  يدور  » النفوس يقوس:

فبدأ مبصادرة  ويرم  إىل غاية واحدة    إذالس املسلم  وحمو ا سالم... كل  على حمور واحد 

اقها فمالك الدولة ا تلة...مث عمد إىل األوقاك ا سالمية امي  أنواعها يف العاومة وإحل

 .(1)«املساجد ف حاس بعضها كنائ 

ويستمر ا برا يم  يف تصوير منه ية االستعمار يف طم  املعامل البارمة يف بالدان وعلى 

فتنسى دينها ولغتها وررذها وأجماد ا وعروبتها  حمو ا سالم م  اجلزائر ح  تصفو ل  » رأسها

وقد اتب  م  أجل ذلك   (2)«وتصب  فرنسية الوى والعاطفة والفكر واللسا  واال اه وشرقيتها 

خططا ومكائد خفية كتش ي  اخلرافات والبدل إ اان من  أهنا تفسد عقائد ا سالم الصحيحة 

ألن  يدرك كل ا دراك  ؛فعمد إىل رعايتها ومت يد ا وتعكر وفو ا  ا   وختلس احل  ابلباطل 

والشعائر املرفوعة  والعقائد الصحيحة ربتة  بقاع لسلطان  وجبوت  ما دام القراث  حمفوظا ال » أن 

 .(3)»ولغة القراث  مالكة لأللسنة مشهودة   ثورةامل والسن  مقامة 

وقد تصدى ا برا يم  ل ه السياسة الفرنسية الادفة إىل حمو الش صية اجلزائرية بكل 

وأحيا اللغة العربية والتاريو   وشح  العزائم  افات ووح  العقائدفحارب البدل واخلر  انتماعاهتا 

ا سالم  وبث يف النفوس إحساسا ابالنتماع احلضاري ا سالم  ال ي يرف  كرامة الفرد ويشعره 

 ابالفت ار.
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 التصدي    ويؤكد ا برا يم  أ  ا نسا  اجلزائري يتمت  بطبال الشهامة والرجولة وقوة 

وأذاق  كل  م  ويالت االستعمار ومصائب  ما افقده كل مقومات احلياة الكر ة  وأن  عاىن كرريا

واثية ذلك أننا » يقوس: نوال الع اب واألمل واالنكسار وأحلق  بكل ألوا  الفقر واجلهل واحلرما  أ

نقرأ يف رريو االحتالس الفرنس  ألرضنا تفاويل األعماس الوحشية الو ارتكبها اجليو الفرنس  

وكي  كا  أولئك املساك  أيوو   وونوك التع ية والتحري  لألحياع  الشعة اجلزائري م  

إىل الكهوك اجلبلية يعتصمو  قا م  املوت  م وأطفالم ونساؤ م وما  لكو  م  حيواانت 

في يت اجلنود الفرنسيو  فوامر م  قادهتم فيسدو  مناف  الكهوك ابحلطة ويضرمو  في  النار 

و ك ا ابت حلم احلرية يؤرق كل   (1)«اختناقا  ح  يف الكه  احرتاقا أو  ح   وت كل

ألن  يؤم  فهنا ستنته   ؛فيدفع  إىل إشعاس فتيل الرورة ومباركة ليبها جزائري غيور على وطن  

وفدا ا حبيات  وأقسم  قا روح  وسقا ا بدم  ى  غف بتحرير دين  وعروبت  وعرض  وشرف  وكرامت  

 الروا  وأ  ال ذشى املداف  وعزم أ  يلق  فرنسا درسا ع  مراعة احلنظل  يهاب أ  ال

وأ  الرورة  أ  الرضى ابالستعمار كفر وأ  االطمئنا  حلكمها ذس » فتوحدت األووات قائلة:

 .(2)«على ظلمها فرض

م  » فف ر الرورة ضده وخرج،  لقد متك  الشعة اجلزائري م  كسر قيود االستعمار

وأقبل العامل كل  يتتب  كل خطوة م  خطواهتا ويصغ  إىل كل كلمة م    ض  النهار اخلفاع إىل و 

                                                           
 .140 ( المصدر السابق، ص1)

 .39 ، صنفسه( 2)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

164 
 

وقد عب ا برا يم    مباركا لا ومع با إبورار   ا الشعة على املقاومة والصمود (1)«كلماهتا

: وافت اره فجماد ا فقاس  اطبا األبطاس الرائري  ألجلها فرحت  ق ه الرورة وإع اب  فبطالا   ع

ال ي كا  طبيعة ذاتية يف  إنكم وولتم برورتكم   ه حلقات اجلهاد ضد املعتدي  الظامل  »

وكشفتم ع  حقيقت  الرائعة يف إابع الضيم واملوت يف سبيل العزة وجلومت ع   اجلزائر من  كا  

 .(2)«نفسيت  اجلبارة ما عل  قا يف السن  م  ودأ الفتور

فشرفوا  مع با ارأهتم يف اجلهاد ووب م على القتاس  ويسرتسل يف افت اره فبطاس بالده

وسررمت نفوسا  عيوان  أنكم بيضتم وجهها وأقررمت» وكانوا األمل يف تنوير ا يقوس: اجلزائر فكملها 

 .(3)«راثية حلالكم الغابرة مملوعة حببكم مع بة بصفاتكم القد ة يف اجلهاد 

واث  األوا  لفرنسا أ  تدف   والقهر واجلب فكان، ب لك الرورة    حصاد سن  م  الظلم 

مرع،    ه نتي ة سياستك البليدة و  ا جا غرسك اخلبيث » و ا مثار مرعها: مث  طغياهنا 

 .(4)«ف خزاك يف مجي  املواق  وحمارب هللا حمروب  وحارب، هللا يف دين   احلنظل فت رع  مرارت  

أل  اجلزائر  ؛وعنيفة ومشحونة بكل معاين الر رويرى ا برا يم  أ    ه الرورة جاعت قوية 

  لا كل أنوال وخل   رئرة يف أعماقها وحاقدة على   ا العدو ال ي سلة منها حريتها وثرواهتا 

رئرة ابملعىن األوس على االستعمار الفرنس  ال ي جرم عليها قران ورب  قر  » ال س والع اب فه :

                                                           
 .282 األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، ص( نور سلمان، 1)

 .39 ( اإلبراهيمي، في قلب المعركة، ص2)

 .39 ( نفسه، ص3)
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 واست ثر سرياهتا الوفرية  اجلهل والفقر واملرض  الرالث: وسامها سوع الع اب ورما ا ابمل ز ت

 .(1)«وقضى فسالية يع ز عنها الشيطا  ع  كل أسباب القوة فيها

فبات، ال ترى غري الروا    وقد جاعت الرورة است ابة ل ا الر ر ال ي امتد يف النفوس

لشعة إىل توفري الوق، ول لك عمد ا سبيال  شفاع غليلها م  عدو قتل أبر ع غيلة وغدرا 

و و  وسعى إىل تعميمها على القطر وعمد على توفري ما يلزمها م  سال  ومؤونة  الالمم لا 

 دخل الرعة يف نفوس العدو وحيم  الرورة م  الفشل.األمر ال ي يُ 

الوقوك يف وج   أ  -ويت م  فصاحة يف اللسا أُ بكل ما -و ك ا حاوس ا برا يم  

وكرريا ما   فرنسا جما دا بقلم  وحماوال نشر الوع  يف نفوس الشعة يف كرري م  خطب  ومقاالت 

غري أ  إرادت  القوية يف التحدي فاق، كل احلدود فساس  حاوس طم  عز ت  فس ن  عدة مرات 

 ونورا يف حياة مجهوره. حبه رواوا يف قلة عدوه 

 قضية فصل الدين عن احلكومة .ب

لقد كتة ا برا يم  مقاالت عديدة حوس قضية فصل الدي  ع  الدولة ابعتبار ا تعد م  

ضم  القضا  الكبى الو شغل، الشعة اجلزائري ألهنا مت  ابلدرجة األوىل أقوى الركائز 

و   الركائز الو  األساسية الو تقوم عليها الدولة اجلزائرية والو تت لى يف دينها وعقيدهتا 
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أوالة الشعة اجلزائري وتب   على عروبت  وانتمائ  الديا ال ي يفت ر ب  أمام العامل تعك  

 فسره.

إ  حر  ا برا يم  على إانرة   ه القضية و لية تفاويلها وكش  حقائقها جعلت  يطلت  

العنتتتا  لقلمتتت  فيستتتيل ود ان جاريتتتة يف كرتتتري متتت  املقتتتاالت دو  حتفتتت    صصتتتا كتتتل وقتتتت  وجهتتتده 

معاملهتتا وكشتت  حقيقتهتتا  فتال  تتو  تتل  ويستت م يف الوقتوك عنتتد ا وال  تت  تفتتارق ذ نتت   الستتنطاق

نعتتود إىل قضتتية الفصتتل  كمتتا يعتتود التلميتت  إىل الفصتتل ... معتقتتدا أنتت  ُخلتت  »وإحساستت   يقتتوس: 

مت  تلتك  -ال يس م م  الروا  والغدوة  و و  -لتلك العقيدة  -ل   وأ  سعادت  مرتبطة ب   فهو 

ال يستتتتتتمد القتتتتتوة والنشتتتتتاط  وكتتتتت لك  تتتتت  نطتتتتتو  ك متتتتتا نطتتتتتو  ك  مثآ نرجتتتتت  إىل  تتتتت ه   -العقيتتتتتدة

 .(1)«القضية

وقد عهد ا برا يم  بش     ه القضية املصريية إىل كشت  الغطتاع عت  حقيقتة فرنستا  ومتا 

 تت  قتتوم خلقنتتا لتت ا  »ختفيتت  وراع سياستتتها وقوانينهتتا  فعمتتل ستتاعيا  ظهتتار احلتت  و ليتتت  يقتتوس: 

علينتتا عهتتد هللا أ  نقتت  فيتت  املواقتت  الصتتادقة  وأ  ال نتتزاس بتت  حتت  نربتت، حقتت  األوتتيل  وأختت  

وننف  ابطل  الدخيل  وأ  ال تغلة ضعفنا في  قوة الشيطا   ألننا أقو ع ابحلت   أشتداع اب  تا   

م    فكتا  إذ  متمستكا ابحلت  ويف وقفتت  املطولتة عنتد جت ور واقت   ت ه القضتية امللتر  (2)«أعزة ابهلل

فحتتاوس طمتت   تت ه اللرتتام عتت  أوتتلها ومصتتدر ا  وعتت  التتداف  الرئيستت  التت ي جعتتل فرنستتا حتتتتل 

اجلزائتتتتر والتتتت ي اتضتتتت  لتتتت  متتتت  ختتتتالس القتتتترائ  التارذيتتتتة أ  التتتترو  الصتتتتليبية التتتتو تغتتتت يها الكنيستتتتة 
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ع الكاثوليكية    الو نف ، يف القادة الفرنسي  االستعداد القوي لله وم على اجلزائر واالستيال

 .(1) عليها

إ  عقليتة  ت ا االستتعمار الت ي »ويوض  ا برا يم  تلك الفكرة بكرتري مت  اليقت  فيقتوس: 

عقلية "التينية" أوال  وليبية رنيا  فه  تت تبس بت  اجلهتت   ال  -ح  تتصل اب سالم-بلينا ب  

 رآ   يرتتتنحصتتر إحتتدامها حتت   لتتل األختترى وتتتري ؛ وتتغتت ى متت  عنصتتري   ال ينضتتة أحتتدمها حتت

اآلخر ويفور  و و ق ي  الدافع  احتل اجلزائر  ول ي  الباعر  عامل ا سالم فيها   ه املعاملتة 

 .(2)«الشنيعة

وستتتيطرة االستتتتعمار علتتتى الشتتتؤو  ا ستتتالمية يف اجلزائتتتر تنصتتتة يف معظمهتتتا حتتتوس الرغبتتتة 

يقتترب إليتت   وذلتتك القويتتة يف القضتتاع التتتام علتتى ا ستتالم متت  ختتالس طمتت  معاملتت   وقمتت  كتتل متتا 

ابالستتتيالع علتتى األوقتتاك ا ستتالمية قتتدك حرمتتا  اجلزائتتري  متت  منتتاب  متويتتل املستتاجد واملعا تتد 

ا ستتتتتالمية؛ ان يتتتتتك عتتتتت  حتويتتتتتل املستتتتتاجد إىل كنتتتتتائ   وتعمري تتتتتا برجتتتتتاس الكنيستتتتتة املستتتتتيحي   

ا يرتقتتبهم واستتتغاللا لصتتاحل سياستتت  االستتتعمارية فقتتد انته تت، ذلتتك الطريتت  لتحتت ر للمستتلم  مبتت

 يف دينهم م  ويل  ودليال ماثال على أ  احتالس فرنسا لل زائر كا  حلقة م  الصليبية.

وال يستغرب عاقل ما ل ه السياسة الفرنسية يف حماربة ا سالم  ألهنا أساسا دخل، اجلزائر 

نتهم ويف أيتتتديهم األستتتلحة القاتلتتتة  وعلتتتى ألستتت»مشتتتحونة قتتت ا احلقتتتد التتتدف  لإلستتتالم يف قواد تتتا 
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الوعود الكاذبة  ويف حقائبهم القوان  الو يعاملو  قا ا سالم  وكل ذلتك متدبر مت  وراع البحتر  

 .(1)«قبل خوض البحر

لقتتد ستتعى ا برا يمتت  إىل تصتتوير حقيقتتة االستتتعمار متت  ختتالس متتا داتت  يف مقاالتتت  حتتوس 

ع ستتلطت  علتتى الشتتؤو  قضتية فصتتل التتدي  عتت  الدولتتة  فصتتور أستتاليب  الم يتة التتو متكنتت  متت  إبقتتا

ا سالمية م  خالس سياسة املكر التو تتبعهتا فرنستا  حبتاط املطتالب  بتحريتر الشتؤو  ا ستالمية 

ابلتصتتتلة  ... يف قضتتتية حقنتتتا فيهتتتا أوضتتت  متتت   الصتتتل مامالتتت،  تتت ه احلكومتتتة متتتتز  »يقتتتوس: 

 .(2)«الشم  وابطلها فيها أعرق م  ا دابر م  أم 

وممتتتا ال شتتتك فيتتت  أ  ا برا يمتتت  وعتتتى أستتتالية االستتتتعمار يف التعامتتتل متتت  ركتتتائز التتتوط   

فتتدخل معركتتت  إب تتا  عظتتيم ف  النصتتر للحتت  مهمتتا طتتاس األمتتد  فتستتل  بعز تتة الصتتب واضتتعا يف 

حسبان  أ    ا العدو ال ذاك هللا  وإبمكان  أ  يت   أي قرار خطري يف ح  الشعة اجلزائري  

  ال نستتتغرب  تت ه وال أكرتتتر متت   تت ا متت  حكومتتتة تتتدي  ابلتتوى ال ابلعقتتل وتر تتتل و تت»يقتتوس: 

األحكام حيث جية الرتوي  وتترتوى حيتث جيتة االر تاس  وتتدور علتى قطتة قلت  مت  املكاتتة 

املتعاكستتتتتة  ورؤستتتتتاع املكاتتتتتتة املتشاكستتتتت   وعلتتتتتى تواطتتتتتؤ يف التبتتتتتاطؤ  يفتتتتتا اآلمتتتتتاس  ويضتتتتتا 

 .(3)«اآلمل 
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  عتت  ستت ط  لتت ه السياستتة القامعتتة التتو تفصتتل التتدي  عتت  الدولتتة  فيصتتور ويعتتب ا برا يمتت

تفتترد فرنستتا قتت ه املعاملتتة عتت  العتتامل االستتتعماري  مستتتغراب متت   تت ه امل الفتتة اجلتتائرة التتو خرقتت، 

ولكتتت  متتتا ابلتتتا خالفتتت، العتتتامل االستتتتعماري كلتتت   وخرقتتت، إمجاعتتت   »االمجتتتال فشتتت ت عتتت  قيمتتت : 

مل األد   حتت  الباطتتل منهتتا وغتتري املعقتتوس  ويتترتك أ لهتتا أحتترارا يف وشتت ت عتت  قاعدتتت   فهتتو يستتا

شتعائر م ومعابتد م  ويوليهتا شتتيئا مت  الرعايتة واالحترتام  ويكتفتت  ابلتستلس علتى اجلانتة التتدنيوي 

 (1)«م  حياهتم

مث يصتتور ختصصتتها يف تتتتدمري ا ستتالم يف اجلزائتتتر  ويبتت  أستتاليبها يف القضتتتاع عليتت  معتتتددا  

أمتتتتا  تتتت  فتضتتتتاي  ا ستتتتالم يف اجلزائتتتتر وحتتكتتتتر معابتتتتده »نيعة يف التعامتتتتل معتتتت  قتتتتائال: أفعالتتتتا الشتتتت

وشعائره  ومتته  رجال   وتبتل  أوقاف   فال مس د إال ما فتحت  وال إمام إال مت  نصتبت   وال مفتو 

إال متتتت  حنفتتتتت  أو )ملكتتتتت (  وال شتتتتيو طريتتتت  إال متتتت  )ستتتتلكت ( وال حتتتتا  إال متتتت  ح  تتتتت  أو 

ائم وال مفطتتتتتتتتر إال علتتتتتتتتى يتتتتتتتتد )جلنتهتتتتتتتتا(  وال  تتتتتتتتالس إال متتتتتتتتا يشتتتتتتتتهد برؤيتتتتتتتتت  نستتتتتتتتكت   وال وتتتتتتتت

 .(2)«...!)قاضيها(

ويعمتتد ا برا يمتتت  إىل إجتتتراع مقتتتارانت عديتتتدة بتت  فرنستتتا والعتتتامل االستتتتعماري  مركتتتزًا علتتتى 

اجلانتتتة التتتديا  فتتتي ُل  إىل أ  فرنستتتا شتتتيطا  خبيتتتث تباشتتتر أستتتاليبها ابحلقتتتد واالنتقتتتام فتتبعهتتتا 

االستتتعمار  »اللعنتتة يف كتتل موقتت  تنبعتتث منتت   تت ه التتروائ  الكريهتتة متت  جستتمها التتن   فيقتتوس: 

متت  عمتتل الشتتيطا   يلتقتت  القتتائمو  بتت  علتتى ستت ا  خبيرتتة  وغرائتتز شتتر ة  ونظتترات  كلتت  رجتت 
                                                           

 .92، ص 2، جالمصدر السابق (1)

 .92، ص 2نفسه، ج (2)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

170 
 

عميقتتتة إىل وستتتائل االفتتترتاس  وأ تتتم تلتتتك الوستتتائل قتتتتل املعنتتتو ت وختتتتدير ا حساستتتات الروحيتتتة؛ 

ولكتت   نتتاك تفتتاور بتت  استتتعمار واستتتعمار  فاستتتعمار يباشتتر وستتائل  ابحلقتتد ويشتترقا معتتاين متت  

 .(1)«باشر بنول م  التسام  والل ؛ واالستعمار الفرنس  م  النول األوساالنتقام؛ واثخر ي

ويتتتؤم  ا برا يمتتت  إ تتتاان جاممتتتا ف  دوام احلتتتاس متتت  ا تتتاس وأ  بقتتتاع الشتتتؤو  ا ستتتالمية يف 

قبضتتة االستتتعمار لتت  يتتدوم طتتويال فيستتتنه  المتتم يف نفتتوس اجلزائتتري   مبينتتا خطتتر القضتتية علتتى 

إ  املستتتتت لة خطتتتتترية  وإ  األمتتتتتة اجلزائريتتتتتة يف قلتتتتت  عظتتتتتيم  وإ  »األمتتتتتة العربيتتتتتة فكملهتتتتتا  يقتتتتتوس: 

 .(2)«اب األغراض واملناف  م  حكومة وحكومي  يعبرو  بديننا و   ننظرأوح

لقد أور ا برا يم  على خطورة القضية  دراكت  الشتديد بتمستك االستتعمار الفرنست  قتا 

وبتسيري شؤو  ا سالم يف اجلزائر حستة أ وائت  ورغباتت   ومتا ماده إوترار ا علتى عتدم الفصتل إال 

ا جهتوده  وواجههتا يف كتل امليتادي  مواجهتة الصتامد الت ي يستتعد لتدف  قوة يف املطالبة  فكرس لت

ولكننتتتا علتتتى ذلتتتك كلتتت  مصتتر و  علتتتى املطالبتتتة حبقنتتتا  ال يرنينتتتا »روحتت  مثنتتتا لعتتتودة احلتتت  إىل أ لتت : 

 .(3)«هتديد وال وعيد

و تتتو يف وتتتموده يقتتت  موقتتت  الشتتت ال الفطتتت  التتت ي يت تتت  القتتترارات يف مواقفهتتتا الرابتتتتة  

وجيعتتل متت  الرتيتتث واحلتت ر وستتيلة ملواجهتتة االستتتعمار يف  تت ه القضتتية؛ إنتت  يتتدرك حقيقتتت   ويعتت  

نوا ه  ومل يغفل يف الوق، ذات  ع  معاجلة  ت ه القضتية بتست ري األستلوب الستاخر اجلتريع الت ي 
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القويتتتة ويعتتتاجل القضتتتية حبكمتتتة عميقتتتة  ال ذتتتاك وعيتتتد عتتتدوه وال يهتتتاب هتديتتتد يصتتتور ش صتتتيت  

ولك  ما ابلم كلما مستهم النقتد حبرارتت  وتاحوا  واندوا  ورروا  وفتاروا  وتظلمتوا وأتملتوا؟ »والئ : 

أان ال أودق أ  ذلك كل  انتصتار للكرامتة الش صتية وإمنتا  تو إغتراع لنتا مبتواالة احلمتالت علتيهم  

 .(1)«ش هنم نبا ة عند مس ريهم وليت  وا ب لك وسيلة وملفى ألسياد مليزداد 

ويفصتتل ا برا يمتت  يف سياستتة فرنستتا يف التعامتتل متت  التتدي   ويبتت  كيتت  امتتتدت يتتد ا إىل 

الصتتتوم واألعيتتتاد الدينيتتتة فتتت حلقتهم ابملستتتاجد واحلتتتم لتتتتتمك  متتت  الستتتيطرة الكليتتتة وحتتكتتتر ا دارة  

شاع حيث تت ري يوم الصيام كما حيلو لا وترب، يوم ا فطار كما فتتصرك يف شؤو  الدي  كما ت

يهتتتوى لتتتا ضتتتاربة عتتترض احلتتتائس كتتتل املبتتتادئ واألستتت  التتتو يرتكتتتز عليهتتتا قتتتوام التتتدي  وأوتتتول : 

 .(2)«و ك ا أوب  يقدم العزائم يف الدي   وأوب  )حيكم( ابلصوم يف شواس والفطر يف رمضا »

الوضتتتت  اخلطتتتتري التتتت ي متتتت  التتتتدي  أمتتتتام أعتتتت  األمتتتتة  ويعتتتتب ا برا يمتتتت  عتتتت  استتتتتيائ  لتتتت ا

ا سالمية  فيسيل قلم  أملا وغيضا ويعب ع    ا الواق  املر ال ي فرضت  فرنسا بسياستها القامعتة 

الو ترغم الالس على الظهور رغم عدم ثبوت الرؤية  وال هتمها قيمة   ه الرؤية م  عدمها؛ ألهنتا 

والنتتتاس كلهتتتم يعلمتتتو  أنتتت  إذا ذكتتترت الل نتتتة أو رئيستتتها »يم: يف األستتتاس ال أتبتتت  بكتتتل  تتت ه القتتت

القاض  فقد ذكرت احلكومة  كما يطل  اخلا  ويراد ب  العام ويعلمو  أ  م  ال يع تزه أ  يترغم 

نتتتائم االنت تتاابت علتتى الظهتتور عشتتية الستتب، متت  غتتري اعتبتتار لشتتهادة الصتتندوق  ال يع تتزه أ  
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ظهتتتور إىل يتتتوم األربعتتتاع متتت  غتتتري التفتتتات إىل شتتتهادة يعكتتت  القضتتتية فتتتريغم التتتالس علتتتى عتتتدم ال

 .(1)«الرؤية

ويستعى ا برا يمتت  يف فضت  نيتتة فرنستا  تتاه التتدي  ا ستالم  فهتت  تتسترت خلتت  مبتتادئ ال 

أساس لا م  احل  سوى لباس الباطل  وتزعم أهنا تريد احلسىن ق ا الدي  يف ق ستم ابطتل   فيلفت، 

أ  التتدي  املستيح  أوىل برعايتهتتا وأحتت  اب تمامهتتا إذا أرادت  نظتر العاقتتل إىل عمتت  وطنيتهتا ليبتت 

وحتلتتت   تتت ه احلكومتتتة ابهلل إ  أرادت إال احلستتتىن بتتتدي  ا ستتتالم... ولتتتو  »ختتتريا ابألد   فيقتتتوس: 

كان، وادقة يف   ه الدعوى  ابرة يف   ا القسم وكان، ا افظة على األد   ق ه الطريقة مت  

 .(2)«أوىل برعايتها طبيعتها لكا  الدي  املسيح 

ويتستتتاعس ا برا يمتتت  يف موقتتت  مستتتل م  جتتتدال بصتتتدق فرنستتتا يف دعوا تتتا فستتتلوب ستتتاخر  

فبمتتاذا »فاضتت  لنيتهتتا الستتيئة  وكاشتت  عتت  حقيقتهتتا ورغباهتتتا يف تشتتوي  التتدي  وطمستت  فيقتتوس: 

ملتتادي تفستتر ا افظتتة علتتى ا ستتالم؟ أاببتتتالل أوقافتت   وأكلهتتا أكتتال ملتتا؟ واألوقتتاك  تت  األستتاس ا

للتتتدي ؟ أم بتحويلهتتتا للمستتتاجد الكبتتترية كنتتتائ ؟ أم حبستتت  اختيار تتتا لرجتتتاس التتتدي ؟ أم فعمالتتتا 

)املشكورة( يف حرية احلتم؟ أم بتتدخالهتا املعروفتة يف الصتوم وا فطتار واألعيتاد؟ أم بتنشتيطها علتى 

 .(3)«الزرد و)أعراس الشيطا (؟
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حقيقتتتة االستتتتعمار ونتتتوا ه اخلبيرتتتة  تتتاه و تتتو قتتت ا األستتتلوب الستتتاخر يلفتتت، نظتتتر األمتتتة إىل 

الدي  يف وختزة حتفيزيتة للعقتل النتائم ليستتفي  مت  غفلتت   ويتتفط  لت ه السياستة اخلبيرتة التو ختفت  

 وراع ا الكرري م  الكره واحلقد والظلم والسموم القاتلة.

ويكشتت  ا برا يمتت  عتت  ستتر تستتلس فرنستتا علتتى التتدي  ا ستتالم  ومتستتكها بضتترورة فصتتل  

  الدولتتة  وتستتيري شتتؤون  بطريقتهتتا اخلاوتتة  فيبتت  حقيقتهتتا يف استتتعباد األبتتدا  وطغياهنتتا علتتى عتت

ديتتنهم فت نتتت  حتتريتهم حتتت  يف أبستتتس حقتتوقهم وحتقتتت  بتت لك مراد تتتا متتت  التستتلس علتتتى اجلتتتانب  

وعلى  ت ه احلقيقتة فوضتعية رجتاس التدي  ا ستالم  عنتد  ت ه احلكومتة ليست، »الروح  واملادي: 

؛ حبيتتث (1)«س التتدي   وإمنتتا وضتتعية اجلتتزع املكمتتل لل هتتام احلكتتوم  كاجلنتتد والبتتولي وضتتعية رجتتا

 تس ر م لكل األعماس وحترمهم م  أبسس حقوقهم.

ويظل ا برا يم  متمسكا بصموده أمام   ا التعس  الفرنس  ال ي يستعى جا تدا وبكتل 

نوعتتت، األستتتالية  ولتتتو الوستتتائل والطتتترق إىل حمتتتو ا ستتتالم متتت  اجلزائتتتر مهمتتتا تعتتتددت الغتتتا ت وت

ابست دام الشعوذة والرتغية  مث يؤكد أ  غايتها م    ه األسالية تكم  يف ثالثة أمور أساسية 

تكوي  إسالم جزائري مقطول الصلة مباض  ا سالم احلقيق   وتكوي  مسلم  مقطوع  »و  : 

تتئهم األستتباب متت  مجيتت  املستتلم   وتكتتوي  طائفتتة تقتتوم لتتا بتت لك ممتت  تستتميهم رجتتاس  التتدي  تنش 
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علتتى الشتتروط )الوظيفيتتة(  وتروضتتهم علتتى األستتالية احلكوميتتة  حتت  ينستتوا أنفستتهم  وعالقتتتهم 

 .(1)«ابلدي 

وال يستت م ا برا يمتت  يف كتتل املوقتت  متت  تصتتوير سياستتة فرنستتا يف قمتت  التتدي  وأستتاليبها يف 

االستتمالة اخلبيرتة  طم  معامل   وتشوي  مبادئ   ساعيا إىل إيقاظ الضمائر ونشر الوع  خوفتا مت 

  »الو تستند على ا غراع فيل   إىل تصوير سياسة السل  يف التعامل مت  مستوم فرنستا  فيقتوس: 

قتتتوم: إ   تتت ه احلكومتتتتة تقتتتدم االرتيتتتاد علتتتتى االوتتتطياد  وقتتتد ارردت ستتتتلفكم القريتتتة فوجتتتتدهتم 

بقيتة مت  إ تا    أولة منكم عودا  وأعلى منكم مهة  وأوفر حظا م  الش اعة؛ ألهنم كانوا علتى

وعلى فضلة م  شهامة  وعلى ش ع م  االعتزام ابلشرك الديا  وعلتى نستبة متا مت  القترب مت  

؛ ومتا جلتوع ا برا يمت  (2)«هللا  واالتصاس ابألمة  فحما م ذلك كل  مت  أتثتري ستحر ا واستتهوائها

هتتا للتصتتدي لتت ه إىل مت يتتد الستتل  يف موقتت  كهتت ا إال لرغبتتة قويتتة يف حتفيتتز األمتتة وإذكتتاع فطنت

 السياسة اخلبيرة.

ويتت كر ا برا يمتت  أ  الت ريتتة متت  وستتائل فرنستتا  وطرقهتتا للت ريتتة  فيضتترب ألمتتت  مرتتاال 

رائعتتا اقتبستت  متت  القتتراث  الكتتر   وضتتمن  يف فكرتتت  ا وتتالحية علتت  جيتتد يف عقتتوس أمتتت  وعيتتا لتت ه 

ة وقتتتد جتتتربتكم فوجتتتدت وإ   تتت ه احلكومتتتة تقتتتدم الت ريتتتة علتتتى الت ريتتت»السياستتتة املتع رفتتتة: 
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جتتدارا متتتداعيا للستتقوط  فمتتا أقامتتت  بتتل خربتتت ؛ ألنتت  مل يكتت  لغالمتت  يتيمتت  يف املدينتتة وال كتتا  

 .(1)«حتت  كنز لما  وال كان،    تنظر بع  واحة موسى...

وتسعى فرنسا بكل قوا ا إىل إررة الفتنة بت  األمتة لتقضت  علتى وحتدهتا أو تنست  مجعهتا  

وتبث شرور ا  فرمسها ا برا يم  يف شكل شيطا  يتتقم  دور جبيتل يف إرستاس التوح   ولكت  

وحتت  الشتتيطا  متت  قتتب  استتتمده متت  جهتتنم فتبعتت، اللعنتتة كتتل متت  اقتترتب منتت   ويكشتت  حقيقتتة 

يتوح  شتيطا  االستتعمار إىل احلكومتة وحيتا متتابعتا ال فترتة »مبهم يقوس:  فرنسا يف موق  ساخر

في   فإذا تلق، الوح  ونزس بت  الترو  اخلبيتث علتى قلبهتا جنمتت  علتى فترتات  وأوحت، يف كتل فترتة 

إىل أوليائها ما يرري شر ا  أو يوق  فتنة  وقتد أوتب  االت  اجلزائتري متنتز س وحيهتا  فتال متضت  فترتة 

 .(2)«إلي  شيئا م  ذلك النول ال ي يرري الشرور  أو يوق  الفنت إال أوح،

إ  قضتتتية فصتتتل التتتدي  عتتت  الدولتتتة جعلتتت، ا برا يمتتت  يتتتزداد معرفتتتة سبتتتا  االستتتتعمار  بتتتل 

وتعمقتت، معارفتت  بتت  إىل حتتد اليقتت   فيتمرلتت  ابلشتتيطا  فبشتت  وتتوره  وحقيقتتة الشتتيطا  أنتت  عتتدو 

وفرنسا عدوة لإلسالم وملعتنقي  يف كتل ممتا   وال يشتهد  اثدم  -عز وجل-لإلنسا  من  خل  هللا 

نعتم إ  فرنستا االستتعمارية عتدو ا ستالم يف ماضتيها  »لا التاريو يوما أهنا أحسن، التعامتل معت : 

كل   ويف حاضر ا  فلم يكتة ررذهتا أهنتا حاورتت  ف حستن،  أو قتدرت عليت  فعفت،  أو عاملتت  

الواقتتت  املشتتتهود علتتتى أنتتت  مل جيتتت  منهتتتا إال الكيتتتد لتتت  فصتتتدق،  أو حاكمتتت، أ لتتت  فعتتتدل،  ودس 
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بعيتتتدا  وا ضتتترار بتتت  قريبتتتا  والعمتتتل علتتتى حمتتتوه يف مجيتتت  ااتتتاالت  وجيتتتري علينتتتا حكتتتم ااتتتان  إذا 

 .(1)«تصوران أ  حاضر ا يف   ا ذال  ماضيها

التتتتتو كشتتتتتفها ا برا يمتتتتت  عتتتتت  واقتتتتت  فرنستتتتتا  ومعاملتهتتتتتا للتتتتتدي   إ   تتتتت ه احلقتتتتتائ  الفظيعتتتتتة

عتتتز - ستتتالم   جعلتتتت  يتتتدخل معركتتتة فصتتتل التتتدي  عتتت  الدولتتتة بكتتتل جوارحتتت  متتتتوكال علتتتى هللا ا

وموقنتتتا أ  النصتتتر حليفتتت ؛ ألنتتت  يتتتداف  عتتت  احلتتت  التتت ي سيستتتط  نتتتوره مهمتتتا طتتتاس التتتزم    -وجتتتل

فكتترس لتت ه القضتتية جهتتدا جبتتارا كتتا  يف كتتل متترة يستتعى لتصتتوير حقيقتتة فرنستتا وفضتت  مآرقتتا  

جل ذلك كل أنتوال األستالية التحفيزيتة يف شتكل وختزات عقليتة  ررة وكش  نوا  ا  وس ر أل

المتتتتم واستنهاضتتتتها متتتت  أجتتتتل وحتتتتدة ربتتتتتة واعيتتتتة بستتتتموم اخلبتتتتث  ووتتتتامدة ملكائتتتتد االستتتتتعمار 

احتلتت، فرنستتا  تت ا التتوط  ابلقتتوة  وبينهتتا وبينتت  حبتتر فاوتتل  »ومؤامراتتت   ومؤمنتتة بتتبطال  دواعيهتتا: 

 -متت  كتتل ذلتتك-جنستتا  متضتتادا   ولستتاان  متباينتتا   وبينهمتتا وبينهتتا وبينتت  دينتتا  مت الفتتا  و 

أختتالق متنتتافرة  واجتماعتتات متغتتايرة  بتتل بينهمتتا شتترق وغتترب بكتتل متتا بتت  الشتترق والغتترب متت  

 ؛ و و أودق مراس يضرب  ا برا يم  لتصوير الفرق ب  اجلزائر وفرنسا.(2)«فروق

ونشري إىل أ  كتاابت ا برا يمت  يف ااتاس السياست  كانت، حتراب لكتل عتدو دخيتل  فكتا  

قلم  جما دا ما را يف التعامل م  العدو ويف حتفيز األمة للتصدي ل   ف بدل يف نقتل رؤاه وأفكتاره  

واستتتطال اتتدارة أ  يشتتح  لغتتت  حبتترارة انفعاالتتت  وأحاسيستت   ف لتتد ا ضتتم  ستتطوره  حبيتتتث ال 

ليبها مشتعال يف مضامينها إىل يومنا   ا  وحي  ب  القتارئ الغيتور علتى وطنت   فيشتعر حبرقتة يزاس 
                                                           

 .391، ص 2المصدر السابق، ج (1)

 .168، ص 2نفسه، ج (2)
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ا برا يمتتت   وحيتتت  مبتتتدى حبتتت  الكبتتتري للتتتوط   ومتستتتك  الشتتتديد ابلعروبتتتة وغريتتتت  الشتتتديدة علتتتى 

ا ستتتالم وعلتتتى األمتتتة ا ستتتالمية قاطبتتتة  فعتتتاجل أحتتتدار كرتتترية داختتتل التتتوط  وخارجتتت   وتفتتتن  يف 

 ل معها بقلة ودود  وع  سا رة  وضمري ح   ونف  مت ملة غيورة.التعام

وقتت ا كتتا  ا برا يمتت  رو  األمتتة النتتاط  ابمسهتتا واملتتت مل آبالمهتتا  استتتطال أ  يوظتت  اللغتتة 

خلدمت  وكل  أمتل يف أ  ينقشت  ظتالم االستتعمار عت  عاملهتا  ويستط  نتور احلريتة يف فضتائها  وقتد 

 لكتاابت االستشراقية.انقش  فعال بعد مم  م    ه ا
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 :ااجمال الثقايف والرتبوي

 توطئة

إوتال  حتاس األمتة  لقد اثم  ا برا يم  بضرورة الت ديد والتغيري يف مجي  األوتعدة  فبتات

 و  دف  املسطر ال ي مل يرتدد يف  سيده على أرض الواق  ابلكلمتة الادفتة  متدركا أ  العلتم  تو 

مفتا    ا الت ديد  فا تم ببعث الرقافتة العربيتة يف اجلزائتر  يف وقت، قتت، فيت  معاملهتا وا صترت 

واخلمتتود الفكتري  ختتالس  يف أمتاك  ضتتيقة حت  أوتتبح، مهتددة ابالنتتدرر نتي تة الركتتود العلمت  

 .(1)قرو  عديدة م  اال طاط م  جهة  وحماولة االستعمار طم  كل رموم ا م  جهة أخرى

ويؤكتتتد ا برا يمتتت  أ  ا وتتتال  العلمتتت  متتت  أ تتتم القضتتتا  التتتو جيتتتدر أ  حتظتتتى اب تمامنتتتا 

  العلمت   تو إ  ا وتال»واالعتناع قا  ولوال اجلانة الديا لكتا   ت ا أوس متا هتتتم بت  اجلمعيتة: 

انحيتتة متت  نتتواح  ا وتتال  الكرتترية التتو جيتتة أ  تعطيهتتا مجعيتتة العلمتتاع املستتلم  فضتتل ا تمتتام 

واعتنتتتاع  ولتتتو مل حيتتتدث متتت  احلتتتوادث متتتا جعتتتل ا تتتاه اجلمعيتتتة إىل ا وتتتال  التتتديا أقتتتوى لكتتتا  

حبرفة رجالتا  ا وال  العلم  أوس ما تعاجل  وتب س في  جهود ا؛ ألن  ألص  ابمسها وأكرر ارتباطا

أ  أكتتب عناوتتر ا وتتال  التتديا التت ي ال -ويكفينتتا دلتتيال علتتى خطتتر ا وتتال  العلمتت  وقيمتتت  

 .(2)«يستمدو  قوت  م  ش ع يسمى علما وم  أشياع تسمى علماع - رتي يف لزوم  عاقل

                                                           
 .359ينظر، محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير اإلبراهيمي، ص  (1)

 .69، ص 1اإلبراهيمي، آثار اإلبراهيمي، ج (2)
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لقتتتد أحستتت  ا برا يمتتت  ترتيتتتة أولتتتو ت النهضتتتة املنشتتتودة  مراعيتتتا متطلبتتتات الواقتتت  التتت ي 

إ  تقتتد  »ليتت  تقتتد  ا وتتال  التتديا علتتى ا وتتال  العلمتت  رغتتم متستتك  الشتتديد بتت : فتترض ع

اجلمعيتتة لإلوتتال  التتديا علتتى ا وتتال  العلمتت  ضتترورة اقتضتتا ا طغيتتا  الفستتاد يف العقائتتد حتت  

  ولتت لك يتترى ا برا يمتت  أنت  متت  احلكمتتة أ  تبتتتدئ (1)«أوتب  متت  اثرره الالممتتة التز يتتد يف العلتم

اجلمعيتتتة بتطهتتتري النفتتتوس متتت  كتتتل الرذائتتتل  ومتتت  مث إعتتتداد ا الستتتتغالس امللكتتتات العلميتتتة إعتتتدادا 

اختيتتار أقتترب طرائتت  ا لقتتاع »ستتليما  يقتتوده ا وتتال  العلمتت  فوستت  مفهومتت  التت ي يت لتتى يف 

الصتتحي  ولفهمتت  وتدريبتت  علتتى تطبيتت  النظتتر ت  لتت    املتتتعلم واختيتتار أقتترب الكتتتة ألداع املعتتىن

  وابلتتتايل  كتت  حتقيتت  الغتترض متت  ا وتتال  العلمتت  بعتتد اكتستتاب الرقتتة يف (2)«علتتى العمليتتات

 النف  القتحام ميادي  احلياة بن ا .

ويشري ا برا يم  إىل أحد أكب العوائ  لبلوغ العلم و و املاس  فهو يرى أ  العلم حيتتا  إىل 

خصووتتا أ  االستتتعمار كتتا  قتتد استتتوىل علتتى األوقتتاك ا ستتالمية »عطتتاع ليعطتت  مثتتاره: البتت س وال

  و تتو بتت لك يؤكتتد علتتى ضتترورة (3)«التتو كانتت، تتتؤم   نفقتتات العلمتتاع واملتعلمتت  واملتتدارس والتتزوا 

ننتا ودو »توفري ا مكانيات املادية يف العملية التعليمية؛ ألهنا السبيل امليسر للر ف  مت  مكانتة العلتم: 

يف الوووس إىل القدر الصاحل من  عقبات أكب ا فقدا  املاس  فلو اجتمعنا وتظتا ران ومتألان التدنيا 

  وعلي  فقد ابت م  الواجة البحث (4)«أقوااًل ملا أفادان ذلك م  العلم قليال وال كرريًا بدو  ماس

                                                           
 .69، ص 1، ج المصدر السابق (1)

 .70، ص 1نفسه، ج (2)

 .51، ص 2محمد دراجي، اإلصالح العلمي ومكانته في التجديد اإلسالمي عند اإلمام اإلبراهيمي، مجلة الوعي، ع (3)

 .71، ص 1اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (4)
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األعمتاس الفرديتة فتتدعا إىل العمتل اجلمتاع  بتتدس »عت  ستبل تتوفريه  ولتت لك فقتد دعتا ا برا يمتت : 

 .(1)«إىل أتسي  اجلمعيات العلمية لك  تنوب ع  العلماع واألغنياع يف إدارة املؤسسات التعليمية

مث كا  جم ع مجعية العلماع املسلم  فتًحا كبريًا لل زائري  في مي  األوتعدة  ومت  ضتمنها 

  تلت  ا مكانيتات الالممتة لت ؛   ا اااس الرقايف ال ي شرع، يف توسيع  وتنوي  أساليب   وتوفري

أ  ال حياة إال ابلعلم وإمنا العلم ابلتعليم  فل  يكو  عاملا إال مت  كتا  متعلمتا   »أل  رئيسها اثم  

كمتتا لتت  يصتتل  معلمتتا إال متت  قتتد كتتا  متعلمتتا وحممتتد وتتلى هللا عليتت  وستتلم التت ي بعرتت  هللا معلمتتا  

 .(2)«كا  أيضا متعلما

يف ااتتتاس الرقتتتايف الرتبتتتوي فقتتتد كانتتت، تتمحتتتور حتتتوس مجلتتتة متتت  وأمتتتا ا تمامتتتات ا برا يمتتت  

القضا  الكبى  والو ال يترى دوهنتا نتورا لألمتة يف حياهتتا  و ت ه القضتا  تتمرتل معظمهتا يف إبترام 

مكانة اللغة العربية  والدفال عنها بتس ري كل ا مكانيات ل لك  والسهر على إحيائها  كما ركز 

 تعليم يف حياة األمة مبما أ دافها م  أجل بعث حضاري مميز:على أمهية الرتبية وال

 مكانة اللغة عند اإلبراهيمي: -1

إ  حتتة اللغتتة العربيتتة يستتري يف وجتتدا  ا برا يمتت  كمتتا يستتري التتدم يف عروقتت   فهتتو يرا تتا 

شتترفا كبتتريا لألمتتة العربيتتة وا ستتالمية ميز تتا عتت  ابقتت  األمتتم  فتوستت  يف علومهتتا وتبحتتر يف أستترار ا 

ينبغ يف أ لهتا عمالقتة يف الفكتر والعلتم واألدب »أ   فتمىن أدرك ض امة ح مها يف احلياة  ح 

                                                           
 .500، ص 2محمد العيد تاورتة، نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، ج (1)

 .346، ص 1عبد الحميد بن باديس، ابن باديس حياته وآثاره، ج (2)
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تكتتتتو   تتتت  ترمجتتتتاان ألفكتتتتار م وعلتتتتومهم وختتتتواطر م  ويكونتتتتو   تتتتم ترمجتتتتاان لعبقريتهتتتتا وستتتتحر ا 

 .(1)«وجاللا

فتارغ  ان تا عت  عاطفتة عتابرة أو م تو »وإجالل  لا وافت تاره قتا وشتعوره ففضتليتها مل يكت  

بتتل كتتا  مثتترة وعتت  عميتت  بطبيعتهتتا وأستترار ا واطتتالل واستت  يف علومهتتا  اطالًعتتا أووتتل  إىل مرتبتتة 

  ف ثبتت، (2)«النبتتوغ التتو أ لتتت  أل  ينت تتة عضتتوا يف ااتتام  اللغويتتة والعلميتتة يف القتتا رة ودمشتت 

لية حت  كل احلروك عنده منحوتة م  الفصاحة العا»فصاحت  مبا أويت م  سحر البيا   فكان، 

 .(3)«جياور بعضها بعضا  ح  لك هنا حبات العناقيد الصافية

ويتترى ا برا يمتت  أ  اللغتتة العربيتتة يف القطتتر اجلزائتتري ليستت، غريبتتة  وال دخيلتتة  بتتل  تت  يف 

ممتدة م  املاض  ألهنا دخل،   ا الوط  م  ا سالم على ألستنة الفتاحت  »مكاهنا وب  أنصار ا 

  فهتتت  إذ  ممتتتتدة اتتت ور ا منتتت  القتتتدم  ولتتت  تتزحتتتز  متتتا دام (4)«قتتتامتهمترحتتتل بتتترحيلهم وتقتتتيم إب

ا سالم قائما فركان  يف النفوس  فيزيد ا القتراث  بتالوتت  ع وبتة وتزيتد ا الصتلوات اخلمت  حتصتنا 

 .(5)يف القلوب فإذا قا لغة دي  ودنيا مًعا

مث يؤكتتتد ا برا يمتتت  أ  العربيتتتة  تتت  اللغتتتة التتتو ُدونتتت، قتتتا علتتتوم ا ستتتالم واثدابتتت  وفلستتتفت  

وروحانياتتت   مث إهنتتا ستتلط، ستتحر ا علتتى النفتتوس الببريتتة فاستتتحال، أمامهتتا عربيتتة مطاوعتتة دو  

ة وطار إىل الببر منها قب  مل تك  لتطريه لغة الرومتا   ومامت، الببريتة علتى ألستن»إكراه  يقوس: 
                                                           

 .8عبد المالك بومنجل، النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص  (1)

 360محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير اإلبراهيمي، ص  (2)

 .75، ص2هيمي، مجلة الوعي، ععبد الحفيظ بورديم، روعة البيان في كتابات اإلمام اإلبرا (3)

 221، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (4)

 .221، ص 2ينظر، نفسه، ج (5)
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الببر فغلب، وبرمت  وسلط، سحر ا على النفوس الببرية ف حالتهتا عربيتة  كتل ذلتك ابختيتار ال 

  فهتت ا اخلضتتول (1)«أثتر فيتت  لل تتب  واقتنتتال ال يتتد فيتت  للقهتتر  ود قراطيتتة ال شتتب  فيهتتا لالستتتعمار

 للببر إمنا  و تسليم خاض  للعلم بقدسيتها وأسرار ا العلمية الكبرية.

تتدت التتوط   فلتتم يفرقتت  ستتوى االستتتعمار يف ويتترى ا برا  يمتت  أ   تت ه العربيتتة  تت  التتو وح 

كاجلستتد الواحتتد إذا أمل  اتتزع متت  أجزائتت  حتتادث  أو »عهتتده األختتري  فالعتتامل العتتريب قتت ه العروبتتة 

  مؤكتتدا (2)«نزلتت، بتت  مصتتيبة  تتتداع، لتت  ستتائر األجتتزاع ابلنصتترة والغتتوث  أو ابلتوجتت  واالمتعتتاض

تعمار اخلبيرتتة  تتاه اللغتتة العربيتتة وحماوالتتت  يف طمتت  معاملهتتا وحمتتو اثرر تتا فيحتتاوس علتتى نتتوا  االستت

وإمنا يتعمد العربية ابحلرب ألهنا عمتاد العروبتة  وممستكة التدي  »ابلباطل ليدح  ب  احل   يقوس: 

البقتاع واخللتود  ومت  كتل ذلتك ممتا  -أ  يزوس  وأل  لا كتابة  وم  األدب التتاريو ومت  كتل ذلتك 

  فهتتو بتتت لك يستتعى إىل حمتتتو (3)«   مضتت ع   ويُطتتتري منامتت   ويصتتتو  مستتمع   ويقصتتر مقامتتت يقتت

العربية وقتل العروبة و دف  م  ذلك كل   و إحياع البدل واخلرافات  ونشتر األابطيتل واملعتاين امليتتة 

 الو قتلها ا سالم وتصدى لا القراث .

مة العروبتة  ونفتوره منهتا أنت  يترف  ويضرب ا برا يم  مرال م  اث ت بغ  االستعمار لكل

االعتترتاك آبرر تتا الطبيعيتتة متت  تتتراحم وتعتتاط   بتتل يُعتتز ي كتتل مشتتكل إىل التعصتتة التتديا وكتتل 

ذلتتك ليعيتتد خيتتاس العروبتتة جمتمعتتة الشتتمل  مووتتولة األرحتتام  فهتتو بتت لك ممتت  يكتمتتو  احلتت  و تتم 

 عبقرية وعظمة.يعلمو ؛ ألن  يعلم قدسية لغة القراث  وما تنطوي علي  م  سحر و 
                                                           

 .221، ص 2، ج المصدر السابق (1)

 .479-478، ص 2( نفسه، ج2)

 .479، ص 2نفسه، ج (3)
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لقتتد عمتتل ا برا يمتت  علتتى إحيتتاع اللغتتة العربيتتة بكتتل متتا أويت متت  فصتتاحة اللستتا  ا تتاان منتت  

فهنا كان، ترمجاان وادقا لكرري م  احلضارات املتعاقبة الو شهد ا العرب ازيترهتم  والتو ال تتزاس 

  فقتتد امد تترت حضتتارات األمتتم القد تتة (1)اثرر تتا شتتا دة علتتى تلتتك احلضتتارات يف رونقهتتا ومجالتتا

متت  العتترب وفتتارس ومصتتر واليتتوان  امد تتارًا ترتمجتت  لغاهتتتا  فتتتعك  حماستتن  وتكشتت  حقائقتت   مث 

انتتدثرت تلتتك العلتتوم وبقيتت، اثرر تتا منقوشتتة علتتى احل تتارة  ولتتوال اللغتتات مل نتبتت  متت  احلضتتارات 

فكتتا  التوحيتتد أساستتها »ال تبيتتد  شتتيئا  وظلتت، علتتى حالتتا إىل أ  جتتاع ا ستتالم ابحلضتتارة التتو 

والفضتتتائل أركاهنتتتا والتشتتتري  ا لتتت  العتتتادس ستتتياجها واللغتتتة العربيتتتة الناوتتتعة البيتتتا  الواستتتعة األفتتت  

  ف تتتاعت اللغتتتة العربيتتتة حاملتتتة لكتتتل متتتا حيملتتت  ا ستتتالم متتت  معتتتا  وفضتتتائل  فكانتتت، (2)«لستتتاهنا

 ب لك الوعاع ال ي يستوعة نظام البشرية وقواعد سري ا.

ى ا برا يمتتت  أ  اللغتتتة العربيتتتة لغتتتة مدنيتتتة وعمتتترا   ولتتتو مل تكتتت  لغتتتة متستتتعة اآلفتتتاق ملتتتا ويتتتر 

وال لتتزمتهم احلاجتتة إىل تلتتك »استتتطال الستتل  الصتتاحل أ  ينقتتل علتتوم اليتتوان  واثداب فتتارس والنتتد 

العلتتوم بتعلتتيم تلتتك اللغتتات ولتتو فعلتتوا ألوتتبحوا عتتراب بعقتتوس فارستتية وأدمغتتة يواننيتتة ولتتو وقتت  ذلتتك 

 .(3)«غري جمرى التاريو ا سالم  برمت لت

و و يرى أهنتا لغتة عامليتة ملتا وستع، علتوم العتامل واستتطاع، أ  ترتمجهتا  فتاحتوت بعبقريتهتا 

 تت ا التترتاث العقلتت  التت ي ال يتتزاس أيختت ه األختتري عتت  األوس  و تت ا  تتو اجلتتزع الضتتروري يف احليتتاة »
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إليتت  يف لغتتة غتتريك فتكتتو  قتتوة لغتتريك  وقتتد التت ي إمتتا أ  تنقلتت  إليتتك فتكتتو  قتتوة فيتتك  وإ  تُنتقتتل 

 .(1)«تفط  أسالفنا ل ه احلقيقة فنقلوا العلم ومل يُنقلوا إلي 

ويعرتك ب لك ف  جل العلوم الو بني، عليها احلضارة الغربية مل تصلها إال ع  طري  اللغة 

العربيتتة  وذلتتك إبمجتتال البتتاحر  منتتا ومتتنهم  ولتت لك يعتترتك الكرتتري لتتا قتت ا الفضتتل  فيم تتدوهنا 

عتت  ويعرتفتتو  لعلمتتاع ا ستتالم فهنتتم أستتات هتم يف  تت ه العلتتوم عتتنهم أختت و ا و »وحيرتموهنتتا  يقتتوس: 

لغتتهم ترمجو تا وأهنتتم حيمتدو  للتتد ر أ   يت  لتتم جمتاورة املستتلم  ابألنتدل  ووتتقلية ومشتاس إفريقيتتا 

...»(2). 

ويكشتتتت  ا برا يمتتتت  الغطتتتتاع عتتتت  مستتتت لة خطتتتترية بستتتتبة كرتتتترة املغالطتتتتات فيهتتتتا و تتتت  أ  

الت ي نقلتوه  العرب لي  لم فيما ترمجوا إال النقل اارد  وأهنم مل يتزودوا شتيئا يف الترتاث الفكتري »

وأ  وظيفتهم يف   ه الوساطة وظيفة الناقل األم  ال ي ينقل الش ع كما  تو ملفوفتا مت  يتد إىل 

 .(3)«يد

و تتتت  يف احلقيقتتتتة مستتتت لة خطتتتترية جيتتتتة الوقتتتتوك عنتتتتد ا  ألهنتتتتا تشتتتتوه وتتتتورة العتتتتريب لتتتتدى 

لقرحيتتتة املتعصتتتب  متتت  ذوي التتتدخائل الستتتيئة متتت  الغتتتربي  فيحكمتتتو  عليتتت  بتتتبالدة الفكتتتر ومجتتتود ا

أ  العتترب حينمتتا نقلتتوا علتتوم األوائتتل كمتتا كتتانوا »وقصتتر النظتتر  فيحتقرونتت  رغتتم أ  الواقتت  يشتتهد 
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يسموهنا نقلوا بتداف  وجتداين إىل العلتم ورغبتة ملحتة فيت   وأهنتم نقلتوا ليستتقلوا وليشتتغلوا  ولينتفعتوا 

 .(1)«حي برمرة ما نقلوا وال يتم لم   ا االستقالس يف العلم إال ابلتمحي  والتص

ويرى ا برا يم  أ  اللغة العربية خدم، ا نسانية عامتة؛ ألهنتا مل ختتدم علمتا خاوتا بعينت   

وإمنا خدم، العلم املشال ب  البشر بكل الفرول  و   اللغة الوحيدة الو احتضن، العلم ونصرت  

غتتة يف وقتتد كانتت،  تت ه الل»يف القتترو  الوستتطى حتت  كتتا  مستتتوى البشتترية يف احلضتتي   يقتتوس: 

القتترو  الوستتطى يتتوم كتتا  العتتامل كلتت  يت تتبس يف ظلمتتات اجلهتتل  تت  اللغتتة الوحيتتدة التتو احتضتتن، 

   ورفعت  إىل املستوى ال ي يلي  ب .(2)«العلم وأوت  ونصرت 

إ  ارتباط ا برا يم  ابللغة العربية وإجالل  لا وتقديره ملكانتها وشعوره ففضتليتها وافت تاره 

 تت  التتو أفضتتل، علتتى علمتتاع بكنوم تتا ودقائقهتتا »إدراك ال يشتتوب  شتتك فهنتتا  عتت فوتتولا انتتتم 

وأسرار ا وأمدهتم بتلك الرروة الائلة م  املصطلحات العلمية والفنية التو تع تز أيتة لغتة مت  لغتات 

 .(3)«العامل ع  إحضار ا بدو  استعانة واستعارة

غتتتة علتتتى الرفتتت  متتت  قيمتتتة األمتتتة ولتتتي  متتت  الغرابتتتة يف شتتت ع ف  يتتتؤم  ا برا يمتتت  بقتتتدرة الل

فحفتتزت األفكتتار اخلامتتدة إىل »وتنتتوير فكر تتا ففتحتت، عليهتتا اثفاقتتا كبتترية يف دفعتتة قويتتة  تتو األمتتام 

 .(4)«التحرك ومادت األفكار املتحركة قوة على قوة
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ويؤم  ا برا يم  إ اان شديدا ف  لغة أمة     ويتها احلضارية و   معيار ثقافتها وعنوا  

 -حبتتت -رقيهتتتا وإ  قيمتهتتتا بتتت  األمتتتم مر تتتو  مبتتتدى فصتتتاحة لغتهتتتا قتتتوة أو ضتتتعفا  فهتتت  تعكتتت   

 .(1)«وورة وجود األمة ففكار ا ومعانيها وحقائ  نفوسها»

قيتتل جتتد ا؛ ألنتت  وعتتى قدستتيتها واستتتوعة عبقريتهتتا  إ  وم  اللغتتة العربيتتة عنتتد ا برا يمتت  ث

وأدرك قيمتهتتتتا يف استتتتتيعاب العلتتتتوم القد تتتتة واحلديرتتتتة بفضتتتتل خاوتتتتيتها الشتتتتمولية  وبتتتت لك وقتتتت  

ابملرواد لكل م  يرميها بضي  أو قصور مت  أبنتاع العترب العتاق  ومت  أعتدائها الت ي  يقللتو  مت  

و ر الرمت  الت ي ال  كت  أ  يتدن  في حتاس متت  شت هنا  فاللغتة العربيتة عنتد ا برا يمت   ت  اجلتت

 األحواس.

 الرتبية والتعليم عند اإلبراهيمي: -2

لقد حر  ا برا يم  على اجلانة الرتبوي يف منه   ال ي خط  جلمعية العلماع املسلم  

اجلزائتتري  وعيتتا منتت  بقيمتتة  تت ا اجلانتتة يف حتقيتت  النهضتتة املنشتتودة  والتتو  تت  حكتتم كتتل متتواط  

هنضتتة األمتتة مر ونتتة بنتتول اجلهتتود الفكريتتة والرتبويتتة والعلميتتة التتو يبتت لا »لغتتد أفضتتل  أل  طمتتو  

  ولت لك (2)«العلماع واملعلمتو  يف جمتاس التوجيت  وا رشتاد والبنتاع الفكتري  وتصتحي  واقت  ااتمت 

ركز ا برا يم  نشاط  يف   ا اااس على ضرورة ضتبس النشتاط التعليمت  وحتديتد اآلليتات الرتبويتة 
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التتتو متتت  شتتت هنا التتتدف  بتتت   تتتو احلضتتتارة وفتتت  معتتتايري األستتتالية الرتبويتتتة التتتو حتمتتتل يف مضتتتامينها 

 أ دافا ورؤى تعليمية وف  ا ا ات تربوية قدك إوال  النفوس.

برا يم  حوس   ه العملية الترقيفيتة احلضتارية تتمرتل يف اجلهتود التو بت لا وكان، مواق  ا 

ألجتتل  تت ا الستتلوك التتادك إىل رعايتتة الفتترد وتطتتوير ااتمتت  طمعتتا يف الووتتوس إىل غايتتة ستتامية  

 و   الكماس الفكري  وم  مث الكماس ا نساين.

إ  الرتبية مبفهومها الواس     ذلك النشاط ا نساين ال ي يسعى إىل تنتوير العقتوس وبعتث 

الفعالية يف الفكر ا نساين م  أجل حتقي  الكمتاس الفتردي  ومت  مث االجتمتاع  وا نستاين  فهت  

 إعتتتداًدا ستتتليما وفتتت  (1)«األداة التتتو تت تتت  ا ااتمعتتتات وستتتيلة  عتتتداد أجيالتتتا الصتتتاحلة للحيتتتاة»

أستت  ومنتتا م تربويتتة حضتتارية  ستتد وعيتتا كتتامال بقيمتتة  تت ه العمليتتة  وتعكتت  قناعتتات عقيديتتة 

وستتتيلة »وستتتلوكات فكريتتتة وروحيتتتة تنتقتتتل عتتتب األجيتتتاس عتتت  طريتتت  عمليتتتة التعلتتتيم  و تتت  بتتت لك 

 .(2)«اجلماعة لإلبقاع على نفسها ثقافيا وا افظة على كياهنا قوميا

ختر  ع   ت ه األطتر الت طيطيتة  وال متيتل عت   ت ه املعتاين والرتبية يف منظور ا برا يم  ال 

الفكرية  فهو ينظر إليها بفكر رقة ووال  بعظمتها يف الدف  بع لة ااتمت  ا نستاين  تو الكمتاس 

واخللود م  خالس الدعوة إىل بناع العقوس والنفوس  وتنميتة املوا تة الفطريتة وتنشتئتها علتى وتحة 

 تس ري الواق  وف  اثليات املنط .ا دراك ودقة املالحظة  و 
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ولعل أمسى أ داك الرتبيتة  تو ذلتك التكتوي  الش صت  الت ي تنبتا عليت  مقومتات ااتمت   

وال ي يعتمد أساسا على ذلك التوارث الرتاثت  بت  أبنتاع األمتة  وتنشتئتهم علتى ركيتزة لغويتة قوميتة 

يتة  متينة  خصائصها حضارية ومميزاهتا تراثية عريقة اجل ور تغترتك مت  منتاب  التدي  والعقيتدة والعرب

واج  املواط  اجلزائري حماوالت الت هيل وطم  »وتستق  م  رو  الوطنية والقومية  ول لك فقد 

  ألنت  يتدرك (1)«اللغة وتراثها بتمسك  ابحلضارة ا سالمية ومقوماهتا الروحية وتشبر  ابللغتة العربيتة

الرابتتتة انمجتتا عتت  قيمتتة  تت ه الركتتائز يف بنتتاع ش صتتيت  الوطنيتتة  وقتتد كتتا   تت ا التشتتبث قتت ه القتتيم 

أ  الكفتتا  متت  أجتتل »وعتت  رم بضتترورة فهتتم الرتتورة اجلزائريتتة فهمتتا عميقتتا انبعتتا متت  قناعتتة مفاد تتا 

االستقالس يف بلد مرل اجلزائر مطبول ابلطاب  العريب ا سالم  لغة ودينتا وثقافتة  وال  كت  إال أ  

شتتكاس املقاومتتة اجلزائريتتة منتت  يقتتوم علتتى أستتاس أتكيتتد العناوتتر احلضتتارية التتو تبلتتورت حولتتا كتتل أ

  و  ا يقود إىل التسليم ف  حركة التحرير الوطا يف اجلزائر ال  ك  تصور ا 1954إىل  1830

 .(2)«منفصلة ع  النهضة الرقافية العربية  وع  بعث القيم ا سالمية و ديد ا

لتتدعوة إىل وقتتد ستتهر ا برا يمتت  علتتى نشتتر التتوع  الشتتامل قتت ه القتتيم األوتتلية متت  ختتالس ا

تنشتتئة األجيتتاس وفتت   تت ه القتتيم الستتامية  وذلتتك  عتتداد األفتتراد إعتتدادا ستتليما يستتتوعة احلاضتتر 

ويشتتتمل املستتتتقبل  فنشتتتس يف  تتت ا ااتتتاس نشتتتاطا كبتتتريًا حفظتتتت  األجيتتتاس الستتتابقة  وتشتتتهد لتتت  بتتت  

س األجيتتتتاس احلاضتتتترة عنتتتتتدما تستتتتتق  متتتت  اثرره اخلالتتتتتدة  خاوتتتتة متتتتا ورد يف أحاديرتتتتت  الرائعتتتتة حتتتتتو 
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ومتا ستطره حتوس أعمتاس مجعيتة العلمتاع والعديتد مت   (1)"كلمات واعظة ألبنائنا املتعلم  األحترار"

ذلتك األب الكتر   واملتريب احلكتيم   -حب   -املقاالت حوس الرتبية والتعليم وا وال ...  فكا  

  تت ا القلتتم أطتتول يل متت  اللستتا  يف»والتتوطا األوتتيل التت ي يقتتدس القلتتم ويتتدرك قيمتتت   فيقتتوس: 

امليدا   وأان ال أضع  ما دام يف عيتا بصتي  مت  نتور  فهتو ستالح  الت ي أوتارل بت  االستتعمار 

وأعوانتت  متت  التتدجال  واملبطلتت   وإ  متت  األقتتالم متتا يفتتوق الستتي  إث تتاان يف أعتتداع احلتت  وأعتتوا  

 .(2)«الباطل

والقلتتم ستتال  ا برا يمتت  أيضتتا يف الرتبيتتة والتنشتتئة الصتتاحلة  يستتيل فستتلوب مالئتتم للعصتتر 

ومتماشيا م  حاجيات األجياس املت ددة  يست ره بفكتره لتحديتد ااتاالت الفكريتة التعليميتة التو 

ختتتدم الصتتغار وهتتت ب طبتتائعهم وهتيتتئهم للستتري وفتت  قتتيم جو ريتتة وراثيتتة تستتتوعة التترتاث الفكتتري 

األخالق واآلداب واألفكار واالحساسات وال ا ات العامة واملش صات »اقل  فمانة يقوس: وتتن

 .(3)«اخلاوة    "األمتعة" الو يرثها جيل ع  جيل  ومن  يتكو  مزاج  وحة واعتالاًل 

وتعتتد الرتبيتتة متت  أبتترم القتتيم التتو تل تت  إليهتتا كتتل الشتتعوب للحفتتاظ علتتى  ويتهتتا احلضتتارية 

وية  تتماشتتى متت  ذلتتك التماستتك االجتمتتاع  القتتوم  ابلتتت ل  متت  كتتل واكتستتاب ش صتتية ستت

السلبيات الو هتدد ا وتقض  على كياهنا  وتعد املدرسة السبيل ال ي ُ ك    األبنتاع مت  اكتستاب 

تعمتتل علتتى » تت ه اال ا تتات احلضتتارية  ويُعتترفهم بتت واهتم وررذهتتم ويتتورثهم تتتراثهم وقتتيمهم  فهتت  
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لتتت  التتتو غلبتتت، علتتتى ااتمتتت  بغتتترض تطهتتتري ش صتتتياهتم وتطوير تتتا  ختليصتتتهم متتت  مظتتتا ر الت 

وإحتتداث التغيتتري املطلتتوب التت ي يفتتت  للم تمتت  اثفتتاق التقتتدم وميتتادي  االمد تتار  دو  أ  يتتؤدي 

  واملدرستتتة التتتو يقصتتتد ا ا برا يمتتت   تتت  (1)«ذلتتتك إىل فقتتتدا  اخلصووتتتية احلضتتتارية لتتت ا ااتمتتت 

 تصتتقل الفكتتر والعقتتل واللستتا  وتستتيطر عليهتتا  وتوجتت  اجليتتل التتو»املدرستتة العربيتتة  تلتتك املدرستتة 

  و   بت لك املدرستة التو تعتب عت  ذاتيتة (2)«الناشئ إىل ا سالم والعرب  وإىل الشرق والروحانية

 األمة  و سد ش صيتها  وحتمل ثقل الواجة الكبري ال ي ينتظره اجليل ع  سابق .

توحيتد النشتئ اجلديتد يف »وأما ع  الغا ت املرتبطة ق ه الرتبية فقتد حتدد ا ا برا يمت  يف 

أفكاره ومشارب   وضبس نوامع  املضتطربة  وتصتحي  نظراتت  إىل احليتاة  ونقلت  مت  ذلتك املضتطرب 

الفكتتتري الضتتتي  التتت ي وضتتتع  فيتتت  جمتمعتتت  إىل مضتتتطرب أوستتت  منتتت  دائتتترة  وأرحتتتة أفقتتتا  وأوتتت  

 .(3)«أساسا

ومتتتت   نتتتتا اكتستتتتب، املدرستتتتة أمهيتهتتتتا البالغتتتتة يف رستتتتالة احليتتتتاة  ودور تتتتا الكبتتتتري يف حضتتتتارة 

ا نستتا   وهنضتتة األمتتم  فباتتت، عظيمتتة الشتت   يف احلفتتاظ علتتى ركتتائز ااتمتت  وأجيالتت   وأضتتحى 

اال تمام قا قيمة حضارية متوارثتة  ألهنتا حتمتل يف وتميمها غايتة عظيمتة تت ستد يف الرتبيتة فبعتد 

افها  ولتتت لك يرا تتتا ا برا يمتتت  مبرابتتتة القلتتتة يف اجلستتتم  وال حيتتتاة يف جستتتم قلبتتت  متتتري  أو أ تتتد

تبا األمم ما تبتا مت  القصتور  وتشتيد متا تشتيد مت  املصتان   وتنست  متا تنست  »متوق   يقوس: 

                                                           
 .393محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند اإلبراهيمي، ص  (1)

 .274، ص 3براهيمي، اآلثار، جاإل (2)

 .274، ص 3نفسه، ج (3)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

192 
 

م  احلدائ   وحت  ذلك كل  ابلسور املني   فإذا ذلك مدينة ض مة مجيلتة  ولكنهتا بغتري املدرستة 

 .(1)«بال واسطة  أو جسم بال قلةعقد 

ويرى ا برا يم  أ    ه الغا ت السامية للمدرسة ال تتحق  إال بت طيس دقيت  وبت ستيد 

فعلتتت  ملنتتتا م الرتبيتتتة وبتتترامم التعلتتتيم  وتوحيتتتد ا بتوحيتتتد ا دارة  ومتتت  مث توحيتتتد ا شتتتراك العتتتام: 

بترانمم التعلتيم  وال يتتم توحيتد املنهتا  ...ال يتم   ا على وج  املرمر إال بتوحيتد منهتا  الرتبيتة و »

 .(2)«والبانمم إال بتوحيد ا دارة وال يتم توحيد ا دارة إال بتوحيد ا شراك العام

ويف  تت ا الصتتدد ال يغفتتل ا برا يمتت  التتدور الكبتتري التت ي يب لتت  املعلتتم يف ستتبيل نقتتل التترتاث 

التت ي يب لتت  يف ستتبيل اثداع واجبتت    متت  جيتتل آلختتر  فيشتتيد برستتالت  العظيمتتة  ويقتتر ابجلهتتد الكبتتري

ويتتنقم علتتى ظروفتت  الصتتعبة  وراتبتت  الز يتتد رغتتم نبتتل رستتالت  وعظتتم جهتتده فيقتتوس ويصتت  املعلمتت : 

ابلطائفة الصابرة علتى مكتاره احليتاة كلهتا  ا رومتة مت  الراحتة وا طمئنتا  يف مجيت  أوقاهتتا  فهت  »

ا بتت  ذلتتك تكابتتد وتعتتاين  علتتى يف الشتتتاع تشتتقى وتتعتتة  ويف الصتتي  تضتتح  وتنصتتة  وفيمتت

 .(3)«ضي  م  العيو  وتنكر م  الد ر  و هم م  الوالة  وفقدا  للحافز م  الرغبة والتنشيس

 -يف فكتتر عميتت  دارك لتت ه العراقيتتل والصتتعوابت-و تتو بستت ط  علتتى  تت ه األوضتتال حيفتتز 

املعلم  على التحتدي  ألنت  يف رستالة تكتاد تكتو  نبويتة  وأ  جتزاعه عنتد هللا عظتيم  وأنت  إذا فكتر 

أما وهللا لتو استتطع، ألعطيت، املعلتم مجآتا  مث ألوستع، »يف مكافئت  لغلب  خيال  يف   ا العطاع: 
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طاع ذما  ح  تقوى في  نزعة الكرامة وشرك العلم  والشعور ف  العلم كالعبادة  وكفاؤه األجر الع

 .(1)«يعل  سياس ماتالم  هللا ال األجرة م  امل لوق ولك  

ويعظتم ا برا يمتت  رستتالة املعلتتم ودوره الكبتتري يف حيتاة ااتمتت   فتترياه جما تتًدا بطتتال يف ميدانتت  

صتتار أو يستشتتهد يف امليتتدا  مؤكتتًدا أ  أجتتره حتت  علتتى هللا واألمتتة والتتتاريو  إمتتا أ  يرفتت  رايتتة االنت

 تتتا أنتتتتم  تتتؤالع تبتتتوأمت متتت  مدارستتتكم ميتتتادي  جهتتتاد  فاحروتتتوا علتتتى أ  »يقتتتوس  اطبتتتا املعلمتتت : 

يكو  كل واحد منكم بطل ميدا   و ا أنتم  ؤالع خلفتهم مرابطة الرغور م  سلفكم ال ي  ملوا 

وا أنفستهم  حتدى خطتت : التدفال اجليتد أو متوت الشتهيد  فاحت روا أ  تتؤتى الدي  والدنيا  وقفت

أمتتتكم متت  ثغتترة يقتتوم علتتى حراستتتها واحتتد متتنكم  في لتتة العتتار والز تتة جلمتتيعكم  واعلمتتوا أنكتتم 

عتتاملو   فمستتؤولو  عتت  أعمتتالكم  فم زيتتو  عنهتتا متت  هللا ومتت  األمتتة ومتت  التتتاريو ومتت  اجليتتل 

 .(2)«كيال بكيل  وومان بوم   ال ي تقومو  على تربيت 

ونظرا لقدسية الرسالة التعليمية املرتبطة ابملعلم   وج  ا برا يم  ا تمام  الكبري لتم حمتددا 

املنتتتا م واألستتتالية التتتو  علهتتتم مستتتتوعب  أل تتتدافهم ومتتتدرك  ألدوار تتتم  مشتتتيًدا بتتتدور مجعيتتتتة 

تتحملتت  طاقتهتتا؛ أل  احلكمتتة كمتتا يتترى  العلمتتاع يف حتفيتتز املعلتتم  ومستتامهتها يف تيستتري ظروفتت  مبتتا

اجتت اب اجلمتا ري ابلرتغيتة واملستتايرة  ال اب ررة والستوق العنيت   فهمتا مت  دواعتت  »تت لتى يف 

 .(3)«االنتكاس  واالنتكاس أخطر ما يعرض للحركات يف مراحلها األوىل
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ونظرا للدور اجلبار ال ي تب ل  مجعية العلماع يف التعليم وحتسين  فقد ارتقى التعليم م  ذلك 

التعليم التقليتدي العتيت   الت ي ال يقتصتر علتى حتفتي  العلتوم النظريتة  دو  فهتم أو تطبيت   وإمنتا »

 أوتتتتتب  تعليمتتتتتا عصتتتتتر  يف مبنتتتتتاه وحمتتتتتتواه  يضتتتتتا   التعلتتتتتيم احلكتتتتتوم  التتتتت ي تشتتتتترك عليتتتتت  إدارة

  وقتد بت س ألجتل ذلتك جهتودا معتتبة خاوتة فيمتا يتعلت  بتوحيتد منتا م التتدري   (1)«االحتالس

*)فتتت ل  دلتتتيال للمعلتتتم أمستتتاه "مرشتتتد املعلمتتت "
2

  ينتتتري بتتت  الطريتتت  للمعلمتتت  ويتتتوجههم  تتتو الستتتبل (

  الستليمة يف تطبيت  اثليتتات التعلتيم  كمتتا  كتنهم متت  ا طتالل علتتى املنتا م النفستتية يف التعامتل متت

فتإ  كتتا   ت ا التكتتوي  »التالميت   وكيفيتة كستتة ثقتتهم للتتمك  متت  إوتال  الفاستد منهتتا يقتوس: 

وتتاحلا كتتانوا وتتاحل  ألمتتتهم وألنفستتهم  وإ  كتتا  انقصتتا  تتتال مائفتتا بنيتت، حيتتاة احلبتتل كلتت  علتتى 

 .(23)«فساد  وساعت اثرره يف األمة  وكان، األمية أول  لا من  وأسلم عاقبة

وحير  ا برا يم  على توعية املعلم  بقيمة العملية الرتبوية  مركتزا علتى ضترورة الرتبيتة قبتل 

التعليم  فكا  ب لك األب الناو  ال ي يبم بفكره يف وورة حكتيم خبتري  أل  متا قدمت  للمعلتم 

واحروتوا كتل احلتر  علتى أ  »م  نصائ  ال تنب  إال م  حكيم متمرس يف أوتوس احليتاة يقتوس: 

و  الرتبية قبل التعليم مث احروتوا علتى أ  يكتو  متا تلقونت  لتالمت تكم مت  األقتواس منطبقتا علتى تك

ما يرون  ويشهدون  منكم مت  األعمتاس  فتإ  الناشتئ الصتغري مر ت  احلت   ...وإنت  قتوي ا دراك 

للمعايتتتة والكمتتتاالت  فتتتإذا مينتتتتم لتتت  الصتتتدق  فكونتتتوا وتتتادق   وإذا حستتتنتم لتتت  الصتتتب فكونتتتوا 

                                                           
 .108محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص  (1)

 .223يوما بعدها نقال عن المرجع السابق، ص  15هـ عندما كان منفيا من آثاره 1362كتبه سنة  (*)

 .157، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)
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ري ... أال إ  رأس ماس التلميت   تو متا أيخت ه عتنكم مت  األختالق الصتاحلة ابلقتدوة  وأمتا متا واب

 .(1)«أيخ ه عنكم ابلتلق  م  العلم واملعرفة فهو رب  وفائدة

وأرول متتا يف  تت ه الآللتتئ الفريتتدة أهنتتا ال تتتزاس تشتت  ببيقهتتا ونور تتا يف وقتنتتا  تت ا  وال أحتتد 

إانرة طريتت  املعلتتم والرفتت  متت  قيمتتة العمليتتة الرتبويتتة  وكانتت،  كنتت  أ  ينكتتر فضتتل كتتل نصتتيحة يف 

فلستفة تربويتة إوتالحية عميقتة  تتمرتل يف اعتقتاده الراستو بقتدرة »  ه األفكار الرتبوية تن م ع  

 بسبة األمية. (2)«املدرسة يف ون  احلياة وإحداث التغيري املنشود يف أمة أشرف، على االندرر

املعلمتت  و  تتد قيمتتتهم  ويشتتيد بتتدور م الكبتتري يف ااتمتت  فتتريا م ويعظتتم ا برا يمتت  مكانتتة 

أجنتتتدة يكتتتافحو  األميتتتة بستتتال  العلتتتم  فريستتتم لتتتم بتتت لك وتتتورة رائعتتتة تزيتتتد م  يبتتتة شتتت اعتهم 

أنتم جنود العلم  ولكلمة "جندي" معىن يبعث الروعة  ويوح  ابالحترتام وجيلتة »و يبتهم يقوس: 

غايتتتتة معنتتتتاه حتتتارس جمتتتتد  وحتتتتاف  أمانتتتتة  وقتتتتيم أمتتتتة  أل  متتتت  الشتتترك  ويغلتتتت  القيمتتتتة  ألنتتتت  يف 

واجبات اجلندي الصب على املكاره واللزابت  والربات يف الشدائد واألممات  ...وإمنا أنتم حتراس 

دروب  ومرابطتتة ثغتتتور  فاوتتتبوا واثبتتتتوا  وقتتتد كفينتتتاكم ستتتداد التتترأي  فهتتتاتوا ستتتداد ا رادة وستتتداد 

 .(3)«العمل

ويظتتل ا برا يمتت  ستتا را علتتى إعتتالع كلمتتة املعلمتت  واألستتات ة  فيضتتعهم دائمتتا يف أحستت  

وورة  ويرسم لم ا طار املناستة الت ي يليت  قتم يف ااتمت   و تنحهم مكتانتهم احلقيقيتة  ويعمتد 

                                                           
 .291، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .394محمد زرمان، األسس النظرية لمنهج التغيير عند اإلبراهيمي، ص  (2)
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 إىل التعري  قم فسلوب رائ  يضعهم يف أحس  وورة تليت  بقدستية األمانتة الرتبويتة التو حيملوهنتا

ونعتا ابملعلمت  »بصدق ويؤدوهنا فمانة  فيص  وب م وينقل معاانهتم يف سبيل رسالتهم يقوس: 

 تتت ه الطائفتتتة ااا تتتدة يف ستتتبيل تعلتتتيم أبنتتتاع األمتتتة لغتتتتهم  وتتتتربيتهم علتتتى عقائتتتد وقواعتتتد ديتتتنهم  

ا رومة  وطبعهم على قالة م  اثداب  وأخالق   نعا   ه الطائفة الصابرة على مكاره احلياة كلها 

م  الراحة واالطمئنا  يف مجي  أوقاهتا  فف  الشتاع تشقى وتتعة  ويف الصي  تضح  وتنصة  

 .(1)«وفيما ب  ذلك تكابد وتعاين...

و و يستمد   ا االعتقاد م  واق  معتيو  وفكتر عميت  و تارب حيتة يف واقت  ميت، طغت، 

فشتو يف أمتة وتشتي  بت  أفراد تا إال ال ت»علي  األمية فولتدت اجلهتل والت لت   ألهنتا وتفة متدمرة 

فتكتتتت، قتتتتا وأحلقتهتتتتا فختتتت  أنتتتتوال احليتتتتواانت ومكنتتتت، فيهتتتتا لل هتتتتل والستتتتقوط وال لتتتتة واملهانتتتتة 

 .(2)«واالستعباد

واألميتتتة  تتت  ستتتبة ختلتتت  األمتتتم وا طتتتاطهم  فهتتت  تقضتتت  علتتتى معظتتتم خصتتتائ  احليتتتاة  

وشتلل وممانتة يف جستم األمتة  مترض فتتاك  ونقيصتة جمتاحتة  ورذيلتة فاضتحة »وتدمر األمة  ألهنتا 

 .(3)«الو تبتلى قا

وقتتد انتشتترت  تت ه اآلفتتة يف أوستتاط الشتتعة اجلزائتتري بستتبة سياستتة الت ريتتة املعنويتتة التتو 

انته ها االستعمار لتدمري الركائز الروحية و هيتل الشتعة اجلزائتري والقضتاع علتى مقوماتت  الدينيتة 

                                                           
 .306المصدر السابق، ص  (1)
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على الوط  شكال ومضموان  وقد تفطت  ا برا يمت   والفكرية والعقيدية م  أجل السيطرة الكاملة

األميتة ألنت  يترى ف  رقتة  ت ا الوضت  املتزري  ل ه النوا  اخلبيرة فساس حبه كرتريا بتدفقات حتارة حُ 

 تتت  شتتتلل األمتتتم  وتفشتتتيها يف األمتتتة اجلزائريتتتة  تتتو التتت ي أقعتتتد ا عتتت  جمتتتاراة األحيتتتاع يف احليتتتاة  

 .  منهاوابلتايل فت  الباب لالستعمار فتمك

إ  خبة ا برا يم  سفا  االستعمار ونوا ه جعلت  ينشس قلم  يف ستبيل نشتر توعيتة كاملتة 

لتت ا العابتتث اخلفتت  خاوتتة يف جمتتاس التعلتتيم  فيصتت  سياستتت  الشتتنعاع يف تتتدمري الشتتعة وركتتائزه  

ستتلم  حيتترم االستتتعمار ا فرنستت  التعلتتيم علتتى م»وقتتتل مجيتت  مقوماتتت  دو  رمتتة وال شتتفقة يقتتوس: 

اجلزائتتر  ويفرضتت  علتتى أبنائتت  ويف وطنتت   ف ع تتة لشتت ع واحتتد حيتترم يف وطتت   ويفتترض يف وطتت   

ومتت  عتترك االستتتعمار معرفتنتتا بتت  مل يع تتة ومل ينتتد و خصووتتا يف وطتت  كتتاجلزائر لغتتت  العربيتتة 

 .(1)«ودين  ا سالم  وط  أهنك  االستعمار

ر بشتكل مظلتم إىل درجتة أهنتا كانت، واستمرت أسالية االستتعمار يف قمت  التعلتيم يف اجلزائت

كتل طالتة للرخصتة تصتل أذنيت  »تفرض رخصا لكل م  يرغة يف فتت  مدرستة أو كتتاب إذ أ : 

  مث إ  «احت ر أ  تفتت  املدرستة قبتل أ  أتتيتك الرخصتة»م  أوس موظ  مكلت    ت ه اجلملتة: 

يف أمل املعلتتم  وتضتتي    تزيتتد (2)«ا دارة الفرنستتية ال متتتن   تت ه الرخصتتة إال بشتتروط قاستتية ومهينتتة

أ    ا الطالة املسك   إمنا يفتت  املكتتة ليتعتيو فجترة  -أن،-فقدر »خناق العيو  يقوس: 

تعليم القراث   أو ليقوت عيال  فجرة تعليم القواعد البسيطة مت  العلتم  فهتل يعاملت  اجلتول واحلاجتة 
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  أستتئلة موجهتتة إىل (1)«جتتراعات؟ تت ه املعاملتتة البطيئتتة؟ و تتل يعتت ره اجلتتول واحلاجتتة إىل أ  تتتتم ا 

 ضمري املستعمر  ولك  الضمري عنده غائة.

وال تتتزاس سياستتة االستتتعمار امل ربتتة للتعلتتيم تستتري يف اجلزائتتر خاوتتة عنتتدما فتحتت، أبتتواب 

املتتتدارس الفرنستتتية لتتتبع  أبنتتتاع اجلزائتتتري  ليتلقتتتوا تعليمتتتا حستتتة أ وائهتتتا ورغباهتتتتا  تعليمتتتا انقصتتتا 

خاضتعا لسياستتة عنصتترية  دفتت   ريتتد اجلزائتتري متت  دينتت  ولغتتت   وإخضتتاع  لستتلطة فرنستتا الفكريتتة  

ا تعمدت فرنسا قتل مبادئ الفكر واألوالة يف النفوس فال    ترك، الشتعة يتتعلم بنفست  و ك 

مبنزلتتتة التتترة التتتو دختتتل وتتتاحبها النتتتار »وال  تتت  علمتتتت  األوتتتوس علتتتى حقيقتهتتتا  فكانتتت، بتتت لك 

بسببها  ألن  مل يطعمها  ومل يدعها أتكتل مت  خشتاش األرض  فتال أنت، علمت، التدنيا  وال أنت، 

   أيها املستعمر اخلبيث.(2)«م الدي مسح، لنا بتعلي

 تت ا  تتو نشتتاط ا برا يمتت  يف جمتتاس التعلتتيم وحمتتو األميتتة واحلفتتاظ علتتى ركتتائز التتوط  نشتتاط 

حفظت  ل  األجياس السابقة وتشهد ل  بت  أجيالنتا  ت ه مت  عتزة وكرامتة واستتقرار  فتالتطور احلاوتل 

الواقتتت  اثنتتت اك كتتتا  متتتزر  والظتتترك يف  تتت ا ااتتتاس يشتتتهد لتتت  اهتتتد جبتتتار يصتتتاحب  حتتتتد كبتتتري  أل  

التارذ  يفرض الكرري م  الصتب والتحتدي  وحيتتم البحتث عت  حلتوس ج ريتة استتمدت قوهتتا مت  

فبتتتدأت املتتتدارس العربيتتتة احلتتترة تنتشتتتر رويتتتًدا رويتتتًدا يف متتتد  اجلزائتتتر وقرا تتتا  »التعلتتتيم العتتتريب احلتتتر  
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إىل لغتتتتهم  ويكتشتتتفو  مبتتتادئ ديتتتنهم  وامتتتتألت وتتتفوفها فبنتتتاع اجلزائتتتري  التتت ي بتتتدأوا يتعرفتتتو  

 .(1)«ويدركو  وضعهم احلضاري ب  األمم

وكتتتل  تتت ه املقومتتتات وردت عتتت  وعتتت  رم بقيمتتتة العمليتتتة التعليميتتتة  وختتتبة عميقتتتة يف جمتتتاس 

التتتتدري  والتعلتتتيم  وتنستتتي  متتتنظم بتتت   تلتتت  التتتبامم الرتبويتتتة الترقيفيتتتة  ومتتتنهم حمكتتتم مب تلتتت  

لتطبيقتت   تلتت  الكفتتاعات املستتتعدة لنشتتر التعلتتيم بكتتل مبادئتت  وقيمتت  يف  الضتتوابس الرتبويتتة  نتتدت

رستتالة شتترفية عنواهنتتا الصتتمود والتحتتدي ومبادئهتتا ترستتيو القتتيم الدينيتتة واحلفتتاظ علتتى اللغتتة العربيتتة 

وبتتتث التتتوع  وإيقتتتاظ الضتتتمائر متتت  أجتتتل إحيتتتاع مقومتتتات الش صتتتية اجلزائريتتتة العربيتتتة ا ستتتالمية 

 األويلة.

 اإلبراهيمي والتعليم العريب احلر: -3

نظتترا ألمهيتتة التعلتتيم يف حيتتاة الفتترد  فقتتد حتتر  ا برا يمتت  علتتى  تت ا اجلانتتة احلستتاس متت  

حياة األمة حروا شديًدا جعل  يكرس ل  كل وقت  وجهده وعنايت  ليضع  يف القالة السليم ال ي 

 يلي  ب   وجيعل  يتماشى م  كل التحد ت الو تواج  األمة.

 برا يم  يعلتتم ف  األمتتة العربيتتة يف مجيتت  أقطار تتا خاوتتة منهتتا اجلزائتتر تعتتيو أممتتة ثقافيتتة فتتا

حادة بسبة قلة الوع  وطغيا  املستعمر  وامتداد سلطان  إىل السيطرة على مجي  جماالهتا  فكا  

 لزاما علي  أ  يستنه  مهمها ليضم  لا وقفة حضارية على أساس مت .
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 تت ا ااتتاس احلستتاس يف حيتتاة األمتتة  فقتتد ستتعى ا برا يمتت  إىل  ومتت  أجتتل هنضتتة جتتادة يف

ختطيس منهم تغيريي ج ري    العملية الرتبوية يف كل منا  ها حبرا من  ع  حلوس ج رية لت ا 

 الت ل  الرقايف ال ي حطم األمة يف الكرري م  اااالت  ووضعها يف ذيل الدوس املتطورة.

ينطلت  مت  أستاس ستتليم ينبعتث مت  أعمتاق الشتتعة  وكتل  ت ه الظتروك جعلت، ا برا يمتت 

اجلزائتتري  وينتتدف  متت  أوتتالت  وقيمتت  املرتبطتتة أساستتا ابحلضتتارة العربيتتة ا ستتالمية  وذلتتك  عتتتداد 

 أجياس واعية مرقفة بفكر واخة وعقل نري ورؤى متحضرة.

وكتتتتة ا برا يمتتت  مقتتتاالت عديتتتدة دبتتتم فيهتتتا اثراعه حتتتوس التعلتتتيم احلتتتر مشتتتريا إىل  تلتتت  

القتتوان  اجلتتتائرة التتتو كتتتا  يتعتتترض لتتتا جتتتراع ا دارة الفرنستتتية التتتو تستتتعى إىل تضتتتيي  اخلنتتتاق علتتتى 

الرتبية التعليمية احلرة إبر اق القائم  عليها وشل إرادهتم بكل الطرق  مؤكدا يف الوقت، ذاتت  علتى 

فمتتا بقتت  يف »ذلتتك الصتتمود القتتوي التت ي تلقتتت  متت  أبنتتاع اجلزائتتر حفاظتتا علتتى اللغتتة العربيتتة وإال 

 .(1)«اجلزائر م  يكتة حرك    اع عربي ا

فتتا برا يم  يتتدرك قيمتتة اللغتتة العربيتتة ومكانتهتتا يف توحيتتد الشتتعة وإحيائتت  ويتترى أ   تت ه 

القيمة تزداد أمهيتة كلمتا تواوتل، ابلتعلتيم القتوم   وكلمتا ارتبطت، ابلرتبيتة الصتحيحة الستليمة التو 

تصتتتقل الفتتترد يف مبادئتتت  وهتتتت ب ذوقتتت  إىل ملكاهتتتتا  ومتتت  مث تضتتتم  لنفستتتها االستتتتمرار يف حياتتتت  

خللود يف أخالق  وقيم   أل  التعليم يف نظر ا برا يم  رسالة شرفية حيملها امل لصتو  مت  أبنتاع وا
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  ول  ما لا يديهاواألمة تريد تعليما عربيا علي  طابعها  وفي  أثر »الشعة وبلغت  القومية األولية: 

 .(1)«م  رو   وعلي  ما عليها م  مسات

ليم العتريب احلتر جعلت  يصتر علتى إحتداث هنضتة تعليميتة إ  أتكيد ا برا يم  على أمهية التع

عربيتتتة قائمتتتة علتتتى أستتت  ستتتليمة ومنتتتا م عصتتترية  تتماشتتتى متتت  مقتضتتتيات التتتبالد  ألنتتت  يعلتتتم أ  

األمة تريد م  التعليم العريب احلكوم  ال ي حيقت  للعربيتة وتفة "الرمسيتة" أ  يكتو  تعليمتا كتامال »

املرحلتتة االبتدائيتتة  ووتتحة األستتاس تكتتو  ابملعلتتم يف مجيتت  مراحلتت   يبتتىن علتتى أستتاس وتتحي  يف 

إىل التتتتتتدرجت  الرانويتتتتتتة  -وتتتتتتحيحا-الكتتتتتت ع  والكتتتتتتتاب التتتتتتوايف  والتتتتتتبانمم الكتتتتتتايف  مث ينتقتتتتتتل 

 .(2)«والعليا

ويلتتتت  ا برا يمتتتت  إحلاحتتتتا شتتتتديدا علتتتتى ضتتتترورة التتتتتعلم  ألنتتتت  يتتتترى أ  اجلهتتتتل  تتتتو الستتتتبة 

العلتتتتم  تتتتو الوستتتتيلة الوحيتتتتدة  نقتتتتاذ حيتتتتاة  األساستتتت  يف ختتتتراب األمتتتتم وضتتتتياعها واهنيار تتتتا  وأ 

الشتتعوب  ألنتت  يفتتت  أبتتواب احليتتاة الكر تتة  ولتت لك يؤكتتد ا برا يمتت  علتتى أ  فرنستتا تتتدرك جيتتًدا 

قيمتتتة العلتتتم يف احليتتتاة  ولتتت ا تستتتعى للقضتتتاع علتتتى وستتتيلت  األساستتتية املتمرلتتتة يف التعلتتتيم فيقتتتوس: 

ولغتنتا  ويف بقائنتا علتى اجلهتل واألميتة ويف  وللمتحكم  فينا قصد مصتمم يف القضتاع علتى ديننتا»

 .(3)«حرماننا م  مجي  أنوال العلم ال ي مفتاح  التعليم
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ويتحتتدث ا برا يمتت  عتت  سياستتة فرنستتا الظاملتتة  فهتت  حتتترم التعلتتيم علتتى اجلزائتتري  وتفرضتت  

التعلتيم حيترم االستتعمار إال فرنست  »على أبنائها  والغرية أ  كتل ذلتك حيتدث يف اجلزائتر  يقتوس: 

على مسلم  اجلزائر  ويفرض  على أبنائ  ويف وطنت   ف ع تة لشت ع واحتد حيترم يف وطت  ويفترض 

  فقتتد أنشتت  متتدارس خاوتتة (1)«يف وطتت   ومتت  عتترك االستتتعمار معرفتنتتا بتت  مل يع تتة ومل ينتتد و

فبنتتاع اجلزائتتري  يقتصتتر فيهتتا التعلتتيم ابللغتتة الفرنستتية وحتتد ا  كمتتا تقتتدم معهتتا دروستتا كرتترية حتتوس 

رريو فرنسا وقيمتها العاملية قدك إحداث غزو فكري غريب يشوه ب  احلقتائ   ويطمت  ش صتية 

نتتوا ه بطرائقتت  املتع رفتتة  املستتلم اجلزائتتري  و تتو األمتتر التت ي يربتت، ظلتتم االستتتعمار  ويؤكتتد خبتتث

ألهنا مفروضة علينا فرضا يف أمر يتعل  بنا وحدان  و و ديننا ولغتنتا  وال  رتمهتا »وقوانين  اجلائرة  

ألهنا ابطل  والباطل ال حيرتم  وال نقر ا  ألهنا حترب علتى ديننتا ولغتنتا  وال  تملهتا ولتو أدت إىل 

 .(2)«إغالق مجي  املدارس دفعة واحدة

ا برا يمتت  أ   تت ه القتتوان  اجلتتائرة متتا  تت  إال متتؤامرة متت  فرنستتا هتتتدك إىل القضتتاع  ويبتت 

علتتى حركتتة التعلتتيم العتتريب احلتتر  ألهنتتا تتنتتاق  يف تعامالهتتتا متت  أبنائهتتا وأبنتتاع اجلزائتتر  وال يهمهتتا 

شتتت ع يف ذلتتتك  فتتتإذا أراد جزائتتتري أ  يفتتتت  مدرستتتة عليتتت  أ  يتهيتتت  لكتتتل العراقيتتتل ا جرائيتتتة التتتو 

أ   تت ا الطالتتة املستتك  إمنتتا يفتتت  املكتتتة  -أنتت،  -وقتتدر »تت تت  ا السياستتة الفرنستتية ضتتده؛ 
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ليتعتي و فجترة تعلتيم القتراث  أو لُيقتو ت عيالت  فجترة تعلتيم القواعتد البستيطة مت  العلتم  فهتل يعاملت  

 .(1)«اجلول واحلاجة   ه املعاملة البطيئة؟ و ل يع ره اجلول إىل أ  تتم ا جراعات

أفتترغ ا برا يمتتت  عصتتارة فكتتتره ختطيطتتا وتتتدبريا  حتتتداث تغيتتري جتتت ري يف واقتت  أهنكتتت  لقتتد 

االستعمار بسياسيت  وقوانين  خاوة يف جمتاس التعلتيم  فاستت دم ألجتل ذلتك كتل الطترق والوستائل 

واملنتتتا م التتتو تعتمتتتد علتتتى التتتدم والبنتتتاع  فهتتتدم األستتتالية القد تتتة خاوتتتة يف الكتاتيتتتة  وبعتتت  

رضتتها مبنتتا م علميتتة حديرتتة مستتايرة ملتطلبتتات الواقتت   ومطبوعتتة ابلطتتاب  ا وتتالح  التتزوا   مث ع

التنفيتتتتتت  الصتتتتتتام، ال علتتتتتتى القتتتتتترارات املعلنتتتتتتة التتتتتتو ترتتتتتتري النقتتتتتتد »العلمتتتتتت   التتتتتت ي يستتتتتتتند علتتتتتتى 

م  قبل احلكومة الفرنسية الو تسعى للتسلس علتى رجتاس العلتم والقضتاع مت ا لتة  (2)«واالعرتاض

 .(3)«نسانية والكماس والقضاع رمز العدس واملساواةالعلم رمز ا »ف  

وعلتتى التتترغم متتت  كتتتل املتاعتتتة املاديتتتة واملعنويتتة التتتو كانتتت، تعتتترتض مجعيتتتة العلمتتتاع يف أتديتتتة 

رسالتها التعليمية؛ فإ  ا برا يم  كا  يرى أ  األمة بتال مدرستة كاجلستد بتال رو ؛ ألهنتا يف نظتره 

شتيد تبا األمم ما تبتا مت  القصتور  وت»منب  ا رواع ومصدر كل تفاخر واعتزام:  -أي املدرسة-

متتا تشتتيد متت  املصتتان   وتنستت  متتا تنستت  متت  احلتتدائ   وحتتت  ذلتتك كلتت  ابلستتور املنيتت ؛ فتتإذا ذلتتك 

 .(4)«مدينة ض مة مجيلة  ولكنها بغري عقد بال واسطة  أو جسم بال قلة

                                                           
 .236، ص 2المصدر السابق، ج (1)

 .247، ص 2نفسه، ج (2)

 .247، ص 2نفسه، ج (3)

 .283، ص 2نفسه، ج (4)
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مث يب  ا برا يم  اجلهود الو ب لا االستتعمار يف ستبيل طمت  التعلتيم مت  حيتاة اجلزائتري  

تعسفية الو تقض  بعرقلة املدارس وإر اق املدراع واملعلم   وما يرتتة ع  كل مب تل  القوان  ال

ذلك م  جر  لكرامة ا نسا  وإجلاع إىل املواق ؛ ول لك قرر إخوان  العلماع التصدي لكل  ت ه 

التحد ت  واعتبوا أنفسهم جمندي  يف حرب مقدستة  جو ر تا مايتة اللغتة والتدي   وانضتم إلتيهم 

علمتتت  حيملتتتو  رايتتتة التحتتتدي والصتتتمود  فاستتتتحقوا وستتتام الشتتترك ليحظتتتوا بلقتتتة جتتتيو متتت  امل

ونعتتتا ابملعلمتتت   تتت ه »"ااا تتتدي " يف رستتتالة شتتترفية  تتتدفها احلفتتتاظ علتتتى اللغتتتة والتتتدي   يقتتتوس: 

الطائفتتة ااا تتدة يف ستتبيل تعلتتيم أبنتتاع األمتتة لغتتتهم وتتتربيتهم علتتى عقائتتد وقواعتتد ديتتنهم  وطتتبعهم 

؛ مث ستتعى يف تشتتريفهم فمستتى القتتيم وحتتر  علتتى حقتتوقهم يف (1)«  وأخالقتت علتتى قالتتة متت  اثدابتت

أمتتتا وهللا لتتتو »األجتتتر حتتتر  األب الكتتتر  التتت ي يتتتزرل يف أبنائتتت  حتتتة العلتتتم  في ولتتت  لتتتم عبتتتادة: 

استطع، ألعطي، املعلم مج ا  مث ألوسع، العطتاع فيت  ذمتا  حت  تقتوى فيت  نزعتة الكرامتة وشترك 

 .(2)«كالعبادة  وكفاؤه األجر م  هللا ال األجر م  امل لوق  العلم  والشعور ف  العلم

مث بتتتت  ا برا يمتتتت  متتتتا ترتتتتتة عتتتت  ذلتتتتك التصتتتتدي للقتتتتوان  الفرنستتتتية  ومتتتتا تبعتتتت  متتتت  غلتتتت  

للمتتدارس وتشتتريد للتالميتت   واعتقتتاالت واستتعة مستت، املعلمتت  األحتترار التت ي  وجهتت، إلتتيهم هتتتم 

فحكتتتتام قاستتتتية وغرامتتتتات ماليتتتتة اب ظتتتتة يف التعلتتتتيم بتتتتدو  رخصتتتتة  فوجتتتتدوا أنفستتتتهم مستتتت ون  

حمتتاوالت  ئستتة متت  فرنستتا لكستتر شتتوكة التعلتتيم احلتتر  ولكتت   يهتتات أ  يكتتو  لتت  متتا متتتىن؛ أل  

سندخل   ه ا اكم برؤوس مرفوعة  وستنتلقى  ت ه األحكتام »ا برا يم  يقوس ابلصوت العايل: 

                                                           
 .306، ص 2، ج المصدر السابق (1)

 .309، ص 2نفسه، ج (2)
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تق  )إبخواننتا ااترم ( يف جمتال  بنفوس مطمئنة اب  تا   وستندخل الست و  فعت  قريترة  وستنل

األحكام ومقاعد ا هتتام... وحستبنا شترفا أ  يكتو  ذلتك يف ستبيل ديننتا ولغتنتا وحستبنا ف ترا أ  

تكو  التهمة "فت  مدرسة دينية أو قراثنية بدو  رخصة"  وحستة االستتعمار د قراطيتة أ  حيتاكم 

  (1)«م ااترم  وحياستبهم علتى ا جتراممعلم  العربية وا سالم  ويس نهم علتى التعلتيم كمتا حيتاك

ليبلتتغ االستتتعمار متتا  تتو ابلتتغ يف التضتتيي  »ويقتتوس أيضتتا يف موقتت  عتتزة وافت تتار وشتترك متبا يتتا: 

علتتى ديننتتا والتصتتميم علتتى  ضتتم حقوقنتتا قتت ه الوستتائل... فتتإ  ا ستتالم حتت  خالتتد يف داره  وإ  

 .(2)«طئ سريمها تعوي العربية حية خالدة يف جواره  ال يضريمها تضيي   وال يب

لقد سهر ا برا يم  على نشر الوع  يف اااس الرقايف سهرًا تشهد لت  بت  األجيتاس علتى متر  

السن   فقد ا تم ابجلانة الرقايف ا تماما ابلغتا مركتزا علتى كتل اجلوانتة التو تستاعد علتى تكتوي  

اس كالرتبيتتة والتعلتتيم  وكتتا  فتترد وتتاحل يف ااتمتت   وخصتت  ا تمامتت  يف اجلوانتتة احلساستتة لتت ا ااتت

  دف  األوس واألخري حتقي  جمتم  متحضر يف جماس املعرفة وكل اااالت.

ونصتتل إىل القتتوس ف  ا برا يمتت  كتترس نفستت  خلدمتتة وطنتت   ف مضتتى حياتتت  مناضتتال بفكتتره  

شتياع؛ جما دا بقلم   يعاجل قضا  شعب  حبكمة ربتة  وعبقرية ف ة  ورؤية وتادقة واعيتة حلقتائ  األ

ولعل كل   ه ااهودات أحدث، انقالاب كبريا يف حياة اجلزائري  يف مجيت  األوتعدة برورتت  العارمتة 

يف شتت  جمتتاالت احليتتاة  مستتتندا يف كتتل ذلتتك علتتى أكتتب ركتتائز التتبالد متت  ديتت  وعروبتتة ابعتبارمهتتا 

 رسائل حضارية جاعت  سعاد البشرية قاطبة.
                                                           

 .384، ص 2المصدر السابق، ج (1)

 .384، ص 2نفسه، ج (2)



 الفصل الثاني الباب األول: االنواع النثرية ومجاالتها في كتابات اإلبراهيمي

 

206 
 

واضتتحة عتت  حمتتتوى اثرر ا برا يمتت  يف عتتدة جوانتتة ولعلنتتا نكتتو  بتت لك قتتد أعطينتتا وتتورة 

 م  احلياة.
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 توطئة

مت  منطلت  أ  اخلطتاب األديب يتكتو  مت  مضتمو  وشتكل   سنحاوس ولو   ت ه الدراستة

ابجلستد  وال  الرو  ارتباط ببعضها مرتبطة ثنائيات وكلها وإطار  وورة م  أو وجو ر  مظهر م  أو

ألهنتا تشتكل يف احتاد تا ثنائيتة ا بتدال  ؛ ك  فصل إحدا ا ع  األخرى في حاس مت  األحتواس

أل   ؛األديب ال ي يفقد قيمت  سواع األدبية أو الفنية إذا انفصل جزع م    ه الرنائية عت  اآلختر

اجلماليتتة يف العمتتل األديب ليستت، مستت لة شتتعر أو نرتتر  إمنتتا  تت  رؤيتتة ا تتتوى  وفنيتتة املضتتمو  »

متل أديب يقترتب العمتل قت ا القتدر مت  دائتترة وبقتدر متا تتكتاث   ت ه الفنيتة حمتتوى وشتكال يف ع

الضتتتتروري أ  نقتتتت  وقفتتتتة جنلتتتتو قتتتتا املستتتتالك الفنيتتتتة أو   ولتتتت لك ابت متتتت  (1)«الفنتتتتو  اجلميلتتتتة

نا ط  يف عتتترض تلتتتك املضتتام  التتتو ستتتلآ  ا برا يمتت الشتتكلية أو األستتتلوبية أو التعبرييتتة التتتو أطر تتتا 

 عليها الضوع  وحاولنا إيضاحها يف الباب الساب .

  برا يم ومكوانهتا الو دفع، اب ؛ةا برا يميجيدر بنا أ  نق  أوال عند روافد   ه اللغة و 

ووضتتعت  يف مرتبتتة األدابع البلغتتاع لنستتت ل  قتتا براعتتت  يف تستت ري اللغتتة خلدمتتة   إىل مستتتوى الباعتتة

حمتتاول  إبترام طبيعتتة  تت ه اللغتتة بكتتل مستتتو هتا امل تلفتتة  ؛أفكتاره واحتتتواع معانيهتتا لتحقيتت  أغراضتت 

والتتو تعتتد متت  أبتترم اآلليتتات املستتت دمة يف إبداعاتتت  ويف التعبتتري عتت  أغراضتت  ومقاوتتده التتو يتتروم 

 يصتتتالا  وستتتنحاوس الوقتتتوك عنتتتد  تلتتت  الظتتتوا ر اللغويتتتة املرتبطتتتة ابلبنتتتاع اللغتتتوي متتت  مفتتتردات 

 وتراكية ومعا .

                                                           
 .561 ، ص1980، 5ميشال عاص، الفن واألدب، مؤسسة نوفال، لبنان، ط (1)



 الفصل األول  البناء الفني لنثر اإلبراهيميالباب الثاني: 

 

210 
 

 ة ومكوانهتا:اإلبراهيميروافد اللغة  -1

جيتتد أ  نشتت ت  كانتت، قويتتة العتتود غزيتترة املتتورد  غنيتتة املعرفتتة   ا برا يمتت إ  املتصتتف  حليتتاة 

وقتتد ختتر  متت   تت ا البيتت، »فقتتد نشتت  يف بيتت، ورث عتت  األجتتداد متتا يرثتت  العلمتتاع عتت  األنبيتتاع  

*)ساللة م  العلماع  اومت شهرهتم حدود املنطقة
1

)» (1
2

وكا  يشرك على تعليم  عم  الشتيو  (

  وألفيتتتة ابتتت  مالتتتك عمتتتره متتت  الرامنتتتة ا برا يمتتت   فحفتتت  القتتتراث  الكتتتر  يف اثختتترحممتتتد املكتتت  

وحفتت  ألفيتتة ابتت  معطتت  اجلزائتتري وألفيتتو احلتتاف    واستتتوعة بعتت  متتتو  الفقتت  واللغتتة والنحتتو

2)ملغترب واألنتدل وأشعارا كررية لفحوس شعراع ا  العراق   ومج  اجلوام  يف األووس
3

كمتا وجهت    (

عمت  إىل فحتوس شتعراع املشتترق  فحفت  ديتوا  املتنتتيب وديتوا  احلماستة وكتتتاب نفت  الطيتة  وقتتد 

استطال أ  يستوعة   ه املعارك استيعااب كتامال بفضتل عمت  الت ي ظتل يلقنت  العلتم حت  و تو 

فكتا  ال ذليتا وملتا بلغت، أربت  عشترة ستنة مترض عمت  مترض املتوت »على فراش املوت  يقتوس:

م  تلق  وإفادة و تو علتى فتراش املتوت حبيتث أين ختمت، الفصتوس األخترية مت  ألفيتة بت  مالتك 

 .(3)«علي   و و على تلك احلالة

وقتتتد منحتتت  هللا تعتتتاىل  حافظتتتة ع يبتتتة وذاكتتترة قويتتتة مكنتتتت  متتت  ا ملتتتام فطتتتراك كرتتترية متتت  

 قا أل  هللا تعتاىل و بتا حافظتة مل يكت  شت ع مت  ذلتك يتر  »العلم  ويؤكد على ذلك يف قول  :

 .(4)«خارقة للعادة  وقرحية نرية

                                                           
 قرية تعرف بأوالد براهم، وتقع جنوب مدينة سطيف في الشرق الجزائري. (*)

 .15، ص 2007-2006، 1أحمد طالب االبراهيمي، مذكرات جزائري، دار القصبة للنشر، ج (1)

 .13، ص 87ينظر البشير اإلبراهيمي، )أنا(، الثقافة، ع (2)

 .14نفسه، ص  (3)

 .14نفسه، ص  (4)
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علتتى القتتراث  الكتتر  منتت  الصتتغر  فتشتترب متت  ألفاظتت  ومعانيتت   ا برا يمتت ولقتد شتتدا لستتا  

تتت   مث إنتت  وتراكيبتت  متتا غتت ى روحتت  وفكتتره  وانعكتت  أثتتره جليتتا واضتتحا علتتى لستتان  يف كتتل كتااب

تتت وختتتتاض يف علتتتتوم التفستتتتري وعلتتتتم   مب تلتتتت  علومهتتتتا وأوتتتتولا ر يف علتتتتوم الرقافتتتتة ا ستتتتالميةتب آ

فلتم يعتتد حيتتوس   حت  تفتحتت، قرحيتت  وانفكتت، كتل العقتتد مت  لستتان   احلتديث وفقتت  التدي  وغتتريه

وانعكستت،  تت ه الرقافتتة الواستتعة علتتى مع متت  اللغتتوي  ف كستتبت  ثتتروة  بتت  فكتتره ولستتان  حائتتل 

قلبت  رأستا علتى عقتة  فاستتطال أ  يت ية شتا متكت  مت  يض مة استطال أ  ذرق قتا واقعتا مع

عتادت إىل الصتتواب بفضتل براعتتت  يف شتح  ألفاظتت  مب تلت  املعتتاين فاجلليتد املتح تر يف النفتتوس 

ختر  م  لسان  حمملة بطاقات فكرية وانفعاالت عاطفيتة تشت   فإذا قا ؛اااالت م  عديد الويف 

علتى اعتبتار قتدرهتا اخلارقتة يف يف ستر ا  يف نف  قارئها فرتستل ألتواان جديتدة كلمتا أمعت  القتارئ 

 .فرض كينونتها عب الزم 

مفستر »فهتو   وقد و ب  هللا ذ نا رقبا وحسا متفردا وبراعة خاوتة يف  تلت  أنتوال املعتارك

  ذتتوض يف دقيتت  املعتتاين (1)«  متضتتل  يف معرفتتة أستترار الشتتريعة ومقاوتتد انظتتارحمتتدث  وأوتتويل 

   فصي .وعمي  األفكار بلغة قوية ولسا

والشتتك أ  كتتل  تت ه املعتتارك املتنوعتتة و تت ا امل تتزو  التتوافر متت  روائتت  األدب العتتريب  و تت ه 

الرقافتتتة العربيتتتة واألدبيتتتة العميقتتتة الواستتتعة كتتتا  لتتتا أبلتتتغ األثتتتر يف توجيتتت  نرتتتره الفتتتا تلتتتك الوجهتتتة 

                                                           
 .8، ص 2محمد إبراهيم الكتاني، اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، مجلة الوعي، ع (1)
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قتتتتتتد ها املستتتتتتتقيمة التتتتتتو رفعتتتتتت، متتتتتت  مقتتتتتتام األدب اجلزائتتتتتتري وجعلتتتتتتت  يضتتتتتتا   اثداب املشتتتتتترق يف 

 .(1)وحديرها

وكتاابتت  وأشتعاره  فتإذا حتتدث  رقة على استعماس اللغة يف كل خطبت إ  لإلبرا يم  قدرة خا

يقتتت  املستتتتم  مبهتتتورا بفصتتتاحت  مشتتتدودا للغتتتت  الفتتت ة  فهتتتو يستحضتتتر مفرداهتتتتا وشتتتوا د ا متتت  

يتة أو عباستية الكتاب والسنة وأمراس العرب وأشعار اجلا لية وا سالم يف  تل  العصور سواع أمو 

 .(2)أو أندلسية أو مغربية

يتب  ل  يف جالع متدى اتكائت  علتى الترتاث العتريب ا ستالم   ا برا يم مث إ  الدارس لنرر 

يف  تلتت  أطتتواره  يغتترك منتت  يف كتتل حتت   حتت  ال يكتتاد ذلتتو نتت  متت  نصووتت  متت  أثتتر الرقافتتة 

تصة يف حبر ا سالم والعربية واجلزائر    خاوة وأ  جل موضوعات  (3)الرتاثية  اقتباسا أو تضمينا

مت ثرا ببع  اال ا تات األدبيتة وعلتى رأستها املدرستة   (4)فانطب  أسلوب  ابلطاب  العريب ا سالم 

الشتتتترقية التتتتو  رلهتتتتا ابتتتتت  املقفتتتت  واجلتتتتاح  وبتتتتتدي  الزمتتتتا  المتتتت اين وابتتتتت  العميتتتتد وعبتتتتد احلميتتتتتد 

املنطقت  للعبتارة عت  الكاتتة وابت  املقفت   وأخت   فقتد أخت  الترتادك الصتويت والتقستيم  (5)الكاتة

ا سهاب والتكرار وا تيا  ابألضداد والس رية ع  اجلاح   وأخت  الزخرفتة اللفظيتة والتشتبي  عت  

                                                           
 .90الملك بومنجل، النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ينظر، عبد ( 1)

 .8، ص 2ينظر، محمد إبراهيم الكتاني، اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، مجلة الوعي، ع (2)

 .223ينظر، محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي: نضاله وأدبه، ص  (3)

 .223ينظر، نفسه، ص ( 4)

 .90الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص ينظر، عبد الملك بومنجل، النثر  (5)
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ستنورد ا بشت ع  ومتعتددة يف ااتاس البالغت    واألمرلة على ذلتك كرترية(1)اب  العميد وبدي  الزما 

 .حينهام  التفصيل يف 

ابملدرستتة الشتترقية أتثتتر أيضتتا ابملدرستتة األندلستتية التتو  رلهتتا ابتت  بستتام  ا برا يمتت وكمتتا أتثتتر 

بعتت  التتت ثرات األندلستتية ظلتت، »حتت  أ   ؛(2)وابتت  عبتتد ربتت  وغريمهتتا  وخاوتتة يف أانقتتة األستتلوب

ويستعملها يف » فعرك كي  يوظ  مكتسبات   (3)«إىل أواخر حيات  ا برا يم قائمة يف أسلوب 

ألنتتتت  ابرل يف ؛ (4)«م التتتت ي يريتتتتد  دو  أ  يكتتتتو  وتتتتورة منستتتتوجة عتتتت  أديتتتتة ستتتتاب نرتتتتره ابحل تتتت

حتت  غتتدا رائتتدا للمدرستتة   جتتام  بتت  القتتد  واحلتتديث  وأستتلوب  مميتتز يف جمتتاس ا بتتدال  الت ديتتد

وموفور حفظ  للكرري مت  املقامتات واألشتعار   ا افظة يف اجلزائر دو  منامل بفضل ثقافت  الواسعة

الستت   حتت  يرغتتة  فهتتو يصتتطن ال حتتتوس بينتت  وبتت  فكتتره التتو   مرتتاس ونتتوادر اللغتتةواخلطتتة واأل

إمتام العصتر بتال منتامل يف  ت ه الطريقتة األندلستية البديعيتة التو »فن   حممد الغسريي في ح  قاس 

أرول مرتتتتاس  بداعتتتت  الفتتتتائ  علتتتتى اوتتتتطنال   و (5)«ال حيستتتتنها إال متتتت  مجتتتت  بتتتت  الطبتتتت  والصتتتتنعة

دواع  لتتتتتتورة تتتتتتتمناجتتتتتتاة مب»األستتتتتتلوب القتتتتتتد  يف التعبتتتتتتري عتتتتتت  قتتتتتتوة أحاسيستتتتتت  رستتتتتتالت  املشتتتتتتهورة 

 .(6)«الضرورة

                                                           
 .223ينظر، محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص  (1)

 .324، فنون النثر األدبي في الجزائر، صالملك مرتاضعبد  ،ينظر (2)

 .324نفسه، ص  (3)

 .91عبد المبك بومنجل، النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص (4)

 .329الملك مرتاض فنون النثر األدبي الجزائري، ص (5)

 .252، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (6)



 الفصل األول  البناء الفني لنثر اإلبراهيميالباب الثاني: 

 

214 
 

وقتتتد ستتتاعده احتكاكتتت  فستتتالية البلغتتتاع يف املشتتترق متتت  حتصتتتيل ستتتعة ضتتت مة متتت  حمفتتتوظ 

وم  م  التعابري ر تدعاع اللغوي ملا يورويد أض م م  مفرداهتا  و  ا ما أعان  على قوة االس  اللغة

 واألسالية والرتاكية دو  أ  جيهد نفس  يف تصيد ا.

يعتقتتتد للو لتتتة األوىل أ  مصتتتدر  تتت ه القتتتوة يرجتتت  إىل  ا برا يمتتت واملتتتتمع  يف قتتتوة أستتتلوب 

يف حستتت  التتتربس بتتت  »فصتتتاحة مفرداتتتت  وجتتتودة تراكيبتتت   غتتتري أ  الستتتر احلقيقتتت  يف ذلتتتك يكمتتت  

يهتتتا  ويف القتتتدرة علتتتى توظيتتت  مفتتتردات وتراكيتتتة التتترتاث  أو املفتتتردات والرتاكيتتتة املفتتتردات ومعان

العامية أو غري ا... ح  ليصب  م  شب  املستحيل البحث ع  غري ا لت دية نفت  املعتىن يف نفت  

 .(1)«السياق

وأستتتلوب  املميتتتز كرتتترية ومتنوعتتتة وتصتتتة يف  ا برا يمتتت إ  الروافتتتد املكونتتتة لش صتتتية وختامتتتا 

القتتراث  الكتتر  والستتنة النبويتتة الشتتريفة فيتت  يف قالتتة التترتاث العتتريب ا ستتالم  األوتتيل مبتتا  معظمهتتا

 وأمهات الكتة واملصادر العربية والغربية والشرقية.

 البناء اللغوي: -2

 توطئة:

عبقريت  الف ة وفلسفت  اخلارقتة إ   لغة ا برا يم  وأدب  ينبهر م إ  م  حياوس االقرتاب م  

ذات أح تتار كر تتة يصتتعة  تت، » ا برا يمتت  تتو مل يكتت  معتتدا الستتتقباس ليبهتتا  ذلتتك أ  لغتتة 

                                                           
 .620، نثر الشيخ محمد اإلبراهيمي، ص ةتتاورمحمد العيد  (1)
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مرلها  وال يتا  البناع قتا إال للمهنتدس الت ي أويت مهتارة خاوتة مت  حيتث الت وق  وختبة متميتزة 

 ا برا يم يف غمار أسلوب   ول لك وجة على القارئ ال ي أراد اخلوض (1)«م  حيث الشوق

مستت، إىل مراتتتة عليتتا بلغتت،  ا برا يمتت أل  لغتتة  ؛متت  انوتتيتها اأ  يكتتو  ابرعتتا يف اللغتتة متمكنتت

بقدر ما  و يف الدارس ال ي مل  ا برا يم وال يف   أحياان حد الغموض  و  ا لي  عيبا يف اللغة

قدرتت  التكوينيتة علتى استتيعاب األفكتار واملعتاين التو  تاومت مستتوى القتارئ العتادي الت ي   ؤ لت

ال يستتتتطي  ملتتت  االنفعتتتاالت التتتو شتتتح  قتتتا األديتتتة ألفاظتتت   فقتتتد أشتتتار النقتتتاد إىل أ  القتتتدرة 

اخلطتتاب العتتادي إمنتتا أتيت متت  شتتح  اللغتتة مبقتتدار غتتري عتتادي   ا حيائيتتة التتو متيتتز التتن  األديب عتت

ال يتترتك األلفتتاظ علتتى حالتتا األوتتل   بتتل يزحيهتتا عتت  واقعهتتا  ح االنفعتتاالت  لكتت   تت ا الشتت متت 

 .يتماشى م  اللحظة االنفعالية الو يولد ا األدية ضم  ألفاظ  ال ياألول  العادي 

ف سند ا بعضتهم إىل عبقريتة اللغتة يف حتد   وقد احتار النقاد يف حتديد مرجعية   ه الظا رة

 حيتا الاثخرو  إىل قتدرة الكاتتة املبتدل نفست  الت ي يشتكل بعبقريتت  الفت ة إبتداعا  وأسند ا  ذاهتا

 وال ي يتطلة قارائ خبريا بطاقات الكلمات وأبعاد ا.   الوقوك علي  يف املعاجم اللغويةك 

اعتمتتادا كليتتا علتتى أوتتوس  »يف وتتياغة فنتتو  نرتتره األديب امل تلفتتة  ا برا يمتت ولقتتد اعتمتتد 

  (2)«املشتترتكربيتتة وروتتيد ا الزاختتر متت  األلفتتاظ والرتاكيتتة واملرتادفتتات والغريتتة و عبقريتتة اللغتتة الع

ا سهولة إذا قرأ نص  بح  أ  اخلبري ابألسلوبيات يدرك »مري البيا  العريب دو  منامل ل لك لقة ف

ال لسوائ  م  الكتتاب  وأكتب أمتارة علتى عظمتة املنزلتة  ا برا يم إلي   أن   مد البشري  غري معزو   
                                                           

، ص 2011، 4-3عبد الرزاق قسوم، فلسفة الحب عند عفيف الدين التلمساني، مجلة الوعي، دار الوعي )تلمسان عاصمة الثقافة(، ع (1)

129 . 

 .176مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب، ص (2)
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األدبيتتتة لكاتتتتة متتت  الكتتتتاب  أنتتت  حتتت  يغتتتتدي معروفتتتا فستتتلوب  بتتت  النتتتاس فتتترتا م يقولتتتو   تتت ا 

ا يف الكتابتة كشت   أيب عرمتا  اجلتاح   وبتدي  يتأسلوب فال   أو شبي  فستلوب   إذا حاكتاه حماك

 .(1)«  وسوائهم م  عمالي  البيا  العريب اآلسراين  واب  اخلطية األندلس  الزما  الم

ذو قتدرة خارقتتة علتتى استتتعماس »؛ ألنتت  أ  حياكيهتتا ابرل رفيعتتة املستتوى قتتلآ  ا برا يمتت فلغتة 

القايل  فإذا حتدث يف اللغة خلت  أاب عل  غري م لوك يف خطب  وكتاابت  وأشعاره وأحادير  اخلاوة 

  فهتتتتو ال يتعامتتتتل متتتت  املصتتتتطل  تعتتتتامال مع ميتتتتا مبتتتتا (2)«يف اطالعتتت  واستحضتتتتاره وفهمتتتت  وأمانتتتتت 

ومت  أرول متا تراكيب  بشح  م  طاقات يف األفعتاس   اوطل  ل  م  معا  مع مية بقدر ما يل 

أنت  جعتل بت  الكلمتة والرقافتة نستبا  »يشهد لإلبرا يم  بلوغت  الت روة يف التوع  بضترورات البيتا  

ذلتتك يتبتت  املتتنهم القتتراثين التت ي  و تتو يفالنتمتتاع  فكتتا  ينتقيهتتا وجيعتتل منهتتا مشتتهدا متت  مشتتا د ا

 .(3)«بةطيجيعل م  الكلمة الطيبة كش رة 

ألنت   تن  للمتلقت  وتورة أوليتة شتاملة للرؤيتة  ؛ق ه الصتورة مهتم ا برا يم إ  احلديث ع  

ا بعد مفيكش  ل  ت  كما أن  يوفر ل  املعايري العلمية والفكرية واللغوية الو ا برا يم املعرفية عند 

أتنقتتا يف العبتتارة يتتت كران فدابع وواحلتت  أ  الرجتتتل رمق بيتتاان ستتاحرا  »؛ عتت  براعتتة الرجتتل وعبقريتتت 

 .(4)«العربية يف أم ى عصور ا

                                                           
 عبد الملك مرتاض، محمد البشير االبراهيمي، أمير البيان، )موقع إلكتروني(. (1)

 .8، ص 2محمد إبراهيم كتاني، اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، مجلة الوعي، ع (2)

 .77نفسه، ص  (3)

 .47نفسه، ص  (4)
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كتت  ة التتو استتت دمها أداة تعبرييتتة يف وتتياغة نرتتره التت ي مل  ا برا يميتتطبيعتتة  تت ه اللغتتة فمتتا 

لتتتت  الظتتتتوا ر اللغويتتتتة الحتتتتتواع أفكتتتتاره خاوتتتتية االنبهتتتتار عنتتتتد الوقتتتتوك عنتتتتده ؟ وكيتتتت  ستتتت ر  ت

 ؟ ولعل املباحث املوالية  يبنا ع    ه األسئلة.والحية ا

 طبيعة اللغة اإلبراهيمية: -3

يع تتة لستتعة حمفوظتت  منهتتا  وضتت امة حتصتتيل  متت  معامجهتتا   ا برا يمتت إ  املت متتل يف لغتتة 

ألنتتت   تلتتتك قتتتدرة فائقتتتة علتتتى جعتتتل اللغتتتة مطاوعتتتة ألفكتتتاره  ؛ولعتتتل ذلتتتك متتتا يفستتتر ستتتيولة متتتداده

ألنت  فتترض نفستت  عتتب التزم   فلغتتة األربعينتتات  تت    فستوب أقتتل متتا يقتتاس عنت  أنتت  استتتح  اخللتتود

نفسها يف اخلمسينات  و   بنف  الفصاحة واحلداثة يف وقتنا   ا  بتل و كت  القتوس ف  لغتت  ال 

ألهنتتتتا حتمتتتتل متتتت  البيتتتتا  والستتتتحر متتتتا تقتتتت  أمامتتتت  العقتتتتوس  ؛متاثتتتتل عبقريتتتتة البتتتتارل يف عصتتتتران  تتتت ا

مند شتتة  وال غرابتتة يف ذلتتك ألنتت  يستتتح  اتتدارة أ  يلقتتة فمتتري البيتتا   ومتتا جيتتة أتكيتتده  تتو 

تلتتك الرقافتتة الشتتمولية التتو عتترك قتتا  والتتو انعكستت، علتتى اثرره مبع ماهتتتا امل تلفتتة والتتو  لتتى 

 غة فنون  النررية املتنوعة.أتثري ا واضحا يف فكره األديب ويف ويا

عتتتتتامل مصتتتتتل  قبتتتتتل أ  يكتتتتتو  أديبتتتتتا متفرغتتتتتا لتتتتتألدب  فهتتتتتو يصتتتتتوغ أفكتتتتتاره  ا برا يمتتتتت إ  

ا والحية فسلوب أديب راق  في  م  السحر والبيا  ما ي  ل العقتوس وجيعلهتا تن ت ب ألفكتاره 

ؤاه الفكريتتة  إذ أل  لغتتت  متتؤثرة ينصتتال لتتا العقتتل بفضتتل عبقريتتت  يف تطويعهتتا حلمتتل ر  ؛ا وتتالحية

مرتبتتة يف الصتتياغات التتو  االريتتانعليتت   فتنرتاسيفتت  قاموستت  املع متت  مث يستتتدع  مفرداتتت  ابر تتاس  
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يستتتتدعيها املقتتتتام  ويقتضتتتيها املوقتتتت  ا وتتتالح  التتتت ي يبتتتتث فيتتت  روحتتتت  الفكريتتتة  فتتتتإذا مبفرداتتتتت  

لتتعك    وتراكية مرتبة  تتماسك وتتآمر فيما بينها  وإذا قا تتوالد وتتناسل يف وياغات منظمة

 فكرا عبقر  قل أ  جند مرل  يف وقتنا   ا.

لنستتتت ل  طبيعتهتتتا   ا برا يمتتت وستتتنحاوس فيمتتتا يلتتت  الوقتتتوك عنتتتد ظتتتا رة املفتتتردات لتتتدى 

حمتتاول  ا جابتتة علتتى األستتئلة اآلتيتتة: متتا   طبيعتتة   ونسرتوتتد قيمتهتتا الفكريتتة ومشوليتهتتا املعنويتتة

أ  يطوعهتتتا لنقتتتل أفكتتتاره ا وتتتالحية؟ مث   ا برا يمتتت استتتتطال  ؟ وكيتتت ا برا يمتتت املفتتتردات عنتتتد 

    بفضل عبقرية اللغة ل ا التطوي ؟ ،است ابكي  

 املفردا  عند اإلبراهيمي: ظاهرة -4

ولتت لك خصتتها العلمتتاع  ؛إ  أوس متتا تقتتوم عليتت  اللغتتة  تتو األلفتتاظ أو الكلمتتات أو املفتتردات

ودرستوا حروفهتا وتبينتوا    تلت  املعتاين التو حتملهتا  والنقاد اب تمتام كبتري منت  القتدم  فتحتدثوا عت

وأخضعو ا ملقايي  ا بدال األديب والفا والبالغ   كما عرضو ا ملقايي  فصتاحة   خفتها وثقلها

الكلمة على عدة مستو ت منها الصويت والداليل والصريف والنحوي  فبمت عدة علتوم  تصتة يف 

وغري تا مت  العلتوم التو تصتة يف خدمتة مشوليتة   ا وفروعهتادراسة الكلمة كاللستانيات علتى أوتول

التو تعكت  الوجت  احلضتاري ملستتعمليها  وتكشت  عت  متدى رقتيهم  (1)اللغة وهتتم ابلبنيتة اللفظيتة

أ  ال يهمتتتل اجلزئيتتتات اللغويتتتة »ولتتت لك وجتتتة علتتتى دراس اللغتتتة  ؛الفكتتتري أو ا طتتتاطهم العلمتتت 

                                                           
ينظر، رومان ياكسوه، االتجاهات األساسية في علم اللغة، ترجمةة علةي حةاكم صةالح وحسةن نةاظم، المركةز الثقةافي العربةي د ط، د ت،   (1)

 .83ص
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عمليتتة ا بتتدال »أل   ؛تكشتت  حقيقتتة التتن   و (1)«والنحويتتة التتو تعتت  علتتى فهتتم عقتتل األديتتة

يتوقتت  علتتى عتتدة معتتايري وأوتتوس إبتتدال اللغتتة   و (2)«األديب تتمرتتل أقتتوى متتا تتمرتتل يف إبتتدال اللغتتة

 .تركيبية لل زئيات اللغوية والنحوية

اللغتتة عنتتد القتتدامى جمتترد أوتتوات يعتتب قتتا كتتل فتترد عتت  أغراضتت   و تت  بتت لك أداة تواوتتل و 

فهتت  بتت لك الركيتتزة   (3) تت  األوتتوات  وغايتهتتا نقتتل املعتتاين متت  مرستتل إىل متلقتت  مواد تتا األوليتتة

كتل اال تمامتات ولت لك تصتدرت  األساسية لكل مبدل يريد إيصاس مشتاعره وعواطفت  وانفعاالتت   

  ولي  ألي أدية دوهنا (4)«العمود الفقري ال ي يقوم علي  العمل ا بداع »ح  عد ا البع  

رتك مت  ظوا ر تا ويتستل  غتدف  ا بتداع   بتل عليت  أ  ذتوض يف عاملهتا  ويم  وسيلة لتحقي   

يظتل يكتستة مت   ت ا الروتيد متا بقت  علتى قيتد احليتاة  أل  االخرتاعتات  »مبعايري ا وقوانينها و 

واملصتتطلحات والقتتدرة علتتى تطويتت  اللغتتة للتعبتتري عتت  احلاجتتة ا بداعيتتة كتتل ذلتتك يظتتل ينمتتو متت  

 سة م  التوس  يف علوم اللغة واالحتكاك مبقاييسها ومعايري ا.كتويظل يُ   (5)«األ م 

 ؛إ  الكاتة املتمك  القدير  و ال ي  تلتك مع متا خاوتا  يتز ش صتيت  الفنيتة عت  غتريه

ألن  حيس  تطويت  اللغتة  يصتاس أفكتاره  و ت ا التفتوق إمنتا وارد مت  تفترده يف اختيتار األلفتاظ التو 

تناستتة مواقفتتت  وتتماشتتتى متت  انفعاالتتتت   و تتت ه الشتتمولية  تتت  التتتو أعطتت، لأللفتتتاظ مكانتتتة كبتتترية 

كاتتتة األداة الوحيتتدة التتو تتتتا  لل»وأمهيتتة عظيمتتة يف األدب العتتريب بتتل العتتامل  ككتتل؛ ذلتتك أهنتتا 
                                                           

 .147ص  1964، 7أحمد الشايب، أصول النقد األدبي، مكتبة النهضة المصرية، ط (1)

 .178، ص 1981، 3)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( دار العودة، بيروت، لبنان ط عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر (2)

ينظر، أحمد العماري، نظام اللغة في األدب اإلصالحي عند اإلبراهيمي، نص اإلنسانية: آالمهةا واسةتغاثتها " أنمودجةا " ، مجلةة الحكمةة،  (3)

 .252، ص 2013، 29مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ع

 .355محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص  (4)

 .191-190، ص1983أبو قاسم سعد هللا، أفكار جامحة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  (5)
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التتو  (1)«تركيبهتتا وحستت  روتتفها نقتتل أفكتتاره واثرائتت  وبتتث عواطفتت  وأحاسيستت   ةليستتتطي  بواستتط

 ختتلم يف نفس .

ابملنزلتتة الراقيتتة للغتتة العربيتتة حقيقتتة ال جتتداس فيهتتا  فاللغتتة عنتتده ليستت،  ا برا يمتت إ  إقتترار 

  (2)«وبة  ودين  ا سالم ويت  وأوالت  وش صيت  املشبعة ابلعر »جمرد أداة للتواول فقس وإمنا    

منتتت   فهتتتو يتتترى فيهتتتا املتستتت  والغتتتىن والشتتتمولية  ولتتت لك ابت اال تمتتتام قتتتا واجبتتتا مقدستتتا ال مفتتتر  

لو مل تك  لغة متسعة اآلفتاق غنيتة ابملفتردات والرتاكيتة  ملتا  »الالمتنا ية  فيقوس مفت را بقيمتها:

احلاجتتتة إىل تلتتتك  والنتتتد  وأللتتتزمتهماستتتتطال أستتتالفكم أ  ينقلتتتوا إليهتتتا علتتتوم البيتتتا  واثداب فتتتارس 

العلتتوم تعلتتيم تلتتك اللغتتات ولتتو فعلتتوا ألوتتبحوا عتتراب بعقتتوس فارستتية وأدمغتتة يواننيتتة ولتتو وقتت  ذلتتك 

 .(3)«لتغري جمرى التاريو ا سالم  برمت 

مبنزلة اللغة يف حياة الفرد جعلت  يتفترد بنظتام ختا  ولغتة متفتردة ينستم  ا برا يم إ  وع  

والحية  وينشتر قتا أفكتاره ورؤاه فستلوب أقتل متا يقتاس عنت  أنت  انس درجتة اخللتود قا نصوو  ا 

رك ألنت  فترض نفست  عتب أممنتة  تلفتة ملتت، ضتم  طياهتتا تلتك الرقافتة الشتمولية التو ُعتت  والرفعتة

فت لتتى أتثري تتا واضتتحا يف فكتتره   والتتو انعكستت، علتتى اثرره مبع ماهتتتا امل تلفتتة ا برا يمتت  قتتا 

 ويف وياغة فنون  النررية املتنوعة.  األديب

                                                           
 .284، ص1987محمد زرمان، المقال في أدب مصطفى صادق الرافعي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر في األدب العربي الحديث،  (1)

 .253أمحمد العماري، نظام اللغة في األدب اإلصالحي عند االبراهيمي، نص "اإلنسانية: آالمها واستغاثتها "أنموذجا"،ص (2)

 . 376، ص1االبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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إ  احلتتتتديث عتتتت  كيفيتتتتة اختيتتتتار الوحتتتتدات اللفظيتتتتة  تتتتو جتتتتزع متتتت  احلتتتتديث عتتتت  أستتتتلوب 

يف انتقتتاع املفتتردات التتو تنتتتظم يف وتتياغات  تلفتتة  والتتو تشتتكل يف ارتباطهتتا جممتتول  ا برا يمتت 

وتكشتت  عتت  قدرتتت  يف تشتتكيل الصتتورة   الوحتتدات اللفظيتتة التتو تعكتت  مستتة ا بتتدال يف كتاابتتت 

ليستت،  تتدفا يف ذاهتتتا  وإمنتتا  تت  وستتيلة  ا برا يمتت املفتتردات اللغويتتة يف مفهتتوم »ذلتتك أ   ؛الفنيتتة

املشتتتتتتتاعر  ومنهتتتتتتتا التواوتتتتتتتل الفكتتتتتتتري بتتتتتتت   عتتتتتتت أل تتتتتتتداك أختتتتتتترى منهتتتتتتتا التعبتتتتتتتري عتتتتتتت  الواقتتتتتتت   و 

  و تتو التتدك (1)«األفعتتاسوأ م متت  ذلتتك كلتت   تتو التتت ثري يف املتلقتت  لتحتتريكهم  تتو …املتتواطن 

 جا دا لتحقيق . ا برا يم األساس  ال ي يسعى 

أفكاره ويرسل رؤاه  الو اثم  قا  وارتضتا ا ألمتت   غأ  يبل    إبداعات يف  ا برا يم إ  غرض 

فستتعى  يصتتالا بكتتل األستتالية  ولتت لك ابت لزامتتا عليتت  أ  يستت ر لغايتتت  ألفاظتتا م لوفتتة ال حتتتري 

د ألجتتتتل ذلتتتتك كتتتتل متتتتا تتتتتوافرت فيتتتت  شتتتترائس  نتتتتعتتتتث يف التتتتنف  رغبتتتتة ور بتتتتة  فالعقتتتتوس وقويتتتتة تب

مرلتتتة إىل الواقتتت  رستتتالة وجههتتتا إىل الشتتتعة الفصتتتاحة  وأحستتت  مرتتتاس لتتت ا املظهتتتر خنتتتتار أقتتترب األ

إذا أوتتيب، األمتتة بكارثتتة متت  كتتوارث الزمتتا  ووجتتد »بعنتتوا  "نتتداع إىل الشتتعة" يقتتوس يف مطلعهتتا:

ويهتتتز فتت لك دليتتل قتتوي علتتى حيويتتة األمتتة ورشتتد ا ومقيتتاس وتتحي  فيهتتا متت  يتتت مل لتلتتك الكارثتتة 

لتقدمها وهنوضها ... أما إذا كان، األمة غافلة على واجبها  و اامول ال يفكر أفراد ا إال فيما 

                                                           
 .618، ص 1939-1929محمد العيد تاورتة، نثر الشيخ محمد البشير االبراهيمي في فترة  (1)
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حولم وال تنظر مجاعتها إال إىل حميطها اخلا   فه  أمة غبية ليس، خليقة ابالحترتام وال جتديرة 

 .(1)«ريةمبا تصبوا إلي  م  ح

فاأللفاظ كما نرى ألفاظتا م لوفتة ستهلة واضتحة ال جيتد املتلقت  عنتاع يف فهمهتا  وال وتعوبة 

يف  املتتتتمع يف استتتتيعاقا  و تتت  يف اآل  ذاتتتت  مشتتتحونة بطاقتتتة متتت  املعتتتاين التتتو ال يصتتتل إليهتتتا إال 

عبقريتهتتا  فهتت  حتتتوي متت  الرتغيتتة والرت يتتة متتا يشتتر  التتنف  أو ير بهتتا  فكلمتتة الكارثتتة  عتتل 

التت    يتصتتور كتتل متتا  تتو  مرعتتة و يتت   وعنتتدما يربطهتتا ابلتتزم  فرمتتة وقفتتة أختترى للفكتتر عنتتد 

مسلمات الد ر  مث ترد مصطلحات "حيوية  األمة  رشد ا  مقياس وتحي   تقتدمها  هنوضتها"  

ويف مقابتتل   وتشتتر  الصتتدر والقلتتة  وتنتتري العقتتل والوجتتدا   ت تبعتتث األمتتل والرجتتاعكلهتتا مفتتردا

 تت ه املصتتطلحات جنتتد األلفتتاظ "أمتتة  غبيتتة  خليقتتة" و تت  تبعتتث الرعتتة يف التتنف  واخلتتوك يف 

واالمشئتتزام يف الفكتتر  و تت  الرنائيتتة الضتتدية املتمرلتتة يف الرتغيتتة والرت يتتة  و تتو األستتلوب   القلتتة

رغبتتة منتت  يف حتريتتك المتتم واستتترارة التتوع  املنشتتود    يف جتتل رستتاالت  ا برا يمتت   التت ي يعمتتد إليتت

فتاملفردات التو تناستة »  مست دما األلفاظ القوية احلساسة الو تتناستة مت  مقاماهتتا وأغراضتها

احلديث ع  حركة اجلهاد والقتاس ال تستعمل يف مقامات الشفاعة أو التهتاين  والكلمتات اخلاوتة 

شتتوق ال توظتت  يف تواألمتتدا  ال تستتت دم يف العتتزاع والتتررع  واأللفتتاظ الصتتاحلة لل اتاملتتود  بتقريتتر 

                                                           
 .187 ، ص2االبراهيمي، اآلثار، ج (1)
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فهتتو بتت لك يوظتت  كتتل لفظتتة يف مقامهتتا املناستتة وضتتم    (1)«نرتتره يف ستتياق التتدعاابت والتتتهكم

 غرضها املناسة.

وال ي يلحظ  قارئ النصو  النررية لإلبرا يمت  سصتو  األلفتاظ واملفتردات  تو استتعمال  

والتتو جيتتئ قتتا عمتتدا »بشتتكل كبتتري لأللفتتاظ املرتادفتتة  و تت  األلفتتاظ التتو تشتترتك يف املعتتىن الواحتتد 

  وختتري مرتتاس ننتتري بتت   تت ا املوقتت   تتو رستتالت  (2)«لتقويتتة أستتلوب  ليزيتتد قتتا أفكتتاره ومعانيتت  وضتتوحا

هللا  ووتتتتلوات متتتت »والتتتتو يقتتتتوس يف جتتتتزع منهتتتتا  (3)املشتتتتهورة " مناجتتتتاة مبتتتتتورة لتتتتدواع  الضتتتترورة "

 –مت  املتإل األعلتى  -طهور ا الرو  والرحيا   وأركاهنتا النعتيم والرضتوا   وحتيتات مكيتات تتنتزس قتا 

ا رستل الرمتة وتترو   وختريات مباركتات يصتدق بر تا  قتاملالئكة والرو ؛ ونفحات ذكيات تغتدو 

ود  ال احلتت  قولتتا الشتتار  بفعلهتتا املشتترو  وستتالم متت  أوتتحاب اليمتت   وغيتتوث متت  وتتوادق الوعتت

ووادق الرعود  ال ختل  وال مت   وسحائة م  الرمتات تنهتل ستواكبها  وكتائتة مت  املبشترات 

 و   يف معضمها مفردات مكملة لبعضها يف املعىن. (4)«تزجى مواكبها

أن  ح  يتحدث عت  خصتم  يرتكتز علتى ألفتاظ  ا برا يم ولعل السمة البارمة يف أسلوب 

شتتتديدة ملتهبتتتة ابلغتتتي  والضتتت ر فريميتتت  فلفتتتاظ حتتتداد ك هنتتتا شتتتفرات ماضتتتية  أو شتتتظا  حمرقتتتة  

حتتتتروك ألفاظتتتت  لتتتتة  ومجلتتتت  مجتتتتر  وعباراتتتتت  اجلارحتتتتة ستتتتياط متتتت  ف ستتتتلوب  عتتتت  اخلضتتتتام يبتتتتدو 

بكرتتتترة عنتتتتد احلتتتتديث عتتتت   ا برا يمتتتت   لعتتتتل  تتتت ا األستتتتلوب الستتتتاخر كتتتتا  ينته تتتت  (5)!العتتتت اب

                                                           
 . 189، ص 2محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(، ج (1)
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لحياة على ا طتالق  ولعتل أرول مرتاس جيستد لألن   رل أكرر األعداع تدمريا  ؛االستعمار الفرنس 

االستتعمار كالشتيطا  ملعتوان »  فيقتوس بكتل شت اعة:(1)ذلك  و مقال  " االستتعمار والشتطيا  "

ل عقل  وم  ذا يرضى بكل لسا   مم وجا امس  يف كل مس   ممقور يف كل نف   مستنكرا م  ك

ع  الطاعو  ال ي يبقى م  السبع  ستبعة  أو علتى الستل الت ي ذتتزس اآلجتاس مت  التستع  إىل 

 .(2)«تسعة؟

عتتتز -فمصتتتطل  الشتتتيطا   تتتو أذم خلتتت  هللا  ؛إهنتتتا جتتترأة كبتتترية يف اختيتتتار  تتت ه املواوتتتفات

ستم  والستل مت  على ا طالق  ولفت  الطتاعو  مت  أفظت  األمتراض فتكتا ابجل شراوأكرر ا  -وجل

  فاستتتتنفر النفتتتوس منتتت  مناستتتبة لتشتتتبي  االستتتتعمار قتتاأستتوئها علتتتى ا طتتتالق  و تتت  مصتتطلحات 

 واسرت ة العقوس  م  مكائده ومسوم .

بتتتل   ردود أفعالتتت  حتتت  يقتتت  يف موقتتت    تتتاع ال يبتتايل بصتتتاحب  وال يهتتتاب ا برا يمتت إ  

انريتتتاال  فتتتانظر إليتت  حتتت  ذاطتتتة الستتتعيد الزا تتتري يف  معانيهتتتافتنرتتتاس عليتت   لفاظتتت يطلتت  العنتتتا  أل

...أتتت كر   شتيو ماضتيك الصتتحايف  ووتحائفك املاضتية التتو هتتاوت يف مرتتل »بعت  خصتومات  

تتتممعمتتتر الز تتتر  وقتتتد ماتتتت، كلهتتتا   !؟ ولتتتو كانتتت، ممتتتا ينفتتت  النتتتاس ملكرتتت، يف األرض!ابلتتتزاس والس 

يطمتت   طبتتاعهم ا فيهتتا يتتوم يتتنك  النتتاس تف  مبتتا بقتت  متت  أعتتداد ا  فستتيحتا  النتتاس إىل متتحفتا

علتتى بصتتتائر م  فيصتتتب  الستتتة والكتت ب عنتتتد م متتت  الفنتتتو  اجلميلتتة  فيشتتتيدو  املعا تتتد العلميتتتة 
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لتعلمهتا  ويقتبستو  النمتتاذ  الرفيعتة متت  تلتك اجلرائتتد... كت  شتريفا ولتتو حلظتة متت  عمترك واعتترتك 

 .(1)«!ق ه احلقيقة

ضتتتد  تتت ا الصتتتحف  الشتتتق   ا برا يمتتت التتت ي يستتتت دم  اللفظتتت  العنتتت   تتت   نتتتا بقيمتتتة 

كانت، ستهاما حارقتة خاوتة عنتتدما ا برا يمتت  فلفتاظ  فرشتق    الت ي خلت  متاض وتحف  أستود

احلقيقتتتة أمتتتام نكشتتت  يتعلتتت  األمتتتر ابلشتتترك والرجولتتتة  حينهتتتا تستتتقس كتتتل القتتتيم  فينتتتزل الل تتتام لت

ال يتترتك ثغتترة يف  ا برا يمتت أ  متت  م رغعلتتى التت  القتتارئ  ولتت  أ  حيكتتم علتتى املوقتت  مبيتتزا  العقتتل

أستتلوب  يرتتتد فيهتتا العقتتل ليفتتت  انفتت ة للشتتيطا  ألنتت  يعتت  املواقتت  العقليتتة التتو يصتتة فيهتتا عصتتارة 

فكره خاوة عندما يتعل  األمر ابحلقائ  ا نسانية والتارذية  واسترارة العقوس  و القيم ا نسانية  

ذات »فترغ فيهتا شتحنات  الشتعورية  فهتت  ة فائقتتة؛ ألنت  يُ يتويل الكلمتة عنايت ا برا يمت ولت لك جنتد 

الت ي (2)«ش   كبري يف نسقها األسلويب وذات قيمة عاطفية وظالس ذاتية يف نسقها التعبريي العتام

والتتتو تعتتتد يف أدب   التتت ي يرتكتتتز بشتتتكل رئيستتت  علتتتى الكلمتتتة  ا بتتتدال األديب هابحتتتتادجيستتتد 

والياقوت والزمرد  ومنها الباق والقامت وقد يكو  للحبتة  حبات العقد منها املاس»مرل  ا برا يم 

قيمة وأثر يف ذاهتا  ولكنها تزداد ق ة وروعة إذا انتظم، م  غري ا م  حبات العقد  وقد تكو  

ة يف ذاهتتتا  ولكنهتتا تكتستتة الرونتت  والروعتتة حتت  ينالتتا االنستت ام وينتظمهتتا متتاحلبتتات ضتتئيلة القي

 .(3)«حس  النس 
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فه  جو ر اللغة وعمود ا الفقري ال ي يركتز عليت   ا برا يم ؛تها العالية عند وللكلمة قيم

فكتتر   تتضتتم  معتتىًن »ألهنتا  ؛لصتة شتتحنات  العاطفيتتة وانفعاالتتت  الشتعورية عتتب رستتالت  ا وتتالحية

  فتتتتواىل األفكتتار بتوالتتد األلفتتاظ (1)«حبتتتا واثختتر ش صتتيا عاطفيتتا  يفتترغ فيتت  شتتحنة شتتعورية قويتتة

ورة ا وتالحية التتو يرغتة يف إيصتتالا إىل القتارئ فستتلوب فصتي  يعكتت  ش صتتية وتتشتكل الصتت

وواعيتة لكتل األستالية الرتاثيتة والتو ترتكتتز   ومستتغرقة يف احلاضتر  موستوعية مشتدودة إىل املاضت 

والتو   أل  األسلوب الفا مت  أكرتر العناوتر الفنيتة حاجتة إىل املو بتة واخلتبة ؛على املو بة واخلبة

  احليتاة  تطورا وتكيفا وارتباطا مستمدا متو إىل حد جيعل  يعتب اللغة موقفا  ا برا يم تتوافر لدى 

ده يستحضر األلفاظ فتتداف  إلي  كمتا تتتداف  جنول لك   كل ما تقتضي  م  مواق  ومشاعر   وم

ومت    تهدفةوتتناسل م  بعضها يف شكل مرادفات تتناس  لت ستيد الصتورة املست  الصور يف ذ ن 

... ولك  ميالد حممد ولى هللا علي  وسلم ال ي جاع ابلدى ودي  احل    و مولد  »ذلك قول  

لكل ما جاع ب  حممد ولى هللا علي  وسلم م  الدى ودي  احلت   فهتو مولتد للصتال  وا وتال  

  الشرائ  السمحة والداية والرمة واخلري والعدس وا حسا  واألخوة وا بة والرف   و و مولد جلمي

 .(2)«الو غريت الكو  وطهرت النفوس  ووحح، احلدود

 «...الرفت   الرمة  اخلري  العتدس  ا حستا   األختوة  ا بتة  الداية»إ  كل   ه األلفاظ: 

تشترتك يف معتا  واحتدة تتدور حتوس اخلتري والرمتة  فقتد تناستل، مت  بعضتها التبع  وتوالتدت مت  

 خدمتتة  تتدك واحتتد  تتو إبتترام وتتورة الرستتوس وتتلى هللا عليتت  وستتلم معتتا  ستتامية وكلهتتا تشتترتك يف
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جيعتتل اللغتتة قتت ا التتتوارد مفعمتتة ابلتتدالالت ا نستتانية  ستت ية ابلتتدفقات  »لإلنستتانية مجعتتاع  فهتتو 

بشتكل    فتوال، مرتبة حسة ما يقتضي  املقتام لتمتر الصتورة اللغويتة يف ذ ت  القتارئ(1)«الشعورية

 .أحس 

أيضتتا علتى الرنائيتات الضتتدية  يصتاس وتوره ال  نيتتة مستتغال متا لتتا  ا برا يمت كمتا يرتكتز 

 ؛م  إيقال موسيق  يزيد يف مشولية املعىن  ويوس  دائرة الصورة الفنيتة  ويكشت  عت  تترادك ذ تا

لتتتتي  جمتتتترد تعتتتتابري  ولكنتتتت  طريقتتتتة تفكتتتتري وتعبتتتتري معتتتتا  طريقتتتتة  »ا برا يمتتتت أل  األستتتتلوب عنتتتتد 

 .(2)«لإحساس  وختيل ومتر

فتتاملرأة  » تتو قولتت :  ا برا يمتت الضتتدية يف أستتلوب  اتولعتتل ختتري مرتتاس جيستتد  تت ه الرنائيتت

والرجتتل  واألمتتري واملتت مور  واحلتتر والعبتتد  والكبتتري والصتتغري  واألب واالبتت   واجلتتار وجتتاره  والعتتريب 

يف عيشت    واألع م   واألجري واملستت جر  والغتا والفقتري  كتل أولئتك أوتب  راضتيا حبالت   انعمتا

  و تتت ه الظتتا رة تستتتمى كمتتتا  تتو معتتتروك يف البالغتتتة (3)«ستتعيدا يف حياتتتت  اثمنتتا متتت  ظلتتتم خليطتت 

 العربية يف علم البدي  ابلطباق.

وإع تتتتاب بررائهتتتتا وغنا تتتتا ووفتتتترة   تصتتتتدم  د شتتتتة يف تنوعهتتتتا ا برا يمتتتت والتتتتدارس أللفتتتتاظ 

دمتة فكتره  فينبهتر خلتطويعهتا  يفقتة اللغتة  وقدرتت  اخلار  ناوتيةل ا برا يمت ظاللا  فيشعر ابمتالك 

ملتتتا يتولتتتد عتتت  ارتباطهتتتا متتت  مجتتتاس يف الفكتتتر  وقتتتوة يف احلتتت   فتتتانظر متتترال روعتتتة تركيبتتت  يف الفقتتترة 
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التتوح  أولتت  رؤ  منتتام   قأولتت  قطتترة  وعصتت  التتري  مبتتدؤه نستتمة  ووتتاد ز وتتبية املتت »التاليتتة: 

وبعد تلك البدا ت ينهمر املاع  أو تعصت  األعاوتري أو يتتواتر التوح   فتال ع تة إذا كتا   ت ا 

 .)*(( 1)«االجتمال فتحا لباب  وعنواان لكتاب  ومقدمة لنتائم

األدب ففتت  ربت، األركتتا   ابستت  األغصتا   قتتوي التتدعائم   اأمتت »ويقتوس يف موقتت  اثختر: 

ثري الري  والغلة  هندك إلي  ألن  يف ذات  غاية سياسية  ونريده ألن  تراث روح  حمفوظ األووس  

حصتتتية  وختتتت  إليتتت  قلوبنتتتا ألنتتت  كنتتت  احليتتتاة  ولغتتتة التعبتتتري الصتتتادق عتتت  مجالتتتا البتتتا ر  وجاللتتتا 

ف  بتت  أ  يكتتو  الوستتيلة و تتو الغايتتة  وخادمتتا و تتو امل تتدوم  ونطمتت  أ  نتتراه رفيقتتا  القتتا ر  لتت ا نت تتر 

 .(2)«تساعدهو فلسفة يساعد ا لل

حلمتل رؤيتت  الفكريتة حتوس األدب يتبت   ا برا يمت إ  املت مل يف   ه األلفاظ الو اختار تا 

فكل احلروك عنتده »ل  من  القراعة األوىل أن  يصطف  حروف  اوطفاع فتستوي متناسقة مت اذبة 

 (3)«حبتات العناقيتد الصتافية  لك هنتا جيتاور بعضتها بعضتا  حتحت  منحوتتة مت  الفصتاحة العاليتة 

التتو تتناستت  متت  بعضتتها لتعطتت  وتتورة العنقتتود املشتتهية  فتتاحلروك التتو اجتمعتت، يف عبتتارة "مجالتتا 

البا ر" تكاد تكو  نفسها يف العبارة املوالية "جاللا القا ر"  وبعبقرية فريتدة استتطاع، أ  ترستل 

صتتتورة تكتتتاد فيهتتتا احلتتتروك أ  تنطتتت  عتتت  مميتتتزا يت ستتتد يف قمتتتة اجلتتتالس بأتكيتتتدا يف العبتتتارة األوىل 

 ا برا يمت مكنوهنا قبل أ  تستوي األلفاظ كاملتة مرتبتة يف مقامهتا الصتحي   و ت ه ميتزة يف أدب 
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األدابع ر إال لقلة م  قد  م  البهاع يبلغ قا ال روة يف ا بدال ال ي مل يُ  انسي »حبيث أتيت حروف  

 .(1)«واملرتسل  قد ا وحديرا

حبيتتث أنتت    تلفتتت  خاوتتية الدقتتة يف ألفاظتت  ا برا يمتت إ  متت  يتتبتت  ستتلطا  الكلمتتات عنتتد 

يف املعتتايري والقتتوان   يعتت  لكتتل كلمتتة مكاهنتتا املناستتة يف املوقتت  املناستتة دو  أ  حيتتدث خلتتال

أ  نستتتتبدس كلمتتتة مكتتتا  أختتترى لوجتتتدان ا – متتت  املواقتتت  رييف كرتتت -اللغويتتتة حبيتتتث أننتتتا إذا أردان 

فالكلمتات قتد تتشتاب  يف الداللتة علتى املعتىن    مت  معتا  ا برا يمت   تؤدي ما أراده لتا عاجزة أ

  واألمرلتتة علتتى ذلتتك كرتترية  يقتتوس متترال متحتتدر عتت  الشتتباب ا فصتتا  عنتت ولكنهتتا ال تستتتوي يف 

أمترلتتت  بتتترا ابلبتتتداوة التتتو أخرجتتت، متتت  أجتتتداده أبطتتتاال  متتتزورا عتتت  احلضتتتارة التتتو رمتتتت   »اجلزائتتتري: 

ور ا ف رختت، أعصتتاب   وأنرتت، مشائلتت   وخنرتت، طباعتت   وقيدتتت  سيتتوط التتو م  وجمتت، يف نبعتت  بقشتت

  فتإذا حاولنتا أ  (2)«الطا ر السموم  وأذ بت، منت  متا يت  ة القفت  مت  األستد يف فس ووتولة

نستبدس كلمة البداوة بكلمة "البيئة" على سبيل املراس  فإ  املعىن ال ذتل ابلقتدر الت ي يتنحس يف 

أل  البتتداوة  تت  مستتر  الشتتعر العتتريب كلتت   فتتالنيب وتتلى هللا عليتت   ؛ن  ويف قيمتت  ويف مشوليتتت مضتتمو 

وسلم نش  يف ابدية با سعد  واألمري عبد القادر فاخر الفرنسي  بفضلها  وما م  عية فيها إال 

  فكان،   ه الكلمة مراال ملا يدور ب  الفصحاع يف عصر م  العصور  (3)والبدراملروعة وا قدام 

أما كلمة البيئة فه  تفتقد إىل ما حتمل  البداوة م  قيم ومرل ورجولتة  مث أننتا إذا أردان أ  نستتبدس  

كلمة األسد في حيوا  اثخر فإ  السياق سيتغري مهما كان، طبيعة احليوا  امل تتار  أل  األستد 
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واانت  وارتباطت  ابلرجولتة أمتر يزيتد يف قيمتهتا علتى عكت  أي حيتوا  اثختر  واألمرلتة  و سيد احليت

لغتتة علتتى  تت ه الدقتتة يف اختيتتار األلفتتاظ كرتترية وعديتتدة  وإمنتتا أردان فقتتس أ  نتتبم  تت ه الستتمة يف 

فإذا قتا تكتستة بعتدا متطتورا أبعتد متا يكتو   ألن  استطال أ  يضف  روح  على لغت ا برا يم ؛ 

القاموستتية املباشتترة  لغتتة االنطتتالق العفتتوي التتو احتتتد فيهتتا اللفتت  ابلشتتعور احتتتاد اجلستتد  عتت  اللغتتة

 .ابلرو 

الو تشرك األدب العريب فسلوب  القوي األويل  وفلفاظت   الغايةلك ت ا برا يم وقد بلغ 

رك مل ة التتو إ  نزعتت، بعضتتها متت  حمتتيلكقطتت  الغيتتار األوتت»بهتتا يالدقيقتتة ا كمتتة يف  انستتها وتراك

مل تت ت  مواضتعها التو وضتع،  -م  قطت  أخترى أجنبيتة عنت   -يعمل  وإ  عوضتها بسوا ا في  

 .(1)«!لا  ومل تستقر يف مستقر ا ال ي  يئ لا مبقدار معلوم  فال تصن  أيضا ل ا ا رك شيئا

حتت  أننتتا   والنمتتاذ  لتت ه الستتمة غزيتترة غتتزارة فكتتره الستت    ومتنوعتتة تنتتول مع متت  اللغتتوي

نقتت  أحيتتاان عنتتد بعتت  الفقتترات التتو  ستتد مجيتت  اخلصتتائ  الفنيتتة التتو تتترتبس ابلوحتتدة اللغويتتة 

م  بث روح  احلسية يف ألفاظ   ا برا يم مب تل  حقولا الداللية وأنظمتها الرتكيبية  فقد متك  

الت ي متركتزت فيت   القاموسية ف خرجها م  عتبتها املع مية ومنحها بعدا فكر  يتناس  مت  املوضت 

 اجلملة.

ولنق  عند   ا األمر بوضو  ونت مل بع  الكلمات الو وردت يف اثرره و تاومت عتبتهتا 

بفضتل قدرتت  علتى ابتكتار املعتاين  فاستت اب، لت   ا برا يمت القاموسية إىل أبعاد أخرى أراد ا لا 
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يفهتم النتاس مت  اندي القلتم أنت  أيهتا ا ختوا  التزمالع  ال »بفضل عبقرية اللغة  فانظر مرال قولت : 

متحتت  لألقتتالم يضتتم أنواعهتتا وأشتتكالا وتطتتورات جوا ر تتا علتتى التتزم  متت  القصتتة إىل التت  ة  

أن  ش ع غري ذلك  فما  و   ا الشت ع؟ لقتد أحستنتم و تديتم إىل  -على األقل  -وإمنا يفهمو  

  اند كتتالنوادي  وجئتتتم الطبيتتة متت  العمتتل حيتتث مل تقيتتدوه مبكتتا   فتترفعتم بتت لك أو امتتا منهتتا أنتت

بكماس يظن  الناس نقصا  و و أن  فكرة حملها القلوب الواعية  ومظهر ا المم الساعية  وبقت  أ  

املعتتىن املباشتتر للقلتتم ككونتت     إنتت  يريتتد أ  جيعتتل القتتارئ يت تتاوم(1)«يعتترك النتتاس اثرر تتا الظتتا رة

وأوس  مشولية  ويتض  ذلك أكرر  اما يرغة يف إعطائ  بعدا اثخر أكرر حتضرً  وسيلة للكتابة بقدر

 .(2)«إ  يف العراق جفافا ال حتيي  إال غيوث املداد م  األقالم الراشدة»ح  قاس: 

بعتتدا اثختتر  تتاوم معنا تتا احلقيقتت   ا برا يمتت والشتتك أ  األقتتالم يف  تت ا املوضتت  قتتد ملهتتا 

املباشتتتتر والتتتت ي يتمرتتتتل يف تلتتتتك الوستتتتيلة التتتتو تستتتتتعمل للكتابتتتتة والتتتتدليل علتتتتى ذلتتتتك أنتتتت  ووتتتتفها 

ابلراشتتتدة  و تتت  الصتتتفة التتتو تتعلتتت  اب نستتتا  ممتتتا يتتتوح  بتشتتتبي  حتتت ك أحتتتد طرفيتتت  علتتتى ستتتبيل 

متتا نتود أ  نتتبم  وقت  بقتدرهنتتدك إىل دراستتها يف  تت ا املال االستتعارة املكنيتة  و تت  الظتا رة التو 

يف ألفاظتتت  فتنقلتتتة إىل حمستتتوس مفعتتتم ابحليتتتاة بعتتتد أ    ا برا يمتتت تلتتتك التتترو  احليويتتتة التتتو يبرهتتتا 

ألن  يسعى دائما إىل بث  ا برا يم ؛  و  ا األسلوب يكرر بقوة يف أدب اكان، مجادا ال قوة ل

علتتتى معرفتتتة ابلغتتتة ف  النفتتتوس ومتتتا حروتتت  علتتتى انتقتتتاع الكلمتتتات إال دليتتتل »  احليتتتاة يف النفتتتوس
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  و تو يتتدرك متتام ا دراك ف  لكتتل  (1)«واألذ تا  ال تصتتفو إال إذا وتف، الكلمتتات مت  الشتتوائة

إ  الفتارق بت  »وتركيبها املميتز الت ي يؤ لهتا حلمتل معتىن مت  املعتاين يقتوس:   كلمة ميزاهنا اخلا 

  إنت  يريتد أ  يلفت، نظتر القتارئ (2)«لفظ  العرب والغرب نقطة  وفيها كل السر  وفيها كل الشر

منهتتا الكلمتتة األوىل وبتت لك  ت  أ  ب   إىل  تت ه النقطتتة الستتوداع التتو ميتتزت كلمتتة العتترب عتت  الغتترب فت تت

ورمبا حامت على الكلمة املضتادة للشتر و ت  اخلتري  يف حت     تبأت م  الشر ال ي يسترت خلفها

  وكلمتتة الشتتر  نتتا كلمتتة كانتت،  تت ه النقطتتة مصتتدر شتتر كبتتري حينمتتا وضتتع، علتتى حتترك العتت 

كتتل متتا ينفتتُر التتنف  متت  ل تشتتمئز منهتتا النفتتوس  وحتت  جتتاورت كلمتتة الغتترب فتتإ  جمتتاس مشوليتهتتا

منطلتت  متتا حتملتت  كلمتتة الغتترب متت  معتتاين االستتتعمار ومتتا يصتتاحبها متت  كتتل متتا  تتو ستت ع ومنفتترد 

 ومشمئز.

 تتت يت مرتبتتة منتظمتتةللحتتروك وبراعتتت  يف خلتت  االنستت ام بتت  كلماتتت  ل ا برا يمتت إ  انتقتتاع 

تستتتتمد ظاللتتتا وخطتتتتوط ألواهنتتتا متتت  تناستتتتقها وتوامهنتتتا وساوتتتة حتتتت  نت متتتل التوميتتت  املوستتتتيق   »

 تتو قدرتتت   ا برا يمتت   ولعتتل متتا يتفتتوق فيتت»التتو يضتتفيها علتتى مصتتطلحات   (3)«واألضتتواع النفستتية

علتتتتتتى توظيتتتتتت  املفتتتتتتردات توظيفتتتتتتا موستتتتتتيقيا  متتتتتت  حستتتتتت  التتتتتتربس بينهتتتتتتا  وبتتتتتت  املعتتتتتتاين  والستتتتتتمو 

مرتبتتتة البيتتتا  الستتتاحر  غتتتري أنتتت  مل يكتتت  يصتتتطن  ا ستتتنات الرقيلتتتة التتتو تفستتتد إىل  (4)«ابألستتتلوب

التتو مل ختتتل متت  بعتت   تت ه »و (5)املعتتاين إال حتت  كتتتة بعتت  األحاديتتث حتتوس "ستت   الكهتتا "
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التتو  عتتل الكتتالم كاجللبتتاب املرقتت   أو الرتتوب املمتتزق التت ي حيتتاوس وتتاحب  تزيينتت   الناشتتزةر املظتتا 

أل  ذلتتتك  ؛  فيظهتتتر عيبتتت  مب تتترد النظتتتر إليتتت   وحيتتت  النتتتاظر أ   نتتتاك تكلفتتتا وتصتتتنعا(1)«ابلرتقيتتت 

يصاحب  أحياان ابتدال لف  ووضع  يف غري مكانت  املناستة  فيصتب  احلتديث أوتوار موستيقية بتال 

أل  حروتتت  علتتتى الزخرفتتتة يف  ؛ا   غتتتري أ   تتت ه الستتتمة اندرة يف اثرره إال متتتا ورد عفتتتو اخلتتتاطرمعتتت

 بع  األحيا  جاع عفو اخلاطر ودو  إفراد.

متت  حيتتث التنتتول والتوستت  جيتتد ا تصتتة يف جمتتاالت  تلفتتة   ا برا يمتت واملتتتمع  يف ألفتتاظ 

إبداع  الفكري  وال ذلتو قاموست   مها الطاب  ا والح  ابعتباره الدك املسطر يفظحتمل يف مع

اعتبتار ثقافتت  الدينيتة الواستعة  ومت   ىاللغوي م  األلفاظ الدينية املستتقاة مت  الترتاث ا نستاين علت

فتعامتل مت   ت ا اللفت   (2)أمرلة ذلك أنت  حتتدث عت  العيتد يف مقتاس بعنتوا  مت  "مت  وحت  العيتد"

  وررة إىل احلتتز  والنكتتد  و تت  ميتتزة مستتترتة تعتتامال واستتعا  وبتتث فيتت  روحتتا متحولتتة ررة إىل الفتتر 

ويلوهنتتا فلتتوا  متعاكستتة متضتتادة ليشتتكل  ا برا يمتت  خلتت  معتتاين بعتت  املفتتردات التتو يوظفهتتا 

ودمة للقارئ الت ي تنشتر  وتدره للفظتة العيتد بكتل متا حتمتل مت  فتر  وستعادة مث ينتد و حت  

الشتتم   -متتا ولتتدت  تت  بتت  أبتتوي  إنتتك يتتوم كتتاأل م  متت  عتتام كتتاألعوام  ولتتدت ك»يقتترأ قولتت : 

بشتت ع منهتتا  -لتتوال التتدي  والعتترك  -بتتك دوهنتتا عتترق  تلتت  عنهتتا  ومل تتميتتز ينتتزل مل  -واألرض 

  و نتا يتدف  القتارئ (3)«ر  ومنا ال منك الصتفو والكتدرر  رائ  على قد  ف ن، مرلها غاد على قد  

لكلمتتة العيتتد  فتترتاه يسرتستتل يف  ا برا يمتت إىل ستتؤاس حتمتت  حتتوس  تت ا املعتتىن الغريتتة التت ي لفتت  
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واحلقيقتة  ت  أين متا ملت، كلمتا أوتل  »القراعة ابحرا عت  ستبة  ت ا ا لتزام املفتعتل فتإذا بت  جيتد: 

عيدا م  أعيادان الدينيتة أو القوميتة  أظلتتا معت  ستحابة مت  احلتز  حلتاس قتوم   ومتا  تم عليت  مت  

 فتتضت  بت لك الرؤيتة للقتارئ (1)«وبقتاتالت اذس واال الس والبعد ع  الصتاحلات  والقترب مت  امل

يستتتل متت  العيتتد معانيتت  املوحيتتة ابخلتتري والفتتر   وينفتتث فيتت   ا برا يمتت ويفهتتم الستتبة التت ي جعتتل 

وأىن لت  أ  يشتعر »فال جيد للعيد ولة م  وتالة المتوم:   روح  احلزينة املتحسرة على حاس األمة

بفعتل قدرتتت  اللغويتة وا حيائيتة التو  عتتل  (2)«مبرتل تلتك املعتاين وقتد وتتارت منستوخة نستو تعطيتل

 ا ابلشكل ال ي يريد  ويشحنها ابملعىن ال ي يلي  ابلقالة اجلديتد دير يف فكره يلعبة م  الكلمة 

 ضم  مشولية ا بدال.

تشتعة اللغتة ا ال حتدود لت   متشتعبً  اواسعً  افسيحً  امً تعال ا برا يم عامل املفردات عند كا  

للغتة الضتاد خاوتية متفتردة مت  العلتو  ا برا يمت وحقولا املعرفية  فقد أعطتى يف حقولا الداللية  

واألمهيتتة جعلتتت  يتمرتتل قوانينهتتا وحيستت  ستتكبها إىل درجتتة عاليتتة عكستت، موستتوعية ش صتتيت  التتو 

ثقفتتت، أدب القتتتراث  وعرفتتت، بيانتتت  ووعتتت، أستتتراره  وتوغلتتت، يف علتتتم احلتتتديث واستتتتوعب، أفكتتتاره 

ة عديتتدة ال  كتت  عتتد ا وال غرابتتة أ  يتوستت  حبتتره اللغتتوي فيشتتمل ومعانيتت   ف تتاض يف علتتوم كرتتري 

حيس  استغالس قاموس  اللغوي    فصيحةرجل ذو بالغة  -حب   - جل العلوم دو  إطناب  فهو

ابملوستتتيقى  واملعتتتىن والتتت اكرة والبستتتاطة والزخرفتتتة والصتتتورة والفكتتترة »فتتضتتت  ألفاظتتت  ابلقتتتيم وتقطتتتر 
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فاستتطال أ    (1)«لغنتائ  والعبتارة الصترحية والكنايتة واللتو  والضتوع والقتوةوالرتكيز ا والدراميةوالقوة 

 .عليها مبا استحدث  فيها م  معا  وقيم يرتك بصمات يتحدى النماذ  العربية العالية  وأ  

 الرتاكيب: -5

   فالنتتتت، لتتتت  ألفاظهتتتتا وتراكيبهتتتتا متتتت  كرتتتترة متتتتا اغتتتترتك متتتت    انوتتتتية اللغتتتتة ا برا يمتتتت ملتتتتك 

  ومتتا انتهتتل متت  أستتلوب القتتراث  الكتتر  واحلتتديث النبتتوي الشتتري   ا ستتالم  األوتتيلالرتاث شستت

ابخلفتة  اوما استزاد م  أمهات الكتتة ومصتادر ا وعلومهتا يف  تلت  ااتاالت  ف تاع أستلوب  مميتز 

جزالتتة األلفتتاظ وقوهتتتا  وتناستت  العبتتارات و انستتها وآتلفهتتا  وكتترم املعتتاين » والقتتوة والروتتانة  جتتزال

 .(2)«وعلو ا وأتلقها  وأوالة اللغة وف امتها

اللغتتتة املتميتتتزة  تتت  غايتتتة ومبتغتتتى األديتتتة املبتتتدل يف كتتتل عصتتتر  ففيهتتتا تظهتتتر »وال شتتتك أ  

و تت  الستتمة التتو  ؛(3)«املزيتتة  وقتتا يتتت تى التميتتز واخلصووتتية  وعليهتتا تتتنعك  الباعتتة يف الصتتنعة

القا م   اور الكلمات إىل بعضها البع    وتت مل قا لغت   انطا برا يم يكتس  قا أسلوب 

 وووال إىل وورة واضحة مت لية الداللة.

ورغتتتم قيمتتتة الكلمتتتة يف العمليتتتة ا بداعيتتتة إال أهنتتتا ال تكتستتتة جاللتهتتتا ا حيائيتتتة إال حتتت  

تت تتاور متت  بعضتتها التتبع  يف عبتتارات وتراكيتتة خاوتتة  وفتت  معتتايري وقتتوان  لغويتتة حمتتددة تتتبم 

عبتتد لتتا ااتتاس لتبتتو  مبكنوانهتتتا وفتت  الستتياق التت ي قيلتت، فيتت   و تتو متتا يؤكتتده وظيفتهتتا  مث تفتتت  
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أ  األلفتتاظ املفتتردة التتو  تت  أوضتتال اللغتتة مل توضتت  لتعتترك معانيهتتا يف »يف قولتت : القتتا ر اجلرجتتاين 

 .(1)«أنفسها ولك  أل  يضم بعضها إىل بع   فيعرك فيما بينها فوائد

أل   ؛نقتت  أمتتام كتتالم ستتليمجيعلنتتا   لتتي  مقياستتا غتتري أ  ضتتم الكلمتتات إىل بعضتتها التتبع

اجلوانتتة يف دراستتة  أ تتم»التتدك األساستت  لتت ا الضتتم إمنتتا  تتو الووتتوس إىل املعتتىن  فهتتو يعتتتب متت 

التتت ي يتتتتم بتتت  املرستتتل واملتلقتتت   والتتت ي يستتتعى فيتتت   تتت ا األختتتري إىل إدراك  (2)«االتصتتتاس اللغتتتوي

 .مقاود املرسل ابلتنقية ع  املعىن ال ي ينب  م  الرتكية اللغوي ال ي يصنع  املرسل

عقبتات حتتوس دو  جنتا  مشترول االتصتاس  و ت ه العقبتات إمتا أ  تترد  املرستل وقد تصتادك

إ  اللغة قد تكو  وسيلة إىل إخفتاع املقاوتد احلقيقيتة لتدى ف ما العمد  ف»وإما ع  غفلة    عمدا

  وأمتتتا (3)«املرستتتل وتضتتتليل املتلقتتت  ... أو بواستتتطة وتتتور أستتتلوبية خاوتتتة كا لغتتتام والتعميتتتة متتترال

الغفلة فقد أييت خفاع املعىن بسبة جهل املرسل للقواعد النحوية أو العرفية  الو  عل الكالم إمتا 

تايل فاااس مفتو  أمام املتلق  لي وض يف معاني  دو  عقبات  وإمتا سليما وحيحا واضحا  وابل

مت  اللتب  الت ي لت  أستباب  املتعتددة واملتعلقتة إمتا  تعرتيت فاسدا متحوال بسبة بع  الرتاكية الو 

بعية يف املرسل أو املتلق   وهندك م  كل ذلتك إىل تبيتا  أ  الصتحة  ت  أستاس جتودة الكتالم 

  وخنتتت  ابلدراستتتة أمتتتري البيتتتا  حممتتتد البشتتتري طلتتت  بتتت   تتتو فضتتتاع ا بتتتدال ره اخلفتتت  التتت ي ينو وجتتت

 ا برا يم .
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وتراكيب  مسايرة للنحتو العتريب علتى أوتول  وعروقت    ا برا يم وال نسهة إذا قلنا ف  مجل 

صتتتها الدراستتتات وال نستتترك إذا قلنتتتا أننتتتا  كتتت  اعتبار تتتا مصتتتدرا الستتتتنطاق قواعتتتد جديتتتدة مل خت

ذيتل إليتك أنتك أمتام عبتد احلميتد كاتتة أو ابت  املقفت  »إذ مب ترد أ  تقترأ اثرره  النحوية م  قبل 

يف تقستيم  املنطقتت  للعبتتارة  والتترتادك الصتتويت  أو اجلتاح  يف إستتهاب  وتكتتراره وإتيانتت  ابألضتتداد  

أو بتتتدي  الزمتتتا  وابتتتت  العميتتتد يف ستتت ع  وجناستتتت  وطباقتتت  وتشتتتبيهات  وإيتتتتراده لألمرتتتاس واالقتبتتتتاس 

ذيتتل »إملامتت  الواستت  للغتتة جعلتت  عاملتتا يف أوتتولا وقوانينهتتا حتت  أنتت    ف(1)« متت  التترتاثوالتضتتم 

 .(2)«إليك إذا حتدث أنك أمام حكيم م  حكماع العرب وخطية م  خطبائهم

واستتبيا    واستقراع تراكيبها  وقبل الولو  يف استحضار مناذ  تطبيقية الستنطاق مضامينها

جيتتتدر بنتتتا أ  نقتتت  وقفتتتة منتتتيس قتتتا اللرتتتام عتتت  مصتتتطل    يف التتتربس بتتت  الطتتترف  ا برا يمتتت براعتتتة 

  ا برا يمتتتت "الرتاكيتتتتة" بصتتتتورة  تصتتتترة حتتتت  يتستتتتىن لنتتتتا استتتتت را  أ تتتتم مساهتتتتتا املشتتتتكلة للتتتتن  

ذلك اجلانة م  النحو ال ي يصت  القواعتد »يعد  -syntaxمج  تركية -ومصطل  تراكية 

  ويتداخل مصطل  الرتكية م  مصطل  (3)«م  الوحدات الدالةالو يتم بواسطتها أتلي  اجلمل 

النحو ال ي مل يك  ذت  بدراسة املركة م  الكالم وحده  بل كا  يتناوس مجي  مظتا ر الكتالم 

 .(4)ةم  مفردات وتراكي

                                                           
 .225-224محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص (1)

 .87/190، 1شكري فيصل، قضايا الفكر في آثار اإلبراهيمي، الثقافة ع (2)

(3) Jean Dubois et autres, Dictionnaire du linguistiques p480. 
 .5ينظر، كمال قادري، التركيب النحوي في اآليات المدنية في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، ص (4)
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 تتاورة ونظامهتتا التتت ليف  املعتمتتد تعلتتم الرتاكيتتة يتتدرس العالقتتات الناشتتئة بتت  املفتتردات املو 

العالقتتتتات الناشتتتتئة بشتتتتكل مطتتتترد بتتتت  الصتتتتيغ الصتتتترفية أو »علتتتتى التناستتتت  املنطقتتتت   كمتتتتا يتتتتدرس 

  (1)«الكلمتتات التتو تظهتتر يف تراكيتتة اللغتتة  كمتتتا يعتتا دراستتة نظتتام وأتليتت  الكلمتتات يف مجتتتل

فرة يف اآلرر افنواعهتتا املتتتو ة ستيكو  منصتتبا حتتوس اجلملتتة ا برا يميتتوعليت  فتتإ  ا تمامنتتا ابلرتاكيتتة 

ة العاكسة أل م األبعاد الداللية وا حيائية ابعتبار ا وليدة الرتاكية  ول لك ستنق  أوال ا برا يمي

 .هعند بناع اجلملة يف اثرر 

 :اإلبراهيميبناء اجلملة عند  -أ

والتتتو    ة التتتو وردت يف اثررها برا يميتتتق بعتتت  اجلمتتتل استتتتنطإىل ابحتتتث نستتتعى يف  تتت ا ال

وضتتتمنها روحتتت  ا وتتتالحية املتشتتتبعة   كلفهتتتا حبمتتتل رؤاه وأفكتتتاره  وشتتتحنها بعواطفتتت  وانفعاالتتتت 

ابلتتترتاث ا ستتتالم  األوتتتيل  وابلفكتتتر العتتتريب العريتتت  ابعتبار تتتا البنيتتتة التعبرييتتتة التتتو تضتتتم قاموستتت  

أو  فاجلملتتتتة  تتتت  احلتتتتد األدىن متتتت  الكلمتتتتات )منطوقتتتتة»  اللغتتتتوي بكتتتتل ألفاظتتتت  وتراكيبتتتت  ووتتتتوره

  وقتتد تتترد  تت ه اجلملتتة فعليتتة عنتتدما يكتتتو  (2)«مكتوبتتة( التتو حتمتتل معتتىن حيستت  الستتكوت عليتت 

 تت  متا كتتا  »أتختر  أو دس علتتى الت ديتد  يقتتوس امل زومت  معرفتتا اجلملتة: أو املستند فعتال  تقتتدم 

  كمتا قتد تترد (3)«فيهتا أم مل تتغتريُه املسند فيها فعال سواع أتقدم املسند إلي  أو أتخر  تغريت وتور 

امسيتتة  عنتتدما يتصتتدر ا استتم  غتتري أننتتا ال هنتتدك يف  تت ا املقتتام إىل توضتتي  أنتتوال اجلملتتة بقتتدر متتا 

                                                           
 .232، ص1988، 1زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، مكتبة األنجلو المصرية، ط (1)

 .1/32ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )د.ت(،  (2)

 .47، ص1964، 1بيروت، ط ، صدا،مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، المكتبة العصرية (3)
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الغايتتتة األوىل لكتتتل نظتتتام  تتتوي  إذ يعمتتتل علتتتى كشتتت  »فهتتت   ؛نستتتعى إىل إبتتترام مفهومهتتتا العتتتام

متت  ختتتالس النظتتتام  تركيبهتتا  وحيتتتاوس أ  يتتربس بتتت  الصتتورة الصتتتوتية املنطوقتتتة لتتا واملعتتتىن املتتراد منهتتتا

 .(1)«العقل  ال ي حيكمها

يرتكتتتتز يف األستتتتاس علتتتتى اجلملتتتتة مب تلتتتت  أنواعهتتتتا   ا برا يمتتتت إ  التتتتن  النرتتتتري يف اثرر 

أبعاد ا الداللية م  خالس مجلة و   وسنحاوس أ  نستنط    ه اجلمل ونكش  ع  بنيتها الرتكيبية

 .م  النماذ  التطبيقية

 اجلمل الفعلية: -ب

ف جتتاد اختيتتار األلفتتاظ  وأتقتت  ربطهتتا   اللغتتة العربيتتة إىل حتتد ا بتتدال ا برا يمتت لقتتد أتقتت  

  فكتا  (2)ببعضها البع   وسعى إىل إبرام أفكاره فسلوب جيم  ب  العناية ابلفكرة واللفظتة معتا

وكتا  متكنت  مت  األدب العتريب ابرما يف »ابجلملتة  متمكنا م  كل القواعد النحوية والصرفية املرتبطة

أسلوب األداع  وطريقة ا لقاع  واحل  أ  الرجل رمق بيتاان ستاحرا  وأتنقتا يف العبتارة يت كران فدابع 

 4.(*)(3)«يف أم ى عصور ا يةالعرب

وجتتدان ا أقتتل كًمتتا متت  اجلمتتل  ا برا يمتت وإذا تصتتفحنا اجلمتتل الفعليتتة التتو وردت يف اثرر 

أتيت يف مجتتتتل قصتتتترية خفيفتتتتة  وعبتتتتارات مستتتتبوكة متالئمتتتتة » اللغويتتتتة ااالمسيتتتتة  أل  معظتتتتم تراكيبهتتتت

                                                           
 .9، ص1983القاهرة،  محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والداللة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، (1)

 .235ينظر، محمد مهداوي، اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص (2)

 مقدمة آثار محمد البشير اإلبراهيمي، اآلثار. (3)

 قول للشيخ محمد الغزالي )رحمه هللا( في وصف تحكم اإلبراهيمي من ناصية اللسان العربي. (*)
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الفواوتتتتتتتتتل وا يقتتتتتتتتتال  متتتتتتتتت  ميتتتتتتتتتل إىل ا طنتتتتتتتتتاب يف أغلتتتتتتتتتة األحيتتتتتتتتتا   إذ ينتتتتتتتتتزل إىل الووتتتتتتتتت  

  املعتتتىن املطلتتتوب  وذلتتتك متتتا يتتتدف  بتتت  إىل تكتتترار املعطوفتتتات شتتتر املستفي  وتقصتتت  التتتدقائ  يف 

 .(1)«واملرتادفات والنعوت

التتو حتتر  فيهتتا علتتى وتتة مفرداتتت  يف قوالتتة املميتتزة وخنتتتار متت  روائعتت  النرريتتة  تت ه الفقتترة 

يعتتتز علتتتى  تتت ا القلتتتم التتت ي ال يكتتتاد جيتتت  متتتداده  وال »أستتتلوبية مرتبتتتة ومنتظمتتتة ومجيلتتتة  يقتتتوس: 

تنقط  م  القرحية أمداده  أ  تصاب تون  العزيزة يف مناط أملها بل يف نياط قلبها فال يسم  لا 

 رس  وال يصر بكلمة على طرس.ج

يعز علتى  ت ا القلتم الت ي بتراه البتارئ لينضت  العستل املصتفى للمقستط   وينظت  الصتاب 

غايتهتتا  إىلواحلنظتتل للقاستتط   ويرستتل احلمتتم متتدرارا علتتى املستتتعمري  أ  تنتهتت  مظلمتتة املنصتت  

شتعواع علتى التعنت،  الشنعاع م  موت الغربة  ومهانة األسر  وتعن، االستتعمار  فتال يشتنها غتارة

 .(2)«واملتعنت 

تراكية متناسقة يف أسلوب مميز بلغة واضحة غنية مب تل   ا برا يم إن  منوذ  يصور في  

والتتتو تعرتيهتتا األفعتتاس بزختتتاع لتصتتور األحتتتداث  وحتتترك التتتن    التشتتكيالت املركبتتة للبنتتتاع اللغتتوي

فتتتا  علتتى املعتتاين التتو حيملهتتا  وانظتتر حركتتة متناستتقة تتتدف  ابلقتتارئ إىل أغتتوار التتن   ومتت  مث االن

 حتت  ينستتة «يعتتز علتتى  تت ا القلتتم التت ي ال يكتتاد جيتت  متتداده»يف الرتكيتتة األوس اجلمتتاس الفتتا 

نفستت   فكتتا  إبمكانتت  أ  يقتتوس: "يعتتز  ا برا يمتت اد ابلقلتتم  تتو الفعتتل يعتتز إىل القلتتم رغتتم أ  املتتر 
                                                           

 .236محمد مهداوي، اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص (1)

 .636، ص2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)
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األختتري مجتتادا إال أ  الفعتتل مل يفقتتد  علتت " غتتري أنتت  أوتتر علتتى التستترت خلتت  القلتتم  ومتت  كتتو   تت ا

 يف تستتت ري اللغتتتة ا برا يمتتت وجستتتد براعتتتة   دوره التتتوظيف  ابلقتتتدر التتت ي رفتتت  متتت  أستتتلوب التتتن 

خلدمت   مث يكرر   ه اجلملة مرت  ليؤكد إوراره على تصوير ما ذتلم يف نفست  مت  حتستر وأمل ملتا 

 اثل، إلي  تون  العزيزة جراع املستعمر الغاشم.

أمهيتتتة اجلمتتتل الفعليتتتة يف إبتتترام األحتتتداث وتنوعهتتتا داختتتل التتتن   فتتتانظر متتترال قولتتت : وتتتتبم 

رمضا  نفحة إلية هتة على العامل األرض  يف كل عام قمري مرة  ووتفحة مساويتة تت لتى علتى »

أ تتل  تت ه األرض فت لتتو لتتم متت  وتتفات هللا عطفتت  وبتتره  ومتت  لطتتائ  ا ستتالم حكمتتت  وستتره  

 .(1)«حظهم م  تلك النفحة؟ وأي  مكاهنم م  تلك الصفحة؟فلينظر املسلمو  أي  

 مجيتل على التت ن  يف الشتكل فستلوب ستاحر  ا برا يم تصور   ه القطعة مقدار حر  

ونلحتت  يف الوقتت، ذاتتت  كيتت  أتقتت  اختيتتار األفعتتاس التتو تليتت  ابلقتتيم العظمتتى التتو يتحتتدث عنهتتا  

م  يركة اجلمل االمسيتة  ومت  يشتكل اجلمتل فهو يدرك كي  جيعل لفظ  مطاوعا ملعناه  فيعرك 

الفعلية  مث يتق  املز  بينهما يف متواط  التعبتري الصتاحلة لكتل منهمتا يف متستك منت  مبتا الحظت  مت  

أسلوب القراث   ومبا اكتسب  م  اطالع  الواس  ملا است دم  الفحتوس يف تعتابري م وتتراكيبهم  فقتد 

لة الربات واالستقرار  مث ذص  املة إخبارية ال ختطر ابتدأ حدير  ابسم "رمضا " ال ي  لك دال

على ابس القارئ ح  جعل  "نفحة إلية" تبعث يف النف  جاللة ور بة  وبدو  فواول يتربس بت  

 تت ه اجلمتتل االمسيتتة مجلتتة أختترى فعليتتة "هتتتة علتتى العتتامل األرضتت  يف كتتل عتتام قمتتري متترة"  فيتتدف  

                                                           
 .540، ص2المصدر السابق، ج (1)
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وخاوتتة فيمتتا يستتنده إىل ختتال  الكتتو    ويتتة قتتوة فعتتل البتتوبالقتتارئ متت  الربتتات إىل احلركتتة دفعتتة ق

على   ه الرربتة الرتكيبيتة في تدد ا بتنف  جديتد يف  ا برا يم   وحياف  افيزيده قوة وحركة و ددً 

التشتتتكيل املتتتوايل حيتتتث يقوس:"ووتتتفحة مساويتتتة تت لتتتى علتتتى أ تتتل  تتت ه األرض"  فيتتتدعو بتتت لك 

لفتتت  "وتتتفحة" مث يدفعتتت  دفعتتتة أختتترى متتت  الفعتتتل القتتتارئ متتترة أختتترى إىل أختتت  نفتتت  وستتتكو  يف 

"تت لتتى" وك نتت  حيملتت  بتت لك إىل طتتاب  اثختتر علتتى نفتت  التتدر  داختتل التتن  لرييتت  عظمتتة رمضتتا   

ة لي علتتت  يستتتتفي  متتت  عكلمتتتا ارتفتتت  يف بنايتتتة التتتن   ويف اثختتتر كالمتتت  يوجتتت  لتتت  ستتتؤاال مبرابتتتة وتتتف

اهنم مت  تلتك الصتفحة؟"  وكت ين غفلت : "فلينظر املسلمو  أي  حظهم م  تلك النفحتة؟ وأيت  مكت

 م مكانت .ب  يرغة يف إيقاظ القارئ م  غفلت  ح  يرتك ل  السؤاس مفتوحا لرياج  نفس   ويقي  

ويتتتدعوه إىل الربتتتات ررة   إنتتت  أستتتلوب يعمتتتل علتتتى إيقتتتال واحتتتد متناستتت  حيتتترك الفكتتتر ررة

 يف كتاابت . يم ا برا أخرى  مث يوقف  عند نقطة استفهام مصريية  و   ميزة اعتاد ا 

ة التتو ختتت  اجلمتتل الفعليتتة جيتتد فهنتتا تتترد يف معظمهتتا مجتتال ا برا يميتتواملت متتل يف الستتياقات 

قصتترية يف مبنا تتا  غتتري أهنتتا قويتتة يف معنا تتا مشتتدودة إىل تراكيتتة مكملتتة  فهتتو ال أييت ابلرتاكيتتة  

رتكيبيتتة األوتلية والرتتاين األوس نعتتده البنيتة ال»كاملتة  ولكنت  يف الغالتتة يصتوغها مركبتتة مت  جتزئ : 

مت  ستابقتها  بت  أ  يكتو  بينهتا فاوتل  عية  حبيتث أ   ت ه األخترية قتد تُبعتثالبنية الرتكيبية الفر 

 .(1)«أسلويب  و  ا  و سر انسياب البنية الفرعية  فك ن  مل حيدث أي تغيري جو ري

                                                           
 . 68عبد الحميد بوزينة، بناء األسلوب في المقالة عند اإلبراهيمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص (1)
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ف متتتا البنيتتتة الرتكيبيتتتة األوتتتلية فهتتت  مترتتتل البنتتتاع األوس لل ملتتتة  والتتت ي يعتتتد مبرابتتتة األوتتتوس 

املنتظمة كما وردت يف السياق  وأما الفرعية  فه  الفرول الو تكمل األووس ولك  نوض  ذلك 

الو  واحلم يف نظر االستعمار أداة مهي ة الستعباد األمم ا سالمية»أكرر نستدس ابلقطعة التالية: 

أوقعهتتتا القتتتدر يف قبضتتتت   يصتتترفهم قتتتا يف مصتتتاحل   ويستتتت دمهم بستتتببها يف أغراضتتت   كمتتتا تشتتتاع 

  ف متتا البنيتتة الرتكيبيتتة األوتتلية  فهتت  تتمرتتل يف (1)«أ تتواؤه ال كمتتا يشتتاع ا ستتالم وتقتضتتي  حكمتتت 

ستالمية"  وأمتا و و " واحلم يف نظر االستتعمار أداة مهيت ة الستتعباد األمتم ا لل ملة البناع األوس 

الفرعيتتتة فهتتت  تتمرتتتل يف متتتا يكملهتتتا متتت  متممتتتات  والتتتو تتمرتتتل يف قولتتت : "التتتو أوقعهتتتا القتتتدر يف 

مبتتا يضتتف  عليهتتا متت  ا يقتتال  ا برا يمتت قبضتتت "  وتتتزداد  تت ه األستتالية قتتوة ومجتتاال كلمتتا مينهتتا 

 واحل  واجلماس م  بدي  الكالم وحمسنات .

صتتتتتوير احلركتتتتت  لل متتتتتل الفعليتتتتتة املت تتتتتددة يف الكرتتتتتري متتتتت  ة يف التا برا يميتتتتتوتستتتتتتمر اللغتتتتتة 

خاوتة فيمتا يتعلت  بقضتا  االستتعمار   لت دد واحلركة والتدف   تو األمتام املقامات الو يقتضيها ا

الشتتعة اجلزائتتري طلتتتة »نشتتتر التتوع  وإيقتتاظ المتتم  فتتتانظر قولتت : والتتو يهتتدك متت  خاللتتا إىل 

م متت  البا تتت  علتتى استتتتحقاق  لتتت لك متتا فيتتت  الكفايتتتة حقوقتت  املشتتتروعة ابلوستتائل السياستتتية  وقتتتد

وا قنتتال  فلمتتا أعيتتاه األمتتر جلتت  إىل املتتوت  فشتتهر الستتال   وعقتتد العتتزم علتتى التحتترر واخلتتال   

                                                           
 .57، ص2اإلبراهيمي، البصائر، ج (1)
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ومل املستعمر الظامل على احرتام حقوق  ق ه الوسيلة التو مل يبت  لت  ستوا ا  و تو متاض يف ستبيل 

 .(1)«التحرير مهما كلف  ذلك

متتتل الفعليتتتة  ستتتد مظهتتترا متتت  مظتتتا ر ا وتتتابة يف تركيتتتة اجلمتتتل ضتتتم  أستتتلوب و تتت ه اجل

  فاألستتلوب اخلطتتايب  نتتا أضتتفى علتتى التتن  حركتتة تصتتاعدية ممتتا عمتت  فكتترة الكاتتتة  ا برا يمتت 

ألن  جعل األفعاس )طلة  قدم  أعياه  جلت   عقتد ..(  ؛فربطها بتناس  تصاعدي يف ذ   القارئ

توجة تقتتتد  البا تتت   يستتتأل  طلتتتة احلتتت   ؛بع  تناستتتال منطقيتتتاتتوالتتتد وتتناستتتل متتت  بعضتتتها التتت

عقتد العتزم علتى التحترر  حيصل بة الل وع والقوة وإشهار السال   وكل ذلك يتطلوالي س والعياع 

فسلوب التدر  املنطق   أل  الكاتة ذل  م  فكرة إىل فكترة » وم  مث املض   و  ا ما يعرك

 .(2)«السبةأخرى  كما تتولد النتي ة م  

وتتناستتت  يف جتتتو منطقتتت  يتتتوح  اماليتتتة   و كتتت ا تتوالتتتد  تتت ه األفعتتتاس متتت  بعضتتتها التتتبع 

راه يف الغالتتتة ينتقتتتل متتت  فعتتتل إىل متتتدلوس فعتتتل اثختتتر يستتتتلزم نتتتالتتت ي  ا برا يمتتت األستتتلوب عنتتتد 

الت ي ستعى النحتاة العترب (3)مدلوس الفعل الالح  يف وورة منس مة تسري يف وتترية التزم  الفعلت 

وضيح   غري أهنم مل يتمكنتوا مت  ا حاطتة بكتل األممنتة الدقيقتة للفعتل  فتظتل األحكتام علتى إىل ت

  األفعتتاس مضت   ت هأ  جيستد يف ذ ت  القتارئ  ا برا يمتت دقتهتا نستبية  ومت  ذلتك فقتد استتطال 

فغلة عليها الزم  املاض  وال ي يدس على أ  الشعة اجلزائري قد ب س فيمتا   م  خالس حشده

                                                           
 .59، ص5اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .41كمال عيد، فلسفة األدب والفن، ص (2)

، 1983، 2، ط1ينظر، سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخارجي، القاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ج (3)

 . 15ص
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يف  ت ا املوقت  إىل  ا برا يمت ت كررية يف استرتجال حقت  املشترول  وطبيعت  أ  يل ت  مضى حماوال

 األفعاس املاضية  ألن  يسرد أحدار مض،.

لل مل الفعلية يستمر بشكل واس  على متدار اثرره النرريتة  ا برا يم وعموما فإ  توظي  

 براعتة تعكت  عبقريتة اللغتة يف يف أسلوب منتظم غا مب تل  القواعد النحوية والظوا ر اللغويتة يف

وإخراجهتتتا متتت  ستتتكوهنا ومجود تتتا إىل وتتتور متحركتتتة مفعمتتتة ابحلركتتتة واحليويتتتة   حتريتتتك األحتتتداث

 والنشاط.

 اجلمل االمسية: -ج

إ  أوس ما يتبادر إىل ال    م  مصطل  اجلمل االمسية  تو ذلتك الربتات والوقتار والستكو  

ألهنا يف العادة ترتبس ابألمستاع التو تتعلت  ساوتية اجلمتاد  واجلملتة االمسيتة  ؛ال ي ينطب  يف ال   

عنتتد النحتتاة  تت  اجلملتتة املؤلفتتة متت  املبتتتدأ واخلتتب  واملبتتتدأ  تتو املستتند إليتت  التت ي مل يستتبق  عامتتل  

 .(1)واخلب  و ما أسند إلي  املبتدأ  و و ال ي تتم ب  م  املبتدإ فائدة

مجل »ة حي  بكررة اجلمل االمسية الو ترد يف شكل ا برا يميالتعبري إ  املت مل يف سياقات 

  فهتتو شتتغوك ابلووتت  وتوضتتي  (2)«قصتترية خفيفتتة وعبتتارات مستتبوكة متالئمتتة الفواوتتل وا يقتتال

الفكرة  وتقص  اجلزئيات وا كرار مت  املرادفتات التو تتناستل مت  بعضتها وتصتة يف قالتة يتست  

   -إ   تت ه األمتتة »ة علتتى ذلتتك كرتترية ومتعتتددة نتت كر منهتتا قولتت : ليشتتمل معنا تتا العتتام  واألمرلتت

                                                           
 .254، ص1997، 34، ط2ينظر، مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية المكتبة العصرية، صدا، بيروت، ج (1)

 . 236مهداوي محمد، البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص (2)
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 تت  أمتنتتا  و تت  رأس مالنتتا شتتئنا أو أبينتتا  و تت  عوننتتا علتتى العلتتم و تت  متتددان ومتتالذان   -أبنتتائ  

 .(1)«و   نصرتنا ومعاذان  و   مناط قوتنا  ومظهر أعمالنا

م  خالس كل   ه اجلمل القصرية إىل إعطاع وورة واضحة حوس األمتة  ا برا يم ويسعى 

ا ستتالمية  وك نتت  ال يكتفتت  بووتت  واحتتد بل يوستت  جمتتاس املعتتاين ليعطتت  وتتورة أوستت   ف تتاعت 

اجلمل التاليتة قصترية متناستقة تزيتد يف توست  املعتىن كلمتا مادت يف  اوم تا  ومت  ذلتك أيضتا قولت : 

م دة على  - ا  وخزانة أسرار ا  واألمة اجلزائرية ترى يف اللغة العربية لغة األمة    ترمجا  أفكار »

أهنا حافظة دينها  ومصححة عقائد ا  ومدونة أحكامها  وأهنا ولة بينها  -ذلك القدر املشرتك 

  و نتتا نلحتت  (2)«وبتت  رقتتا  تتتدعوه وتعتترتك  وتبتتوع قتتا إليتت  فيمتتا تقرتك وتتتؤدي قتتا حقوقتت ...

اللغوي  ومكان  م  االنفتا  على أكرر م  معىن للغة األمة  وأ  كل مجلتة امسيتة  ا برا يم مخاع 

 مت  مت  خصتائ  البيتا  متا ال يوجتد جتزع منت  »بقيمتة  ت ه اللغتة التو  ا برا يمت تعك  وع  

 .(3)«يف لغة الزنم أو لغة الص 

تت تاوم »فائقتة  نايتةنصوو  النررية ذتار تا بع ا برا يم إ  الوحدات اللغوية الو ينسم قا 

  فهتتو  تلتتك قاموستتا لغتتو   تتائال  (4)«عنايتتة الصتتائغ و تتو ذتتتار احل تتارة الكر تتة لريوتت  قتتا حليتتا

الكلمات الو ال ينتظمها تعبري  كلمات مع مية »أل   ؛وقدرة خارقة على توظيف  فسلوب ماخر

                                                           
 . 270، ص 3اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (1)

 .281، ص3نفسه، ج (2)

 .281نفسه، ص (3)

في األدب اإلصالحي عند اإلبراهيمي، "نص اإلنسانية: آالمها واستغاثتها" أنموذجا، مجلة الحكمة للنشر  اللغةأمحمد العماري، نظام  (4)

 .257، ص 2013، 29عوالتوزيع، 
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علتى نفتو  ا برا يمت وقتدرة   (1)«منهتا األديتة تعبتريا نفتو فيهتا حيويتة وحترارة وتاغميتة  فإذا ما 

الشتتيطا  حقيقتتة روحيتتة  ال تتتدرك ابحلتتواس  وال » تت ه القتتوة واحلتترارة فائقتتة النظري انظتتر إىل قولتت : 

تعتتتترك ابحلتتتتدود  وال تقتتتتاس ابملتتتتوامي  البشتتتترية وإمنا نعرفتتتت  آبرره يف أوليائتتتت   ومتتتت  القابليتتتتة للشتتتتر  

والعصتتيا   واملستتارعة إىل املستتاخس  والعكتتوك واالستتت ابة للمنكتتر والباطتتل  والتهتتور يف الفستتوق 

علتتى الضتتالس  وستترعة التلقتت  لتتوح  الشتتيطا  وتلبيستت   وا تتاذاة هلل ورستتول  فيمتتا أمتترا بتت   أو هنيتتا 

 .(2)«عن 

يف اجلملتتة االمسيتتة متتا أراد متت  توظيتت  يتتتالعم متت  البنيتتة األوليتتة التتو  ا برا يمتت لقتتد وجتتد 

رسالت  إىل القارئ  وووف  للشيطا  يف   ه الفقرة وو  جسد ا يف فكره وأمر الكلمات حبمل 

جيستتتد بشتتتاعت  ون التتتت  كلمتتتا اسرتستتتل يف ربتتتس مجلتتت  االمسيتتتة ببعضتتتها التتتبع   فوستتت  بتتت لك متتت  

س ط  ل ا العدو الفاس   وفت  للقارئ اثفاقا واسعة لت ط    ه العقبتة يف احليتاة  مث يزيتد جمالت  

تتتتت ك  اد  ب تتتتتع   الآ إ   (81) ع تتتتتمج   م أ  هُ نتآ يت  و  غ تتتتتألُ  ك  ت تتتتتزآ ع  ب  ف  ﴿توستتتتتعا عنتتتتتدما يستشتتتتتهد ابآليتتتتتة الكر تتتتتة:  م هُ نت  م 

 
ُ
 .(3)﴾(82) ص  ل     امل

   نظر إلي  يف قطعة أخرى كي  يتفن  يف وو    ا العدو اللدود امل قصرية يف تركيبهااو 

بليتتد القرحيتتة  جامتتد  الو رانيتتةولكتت  يبتتدو لنتتا أ  الشتتيطا  املكلتت  ابلعمالتتة »كبتترية يف معانيهتتا: 

                                                           
 .246، ص1977، بالغة اإلمام علي، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، والقاهرة، الخونيأمحمد محمد  (1)

 .319، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 ، سورة ص.82-81آليةا (3)
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الفكتتر  خامتتد التت وق  جتتايف الطبتت   كريتت  احلتت   خشتت  املتت   بتتدوي النزعتتة وحشتت  الغريتتزة  

 .(1)«فكل ما أيمر ب  أولياعه وأتباع  فهو م  جن  طبع   مسم عث م  اجلماس والف  وال وق

الليتتة يف إعطتتاع الفكتترة أبعتتادا د ا برا يمتت ولعتتل استتتعماس اجلمتتل االمسيتتة قتتد حقتت  أ تتداك 

أختترى  وفتتت  للقتتارئ اثفتتاق التوستت  يف ا حاطتتة ابملعتتىن  وساوتتة عنتتدما يؤكتتد ا مب تلتت  أدوات 

اجلزائتتر والشتتماس ا فريقتت  كلتت  فلتت ة متت  كبتتد ا ستتالم  وقطعتتة متت  وطتت  إ  »الت كيتتد والتربيتت،: 

لتتو العروبتتة الكبتترية  وبقيتتة ممتتا فتتت  عقبتتة واملهتتاجر وحستتا   وإ   تت ا التتوط   تتو أحتتد أجنحتتتكم ا

 .(2)«تطريو  قا إىل العال

فاختيار أداة النصة "إ " أضفى على الن  بعدا عميقا  ما كا  لل مل االمسية أ  حتققت  

لو وردت للداللتة علتى ا خبتار وحتده  كمتا وجت  الداللتة ملصتطل  العربيتة وخصصتها  واألمرلتة يف 

ق منتشرة يف العامل ا ستالم  وأ  وم  أننا نعلم أ  الطر »منها قول :  ا برا يم ذلك غزيرة يف نرر 

والنكبتات وكرريا متا كانت،  األرماعاثرر ا في  متشاقة  وأهنا    السبة األقوى يف كرري مما حل ب  

 .(3)«مفتاحا لالستعمار ممالك   فإ  حربنا موجهة أوال وابل ات إىل طرقية الشماس ا فريق 

 اعً إىل اجلمتل االمسيتة بتد   ا برا يمت يلحت  ميتل  ا برا يمت وخالوة القوس فإ  الدارس لنرر 

متت  خاللتتا علتتى الكرتتري متت   ا برا يمتت   عديتتدة يرتكتتز يمتت  العنتتاوي  التتو تنتتدر  ضتتمنها مواضتت

اجلمل االمسية  ولعل مبر ذلتك أنت  يستعى إىل ختليتد أفكتاره وتصتورات  لتبقتى راست ة يف األذ تا   

                                                           
 .320، ص3اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (1)

 .156، ص 4نفسه، ج (2)

 .174، ص1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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وربتة ثبوت ش صية واحبها الرجتل    قوامي  اللغةرسوخ األمساع ملسمياهتا  وخالدة خلود ا يف

 على أسلوب . ةالادئ الرمي   و و ما يضف  وفة خاو

 اخلصائص األسلوبية يف آاثر اإلبراهيمي: -6

وسحر بيان   ويشعر ابنسيابية اللغة وتدفقها   يلم  قوة أسلوب ا برا يم رر دارس آلإ  ال

أل   ؛و تلتت  ابختتتالك القضتتا  التتو وتتة فيهتتا رؤاه  فستتلوب متنتتول بتنتتول أغراضتت  كتاابتتتعتتب  

  فهتو الطريقتة التو (1)«األسلوب  و نظتام فتا مستتقى مت  حصتيلة عناوتر تشتكل العمتل الفتا»

لغتوي حمتدد حتكمت  قواعتد نظتام ذتار ا األدية لريكة ضمنها ما يدور يف ذ ن  م  أفكار ضم  

وقتتوان  لغويتتة  ستتد انفعتتاالت الكاتتتة يف وتتورة متناستتقة منتظمتتة  و تتو بتت لك وتتياغة األديتتة 

  ويضتف  عليت  مت  روحت  فتإذا بت  يكتستة (2)مل زون  الرقايف على  و مميز يعك  مسات  ومالحمت  

فتتوي التت ي يتحتتد فيتت  بعتتدا اثختتر أبعتتد متتا يكتتو  عتت  اللغتتة القاموستتية املباشتترة  لغتتة االنطتتالق الع

 اللف  ابلشعور احتاد الرو  ابجلسد.

طريقتتة املتتتكلم اخلاوتتة يف تكتتوي  أفكتتاره واختيتتار ألفاظتت   وأتليتت  كالمتت  »واألستتلوب  تتو 

وعتتترض ح متتت  وقضتتتا ه والتعبتتتري عمتتتا يريتتتد نقلتتت  للستتتامع  يف معتتتا  وأفكتتتار تعبتتتريا مالئمتتتا لتتت  

ألهنتتا  ؛ختتر حستتة متكنتت  متت  اللغتتة وقوانينهتتا  وختتلتت   تت ه الطريقتتة متت  كاتتتة آل(3)«وللستتامع 

  وبقتتدر متتا تتتتوافر  تت ه العناوتتر يف األديتتة  كتت  اعتبتتار (4)«مرتبطتتة ابلتفكتتري والتصتتوير والتعبتتري»

                                                           
 .41كمال عيد، فلسفة األدب والفن، ص  (1)

 .1983، 2ينظر، ركز نجيب محمود، فلسفة النقد، دار الشروق،  بيروت، ط (2)

 .39، دار المعارف، مصر، )ت.ت(، ص1محمد الطاهر درويش، الخطابة في صدر اإلسالم، ج (3)
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اللغتتة  تت  ف  (1)«عمليتتة ا بتتدال األديب تتمرتتل أقتتوى متتا تتمرتتل يف إبتتدال اللغتتة»أل   ؛عملتت  إبتتداعا

بداع   وم  خاللا يستطي  األدية أ  يربت، ش صتيت  العمود الفقري ال ي يبىن علي  العمل ا 

ال تتحقتت  إال متت  ختتالس التترؤ  حبيتتث  تت ا الشتتاعر أو ذاك  ايتبعهتتالتتو تعتتا الطريقتتة  فهتت  ؛ومتيتتزه

 يقطر قا. ا برا يم وا حساس واالنفعاس  و   الركائز الو جند فكر 

  وجزالتتتة عباراتتتت  وتناستتتقها وآتلفهتتتا  ألفاظتتت  ةيلحتتت  دقتتت ا برا يمتتت إ  التتتدارس ألستتتلوب 

  أستتلوب أل ؛وواقعيتتة لغتتت  وارتباطهتتا ابلعقتتل واملنطتت  بلمستتة شتتعورية تنبعتتث متت  إحستتاس عميتت 

األفكتار واآلراع... وإمنتا  تو األفكتار واآلراع  تو لتي   تو األلفتاظ والرتاكيتة  ولتي  » ا برا يم 

  األلفتاظ والرتاكيتة ال تعتب عت  ذلتك يف ثتوب مت  األلفتاظ والرتاكيتة  ألاألحاستي  واملشاعر و 

مجيعتتتتتتا  إال متتتتتت  ختتتتتتالس تفاعلهتتتتتتا متتتتتت  مجيتتتتتت  تلتتتتتتك العناوتتتتتتر يف نستتتتتتيم واحتتتتتتد  تتتتتتو متتتتتتا نستتتتتتمي  

 .(2)«ابألسلوب

مت   ا برا يم وسنحاوس فيما يل  توضي  أ م اخلصائ  األسلوبية الو ينطب  قا أسلوب 

وس اخلطتاب عت  ستياق  ا خبتاري األستلوبية تتحتدد بدراستة اخلصتائ  اللغويتة التو حُيت»منطل  أ  

 .و   السمة الو يزخر قا أدب ا برا يم   (3)«إىل وظيفت  الت ثريية اجلمالية
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 أسلوب السخرية: .أ

ة يف نرره  عاجل قا قضا  متعددة كا  لتا ا برا يميالس رية وورة م  وور األسالية  دتع

احليتتتاة مب تلتتت   لصتتتدىأثر تتتا البتتتارم علتتتى احليتتتاة العامتتتة يف اجلزائتتتر  أل  الستتت رية متتتراثة عاكستتتة 

تعد مقياستا مت  مقتايي  ذوق األمتة  وحستها احلضتاري  ومعيتارا »ول لك فه   ؛جماالهتا ألية أمة

  فقتتد ابت متت  اليستتري علتتى الباحتتث (1)«األمتتورمتت  معايري تتا يف احلكتتم علتتى األشتتياع  والنظتتر إىل 

أ  يكشتتت  قتتتا منتتتس تفكتتتري ااتمتتت   وطريقتتتة أبنائتتت  يف معاجلتتتة قضتتتا ه إنطالقتتتا متتت  كوهنتتتا وستتتيلة 

  فيتناقلهتتا تتت فخل  وأتنتت  (2)للتعبتتري والتصتتوير فستتلوب مضتتحك وممتتت  وطريتت  تنشتتر  لتت  التتنف 

معلق  عليهتا بت  املعارضتة والت ييتد إال أ  ذلتك يف هنايتة األمتر ال  نت  مت  أ  »الناس فيما بينهم 

تعمتتتل الستتت رية عملهتتتا يف  تتتري  الشتتت   املستتتتهدك ابلستتت رية و تتت ا  تتتدك الكاتتتتة يف هنايتتتة 

 .(3)«األمر 

إ  الساخر مبدل ل  قدرت  اخلارقة يف تس ري اللغة أل وائ  النفسية وميوالت  الش صية  فهو 

 لتتك خيتتاال متتران وعقتتال راجحتتا ومشتتاعر حمتدمتتة  وذكتتاع ملاحتتا وروحتتا مرحتتة  وقتتدرة علتتى فنتتا   »

 املستت ورالصتتياغة  وملكتتة الختيتتار متتا حيقتت  غرضتت  متت  الكتابتتة... بفضتتل  تت ه املعطيتتات يتنتتاوس 
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  ولت لك ختتلت  أستالية الست رية ابختتالك (1)«والتتهكم والتنتدر  من  ابلعبتث واملداعبتة والتفكت 

 وابختالك اجلوانة الو تتناولا والو تعد جماال واسعا ال حدود ل .   الساخر نفس

التتو  ا برا يمتت  الستت رية متت  أ تتم الظتتوا ر اللغويتتة التتو نلمستتها يف أستتلوب أستتلوب  دعتتيو 

لت  مت  هتكتم وتفكت   إذ لتي   ىنول فيها حبسة ما توافر ل  م  دواف  وظروك  وحبستة متا تتراع

خيتتاس واستت  » نتتاك قتتوان  تضتتبس أنتتوال األستتالية الستتاخرة وال أشتتكالا وال قوالبها وإمنتتا  نتتاك 

يست دم وسائل متعددة يف س ره حبيث ال  ك  إحصاؤ ا أوعد ا  و ت  معرضتة دائمتا البتكتار 

كحتروك ال تتاع   رلهتافم العقتوس املبتكترة  حبيتث ال  كتت  للبالغت  حصتر ا يف اوتطالحات ضتتيقة

يف أي لغتتتتة متتتت  اللغتتتتات   كتتتت  لإلنستتتتا  اشتتتتتقاق اثالك األلفتتتتاظ منهتتتتا والتعبتتتتري قتتتتا عتتتت  اثالك 

 .(2)«يف يده  يست دمها كي  يشاع طيعةاألحاسي   فتكو  

ونلم  يف اثرر ا برا يم  أنواعا  تلفتة مت  أستالية الست رية نتنتاوس ابلدراستة منتاذ  منهتا 

 على سبيل املراس.

 األسلوب االستفهامي:  .1

فت ي  نستبتنا  »قولت :  ا برا يم الو وردت يف كتاابت  ستفهاميةاال ينام  ب  أسالية املع

متت   تتؤالع؟ وأيتت  مستتاعينا متت  مستتاعيهم  وأيتت  خطبتتاؤان؟ مل ال حيملتتو  علتتى األميتتة ملتتة شتتعواع؟ 

؟ وأيتت  شتتعراؤان؟ مل ال يشتتاركو  يف ملتتة منظمتتة ويتتدعو  إليهتتا بقصتتائد م املرتترية ا ركتتة؟ وأيتت  ...
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علمتتاؤان التت ي  بتترأ م هللا متت  داع األميتتة؟ ملتتاذا ال يستتعو  تطبيتتة غتتيهم منهتتا؟ أم  تتم يريتتدو  أ  

 .(1)«تبقى األمة أمية ليبقوا سادات ومشائو؟

مت  وضت  متتعف  جتراع األاننيتة   برا يم ابحييس ما إن  تساؤس متهكم ساخر ساخس على 

عتتتز -  التتتو ستتتادت ااتمتتت  متتت  طبقتتتة مل يكتتت  يف احلستتتبا  أ  حتتتتس متتت  علو تتتا التتت ي منحتتت  هللا 

ويتؤدوا واجتتبهم  هتايلتفتتوا إىل واقعكتت  لعلمتاع األمتة   -يف الوقتت، نفست -ووتفعة مؤملتة   لتا -وجتل

 سادات ومشائو.وحد م  و ا بدس م  أ  يبقوا 

شا ُدن  س، فيت  القتيم حت  أوتب  العتامل يمع اليصور واقعً  ا برا يم إهنا أسئلة متتالية أرسلها 

ال أيبتت  فميتتة أمتتت   وطغتت، فيتت  األاننيتتة حتت  ماتتت، الضتتمائر يف نفتتوس الشتتعراع والعلمتتاع يف واقتت  

رب وأي ستال  حتتا»انم، في  الضمائر ع  واجبهتا  مث يطتر  ستؤاال اثختر أكرتر ست رية  فيقتوس: 

حينمتتتا ينستتتة إىل األمتتتة وتتتفة  ت   وك نتتت   نتتتا يزيتتتد متتت  حتتتدة ستتت ري(2)«؟بتتت   تتت ه األمتتتة الصتتتماع

ألنت  يشتكل لت  وتدمة ال  ؛ و ال ي جيعل مت  الكتالم مضتحكاالتصور الالعقل  "وماع"  و  ا 

 منطقية  و  ا اخلرو  ع  املنط   و ال ي جيعل املتلق  يضحك  وجيعل املس ور من  يغضة.

يقتوس فريت  مت  النتاس ممت  مل يترمق وتوااب يف  »  التهكم  نلم  أيضتا قولت : وم    ا اللو 

التتترأي وال ستتتدادا يف التفكتتتري  إ  اجلمعيتتتة فرقتتت، كلمتتتة األمتتتة وجلبتتت، عليهتتتا االضتتتطراب والفتنتتتة 

                                                           
 .204، ص 1اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (1)
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والتشتتويو  يف الكلمتتات متتت   تت ا القبيتتل ال تصتتتدر إال ممتت  مل يعتترك موقعتتت  متت  األمتتة وال موقتتت  

 .(1)«م  كان،   ه األمة جمتمعة ح  يقوس قائل إ  اجلمعية فرقتها؟األمة من   ولي، شعري 

  ويصتتتتور قتتتتوة بصتتتتريت   وقتتتتدرة التتتترد ا برا يمتتتت إ   تتتت ا األستتتتلوب الستتتتاخر يعكتتتت  فطنتتتتة 

ه أ  ؤ والتصتتدي لألعتتداع  وك هنتتا دعتتوة منتت  إىل إعتتادة النظتتر يف حتتاس  تت ه األمتتة التتو يعتقتتد أعتتدا

قائتل إ  مت  كانت،  ت ه األمتة جمتمعتة حت  يقتوس  »ردا حكيما ساخرا بليغا:  فرقتها  فريد   ت مجعي

وتع يتتز لتت  »  فالستت رية  نتتا وتتورة متت  وتتور التحتتدي والتصتتدي للمه تتو  (2)«اجلمعيتتة فرقتهتتا؟

 .(3)« هوإبداع لضعف   وتصغري وحتقري لعقل  وعمل   وإبرام لبل

متا يتراه متت   إماعف  قتا ضتغطا نفستتيا ليتتن ا برا يمت وأستلوب االستتفهام وستيلة يل تت  إليهتا 

فتتال جيتتد يف التعبتتري املباشتتر القتتدرة علتتى حتقيتت  ذلتتك  بتتل يتترى اجلتتدوى يف »منتتاكر وفستتاد وظلتتم 

  ليدعو امله و ملراجعة األمور م  جهة  و ت  القارئ م  (4)«التعبري غري املباشر بواسطة الس رية

 جهة أخرى.

عنتتدما نتتتمع  يف  ا برا يمتت يكتتاد ينف تتر بتت  ونشتتعر أحيتتاان بتت لك الضتتغس النفستت  التت ي 

أساليب  الساخرة  فهو يشر  للقارئ أوال ستبة  ت ا الضتغس  مث ذتتم شترح  بستؤاس ستاخر  ومت  

ألتتي  متت  الشتتائ  يف معتقتتدات العامتتة التتو  تت  متت  وضتت  أيتتديكم أ  متت  مار مقتتام »ذلتتك قولتت : 
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ي  أشن  م    ا؟ لكم الويل أكل فال  ثالث مرات كتب، ل  ح ة؟ و ل يف التعطيل ألركا  الد

 .«  ا يف سبيل إشبال بطونكم

  إشتتتبال متتتل طتتتاب  ا حتتترا  واخلتتتزي ألإ  الستتت رية يف  تتت ا اللتتتو  متتت  األستتتالية التتتو حت

البطتتو  عنتتدما يتحتتوس إىل  تتدك يتتنحس بتت  ا نستتا  إىل مرتبتتة احليوانيتتة و و أستتلوب جيعتتل املتترع 

يف معاجلتتتتة القضتتتتا  فستتتتلوب  ا برا يمتتتت يستتتتتح  عنتتتتدما يضتتتترب يف إنستتتتانيت  و نا تظهتتتتر براعتتتتة 

ت  ستتاخر قتتوي فيتت  متت  التحتتدي والتع يتتز متتا جيعتتل العقتتل يعتتود إىل وتتواب  واملرع يعتتود إىل إنستتاني

 استحياع م  نفس  وخ ال م  حميط  .

لواقت  املتتعف  الت ي تعيشت  ل رفضتا ا برا يمت قتا  يعتب    ا األسلوب االستفهام  وسيلة إ

عتتتتت   تتتتت ه  تنفيستتتتتافستتتتلوب ستتتتتاخر ليقاومتتتتت  نتتتتتدف  اد يف نفستتتتت  ضتتتتغطا وقهتتتتترا فل تتتتتو أمتتتتت  والتتتتت ي 

 املكبورت.

اجلنتاس الت ي  رتل لتوان نت كر منهتا  ا برا يمت يف نرتر  ا جنتد ةستاخر  ةة بالغيتيلاو ناك أس

م  ألوا  البدي  ال ي يعرك اماليتت  اخلاوتة يف ا بتدال األديب ملتا يصتدره مت  إيقتال مجيتل حيدثت  

املستتت ورمن  ومتت   ويستتتتغل  الفنتتتا  أحيتتتاان ليولتتتد منتتت  ستتت رية هتزم» التكتتترار الصتتتويت بتتت  لفظتتتت 

 .(1)«املتلق 

وكتت لك الستت   ابعتبتتاره وتتفة طاغيتتة يف نرتتر ا برا يمتت   ومالممتتة لتت  حبيتتث ال يكتتاد ذلتتو 

نتت  منهتتا  فهتتو يستتت دمها عمتتدا  ضتتفاع ا ررة يف أستتلوب   ودو  عمتتد خلدمتتة فكتترة أو تنتتوير 
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قضية  غري أهنا يف الغالة ال تكاد تفارق نصا أو قطعة م  نرتره  وجنتد ا بكرترة يف عنتوا  "ست   

 تتت ه »حتتت  أنتتت  وتتتر  بنفستتت  فهنتتتا حتمتتتل الكرتتتري متتت  الستتت رية والتنكيتتت، يف قولتتت :  (1)الكهتتتا "

فصوس  إ  ال تكو  فيها رو  الكا    ففيها م  الكا   س ع   وإ  ال ذ ُل  يف جوانبها وتدى 

الكهانتتة ففيهتتا متت  ذلتتك الصتتدى رجعتت   فيهتتا الزمزمتتة املصتتفحة  والتعميتتة املبصتتر  وفيهتتا التقريتت  

 .(2)«يها الس رية والتنكي،والتبكي،  وف

...اوطن  الكها  الس   لريقتوا  »سبة وناعة الكها  للس   فيقوس:  ا برا يم ويب  

 .(3)«السام  ويرعوه  وليسهل على الناس فيحفظوه ويعوه 

أ  يوظ    ا اللو  م  الس رية يف العديد م  املواق  ليزيتل عت   ا برا يم وقد استطال 

نفستت  غمتتا كتتا  قتتد أوتتاب  جتتراع متتا راثه متت  تنتتاق  يف أفعتتاس البشتتر  ومتتا حيتتدث أمامتت  متت  أمتتور 

يستتاعد النتتاس   عل تت تتزيال واقعتتا قتتا العقتتل واملنطتت   فل تت  إىل اللغتتة يستت ر ا ليغتتري  متت غريبتتة تتنتتاىف 

أيتهتتا البحترية  مالتتك يف حتترية؟ لقتتد شتتهدت لبتتدر بتت   »متت  ذلتتك قولتت :   و متت  غفلتتتهم وايستتفيقل

عمار ابلفتتوة  فهتل تشتهدي  أليب الطيتة ابلنبتوة؟ ...وحتدث  التوايل   )وليتة(  أيهمتا كتا  عليتك 

بلية  ذاك ال ي وردك مائرا أم   ا ال ي وردك خائرا؟ إهنما ال يستو    ذاك أسد غاب  رمقت  يف 

 .(4)«رمق  على اجلار... ارم حل  رُ الناب  و  ا 

                                                           
 .518، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .518، ص 3نفسه، ج (2)

 .519، ص 3نفسه، ج (3)

 .519، ص 3نفسه، ج (4)
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منهتتا "مناجتتاة مبتتتورة  ا برا يمتت و نتتاك منتتاذ  أختترى حتتتوي  تت ا األستتلوب الستتاخر يف نرتتر 

 وغري ا... (2)و"حتية غائة كاآلية" (1)لدواع  الضرورة"

و تتتو  يف أستتتلوب  الستتتاخر  ا برا يمتتت و نتتتاك لتتتو  اثختتتر متتت  األستتتالية البالغيتتتة يستتتت دم  

الطباق  و و قر  الش ع بضده ليتض  املعىن ويتس  وداه لتدى القتارئ  وابلتتايل يتحقت  التدك 

و تت ا األستتلوب يعتمتتده الكاتتتة للكشتت   »الرئيستت  للعمليتتة ا بداعيتتة  و تتو التتت ثري يف املتلقتت   

 .(3)«ساخرا مستهزائ ع  التناق  احلاول يف تصرفات بع  الناس وتقد  ذلك تقد ا متهكما 

وستتيلة يكشتت  قتتا عتت  متضتتادات احليتتاة وتناقضتتاهتا  ويصتتور قتتا  ا برا يمتت والطبتتاق عنتتد 

واقعتتا مليئتتا ابألضتتداد  ويعكتت  حيتتاة شتتعة يستتتري إىل التتوراع متت  تقتتدم التتزم   فيتتبم متت  خاللتتت  

زبيات الو أوويكم ابالبتعاد ع    ه احل »الصفات السيئة لل صوم  وم  أمرلة ذلك نورد قول : 

 امجهتا  وست م علتى التوط  ابمللت  األجتا   -لتدفتك ابخلتري والعلتم  -جنم ابلشتر انمجهتا  و  تم 

ستامجها  إ   تت ه األحتتزاب  كتتامليزاب  مجت  املتتاع كتتدرا  وفرقتت   تدرا  فتتال التتزالس مجتت   وال األرض 

 .(4)«نف 

 ؤالع ال ي  أوتيبوا  فكر ا برا يم ذاطة ب    إ  أسلوب الطباق وورة منقولة لواق  مؤمل

 .(5)جلبوا وال ضرا دفعوا ابعقم عقل  الغ  ألنفسهم  متوكل  على غري م فال خري 

                                                           
 .65، ص2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .480 ص، 2جنفسه،  (2)

 .18، ص1997 ،89عددسعود محمود عبد الجابر، النص األدبي والمتلقي، مجلة الفكر،  (3)

 .265، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)

 .76، ص 2005ينظر، محمد زغينة، فن المقال في كتابات أبي اليقظان، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، د ط،  (5)
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 ا برا يمت وأما ع  املقابلة فه  األكرر تصويرا م  الطباق ملواقت  الست رية  وتتبم يف اثرر 

التت ي تعمتتل متت  أجلتت  مجعيتتة العلمتتاع  -عنتتدما يتعتترض إىل وتترال احلتت  »بصتتورة واضتتحة خاوتتة 

 ا برا يمت   فصتور (1)«)شتيوخ الطترق( عامتة النتاسبت  املسلم  اجلزائري  م  الباطل ال ي يغري 

 تت ا الواقتت  مبقابلتتة اجلمعيتتة للطتترقي  معتمتتدا علتتى متتا  لكتت   تت ا اللتتو  البالغتت  متت  تصتتوير للواقتت  

وفترق بيننتا وبيتنهم أننتا »ها بصتورة رائعتة حيتث قتاس: ئاجلمعية وحس م  أعداوضده فرف  م  قيمة 

نُشد بكتاب هللا حبالا ندعو إىل السنة و م يدعو  إىل البدعة  و   ندعو إىل أخوة ا سالم... 

 .وجنم  بسنة رسوس هللا أووالا...

بيت   و تم يت كروهنا بكتتاب هللا ومتا وت  مت  ستنة ناألمتة وفرق اثخر بيننتا وبيتنهم  أننتا نت كر 

 .(2)«ابلطبل واملزمار

 أسلوب التصوير اهلزيل )الكاريكاتوري(: .2

ست ط  علتى املست ور  امإ  التصوير الكاريكاتوري  و التصوير الت ي يفترغ فيت  الكاتتة جت

من  فيبم عيوب  بشكل واض  كما يفعل الفنتا  الت ي يرستم كاريكتاتورا لشت    قتت  فيتبم نقتاط 

و تتو أستتلوب يعتتىن »التت م فيتت   ويركتتز عليهتتا  برام تتا بصتتور كبتترية وواضتتحة للتعميتت  متت  الستت رية  

  الالفتتتة للنظتتر  ويف ابملبالغتتة يف عتترض أشتتكاس املستت ور منتت  وإشتتارات  وحركاتتت  الظتتا رة  وتصتترفات

                                                           
 .663شير اإلبراهيمي، صمحمد العيد تاورتة، نثر الشيخ الب (1)

 .48، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)
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ك منتتتا يريتتتد أ  ينمتتت  الضتتتع  أو »بصتتتورة الفتتتتة لالنتبتتتاه  (1)«تشتتت ي  مالحمتتت  اخللقيتتتة واخلُلقيتتتة

 .(2)«العية ال ي يكم  في  إىل أقصاه

ليصح  ما أفسدت  الفطرة ا نسانية  ا برا يم وقد ورد   ا النول م  الس رية يف أسلوب 

  الصتتتترامة واجلديتتتتة يف بعتتتت  األحيتتتتا  ال تفتتتت  بغرضتتتت  وك نتتتت  شتتتتعر ف ؛يف غيتتتتاب العقتتتتل التتتتواع 

ا والح   ول لك جل  إىل أسلوب التفك  والس رية والضتحك علت  يصتل  موقفتا أو يغتري واقعتا  

فيضتتتت م أحيتتتتاان الصتتتتغائر ليلفتتتت، النظتتتتر إليهتتتتا  مث يضتتتتف  عليهتتتتا طابعتتتتا فكا يتتتتا ليزيتتتتد متتتت  حتتتتدة 

حقيقتتة امله تتو  وك نتت  يقتتدم لتت  وتتورت  احلقيقيتتة علتتى متتراثة كبتترية أمتتام  ويعكتت  بتت لكالستت رية  

اجلميتتت  لتتتيحس متتت  قيمتتتت   ويصتتتغر متتت  شتتت ن  حتقتتتريا لعقلتتت  اجلامتتتد التتت ي ال يتتترى املواقتتت  بعتتت  

مجعيتة  ال  -ألوس مترة يف رريتو حيتاهتم  -دخل اجلميت  »خنتار ل لك النموذ  اآليت: و الصواب  

دار  ومسعتتوا ألوس متترة كلمتتات )النظتتام واالشتترتاك واملتتواد والل تتا ( يتتدرو  مبتت  تتتدار  وال كيتت  تتت

ا ال عهتد لتم مبت  مث تقاضتتهم اجلمعيتة اجلتاهومسعوا خطبا م جورة  ال فرق عند م بينها وب  عتزائم 

ب   وال ألفتت  نفوستهم و تو املتاس  االشترتاك  التتبل  ا عانتة  فقتالوا يف أنفستهم: إ   ت ا لشت ع مل 

 .(3)«  ا لش ع يراد... خنل  ل   إ 

إ    ا اخلطاب رد على مجعية السنة الو أسس، لتستفز مجعية العلماع املسلم  اجلزائري  

قتتتزمهم ولتتت لك فصتتور م الكاتتتتة يف وتتتور م احلقيقيتتتة التتتو تعكتتت  أطمتتاعهم وحتتتتس متتتن  قتتتيمهم  

                                                           
 .42محمد بن قاسم ناصر بوحجام، دراسات عن األدب الجزائري الحديث، ص (1)

. نقال عن المرجع نفسه، 36، دط، ص1970أبو عيسى فتحي محمد معوض، الفكاهة في األدب العربي، دراسات )ووثائق(، الجزائر،  (2)

 .42ص

 .60، ص1982سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار الكتاب، الجزائر،  (3)
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يصتتتور جهلهتتتم وك نتتت  يريتتتد أ   -ألوس متتترة يف رريتتتو حيتتتاهتم  -عنتتتدما وضتتت  اجلملتتتة االعرتاضتتتية 

وأميتهم من  بدايتة الكتالم  مث إنت  قت ا األستلوب الستاخر يضتعهم يف موقت  حتر  عنتدما يتستاعس 

كيت  يعقتل أ  يتنظم انس إىل تنظتيم ال يتدرو  ملتاذا حشتدوا أنفستهم فيت   وال »العاقل يف نفست : 

  فيتتدرك (1)«يعرفتتو  متتاذا يقومتتو  بتت ؟ كيتت  يتصتتور قتتوم ال يفقهتتو  معتتىن التتتبل وا عانتتة والنظتتام

 املس ور من  حينها أي موض  يف الصورة  و مكان   حينما يقرأ تعليقا كه ا.

 أسلوب االستهزاء والتهكم:  .3

مهامجتة كالميتة »حيدث االستهزاع والتهكم عادة ب  أعداع ا وال  فيما بينهم ويتمرل يف 

بتتت  عتتتدوي  ذتلفتتتا  يف فكتتترة  ويكتتتو  أحتتتدمها أقتتترب إىل الصتتتواب متتت  اآلختتتر  فتعلتتتوا (2)«عنيفتتتة

الستت رية الذعتتة ماحقتتة ال تتت ر فستتحة لل صتتم مما يتتوح  »األوتتوات بينهمتتا إىل حتتد تكتتو  فيتت  

 .(3)«بسوع خل   ؤالع الناس ال ي  يتنابزو  ابأللقاب  ويعريو  بعضهم بعضا

 يتتتتةخاوتتتتة عنتتتد مهامجتتتتت  لشتتتيوخ الطرق ا برا يمتتت و تتت ا النتتتتول متتت  الستتتت رية جنتتتده يف نرتتتتر 

مامالتت،  تت ه »وأتبتتاعهم  أو فيمتتا كتبتت  يف قضتتية فصتتل التتدي  عتت  احلكومتتة  ومنتتوذ  ذلتتك قولتت : 

 التحيتتتتتلابلتصتتتتتلة  والتتتتترتدد ابلتقلتتتتتة وختلس املمانعتتتتتة ابملدافعتتتتتة  وتؤيتتتتتد  الصتتتتتل احلكومتتتتتة متتتتتتز  

ابلت يتتتل  وتكمتتتل ا وتتترار علتتتى الباطتتتل  ابلعنتتتاد فيتتت ... ومتتتا تتتتزاس هتتتتيم يف أوديتتتة متتت  الضتتتالس  

 اب احل   بطلة احل .وتتصادم ع  األووات املتعالية م  أوح

                                                           
 .43محمد بن قاسم ناصر بوحجام، دراسات عن األدب الجزائري الحديث، ص (1)

 .72محمد زغينة، فن المقال في كتابات أبي اليقظان، ص (2)

 .72نفسه، ص (3)
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و تتت  ال نستتتتغرب  تتت ا وال أكرتتتر متتت   تتت ا متتت  حكومتتتة تتتتدي  ابلتتتوى ال ابلعقتتتل  وتر تتتل 

ر تاس  وتتدور علتى قطتة قلت  مت  املكاتتة األحكام حيث جية الرتوي  وتترتوى حيتث جيتة اال

املتعاكستتتة ورؤستتتاع املكاتتتتة املتشاكستتت  وعلى تواطتتتؤ يف التبتتتاطؤ  يفتتتا اآلمتتتاس  ويضتتتا اآلملتتت  

 ويضل األعماس.

إ    ه احلالة    شر ما تساس ب  األمم وتدار ب  احلكومات  ويصاب ب  احلاكمو  ح  

والزعامل احلزبية  واألمراض العنصترية  و تو أستوأ متا  بو  ابألممات النفسية  والقالقل الفكرية ايص

 .(1)«بتلى ب  الشعوب الو تدور عليها كواكة النح   فتوم  مبوامي  الب  ت

ع  قضية فصل الدي  ع  الدولة  وقد ساس حتبه كرتريا حتوس  ا برا يم إن  منوذ  مما كتب  

متتة الفرنستتية  فكتتتة يصتتور  تت ه القضتتية  وعتترض مواقتت  متعتتددة لتتا ستتاخطا متت  مواقتت  احلكو 

تليت  مواقفهتا فتستتم  إىل مطالتة »مواقفها وحركاهتا وتصوراهتا فسلوب ساخس عساه جيدي يف 

التتتوطني  األحتتترار  أو علتتتى األقتتتل يتتتتمك  الكاتتتتة أ  يتتتنف  قتتت ا األستتتلوب عتتت  نفستتت  امل مومتتتة 

 .(2)«املكلومة

والستتاعية  فحتتام اخلصتتم   والنمتتوذ  الستتاب  يعكتت  أستتلوب الستت رية الناقمتتة علتتى الوضتت 

ألهنتتا حتمتتل متت  العقتتل واملنطتت  واألدلتتة متتا جيعتتل اخلصتتم ستتاكتا اب تتتا متفحمتتا  ؛وإستتكات  وتع يتتزه

خ تتال متت  وضتتع  وتصتترفات  وحركاتتت   وقتتد أعانتت، اللغتتة الكاتتتة علتتى إيصتتاس فكرتتت  وتوضتتيحها 

                                                           
 .88، ص2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .45محمد بن قاسم ناصر بوحجام، دراسات عن األدب الجزائري الحديث، ص (2)
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و تو »عنتد قولت : واستطال بفضل بيان  أ  حيق  غرض  فيشعر القارئ ابالمشئتزام والست س خاوتة 

 .(1)«أسوأ ما يبتلى ب  الشعوب الو تدور عليها كواكة النح   فتوم  مبوامي  الب  

و نا قمة الشعور ابخل ل ابلنسبة لل صتم  ألنت  نعت، "ابلتنح " و ت  وتفة ال يتحلتى قتا 

 سوى الش   الدينع.

اجلانة الستليب ولو كان، "البصائر" تتنزس للمطاعم اخلبيرة  لباع، »وم  ذلك أيضا قول : 

ابلرم  الغايل  ووتاحبنا التهتام * املغفتل ... يعترك األيتدي التو متلتك  -و و السكوت  -فقس 

 ذلك الرم   فهل سكت،؟

قولوا ل ا املغفتل: إ  "البصتائر" وقفت، موقت  التدفال عت  إختوا  أنت، متنهم ولكنتك أبيت، 

 .(2)«شكوراأ  تكو  منهم  فاخر  وحدك واغرا  وإهنا ال تريد منك جزاع وال 

وكلماهتتتتا قاستتتية    أل  أستتتلوقا الذل ؛حتتتام العتتتدو وإستتتكات فإ   تتت ه الستتت رية نتتتول متتت  إ

  فكلمة "املغفتل" داللتة علتى أ  الشت   امله تو جستد بتال عقتل  فهتو يغفتل عت  أبستس األمتور

 وأ  عقتتتال ال فائتتتدة منتتت  يف اجلستتتم يعتتتد يف املنزلتتتة الدونيتتتة التتتو تعتتتادس احليتتتوا   ويزيتتتده استصتتتغارا

  إهنا عبتارة تعكت  قمتة اخلتزي والعتار  شتبيهة ابألستلوب «أخر  وحدك واغرا»عندما يقوس ل : 

                                                           
 .88، ص2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .394، ص2اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .394التهامي هو التهامي الجالوي الذي وضعته فرنسا على عرش المغرب عندما نفت الملك محمد الخامس، المصدر نفسه، ص )*(
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تتتتتتتنت    م  رُ اخ  ف تتتتتتتق تتتتتتتاس  ﴿القتتتتتتتراثين عنتتتتتتتدما أختتتتتتتر  هللا ستتتتتتتبحان  وتعتتتتتتتاىل الشتتتتتتتيطا  بقولتتتتتتت :  ف إ نآتتتتتتتك   اه 

يم)  .(1)﴾(77ر ج 

الرجتتل احلكتتيم التت ي يتحتتدى املواقتت  بعتت  املنطتت  ومبيتتزا  العقتتل  ورغتتم  ا برا يمتت ويبقتتى 

  وس ر ب  م  التهام   إال أنت  ختتم كالمت  بقتوس ال يتن م روحالكالم اجلار  ال ي نف  ب  ع  

إننتتتتا ال نعلتتتتم منزلتتتتتك يف النبا تتتتة  ودرجتتتتتك يف احلتتتتزب  فتتتتإ  كنتتتت،  »إال عتتتت  العقتتتتالع احلكمتتتتاع:

يتتتة لتتتك  وإ  كنتتت، ال تستتتتحق  خلمتتتوس قتتتدرك وخستتتوك بتتتدرك  تستتتتح   تتت ا العتتتتاب فهتتتو أتد

نفستتت  أمتتتام  ئ نتتتا يريتتتد أ  يتتتب  ا برا يمتتت   وكتتت   (2)«ف رجعتتت  إلينتتتا مشتتتكورا واردده علينتتتا معتتت ورا

إقنتتال القتتارئ أنتت  دائمتتا يف  ا برا يمتت القتتارئ يف  تت ا املوقتت   وك هنتتا حلظتتة تصتتفية ضتتمري أراد قتتا 

فهتتو   «إ  كنتت، تستتتح   تت ا العتتتاب فهتتو أتديتتة لتتك»قولتت :  خدمتتة احلتت  واخلتتري والعتتدس  وأمتتا

 تربية امله و وإعادت  إىل جادة الصواب. و و دفها   الس ريةع  واض  كش  

  مم  يعرفو  قيمة العقل ا برا يم األدابع احلكماع أمراس  ةو  ا األسلوب الساخر يعد ميز 

يعتتود علتتى ااتمتت  عامتتة ابخلتتري والتتيم  وتتحيحا يف احليتتاة  ويتتدركو  أمهيتتة استتت دام  استتت داما 

ل يف رتأل  إشتكاليات احليتاة ا نستانية تتم» ؛والفال   ويعود علتى العتامل فستره ابلستعادة والن تا 

الو ترتبس قا حيات  اخلاوة أو العامة يف ستياقها  الوع  املعريف )أي العقل ( لإلنسا  ابلتناقضات

عتتتتل  ويف ستتتتياقها ا جيتتتتايب ممتتتترال يف متتتتا كتتتتا  جيتتتتة أ  الستتتتليب ممتتتترال يف متتتتا  تتتتو كتتتتائ  وقتتتتائم ابلف
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يف  تلتتت  قضتتتا ه النرريتتتة فستتتلوب فتتتا ستتتاحر  ا برا يمتتت   و تتتو األمتتتر التتت ي عاجلتتت  (1)«يكتتتو 

است دم في  كل الطرق واألسالية البالغية والفنية لتوضتي  الفكترة وإيصتاس الرؤيتة وتطويت  األدب 

حليتاة وابلواقت   إمنتا  ت  عالقتة حتتوس ومغتايرة  أساستها عالقتة األدب اب»ابللغة خلدمتة احليتاة  أل  

 .(2)«الرؤية الفنية  اخلاوة  الو رأى قا وقدم م  خاللا املبدل   ا الواق  أو ذاك

 أسلوب التعريض:  .ب

التعري  أسلوب ستاخر يعتمتد فيت  الكاتتة علتى ذكائت  الكبتري إبخفتاع املعتىن املباشتر الت ي 

الكتتالم التت ي ال يقصتتد بتت  »و تتو   ابلل تتوع إىل التعبتتري غتتري املباشتتريرغتتة يف إيصتتال  إىل القتتارئ 

  ولتتت لك فهتتت ا النتتتول متتت  (3)«املتتتتكلم معنتتتاه  وإمنتتتا يقصتتتد معتتتىن اثختتتر  ولتتتي  بتتت  املعنيتتت  تتتتالمم

الس رية حيتا  إىل كاتة ما ر حيس  اللعة ابملعاين  وقارئ حاذق يتق  فك الطالسم  واخترتاق 

 املباشر.

حبتتدوث  وساوتتة حتت  أحتت » تت ا النتتول متت  األستتلوب يف نرتتره  ا يمتت ا بر وقتتد استتت دم 

ال  عميقت   وحتزانً  ىأشياع غريبة  تتناىف م  العقل  وتتناق  م  الفطرة البشرية  ممتا ستبة لت  أًست

معهما إال أ  يتناوس املتسبة فيهما ابلتهكم والس رية ع  طري  التعري   فيمترغ كتب عه يف  جيد

   وع  القارئ يف ذات الوق،.(4)«ش صيت   فينف  ع  نفس الرتاب  ويعبث ب  وب
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جنتتده فيمتا داتت  يف  ا برا يمت وأكرتر املواقتت  التو بتترم فيهتا  تت ا اللتو  متت  الست رية يف نرتتر 

حديرتت  عتت  "فصتتل التتدي  عتت  احلكومتتة" و"فصتتل احلكومتتة عتت  التتدي "  أل  العبتتث فمتتور التتدي  

خاوة ح  يوجد م  يسري يف ركاب املستعمر  وينف  »يعد جماال خصبا ل ا النول م  األسلوب 

 تتتتتتواه حستتتتتتة  خططتتتتتت  يف ضتتتتتترب ا ستتتتتتالم  أو حتتتتتت  يوجتتتتتتد متتتتتت  يستتتتتتري ويتتتتتتدير شتتتتتتؤو  التتتتتتدي 

بتدأت فتممت   وخصصت، فعممت   » : اطبتا فرنستا   وم    ه املواق  نت كر قولت (1)«ومصاحل 

تغضة ا سالم  فت قيم  وودع، احلائس فرمم   ...ومجل، الوج  قليال فدمم   وقالوا إ  فرنسا 

التتتدليل علتتتى أ  املستتتلم  راضتتتو   وشتتتددي التتتالم متتت  وتتتفتهم  فتتتإذا  تتتم )مستتتل  مو (  ففهمتتت، 

احلكومتتة  تت ه ا شتتارة  وتلقتهتتا ك هنتتا بشتتارة  وكيتت  ال تستبشتتر والدستتتور برمتتت  )ال مركزيتتة(؟ متت  

 .(2)«التصرك املطل النول ال ي يسيل علي  لعاقا  وبنود القضية الدينية من  إطالق ليد ا يف 

  فقتد انستاب، نفست  إن  تعري  وارخ يف   ا املوق  امل زي وا تز  واملضتحك يف الوقت،

يف شكل مجل مست وعة متناستقة متؤثرة معتبة عمتا يتدور يف ذ نت  مت   ا برا يم األفكار م  قلم 

م  حتت  وتصتترفات احلكومتة املتزايتتدة  ويظهتر التعتتري  واضتحا ابملستتل  ست س للسياستتة الفرنستية

شتتتتدد التتتتالم علتتتتى الكلمتتتتة فانقلبتتتت، إىل "مستتتتل  م "  مبعتتتتىن ستتتتاكت  مستستتتتلم  لتتتت ه السياستتتتة 

ولت لك لفحهتم الكاتتة قت ا  ؛و و وض  ينتدى لت  اجلبت   الفرنسية العوجاع  راض  مبا يُفعل قم

 التعري  حزان على حالم.
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عدائتت   واحلتتس متت  قاتتتل  استتت دم  الكاتتتة لفضتت  أوختامتتا فتتإ  الستت رية ستتال  معنتتوي 

التتتتتوطع  عنيتتتتت   ثقيتتتتتلهتكتتتتتم معنتتتتوي شتتتتتديد اللتتتتت ل  »و تتتتتو  ؛متتتتت   يبتتتتتتهمقيمتتتتتهم واالستتتتتتنقا  

ستتت رية األديتتتة املبتتتدل التتت ي »يف  تتت ا ااتتتاس إبتتتداعا عكتتت   ا برا يمتتت   ولقتتتد أبتتتدل (1)«الوقتتت 

 .(2)«يعرك كي  جيعل م  البساطة  وال  وم  الفكرة العادية غرابة وش وذا

إىل  تتت ا النتتتول متتت  األستتتالية معتتتبا عتتت  خيبتتتة أملتتت  يف مواقتتت  كرتتترية  ا برا يمتتت  وقتتتد جلتتت  

وساخطا على واق  مؤمل  فعاجل ب لك الكرري م  القضا  واملسائل الو رأى فيها ا رافا ع  الفطرة 

وكستتتر شتتتوكت  جتتتاعال القتتتارئ يستتت ر معتتتت    لعقتتتل واملنطتتت   وكتتتم متكتتت  متتت   تتتتزم عتتتدوهلو تتتاوما 

 وحيز  للوض  ررة أخرى فسلوب أقل ما يقاس عن  أن  ساحر.    ررةفيضحك م  املوق

 أسلوب التنويع والتفصيل: .ج

متت  انوتتية اللغتتة  حبيتتث دقي  يلمتت  منتت  الو لتتة األوىل متكنتت  التت ا برا يمتت إ  القتتارئ لنرتتر 

تنكشتت  روعتتة البيتتا  متت  انستتياب كتتل كلمتتة فصتتيحة تعكتت  ثقافتتة دمستتة  وستتعة ذاكتترة  وقتتدرة 

 توليد املعاين  وتشكيل الصور يف نسم فريد يكش  منه ا خطابيا متفردا. خارقة على

متت  أستتالية تركيبيتتة تتماشتتى متت  رؤاه الفكريتتة   ا برا يمتت ويتتبم  تت ا التفتترد فيمتتا ينته تت  

وتتواف  م  تراكيب  اللغوية ووتوال إىل املعتاين اجلو ريتة التو تتوالتد يف ذ نت  فتتناستل يف حقتل داليل 

ابللغتتتة العربيتتتة األوتتتلية  وعبقريتهتتتا الستتتاحرة  فينتتتول يف أستتتاليب    ا برا يمتتت   واستتت  جيستتتد شتتتغ
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ل يف معانيتت  تفصتتيال ستتاحرا جيتت ب القتتارئ يف شتتوق وفضتتوس  ومتت  ذلتتك قولتت  يف ووتتت  فص تتويُ 

والشتتتيطا  حقيقتتتة روحيتتتة ال تتتتدرك ابحلتتتواس  وال تعتتترك ابحلتتتدود  وال تقتتتاس ابملتتتوامي  »الشتتتيطا :

آبرره يف أوليائت   مت  القابليتة للشتر والفستاد  واالستت ابة للمنكتر  والتهتور يف البشرية  وإمنا تعرفت  

 الفستتتتوق والعصتتتتيا   واملستتتتارعة إىل املستتتتاخس  والعكتتتتوك علتتتتى الضتتتتالس وستتتترعة التلقتتتت  لتتتتوح 

 .(1)«  وهنيا عن بالشيطا  وتلبيس  وا اذاة هلل ورسول  فيما أمرا 

تتالحت  فيت  اجلمتل القصترية تالحقتا   يف   ا النموذ  أسلواب مفصتال ا برا يم لقد اعتمد 

  وك نت  يزيتد ستبكمتواوال تكمتل فيت  كتل مجلتة ستابقتها يف اتستاق وانست ام  وانضتمام  وحست  

تتالحتت  أجزاؤ تتا و تصتتدر عفتتوا »يف اتستتال املعتتىن كلمتتا ماد متت   تت ه اجلمتتل القصتترية املتوامنتتة التتو 

جتتار  كاملتتاع  وكتت   بعضتتها يستتلم بعضتتا  أو كتت   بعضتتها ينبتتئ بعضتتا عتت  تالحقتتا رقيقتتا متسلستتال 

 .(2)«بع 

  و و أسلوب رائ  يوس  اثفاق الفهم للقتارئ  ويزيتد يف عمت  املعتاين فرتستم الصتورة واضتحة

إيصاس الفكرة للقارئ  وم  مث إكستاب  لتوان مت  التت ثر ستبب  دقتة  يف ا برا يم  رغبةمما يدس على 

 تنوي  واتضا  الرؤية.التصوير وحس  ال

ولكتت  »ويتت   فيقتتوس: ت  دائتترة املعتتاين التتو حتييف ووتت  الشتتيطا  بتوستت ا برا يمتت ويستتتمر 

يبدو لنا أ  الشتيطا  املكلت  ابلعمالتة الو رانيتة بليتد القرحيتة  جامتد الفكتر  خامتد الت وق  جتايف 
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بت  أوليتاعه وأتباعت   الطب   كري  احل   خش  امل  بدوي النزعة  وحش  الغريزة  فكتل متا أيمتر 

 .(1)«فهو م  جن  طبع   مسم غث خاس م  اجلماس والف  وال وق

إ   تت ا الووتت  املتستت  للشتتيطا  عتتب  تت ه اجلمتتل القصتترية املرتابطتتة جيعتتل القتتارئ يعتتود إىل 

املباشترة حتدود   فتإذا بت  يت تاوم كو وتطبيعة املوضتول  ويقت  عنتد املعتاين التو يكتستبها  ت ا املو 

أل  جتل اجلمتل املرتابطتة تعكت  وتورة بشتر  ؛إىل شيطا  اثخر م  النتول البشتري لينقلة الوو 

شتتيطاين  و تت ا األستتلوب يعكتت  مهتتارة الكاتتتة يف تتبتت  جزئيتتات موضتتوع   ويكشتت  يف الوقتت، 

ذات  متكن  م  توسي  املعاين وقدرت  على تركية الصورة ال  نية الو تتمحور يف ذ ن  وترتستم بت  

مات   وتبم يف ذلتك االتصتاس املترتابس واملتالحت  يف تسلستل ترستل  قريتة شفا    وتت سد يف كل

مالم  م  اخلري  و ايل م  الفضتيلة   -شرق  -مامال، فيك   »م  الس    وم  ذلك قول : 

ومشتتاب  متت  عبقريتتة العقتتوس التتو حلتت، مشتتكالت العلتتم ووستتع، اثفتتاق املعرفتتة  وحطتت، خطتتوط 

ستم، ابلطهتر  واضتطلع، ابألمانتة  وعتبت التبمخ ا نستاين إىل الف  األويل  وم  األروا  التو ات

نغمهتتتا بكتتتالم هللا مجلهتتتم بتستتتبيح   فاتستتت  منهتتتا إيقتتتال حتتتدت بتتت  ركتتتة  فستتتاوقأفتتت  املالئكتتتة  

 .(2)«ا نسانية إىل مناب  اخلري

يهتتتم ابجلزئيتتات   ا برا يمتت فهتت ا التفصتتيل يف املعتتاين والتوستتي  يف األفكتتار دليتتل علتتى أ  

يف  ا برا يم القتتارئ ألفكتتاره  فتتفهتتم املعتتاين بكتتل دقتتة ليزيتتل كتتل الضتتبابيات التتو قتتد تعيتت   ويتتبتت 

  ا النموذ  حياوس وو  الشرق فسلوب قوي في  م  التفصتيل يف جزئيتات املووتوك متا جيعتل 
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وحنتت  لرؤيتتت  والوقتتوك علتتى  واستتعة  ومتت  مث يتولتتد يف نفستت  شتتوقالقتتارئ يتصتتور "الشتترق" جنتتة 

 مواوفات .

إيل مت  إختوا  الصتدق يف الشترق   رستائل حتمتل التهنئتتة  خلصت،  »ومت  ذلتك أيضتا قولت : 

شتف  اليقظتة املبتت س امليت، الت ي عرفنتاه وألفنتاه  ولكنت  يُ  ابلعيد فستلوب جديتد  غتري ذلتك الترث  

الكاتتتتة والقتتتارئ  ويصتتت  التتتداع والتتتدواع  وجيمتتت  األمتتتل والعمتتتل  ويستتتمو ابلفكتتتر والتتترو  ويتتتربس

 .(1)«نفسا م  نف  يويعدبشعور واحد  

إ    ا التفصيل يعك  ثقافة واسعة وك   ا برا يم  انبهر ابألسلوب اجلديد للرسائل الو 

ووتتلت  وأحتت  أ  مجلتتة واحتتدة ال تكفتت   يصتتاس  تت ا االنبهتتار للقتتارئ فستت ر موستتوعت  اللفظيتتة 

اجلمل القصرية املبىن  الكبترية املعتىن لت ستيد روعتة  س آر تلكو لتوسي    ا املعىن يف ذ   القارئ 

األسلوب ال ي ملت  الرسائل  منوعا يف تراكيبت  مت  اجلمتل القصترية إىل اجلمتل الطويلتة ومتا يلفهتا 

متت  حمستتنات ووتتور وبتتدي   وكتتل ذلتتك بغتترض التصتتوير الفتتا والتفصتتيل يف أفكتتاره  و تت  خاوتتية 

 عامة يف نرره.

تعكتت  ثقافتتت   ا برا يمتت يل مستتة ملتصتتقة أشتتد االلتصتتاق بنرتتر إ  أستتلوب التنويتت  والتفصتت

الواستتعة و ستتد موستتوعية قاموستت  اللغتتوي وتصتتور ستتحر اللغتتة املناستتبة بتت  تراكيبتت  التتو حتمتتل متت  

 أنفاس  ما يبعث االنشرا  يف نف  القارئ.
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 مجالية الفواتح واخلوامت: .د

ا بتتدال  وتتتتوح  اتتالس العربيتتتة تشتت  كتتتاابت ا برا يمتتت  بلغتتة متفتتتردة تعكتت  متيتتتزه يف 

أل   ؛و يبتها عب سائر اثرره  فتت سد معاني  يف علو وأتلت  ابرميت  منت  الو لتة القرائيتة األوىل

القتتارئ يشتتعر بشتتوق يغمتتره يف تتبتت  ابقتت  احلتتديث  ذلتتك أ  ا برا يمتت  حيستت  ابتتتداع كالمتت  

 بصورة ملفتة وج ابة.

لنصتتتية جعلتتت  يهتتتتم قتتتا علتتتى غتتترار بقيتتتة النقتتتاد ولعتتتل إدراك ا برا يمتتت  لقيمتتتة الفتتتوات  ا

أل  رؤيتتتهم الواعيتتة ألمهيتتة الفتتوات  جعلتتتهم يعتبوهنتتا متت   ؛العتترب التت ي  أولتتوا لتتا عنايتتة كبتترية

 «(1)م  البالغة حس  االبتداع» القضا  املهمة يف علم البالغة  فقالوا:

اختيتتتار مفرداتتتت  مبتتتا ونقصتتتد حبستتت  االبتتتتداع أ  يبتتتدل األديتتتة يف أوس كالمتتت   فيحستتت  

جيلتتة املتلقتت   ويرتتري الشتتوق يف نفستت   فينتتدف  إىل استتتكماس متتا ورد يف ابقتت  العمتتل األديب  

أل  فاحتتة الكتالم  ت  أوس متا يقترل أذ   ؛وابلتايل حييس برؤية األدية  فيحتوي  دفت  املستطر

عراضا عنهتا حبستة املستم   وأوس ما تق  علي  ع  القارئ  وابلتايل يعد أتلقها ج اب ل  أو إ

 .(2)براعة الكاتة يف ذلك

                                                           
 .2/136السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ( 1)

 .2/136نفسه،  (2)
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وكتت لك تفطتت  ا برا يمتت  إىل اخلتتوامت ابعتبار تتا اثختتر متتا يتلقتتى القتتارئ  وابلتتتايل أحستت  

ألنتت  يستتعى إىل إيصتتاس رؤاه للقتتارئ بكتتل  ؛خوامتتت  يف كتتل فنونتت  النرريتتة خاوتتة مقاالتتت  وخطبتت 

وية ما رة لي ر  قا القارئ و و السبل  وابلتايل فاخلامتة    فروة للكاتة تستوجة وقفة لغ

مقتنتت  بكتتل متتا ورد يف املتتنت  أل  اخلتتوامت مرتتل الفتتوات  يف احلستت  فهتت  اثختتر متتا يقتترل األمستتال  

التتتو ترستتتم وقعتتتا موستتتيقيا مجتتتيال يف األذ  جيعتتتل  (1)ولتتت ا جتتتاعت متضتتتمنة للمعتتتاين البديعيتتتة

 املتلق  يست ن  لا فرتسو يف ذاكرت .

ونظتتتتترا ألمهيتتتتتة الفاحتتتتتتة يف العمتتتتتل األديب فقتتتتتد أوال تتتتتا النقتتتتتاد والدارستتتتتو  ا تمامتتتتتا ابلغتتتتتا 

فمنحو تتا أولويتتة العنايتتة علتتى ابقتت  العناوتتر األختترى املكونتتة للتتن  فباتتت، عنصتترا تستتل طيا  لتت  

األوس التتت ي  املتتت اقستتتيطرت  الفعليتتتة التتتو تتتتؤثر يف القتتتارئ منتتت  اللحظتتتة القرائيتتتة األوىل  فهتتت  

القتارئ فيفتت  شتهيت  أو يستد ا حبستة الباعتة يف االستتهالس  و ت  وجت  التن   يدخل ذ ت 

 ال ي يقبل علي  القارئ أو ينفر من .

وعالوة على كوهنتا مغناطيستا لولبيتا تتدور حولتا جتل معتاين العمتل األديب  فإهنتا تشتكل 

  متت  نقطتتة ا نطتتالق الفعلتت  للقتتارئ واملبتتدل علتتى حتتد ستتواع  فيت لتتى ا تتتوى الفكتتري للتتن

ختتالس متتا تبتتو  بتت  املقدمتتة متت  إحيتتاعات تتتدخل القتتارئ يف جتتو ا بتتدال األديب  وتكستتب  فكتترة 

  وتسهل علي  االستتيعاب الفكتري  ارات ظانتعامة حوس مضمون  الفكري  فتحدد ب لك أف  

ومتنحتتتت  األبعتتتتاد ا تملتتتتة ملتتتتا يلتتتت  متتتت  العمتتتتل األديب  ألهنتتتتا الومضتتتتة األوىل التتتتو تتتتتربس املبتتتتدل 

                                                           
 .102، ص 1972، 2، ط1ج( ينظر، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار المعارف، بيروت، 1)
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  و تتتو متتتا يتتتدف  ابلقتتتارئ إىل حمتتتتوى العمتتتل األديب (1)لقتتت   وابلتتتتايل املتلقتتت  ابلتتتن  األديبابملت

 و ك ن  م  ا طالل على فحواه.

وحتتتتتل املقدمتتتة موقعتتتا استتترتاتي يا  امتتتا يف العمتتتل األديب ملتتتا متلكتتت  متتت  قتتتدرة يف جتتت ب 

 أستلوب االبتتداع لتقترل الباعة يف يراد قا حتقي »ا تمام املتلق  وإررة شوق   فه  عتبة مهمة 

اآلذا  بنغمهتتتتا  وتستتتتترري العواطتتتت  واألذ تتتتا  امالتتتتا ودقتهتتتتا حتتتت  يتتتتتوافر يف التتتتن  عنصتتتتر 

وابلتايل حتقيت  التدك املرجتو يف إيصتاس الرؤيتة  أل    (2)«اال تمام والرغبة يف السمال والقراعة

صتتتتترة القتتتتتارئ وظيفتهتتتتتا تكمتتتتت  يف تقتتتتتد  متتتتتا ينتفتتتتت  بتتتتت  يف الفهتتتتتم  ومتتتتتا يستتتتتتعا  بتتتتت  علتتتتتى تب

  وابلتتتايل يتتتمك  متت  وضتت  العمتتل األديب يف إطتتاره املعتتريف  وستتياق  التتتارذ  وكتت ا (3)وتوجيهتت 

  في تصتتر لتتت  املستتافة يف إحاطتتتة أوليتتتة فبعتتاد التتتن   وقتتد اعتب تتتا جنيتتت، (4)حتديتتد مضتتتامين 

(Genette  متتت  املكتتتوانت األساستتتية للتتتن  املتتتوامي ألهنتتتا تتتتدخل القتتتارئ إىل أعمتتتاق التتتن )

الو تفتك املقدمتة رموم تا مبتا متلكت  مت  مفتاتي  حمملتة بشتحنات  (5)وفضاعات  الرمزية املتشابكة

 لنصو  الحقة.

واملقدمتتة عنتتد ا برا يمتت  عبتتارة عتت  مفتتاتي  قرائيتتة لتتا أبعاد تتا واثفاقهتتا ا ضتتائية اجلتتادة 

رونتة النصتية التو الو تسعى إىل إحداث ميزة الفعالية يف العمل الفا  وابلتايل إكساب  وفة امل

توضتتت  كعتبتتتات يف طريتتت  القتتتارئ يتعتتترك قتتتا عتتت  منتتتاخ التتتن  فينتتتدمم يف مضتتتمون   ولتتت لك 
                                                           

 .16( ينظر، حسن إسماعيل، شعرية االستعمال عند أبي نواس، دراسة في بنية التناسب النصي، دار العلوم، جامعة المينا، دت، ص 1)

( محمد منصوري، بالغة الفواتح والخواتم النصية في أدب اإلبراهيمي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المركز الجامعي، غرداية، 2)

 .162، ص 2007، 2ع

 .319، ص 2002، 6، م ج11( ينظر عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب في اللغة واالصطالح، مجلة جذور، ج3)

 .320( ينظر، نفسه، ص 4)

 .169، ص 2001( ينظر، هند سعدوني، قراءة سيميائية مدينتي، منشورات النادي األدبي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 5)
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تشتتكل الفتتوات  ا برا يميتتة حتتدر أتسيستتيا حيفتت  التتن  متت  التحتتوس والتغتتري  ويكستتب  مركزيتتة 

 الداللتتة  فيكتتو  متتوام  ملتتا ضتتمن  يف عملتت  متت  أفكتتار  فيتتدف  املتلقتت  إىل رؤيتتة مستتتقبلية ملتتنت

 الن  األديب.

ويعمتتتد ا برا يمتتت  إىل التنويتتت  يف أستتتلوب االستتتتفتا  عتتتب جتتتل فنونتتت  النرريتتتة  فيستتتتهل 

قوالبتت  مبتتا يتتتالعم متت  طبيعتتة املوضتتول  ومبتتا يتناستتة أيضتتا متت  الوظيفتتة املنوطتتة بفاحتتتت  النصتتية 

ريية التو واملتعلقة ابستت الب ا تمتام القتارئ ابلدرجتة األوىل  خاوتة يف معاجلتت  للقضتا  املصت

ى مجي  األوعدة  فن ده يستهل كالم  ابجلمل اخلبية و   الغالبة عليسعى قلم   والحها 

لدايتتة البشتتر وإستتعاد م  واال تتتداع بتت  متوقتت  علتتى فهمتت  فهمتتا  جتتاع القتتراث »عتتادة كقولتت : 

 تل الفلستفة يف خدمتة األدب أو األدب يف »  كما يستتهل ابالستتفهام كقولت : (1)«وحيحا

األطلتتت   والرعبتتتا  أقستتتم ابلتت ية »  ويستتتهل كالمتتت  ابلقستتتم يف قولتت :  (2)«فلستتتفةخدمتتة ال

  ويبتدأ حدير  ابلنداع  (3)«األمل   إ  املت ر ابألحرار ملفل   وإ  العاقل ب  األشرار ملبل 

  ويبتتتتتدأ أحيتتتتاان حديرتتتت  (4)«أيهتتتتا ا ختتتتوا  املستتتتلمو   أيتهتتتتا األختتتتوات املستتتتلمات»كقولتتتت : 

اللهتتتتتتتم ابمستتتتتتتك نبتتتتتتتتدئ  وقتتتتتتتديك هنتتتتتتتتدي  وبتتتتتتتك   معتتتتتتت   نسرتشتتتتتتتد »ابلتتتتتتتدعاع فيقتتتتتتتوس: 

  وأستالية ...(6)«عتادت لعرت تا ملتي »  وك لك يستهل حديرت  ابملرتل كقولت : (5)«ونستع 

                                                           
 .226، ص 4( اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج1)

 .348، ص 2( نفسه، ج2)

 .532، ص 3( نفسه، ج3)

 .262، ص 4( نفسه، ج4)

 .15، ص 2( اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج5)

 .379، ص 2( نفسه، ج6)
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أخرى كررية ختتلت  ابختتالك طبيعتة املوضتول وتركيبتت  ا وتالحية  وابختتالك املهمتة املنوطتة 

 ... (1)ابملقدمة إ  إغرائية أو إخبارية أو وظيفية

الفنيتتة ونبتت  كيتت  استتتهل االبرا يمتت  حديرتت  مبتتا قوالبتت  وستتن تار فيمتتا يلتت  منوذجتتا متت  

يتوافتت  متت  أ دافتت  يف توجيتت  املتلقتت   تتو البصتتمات الرئيستتية لعملتت  الفتتا  وابلتتتايل يكشتت  لتت  

 ع  قصيدت  يف ج ب املتلق  يف مجاس يسترري اخلياس وحيرك العواط  

يستتهل االبرا يمت  حديرت   )2(بعنوا  "أثر الصوم يف النفوس" والنموذ  امل تار م  مقاس

ا ستالم ديت  تربيتة للملكتات والفضتائل والكمتاالت  و تو يعتتب التلميت  مالممتا يف »مبتا يلت : 

مدرسة احلياة  دائما فيها  دائبا عليهتا  يتلقتى فيهتا متا تقتضتي  طبيعتت  مت  نقت  وكمتاس  ومتا 

مث فهتتو أيختت ه أختت  املتتريب يف متتزيم متت  الرفتت  والعنتت   تقتضتتي  طبيعتهتتا متت  ختتري وشتتر؛ ومتت  

ابمتحتتتتاانت دوريتتتتتة متكتتتتتررة  ال ذتتتتر  متتتتت  امتحتتتتتا  منهتتتتا إال ليتتتتتدخل يف امتحتتتتتا ؛ ويف  تتتتت ه 

االمتحتتتتاانت متتتت  الفوائتتتتد للمستتتتلم متتتتا ال يوجتتتتد عشتتتتره وال معشتتتتاره يف االمتحتتتتاانت املدرستتتتية 

 .(3)«املعرفية

خاللتتا إىل جلتتة ا تمتتام القتتارئ منتت  استتتفت  الكاتتتة نصتت  املتتة خبيتتة يهتتدك متت  

الو لة القرائية األوىل  فيدعوه إىل التعرك علتى ا ستالم يف التعامتل مت  املستلم يف روايتة شتاملة 

فستتتلوب مميتتتز يستتتعى إىل هتيئتتتة ذ نيتتتة للقتتتارئ متتت  أجتتتل إدخالتتت  يف وتتتلة املوضتتتول واملتمرتتتل 

                                                           
 .20، ص نوافذينظر أندري دي لنجو، في إنشائية الفواتح النصية، ترجمة سعد بن إدريس، دورية  (1)

 .475، ص 3اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج (2)

 .475، ص 3( نفسه، ج3)
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برا يمت  انطلت  انطالقتة موفقتة أساسا يف "أثر الصوم يف النفتوس"  ويالحت  القتارئ  نتا أ  ا 

واعيتتتة عنتتتدما فتتتت  البتتتاب منطلقتتتا متتت  الكتتتل إىل اجلتتتزع  أل  حديرتتت  عتتت  ا ستتتالم قبتتتل الصتتتوم 

يتتوح  بوعيتت  الشتتامل للقيمتتة ا نطوائيتتة التتو حيملهتتتا ا ستتالم والتتو تستتتدع  فيمتتا بعتتد أحتتتد 

أفكتتتاره املتعلقتتتة أركانتتت   و تتتو الصتتتوم وك نتتت  يف حماولتتتة  عتتتداد أرضتتتية وتتتاحلة متتت  أجتتتل إنبتتتات 

ابلصتتتوم ومتتت  مث غرستتتها يف ذ تتت  املتلقتتت   فيدفعتتت  بتتت لك دفعتتتة ستتتحرية فستتتلوب  تتتادك إىل 

 الت صي  فيما بعد ألحد أ م أركا  ا سالم.

مث إ    ه الفاحتة النصية استدع، ذ   القارئ فسلوب متميتز يتوح  ببالغتة الكاتتة 

خاوتة وأهنتتا تصتتة يف قالتة واحتتد  تتو وذلتك متت  ختالس اختيتتاره لأللفتتاظ املتآلفتة فيمتتا بينهتتا 

 القالة الديا وما ذدم  م  مفردات دينية كاخلري والشر واالمتحا  والفضائل  والفوائد...

ويف الفاحتة إيتماعة بشمولية واسعة تنطتوي علتى ختصتي  منفترد يستوق  املقتاس يف عرضت  

الفتترد قبتتل أ  تكتتو  يف املتتوايل  وتت ستتد  تت ه الشتتمولية يف تلتتك الرؤيتتة املوستتعة لإلستتالم  تتو 

أحتتتد أركانتتت   تتتو نفتتت  التتت ات  ويف  تتت ه ا  تتتاعة يكمتتت  ستتتر جنتتتا   تتت ه الفاحتتتتة النصتتتية أل  

انتقتتتتاس ا برا يمتتتت  إىل توستتتتي  الفكتتتترة يف متتتتنت مقالتتتت  يؤكتتتتد تلتتتتك الرابطتتتتة القويتتتتة التتتتو وثقهتتتتا 

هتت ية  ا برا يم  يف مقدمتها  ودفعها أستلوب  يف مضتمون  خاوتة فيمتا يتعلت  ابحلتديث عت 

القتتارئ مبنيتتة علتتى  جيتتد االتتنف  يف الصتتيام  فتت ستتد بتت لك رستتالت  الدينيتتة ا وتتالحية التتو 

 أس  وثيقة  و نا تبم قيمة الباعة يف االستهالك.
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ويعتتت  ا برا يمتتت  قيمتتتة التتتربس بتتت  االستتتتهالس وموضتتتول التتتن  ليصتتتل إىل نقطتتتة مستتتتهدفة 

لك ضم  أكب الركتائز املهمتة للووتوس إىل حتقيت  حتتويها اثخر عينة يف الن  و   اخلامتة  ويعد ذ

الوحدة العضوية داخل العمل األديب  ول لك جيعل مقدمت  واولة قويتة  تو متنت املوضتول ساوتت  

عندما ينطل  م  الكل  و اجلزع  فيتوس  يف توضي  فكرة الصوم وأثره يف النف  مستندا على متا 

اختبتتارات ا ستتالم  مث يكشتت  يف املتتنت عتت  وتتعوبة بنتتاه يف املقدمتتة متت  رؤيتتة شتتاملة حتتوس فكتترة 

غتري أ  الصتوم أعستر ا امتحتاان  »امتحا  الصوم  ويقدم األستباب املنطقيتة لت لك  حيتث يقتوس: 

ألنتتت  مقاومتتتة عنيفتتتة لستتتلطا  الشتتتهوات اجلستتتمية ومقتتتاوم الشتتتهوات يف نفستتت  أو يف غتتتريه قتتتل أ  

 .(1)«ينتصر

متتا بنتتاه يف ذ تت  القتتارئ متت  ختتالس متتا ورد يف  ويتوستت  ا برا يمتت  يف فكرتتت  مستتتندا علتتى

املقدمتتة  و تتو أستتلوب قتتوي يعمتت  الصتتلة بتت  املقدمتتة واملتتنت ويستتتوجة يف الوقتت، نفستت  خروجتتا 

 موفقا يصل ب  إىل مبتغاه فينفق  يف خامتة ملمة تستوعة رؤاه بلغة مكرفة وفسلوب فاخر.

اس بعنتتوا  "متت  مشتتاكلنا ونتوقتت  عنتتد منتتوذ  اثختتر متت خوذ متت  مقتتاس مطلعتت  متت خوذ متت  مقتت

 وم سالطالق حل عقدة  وبث حباس  ومتزيت  مشتل  »  يقوس يف مطلع :  (2)االجتماعية الطالق"

خلتتتيس وانفضتتتاض ستتتامر  فيتتت  كتتتل متتتا يف  تتت ه املركبتتتات ا ضتتتافية التتتو استتتتعملها شتتتعراع العتتترب  

                                                           
 .476، ص 3اإلبراهيمي، آثار اإلمام، ج( 1)

 .328، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)
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  ويزيتد عليهتا مجيعتا مت  التيتال وحترارة  وحسترة ومترارة –وجرت يف اثداقتم العاطفيتة جمترى األمرتاس 

 .(1)«مبعىن اثخر  و و ما يصاحب  م  احلقد والبغ  والت مل والتظلم

يف   ه الوقفة االستهاللية البليغة يف مضموهنا  األنيقة يف أسلوقا واملميزة يف أفكار تا يعتاجل 

ة   راحتتت   و تت  مشتتكلا برا يمتت  أحتتد أكتتب املشتتاكل االجتماعيتتة التتو تقطتت  مشتتل ااتمتت  وتتتنغ  

صد  استت الب فكتر القتارئ لإلحاطتة قالطالق  فيستهل حدير  برؤية شاملة ل ا املرض اخلبيث 

ابملعتتتىن احلقيقتتت  لتتت ا املصتتتطل  "الطتتتالق" يف حماولتتتة لوضتتت  أستتت  وتتتلبة ينطلتتت  متتت  خاللتتتا إىل 

معاجلتتة جتت ور وأستتباب  تت ا املتترض عتتب متتنت املقتتاس  فيكشتت  عتت  حقيقتتة  تت ه الظتتا رة يف مجتتل 

إلي  والتمع  فيت   وقتد ست ر ة مبعاين عظيمة حتمل م  اخلطورة ما يستوجة االلتفات بسيطة مرقل

الطالق حل عقدة  وبث حباس  ومتزي  مشتل  »العريب املب   فا تدى ب  إىل أ   ألجل ذلك بيان 

وكلها مجل لا ومهنا الرقيل يف ا حاطة ابملعىن الشامل للكلمة املستهدفة  و ت ه « وم س خليس...

ة ا برا يمتت  يف التعامتتل متت  القضتتا  ا وتتتالحية التتو متتت  قلتتة ااتمتت  يف استتتقراره وكيانتتت   ميتتز 

فينطلتت  ا برا يمتت  متت   تت ه ا شتتارات اخلطتترية ليحتترك فكتتر املتلقتت   ويستتت لة ا تمامتت   وينتتور 

ى بصريت  ابخلطورة املصاحبة لت ه الكلمتة مل توضت  يف إطار تا الستليم الت ي شترع  احلت  لتا  فيستع

عتتب متتنت املقتتاس لتنتتوير الفكتتر فكتتب القضتتا  التتو تن تتر خلتت  جهتتل املستتلم حلقتتائ  دينتت  وخلفتتا  

 احلكم املنطوية حت، أحكام .

                                                           
 .328، ص 2المصدر السابق، ج (1)
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  مت  املقدمتة وانتقتل ويتوس  ا برا يم  يف مفهتوم الطتالق دو  أ  يشتعر القتارئ فنت  متل ت

فينستاق الت    يف واوتتلة  إىل العترض  ألنت  يتربس حديرت  بصتورة ستتاحرة مستت دما حترك "التالم"

لتتت ه املالبستتتتات التتتتو  تتتت  متتت  مقتضتتتتيات الفطتتتتر الستتتتليمة  »للكتتتالم دو  تقطتتتت  حيتتتتث يقتتتتوس: 

والطبال الدقيقة  شرع  ا سالم مقيدا بقيود فطرية حكيمة  وقيود شرعية قو ة  اعتمد يف تنفي  ا 

وقعت  كتالتمتي  ومتد األمتل بعد فهم املراد منها على إ ا  املؤم   وشرل ل  م  امل ففات متا يهتو  

 .(1)«ابملراجعة  وتوسي  العصمة إىل الرالث

ويستمر ا برا يم  يف توسي  الرؤية وتنوير الفكرة فسلوب قوي قوة ألفاظ   وستاحر ستحر 

بيانتت   فيغتترس يف التتنف  شتتوقا  فينتتا يف معرفتتة الالحتت  متت  أقوالتت   ويدفعتت  دفعتتة قويتتة إىل التطلتت  

متشتتراب ممتتا أفاضتت  يف حديرتت  عتت  أستتباب الطتتالق مستشتتهدا فمرلتتة ومنتتاذ  واالسرتستتاس يف القتتراعة 

استقا ا م  واقع  املعيو  وقد ركز يف العديد م    ه األمرلة حدير  حوس ستلبيات  ت ا الطتالق 

 مبينا انعكاسات  السلبية على الزوجة واألوالد وتفكك األسر  وك ا األمة فكملها.

  قوالب  وكتاابتت  فت تد ا منطويتة علتى الوظيفتة ا غرائيتة التو إ  ا برا يم  يتفن  يف استفتا 

 لتتتة ا تمتتتام القتتتارئ وتكشتتت  عتتت  دفعتتتة ستتتحرية إىل املضتتتمو  دو  أ  يعمتتتد إىل ذلتتتك  مث إ  

ينطلتت  يف فواحتتت  انطالقتتة حتمتتل املوضتتول يف شتتكل إشتتارات  فتتولتتد الرغبتتة يف قتتراعة التتن  ملعرفتتة 

يف توقيت  أفكتاره يف ذ ت  القتارئ في ستد بت لك رغبتت  القويتة يف   وابلتايل حيق  جناحا (2)تفاويل 

  أل  اخلامتتتتة عنتتتد ا برا يمتتت   تتت  متتت الكالتعبتتتري  تتتو األفضتتتل يف براعتتتة فائقتتتة ساوتتتة يف اختتتتتام  
                                                           

 .228، ص 2المصدر السابق، ج (1)

 .164، ص 2ينظر محمد منصوري، بالغة الفواتح والخواتم النصية في أدب اإلبراهيمي، مجلة الواحات، ع (2)
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النقطتتة الرئيستتية التتو تستتتوعة جتتل حديرتت  منتت  انطالقتت  ووتتوال إىل خامتتتة ينتتري قتتا طريتت  القتتارئ 

 دفة.  عب ا أفكاره املستهويوق  

وذتتتتم ا برا يمتتت  مقالتتت  املعتتتاجل لقضتتتية الطتتتالق حبملتتتة استتتتفهامية حتمتتتل الكرتتتري متتت  املعتتتاين 

لي، شعري أيتدري املتستا لو  يف الطتالق متاذا جنتوا علتى أنفستهم »املتسرتة خلفها حيث يقوس: 

  و و أسلوب استفهام  ضارب يف الصتميم  ينطتوي علتى حشتد (1)«وعلى أبنائهم وعلى أمتهم؟

إىل مراجعة النف  وترتية معطياهتا مبتا يتوافت  مت   هم    القارئ يف األعماق  ويدعو ض فكري 

الفكر السديد  أل  ا برا يم  رجل مصل  يسعى إىل تصوية فكر القتارئ  ووضتع  أمتام الترؤى 

الراقبة مبنظار الفكر ا سالم  امللتزم ابألخالق الفاضلة  فيدعوه ب لك إىل هنضة ثقافية إوالحية 

نطلتت  متت  ذاتتت   وتتوستت  رويتتدا رويتتدا  تتو األعتتم واألمشتتل متت  أجتتل استتتقرار  تتادك  تت  مجيتت  ت

 جماالت احلياة  ساوة أن  ينطل  م  واقع  املعيو.

ختتام ميزة ذت  قا فكر ا برا يمت   فيتبعهتا يف العديتد و  ا األسلوب االستفهام  يف ا 

بعصتتارة املوضتتول مث يزفتت  يف أختتر نقطتتة يف متت  كتاابتتت ؛ ألنتت  يشتتحنها حبشتتد فكتتري ضتت م حيملتت  

حدير  ويرتك القارئ يصارل ضمريه  و و يف احلقيقتة أستلوب ابرل ال يتبعت  ستوى حمنتك يف الفكتر 

التارذ   يساعده بيان   العريب الفصي  يف وياغت   وم  ذلك أيضا جند ما دا  يف مقتاس بعنتوا  

يتتث عتتاجل مشتتكلة التتزوا  ابلنستتبة إىل الشتتباب   ح(2)"متت  مشتتاكلنا االجتماعيتتة الشتتباب والتتزوا "

وتعتتترض ألستتتباقا وموبقاهتتتتا مث حتتتتدث عتتت  ستتتلبياهتا  وختتتتم حديرتتت  فستتتلوب استتتتفهام   تتتادك  
                                                           

 .331، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .323، ص 2نفسه، ج (2)
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إ  الزوجتتة واألوالد حبتتاس تتتربس التتوطا بوطنتت   وتزيتتد يف إ انتت   وإ  ا عتتراض عتت  التتزوا  »يقتتوس: 

ا ؟ إذا مل يكت  ذلتك حلمايتة مت  علتى ظهر تا فرار م  أعظم مسؤوليت  يف احلياة  وملت  ختتدم األوطت

 .(1)«م  أوالد وحرم م  يف بطنها م  رفات ورمم

وينول ا برا يمت  يف األستالية ا ختتاميتة  في تتم أحيتاان حديرت  ابلتدعاع  و تو أستلوب لت  

أبعتتتاده النفستتتية للقتتتارئ علتتتى مجيتتت  األوتتتعدة ومتتت  ذلتتتك قولتتت  يف خامتتتتة مقتتتاس بعنتتتوا  "دروس يف 

وفقنتتا هللا مجيعتتا إىل متتا يقربنتتا إليتت   وجنبنتتا متتا يبعتتدان عنتت   وأراان متتا »رمضتتا " يقتتوس: التتوع  يف 

 .(2)«يسران يف   ه األمة  ويس ران خلدمة   ا الوط  وإخراج  م  الظلمات إىل النور

يف االختتتتتتام ابختتتتتالك املوضتتتتول املعتتتتاجل  وابختتتتتالك رؤيتتتتت  ا وتتتتالحية    وختتلتتتت  أستتتتاليب

 ك واحد و و إحداث أتثري يف نف  القارئ.ولكنها تتف  يف  د

وختامتا فتتإ  لإلبرا يمتت  أستلوب ابرل يف االفتتتتا  واالختتتتام  حيستت  جت ب القتتارئ إليتت  متت  

أوس كلمتتتة قرائيتتتة  ويتتترتك يف نفستتت  أثتتترا ابلغتتتا يف ختتتتم حديرتتت   وقتتتد ستتتاعد يف ذلتتتك بيانتتت  العتتتريب 

 الساحر  ولغت  الف ة وعبقريت  الفكرية الراقية.

  التو نلمحهتا ابرمة يف نرتره ا برا يمت ه ومضات خاطفة مت  خصتائ  أستلوب   كان، 

وإ  دراستها فتت  ألفتاق االعتتزام ابللغتة العربيتة   قوانينها وأنظمتهات  يف تطوي  اللغة بعاكسة ملو ب

 يزة ب  لغات العامل.تمودعوة إىل توسي  استعمالا ملا حتمل  م  خصوويات  علها م

                                                           
 .328، ص 2المصدر السابق، ج (1)

 .314، ص 2نفسه، ج (2)
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 البناء الب غي:

 توطئة -

  العتتريب للبيتتا حتت  عتتده التتبع  أمتتريا قتتدرة كبتترية يف التتتحكم اللغتتوي  ا برا يمتت لقتتد أظهتتر 

شغل  الناس حينتا مت  » قدف  يف السحر البياين ارىفقد كا  فارسا ابرعا م  فرسا  الكلمة ال جي

التد ر  برائت  مت  الشتعر اجلميتل  وفتي  مت  النرتر األوتيل  وستيل مت  العطتاع اخلتالق الت ي مجتت  

عميت  ا يقاس عن  أنت  يف أسلوب أقل م(1)«ب  الفصاحة  واألدبية  وروعة التعبري  ومجالية التصوير

 املقصد  ساحر البيا .نبيل  الفكر 

ويغتتترتك متتت    للغتتتة العربيتتتة وتعلقتتت  بعبقريتهتتتا جعلتتت  ينهتتتل متتت  أستتترار ا ا برا يمتتت إ  حتتتة 

 فتتارتكزت يف»اوا ر تتا األوتتيلة  هبالغتهتتا ويبحتتر يف ستتحر بياهنتتا األوتتيل حتت  اجتمعتت، يف فكتتر 

 القتتدرة  فتتانتظم مو بتتة تتتتدف   وحكمتتة تتتت ل   لتتك البنتتاع العبقتتري الرائتتد التت ي وتتيغ علتتى عتت ذ

التت ي ال يتتزاس إىل يومنتتا  تت ا (2)«وروحتتا تستتري  وشتتاعرية  تتري لتهتتة لألمتتة ذلتتك العطتتاع الراستتو

تشتتتعر ابلروعتتتة وال  كيبهتتتر العقتتتوس بفصتتتاحت  الفتتت ة  ويستتتحر النفتتتوس بعبقريتتتت  األوتتتيلة  فتتتإذا بتتت

تستطي  أ  تتمرلها فتقوس  و ذا املمتت ...  تو ممتت  يف اوتطفاع حروفت   ورائت  يف انتقتاع مفرداتت   

 (3)ومبهر يف استواع تراكيب  ومجل  وساحر يف انس امها وبياهنا...

                                                           
 .31، ص2مبروك زيد الخير، اإلمام اإلبراهيمي في شعر محمد العيد آل خليفة، مجلة الوعي، ع (1)

 .31نفسه، ص (2)

 .75ينظر، نفسه، ص (3)
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ية ما حرره م  فنو  نرره األديب ابلكرري م  الصور البالغية والبيانية بفن ا برا يم وقد وبغ 

متناستتتقة جعلتهتتتا تنستتتاب متتت  أفكتتتاره انستتتيااب منستتت ما متتت  تراكيبتتت  املنتظمتتتة يف خطابتتت  النرتتتري  

التت ي يزختتر فرول  (1)«شتتعرية اخلطتتاب النرتتري»فتت خر  أنستتاقها متت  غرضتت  ا بالغتت  املباشتتر إىل 

 الصور.

 مفهوم الصورة الفنية: /1

يوظتتت  فيتتت  رؤيتتتة ممانيتتتة   و إىل عتتتامل ختتتا  بتتت املعتتتي غالبتتتا متتتا يتستتتامى األديتتتة عتتت  واقعتتت 

أحالمت  وطموحاتت  بعيتدا عت  الواقت   داخلت فيحقت    ومكانية ذاتية  ويفت  فيت  جمتاال واستعا خليالت 

ولتتتت لك جنتتتتد الكرتتتتري متتتت  األدابع يل تتتتؤو  إىل ااتتتتام واخليتتتتاس   ؛عليتتتت  احلقيقتتتتة املانعتتتتة ت التتت ي فرضتتتت

و تتو متتا يطلتت  عليتت  يف علتتم البالغتتة التشتتبي  واالستتتعارة والكنايتتة يف التعبتتري عتت  رؤيتتتهم اخلاوتتة  ك

مبصطل  "الصورة" ابعتبار ا عنصرا م  عناور ا بدال  ووستيلت  املتميتزة  وستنحاوس فيمتا يلت  أ  

 نورد مجلة م  املفا يم املتعلقة قا.

 الصورة عند القدماء: -أ

ي  منت  العصتر »الصتورة إىل ممت  قتد   حبيتث تت لتى معاملهتا احلديث ع  يعود رريو ظهور 

ولتت لك ابت  ؛(2)«ا غريقتت  والرومتتاين  حتت   كتت  القتتوس فهنتتا قد تتة قتتدم األدب والفتت  نفستتيهما

                                                           
 .228، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب، صجبرانمحمد مسعود  (1)

( دراسة موضوعية فنية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 1962-1954ب العربي )مصطفى بيطام، الشورة الجزائرية في شعر المغر (2)

 .371، ص1989عكنون، الجزائر، دط، 
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تعريت  شتامل متفت  عليت  بستبة اختتالك اآلراع وتعتدد  نتدالباحتث أ  يقت  ع ىم  الصعة علت

 امل ا ة النقدية حول .

مت  مشتاعر ختاطره إ  الصورة    تعبري وادق يل   إلي  األدية ليفصت  بت  عمتا جيتوس يف 

وستتيلة الشتتاعر واألديتتة يف نقتتل فكرتتت  وعاطفتتت  معتتا »و تت  بتت لك  عتت  طريتت  اخليتتاس؛ وأحاستتي 

  وبقتتتدر متتتا يكتتتو   تتت ا األديتتتة فنتتتاان يف خلتتت  وتتتوره ورمسهتتتا وتلوينهتتتا (1)«إىل قرائتتت  أو ستتتامعي 

عتتتت  املرئيتتتتات »  و تتتت  قتتتت ا املفهتتتتوم تعتتتتد وستتتتيلة للتعبتتتتري (2)«تت ستتتتد مو بتتتتت  الشتتتتعرية وأوتتتتالت »

 .(3)«والوجدانيات  ررة املشاعر وجعل املتلق  يشارك املبدل أفكاره وانفعاالت 

 ر اجلرجاين م  أكب النقاد الت ي  وقفتوا عنتد  ت ا املصتطل   وحتاولوا إيصتاس اد عبد القعوي

سبيل الكالم التصتوير والصتياغة  وأ  ستبيل املعتىن الت ي يعتب عنت  »مفهوم  للقارئ  فهو يرى أ  

التت ي يقتت  التصتتوير والصتتوغ فيتت   كالفضتتة والتت  ة  يصتتاغ منهمتتا ختتامت أو ستتوار   ستتبيل الشتت ع

فكمتا أ  حمتاال إذا أنت، أردت النظتتر يف وتوغ اخلتامت يف جتودة العمتتل ورداعتت  أ  تنظتر إىل الفضتتة 

اس إذا أردت أ  يقتتفيتت  العمتتل وتلتتك الصتتنعة  كتت لك   احلاملتتة لتلتتك الصتتورة أو التت  ة التت ي وقتت

واملزية يف الكالم أ  تنظر يف جمرد معناه  وكما أننا لو فضلنا خامتا على خامت تعرك مكا  الفضل 

                                                           
 .111، صدت، 3شوقي ضيف، في النقد األدبي، مكتبة الدراسات األدبية، دار المعارف، مصر، ط (1)

، 1وجدان عبد اإلله الصائع، الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة، دار مكتبة الحياة، مؤسسة الخليل التجارية، بيروت، لبنان، ط (2)

 .24، ص1997

 .1985، 7طأحمد مطلوب، الصورة في شعر األخطل، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن،  (3)
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أنفت  مل يكت  ذلتك تفضتيال لت  مت  حيتث  تو ختامت  كت لك ينبغت   صت  ت ا أجتود أو ف سو قتف  ت

 .(1)«إذا فضلنا بيتا على بي، م  أجل معناه أ  ال يكو  تفضيال ل  م  حيث شعر وكالم

عبتتد القتتا ر اجلرجتتاين يف  تت ا الستتياق  تتو أ  الصتتورة  تت  األستتاس يف الشتتعر   هإ  متتا أراد

دو  وورة لفظية حتتوي    ألننا ال نستطي  أ  نتصور معىن ؛م  رديئ  هدي  و   املعيار يف اختيار ج

 وكالمها يكمل اآلخر ويغني .

 وتفضتتيل كتالمللالتصتوير يف جمتتاس حتليلت   يفويف تراثنتا النقتدي نقت  عنتتد متا أورده اجلتاح  

واملعتتتاين مطروحتتتة يف الطريتتت  يعرفهتتتا الع متتت  والعتتتريب والبتتتدوي »حيتتتث يقتتتوس: علتتتى املعتتتىن اللفتتت  

والقروي واملدين  وإمنا الش   يف إقامة الوم  وختري اللفت   وستهولة امل تر   ووتحة الطبت   وجتودة 

 .(2)«السبك  فإمنا الشعر وناعة وضرب م  النسم وجن  م  التصوير

يرى أ  الشعر وناعة مادهتا املعاين وشكلها األلفتاظ  وكتل التت ل  فيت  حيتدث  نا فاجلاح  

وقتتتد  بعتتتد النستتتم أو التصتتتوير التتت ي يعكتتت  تلتتتك املعتتتاين علتتتى أرض الواقتتت  عتتت  طريتتت  األلفتتتاظ 

 سد يف تلك العملية  (3)«اقتب  اجلاح  لفظة التصوير مبدلولا احلس  ليوض  ب  مدلوال ذ نيا»

مت  املعتاين يف وتورة حستنة  م مت  خاللتا تركيتة األلفتاظ وانست امها لتحمتل معتىنال  نية التو يتت

 يستقبلها القارئ برؤية ذاتية ختتل  حسة األذواق واأل واع.

                                                           
، 1969الجديدة، دط،  الفجالةعبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، شرح عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة القاهرة، مطبعة  (1)

 .255،256ص

 .132،131، دط، دت، ص3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ج (2)

، ص 1911، 1بين القدماء والمعاصرين )دراسة بالغية نقدية(، مطبعة السعادة، القاهرة، طمحمد ابراهيم عبد العزيز شادي، الصورة  (3)

16. 
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ويتتترى قدامتتتة بتتت  جعفتتتر أ  املعتتتاين مستتت رة يف خدمتتتة اجلميتتت  لتتتا معرضتتتها اخلتتتا   وعلتتتى 

الفكتري  فهت  تعتد مبرابتة املتادة اخلتام  األدية أ  ذتار منها ما يشاع  وما يراه متماشيا مت  موقفت 

مرتتل اخلشتتة »ألهنتتا يف نظتتره  ؛التو يصتتن  منهتتا األديتتة كتتل متتا  ليتت  عليتت  خيالت  متت  أمنتتاط ووتتور

خيال  الت  ا    إبمكا  احلريف املا ر أ  يبهر املتلق  فرول ما يصنع (1)«رة والفضة للصياغة اللن

 ختالك ذوق املتلق  وميوالت .م  وور وأشكاس ومناذ  ذتل  حسها ومجالا اب

أما أبو  الس العسكري  فهو يرى أ  الصورة تعا الشكل ااستد الت ي تصتنع  املعتاين عت  

  (2)وختتتتل وتتشتتوه إذا تغتتريت احلليتتة  إذا احتتتل كتتل لفتت  مكانتت  الصتتحي   طريتت  األلفتتاظ فتحستت

املعيتار الت ي يقتاس عليت  ول لك فاأللفاظ عنده    األساس املت  ال ي تبىن عليت  الصتورة  و ت  

 ما حتمل  م  معا  ال مبا ينط  منها اللسا  فيحدث أووار وأجراسا. لمجالا أو رداعهتا بك

وقد ستار عبتد القتا ر اجلرجتاين علتى  ت ا النحتو حيتث اعتتب الصتورة جمستدة يف املعتاين التو 

 حتملها األلفاظ  وانطالقا م    ا املبدأ فقد أورد الصورة على نوع :

  مبعتتىن أهنتتا ال ختتتر  عتت  مباشتترة نتتول يتمرتتل يف األلفتتاظ متت  حيتتث  تت  أدلتتة علتتى معتتا  -1

 الداللة املع مية القاموسية ا ددة.

                                                           
 .65قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق د.محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص (1)

ينظر أبو هالل العسكري، الصناعتين )الكتابة والشعر( تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الباجي  (2)

 .167،168الحلبي وشركاته، القاهرة، د.ت، ص
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نول يتمرل يف األلفاظ م  حيث    أدلة على معا   مبعىن ما تسوق    ه األلفاظ مت   -2

 .(1)معا   اومت املعىن املباشر إىل معا  جديدة حتمل بدور ا معا  أخرى

فركتتتز يف دراستتتات  علتتتى التشتتتبي   مبحاستتت  الكتتتالم كبتتتريا كتتتا  ا تمتتتام عبتتتد القتتتا ر اجلرجتتتاين و 

 لتلتتك ا استت ؛والتمريتتل واالستتتعارة والكنايتتة وغري تتا متت  الركتتائز البالغيتتة ابعتبار تتا أوتتوال ضتترورية 

ر أقطتتاب تتتدو »ألهنتتا األستتاس يف البنتتاع البالغتت  للتتن  األديب التت ي يبحتتث عتت  اجلتتودة  كمتتا أهنتتا 

 .(2)«عليها املعاين يف متصرفاهتا وأقطار حتيس قا م  كل جهاهتا

  واملعتىن  بس بت  اللفتجلرجتاين كتا  يؤكتد علتى ضترورة التر و ك ا يتض  لنا أ  عبد القا ر ا

ألهنمتا يشتكال  ابمتزاجهمتا الصتورة  ؛مها عت  اآلخترأحتد وال  ك  فصتل و و يرى أهنما متالمم 

فتاللف  »ولت لك  ؛املبدل فيس ر لا الرتاكية الو حتملهتا إىل القتارئ ال  نية الو ترتسم يف  ذ  

واملعىن أو الصتورة واملضتمو  ليستا شتيئ  منفصتل   كالكت س ومتا يكتو  فيهتا مت  شتراب  بتل مهتا 

 .(3)«مرتابطا  ترابس الروب مبادت 

 الصورة عند احملدثني: -ب

يف العمتتتتل   وأيقنتتتتوا أنتتتت  عنصتتتتر أساستتتتلقتتتتد أدرك النقتتتتاد أمهيتتتتة التصتتتتوير يف العمتتتتل األديب  

وأ  قيمتتتة ا بتتتدال الفتتتا تت لتتتى فيمتتتا يعكستتت  العمتتتل األديب يف جانتتتة  ؛الشتتتعري والنرتتتري :األديب

  الفنتتا  البتتارل  تتو التت ي يتتتمك  إالتصتتوير الفتتا التت ي  تلتتك عالقتتة وثيقتتة ابلشتتعور النفستت   إذ 

                                                           
 .19، ص9991، 1، بنغازي، طفان يونسنينظر زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، منشورات جامعة  (1)

 .27، ص1991، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، دار المدني جدة، مطبعة مدني القاهرة، ط (2)

 .163، ص1981، 6شوقي ضيف، في النقد األدبي، دار المعارف القاهرة، ط (3)



 الفصل الثاني ناء الفني لنثر اإلبراهيمي                 الباب الثاني: الب
 

288 
 

التتداخل   ويتتؤثر فيتت  مبتتا يرمستت  لتت  متت  متت  نقتتل أحاسيستت  ومشتتاعره إىل املتلقتت  في  بتت  إىل عاملتت  

  (1)«التعبري ع   ربتة شتعورية يف وتورة موحيتة»أل  العمل األديب  و  ؛ملا يف داخل وادقة  وور

ول لك فا حياع يساعد على الدخوس يف جو الت ربتة الشتعورية  كمتا أ  التصتوير يلعتة دورا كبتريا 

 و.ياملرتبطة ابلواق  املع (2)يف إررة العواط  األخالقية واملعاين الفكرية

لعمتتل ابوقتتد  تتاومت الصتتورة تلتتك النظتترة الكالستتيكية املرتبطتتة ابألشتتكاس البيانيتتة ومتتا حيتتيس 

بنظتترة اخليتتتاس التتو تغتت يها قتتوة احلتتتواس  الرومانستتي األديب متت  مختترك القتتوس  خاوتتة بعتتتد جمتت ع 

تستت  مفهومهتتا عنتتد جديتتدا  وا ىتنحتتو منًحتتوحتتدة التت اكرة ووتتدق العاطفتتة...  ف ختت ت الصتتورة 

 تت ه الرؤيتتة اجلديتتدة املرتبطتتة ابخليتتاس ومتتا يقتتوم بتت   -إضتتافة إىل املعتتاين القد تتة  -ا تتدث  ليشتتمل 

ملتصتتت  ابلعواطتتت  فستتتلوب متتت  ا فصتتتا  عتتت  املشتتتاعر وتصتتتوير املشتتتا د ال  نيتتتة والتعبتتتري عنهتتتا 

مهما بلغ، م  القوة واحليتاة فتال ولت  تستتطي  »أل  اللغة وحد ا ال تف  ب لك إذ  ؛واألحاسي 

 ت ا العتةع الت ي ير قهتا بت  ا نستا   قت ا العتةع الكبتري الت ي  -م  دو  اخلياس  -أ  تنه  

يشمل خل ات النف  ا نسانية وأفكار ا وأحالم القلوب البشرية  واثالمها وكل متا يف احليتاة مت  

 .(3)«فكر وعاطفة...

لوحتة مؤلفتة مت  كلمتات  أو » للصورة  فمنهم مت  يترى فهنتا وقد تعددت تعريفات ا دث 

مقطوعتتة ووتتفية يف الظتتا ر ولكنهتتا يف التعبتتري الشتتعري تتتوح  فكرتتر متت  الظتتا ر  وقيمتهتتا ترتكتتز 

علتتى طاقاهتتتا ا حيائيتتة فهتت  ذات مجتتاس ذايت تستتتمده متت  اجتمتتال اخلطتتوط واأللتتوا  واحلركتتة و تتو 
                                                           

 .9، ص1983، 5سيد قطب، النقد األدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط (1)

 .8، ص1983، 3ينظر مصطفى ناصف، الصورة األدبية، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ط (2)

 .25، ص1978أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، الدار التونسية للنشر، د.ط،  (3)
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حيائية تفوق قتوة ا يقتال ألهنتا تتوح  ابلفكترة كمتا تتوح  ذلك م  عناور حسية  و   ذات قوة إ

و تتت ا ا حيتتتاع  تتتو التتت ي تستتتتمد منتتت  قوهتتتتا احلستتتية وأبعاد تتتا الفكريتتتة  و تتتو  ؛(1)«ابجلتتتو والعاطفتتتة

 (2)«إبتدال ذ تا وترك»أل  الصتورة يف األستاس  ت   ؛يتوق  أساسا على القدرة العقلية للمبتدل

ستتم الصتتورة حستتة متتا حيتيس قتتا متت  مشتتاعر وأحاستتي   تتتحكم فيتت  القتتوى النفستتية لألديتة  فرتُ 

تركيبتتتة عقليتتتة تنتمتتت  يف جو ر تتتا إىل عتتتامل الفكتتترة أكرتتتر متتت  انتمائهتتتا إىل عتتتامل »ولتتت لك فهتتت  تعتتتد 

أل  األدية يلتقس م  الواق  ما ذدم فكرت  ال  نية فيهمل بعضها اآلخر  و دفت  يف  ؛(3)«الواق 

إحتداث »  فتداللتها  تنحصتر يف (4)صوير الواق  ا سوسذلك  لية الفكرة أو الشعور أكرر م  ت

 .(5)«االنفعاس النفس  يف ال ات املست يبة

للداللتتتة علتتتى كتتتل متتتا لتتت  وتتتلة »ويتتترى مصتتتطفى انوتتت  أ  كلمتتتة الصتتتورة تستتتت دم عتتتادة 

ألهنتا تعبتري عت  عتامل  ؛(6)«ابلتعبري احلس   وتطل  عتادة مرادفتة لالستتعماس االستتعماري للكلمتات

داخلتت  وتشتت ي  لالنفعتتاالت املرتبطتتة بتت   و ستتيد لواقتت  نفستت  حستت  تستت ر لتت  الكلمتتات مبتتا 

 حتملتتت  متتت  معتتتا   حتتتداث التتتت ثري النفستتت   ولتتت لك فتتتإ  إحستتتا  عبتتتاس يت تتتاوم قتتتا عتتت  التعبتتتري

 (7)روحتتا للشتتعر ويعتتد ااحلستت  ااستتد يف االستتتعارة واخليتتاس  ويتمرلهتتا يف مجيتت  األشتتكاس اااميتتة 

الشعر متوقفة على قتوة التصتوير التو ختتلت  مت  شتاعر حييا قا و وت بغياقا  ول لك ابت، حياة 

                                                           
 .191، ص1971، 1روز غريب، دار المكشوف، بيروت، لبنان، ط (1)

 .70ماعيل، التفسير النفسي لألدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، دط، دت، صعز الدين اس (2)

 .66نفسه، ص (3)

 .318ينظر، يحيى الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دراسة تحليلية، ص (4)

، 1المملكة األردنية الهاشمية، ط، الصورة في شعر نزار قباني دراسة جمالية دار المناهج للنشر والتوزيع، بشيرهادي  سحرينظر،  (5)

 .28، ص2011

 .3، ص1983، 3مصطفى ناصف، الصورة األدبية، دار األندلس، بيروت، ط (6)

 .238عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، دت، ص احسانينظر،  (7)
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إىل اثخر  فهناك م  أتيت وور م قويتة مستتوعبة خلصتائ  التصتوير  فتتؤثر يف املتلقت   و نتاك مت  

ل نتتتتتا  تتعتتتتاو  فيتتتت  أتيت ضتتتتعيفة مفتقتتتترة إىل ميتتتتزات التصتتتتوير الرفيتتتت ؛ أل  الصتتتتورة يف واقتتتت  املبتتتتد 

 .(1)مشا دات  وأتمالت  ومعاانت  مضيفا إليها قوة ذاكرت  وسعة خيال  وعم  تفكريه

أما حممد غنيم   الس  فهو ال يشرتط اخلياس للصتورة  أل  العبتارات احلقيقيتة قتد حتمتل يف 

ورة أ  أ  الصتتتورة ال تلتتتتزم ضتتتر »ذاهتتتتا خيتتتاال خصتتتبا حتتت  وإ  مل تتتترتبس فدوات ااتتتام  فهتتتو يتتترى 

تكتتو  األلفتتتاظ أو العبتتارات جماميتتتة  فقتتد تكتتتو  العبتتتارات حقيقيتتة االستتتتعماس  وتكتتو  متتت  ذلتتتك 

يدف  ابملتلق  إىل تس ري حواس  ا دراكيتة الستتيعاب  (2)«دقيقة التصوير دالة على خياس خصة

 نتتول متت  الكشتت  واالكتشتتاك القتتائم علتتى قتتوة الرتكيتتز ونفتتاذ»الصتتورة الفكريتتة؛ أل  الصتتورة  تت  

البصرية الو تدرك ما مل يسب  أ  أدركناه  وم   نا تكو  حالة االرتيا  والتوام  التو نتدركها حت  

  وحيصتتل بتتت لك مشتتاركة املبتتتدل يف مجاليتهتتا  وتتتت وق حستتها  متتت  وستتيلتها األساستتتية (3)«قراعهتتتا

نستا  يف تستت ري املتمرلتة يف اللغتة؛ ألهنتا املنطلتت  األوس ألي إبتدال فتا  والت ي تتتبم فيت  عبقريتة ا 

مهمتا كانت،  (4)  ه اللغة لتصوير رؤاه الفكريتة  فيتوستل ابللغتة ليصتور متا بداخلت  مت  عتوامل خفيتة

طبيعة لغت ؛ أل   دف  األساس   و إحداث االنفعاس النفس  للمتلق  ال ي جيد نفست  متت ثرا مبتا 

يتناول  املبتدل ابلتصتوير  نقل  ل  املبدل م  انفعاالت كامنة يف أعماق   فمهما يك   املوضول ال ي

 .(5)فإن  ال منا  م  أ  يتلو  بلو  نفسيت  وذلك ما يعب عن  ابلصدق يف التعبري

                                                           
 .99، ص 1983ألردن، د ط، ينظر، عبد الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، ا (1)

 .457، ص 1973محمد غنيمي هالل، النثر األدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، دط،  (2)

 .8، ص1981محمد حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، دط،  (3)

 .21ينظر، زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، ص  (4)

 .302، ص 1987، 1ينظر، يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، قسنطينة، ط (5)
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إ  الصتتتورة  تتت  ابتتتتدال فتتتا يقتتتوم علتتتى ضتتتوابس إستتتنادية لغويتتتة تنبرتتت  عتتتب تكوينتتتات لفظيتتتة 

فيلتقيتا  يف »تنس م مت  بعضتها يف عمليتة عقليتة يتحتد فيهتا الفكتر ابلشتعور  (1)وتراكية تنسيقية

 حتتدث  فتت ستد للعيتا  (2)«لقاع ابطتا ويلتحمتا  ويؤلفتا  الصتورة معتا يف حلظتة انف تار الت ربتة

الو يلتقطها املتلق  عب معاين  (3)«االست ابة املستمدة م  إدراك   ه العالقات الصورية»ب لك 

 التكوينات اللفظية والرتاكية النسقية يف اللغة.

اع يف فهتتتم الصتتتورة وتعريفهتتتا  وتعتتتددت رؤيتتتة النقتتتاد والبتتتاحر  يف وختامتتتا فقتتتد تباينتتت، اآلر 

جمالتتتا  فكرتتترت املفتتتا يم وتشتتتت، اآلراع  وتباينتتت، األفكتتتار حستتتة اتستتتال جمالتتتا  وتبقتتتى الصتتتورة 

مصتتطلحا اتستت  وتطتتتور ابتستتال اجلهتتود يف جمالتتتا الواستت   وظتتتل التصتتوير ركنًتتا متتت  أركتتا  ا بتتتدال 

ي يعكتت  نفستت  عنتتد املتلقتت  في علتت  معيتتارا لل تتودة ورفعتهتتا كلمتتا األديب إ  مل نقتتل عمتتوده الفقتتر 

متكتت  متت  إحتتداث اللتت ة اجلماليتتة يف عينتت ؛ ألهنتتا مترتتل ذلتتك االنبرتتاق التلقتتائ  احلتتر التت ي يفتترض 

نفس  يف حلظة نفسية انفعالية تبحث ع  االنس ام م  الطبيعة مت  حيتث كوهنتا مصتدر ا البعيتد  

ا أتكيدا لوجود ا اخلا   وكل ذلتك يف غمترة وتدق عميت  تتتداخل وتنفرد عنها بنظامها وقوانينه

 .(4)في  ال ات واملوضول يف عالقة ميمية جدلية

فالصورة إذ     إبدال فا كام  يف أعماق املبدل  يتدف  يف سياقات لغويتة تنست ها قتوى 

ذ نيتتة ختيليتتة يف حلظتتات انف اريتتة لتستتكبها يف واقتت  ملتصتت  قتتا حاملتتة معهتتا طاقتتة مجاليتتة تنف تتر 

                                                           
 .31سحر هادي بشر، الصورة في شعر نزار قباني، دراسة جمالية، ص  (1)

 .253، ص 1991إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (2)

 .69، ص 1996، 1ة، مقدمة في علم الفن والجمال، سلسلة علم النفس، دار المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، طكامل محمد عويض (3)

 .33، ص 1981ينظر، محمد حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، د ط،  (4)
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يف عت  املتلقت  فتكشتت  عت  قيمتتة نفستية روحيتتة يلتتحم فيهتا الواقتت  ابخليتاس  وتنستت م فيهتا اللتت ة 

 ية ابلعدوى النفسية.الفن

ومتت   نتتا يتبتت  الفتترق يف مفتتا يم الصتتورة بتت  القتتدماع وا تتدث   فالقتتدماع يروهنتتا جمستتدة يف 

ااتتام واالستتتعارة والتشتتبي  ويعتمتتدو  علتتى املشتتاب  العقليتتة املستتتندة علتتى املنطتت   وبتت لك يعتتدوهنا 

دثو  إضتتافة إىل كتتل ذلتتك وستتيلة متت  وستتائل تتتزي  الكتتالم وحتستتين  وتوضتتيح   بينمتتا يشتترتط ا تت

 فس  اااس للعاطفة واخلياس وتوسيع  أكرر حلرية الفكر.

 :الصور البيانيةأنواع  -2

لقتد تبت  لنتا فيمتتا ستب  أ  الصتورة يف أوضتت  معانيهتا تت لتى يف طريقتتة التعبتري عت  املرئيتتات 

العمتتتل األديب  ممتزجتتة متت  الوجتتتدانيات  حتتداث االنفعتتتاس النفستت  يف املتلقتت   و تتت  مستتة ابرمة يف

 ويعيش  يف عامل  الداخل . (1)تعك   ربة املبدل  فريمز ب  للواق  ال ي يتصوره ويت يل 

و تت ه الطريقتتة يف التعبتتري ختتلتت  متت  مبتتدل آلختتر ابختتتالك الرؤيتتة للواقتت  يف شتتقي  التتداخل  

قتتتد ال تستتتعف  األلفتتتاظ يف اللغتتتة في تتتد »واخلتتتارج   وابختتتتالك ستتتعة اللغتتتة للمبتتتدل ذاتتتت   والتتت ي 

نفستت  متتدفوعا برتتورة خياليتتة إىل تشتتكيل عالقتتة لغويتتة خاوتتة يؤلفهتتا سيالتت  املبتتدل فيعتتب عتت  رؤيتتة 

                                                           
 .126، ص 2004ينظر، سليمان محمد سليمان، رؤًى نقدية في دراسات أدبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، د ط،  (1)
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ختتل  ابختالك الطبائ  حسة نفسية املبدل  وتعك  ذوق األدية اجليد وحس   (1)«خاوة ب 

 املر   ال ي يستهوي القارئ فيتفاعل مع .

إ  بع  النرر »ية مرتبطة ابلشعر وحده  فهو موجود أيضا يف النرر بل والتصوير لي  خاو

يكو  على مقدار م  مجاس التصوير وروعة اخلياس وحيوية ا حيتاع يصتري بت  أغتىن وأمجتل وأبلتغ مت   

مصتتدرا  -حبتت -  و تتو متتا ينطبتت  علتتى فكتتر ا برا يمتت  التت ي يعتتد (2)«كرتتري متت  النمتتاذ  الشتتعرية

أل  قدرتتت  علتتى تطويتت  اللغتتة ملتطلباتتت  الفنيتتة كبتترية  وبتترمت يف عظمتتة متتا لكتتل القتتوان  البالغيتتة؛ 

أقر القتراع  (3)«جاح  عصره  وبدي  ممان » -حب   -أنت    وانعكس، يف قيمة ما خلف   فهو 

 من  عصره مبا أويت م  فصاحة وبالغة وبيا  ساحر.

 يلتتت  وستحر اللغتة علتى لستتان   والتصتوير عنتد ا برا يمت  مستتة ابرمة يف اثرره تنبتئ عت  قتوة 

أييت يف قوالة بالغية متعددة منهتا التشتبي  واالستتعارة والكنايتة وكلهتا قوالتة حتمتل معهتا األوتالة 

وا بتتدال وا حيتتاع  فتترتد أحيتتاان مرقلتتة ابلواقتت  واجلديتتة  خاوتتة عنتتدما يقتت  عنتتد القضتتا  احلساستتة 

  التصتتوير ستتلم اخليتتاس ا تت  فتتريد لغايتتة اجلمتتاس املتعلقتتة ابالستتتعمار والتتدي  واللغتتة  وأحيتتاان يرتقتت

 .(4)وجند   ه النماذ  يف رسالت  املشهورة "مناجاة مبتورة لدواع  الضرورة"

وسنورد فيما يل  م  الدراسة مناذ  مل تل  القوالة البيانية الو ضم نها ا برا يم  تصويره 

اس املعتتىن وتشتت ي  الصتتورة لتتدى الفكتتري  مبتتا تقتضتتي  طبيعتتة البحتتث مركتتزي  علتتى دوره يف إيصتت
                                                           

 .126المرحع السابق، ص  (1)

 .111عبد الملك بومنجل، النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص  (2)

البشير اإلبراهيمي، قراءة في ظل البنية والمتغير، دار الهدى للطباعة والنشر،  عمر أحمد بوقرورة، بناء النسق الفكري عند محمد (3)

 .19، ص 2006

 .654، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (4)
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املتلقتت  دو  التعمتت  يف التقستتيمات والتفريعتتات البالغيتتة  وستتنق  أوال عنتتد الصتتورة التش يصتتية 

 ابعتبار ا البنية األوىل الو يبىن عليها اخلياس الفكري.

 وتشمل   ه األنوال البيانية للصورة ما يل :

 الصورة التشبيهية. -أ

 الصورة االستعارية. -ب

 كنائية.الصورة ال - 

 الصورة التشبيهية: -أ

عالقتتة مقارنتتة  مت  بتت  طتترف  الحتادمهتتا أو اشتترتاكهما يف وتتفة »مت  تعريفتتات التشتتبي  أنتت  

أو حالة أو جمموعة م  الصفات واألحواس    ه العالقة قد تستند إىل مشاقة حستية وقتد تستتند 

 .(1)«إىل مشاقة يف احلكم أو املقتضى ال  ا

والتشتتتبي  أستتتلوب يعتتتب بتتت  عنتتتد إرادة توضتتتي  املعتتتىن وتقريبتتت  للمتلقتتت   و تتتو أوتتتل مهتتتم متتت  

متت  أقتتدم وتتور البيتتتا  ووستتائل الت يتتل وأقرقتتا إىل الفهتتم  ولتت لك اعتتتتبه »أوتتوس البالغتتة  ويعتتد 

بعضتتتتهم متتتت  الفنتتتتو  التتتتو مترتتتتل املراحتتتتل األوىل متتتت  التصتتتتوير األديب والتتتتربس بتتتت  األشتتتتياع لتقريبهتتتتا 

 .(2) «ها أو إضفاع مسحة م  اجلماس عليهاوتوضيح

                                                           
 .35، ص 1975أحمد مطلوب، فنون بالغية )بيان وبديع(، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت،  (1)

 .625يس البالغة بين األدباء والعلماء، ص حامد صالح خلف الربيعي، مقاي (2)
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وللتشبي  مكانة كبرية يف علم البالغة وذلتك لقدرتت  الستاحرة علتى تقريتة املعتاين وإيضتاحها 

وتوكيد ا  فيزيد ا رفعة ووضوحا ويكسيها فضال وشترفا ويصتبغ عليهتا خيتاال ممتزجتا حبت  واقعت   

  وتورة ممكنتة ليتؤدي اخلطتاب دوره تصتوير املعتىن و ستيده للم اطتة يف أوضت»فهو يعمل علتى 

 .(1)«يف الت ثري وا متال  أل  ا نسا  جمبوس على امليل إىل ما سبيل  احل 

وتظهر قيمة التشبي  فيما يقدم  للمتلق  م  تقرية للمعاين وفيما  ك  أ  يتولد مت  ذلتك 

الكشتتتت  عتتت  معتتتتا    أل  وظيفتتتت   تتتتاومت االرتبتتتاط ابلتوكيتتتتد وا قنتتتال إىل (2)دالالت وإحيتتتاعات

جديتتدة قتتد تتترتبس ابلتتن  ذاتتت   وقتتد تتعلتت  ابلت ربتتة ا بداعيتتة  وقتتد ختتت  القتتارئ وخيالتت  حبستتة 

 تعدد املفا يم والرؤى والتآويل.

والتصتوير ابلتشتتبي  متت  الوستتائل البالغيتة التتو استتتعا  قتتا األدابع يف رستم الصتتورة الفنيتتة  تتو 

العمل األديب  وإبرام الغام  ابلظا ر الشبي  ل  مت   الغموض وكش  اخلف  وإجالع املعاين وإانرة

 الواق  احلس .

ويعتتتد ا برا يمتتت  متتت  أبتتترم األدابع التتت ي  استتتتوعبوا قيمتتتة التشتتتبي  يف تقريتتتة الرؤيتتتة الفكريتتتة 

للمتلق   فما كادت ختلو من  نصوو  النررية  خاوة وأن  رجل مصل  يهدك إىل إيصاس احلقيقة 

أشتتال قلمتت  ولستتان  التصتتوير ابلتشتتبي  يف فنتتو  نرتتره األديب  يضتتا  للقتتارئ بكتتل الطتترق  ولتت لك 

 معاني  وإضفاع قوة بالغية يف كتاابت  لا أتثري ا اخلا  على املتلق .

                                                           
 .172، ص 1992، 1جابر عصفور، الصورة في التراث النقدي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط (1)

 .195، ص 1986، 1، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، )األصول والفروع(، دار الفكر اللبناني، بيروت، طستانيبالينظر، صبحي  (2)
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واألمرلتتة يف  تت ا البيتتا  ستت ية ومتنوعتتة نستتوق منهتتا علتتى ستتبيل املرتتاس هتكمتت  بتتبع  النتتاس 

زحتو  عت   ت ه املكانتة اترد أ  ال ي  يضعو  أنفسهم يف مكانة العلماع  و م ال يستحق وهنا فيُتز ح 

يظهتتر متت   تتم أحتت  قتتا  وينقتتل  تت ه الصتتورة مستتتندا إىل التشتتبي  التت ي يزيتتد متت  حتتدة املوقتت   

آبية أ  علمهتم »في عل القارئ يفهم املوق  احلر  ال ي يض  في  البع  أنفسهم  حيث يقوس: 

حوا كت دوات التصتدير التو يستبقها حترك اجلتر مل يؤ لهم لقيادة األمة  فرتكوا القيادة لغري م  وأوب

 .(1)«فيدخل عليها  ويعمل فيها

إ  الصتتتورة التشتتتبيهية عنتتتد ا برا يمتتت   تتت  متتتراثة عاكستتتة لألمتتتور احلستتتية التتتو تقتتت  عنتتتد 

التشتتاب  احلستت  بتت  األشتتياع متت  مرئيتتات وبتت  املعنتتو ت متت  جمتتردات  و تت  يف كتتل ذلتتك تتترتبس 

شعورية  فتتفاعل وفت  الواقت  ا ستوس فبعتاده  وتتعامتل مت  اجلوانتة ابنفعاالت  النفسية وحاالت  ال

التتتو  (2)الت ريديتتة والفكريتتة  ومتت  ا حستتتاس النفستت  التتداخل  فتتنتتول حبستتتة املواقتت  ا نفعاليتتة

يعيشها الكاتة  فهو مرال عندما يتحدث ع  عودة )البصائر( بعد غياقا أيخ  الصورة مت  واقت  

ا لواقع  الداخل  النفس   ويستمر يف   ا ا سقاط ب  الواقت  املصتور معيو ملموس جيعل  منطلق

و تت ه جريتتدة البصتتائر تعتتود إىل الظهتتور بعتتد احت تتاب طتتاس أمتتده  وكمتتا تعتتود »واملتصتتور يقتتوس: 

الشتتم  إىل ا شتتراق بعتتد التغيتتة  وتعتتود الشتت رة إىل ا يتتراق بعتتد التستتلة  فتتال يكتتو  اعتكتتار 

متتتت  معتتتتاين التشتتتتوي  إىل الشتتتتم   وال يكتتتتو  وتتتتر  أال معتتتتىًن ده  الظتتتتالم  وإ  جلتتتتل األفتتتت  بستتتتوا

األشت ار ابشتتتداده  إال ختزاًن لقتتوة احليتاة يف األشتت ار  والشتم  موجتتودة  وإ   أعتترالشتتاع  وإ  

                                                           
 .639، ص 2( اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج1)

 .73، ص 1982ينظر، فايز الداية، جماليات األسلوب، مطبوعات جامعة حلب،  (2)
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غاب، ع  نص  الكو   والش رة حية وإ  أفقد ا الصتر  مجتاس اللتو   كت لك وتحيفة البصتائر  

 .(1)«حية يف النفوس ممرلة يف األفكاراحت ب، وورهتا ع  العيا   وإ  كان، 

إ   تت ه البنيتتة التشتتكيلية للصتتورة التشتتبيهية يف  تت ا التتن  تتتوح  بقتتدرة ا برا يمتت  اخلارقتتة 

على توظي    ه الصورة يف أسلوب  الكتايب  فقد انطل  مت  واقت  النتاس حت  حتتدث عت  إشتراق 

معتاين  ت ه احلستيات علتى الشم  بعد التح ة  وإيراق الشت رة بعتد التستلة ف حست  إستقاط 

جريتدة البصتتائر التتو احت بتت، عتت  العيتا   إال أ  وتتورهتا راستت ة يف النفتتوس  خالتتدة يف العقتتوس  

ومتتتا احت اقتتتا إال ملستتتة إليتتتة يف النفتتتوس تزيتتتد ا شتتتوقا إليهتتتا  كمتتتا تزيتتتد الظلمتتتة التتتنف  شتتتوقا إىل 

 عراع.الشم   و و تشبي  مجيل ال يتفط  إلي  إال م  أره هللا فطنة الش

وقتتد اوتتطل  النقتتاد علتتى أربعتتة أركتتا  يف الرتكيتتة اللغتتوي للصتتورة التشتتبيهية والتتو تتمرتتل يف 

املشتتب  واملشتتب  بتت  ومهتتا طرفتتا التشتتبي  األساستتيا   مث أتيت أداة التشتتبي  ووجتت  الشتتب   وقتتد تتترد  تت ه 

ة براعتتة البنيتتة الرتكيبيتتة كاملتتة بكتتل  تت ه العناوتتر  كمتتا قتتد يتتنق  عنصتتر متت   تت ه العناوتتر حبستت

الكاتة يف التصوير التشبيه   وحبستة رغباتت  النفستية والكتابيتة  وحبستة املوقت  الت ي تقتضتي  

الصتتتتورة  وتعكستتتت  الت ربتتتتة  وقتتتتد وردت الصتتتتورة التشتتتتبيهية عنتتتتد ا برا يمتتتت  مب تلتتتت  عناوتتتتر ا 

الرتكيبيتتة التتو تتظتتافر متت  بعضتتها لت ستتد الصتتورة الكليتتة حتت  وإ  اختفتت، أحتتد أجزائهتتا  و تت ه 

الصتتورة فنواعهتتا تت ستتد يف نرتتر ا برا يمتت  علتتى اختتتالك مواقفتت  وانفعاالتتت   وتتترد علتتى حستتة 

رغبت  يف  سيد ا وتس ري ا سوستات خلدمتة معانيت   فيبتالغ أحيتاان يف التشتبي  عنتدما يصتل قمتة 

                                                           
 .16-15، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)
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 االنفعاس  وخاوة عندما يتعل  األمر بفراق أعز األودقاع  و تو عبتد احلميتد بت  ابديت  رمت  هللا

  قب  ما عهدان قبلك رمستا  وارى مشستا  وال مستاحة  تكتاس فوتاب  الراحتة  مث تلتتهم »يقوس: 

 .(1)«فلكا دائرا  وحتب  كوكبا سائرا

لقتتد  ستتتد يف  تت ا التتتن  نتتتول مهتتم متتت  أنتتتوال التشتتبي  أطلتتت  عليتتت  البالغيتتو  استتتم التشتتتبي  

  فيظهتتر املشتتب  متحتتدا ابملشتتب  بتت   (2)«حتتت ك أداتتت  ووجتت  الشتتب  فيتت » البليتتغ  و تتو التشتتبي  التت ي

ك هنمتتا شتت ع واحتتد  و تت  الصتتورة التتو رمسهتتا ا برا يمتت  للشتتيو الراحتتل عبتتد احلميتتد بتت  ابديتت  

حبيتتتث شتتتبه  ابلشتتتم  والفلتتتك والكوكتتتة دو  أداة أو وجتتت  شتتتب   وقتتتد اجتمعتتت،  تتت ه العناوتتتر 

اد واحيتتاعات ضتت مة لتؤلتت  يف جمموعهتتا  تت ا التصتتوير الفتتا البتتدي  الزاختتر التت ي يكشتت  عتت  أبعتت

ل ا الرجل العمالق )اب  ابديت ( الت ي تستاوى مت  الشتم  والكواكتة يف كتل وتفاهتا مت  علتو 

اكيتة التو متاستك، مت  رت ونور وإشعال دو  أي استرناع  كمتا أ  روعتة التصتوير تنتتم عت   ت ه ال

)حتتتب    بعضتتها لرتستتم  يبتتة وجاللتتة الشتتيو الراحتتل  )رمستتا وارى مشستتا(  )مستتاحة تلتتتهم فلكتتا( 

كوكبتتا(  كتتل  تت ه أجتتزاع للصتتورة الكليتتة التتو عكستت، روعتتة املبالغتتة يف التشتتبي   ووتتورت ستتحر 

 البالغة على لسا  ا برا يم .

وقتتد عمتتد ا برا يمتت  إىل ا تيتتا  بصتتورة تشتتبيهية معتمتتدا علتتى ملكتتت  اخلياليتتة القتتادرة علتتى 

تطويتت  ا ستتوس  وربطتت  ابمللمتتوس يف وتتورة مقربتتة للمعتتاين وجمستتدة مللكتتة اللغتتة عنتتد ا برا يمتت   

ونلم  يف ذلك تلك الصورة الو رمسها للصبا حت  جعلت  رحيتا  وحت  جعتل الترو  قطعتة مث ركبهتا 
                                                           

 .15، ص المصدر السابق( 1)

 .180، ص 1986المجمع العلمي العراقي، بغداد، ، مطبعة 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، ج (2)
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أنت،   وتبا ريت   وكت   فيتك » الصورة األوىل لريتسم الشتكل النهتائ  للصتورة ا مجاليتة يقتوس: يف

 .(1)«قطعة م  كل رو   جيد فيك كل غرية أنسا  وكل حبية سلوى  وكل مكروب تنفيسا...

ُأحل  فيها املفرد اخلف  ابملفرد اجلل   وشب  خاللا األخفتى »فكل تلك التشبيهات املرتابطة 

هر واألدىن ابألعلى يف الصفة  وأنتم م  خالس   ا التصوير التشبيه  وورة فنية لا أتثري تا ابألظ

؛ ألهنتتا تعمتتل علتتى استتترارة العواطتت   واستتتنهاض املشتتاعر  وتتتدف  ابملتلقتت  (2)«يف ا بتتدال األديب

 إىل تكوي  احلركة ال  نية الداخلية الو يرسم قا الصورة التشبيهية املستهدفة.

حتتر  ا برا يمتت  يف نرتتره علتتى تشتتكيل الصتتورة التشتتبيهية التمريليتتة املركبتتة  ألنتت  يعتت  وقتتد 

قيمتها البالغية يف الصورة النهائية الو ترتسم لدى املتلق  وب لك ينمو االرتقاع اللغوي والفكتري  

وتصتتتتتب  اللغتتتتتة عنتتتتتده لغتتتتتة إحيتتتتتاع ال لغتتتتتة تقريتتتتتر أو خطابتتتتتة  وحينهتتتتتا حتتتتتت  ابلسالستتتتتة والع وبتتتتتة  

نطتتتالق وا شتتتراق  وتتمتتتزق نتتتتواة اللغتتتة الشتتتاعرة فتتتإذا ابلكاتتتتتة يتوغتتتل بنتتتا إىل عمتتت  املعتتتتاين  واال

أمتتتا التتترو  فهتتت  »  يقتتتوس: (3)ويكشتتت  لنتتتا عتتت  تتتترابس وثيتتت  بتتت  عتتتامل املرئيتتتات وعتتتامل ا سوستتتات

االستعمار ال ي أوب  كالسل يف املالممة والتعاو  ع  الطة ويف الفتتك يف اثختر األمتر.. وكمتا 

الستتل األجستتام الضتتعيفة القابلتتة لستتر ن  وأتثتتريه  ألهنتتا غتتري حمصتتنة بقتتوة املقاومتتة يف التتدم  يبتلتت  

 .(4)«يبتل  االستعمار األروا  الضعيفة القابلة لوسوست  وسحره ألهنا غري حمصنة بقوة ا  ا 

                                                           
 .482، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(. (2)

 .89ينظر، محمد زغينة، فن المقال في كتابات أبي اليقظان، ص (3)

 .381، ص 3اآلثار، جاإلبراهيمي،  (4)
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لقتتتد عمتتتد ا برا يمتتت  يف  تتت ا التتتن  إىل تركيتتتة وتتتور تشتتتبيهية تنستتت م فيهتتتا األلفتتتاظ متتت  

وتتوالتتد الصتتور وتتستت  األخيلتتة فتتإذا بتت  يصتتور االستتتعمار يف وتتورة الستتل   تت ا املتترض  األفكتتار 

الفتاك ال ي ال يب  جسدا حيتا إال وتركت  جرتة  امتدة  وحتاوس ا برا يمت  أ  يتدق   ت ه الصتورة 

حينما أورد وج  الشب  ب  االستعمار والستل وذلتك ابلفتتك يف اثختر األمتر  و ت  الصتورة النهائيتة 

 ستتتد قتتتا  تتت ا املتترض اخلطتتتري التتت ي يصتتتية االنستتا  يف جستتتم  فيتتتدمره  وتتعمتتت  الصتتتورة التتو يت

ويشر  للقتارئ ستبة استتعمار  ت ا املترض لل ستم  مث  عندما يوس  ا برا يم  م  دائرة التشبي  

يقابلتت  ابلصتتورة التشتتتبيهية التتو تصتتتور ستتبة ابتتتالع االستتتتعمار لتتألروا  الضتتتعيفة  و تت  يف الواقتتت  

ومتتؤثرة يف الوقت، ذاتتت ؛ ألهنتا تتتدف  ابلتنف  إىل التفكتتري يف الوقايتة والتحصتت  مت   تت ا وتورة معتبة 

املتتترض اخلبيتتتث التتت ي قتتتد يتتتدمر شتتتعبا فستتتره  و نتتتا نلمتتت  الرؤيتتتة الفنيتتتة للصتتتورة البيانيتتتة وأبعاد تتتا 

ا يضتتتاحية يف العمتتتل األديب  ونلمتتت  استتتتيعاب الكاتتتتة للموقتتت  االستتتتعماري استتتتيعااب فنيتتتا لتتت  

لنفسية املتوغلة يف عمت  الت ربتة  ويف أفت  الالواقت  ممتا أعطتى للصتورة الفنيتة دفعتا قتو   تو أبعاده ا

تكريتت  املعتتىن وتوستتيع   فتتإذا قتت ا االستتتعمار يتتبم يف وتتورة قبيحتتة  يفتتة تنفتتر منهتتا احلتتواس علتتى 

صتتد اختالفهتتا  ويقتت فها الواقتت  إىل عتتامل اخليتتاس ليوستت  متت  ح تتم بشتتاعتها  فتتإذا ابلتتنف  تت هتتز ل

 جبوهتا.

لقتتتد امتلتتتك ا برا يمتتت  قتتتدرة كبتتترية يف ا بتتتدال البيتتتاين استتتت م  قتتتا كتتتل األدوات املعرفيتتتة 

البيانيتتتة والقواعتتتد النحويتتتة املت وتتتلة فستتت ر ا خلدمتتتة رؤاه املعرفيتتتة ودعوتتتت  ا وتتتالحية مربتتتتا ذلتتتك 

نحويتتة الستتليمة  ابلبا تت  العقليتتة واحل تتم املنطقيتتة مبتتنهم بالغتت  ر يتتة تتكتتاث  فيتت  املقتتدمات ال
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وتتناستت  فيتت  احل تتم املنطقيتتة  وكتتل ذلتتك بتصتتوير بيتتاين ابرل  وأرول منتتوذ  يصتتور  تت ا األستتلوب 

يف العربيتتة تركيتتة ا ستتناد  وا ستتالم ال يرضتتى أ  يستتند إىل فرنستتا االستتتعمارية  »الر يتتة قولتت : 

يضتاك إىل فرنستا وال وال أ  تسند    إلي   ويف العربيتة الرتكيتة ا ضتايف وا ستالم ال يستم  أ  

أ  تضاك    إلي   ويف العربية الرتكية املزج   وا سالم وفرنسا كالزي، واملاع ال  تزجتا  إال يف 

 .(1)«حلظة التحريك العني   مث يعود كل منهما إىل سنت  م  املباينة واملنافرة

 (2)«البيتاينعبقرية الن  يف اخلطاب ا برا يمت  مت  ختالس ا بتدال »إن  تصوير ابرل جيسد 

التت ي يضتتم  تصتتويرا مكرفتتا حلقتتائ  ملموستتة أفضتت، يف النهايتتة إىل حقيقتتة واضتتحة يف لوحتتة فنيتتة 

كلمتا  أكر تا على اجلتوار يف اللفت  والكتابتة  »قائمة على الب نة العقلية؛ أل  ا سالم وفرنسا: 

قعتتا يف تركيتة ف اعت كل واحدة منها انشزة على واحبتها  انبية ع  موضتوعها منهتا  ألهنمتا و 

  ولتتت لك فتتتإ  أرول تشتتتبي  جيستتتد التنتتتافر  تتتو املتتتاع (3)«ال تعرفتتت  العربيتتتة  وال يقبلتتت  التتت وق العتتتريب

والزيتت،  وأ  انتتدماجهما ال حيتتدث إىل يف حلظتتة متتز  عنيتت  تستتت دم فيتت  القتتوة والستترعة  إال أ  

ذلتك االنفصتاس التترابين الطبيعتة الرتكيبيتة لمتا تفتترض نفستها مباشترة بعتتد مواس العنت  والقتوة ليعتتود 

تتتتتتتتتر ي   يت ل ت ق ي تتتتتتتتتا  "﴿بينهمتتتتتتتتتا كمتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتو يف اآليتتتتتتتتتة الكر تتتتتتتتتة:  تتتتتتتتتا بت تتتتتتتتتر م خ  ال  19م تتتتتتتتتر    الب ح  نت ُهم  " بت يت 

 .(4)﴾"20يت ب غ ي ا "

                                                           
 .350، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .11نفسه، ص  (2)

 .350نفسه، ص  (3)

 .20-19سورة الرحمان اآلية:  (4)
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لقتتد أضتتفى  تت ا التشتتبي  علتتى الفكتترة روحتتا خفيفتتة متشتتبعة ابألوتتالة والتتتاريو واليقتت  اجلتتاد 

الختتتتالك املعنيتتت   والختتتتالك الطبيعتتتت   »ف  فرنستتتا و تتت ا ا ستتتالم لتتتي  لمتتتا معتتتىًن ممتزجتتتا 

  (1)«والختتتالك املتتزاج   وللبعتتد الستتحي  يف أذ اننتتا بتت  معتتىن "فرنستتا" وبتت  معتتىن "ا ستتالم"

ا ينمتتتو ذلتتتك االرتقتتتاع اللغتتتوي والفكتتتري التتت ي تنصتتتال لتتت  اللغتتتة فت فتتت  بتتت  معانيهتتتا تركيبتتتا و كتتت 

منطقيا يست ية ل  العقل مبا أويت م  خلفيات حتوس املفتردت   فينقلتة الكتالم يف وتري  عبارتت  

ا ستتتالم  واحلتتت ك متتت  متتت ا ة لغتنتتتا   -عتتتدو-فرنستتتا االستتتتعمارية »دو  إخفتتتاع لتتت ه الصتتتورة: 

  و نا تبم عبقرية اللغتة علتى لستا  ا برا يمت   وتت ستد  ت ه العبقريتة (2)«لم جائزوح ك ما يع

يف ستتلطة التتن  فتتتعك  مجتتاس الصتتورة التشتتبيهية التتو تنصتتال للغتتة انصتتياعا جيعتتل التت    يتحتترك 

لريستم متتا طلتتة منتت  عتتب متا يفتتو  متت  أريتتم املفتتردات  فيتوغتل بنتتا الكاتتتة إىل عمتت  احليتتاة ويتنبتت  

ت  البصتتترية  وتصتتتب  الصتتتورة بكتتتل إشتتتعاعاهتا يقينتتتا عميقتتتا يف التتت     وبديهيتتتة متتت  احلتتت   فتنفتتت

التتتت  ا التتتت ي يتتتتربس الواقتتتت  ابخليتتتتاس ربطتتتتا متماستتتتكا تنبعتتتتث منتتتت  إحيتتتتاعات  (3)بتتتتديهيات التصتتتتور

وإشتتعاعات ملعتتا  أختترى فيتوستت  الفهتتم  وتنكشتت  احلقتتائ  بصتتبغة ممتزجتتة تتعتتان  فيهتتا األفكتتتار 

ابملعاين يف مو  م  اخلياس املفتعتل  وتت لتى حينهتا قيمتة الصتورة التشتبيهية  وتظهتر أبعاد تا الفنيتة 

 وسيع  و سيد اخلف  و ليت .يف تعمي  املعىن وت

ويتفتتن  ا برا يمتت  يف تصتتويره الفتتا ممتتا يتتدس علتتى خصتتة  يلتتت  وقدرتتت  علتتى ربتتس الواقتت  

ابخليتتاس عتتب تناستت  تعبتتريي مفعتتم ابلشتتعور التت ي يتتربس العتتامل اخلتتارج  ابلعتتامل التتداخل   فيتطتتاب  
                                                           

 .351، ص 2اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .351نفسه، ص  (2)

 .91ينظر محمد زغينة، فن المقال في كتابات أبي اليقظان، ص  (3)
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يالتت  اخلصتتة وينقلتتة قتتا التتو يستت ر ا ا برا يمتت  فتنصتتال خل (1)االنفعتتاس متت  شتتحنات األلفتتاظ

ا ستتتوس ملموستتتا وامللمتتتوس حمسوستتتا يف عتتتامل الالواقتتت  التتت ي يقتتت ك إىل الواقتتت  بلوحتتتة تشتتتبيهية 

 ممتزجة ابلظالس وا حياعت واملعاين  فريا ا القارئ برؤيت  اخلاوة  وينفعل قا على طريقت .

صاس الفكرة وتوضتي  وا برا يم  يستعمل التشبي  بكررة يف نرره األديب ومقصده يف ذلك إي

الرؤيتتة؛ أل  الصتتورة التشتتبيهية تعتتد الوستتيلة األجنتت  لتصتتفية الرؤيتتة وجالئهتتا  فتقتترب املعتتىن للمتلقتت  

التت ي ينفعتتل قتتا فينبرتت  منتت  تصتتور ختتا  يتتتوامى يف التت     فتتوالتتد عتتبه املعتتاين وتت لتتى التترؤى  

ا ووتفاع  ولت لك يقت  الت تاوب وتبم أبنية واسعة تتزداد اتستاعا كلمتا مادت الرؤيتة للصتورة وضتوح

ب  املبدل وموضوع  وتنتقل العدوى الفنية إىل القارئ فيشارك  سيال  عندما يلتقس الصورة وحيست  

تركيبها يف ال    وتلوينها يف امل يلة  عند ا حي  املبدل أنت  جنت  يف رستم الصتورة  وحيت  القتارئ 

 والفكرة خالصة.أن  فام ابلتقاطها يف ذ ن   وتت سد الرؤية واضحة  

ونورد فيما يل  منوذجا اثخر للتصوير التشبيه  عند ا برا يم  ال ي أرقت  واحتدة مت  أكتب 

  والتتو كتتتة فيهتتا عتتددا (2)القضتا  التتو عتتاىن منهتتا شتتعب  و ت  قضتتية "فصتتل احلكومتتة عتت  التدي "

ت أوراق  مهما م  املقاالت فقالم جف، م  احلب دو  أ  حترك ساكنا م  حكومة وماع  فكرر 

كتبنتا يف  ت ه القضتية متا »ح  غط، قا بضتعة جتدرا   ويعترتك فيهتا ف  ال حيتاة ملت  ينتادي: 

                                                           
 .37ينظر سيد قطب النقد األدبي أصوله ومناهجه، ص  (1)

 .142، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)
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  ومتتتا إ  وتتتحائف  لتغطتتت  بضتتتعة جتتتدرا   ولكتتت  كنتتتا متتت   تتت ه جتتتدرا إ  متتتداده لُيكتتتو   عتتتدة 

 .(1)«كم  حيرق الب ور ألوحاب القبور  -  وم  استعالعم  عتو-احلكومة املتصامة 

تشبيهية مجيلة است دمها ا برا يم  يف سياق كالم  ليعب قا ع  استيائ  الكبري إهنا وورة 

م    ه احلكومة الصماع  فصة غضب  يف وورة موحية رك بها م  نستم خيالت  بعتد أ  يتئ  مت  

احلكومتتتة الفرنستتتية الظاملتتتة  ف تتتاعت الصتتتورة إليهتتتا إلامتتتا متفتتترًدا حينمتتتا جعتتتل كتتتل حماوالتتتت  معهتتتا 

ب   تت ا الوضتت  املتتزري مبتت  حيتترق الب تتور ألوتتحاب القبتتور  وينتظتتر متتنهم حركتتة تتت  ة  بتتاع  فشتت

تبعتتتث األمتتتل أو رجعتتتة إىل احليتتتاة حتتتتدث مع تتتزة  أو قضتتتاع حاجتتتة متتت  احلتتتوائم يف عتتتامل الغيتتتة  

ولك   يهات ألوحاب القبور مت  العتودة إىل احليتاة  و يهتات للحكومتة الفرنستية مت  االستتمال 

 إىل الوع  وا رشاد.

   تت ا التشتتبي  احلالتتة النفستتية لإلبرا يمتت   ويصتتور اجلهتتد اجلبتتار التت ي ب لتت  يف  تت ه ويعكتت

القضتتتية دو  فائتتتدة  ويرستتتم أبعتتتاًدا لتتت ه الصتتتورة التتتو  عتتتل املتلقتتت  يرستتتم وتتتورة خياليتتتة يف ذ نتتت  

لشت   يقت  أمتام قتب وحيترق الب تور يف حماولتتة منت  الستنهاضت  واستتنطاق  وبعتث احليتاة فيتت   مث 

 نية أخرى يقابل   ا التصرك أمام تعن، احلكومة الفرنسية و ب ا  وحينها يُفهتم موقت  حبركة ذ

ا برا يم   وحي  املتلق  ابحلرقة التو تعرتيت   ويشتعر ابلغتي  التدف  الت ي يغشت  ا برا يمت  يف 

  داخل   فيشارك  املرارة  ويقامس    ا ا حساس  وحينهتا يشتعر مبتدى جنتا  ا برا يمت  يف توظيت

الصتتتورة التشتتتبيهية امللموستتتة خلدمتتتة متتتا  تتترد يف ذ نتتت  متتت  ا ستتتوس التتت ي التصتتت  بتتت لك التعنتتت، 

                                                           
 .143المصدر السابق ، ص  (1)
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املميتت، للحكومتتة  الفرنستتية  وعنتتد ا تت لتتى قيمتتة  تت ه الصتتورة التشتتبيهية التتو تناستتق، األلفتتاظ 

حولا ف وول، رائحة الب ور للقارئ احل  ال ي استتطال أ  حيت  اب برا يمت  ويشتارك  حسترت   

توولها إىل واحة القب ال ي وإ  وول، أنف  إال أ  قتوة إليتة منعتت  مت  االستت ابة وذلتك  ومل

 ليؤدي التشبي  وظيفت  فيعك  و اثل ذلك التعن، ال ي طغى على احلكومة الفرنسية.

لقد بلتغ استت دام التشتبي  عنتد ا برا يمت  مبلغت  مت  التصتوير البليتغ الت ي أجالت  عتب فنتو  

 جتتتاد فيتتت  إىل حتتتد الباعتتتة خدمتتتة لبيانتتت  الستتتاحر  وتطويعتتتا للغتتتت  القويتتتة وانعكاستتتا نرتتتره األديب  ف

ألفكاره النرية  واثرائ  الصائبة والتو جنتد لتا ألفاظت  املطاوعتة وشتكل قتا وتورا تشتبيهية ختتلت  يف 

أشكالا اللغوية ويف طابعهتا ا حيتائ  ويف اكتمتاس أجزائهتا واقتصتار ا علتى بعت  دو  اآلختر  ويف 

اطتها وتركيبها ويف طولا وقصر ا إال أهنا تلتق  يف نقطة واحدة  و   تصتوير الت ربتة فبعاد تا بس

 الفنية واملوضوعية  وتلتق  يف  دك واحد    إحداث االنفعاس النفس  للمتق .

 الصورة االستعارية: -ب

الصتتتورة االستتتتعارية ضتتترب متتت  التصتتتوير التشتتتبيه  التتت ي ستتتب  احلتتتديث عنتتت   والتتت ي اتفتتت  

ارسو  على علو منزلت  يف البالغة  غري أ  االستعارة قتد أتيت يف كرتري مت  الستياقات بوجت  أ تم الد

 من  بكرري يف جماس التصوير التشبيه ؛ ابعتبار ا األكرر قدرة على ختط  الواق  بكل أبعاده.

واالستعارة كما نعلم م  ااام اللغوي  و   تشبي  ح ك أحتد طرفيت   وأبقت  علتى الطترك 

ر  فهتت  مكنيتتة إذا حتت ك املشتتب  بتت   و تت  تصتترحيية إذا حتت ك املشتتب   ويتترى الستتكاك  أ  اآلختت
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أ  تتت كر أحتتد طتتريف التشتتبي  وتريتت  الطتترك اآلختتر متتدعيا دختتوس املشتتب  يف جتتن  »االستتتعارة  تت  

  ويعتتد  تت ا التعريتت  متت  أدق (1)«املشتتب  بتت  داال علتتى ذلتتك إبثباتتتك للمشتتب  متتا ذتت  املشتتب  بتت 

وأحسنها  ألن  حصر االستعارت  التصرحيية واملكنيتة يف تعريفت  كمتا أكتد ذلتك التدكتور التعريفات 

 .(2)أمد مطلوب

استعارة الكلمة لشت ع مل يعترك قتا مت  ستن  قتد ُعترك »ويرى اب  املعتز أ  االستعارة    

ع قتد   ويبدو   ا التعري  واضتحا قريبتا مت  القتارئ العتادي  أل  استتعارة الكلمتة مت  شت (3)«قا

عتترك قتتا ترستتم مباشتترة يف التت    وتتورة املشتتب   وتستت ري  تت ه الكلمتتة لشتت ع مل يعتترك قتتا ينبتت  

 العقل إىل املشب  ب   فرتتسم الصورة النهائية لالستعارة.

نقتل العبتارة عت  موضتول استتعمالا يف أوتل اللغتة »أما أبو  تالس العستكري فهتو يترى فهنتا 

كتتو  شتر  املعتتىن وفضتل ا ابنتة عنتت   أو أتكيتده واملبالغتتة إىل غتريه لغترض  وذلتتك الغترض إمتا أ  ي

 .(4)«في   أو ا شارة إلي  ابلتعليل م  اللف  أو حتس  املعرض ال ي يبم في 

وقد أضاك   ا التعري  لسابق  دور االستعارة حبيث حصر ا يف الشر  والتوضي  والتوكيد 

 واالختصار والتزي .

إ  حتت ك أحتتد طتتريف التشتتبي  ال يضتتي  املعتتىن بقتتدر متتا يفستت  جمتتاال حلركتتات ذ نيتتة لرتستتم 

الصتتورة عتتب الت يتتل فتت لتتى املعتتاين يف شتتكل خلتتيس بتت  ا ستتوس وامللمتتوس يشتتهد روعتتت  ذلتتك 
                                                           

 .599، ص 1981أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق أكرم عثمان، دار الرسالة بغداد، دط،  (1)

 .126، ص 1975ينظر أحمد مطلوب، فنون بالغية )بيان وبديع(، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت،  (2)

 .2، ص 1982، 1ابن المعتز، أبو عبد هللا بن المعتز، البديع، دار المسيرة، بيروت، ط (3)

 .274أبو هالل العسكري، الصناعتين )الكتابة والشعر(، ص  (4)
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الستتتياق املتناستتت  متتت  األلفتتتاظ والعبتتتارات  ولتتت لك فقتتتد أوال تتتا النقتتتاد والبالغيتتتو  أمهيتتتة كتتتبى يف 

فإنتك ال تترى قتتا )أي »القتا ر اجلرجتاين جيلت  مميزاهتتتا يف قولت :   و ليتت   و ت ا عبتتدإيصتاس املعتىن

ميتتة  واملعتاين اخلفيتة جليتة  وإذا  اخلترساالستعارة( اجلماد حيا انطقا واألع تم فصتيحا واألجستام 

ات نظتترت يف أمتتر املقتتايي  وجتتدهتا وال انوتتر لتتا أغرستتها وال رونتت  لتتا متتا مل تزهنتتا  و تتد التشتتبيه

علتتى اجلملتتة غتتري مع بتتة متتا مل تكنهتتا  وإ  شتتئ، أرتتتك املعتتاين اللطيفتتة التتو  تت  متت  خبتتا  العقتتل 

أهنا جسم، ح  رأهتا العيو   وإ  شئ، ألطف، األوواك اجلسمانية ح  تعود روحية ال تنالا 

 .(1)«إال الظنو 

عتىن االستتعارة  لقد متك  عبد القا ر اجلرجتاين يف  ت ا التعريت  مت  إعطتاع وتورة واضتحة مل

حبيتتث مجتت  فيتت  كتتل خصتتائ  االستتتعارة ومميزاهتتتا  وابلتتتايل كشتت  عتت  قتتدراهتا التصتتويرية امل تلفتتة 

الو تنفو يف اجلامد م  رو  احل  فإذا ب  ينط  ويتحرك كما تستل الرو  م  احلت  فتإذا بت  جامتد 

ة؛ ألهنتا متلتك القتدرة ال يتحرك  و ت  قتدرات خارقتة تفتردت قتا االستتعارة عت  ابقت  الصتور البيانيت

على خل  الصورة الفنية املعبة ع  رؤية املبدل بصورة متفردة  وعلى الرغم م  كررة التعريفتات لت ا 

كتو  االستتعارة نقتل األوتل املعتروك للفت  أو املعتىن »املصطل  إال أهنا تدور يف فلك واحتد و تو 

ك بتتتت  عنتتتتد أوتتتتحاب اللغتتتتة التتتت ي دس عليتتتت  إىل فتتتترل معنتتتتوي مل يوضتتتت  لتتتت  ذلتتتتك اللفتتتت   ومل يعتتتتر 

 .(2)«وواضعيها

                                                           
 .59، ص1995، 1لجرجاني، أسرار البالغة، دار الجيل، بيروت، طعبد القاهر ا (1)

، 2004مختار عطية، علم البيان وبالغة التشبيه في المعلقات  السبع، دراسة بالغية، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية، د ط،  (2)

 .62ص 
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وم  خالس ما سب   ك  القوس أ  االستعارة تقوم يف جو ر ا علتى تست ري الكلمتة ملوضت  

ابلتتتايل إلزامهتتا علتتى القيتتتام بوظيفتتة إحيائيتتة لالنتقتتاس متت  داللتتة إىل أختتترى   مل تعتتتد الوقتتوك عنتتده

 وتربس ب  املوقف  ميزة املشاقة.

ولقتتتتد عتتتتا ا برا يمتتتت  ابلتصتتتتوير االستتتتتعاري البليتتتتغ يف  تلتتتت  وتتتتوره عنايتتتتة كبتتتترية بتتتترمت  

عتب فنتو  نرتره امل تلفتة  وقتد بترل يف  ت ا االحتتاك ملتا  تلكت  مت  ستحر البيتا    كالآليلع املضتفاة

فال يكاد ن  م  فنون  ذلو م    ا التصوير الت ي يستعى بت  إىل توضتي  الرؤيتة وتووتيل الفكترة 

تتامال جلماليتتت   وحستت  ذوقتت   وبعتتد نفستت  وقتتوة تعبتتريه  انظتتر متترال قولتت : وتعم يتت  املعتتىن  ف تتاع ح 

اللهم   انور املستضعف  انصران  وخ  بنواوينا إىل احل   واجعل لنا يف كل غاشية م  الفتنة  »

ردا مت  الستكينة ويف كتتل دامهتة متت  التبالع درعتتا مت  الصتتب  ويف كتل داجيتتة مت  الشتتك  علمتا متت  

اليقتت   ويف كتتل انملتتة متت  الفتتزل  واقيتتة متت  الربتتات  ويف كتتل انمجتتة متت  الضتتالس  نتتورا متت  الدايتتة  

وم  كل طائ  م  الوى  رادعا م  العقل  ويف كل عارض م  الشبهة  الئحتا مت  الب تا   ويف  

  كل ملمة م  الع تز  ابعرتا مت  النشتاط  ويف كتل جمهلتة مت  الباطتل  معتامل مت  احلت  اليقت   ومت 

 .(1)«كل فرعو  م  الطغاة املستبدي  موسى م  احلماة املقاوم 

وقتتد تضتتم   تت ا الووتت  تصتتويرات استتتعارية رائعتتة تعكتت  درايتتة ا برا يمتت  الكبتترية بعلتتم 

وجعل للصب درعا   رداعً البيا   وتبم مجالية التصوير التشبيهية    ا التصوير ال ي من  للسكينة 

وأضتتفى علتتى الدايتتة نتتورا  وملتتك العقتتل رادعتتا  وأكستتة الب تتا  الئحتتا وجعتتل للحتت  معتتامل متت  
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اليق  ... كل   ا املزيم العقل  الروح  وبغ على   ا الدعاع وبغة مميزة أفض، إىل وورة كلية 

ارئ  وتبعتث يف نفست  مليئة ابلظالس وا حياعات واملشاعر واالنفعاالت الو حتتدث اللت ة لتدى القت

الرغبة يف االستقاع م  بركة   ا الدعاع ملا ل  م  سحر مبهر عند القراعة بفضتل  ت ه االستتعارات 

البارعتة  و ت ه التقنيتة املتقنتة يف تركيتة  ت ه الصتور التو تتناستل مت  بعضتها التبع   وتتوالتد فيمتا 

أل  قيمة االستعارة تظهر يف خدمة  بينها لت سد الصورة النهائية املتمرلة يف   ا الدعاع الصادق 

  (1)«أمهيتة ألهنتا تتعامتل مت  شت ع متا علتى أنت  شت ع اثختر أكرر الصتور»الصورة الكلية  فه  م  

 وابلتايل يكتسة وفة م  وفات  فيندمم في  بعالقة التشبي .

وتعتتتب الصتتورة إبتتداعا فنيتتا ذاطتتة التترو  واالحستتاس واخليتتاس معتتا؛ أل  متتا  صتتل عليتت  متت  

التشاب  ب   تل  العوامل م  ااامات واالستعارات يكو  ل  أتثريه الكبري يف إهناع الصورة اجلمالية 

كتتا  »  وتطوير تتا وإكستتاقا أبعتتادا حستتية نفستتية ال يستنشتت  عطر تتا إال قتتارئ حتتاذق: (2)الفنيتتة

ائقتتتت  ا ستتتتالم عزيتتتتز اجلانتتتتة  منيتتتت  احلمتتتتى  يتتتتوم كتتتتا  يتتتتداف  عتتتت  نفستتتت  بروحانيتتتتت  القويتتتتة  وحق

 الواضحة  وعقائده الصافية  وأحكام  السمحة  واثداب  القو ة...

وكتتتا  يتتتداف  عنتتت  جنتتتد متتت  أبنائتتت   عرضتتتهم علتتتى ميزاتتتت   فرجحتتتوا  واستعرضتتتهم فن حتتتوا  

وامتتتتتتح  قلتتتتتوقم للتقتتتتتوى فتكشتتتتتفوا عتتتتت  الطيتتتتتة والطهتتتتتر  وتالقتتتتت، العقائتتتتتد الصتتتتترحية  والقواعتتتتتد 

 .(3)«ماعالصحيحة على إانرة غس  األرض إبشراق الس
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إ    ا التصتوير االستتعاري املتنتول الت ي جعتل مت  ا ستالم رجتال عزيتز اجلانتة يتداف  عت  

ية يدف  ابلقارئ إىل ختيل   ه الصورة الرائعة الو ننفس  بروحانيت  القوية على سبيل االستعارة املك

رمسهتتا ا برا يمتت  لإلستتالم  فقتتد اقتنتت  أ   تت ا التصتتوير االستتتعاري التشتتبيه   تتو الكفيتتل حبمتتل 

  ه الرؤية ا  انية املت ولة يف ج ور ا؛ ألن  أح  ببعد الناس ع    ه الركيزة الدينية األساسية  

عادية بل نفو فيها م  روح  فإذا    بعظمتهتا وقدستيتها تت لتى ف ور أ  ال يرتكها  ك ا كلمة 

يف شتتكل كتتائ  حتت  يقتتوم حبركتتات فيتتداف  عتت  نفستت  مبتتا أويت متت  روحانيتتة قويتتة وحقتتائ  واضتتحة 

وأحكام مسحة  ألن  يعلم أ  العقل ا نساين بطبيعتت  ال يتت ثر ابجلمتاد بقتدر متا يتت ثر ابحلت  الت ي 

ة  ول لك فقد متك  ا برا يم  م  بعث ومضة فكرية خيالية وفية يبعث يف النف  السكينة واليب

لتتت    القتتتارئ حتتت  يتتتدرك حقيقتتتة ا ستتتالم  فيقتتت  عنتتتد عظمتتتت  وقدستتتيت   و تتتو حينمتتتا يقتتتوس: 

فإنت   «...وكا  يداف  ع  جند م  أبنائ   عرضهم على ميزان  فرجحوا  واستعرضتهم فن حتوا...»

حتتت  جعتتتل لتتت  ميتتتزاان  و تتت  دفعتتتة أختتترى إىل التتت    يؤكتتتد إوتتتراره علتتتى ربتتتس ا ستتتالم ابمللمتتتوس 

لتحريكتت  واستتتفزامه لريستتم الصتتورة املطلوبتتة املرتبطتتة ابملشتتاقة الفعليتتة للم تترد ابمللمتتوس علتتى ستتبيل 

 االستعارة املكنية الو أضف، سيالا على   ا األسلوب طاب  األدبية املؤثر.

اري  وك ن  ملتص  ب  التصاقا فال جيهتد إ  نرر ا برا يم  ال يكاد ذلو م  التصوير االستع

تنبهتر لت  النفتوس  وذلتك لتمكنت   نفس  يف تروي  كالم  ب   وإمنا ينراس عليت  ضتم  كلماتت  انريتاال

أفاقتت، »الشتتديد متت  انوتتية البيتتا   وعلمتت  الواستت  فوتتول   ومضتتامين   فتتانظر إليتت  متترال يف قولتت : 

اث التتو ستتبب، لتتا النتتوم  حققتهتتا فنتتوال شتت  متت  األمتتة اجلزائريتتة إفاقتتة غتتري منتظمتتة  أل  األحتتد
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امل تدرات  منهتتا متتا يفستتد التتدي   ومنهتتا متتا يشتكك يف اليقتت   ومنهتتا متتا يزلتتزس العقتتل  ومنهتتا متتا 

النظر إىل اخلتري والشتر  يزي يشل ا رادة  ومنها ما ينس  املاض   ومنها ما يغري اال اه  ومنها ما 

 .(1)«فيغري مفهومها ...

لتتن  ماختتر ابلتصتتوير االستتتعاري التت ي يبحتتث عتت  املعتتاين اجلديتتدة التتو تنشتت  عتت  إ   تت ا ا

  ا االنتقاس ال ي يكل  ب  اللف   فيؤدي دورا مل ذل  ل   ويستند إىل كلمتة  ال يلتقت  معهتا يف 

املنط  والعقل  وإمنا مبنط  تفرض    ه العالقة القائمة على املشاقة  فا برا يم  يف نصنا الساب  

د كلمة الزلزاس إىل العقل فالقراعة األوىل ل ا التصوير هتتدم العقتل وتدمة خفيفتة  علت  يفكتك يسن

 تتت ا الرتكيتتتة تفكيكتتتا قائمتتتا علتتتى املشتتتاقة  فيعيتتتد وتتتياغة الرتكيتتتة يف حركتتتة ذ نيتتتة منظمتتتة تتتتبم 

ا ومنهتتا متتا يزلتتزس العقتتل كمتتا تتزلتتزس األرض  وحينهتت»وتتياغتها علتتى النحتتو املشتتاب  لتت ا الرتكيتتة: 

قد ُح ك على سبيل االستعارة املكنية  وعند ا يتقبتل الت     «يستنتم أ  املشب  ب  و و األرض

اقتتترتا  الزلتتتزاس ابألرض استتتتنادا إىل عالقتتتة املشتتتاقة  ورغبتتتة يف تستتت ري أبعتتتاد  تتت ه الكلمتتتة للمعتتتىن 

 -ستتتعارة أننتتا يف كتتل ا»اجلديتد  فيتقبلتت  إبحياعاتتت  وظاللتت   و تت ا متتا يؤكتتده جتتابر عصتتفور  يقتتوس: 

لستتنا إماع طتترف  ربتتت  متمتتايزي  وإمنتتا إماع طتترف  يتفاعتتل كتتل منهمتتا متت  اآلختتر ويعتتدس  -أوتتيلة 

  وحياوس أ  يندمم في  وأ  يت اوب مع   ويستعى إىل التناست  والتكامتل لتحصتيل ستياق (2)«من 

عقل  ل  انفعال  الفكري و اوب  النفس  لدى القارئ  ول لك فإ  كل طرك مت  طتريف االستتعارة 

يفقتتد شتتيئا متت  معنتتاه األوتتل   ويكتستتة معتتىن جديتتدا نتي تتة لتفاعلتت  متت  الطتترك اآلختتر داختتل 
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  و ت ا متا (1)«ال ي يتفاعتل بتدوره مت  الستياق الكامتل للعمتل الشتعري أو األديبسياق االستعارة 

إ  وراعان مت  »يبدو واضحا يف التصوير االستتعاري عنتد كتل األدابع  ففت  قتوس ا برا يمت  مترال: 

التزم  ستتائقا عنيفتتا  وإ  معنتتا مت  العصتتر وروحتت  ماجتترا  يفتا  وإ  أمامنتتا ستتبال وعتترة  وتتراطا أرق 

 .(2)«وإ  ع  أ اننا وع  مشائلنا عوائ  م  الد رم  الشعرة 

فتتنح  ال  كتت  أ  نتصتتور أ  التتزم   كتت  أ  ينقلتتة ذات يتتوم إىل ستتيارة لتتا ستتائ  ولكتت  

الستتتياق ا برا يمتتت  يف التتتن  الستتتاب  جعتتتل التتتزم  وستتتيلت  للنقتتتل وكلتتت  لتتتا ستتتائ  ليقتتتوم مبهمتتتة 

خاوتيت  ا سوستة  -شتب  يف  ت ا الستياق و تو امل -السياقة بفضل خيالت  الواست  فقتد  فقتد  التزم  

عنتتتدما أستتتند إليتتت  ستتتائ   مث تفاعلتتت، املصتتتطلحات متتت  بعضتتتهما بفضتتتل عالقتتتة املشتتتاقة القائمتتتة 

بينهمتتا يف الستتياق االستتتعاري  وابلتتتايل يكتستتة الرتكيتتة اللغتتوي اجلديتتد معتتىن اثختتر بفضتتل  تت ا 

حيمتتل املعتتىن اجلديتتد التت ي ستتطره  الرتكيتتة الغتتري منطقتت  لتعطتت  يف النهايتتة الرتكيتتة اجلديتتد التت ي

 ا برا يم   يف خيال  وجسدت  االستعارة عب سياقها.

وقد تنوع، سياقات االستعارة يف نرتر ا برا يمت  تنوعتا مرتبطتا اديتة املوقت  وستعة اخليتاس 

يف شكل يعك  وعيتا رمتا فمهيتة  ت ه الصتورة يف ختطت  الواقت  مت  أجتل حتريتك الت    وتنشتيط  

قتتائ  وفهتتم التترؤى واألفكتتار فهمتتا يتتربس بتت  ا ستتوس وامللمتتوس  فيتتدف  املتلقتت  إىل الستتتيعاب احل

إقامة جهد ذ ا داخل  يفكك م  خالل  األجزاع املركبة ل ه الصورة يف حماولة  قامة عالقة ب  

متتا  تتو ملمتتوس فيهتتا ومتتا  تتو حمستتوس متترتبس ابخليتتاس  وذلتتك الستتتيعاب الصتتورة ومنحهتتا الظتتالس 
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الكاتتتتة واستتتتقبلها ذ تتت  القتتتارئ حبستتتة قدراتتتت  يف االلتقتتتاط  ومهارتتتت  يف التحليتتتل  التتتو خططهتتتا

واألمتتم إمنتتا تتفاضتتتل ابلبنتتاع لل تتري واملنفعتتة واجلمتتتاس »والرتكيتتة  ففتت  فتت  املقتتاس جنتتتد متترال قولتت : 

والقوة  وما عدا   ه األربعة فهو فضوس عابث  ال يب ل يف قصد العقالع  وقد بىن أسالفنا لكل 

جمتمعتتتة ومتفرقتتتة  بت نت تتتو ا املستتتاجد مظهتتترا لل تتتري  وشتتتادوا املتتتدارس مظهتتترا للمنفعتتتة  وأعلتتتوا أولئتتتك 

احلصتتو  مظهتترا للقتتوة  ومسكتتوا القصتتور مظهتترا لل متتاس  فضتتموا أطتتراك الف تتر  ومجعتتوا حواشتت  

ااتتتد  وحتتتاموا اثفتتتاق الكمتتتاس  وقتتتادوا احليتتتاة بزمتتتام  وأنشتتت وا بتتت لك للحضتتتارة االنستتتانية الشتتتاملة 

 .(1)«م  املدنية الفاضلة الو ختيلها حكماع اليوان منوذجا 

لقد عب ا برا يم  يف   ا التن  عمتا جيتوس يف ختاطره بنظترة عقليتة قوامهتا الواقت  امللمتوس 

حينمتتا وتتور تفاضتتل األمتتم فيمتتا بينهتتا مبظتتا ر عقليتتة منطقيتتة  ف تتاع تصتتويره  تت ا ماختترا ابلصتتور 

وللم د حواشيا وللكماس اثفاقا  وكلهتا تشتكل وتورا رمسهتا االستعارية عندما جعل للف ر أطرافا  

ا برا يم  بكلماتت  واستتقبلها املتلقت  يف ذ نت  بعتد تفتيتهتا وتفكيكهتا وحتليلهتا  ولت لك ابت مت  

الواجة على القارئ أ  يتسل  برقافة واسعة تقارب حد ثقافة املبدل ليتسىن لت  فهتم معانيت  ورؤيتة 

 ووره.

بباعة كبرية استطال  إذ م  بالغة التصوير االستعاري يف ف  الرحلةوك لك است دم ا برا ي

أ  ينقل الصورة للقارئ في عل  يرحتل مع  سيال   ويكتش  مجاس الرحلة مع ؛ أل   ت ا الفت   تو 

األكرر احتياجتا مل تلت  الصتور البيانيتة مت  تشتبي  واستتعارة  فهت  تستاعد القتارئ علتى ختيتل جتو 
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وا حستتتاس فنفتتاس وتتتاحبها  ومنتتوذ  ذلتتتك متت  نرتتتر ا برا يمتت  قولتتت :  الرحلتتة وتصتتتور تفاوتتيلها

  مملوع النف  ف را  مفعم اجلتوان  إع تااب قت ه تيها...ف شهد  لصا أنا خرج، مرفول الرأس »

اجلامعتتة التتو  تت  مف تترة الشتترق وح تتت  علتتى الغتترب  وأشتتهد  لصتتا لقتتد أحسستت، بعتتد اخلتترو   

  ومعتت رة ملتت  يتهمتتا ابملبالغتتة  فتت ان متت  (*) تت ه اجلامعتتة كتت   وجتتودي تضتتاع  مليتتو  متترة بوجتتود

قوم يشهدو  كل يوم بناع لي  لم ف ره وال نفع  وبناع لي  منهم أول  وال فرع   ويلقو  يف كل 

 .(1)«ساعة خصما يرميهم ويرم  جنسهم بعقم الفكر

الكلمتة بلفت  إ  وفة العقم ال تعطى سوى للفرد ال ي استحاس إجناب  وعنتدما تقترت   ت ه 

الفكتتر  فتتإ  مثتتة وتتورة استتتعارية متعمتتدة متت  طتترك الكاتتتة  حبيتتث أنتت  شتتب  الفكتتر إبنستتا  عقتتيم 

وحتت ك املشتتب  بتت   ورمتتز لتت  بشتت ع متت  لواممتت  و تتو العقتتم يف حماولتتة منتت  لتستت ري  تت ا املصتتطل  

ما خلدمتتتة املعتتتىن اجلديتتتد التتت ي يتتتربس امللمتتتوس اب ستتتوس  فتت لتتتى الصتتتورة واضتتتحة مبعانيهتتتا عنتتتد

 يكتسة الفكر وفة ال يتقبلها العقل إال بصعوبة.

كالم الكا   لي  ابلوا   وال الوا    ك منا وخزه »وم  روائ  استعارات  يف املقامات قول : 

 .(2)«املاع  أو المست  السماع ففي  م  املاع إيراق وفي  م  السماع إشراق؟

النتتاجم عتت  الستت    فقتتد أبتتدل  إنتت  تصتتوير استتتعاري رائتت  ماده روعتتة ذلتتك الوقتت  املوستتيق 

ا برا يمتتت  عنتتتدما جعتتتل للمتتتاع وختتتزا كتتتا بر مث جعتتتل للستتتماع يتتتدا كالستتتماع  ومتتتا أرول أ  تستتتند 
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للماع وفة ا يراق؛ و  ا األسلوب يعك  متكت  ا برا يمت  مت  انوتية اللغتة  وحتكمت  املتتق  يف 

لفعتتتل إىل املستتتتعار لتتت  فيرتتتري معتتتاين الكلمتتتات فهتتتو يبتتتث احليتتتاة يف املعتتتاين ااتتتردة عنتتتدما يستتتند ا

االستتتتتتعارة ابحلركتتتتتة واحليويتتتتتة؛ ولتتتتت لك يعتتتتتتب تش يصتتتتت  للصتتتتتورة و ستتتتتيمها انمجتتتتتا عتتتتت  إدراك رم 

العالقتة بت  طتريف االستتعارة  ت  »مبضموهنا  ووع  شديد فمهيتهتا يف إانرة املعتىن وتوضتيح ؛ أل  

  (1)«وتفات  وخصائصت  ومالحمت  كتلعالقة انصهار واحتاد  إذ يتحوس املستعار ل  إىل كائ  حيمتل  

وأحتت  فحستت  منهتتا »يقتتوس:  (*)فتتانظر إليتت  متترال يف إحتتدى رستتائل  إىل الطلبتتة اجلزائتتري  ابلزيتونتتة

أولئتك الت ي  طبعتتهم يتد الرمتا  -إخواين العلماع م  حضر منهم يف   ا املشهد وم  غاب عن  

حتيتتتة حتتتترك النفحتتتات  -علتتتى أ  يكونتتتوا ألستتتنة العروبتتتة وحرستتتة ا ستتتالم قتتت ا الشتتتماس ا فريقتتت  

سواكنها وترري املناسبات كوامنها  يف   ه املناسبة الو حقيقتها ومغزا تا إعتال  الفضتل مت  أ لت   

 .(2)«ووول لرحم علمية لو أتى عليها النسيا  ألضح، جمفوة

يف ستتتياق استتتتعارة مكنيتتتة حينمتتتا  ا برا يمتتت صتتت  إنتتت  ممتتت  ماختتتر ابلتصتتتوير االستتتتعاري ش   

مباركة  كما أن  وور التحية يف شكل كائ  ح  حترك النفحات سواكنها  و تو  اجعل للرما  يدً 

تشتتكيل استتتتعاري يرتكتتتة متتت  استتتتعارت  ممتتتتزجت  متتت  بعضتتتهما  ألنتتت  إضتتتافة إىل ذلتتتك الت ستتتيم 

ى التحيتتة  فقتتد جستتم أيضتتا النفحتتات يف شتتكل يتحتترك  و تتو تركيتتة يرتقتت  إىل التت ي وتتبغ  علتت

  ا برا يم منزلتتتة عاليتتتة متتت  البيتتتا  الستتتاحر  ال يتتتتوافر علتتتى األلستتت  إال لتتتدى عبقتتتري متتتتمك  كتتت

ويستتتمر يف نستتم وتتوره االستتتعارية التتو امتتتدت إىل النستتيا  وخلقتت، لتت  أرجتتال للمشتت   ف علتتت  
                                                           

 . 59-58وجدان عبد اإلله الصائغ، الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة، ص  (1)

بعث اإلمام اإلبراهيمي هذه الكلمة إلى الطلبة الجزائريين بالزيتونة )تونس(، مشاركة لهم في إحياء الذكرى السابعة لوفاة ابن باديس  (*)

 .152ص ،5ج، نقال عن اإلبراهيمي، اآلثار، 316، تلمسان، الجزائر، 3(، ونشرت في جريدة )العبقرية(، ع1947)أفريل

 .152نفسه، ص (2)
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تضف  على األشتياع املعنويتة  أييت مهروال  أل  االستعارة إبمكاهنا أ  -بفضل عبقريتها  -الصورة 

 إنسانية. مسات

عب فنو  نرتره األديب  و نتاك  ا برا يم تلك أمرلة دالة على التصوير االستعاري ال ي نرره 

عفويتتة انمجتتة يف البيتتا   ا برا يمتت أمرلتتة كرتترية تستعصتتى علتتى العتتد واالستقصتتاع أتيت علتتى لستتا  

يب الستتاحر  التت ي ستتيطر علتتى تفكتتريه األديب ستتيطرة تكتتاد تكتتو  رمتتة حبيتتث نلمتت  ظاللتت  العتتر 

وألوانتت  عتتب لوحاتتت  ا بداعيتتة يف  تلتت  فنونتت  النرريتتة  فقتتد أبتتدل يف حتريتتك ااتتردات واجلمتتادات  

وبتث فيهتتا احليتتاة بقتتوة أدبيتتة تعكتت  مهتتارة فنيتة الرستتم  و ستتد مهتتارة التصتتوير  فتتلتتو  الصتتورة مبتتا 

يشب  فيهتا مت  معتاين تنبعتث مت  روحت  املعلقتة بت  الواقت  واخليتاس مستترمرا لغتت  األوتيلة ومتا تشت  

وذلتتك بتتوع  رم ف  االستتتعارة تعمتتل علتتى نقتتل اللفتت  متت    بتت  متت  إحيتتاع استتتعاري يف كتتل ا تتاه

دا مفهومتت  اللغتتوي ا تتدد إىل دائتترة أختترى جديتتدة علتتى اللفتت   غتتري أهنتتا تشتتمل  بظاللتتا  إذ لتتو بتت

  و تتتتو متتتتا مل جنتتتتده يف اثرر (1)اللفتتتت  جستتتتما غريبتتتتا يف كيتتتتا  الصتتتتورة االستتتتتعارية ملتتتتا آتلتتتت  معهتتتتا

  قتا فتبمت للقتارئ متواشت ة ل تحبيث بدا اللف  منصهرا م  الصورة االستعارية التو كُ  ا برا يم 

اس ضتتع، فيتت  مؤديتتة رستتالتها للقتتارئ احلتتاذق التت ي يستتتطي  ربتتس اخليتتمتستتقة متت  ا طتتار التت ي وُ 

 ابلواق .

 

 
                                                           

 .163، ص 1984دحت سعد محمد الجبار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، الداري العربية للكتاب، ليبيا، دط، ينظر، م (1)
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 الصورة الكنائية: /ج

 تصوير الفا  لا و  ها املؤثرتتموض  الكناية ضم  نس  الصور البيانية ابعتبار ا وسيلة لل

  ويقتترتب  تت ا (1)«أ  تتتتكلم بشتت ع وأنتت، تريتتد غتتريه»يف بنتتاع النصتتو  األدبيتتة  فهتت  لغتتة تعتتا 

معتتتتىن اثختتتتر متتتت  جتتتتوام إيتتتتراد املعتتتتىن  التعريتتتت  متتتت  املعتتتتىن البالغتتتت  ابعتبتتتتاره لفظتتتتا أطلتتتت  وأريتتتتد بتتتت 

أ  يريتد املتتكلم إثبتات معتىن مت  املعتاين فتال »  وقد عرفها عبتد القتادر اجلرجتاين بقولت : (2)احلقيق 

ي كره ابللف  املوضول ل  يف اللغة  ولك  جي ع إىل معىن  و رلي  وردف  يف الوجود  فيومئ ب  إلي  

التعبتتري الغتتري مباشتتتر التت ي ينف تت  األديتتة خلتتت     و تت  بتتت لك ترمتت  إىل(3)«وجيعلتت  دلتتيال عليتت 

ة اللرتام عتت  طتمعتاين كلماتت   فيتدف  ابملتلقت  إىل الت متل وا دراك ويتدعوه دعتوة غتري مباشترة إىل إما

يستتتترري الشتتتوق »املعتتتىن املباشتتتر لأللفتتتاظ يف متعتتتة قرائيتتتة تتطلتتتة فنيتتتة قتتتارئ حتتتاذق  و تتتو بتتت لك 

 .(4)«املتعة الفنية الو يصل إليها بعد البحث والت ملوالرغبة يف نف  القارئ  في د كل منهما 

وتعتتب الكنايتتة عنتتد الكرتتري متت  الدارستت  عتت  أبلتتغ أستتالية البالغتتة وأكرر تتا ستتحرا  وذلتتك 

رتري مت  املعتاين التو كاألديتة مت  التعبتري عت  ال خلاوية التغطية التو تلفهتا علتى املعتىن حبيتث متكت   

 يتحاشى ا فصا  عنها مباشرة.

وال يرغتتتة يف البتتتو  بتتت    ذتتتتلم يف وتتتدره ايتتتة أستتتلوب يعتمتتتده الكاتتتتة للتعبتتتري عمتتتا والكن

تومئ إىل املعىن وتشري إلي  دو  أ  تفصت  عنت   فهت   عتل املعتىن املتراد »وذلك ابلل وع إىل وور 
                                                           

 .1952، 2، مكتبة مصطفى البابي، ط)ك ى(محي الدين فيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة  (1)

 .456، ص1975، 4ينظر الخطيب القزويني، االيضاح، منشورات، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط (2)

 66، ص1989، 2، مطبعة المدني، القاهرة، طخانجيعبد القاهر الجرجاني، دالئل االعجاز، تحقق محمود شاكر، مكتبة  (3)

 .249ينظر، محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي، ص (4)
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املوحيتة التو حتمتل مظهترا  (1)« تفيا وراع وورة املعىن الظا ر  فتت   ب لك شكل التعبري ابلصورة

ال تعتب تعبتريا »جيا واضحا وختف  مظهرا اثختر ال يتراه النتاظر إال حتت، الستطور  وابلتتايل فهت  خار 

  ول لك فه  تعتد مت  أبترم (2)«تقرير  مباشرا وإمنا تل   إىل األسلوب األوفر أتثريا واألعم  داللة

هتا أهنتا يف وتورة الستر يف بالغت»القيم الو تعتزم املعتىن وتقويت  مقارنتة مت  االستتعماس املباشتر  أل  

الكنايتة أبلتغ مت  »   ويف  ت ا الشت   يؤكتد القتزويا أ (3)«وبة بتدليلهاحاحلقيقة مص ككررية تعطي

  أل  البحتتث عتت  اخلفتت  فيهتتا يتطلتتة ا ثبتتات ابلتتدليل  و تتو أبلتتغ متت  أ  (4)«ا فصتتا  ابلتت كر

 جي ع إىل احلقيقة في د ا مباشرة جا زة ساذجة.

يف العمتتل األديب دليتتل علتتى ذكتتاع امل اطتتة وفطنتتت  وثقافتتت  إ  استتت دام أستتلوب الكنايتتة 

ومتت  ختتالس تتبعنتتا   الواستتعة  وتنشتتيس لتت    القتتارئ الكتشتتاك اخلفتت  متت  املعتتىن ضتتم  الكنايتتة

أنتتتتت  اعتمتتتتتد  تتتتت ا األستتتتتلوب يف الكرتتتتتري متتتتت  مواقفتتتتت  األدبيتتتتتة عامتتتتتة اتضتتتتت  لنتتتتتا  ا برا يمتتتتت آلرر 

سيلة مهمة لتصوير ما يرغة يف البو  بت  عت  طريت  وا والحية خاوة  حبيث أن  يعتب الكناية و 

معتروك بعبقريتت  الكبترية ومتكنت  الشتديد مت  البيتا  العتريب مستتندا يف  ا برا يم الكالم املباشتر  فت

وابلتتتتايل كشتتت  املستتتتور خلفهتتتا وحينهتتتا تظهتتتر   ذلتتتك علتتتى قتتتدرة القتتتارئ يف تف تتتري طاقتتتة اللفظتتتة

 وفنية القارئ. ا برا يم عبقرية 

                                                           
 .282زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، ص (1)

 .74وجدان عبد اإلله الصائغ، الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة، ص (2)

 .124، صسعد هللاعبد السالم ضيف، الكتابة األدبية عند أبي القاسم  (3)

 .468، ص 1980الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  (4)
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الت ي  (1)متا ورد يف مقالت  الستاخر إىل "الزا تري" ا برا يمت ول مناذ  الكناية يف نرر وم  أر 

وبتت  حقيقتتت    وتتور فيتت  جتتل ستت ط  وغضتتب  لتصتترفات الزا تتري املستتيئة جلمعيتتة العلمتتاع املستتلم 

ل ا الرجتل مت  غضتة وست س وكتره  ا برا يم  اه وطن  يف مقاس ماخر ابلصور املوحية ملا يكن  

قالتتة متنتتول متت  الصتتور املفعمتتة ابلتتدالالت واملشتتاعر  و تتو أمتتر طبيعتت  يصتتدر متت  مبتتدل وتتب  يف 

يعمد األدية يف التصوير إىل التوس  يف ا شارة رغبة من  »ألن  م  الطبيع  أ   ؛غيور على وطن 

يف مزيتتد متت  ا فصتتا  عتت  مكنتتو  نفستت   فيستتتعري وتتورا متعتتددة  أو يعتتدد ا شتتارة إىل جزئيتتات 

  و نحهتتا دالالت شتتعورية خاوتتة  وذلتتك للتشتتاب  الفكتتري والنفستت  التت ي يلحظتت  وتتورة واحتتدة

وينقلهتتا للقتتارئ ليشتتا د ا بعيتتو  الت متتل والتتتمع   (2)«األديتتة بينهتتا والصتتورة التتو يريتتد أ  يرمسهتتا

منشتتطا ذ نتت  يف حماولتتة الستتتيعاب الصتتورة الكليتتة  ومتت  ضتتم  أجتتزاع الصتتورة الكليتتة التتو رمسهتتا 

أيهتتا الشتتيو كرتتريا متت  الباطتتل  وستتنكتة قلتتيال متت   كتبتت،  »زا تتري نقتت  عنتتد قولتت : لل ا برا يمتت 

رة... فتإ  مت  امليستور أ  ع احل ... ورمبا رمناك م    ه النار الو تصال ا  و   انر احلقد  وم

 .(3)«احلقد م  ودر احلقودالنار ذات الوقود ولي  م  املمك  أ  نطفئ نطفئ 

عليها بنتور ألوانت  النفستية متا  ألقىم  خالس   ا الن  وورة للزا ري  ا برا يم لقد رسم 

الستتت ع  فعبتتتارة "رمبتتتا رمنتتتاك متتت   تتت ه النتتتار التتتو تصتتتال ا" كنايتتتة   حقيقتتتة طبعتتت  أمتتتاط اللرتتتام عتتت

واضتتحة علتتتى أ  الزا تتري رجتتتل حستتود وحقتتتود  و تت  وتتتفات إذا متتا تتتتوفرت يف ا نستتا  جعلتتتت  

لتتتايل فهنتتاك إشتتارة خفيتتة لتمنيتت  مواس مجعيتتة العلمتتاع  و تتو طبتت  يتمتتىن مواس النعمتتة لآلختتري   واب
                                                           

 .558، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .356،357محمد ناصر بوحجام، السخرية في األدب الجزائري الحديث، ص  (2)

 .558، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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وتورة تشتبيهية كنائيتة الستتحالة إمالتة  ت ا  ا برا يمت س ع ال  ك  عالجت   ولت لك يتورد بعتد ا 

احلقتد النتار ذات الوقتود  ولتي  مت  املمكت  أ  نطفتئ فإ  م  امليسور أ  نطفئ »الطب  يف قول : 

إذا استتتفحل يف التت ي منتت  إىل استتتحالة عتتال   تت ا التتداع اخلطتتري  يف إشتتارة (1)«متت  وتتدر احلقتتود

  لكها وجعلها هتلك غري ا.أالنفوس 

يف بنتتاع الصتتورة الكليتتة لتت لك الرجتل احلاقتتد  ويف كتتل متترة يضتتف  عليهتتا  ا برا يمتت ويستتمر 

شيئا م  الغموض املتعمد بتقنيات متعددة  ارس اخلطتاب مت  خاللتا اثليتات احل تة  والتست ري 

للقارئ ليدعت  يبحتث تعدد الصور اجلزئية التشبيهية واالستعارية والكنائية  فيفض  بكل مكنوانت  ب

يكشتت  ا  تتوب مبتتا أويت متت  قتتوة إدراكيتتة لتف تتري الصتتورة واستتتيعاب طاقاهتتتا االحيائيتتة  ومتت  مث و 

رئ ضتتتم  مستتتتندات  ا بداعيتتتة  وتركهتتتا لقتتتا ا برا يمتتت يكشتتت  عتتت  األوراق الستتترية التتتو أخفا تتتا 

رجتل ذكت  ويتدرك أنت   ا برا يمت على تف ري طاقة الكلمتة  أل   ىحاذق حيس  فك الرموم  يقو 

  ولتتتت لك تتعتتتتدد (2)«كلمتتتتا امداد احل تتتتة امداد إمكتتتتا  الكشتتتت  وتنوعتتتت، احتمتتتتاالت القتتتتراعة»

القراعات للصورة الواحدة حبسة قوة الن  يف احل ة وقوة القارئ يف الكشت   فتانظر إليت  مترال 

فما عهدانك تصب علتى طعتام واحتد  ومتا عهتدان أستيادك يستقو  الشت رة بعتد »قاس: يف نف  امل

ال »ال يقصتتد املعتتىن املباشتتر لل ملتتت   فقولتت :  أ  ا برا يمتت   ومتتا متت  شتتك يف (3)«جتتا الرمتترة

ال يعتا ف  الزا تري يرغتة يف الكرتري مت  الطعتام املتنتول  بقتدر متا يرمت   « على طعام واحدبصت

ة اجلستتتدية إىل الطمتتت  يف كتتتل شتتت ع وعتتتدم الرضتتتى ابلقليتتتل  ويف و إىل أبعتتتاد معنويتتتة تت تتتاوم الشتتته
                                                           

 .558المصدر السابق ، ص (1)

 .18، ص2005، 4ب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طعلي حر (2)

 .558، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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كنايتتتة علتتتى أ  أستتتياد الزا تتتري   «ومتتتا عهتتتدان أستتتيادك يستتتقو  الشتتت رة بعتتتد جتتتا الرمتتترة»قولتتت : 

النعمتتة  بتتل ويقابلوهنتتا اب ستتاعة  فتتال يعرتفتتو  ابلفضتتل لصتتاحة  وعمالئتت   تتم أانس ال يشتتكرو 

 الفضل  والفكرة  نا إشارة إىل تلك األاننية الدفينة يف نفوسهم وحة ال ات.

ومتتت  روائتتت  الكنايتتتة يف  تتت ا املقتتتاس تلتتتك الصتتتورة الكنائيتتتة ا شتتتارية التتتو استتتتلهم فيهتتتا أحتتتد 

نتي تتة ت ب بتت  يف انتستتاب  إىل فئتتات  تلفتتة متباينتتة مواقتت  الزا تتري الغريبتتة املناقضتتة للعقتتل والفطتترة 

كنتت، متشتتوقا إىل خدمتتة متت  تستتميهم ابلالئكيتت  ولتتو أعتتاروك التفافتتة  »النزاعتتات  حيتتث يقتتوس: 

أو أشاروا إليك بغمزة  لكن، اليوم م  عبيد م املطيع   ولكان، الالئكية يف نظرك مالئكية  مث 

ك  فوجدهتم أيقاظا  ذاكري  لت لك العهتد  مرنت  عرج، على الشيوعي   ولم معك ماض معرو 

عليك مبرل ري  اجلورب  ولو اثنس، يف ذلك العهد مت  جانتة الطرقيتة انرا  لقلت، يف غتري تتردد  

 .(1)«إين أجد على   ه النار  دى

يف  تت ه الصتتورة إىل حتتد ا بتتدال  فهتتو ال يتتزاس يشتتكل أجتتزاع الصتتورة  ا برا يمتت لقتتد تفتتن  

(2)عضتتها يف حماولتتة مستتتمرة  بتترام وتتورة هنائيتتة لتت ا الرجتتل الضتتاسالكليتتة ويربطهتتا بب

   مث إ  طاقتتة(*)

ك  ﴿ا برا يم  ا بداعية منبرقة م  حترير املشهد القراثين العال  يف ذ ن  يف اآليتة الكر تة:  تل  أ ر  و   

يُث ُموس ى" ُكُروا إ ين   9ح د  ل    أُم  رًا فت ق اس  أل     د " إ ذ  ر أ ى ان  ا بت ق ب    أ و  أ ج  نت ه  رًا ل ع ل    اث ت يُكم  م  ُ، ان  اث ن س 

 .(23)﴾"10ع ل ى النآار  ُ دى"

                                                           
 .562المصدر السابق، ص  (1)

 .121، ص3عن أسباب الخالف بين اإلبراهيمي والزاهري، ينظر آثار محمد البشير اإلبراهيمي، ج (*)

 .10-9سورة طه، اآليتان،  (2)



 الفصل الثاني ناء الفني لنثر اإلبراهيمي                 الباب الثاني: الب
 

322 
 

مت  مصتر  -عليت  الستالم  -إحيتاع اآليتة الكر تة عنتدما ختر  موستى  ا برا يم لقد استرمر 

يتتدف  وأواب  البد ومل يكت  عنتده متا »ل الطري  ضوقد عائدا إىل مدي   فرعو  وجنوده  اراب م  

(*)وا تتتدى إىل انر راث تتا ليتت يت منهتتا اتت وة قصتتد اال تتتداع إىل الطريتت  الصتتحي  (1)«بتت  يف ستتفره
(2)  

حمتاوال يف براعتة إستقاط  تت ه اآليتة يف إشتارة كنائيتتة ابرعتة يف وتورة معاكستتة ملوقت  الزا تري التت ي 

لينتقتتل عكتت  متتا تتتوح  بتت  اآليتتة متت   تتدى إىل ضتتالس يف وتتورة كنائيتتة هتكميتتة  الطرقيتتةيتبتت  انر 

معتىن اآليتة لتست ريه يف دفعتة تنشتيطية لفطنتة القتارئ يرجتوه قتا إىل  ا برا يمت ساخرة وظ  فيهتا 

لطريتت  التتدى  تتو  اإقامتتة إستتقاط معتتاك  يستتتوعة بتت  إشتتارة اآليتتة استتتيعااب انقالبيتتا ضتتد   الفتت

 الضالس.

وورة كنائية أخرى يعب فيها ع  ظلم فرنسا وكل متا يتولتد عنهتا مت   تب   برا يم اويرسم 

وطغيتا  وإستاعة وحرمتا  وإ انتتة وعتدوا   تصترا كتتل متا حيتيس قتت ه املعتاين مت  إحيتتاعات ودالالت 

اجلانة ال ي نعرف  مت   و   ه    فرنسا الو نعرفها  أو   ا »يف كلمة "احلنظل" حيث يقوس: 

ا  قلنا في  ما نعرك  وشهدان مبتا نعلتم فتإ  كتا  لتا جانتة غتري الت ي عرفنتاه  فستلوا جوانة فرنس

 .(23)«ع  العسل م  ذاق   أما    فقد ذقنا احلنظل  فووفنا احلنظل

إخفتتتاع املعتتتىن  ا برا يمتتت إهنتتتا وتتتورة كنائيتتتة جمستتتدة يف  تتت ا الطعتتتم املتتتر للحنظتتتل  أراد قتتتا 

الصري  ال ي ال يريد البتو  بت   والت ي يت ستد يف كتل متا حيملت  العتدو خلصتم  مت  إستاعة تبعتث 

                                                           
 .593، ص 2002، القاهرة، 2عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في بيان كالم المنان، دار الهيثم، ج (1)

وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجدتم النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به األرواح والقلوب، والهداية الحقيقية  (*)

 .  593الموصلة إلى جنات النعيم، المرجع السابق، ص هداية الصراط المستقيم 

 .413، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)
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في  ا حساس ابملرارة املشاقة ل وق احلنظل  فس ر   ا اللف  بكل متا حيملت  مت  دالالت لغويتة 

ثبت، بت لك معتاين  فاختصارا للطريت  بينت  وبت  املتلقت   وتقريبتا لغيظت  النفست  التدف  مت  فرنستا  

ر طاقتتتة لفتتت  احلنظتتتل حلملهتتتا معتمتتتدا علتتتى ثقافتتتة القتتتارئ ومعرفتتتت  عديتتتدة دو  ذكر تتتا حتتت  ستتت   

القبليتتة بتت وق احلنظتتل وإال فلتت  يتحستت  تلتتك املتترارة  وابلتتتايل يقتت  عتتاجزا علتتى إستتقاطها علتتى 

دعتتتوة أفعتتتاس فرنستتتا الشتتتنيعة  ولتتت لك فهتتتو يتتتدعم قولتتت  بلفتتت، نظتتتر القتتتارئ إىل حتتتالوة العستتتل يف 

ورحية إىل السؤاس ع    ه احلالوة  ألن  يدرك استتحالة تتوفر  ت ا العستل الت ي يرمتز إىل اجلانتة 

ا جيتتايب متت  أفعتتاس فرنستتا  و تت  بتت لك وتتورة مكملتتة لصتتورة احلنظتتل يف املناقضتتة للواقتت  وتتور ا 

يف شتتكل إشتتارة كنائيتتة خفيتتة تتتوح  ف  العتتدو يظتتل عتتدوا  ولتت  تتت وق منتت  إحستتاان  ا برا يمتت 

 مر مرارة احلنظل.ذوق متاثل  ابلعسل  بل أكرر ما ينبعث من  

 تتت ا  تتتو اجلهتتتاد األكتتتب التتت ي ال يعتتت ر املصتتتلحو  يف »ومتت  روائتتت  تصتتتويره الكنتتتائ  قولتتت : 

العتتامل ا ستتالم  يف الت لتت  عتت  ميدانتت   و تتو يف حقيقتتت  وواقعتت  معركتتة بتت  ا  تتا  والكفتتر علتتى 

ولتتتتة األختتتترية ستتتتتبتدئ متتتت  الصتتتتبية قبتتتتل الشتتتتبيبة  فعلتتتتى شتتتتبابنا  فمتتتت  ظفتتتتر فيهتتتتا غنمتتتت  ... واجل

 .(1)«املصلح  أ  يبادروا بتلقيهم "ابملصل الواق "

يف  تت ا التتن  عتت  الرتبيتتة ا ستتالمية الصتتحيحة الكاملتتة بعبتتارة "املصتتل  ا برا يمتت لقتتد كتتىن 

بيتتتة التتتواق "  حبيتتتث ستتت ر  تتت ه العبتتتارة حلمتتتل معتتتىن اثختتتر وتتتر  بتتت  مباشتتترة بقولتتت  "متتتا  تتتو إال الرت 

ا ستتالمية الصتتحيحة" رمبتتا ألمهيتتة نتتول  تت ا املصتتل وضتترورت   عتتداد الشتتباب إعتتدادا وتتاحلا رأى 

                                                           
 .27، ص4اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)
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أن  م  الضروري أ  يكش  عت  املعتىن الت ي أخفتاه ضتم  عبتارة املصتل التواق   ألهنتا  ا برا يم 

تتتترتك لتعتتدد القتتتراعات كتتت  ال يضتتت  القتتارئ احتمتتتاالت قتتتد حتتتتوس دو    قضتتية مصتتتريية ال جيتتتة أ

  ركيتزة ااتمت  مت  الشتباب  و تو نفت  األستلوب الت ي جنتده يف منتوذ  اثختر  حبيتث يستترل وتال

يف ا فصتتتتا  عتتتت  مكنونتتتت  رغبتتتتة يف كستتتتر االحتمتتتتاالت املتعتتتتددة كلمتتتتا رأى أو أحتتتت   ا برا يمتتت 

بواجب   و قيمة املوضول ال ي يعاجلت   فريستم وتورت  الكنائيتة بتست ري اللفت  حلمتل املعتىن اخلفت  

  يف نفس   مث ما يلبث أ  يفص  عن  إفصاحا مباشرا في  م  اجلرأة واجلدية ما يطمت   ال ي ذفي

  ا االستعمار لعقولنا وأفكاران  و أخطتر أنتوال االستتعمار علينتا  و تو الت ي »كل القيود يقوس: 

مهتد للطامتة الكتبى التو  ت  مت رب االستتعمار  و ت   ت ه الوطنيتات الضتيقة ا تدودة التو مينهتتا 

وحببها إلينا  ولتو كانت، ختريا لستبقنا  تو إلينتا يف أممت  وأوطانت   ولكنت  يتكتل ليقتوى يف نفست   لنا 

 .(1)«ويفرقنا لنضع  م دة يف قوت 

يف   ا الن  أخطر أنوال االستتعمار موظفتا وتورة كنائيتة جستد ا يف  ا برا يم لقد وور 

عبتتتتارة "الطامتتتتة الكتتتتبى"  حبيتتتتث ستتتت ر كتتتتل املعتتتتاين املتف تتتترة عتتتت   تتتت ه العبتتتتارة يف تصتتتتوير تلتتتتك 

مباشتترة بعتتد عبارتتت  الكنائيتتة  قتتا ا برا يمتت الوطنيتتات الضتتيقة التتو حتتدد ا االستتتعمار  والتتو اب  

على توجي  القارئ إىل القراعة الصتحيحة التو شتحنها يف كنايتت   أل  حروا من   ""الطامة الكبى

تعتتتتدد االحتمتتتتاالت واالحيتتتتاعات والقتتتتراعات "للطامتتتتة الكتتتتبى" وارد بغتتتتزارة ابعتبار تتتتا متتتت  أخطتتتتر 

  لوقات هللا على ا طالق ملا حتمل  يف أعماقها م  سم قاتل.

                                                           
 .156، ص4المصدر السابق، ج (1)
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يف تقتد  املعتاين  ا برا يمت درة وختاما فقد كان،   ه منتاذ  حاولنتا مت  خاللتا أ  نبت  قت

املقصتتتودة متتت  ختتتالس تستتت ري معتتتاين أختتترى مرتبطتتتة قتتتا لتحمتتتل رستتتالتها ضتتتم  طياهتتتتا  فكانتتت، 

التتو ال  كتت  إغفالتتا ملتتا حتملتت  متت  بالغتتة االنتقتتاس  ا برا يمتت الكنايتتة ضتتراب متت  ضتتروب التصتتوير 

وفستتت  جمتتتاس القتتتراعة للقتتتارئ  ا يمتتت  ا بر ابلتعبتتتري متتت  معتتتىن اللفتتت  املباشتتتر إىل املعتتتىن التتت ي أراده 

احلتتتاذق التتت ي يشتتترتط أ  يكتتتو  ابرعتتتا يف فتتتك الرمتتتوم  وحملتتتال متتتا را يعتتترك كيتتت  يتتتربس األلفتتتاظ 

مبدلوالت أخرى ال ختر  ع  جنسها وإمنا متلك م  وتدى ا نف تار متا يووتلها إىل معتا  أخترى 

 .ف   و ا ررة والتشوقديف ذات السياق مبا ي
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 :الذوق البديعي عند اإلبراهيمي

 توطئة:

يعتمتتتتد علتتتتى الستتتت   وا ستتتتنات التتتت ي أستتتتلوب  القتتتتوي اجلتتتتزس  ا برا يمتتتت لقتتتتد عتتتترك عتتتت  

  (1)«ومضتتات رائعتتة بكتتل اثفاقهتتا وأبعاد تتا»البديعيتتة يرشتتها يف كالمتت  بتلقائيتتة ستتاحرة يف شتتكل 

فيتتت يت حديرتتت  مت نقتتتا جتتتزال متنتتتول ا يقتتتال ال حيتتت  القتتتارئ معتتت  ابمللتتتل  خاوتتتة وأ  قدرتتتت  علتتتى 

ا ك املو بتة يف حست  التربس بينهت تلتألنت   ؛توظي  املفردات توظيفا موستيقيا فاقت، حتدود ا بتدال

أل  »وبتتت  متتتا حتملتتت  يف مضتتتموهنا متتت  معتتتا  وابلتتتتايل يستتتمو فستتتلوب  إىل حتتتد ا بتتتدال والتفتتتن  

ش صيت  موسوعية مشدودة إىل املاض  مستغرقة يف األسالية الرتاثية بفاعلية احلاضر  وموسوعية 

  وتت تتتاوب يف ايقتتتال ناستتت توت األمتتت   يف اتقتتتا  واتتتتزا   وتتتترو يف اختيتتتار اجلمتتتل التتتو تتماستتتك 

 يبعث يف النف  ا نفعاس والت ثر. (2)«موسيق   ادر

ولت لك حفلتت، اثرره ابلعديتد متت  وتور ا ستتنات البديعيتتة التو كتتا  لتا إيقاعهتتا احلاضتتر يف 

ال يكاد ذلو منها ف   بل فقرة أو ن   فقد عدت مت  ثوابت، » تل  أشكاس نرره الفنية حبيث 

ومتتت  وستتتائل إبداعتتت  الفتتتا فلمعتتت، يف فنتتت  ك هنتتتا الريشتتتة واألوتتتباغ يف يتتتد الفنتتتا  أستتتلوب  املتتتت ن   

 .(3)«املا ر  ال يت لى عنها ما دام يريد تعبريا ع  فكرة أو تنويرا لرأي

                                                           
 .80محمد زغينة، المقالة الوجدانية في نثر أدباء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص (1)

 .81نفسه، ص (2)

 .106عبد الملك بومنجل، النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص  (3)
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حيمل لغة راقية جنم، ع  مو بة ودراية وختبة  فالتدارس لنرتره  اساحر  إ  لإلبرا يم  أسلواب

ي ست اجة  وإمنتا يترى اجلمتاس وا بتدال  يترى الست   الفتا  ال يرى يف حمسنات  أي تكل  وال أ»

 ويزي  املبىن بوقع  املوسيق . (1)«واجلناس ا ل   والطباق ال ي ذدم املعىن

وملا كا  املقام ال يسم  ابستقراع مجي  ا سنات البديعية يف اثرره النررية  فقد اقتصران على 

  عنويتتتة و تتتدفنا أ  نستتتت ل  حماستتتنها يف  ليتتتة املعتتتىنمجلتتتة معينتتتة متتت  تلتتتك ا ستتتنات اللفظيتتتة وامل

الت تتاوب  ومتت  مث  وقعهتتا النفستت  ومتتا يبعتتث بتت  متت  اثفتتاق يف االنفعتتاس التت  ا ونتبتت  مجالتتا يف

 .ا برا يم األديب م  الفكر 

 احملسنا  اللفظية: -1

 االقتباس من القرآن الكرمي: -أ-1

وبالغتة وقفت، أمامهتا العقتوس عتاجزة عت  ال ذفى علتى أحتد متا للقتراث  الكتر  مت  فصتاحة 

م القتراثين الع يتة يف إثتراع ظ    ا النآ  كاالنتفال حبس  سب»اب سوى تآ فما كا  للك  ا تيا  مبرلها

أو اقتباستتا حبيتتث يستتعى كتتل مبتتدل إىل تنتتوير  (2)«نصووتتهم  وتزيينهتتا بتت كر اثيتتة تصتترحيا أو تلوحيتتا

إبداعتت  اب غتترتاك متت   تت ا املنبتت  األوتتيل التت ي ال ينطفتتئ نتتور كلماتتت  وال إشتتعاعها علتتى متتدى 

                                                           
 .108المرجع السابق، ص (1)

 .  253محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي في لسان الدين بن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية( ص (2)
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عتار  مت  املفاضتل ألنت  حبت  احل تة التو من  الكتالم كتا  عتاطال عت  ا است    فم  خل  العصور

 .(1)واحلقيقة الو ال ترف تدح  

  املتتكلم كالمت  شتيئا مت  القتراث  الكتر  أو ارس  والبالغي   و أ  يضم  واالقتباس عند الد

فتال يكتو  اقتباستا  »  فتإ  وتر  املقتتب  بت لك (2)بت لكاملتلق  احلديث الشري  دو  أ  يشعر 

 .(3)«بل يكو  استشهادا أو استدالال

وفقت  أوتول  ق حالوتت  وفهتم قواعتده و  تتال ي حفت  القتراث  الكتر  و - ا برا يم وقد تنب  

إىل قيمتتتة  تتت ا الستتتيل القتتتراثين وانعكاستتت  املتتتؤثر علتتتى ا بتتتدال األديب  فاختتتت ه منتتتارا  -فهمتتتا عميقتتتا

السياق ذلك مراعيا استلزم لطريق  ا والح   وحلى ب  إبداع  األديب واخت  من  نباسا ينريه كلما 

م  االقتباس القراثين ال ي يف استعمال  ب  االقتباس واالستشهاد والتضم   فال يكاد ذلو مقاس 

رك كنههتا يتدويوظف  توظيفا رائعا يف الدفال ع  قضا ه  فال »يدمم اث ت  بباعة يف وسس عبارات  

 .(4)«وبعد ا إال العارفو  املتضلعو  يف ف  إع امه البياين

يف حديرتت  عتت    (5)"أعمالتتا ومواقفهتتا"ومتت  أمرلتتة االقتبتتاس متتا ورد يف مقتتاس مجعيتتة العلمتتاع: 

نفتتت  كرتتترة األحتتتزاب وستتتلبيات  تتت ا التعتتتدد التتت ي ال يعتتتد إال نقصتتتا يف القتتتوة والوحتتتدة ورغبتتتة يف 

إ  كررة األحتزاب يف أمتة عنتوا  يقظتهتا وانتبا هتا  وضتما  ووتولا إىل »: يقوس  العدو تتحق  ب 

                                                           
 .8، ص1990أيمن فؤاد، مصر، الدار المصرية اللبنانية، دط،  لحقينظر، أمين الدين أبو القاسم، القانون في ديوان الرسائل،  (1)

، 3ينظر، بيسوني عبد الفتاح فيود، علم البديع، دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط (2)

 .206، ص2011

 .260نفسه، ص (3)

 .6، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)

 .64نفسه، ص  (5)
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علتتى اخلصتتم   تعتتدد األحتتزاب إال نقصتتا يف القتتوة  ونقصتتا للوحتتدة  وتنفيستتا نتترمحقهتتا  ولكننتتا مل 

ال يكتتاد يتت كر األحتتزاب بلفتت  اجلميتت  حتت  واشتتتغاال متت  بعضتتهم ببعضتتهم  وتعالتت، كلمتتة القتتراث  

تتتاال    ل  تت  اخ  ف تتت﴿إال يف مقتتتام اخلتتتالك والز تتتة  تتت ابُ ز  ح  تتتم   ك  ال تتتن  متتتا  ُ  د  ن تتتجُ ﴿(1)﴾مه  ن  ي تتتبت      م  تتت وم  زُ ه      م  

تتاال تت  آ  إ  ال  أ  ﴿  وال يكتتاد يتت كر احلتتزب بلفتت  املفتترد إال يف مقتتام اخلتتري والفتتال  (2)﴾ابز  ح   هللا   ب  ز  ح 

  وإ  حتتتتتزب هللا يف األمتتتتتة اجلزائريتتتتتة  تتتتتو مجعيتتتتتة العلمتتتتتاع  وإهنتتتتتا ملفلحتتتتتة ال (3)﴾و حُ ل  ف  لمُ تاتتتتت مُ ُ تتتتت

 .(4)«حمالة

إنتت  اقتبتتاس ابرل يربتت، عبقريتتة وتتاحب  يف توظيفتت  وستتس عباراتتت   حبيتتث ماد تتا قتتوة ووتتالبة 

أ  يلفتت، عقتتل القتتارئ وجيلتتة تركيتتزه مبتتا ال  ا برا يمتت استتتطال فح تتة ووتتالبة و ومتاستتكا ومجتتاال 

يف ذ نتتت  عنتتتدما أدختتتل تلتتتك اآل ت وستتتس كالمتتت  حبيتتتث يقتنتتت  القتتتارئ كتتتل  ايتتتدل للشتتتك طريقتتت

هللا يف األمة اجلزائرية  و مجعيتة العلمتاع بكتل أوتولا وفروعهتا  و تو علتى يقت   االقتنال ف  حزب

اندر  مبهتتر      مبتتا جتتاع يف اآليتتة الكر تتة  و تتو متتنهم يف اخلطتتاب ف تت ارم فهنتتا املفلحتتة ال حمالتتة ربطتت

مستتتميل يرستتل أنتتواره يف طريتت  القتتارئ بروحانيتتة إستتالمية تنفتتت  لتتا القلتتوب وتنشتتر  لتتا النفتتوس 

 .لا العقوس نقادتو 

متتاي" يف قولتت : 1"ذكرى تومتت  مناذجتت  الرائعتتة أيضتتا يف االقتبتتاس متتا ورد يف مقالتت  املعنتتو  بتت

أمتتتتتة كتتتتتاألمم حلتتتتت، قتتتتتا ويتتتتتالت احلتتتتترب كمتتتتتا حلتتتتت، بغري تتتتتا  وذاقتتتتت، لبتتتتتاس اجلتتتتتول والعتتتتترى »

                                                           
 .65( سورة الزخرف، اآلية 1)

 .11( سورة ص، اآلية 2)

 .22( سورة المجادلة، اآلية 3)

 .66، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)
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تتت  ة أي   نآتتئ  م  ط  ة مُ ن تتم  اث   ،  ان تتك    ةً ي تتر  قت   الً ر  م تت هللاُ  ب  ر  ض تت...و  ﴿فيتت  اقتبتتاس متت  اآليتتة الكر تتة: (1)«واخلتتوك ا يه 

تتتتتقتُ م  ر   تتتتتدً غ تتتتتا ر  ه  تتتتتم   ل   ُكتتتتت     ا م  تتتتتاقت  ذ     ف   هللا   م  ُعتتتتتنت  ف    ت  ر  ف تتتتتك  ا  ف  ك  تتتتتمب  تتتتت ك  و  اخل تتتتتو   ول  اجلُتتتتت اس  ب تتتتتل   ا هللاُ ه  وا انُ ا ك 

تتي   تبتتدو وستتط   »  وال ذفتتى متتا لتت ا االقتبتتاس متت  دور يف تقويتتة املعتتىن وتنتتويره  حبيتتث (2)﴾و عُ نت  ص 

 .(3)«الالم   والنور املشرقكالضياع 

  اانر ولتو اثنست، يف ذلتك العهتد مت  جانتة الطرقيتة »وم  االقتباس م  القتراث  قولت  أيضتا: 

تو  ﴿  وقتد اقتبست  مت  قولت  تعتاىل: (4)«إين أجد على   ه النار  دى :قل، يف غري ترددل  ك  ر  أ   ل    

تت تتمُ  يثُ د  ح  تت اثن  ين   وا إ  رُتتكُ   ام  ل تت   أل    اس  ق تتا فت  رً ى ان  أ  ر   ذ  ى إ  وس  تتنت  م   م  يكُ ت تت  اث  ل  تتع  ا ل  رً ، ان  س  تتأ   و  أ      ب  ق تتا ب  ه   د  ج 

  وقتتد ستب  التطتترق إىل حتليتل  تت ا النمتوذ  يف املبحتتث الستاب  يف التصتتوير (5) ﴾ىدً ُ ت ار  ى النآتتل تع  

 الكنائ .

عت  مصتر  ا برا يمت يتحتدث فيت   (6)ويف موض  اثختر مت  مقتاس بعنتوا  "حمنتة مصتر حمنتنتا"

ويصتتتور حمنتهتتتا متتت  ا جنليتتتتز  وعزمهتتتا علتتتى تكستتتتري قيتتتوده ونفتتت  غبتتتتاره فاستتتتفرغ، لتتت لك كتتتتل 

ا إ  مخصتتأ  ستتاعة العمتتل ختتري متت  ألتت  شتتهر يف الكتتالم وأهنتتا متتتارس »جهود تتا  ألهنتتا أدركتت، 

 انآ إ  ﴿   و و اقتباس واض  مت  قولت  تعتاىل:(7)«الوعد طاوس  وإ  تقاورت أمام  تطاوس استن زت 

ر  " "1"ر  د  الق تت ة  ل تتيت   ل  يف   اهُ ن تتل  ز  نت  أ   ل تتُة الق تتد  تتخ   ر  د  الق تت ةُ ل تتيت  ل  " 2و م تتا أ د ر اك  م تتا ل يت  تت ر  يت  تت    ل تت  أ  م     (8)﴾"3"ره  ش 

                                                           
 .370، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 من سورة النحل. 11اآلية  (2)

 .260بيسوني عبد الفتاح فيود، علم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع، ص (3)

 .562ص ،3جاإلبراهيمي، اآلثار،  (4)

 من سورة طه. 10-9اآلية  (5)

 .556، ص 2عيون البصائر، ج (6)

 .557نفسه، ص (7)

 ، من سورة القدر.3-2-1اآليات  (8)
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و تت ه ا شتتتارة اخلفيتتتة  عتتتل القتتارئ يعظتتتم ستتتاعة العمتتتل  ويتتدرك قيمتهتتتا الكبتتترية يف التغلتتتة علتتتى 

العتتدو دو  أ  ذفتتى عليتت  ممتتا مادتتت  يف ستتياق الكتتالم متت  قتتوة يف املعتتىن و يبتتة للعنصتتر املستتتهدك 

مصتورا  نفست توظيف  للسياق القراثين واقتباس  البارل من  يف املوق   ا برا يم ابالقتباس  ويواول 

ف طتت،  تت ه اخلطتتوة واثقتتة مستبصتترة  »بقتتوة اخلتتال   مبينتتا متستتكهاجديتتة مصتتر يف ختطتت  الواقتت  

وتركتت، لألقتتدار متتا وراع تتا  كمتتا يفعتتل املظلتتوم املستتتيئ  متت  إنصتتاك ظاملتت   ومتت  نصتتر النضتتارة  

 .(1)«((إين مغلوب فانتصر))يركة احلد اخلش   ويعتمد على نفس   وينادي رب : 

 مستتلهمة مت  مشتهد قتراثين راستو مترتل يف نتداع نتو  عليت  الستالم يف قولت  تعتاىل:إهنا وورة 

بعدما نف  جهتده ووتبه  ويتئ  مت  استت ابة قومت  لدعوتت    (2)﴾رص  ت  انت  ف   وب  لُ غ   م  ين   أ    ُ بآ ا ر  ع  د  ف  ﴿

حتوي تلميحتا خفيتا للمصتري  بوجتوب رجتوعهم إىل رقتم وطلتة  ا برا يم و   إشارة ذكية م  

  أل  تتب  السياق القراثين يف ذات املوق  يصت  استت ابة التحل  ابليق  يف نصر مالنصر من   و 

تتت اب  و  بت تتتا أ  ن تتتح  ت  ف  فت  ﴿  قتتتاس تعتتتاىل: (3)ستتتريعة لستتتيدان نتتتو  عليتتت  الستتتالم تتته  نت  مُ  اع  مب  تتت اع  م  السآ تتتف  ر و  م   ان  ر   آ

 ق  تت  ال   ف  وانً يُ عُ  ض  ر  األ  
 
 .(4)﴾رد  قُ  د  ق   ر  م  ى أ  ل  ع   اعُ ى امل

التربس بت   ت ا التلمتي  الت ك  يف نتداع نتو  عليت  الستالم وبت  ستياق   ا برا يمت وقد أتقت  

ا وتتالح  التت ي دعتتا فيتت  املصتتري  ااقتتة العتتدو والتصتتدي لتت  متمستتك  ابلتتدعاع لنصتترة هللا عتتز 

                                                           
 .557، ص 2البصائر، جاإلبراهيمي، عيون  (1)

 من سورة القمر. 10اآلية  (2)

 .3430، ص 1983، 1، ط27، ج6ينظر سيد قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، بيروت مج (3)

 ، من سورة القمر. 12، 11اآليتان  (4)
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دعتم نفست   فيت  شتح  المتم  وبعتث األمتل يف النفتوس  »وجتل  وال ذفتى متا لت ا االقتبتاس مت  

 .(1)«وفي  مرل اليق  يف نصر هللا

ابلنظم القراثين جعل  يستشتهد بت   ويقتتب  منت  يف معظتم كتاابتت  خاوتة  ا برا يم إ  أتثر 

وعمتت  املعتتاين التتو يتتوح  قتتا متتا جعتتل القتتارئ مبهتتورا أمتتام اتستتال ومشوليتتة »خطبتت  الدينيتتة  و تتو 

التتو اكتستب، وتتفة (2)«  و تتو متا يعطتت  نكهتة خاوتتة ومستة مميتزة لتت ه النصتو ا برا يمت التن  

  وإ   تت ا التتت ثر الشتتديد ابلقتتراث  الكتتر  جعلتت  يت تتاوم بقتتدرهتا علتتى العبتتور  تتو املستتتقبل اخللتتود

ال أقستتتتم بتتتت ات »  يقتتتتوس (3)االقتبتتتتاس إىل حتتتتد ا اكتتتتاة  كمتتتتا ورد يف مقتتتتاالت "ستتتت   الكهتتتتا "

احلفيتت   واجلنتتا  اخلفيتت   املشتتارقة يف جو تتا للكفيتت   وابلستتر املتتودل يف الت تتاوي  والتالفيتت   

  وابلستتتابغات (*)وابملغتتتريات وتتتبحا عليهتتتا الت تتتافي   واملغتتتريي  علتتتى احلتتت  كالعتتتا ر ابتتت  العفيتتت 

 الطيتتتة ابإ  أ...  والستتتوابغ متتت  التتتدرول واجلالبيتتتة  وابآلختتت ي  أمتتت  متتت  تتتتل أبيتتتة ابلتالبيتتتة

ابملتنتيب إال ألنت  كتا  شتاعرا كا نتا    املتنيب مل  موالينا  ومم  تلقى الكهانة ع  أوالينا  وإن  ما دعت

عتتتت  النتتتتيب جمتمعتتتت   فربتتتتتا يف املتنتتتتيب  نفيتتتتالينتتتتاق  النتتتتيب التتتت ي مل يكتتتت  كا نتتتتا وال شتتتتاعرا  وقتتتتد 

 .(4)«جمتمع 

                                                           
 .63محمد بن قاسم ناصر بوحجام، دراسات في األدب الجزائري الحديث، ص  (1)

 .623، ص 1939-1929محمد العيد تاورتة، نثر الشيخ البشير اإلبراهيمي في الفترة  (2)

 .595، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (3)

)*( هو محمد بن سليمان علي بن عبد هللا التلمساني، شمس الدين المعروف بالشباب الظريف، شاعر ابن شاعر، له نزعات شاذة في 
 اإلعتقاد.

 .597، ص 2ف عند اليهود نقال عن عيون البصائر، ج)**( طعام معرو

 .597، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (4)
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لتي  أستلواب ونظمتا »  فهتو شت عويبقى القراث  الكر   و ذلك النظم ا ل  ال ي ال  اثل  

  ولت لك ابتت، لت  حالوتت  (1)«وحسة  ولكن  ش ع فوق األسلوب والنظم  وفوق املوضول أيضا

اخلاوتة وستهولت  املميتزة وموستيقاه الع بتة وأتثتتريه املميتز  وال  كت  لبشتر أ  ينا ضت  يف قتوة أتثتتريه 

مهما أويت م  فصاحة وبالغة  وإمنا تظهر   ه الرتسبات م  احلف  ل  فتفي   (2)حس  تنظيم و 

 مت ثرة ابألسالية الو علق، يف ذات  ابحلف . تنراسو على لسا  األدية دو  أ  يشعر 

 تو شتعلة مت  نتور تضت ع فكتره  ا برا يمت وعموما فإ  االقتباس م  القتراث  الكتر  يف اثرر 

   كما تكسب  بريقا م   يبت  وجالل  يف النفوس.مقا وقوة وحالوة ومجاال وأتثرياالنري وتزيده ع

 االقتباس من احلديث النبوي الشريف: -ب-1

ابلقتتتراث  ونظمتتت  علتتتى متتتا أثتتترى بتتت  ستتتياقات نصووتتتية يف الفنتتتو   ا برا يمتتت  يقتصتتتر أتثتتتر مل

أقوال  الفصتيحة مت  أبلتغ »امل تلفة م  اقتباسات  بل أتثر أيضا ابحلديث النبوي الشري  ابعتبار 

  وذلتتك إبمجتتال (3)«األقتتواس وأقوا تتا يف األداع وا يصتتاس  ممتتا جعلهتتا رليتتة للتتنظم القتتراثين يف البيتتا 

  العريب  حاطتها ابملعاين العظيمة واأللفاظ العميقة  فصاحبها كا  أفصت  أرابب الفصاحة والبيا

 .(4)العرب مبا أويت م  جوام  الكلم

ممتتا ختزنتت  ذاكرتتت  متت  غتتزارة األحاديتتث الشتتريفة متتا وشتتى بتت  نصتتو   ا برا يمتت وقتتد اقتتتب  

ذاكرت  وفطنت  الستغالس ذلك السيل النبوي الرائ  الت ي ينتري التن  ويزيتده قتوة  س  رفنون  حبيث 
                                                           

 .107، )دت(، ص 2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط1954-1925عبد الملك مرتاض، نهضة األدب المعاصر في الجزائر،  (1)

 .107ينظر، نفسه، ص  (2)

 .262محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب، ص (3)

 .261ينظر، نفسه، ص (4)
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  »حيتتث يقتتوس:  (1)"االجنليتتز حلقتتة الشتتر املفرغتتة"ومجتتاال  ومتت  أمرلتتة ذلتتك نتتورد قولتت  يف مقتتاس: 

ضتتتيعة اآلداب ا ستتتالمية بيتتتنكم  إ  املتتتؤم  ال يلتتتدغ متتت  جحتتتر متتترت   وقتتتد لتتتدغتم متتت  اجلحتتتر 

ال يلتدغ »  و و اقتباس م  قولت  وتلى هللا عليت  وستلم: (2)«ومل تعتبوا افلم حتتاطو ا جنليزي مرات 

وقتتتد »  وقتتتد اقتتتتب  نفتتت  احلتتتديث يف موضتتت  اثختتتر يف قولتتت : (3)«املتتتؤم  متتت  جحتتتر واحتتتد متتترت 

 .(4)«جرب، األمة   ا النول م  النواب  وال يلدغ املؤم  م  جحر واحد مرت 

وإ  كل م  حضتر  ت ا احلفتل العظتيم  وكتا  يف قلبت  »ل : وم  روائ  اقتباسات  م  السنة قو 

مرقاس ذرة مت  حتة املصتلحة العامتة  أو كتا  يف قلبت  شت ع مت  االعتتزام اباتد القتوم   وكتل مت  

شا د مشهدان   ا وكا  يف قلب  فتيل م  إ ا  فإن  ال ذتر  مت   ت ا املشتهد إال كيتوم ولدتت  أمت  

مت  »  فيت  اقتبتاس مت  احلتديث الشتري : (5)«واللستا ... طا ر القلتة طتا ر الضتمري طتا ر اليتد

 .(6)«فلم يرفث ومل يفس  رج  كيوم ولدت  أم البي، حم 

وستتتيعلم املتمتتتادو  علتتتى العنتتتاد أننتتتا حمضتتتنا »ومتتت  االقتبتتتاس التتتوارد يف بعتتت  اخلطتتتة قولتتت : 

أوجتة علتيهم النص  والدي  النصيحة  وأننا وفينتا والتدي  أمانتة  وأ  الت ي أوجتة علينتا النصت   

يف  ا برا يمتتتتت قولتتتتت : التتتتتدي  النصتتتتتيحة  و تتتتتو يعكتتتتت  براعتتتتتة  وارد يفتبتتتتتاس فاالق  (7)«االنتصتتتتتا 

ث يعتقتتد أ  كتتل الكتتالم يتتداحطلتت  علتتى األاملاالقتبتتاس  وحستت  الستتبك حبيتتث جيعتتل القتتارئ غتتري 

                                                           
 .509، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .510نفسه، ص  (2)

 ،7690مسلم   983رواه البخاري برقم  (3)

 .192 ص، 2اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)

 .352، ص 2نفسه، ج (5)

 .152صحيح البخاري، ص  (6)

 .139، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (7)
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  ويعتتود ذلتتك إىل متكنتت  الشتتديد متت  الستتبك والنستتم حبيتتث يتتتق  وضتت  ا برا يمتت منستتوب إىل 

قتباس وسس عبارات  يف مكان  املناسة ح  ذيتل للقتارئ أنت  منستوب إليت  مت  شتدة التماستك اال

ويف اخلتام  أرجوك أ  تسا   ه السنة احلسنة »بين  وب  ما جاوره م  عبارات  فانظر إىل قول : 

  فهتو ذاطتة األمتتة (1)"مت  ست  ستتنة حستنة فلت  أجر تتا وأجتر مت  عمتتل قتا إىل يتوم القيامتتة"فتإ  

قوم بواجبها  وأدخل احلديث الشري  ب  عبارات  بطريقة يكاد يبدو فيها منسواب إلي  لوال درايتة لت

 القارئ وشهرة احلديث.

وختامتتا فتتإ  لإلبرا يمتت  عبقريتتة يف اللغتتة تستتمو بتت  مستتو البيتتا  العتتريب الستتاحر التت ي أيستتر 

حتتد الباعتتة  فكانتت، القلتتوب ويبهتتر النفتتوس  فقتتد أبتتدل يف توظيتت  كتتتاب هللا وحتتديث نبيتت  إىل 

  ومتت  يقتتتب  متت  ثياملتتتق   فهتتو يعتترك متت  يوظتت  احلتتد فطنتتت  ابرمة مكنتتت  متت   تت ا التوظيتت 

القراث  وم  يستشهد قما  وكي  يقتب  منهما وم  يضمنهما يف حدير   وقد استطال أ  ذلتد 

كعلتت  بتت  أيب    ت ه الفنتتو  بفضتتل  تت ا االقتبتتاس البتتارل إضتافة إىل استشتتهاده بتتبع  أقتتواس اخللفتتاع

أو تقدر ابملاس والنشتة لكانت،  ابل    م  اعباد هللا: لو كان، كلمة احلكمة تو »طالة يف قول : 

كلمتتتة علتتت  بتتت  أيب طالتتتة  تتت  تلتتتك الكلمتتتة  و تتت  قولتتت  رضتتت  هللا عنتتت : قيمتتتة كتتتل إنستتتا  متتتا 

 .(2)«حيسن 

  حبيتتتث جنتتتده ا برا يمتتت وحديرتتت  أتثتتتريه الكبتتتري يف نصتتتو    كمتتتا أ  للشتتتعر العتتتريب قد تتت

م  ودر البي، أو ع زه  وال يشري إىل اسم الشاعر يف غالتة األحيتا   من   إم ا يضمنها الكرري 
                                                           

 .189، ص2المصدر السابق ، ج (1)

 .64، ص1نفسه، ج (2)
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 فتتإذا ختتال متت  العمتتل ختتال متت  املعتتىن ومتتا أخليتت، نفستتك   عبتتدُ »ومتت  أمرلتتة ذلتتك نتتورد قولتت : 

م  يف قتتوس   فيتت  تضتت(1)«ولكننتتا أخلينتتاك  ومتتا ظلمتنتتا ولكننتتا ظلمنتتاك  ومتتا عبتنتتا ولكننتتا عبنتتاك

 الشاعر:

 وما لزماننا عية سواان   نعية مماننا والعية فينا

لغتتترض تضتتتميا يستتتوق بتتت  القتتتارئ إىل  ا برا يمتتت  يتتت كره الشتتتافع  مل متتتامو تتت ا البيتتت،: لإل

الفكتتترة دو  أ  يشتتتوش ذ نتتت  قتتت ه التفاوتتتيل  حبيتتتث أتيت أفكتتتاره تلقائيتتتة كمتتتا لتتتو كانتتت، جتتتزعا 

 منسواب إىل الن  يف وورة طبيعية.

 السجع: -2

ابلقراث  الكر  واحلديث الشري   وبنفتائ  الترتاث ا ستالم  مكنت  مت   ا برا يم إ  أتثر 

انوتية اللغتة  ف بتدل يف تست ري ا خلدمتة فكتره فستتلوب فيت  مت  القتوة والروتانة والف امتة متا يفتتت  

للقارئ اثفاقا واسعة للتصور والت يل  فقد النت، لت  األلفتاظ والرتاكيتة بتلقائيتة مبهترة حتمتل معهتا 

حتالوة االيقتال يف أوتالة تعكت  ستحر البيتا  و ستد قيمتة البالغتة  -ة الكلمةإضافة إىل فصاح-

مل يقطتت  وتتلت  ابلتترتاث العتتريب األوتتيل  ا برا يمتت أل   ؛يف تصتتفية الصتتورة للقتتارئ  وإثتتراع أجزائهتتا

رغم ارتباط  الشديد بقضا  عصره  ول لك  ده يسمو ابجلملة العربيتة إىل الف امتة والروتانة أتثترا 

ع العتترب القتتدامى ومنتتا  هم يف الكتابتتة والتتو  متت  بتت  الفصتتاحة وبالغتتة التعبتتري وستتحر ابألداب

                                                           
 .91، ص5المصدر السابق ، ج (1)
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  ولتت لك مالتت، كتاابتتت  إىل الستت   متتيال مت لقتتا ال يكتتاد يفارقتت  يف نتت  أو قطعتت   ويعتتد (1)البيتتا 

متتت  هنتتتم البالغتتتة ومتتتتو  املقامتتتات وأحاديتتتث أجتتتزاع  تتت ا األمتتتر طبيعيتتتا ابلقيتتتاس إىل أديتتتة حفتتت  

ست   "بعنتوا   حب تافصوال كررية يف   ا اااس منهتا متا ورد يف الفصتوس التو  مبدوقد  األعراب 

غائتتتة  كتحيتتتة "والكرتتتري متتت  املقتتتاالت  (3)"لتتتدواع  الضتتترورة مبتتتتورةمناجتتتاة "ورستتتالت   (2)"الكهتتتا 

 وغري ا. (5)"دمعة على املنص "و (4)"كاآلية

  فيزيتده شت ابلوُ كالم  كما يروت  الرتوب   ا  ق  يرو  ا برا يم والس   ظا رة مالممة لنرر 

مجتتاال ويزيتتد النتتاظر إليتت  جلبتتة وتعلقتتا  ولتت لك فهتتو يعكتت  قتتدرة الكاتتتة علتتى التتتحكم يف اللغتتة 

؛ (6)متال القارئ فإذا بنفرات  قط  م  املوسيقى اللفظية اجلميلة الو تفو  ابملو بتةوالتصرك فيها  

  ا برا يمتتت يتتتز ستتتياقات اطر  و تتت  اخلاوتتتية التتتو متُ ألنتتت  يف األغلتتتة األعتتتم ينرتتتاس عليتتت  عفتتتو اخلتتت

قتتتاس ابجلتتتودة لبعتتتد ا عتتت  التكلتتت   أل  علمتتتاع البالغتتتة اشتتترتطوا أ  تكتتتو  األلفتتتاظ يف تركيبهتتتا فتُ 

حبيتتث يتناستتة ستتياقها متت  وقعهتتا  (7)وأ  تكتتو  تلتتك املعتتاين م لوفتتة وغتتري مستتتنكرة  ربعتتة للمعتتىن

 املوسيق  يف اتصاس بعملية ا بدال الفا.

وبالغة يشف  قا غيض  وينف  ع    نول م  األانقة يف التعبري ا برا يم والس   يف رأي 

...وكانتت،  تت ه األستتت ال »  إماع متتا يعيشتت  جتتراع ظتتتروك بلتتده  ووتتر  بتت لك عنتتتدما قتتاس روحتت

                                                           
 .136ينظر محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي، نضاله وأدبه، ص (1)

 .518، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .53، ص2نفسه، ج (3)

 .181، ص 4نفسه، ج (4)

 .555، ص 3نفسه، ج (5)

 .344، ص1954-1931ينظر عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجزائر،  (6)

 .272ينظر رجاء عيد، في البالغة العربية، مكتبة الطليعة، دار غريب للطباعة القاهرة، د ط، د ت، ص  (7)
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، ضرورة مالممة ل  يقتضيها املستتوى الفكتري الت ي يتمتت  بت     ول لك ابت(1)«شفاع لغيض ...

فه  أداة واخبة ترتجم ما ذتلم يف ذ ن   وتصور ما يضتطرب يف نفست  احلزينتة  ولت لك أضتحى 

أداة شتتعرية للتعبتتري عتت  عواطفتت  اجلياشتتة »الستت   تنفيستتا لتت ا االضتتطراب النفستت  اختتت ه الشتتيو 

يف حتتاس األمل واحلتتز   وكاملستتك التت ي يفتتو   (2)«ابحلمتتى الفياضتتة الائ تتة كالبكتتا  التت ي يقتت ك

 ابلعطر يف حاس احلة واالعتزام والتودد.

وإذا أردان أ  نستتوق مرتتاال يصتتور قمتتة غضتتب  بستت   ستتاخس انقتتم علتتى العتترب املفتترط  يف 

  وشتتياط  تنتتزو طتت يقرر للغتترب يف فلستتط   مل تنبتت، عليتت  شتت رة متت  »فلستتط  نتتورد قولتت : 

اجلتن   نعترةر شياط   ويوم يف أعناقكم بيوم حطت   تنستي  غريتزة املتاع والطت   فتت كره لإلغراع إث

والتتتدي   أنستتتيتم يتتتوم تنتتتادوا مصتتتبح  وتعتتتادوا مستتتلح   وتتتتداعوا مصتتتلح  .... أيتتت  كنتتتتم يتتتوم 

؟ أم أيتتتت  كنتتتتم يتتتوم جتتتتاؤوكم ابلفهتتتود  ويف املهتتتود؟ أم أيتتتت  كنتتتتم يتتتوم اثمنتتتتوا دلليهتتتو أعطتتتوا العهتتتود 

 .(3)«وكفروا قود؟ كل ذلك وق  وأنتم شهود  ولكنهم كانوا أيقاظا وأنتم رقود.... إبسحاق

  ويصتور غضتب  الشتديد ملتا اثلت، ا برا يمت ة ا بداعية الو  تلكهتا در إن  منوذ  يعك  الق

إليتت  فلستتط  جتتراع ستتكوت العتترب يف وقتت  موستتيق  متتؤمل موشتتم مب تلتت  أنتتوال اجلنتتاس والستت   

 ...واملقابلة والطباق

                                                           
 .136محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي نضاله وأدبه، ص  (1)

 .345عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجزائر، ص (2)

 .610-609، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (3)
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يعتز »لتتون  يف مصتاقا:  املواستاةونعرض لنموذ  اثخر بنغمة ذاتية ملؤ ا االعتزام ابلتنف  و 

علتتتى  تتت ا القلتتتم التتت ي ال يكتتتاد جيتتت  متتتداده  وال تنقطتتت  متتت  القرحيتتتة أمتتتداده  أ  تصتتتاب تتتتون  

  ...العزيزة يف مناط أملها  بل يف نياط قلبها 

ستتل املصتتفى للمقستتط  وينطتت  الصتتاب يعتتز علتتى  تت ا القلتتم التت ي بتتراه البتتاري لينضتت  الع

 .(1)«على املستعمري ... اواحلنظل للقاسط   ويرسل احلمم مدرار 

متت  إيصتتاس اعتتتزامه وافت تتاره بعروبتتت  يف جتتو موستتيق  ينتتب  ابحلتتة  ا برا يمتت لقتتد متكتت  

 والوفاع ل ا البلتد الشتقي  ويصتور يف الوقت، ذاتت  اعتتزامه وافت تاره فستلوب مست ول يتوح  ابلقتوة

 يف غري تكل  وال إجهاد.

تفننا ظا را  نصوو  تفن  يف توظي  الس   عب  ا برا يم واحلقيقة الو نود أتكيد ا أ  

  فتإذا (2)«تركيز وتويت جتاع تبعتا لرتكيتز فكتري»يوح  ابالختيار الدقي  ألمجل األلفاظ وأطرقا يف 

  عيتد: »األذ  وال    معتا  فتانظر إليت  يف سترحات الفكتر  اطبتا العيتد: حيدث ب  ابالنس ام 

والدعتتتة  أوجتتتدت علتتتيهم ابليستتتر والستتتعة  لوجتتتدت متتتا اللستتتا    لتتتو عتتتدت علتتتى قتتتوم  ابخلفتتت

اخلاف  ب كرك  والقلم الداف  بشكرك  ولكنك عدت عليهم بنهار كاش  الشم   ويوم شر مت  

مقيما  وعد كما شئ،  فلست، متا  ميتدا وال نا األم  فاذ ة كما جئ،  فلس، منك  ظاع

 .(3)«وال ذميما

                                                           
 .636، ص 2المصدر السابق، ج (1)

 .197ص ، 1985، 87شكري فيصل، قضايا الفكر في آثار اإلبراهيمي، مجلة الثقافة، ع (2)

 .480، ص 3اإلبراهيمي، ج (3)
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براعتتتة فائقتتتة يف األختتت  مبحاستتت  الستتت   فتفتتتن  يف استتتتعماس ألوانتتت   ا برا يمتتت لقتتتد أبتتتدى 

مبهارة أضف، حيوية مبهرة يف سياقات فنون  النررية  حبيث يزرعها حبواب متأللئة عب حدير  فتلم  

  حبيث ال يتؤثر ذلتك التوافت  التوارد يف احلترك   بينهما وب  املعىنببيقها املتناس  يف متاسك واض

ل  السياق العام م  املعىن  و و األمر ال ي يشرتط  الكرري م  النقتاد ما حيمب (1)األخري م  الكلمة

حبيتث يكتو  اللفت  فيت  ربعتا للمعتىن ال أ  يكتو  املعتىن فيت  ربعتا »والبلغاع كمعيتار جلتودة الكتالم 

 .(2)« كا  كظا ر مموه على ابط  مشوهللف   وإال

حيس  التوفي  ب  اختيتار اللفت  املست ول  وبت  متا حيتاجت  الستياق مت  معتىن   وا برا يم 

يوضتت   تت ا التترتابس الستت ع  متت  ذلتتك التماستتك يف املعتتىن:  (3)يآتتةعوالنمتتوذ  اآليت متت  خطبتتة مُج  

ويكافئ مزيده  ونشهد أ  ال إلت  إال هللا شتهادة مت  اثمت  بت  وأخلت    ُ احلمد هلل مدا يوايف نعم»

  ورفتت  أكتت  االبتهتتاس والضتتراعة هواعتمتتد عليتت  يف كتتل أمتتوره فرجتتا وعتتده وختتاك وعيتتد  توحيتتده

ونشتتتهد أ  ستتتيدان حممتتتدا عبتتتده ورستتتول  إمتامتتتا لنصتتتاب   وأتييتتتده ل وفضتتتطالبتتتا لطفتتت  وتستتتديده  

  ومتتم هالباطتل وأبلتى جديتد سوخت  هعديتد  كما نصر احل  وأكرتر وتنويها مبزا ه احلميدة  العقيدة

 نتتة التمتتام وروي  يمكتتارم األختتالق بصتتفات  اايتتدة وأقوالتت  الستتديدة  وبعتتث اثختتر األنبيتتاع فكتتا  لب

 .(4)«القصيدة  ولى هللا علي  وسلم

                                                           
 .404ينظر أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص (1)

 .216عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ت، د ط، ص  (2)

 .29، ص 1اآلثار، جاإلبراهيمي،  (3)

 .31-30نفسه، ص  (4)
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يصتتور مهتتارة فائقتتة يف التتتحكم يف انوتتية اللغتتة  فالقتتارئ احلتتاذق حيتت  أ  شتتي  إنتت  منتتوذ  

 تت  الكلمتة املطلوبتة يف املعتتىن  فمترال كلمتة "احلميتتدة"  ا برا يمت الكلمتة املست وعة التتو اختار تا 

يف الستياق الت ي وردت فيت  جتاعت لتصت  متزا  الرستوس عليت  الصتالة والستالم فت ي لفت  يصتل  

فرجتا »  لوال كلمة ميتدة املواتيتة للفت  العقيتدة؟ مث لنت وتل ستياق : كر ال نيبليف   ا املوق  ل ا ا

  متتاذا يرجتتو العبتتد املتتؤم  متت  ربتت  لتتوال ذلتتك الوعتتد ابجلنتتة؟ ومتتاذا ستتي اك «وعتتده وختتاك وعيتتده

كلمة الوعيد نفسها بقتوة يف  ت ا الستياق تناستقا مت  فرض،  لوال ذلك الوعيد ابلنار  فانظر كي  

إهنتا عبقريتة اللغتة يف انصتيال مطلت  لفنتا  تعترض لت  األلفتاظ  ؛ يف املعىن م  اخلوكالرجاع وتواوال

استتتتتعدادا ألختتتت  مكاهنتتتتا املناستتتتة يف الستتتتياق املناستتتتة حتتتت  وك هنتتتتا تبتتتتدو  ةنفستتتتها برقتتتتة كاملتتتت

كحبات اللؤلؤ  الو تنتظم يف عقد واحد  حبيتث أتخت  كتل حبتة حيز تا املكتاين فيت   فتال تطغتى »

  وال أتخ  الواحدة مكا  األخرى ح  ال تبدو دخيلتة مائتدة غتري مرغتوب (1)«واحدة على أخرى

فيها  واألمرلة على ذلك ال تعد وال حتصى نورد منها مراال اثخر يف حدير  ع  الشتباب كمتا  رلت  

أمترل  واس  اآلماس حد اخلياس  ولكن  يزجيهتا ابألعمتاس إىل حتد الكمتاس فتإ  شتغ  »ل  خاطره: 

شتترك حبتتة وثنتت   عتت ر النتتاس يف الت يتتل  ذكتتاع احلتتة  ومل يعتت ر فيتت  تغطيتتة حبتتة وطنتت  شتتغ  امل

 احلقيقة.

ل  ومر بتا ألعدائت  ابألعمتاس   ا خلصوم  ابحل ا  وا قنال  ال ابحل تا  وا قت مصاوالأمترل  

 .(2)«ال ابألقواس

                                                           
 محمد مهداوي، البشير اإلبراهيمي، نضاله وأدبه. (1)

 .516، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)
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املعتىن    فالست   عنتده وستيلة  بترام ا برا يمت إ    ا املراس جيسد قيمة املعىن لتدى فكتر 

ختلتتى  -أي بينتت  وبتت  القتتارئ-وأداة جللتتة القتتارئ  تتو فكتتره فتتإذا متتا أحتت  أهنتتا ستتتحوس بينهمتتا 

يف املرتتتاس الستتتاب  دليتتتل قتتتاط  علتتتى ختليتتت  عتتت   "عنهتتتا وعتتتاد إىل إجتتتالس املعتتتىن  فكلمتتتة "احلقيقتتتة

 الستت   وجرستت  املوستتيق  ورغبتتت  يف إيصتتاس الفكتترة دو  اوتتطنال  أل  القتتارئ التت ي يتبتت   تتوى

أذنت  حيتت  برغبتتة يف كلمتة تنتهتت  حبتترك البتاع كستتابقتها أو حبتترك التاع التتوارد يف وستتس الستتياق أو 

أل  ثروتتت   ا برا يمتت  تت ه الكلمتتات مل يع تتز  ىحتتدحبتترك التتالم التتوارد يف أولتت   مث إ  ا تيتتا  إب

  كمتا أ  حروتا منت  علتى املعتىن ا برا يمت طاوعت  ف  وإمنا    ضرورة فرضها السياق كبريةاللغوية  

أل  ألفاظ  املس وعة تترد متناستلة مت  بعضتها   س اع  تساعد على أتدية املعىنالبنية ا يقاعية أل  

أستتترار العربيتتتة ال يعرفتتت  وال حيستتت  استتتتعمال  إال رواد تتتا »التتتبع  يف ستتتر وتتتويت حستتت  ينبرتتت  متتت  

 .(1)«وخباؤ ا

  نتت كر منهتتا الستت   يف ستتياقات حديرتت  أنواعتتا  تلفتتة متت  الستت  ا برا يمتت وقتتد استتتعمل 

ممتتا حيتتدث  متت  نظريهتتتا يف التتوم  والتترويالكتتالم املتتتوامي  و تتو التت ي تتفتت  فيتت  اللفظتتة األختترية متت  

 .جرًسا موسيقيا ع اب أتن  ل  األذ 

                                                           
 .11عبد الملك بومنجل، النثر الفني عند البشير اإلبراهيمي، ص (1)
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 ت  الكهتا   أفتراس ر تا  »املقامات يف ووف  للكا  :  وم    ا الضرب أيضا س ع  يف

  فقتتد (1)«ا للنبتتوة  ودلتتيال للضتتع  إىل القتتوةوتتر اإمنتتا الستتاب  املصتتل   ومنتتا اآلبتت  املتتويل  كنتتا 

 وردت   ه األس ال متوامية إبيقال واحد.

كما استعمل ضراب اثخر م  الس   فقرت  الرانية تطتوس عت  األوىل  ونربت، مت  ذلتك قولت : 

  اخلفيتتتت   املشتتتتارفة يف جو تتتتا للكفيتتتت   وابلستتتتر املتتتتودل يف ال أقستتتتم بتتتت ات احلفيتتتت   واجلنتتتتا »

القتراث  الكتر      إنت  أستلوب حيتاك (2)«الت اوي  والتالفي   وابملغريات وبحا عليها الت تافي 

وقد رأى عبد امللك مررض أ    ا الس   قليل اجلودة؛ أل  القراث  الكر  "ش ع فوق األسلوب 

قتد جنتد أ  طتوس عبتارة "وابملغتريات وتبحا عليهتا الت تافي "  وإذا أتملنا النموذ  جيًدا (3)والنظم"

انظتتر موقتت  املغتتريات وتتبحا يف ستتورة العتتاد ت: بستتم هللا و أحتتدث، خلتتال موستتيقيا لتتدى القتتارئ  

 ا. ف تتتحً د  ق تت ت     ر  املوُ ا. ف تتتحً ب  ض تتت ت     اد  الع تتو  ﴿الرمتتا  التتترحيم: 
ُ
يتتت  احلولتتتوت ك   (4)﴾احً ب  ُوتت ات  ري  غ  امل

واعتتت وذب،  وكيتتت  استتتتقرت يف مكاهنتتتا حتتت  ك هنتتتا بنيتتت، فيتتت  بنيتتتاان مروووتتتا؟ وانظتتتر إىل موقتتت  

قلقتتة بتت   تت ه األستت ال  وابملغتتريات وتتبحا  مقحمتتة  جنتتد ا ا برا يمتت العبتتارة ذاهتتتا يف أستتلوب 

علتتى  قوقلتت، وكيتت  بنتتا قتتا املقتتام حتت  ك هنتتا بنيتتا  معلتت ثعليهتتا الت تتافي  "كيتت  اخشوشتتن، وا

 .(5) جنا  الفضاع؟

                                                           
 .518، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .520، ص 3نفسه، ج (2)

، ص 1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1954-1925عبد الملك مرتاض، نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر  (3)

131. 

 .2-1سورة العاديات اآلية  (4)

جزائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ال1954-1925ينظر، عبد الملك مرتاض، نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر  (5)

 .135، ص 1983
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فالستتت   التتت ي تطتتتوس عبارتتتت  املواليتتتة عتتت  العبتتتارات الستتتابقة حيتتتدث اضتتتطرااب يف املوستتتيقى 

القستتتم  األوليتتت  مهتتتا وحتتتدمها اللتتت ا  استتتتقرا فيمتتتا كتتتا  ينبغتتت  لمتتتا أ  »والتتتدليل علتتتى ذلتتتك أ  

متا تالمهتا مت  فقترة   وأمتا (1)«يستقرا في  م  مكا  فهمتا مطمئنتا   ربتتا  مستتقيما   بتل رائعتا 

 الواق  طلبا للمعىن.  مطولة فقد بدا ك ن  تعسفا ع

وكتتت لك استتتت دم يف ستتتياقات ستتت ع  ألتتتواان أختتترى للتحستتت  اللفظتتت  واملوستتتيق  يف إبتتتدال 

  حبيتتث أقتتر (2)«مناجتتاة مبتتتورة لتتدواع  الضتترورة»تصتتويري عميتت  ومتتؤثر خاوتتة متتا ورد يف مقامتتة 

الصتتويت املنستت م متت  املعتتىن الفكتتري يف بيتتا  ستتاحر ماده الستت   القتتارئ بتت لك التناستت  اللفظتت  

قيمة تصويرية حسية حتمل يف ثنا  ا وفة العدوى الفنية حبيث يهتز لا كيا  القارئ لقوة ودقها 

 :وع وبة نطقها

يتتتو م  عنتتاثو   راقتت  ويبتستتم عنتت  الصتتبا  بنتتوره وإشتتراق عنتت  األقتتا  إبم تتاره وإيستالم يتتتنف  »

  منتريه  ووتلوات عبريه  ويتبلم ب  ع  بدر التمام  على الركة اخلابس يف الظالم م  عنب الش ر

املتتتإل  -متتت  هللا طهور تتتا التتترو  والرحيتتتا   وأركاهنتتتا النعتتتيم والرضتتتوا  وحتيتتتات مكيتتتات تتنتتتزس قتتتا متتت  

املالئكتتتة والتتترو   ونفحتتتات ذكيتتتات تغتتتدو قتتتا رستتتل الرمتتتة وتتتترو   وختتتريات مباركتتتات  -األعلتتتى 

 .(3)«احل  قولا الشار  بفعلها املشرو  يصدق بر ا 

                                                           
 136المصدر السابق، ص  (1)

 .625، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)

 .54، ص2اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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فالس   واضت  يف  ت ه املطتال  مبوستيقاه الع بتة التو يلفهتا احلتز  واألمل علتى فتراق الصتدي  

  إال أهنا حت  أرستل، مت  منفتاه ة العالمةرغم أن  كتبها سنة كاملة بعد وفاو   الغايل "اب  ابدي "

التت كرى األوىل البتت  ابديتت   وتليتت، يف حفتتل  تصتتر أبكتت، العيتتو  وجتتددت  املشتترف  علتتىإىل 

  و   ال تزاس إىل يومنا   ا حتمل وقعا حزينا تزح  عنتده األوتوات  و ت ا  تو اخللتود (1)ىاألس

 بعين .

يف أست اع  البليغتة يت كرك ببتدي  الزمتا  املتميتزة واحل  فقد شتهد الزمتا  لإلبرا يمت  بقدرتت  

القتتتارئ يف أذنتتت   وال  جيحتتتد اد كانتتت، األستتت ال تستتتتقيم أمتتتام قلمتتت  استتتتقامة ال يف مقاماتتتت   فقتتت

وبتتل  ينكر تتا التتن  يف متنتت   و تت  علتتى تنوعهتتا واختالفهتتا مل  تت  علتتى املعتتاين التتو رام  يصتتالا 

 لتتك فعتتال ممتتام اللغتتة العربيتتة  إذ أنتت  » ا برا يمتت أ  علتتى ستتاعدت بوقعهتتا علتتى إجالئهتتا ودلتت، 

ة أ  يوظ  يف مواض  كررية م  نتاج  األديب مفردات اللغة توظيفا ووتيا  كا  م  استطال ادار 

  حبيتث استتطال أ  جيعتل القتارئ يتمتت  إبيقتال الست   يف (2)«نتائ   ا متال الفا حبس  ا يقتال

 ال تضي  املعىن احلامل لفكره الساحر. ةوقف

 اجلناس: -3

تشتاب  اللفظت  يف النطت  واختالفهمتا يف »اجلناس مت  أبترم فنتو  البتدي  اللفظيتة  و تو يعتا 

   ولتت  أقستتام  (3)«اللفظتتا  املتشتتاقا  نطقتتا امل تلفتتا  معتتىن يستتميا  "ركتتا اجلنتتاس"  املعتتىن  و تت ا

                                                           
 .54ينظر، المصدر السابق، ص (1)

عبد الحميد بوزينة، بناء األسلوب في المقالة عند اإلبراهيمي )دراسة وصفية تحليلية فنية(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (2)

 .126، ص 1988

 .196عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص (3)
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لتي  إال اجلمتاس »كررية يعتمد ا األدية لالنتفال ساويت  يف حتست  الكتالم و ميلت   أل    وفرول  

الكليتتتة التتتو رمسهتتتا األديتتتة سيالتتت   وترمجتهتتتا اللغتتتة  (1)«القيمتتتة ا تتتددة للتعبتتتري  وابلتتتتايل للصتتتورة

بعبقريتها  غري أ  البحث ع    ا اجلماس يظل مقتصرا على إمكانيات كل أدية يف تطوي  اللغتة 

فتإذا فقتد الستياق  حبيث يتق  تروي  كالم  الة متا يلتزم مت  الظتوا ر البالغيتة املصتاحبة للمعتىن 

معنتتتاه ذمتتتم التتتن   سروجتتت  عتتت  وتتتميم العمتتتل األديب  وأوتتتب  كتتتاحلمرة يف ختتتد املتتترأة املت نقتتتة أو 

الشتتاحبة التتو افتقتتدت إىل متترة الصتتحة والعافيتتة  واألمتتر مشتتاب  للحستت  واجلمتتاس التت ي يكتتو  يف 

 .(2)األدب

ات القمتت  عتتب ستتياقات  يف  تلتت  فنونتت  قتت ا ا ستت  فكتتا  ينرتتره كحبتت ا برا يمتت وقتتد عتتىن 

ويسقي  مبا حيمل  السياق م  معا   ول لك بدت مثرت  واضحة لدى القارئ عنتدما يستم  حفيفت  

 -يف الغالتتتة  -ابلستتت   املصتتتاحة »ضتتتم  النصتتتو  التتتو تتتترد يف معظتتتم األحيتتتا  مبتدئتتتة 

  حبيتث يشتعر القتارئ (3)«لل ناس  وقد يستمر ذلك يف معظتم الفقترات األخترى للتن 

وينمي  سحر بياهنا  كما   يف   ا االستعماس ال ي تبارك  عبقرية اللغة ا برا يم بعفوية 

 ب لك التصيد اجلميل ال ي يفعل فعلت  يف ا يقال. -طورا اثخر-يشعر 

                                                           
 .65، ص1948، بند توكروتشه، المجمل في الفلسفة الفن، ترجمة، د.سامي الدروب، دار الفكر، القاهرة (1)

. نقال عن حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البالغة بين األدباء 43، ص46ينظر، الفكر العربي، مجلة اإلنماء للعلوم اإلنسانية عدد  (2)

 .683والعلماء، ص

 .647، ص 1939إلى  1929محمد العيد تاورتة، نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي في الفترة من  (3)
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علتتتى اعتبتتتار أنتتت  ورد  (1)ومتتت  أمرلتتتة متتتا جتتتاع يف اجلنتتتاس نتتت كر متتتا ورد يف "ستتت   الكهتتتا "

كتالم الكتا   لتي  ابلتوا    وال التوا     » ال يقتوس: بكرافة كبرية فيما دا  ا برا يمت  مت  أست

 .(2)«ك منا وخزه املاع أو المست  السماع  ففي  م  املاع إيراق؛ وفي  م  السماع إشراق

لقد وش  ا برا يم  سياق  مب تل  أنوال اجلناس الو تطترب لتا التنف  فيحست  وقعهتا يف 

التت     فاملتتاع والستتماع  وا يتتراق وا شتتراق  كلمتتات لتتا وقعهتتا يف الستتياق ملتتا فيهتتا متت   تتان  يف 

احلتتتروك  واملتتتتمع  يف أماكنهتتتا يف الستتتياق يلحتتت  أ  كتتتال منهتتتا ورد يف مكانتتت  املناستتتة  وك هنتتتا 

، لتوضتتت   نتتتاك  فتتتنلم  عفويتتتة ا برا يمتتت  يف توظيتتت   تتت ه األستتت ال التتتو أجلتتت، املعتتتىن خلقتتت

إ  أاب الطية املتويل مل  موالينا  ومم  تلقى »ومادت يف تلوي  الصورة  وم  ذلك نورد أيضا قول : 

   الكهانتتة عتت  أوالينتتا  وإنتت  متتا دعتت  ابملتنتتيب إال ألنتت  كتتا  شتتاعرا كا نتتا لينتتاق  النتتيب التت ي مل يكتت

أيتهتتا »وقولتت  أيضتتا:  (3)«كا نتتا وال شتتاعرا  وقتتد نفيتتا عتت  النتتيب جمتمعتت   فربتتتا يف املتنتتيب جمتمعتت 

ت  لبتتتتتدر بتتتت  عمتتتتار ابلفتتتتتتوة  فهتتتتل تشتتتتهدي  أليب الطيتتتتتة  تتتته د  البحتتتترية مالتتتتك يف حتتتتترية؟ فقتتتتد ش 

التت ي  ابلنبتوة؟... وحتدث  التويل   )وليتتة(  أيهمتا كتا  عليتك بليتتة؛ ذاك الت ي وردك مائترا  أم  ت ا

 .(4)«وردك خائرا؟

إن  كالم مزي  ابلس   واجلناس مرقل ابأللفاظ املوسيقية احلادة الو حتمتل حترية ا برا يمت  

يف وقت  حتزي   ينرتاس بتت  العبتارات بتناست  شتتديد أيستر الفكتر بوقعت  املوستتيق   فتالفرق بت  لفتت  

                                                           
 .518، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .519نفسه، ص  (2)

 .520نفسه، ص  (3)

 .518نفسه، ص  (4)
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  أمتتا (1)ستتمى اجلنتتاس النتتاق "البحتترية" و"احلتترية" يف النطتت   تتو م دة حتترك البتتاع  و تت ا النتتول ي

الفرق ب  كلمة الفتوة والنبوة يف النط  فهو االختالك يف احلترك األوس بت  النتو  والفتاع ويستمى 

 .(2)  ا النول م  اجلناس جناسا الحقا كما يسمى عند بعضهم ابجلناس املضارل

ومل يك    ا اللو  البديع  مقتصرا على س   الكها  فحسة بل جنتده أيضتا مومعتاً علتى 

مستو ت  تلفة عب سياقات فنون  األخرى كف  اخلطابتة حبيتث يظهتر  ت ا اللتو  بكرافتة وبصتورة 

أكرتتتر فتتت كرر يف البتتتدا ت أو يف النهتتتا ت  فاخلطتتتة عنتتتده تبتتتدأ ابحلمتتتد والرنتتتاع يف وتتتورة مجتتتل »

  ونتورد مت  ذلتك منوذجتا متت  (3)«علتى أنتوال متت  اجلنتاس -عة ومشتتملة يف الغالتة قصترية مست و 

احلمتتتد هلل املبتتتتدئ املعيتتتد  التتتتويل احلميتتتتد  ذي »  يقتتتتوس يف مستتتتتهلها: (4)"خطبتتتة عيتتتتد األضتتتحى"

العتتترش اايتتتد  الفعتتتاس ملتتتا يريتتتد ونشتتتهد أ  ال إلتتت  إال هللا وحتتتده ال شتتتريك لتتت  وال ضتتتد وال نديتتتد  

ورستول  لبنتة التمتام عبتده لتوحيد  را  للحسىن واملزيد  ونشهد أ  سيدان حممدا شهادة  ل  يف ا

وبيتت، القصتتيد  وتتلى هللا عليتت  وعلتتى اثلتت  وأوتتحاب  وأمواجتت  وذريتتت  والتتتابع   والناوتتري  لستتنت  

 .(5)«ابلقوس والفعل إىل يوم الدي 

إن  منوذ  غا فنوال البدي  اللفظ  م  س   وجناس وطباق  و و يب  مسة تالمم الست   

واجلناس م  بعضهما يف نصو  ا برا يم  رغم أ  لكل منهما مسات  اخلاوة  إال أننا يف الغالة 

العتتتام جنتتتدمها متالممتتتت  يف ذات الستتتياق بصتتتورة عفويتتتتة مجيلتتتة تتتتوح  بستتتتحر البيتتتا  علتتتى لستتتتا  

                                                           
 .260ينظر عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص  (1)

 .118، د ط، ص 2008محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البالغة، البديع والبيان والمعاني، المؤسسة الحديثة طرابلس، لبنان  (2)

 .684، ص 1939إلى   1929محمد العيد تاورتة، نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي في الفترة من  (3)

 .405، ص 1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)

 .405نفسه، ص  (5)
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...وشترل »   ويكرر   ا التالمم خاوة يف اخلطة الدينية  وكت لك يف نفرتات األدعيتة: ا برا يم

في  األضحية لنوس  فيها على العياس  وندخل الفتر  علتى النستاع واألطفتاس  ونتصتدق منهتا علتى 

الفقراع والس واس  وق ا يشرتك املسلمو  كلهم يف  ت ا اليتوم يف السترور  ويتقتارب األغنيتاع والفقتراع 

ابلرمتتة وتتواوتتل أرواحهتتم وأجستتاد م ابألختتوة وا بتتة  ويتتت كرو  مجيعتتا متتا أتتتى بتت  التتدي  احلنيتت  

 .(1)«م  خري ووال  ومعروك وإحسا 

وقد استطال أ  يصل ابستعماالت  الكررية ألنوال اجلناس امل لوفة أ  ذل  جتوآا مت  املوستيقى 

بتل يشتعر حبتالوة انستياقا الطبيعت  يف أجتواع يف الن  حبيث ال يشعر القارئ ابلنفور عنتد قراعهتتا  

مث أرجت  البصتر يف التدنيا »الن  ابعرا مع  شوقا خفيا يف تتب  املزيد م  أثر   ا الواق  املس ول: 

وقوانينها التو يسوستنا قتا االستتعمار   تد ذلتك املعتىن الئحتا يف كتل حترك منهتا  فائحتا مت  كتل  

 .(2)«أتويالهتا  بينا يف كل تطبي  م  تطبيقاهتا ... كلمة م  كلماهتا  واضحا يف كل أتويل م 

إ  متوت العظمتاع حيتاع ألممهتم  فتإ  كانت، يف غربتة »وانظر كت لك روعتة ا يقتال يف قولت : 

مادت جتتالال  فتتإ  كانتت، نتي تتة للظلتتم مادت مجتتاال  فتتإ  كانتت، يف ستتبيل التتوط  كانتت، جتتالال 

 .(3)«ماالومجاال  فإ  واحبها سلة العز وامللك كان، حلية وك

وال ذفتتى علتتى أحتتد متتا لوقتت  اللفتت  متت  موستتيقى تضتتف  علتتى الصتتورة بعتتدا اثختتر يعمتت  يف 

ألواهنا  ويومئ إىل إحيائها فيعطيها نفسا خاوا ولوان مميزا  وبعدا فنيا وفكر  وروحيا  و ت ا اجلترس 

                                                           
 .405المصدر السابق، ص  (1)

 .403، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)

 .556، ص 3نفسه، ج (3)
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لتت  قوانينتت  ومستتببات  التتو ال يتقنهتتا إال األديتتة العتتارك فستترار اللغتتة واحلتتاذق لفنياهتتتا  وا ستتنات 

اللفظية أحد   ه التقنيات الو  لة القارئ بوقعها وخاوة متا تعلت  ابلست   واجلنتاس  واملقابلتة 

التناست  الت ي جيستد  والطباق  فه  إضافة إىل املتعة الفنية الو تبعرها يف املتلق  حتمل معها ذلك

الصورة الكلية خاوة إذا أتق  واحبها التوشي  قا بعفوية طبيعية  فتانظر كيت   تعنتا ا برا يمت  

اثمتتتتاس فستتتتا   يف الفتتتتوم والن تتتتا   وتباشتتتتري وتتتتبا   ابليستتتتر »قتتتت ا الوقتتتت  التتتت ي تت وقتتتت  األذ : 

لعتز أقتا   وعزمتات وا س ا   وتتوق وطمتا   إىل الستؤدد اللمتا   وكتد وإحلتا   مت  أوتالع يف ا

ومتتترا   يف احلتتت  الصتتترا   وشتتتباب نضتتتا   عتتت  الشتتترك  ومغتتتدىوتتتحا   يف التتت  د والكفتتتا   

 .(1)«الوضا ...

 تلك    حلية الصدور  ومينة ااال  يف العرش ا مدي العلوي.»وك لك قول : 

ولتتة وذكتتر ت متت  ااتتد التليتتد ترتتار  واثفتتاق متت  الف تتر الطريتت  تنتتار  ومستتات متت   ايتتل البط

تشتتتتتهر  ووتتتتتفحات متتتتت  رريتتتتتو العظمتتتتتة تنشتتتتتر  و تتتتتات متتتتت  الشتتتتترك العلتتتتتوي الفتتتتتاطم  تشتتتتت  

 .(2)«فتشي 

وختامتتتا فتتتإ  استتتتعماس اجلنتتتاس يف ستتتياقات ا برا يمتتت  مل يكتتت   تتتدفا يف حتتتد ذاتتتت  لتتتتزي  

الكالم وترويع  بقدر ما كا  أداة ابت يرجو قا تنوير فكره  و تو يعكت  بقتوة جتودة اللغتة لتدى 

 م   ويصور جاللا ح  تق  على لسا  أدية حب .ا برا ي

                                                           
 .442ص  2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .442نفسه، ص  (2)
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 لزوم ما ال يلزم: -4

لزوم ما ال يلزم لو  م  ألوا  التحس  البتديع  قتد  يف العربيتة  ُعترك أيضتا اباللتتزام  و تو 

  ومعتتىن (1)«أ  جيتت ع قبتتل حتترك التتروي أو متتا يف معنتتاه متت  الفاوتتلة متتا لتتي  بتتالمم يف الستت  »

حبتتترك أو أكرتتتر قبتتتل حتتترك التتتروي  يقتتتوس التتتدكتور بتتتدوي طبانتتتة يف معنتتتاه  تتت ا أ  يلتتتتزم األديتتتة 

أ  يلتتتزم النتتاثر يف نرتتره أو النتتاظم يف نظمتت  قبتتل وتترك التتروي أو متتا يف معنتتاه متت  »االوتتطالح :

 .(2)«الفاولة ما لي  بالمم يف الس    مرل التزام حرك أو حركة حيصل الس   بدون 

الكاتة جيد نفس  ينساق وراع ذلك الوق  املوسيق  وما يعاب على   ا ا س  اللفظ  أ  

النتتتاجم عتتت  الالممتتتة التتتو التزمهتتتا  و تتت ا متتتا يفتتترض عليتتت  يف الكرتتتري متتت  األحيتتتا  اختيتتتار األلفتتتاظ 

املنطويتتة علتتى الالممتتة  وابلتتتايل ينفلتت، منتت  املعتتىن فيقتت  يف شتتباك التكلتت  واالفتعتتاس  ولتت لك جنتتد 

 يفلحتتتوا فيتتت  متتت  مجيتتت  جوانتتتة ا بتتتدال  وعلتتتى رأستتتهم الكرتتتري متتت  الكتتتتاب التتت ي  عهتتتدوا إليتتت  مل

  أل  (3)اليتتامج  يف مقاماتتت  التتو عنوهنتتا بتتتت "جممتت  البحتتري " والتتو قلتتد فيهتتا احلريتتري ومل يفلتت  فنيتتا

علتى الترغم  -فقد عتده ابت  املعتتز »ا حلا  يف غياب امللكة واملو بة يكش  التكل   وم  ذلك 

لكالم  واحتفل بت  أبتو العتالع املعتري احتفتاالً كبتريًا  فت ل  يف اببت  مما في  م  االعنا  م  حماس  ا

ديوان  اللزوميات  وجاع بعده م  الكتاب والشعراع م  أمرتاس بتدي  الزمتا  المت اين واحلريتري وأبتو 

 .(4)«عباده البحرتي واب  الروم  فحلوا ب  إبداعاهتم

                                                           
 .233عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص  (1)

 .279نقال عن د. محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب، ص  793، ص 2معجم البالغة  (2)

 .348ائر، ص ينظر عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجز (3)

 .279محمد مسعود جبران، فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(، ص  (4)
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ستت  اللفظتت  بتتل إ  حتتبه ستتاس يف أمتتا قلتتم ا برا يمتت  فلتتم يقتت  عتتاجزا أمتتام تعنتت،  تت ا ا 

ك ن  احلريري بُعث مت  قتبه أو السرقستط  دبت، إىل قلمت  احليتاة مت  جديتد  فكتا  ال »حبره فبدا 

مرتتل يف الفاوتتلة املؤلفتتة متت  حتترك واحتتد  حتت  أتثتتري مؤلفتتة متت  تتيرضتتى ابلستت عة البستتيطة التتو 

  أل  موستتتتوعية (1)«ال يلتتتتزم"حتتتترف  أو أكرتتتتر  فتمتتتترق متتتت  دائتتتترة "الستتتت  " إىل دائتتتترة "لتتتتزوم متتتتا 

الكلمات يف ذكر ت  فاق، كل احلدود  وابلتايل ال مناط م  الع ز يف إحداث ل ة لفظية ابنتقتاع 

 ألفاظ بالممت  يف حض  املعىن ال ي يسعى لتصويره.

ونتتتورد فيمتتتا يلتتت  بعتتت  متتتا وقفنتتتا عليتتت  متتت  مظتتتا ر  تتت ا االلتتتتزام التتتو وشتتت  قتتتا العديتتتد متتت  

  فلمعتتت، يف غتتتري تكلتتت   بتتتل بعفويتتتة رائعتتتة نستشتتتعر ا عنتتتدما  تتت  بتتت لك ستتتياقات فنتتتو  نرتتتره

التناس  والتكامل ألجزاع الصورة الكاملة املس رة حلمل   ا املعىن املسطر  ومت  ذلتك نتورد قولت : 

ومتت  حكتتم هللا يف  تت ا العتترش أنتت  مل يتتزس حارستتا للغتتة الضتتاد  متت  األضتتداد  حاميتتا للتتدي   متت  »

أمرتتتتاس مضتتتتروبة  يف النضتتتتم عتتتت  ا ستتتتالم والعروبتتتتة  اختلفتتتت، قتتتتا  مقتعديتتتت املعتتتتتدي   ومل تتتتتزس يف 

 .(2)«األنساب ب  يعرب وماميغ   ومل ختتل  قم األسباب يف رعاية العلم وتقدير البيا 

فف    ا الن  يتنول لزوم ما ال يلزم بتنتول الفواوتل األخترية التو اختار تا ا برا يمت   فقتد 

لفتتاظ يف التتوم  والفواوتتل األختترية  ونتتول  تت ه األختترية فتنتتول االلتتتزام ماثتتل ا برا يمتت  بتت  عتتدة أ

الواض  يف مصطلحات )لغة الضاد  األضداد(  )الدي   م  املعتتدي (  )مضتروبة  العروبتة(  فقتد 

                                                           
 .349، ص 1954إلى  1931عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجزائر من  (1)

 .443، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)
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احتتتد بنب تتا وتغتتتري يف الوقتت، ذاتتتت  متت  ستتتياق آلختتر  ووتتتاحب  تغتتري الواقتتت  بتغتتري النتتتب علتتى طتتتوس 

 السياق.

ول  ت ه الفواوتل يزيتد يف تنتول ا يقتال يف التن  كمتا يزيتد القتارئ شتوقا حبرتا واحلقيقة أ  تن

أيها األختوا  ابملغترب »ع  منس اثخر م  ا يقال ال ي حيدث    ا التنول يف الفواول  أنظر قول : 

العتريب   يتيكم علتى بعتد التدار  وحيلولتة اجلتدار  ومعاكستة األقتدار  حتيتة ود  ال تقابتل  وهننتتئكم 

 .(1)«العيد السعيد  هتنئة الغري  مل  ابلساحل  واملبعد مل  طوي، ل  املراحلق ا 

ونالحتت   نتتا أ  الشتتيو قتتد اوتتطن  متتا حيستت  كالمتت  متت  لتتزوم متتا يلتتزم ابستتت دام فاوتتلت  

متتؤلفت  متت  حتترف  متحتتدي النتتب ومهتتا "ار" يف أوس الستتياق  مث وقتت  عنتتد الفاوتتلة الواحتتدة يف 

يعزك بنبة ضعيفة ألخرى أكررقوة حبيث استت دم بعتد ا ثالثتة فصتوس س   )ود  رد(  وك ين ب  

متحتتتدة النتتتب مترلتتت، يف "ا "  و تتت ا يربتتت، قدرتتتت  علتتتى اوتتتطنال التحستتت  اللفظتتت  مهمتتتا كانتتت، 

 الظروك يف إطار ال يت اوم املعىن مهما  اومت الفواول حدود ا.

يف توضتي   (2)لتة القتراث "وم  مناذ    ا ا س  اللفظ  أيضا نورد قولت  يف حتديث عت  "دو 

 تت ه العوامتتتل جمتمعتتة ومتفرقتتة  ومتتا تبعهتتا أو الممهتتا متتت  »ألستتباب ابتعتتاد املستتلم  عتت  قتتراثهنم: 

عوامتتل فرعيتتة   تت  التتو ابعتتدت بتت  املستتلم  وبتت  قتتراثهنم  فباعتتدت بيتتنهم وبتت  اخلتتري والستتعادة 

كت لك متا دامتوا جمتانب  لستن  أذلتة مستتعبدي   وال يزالتو    -كمتا يترى الرائت    -والعزة  وأوتبحوا 

القتراث   معرضتت  عتت  اث تتت  وإشتتادات   غتتافل  عمتتا أرشتتد إليتت  متت  الستتن  الكونيتتة  ولتتو أهنتتم تتتوادوا 
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علتتى االستمستتاك بتت  يف  تت ه القتترو  األربعتتة عشتتر لكتتانوا  تتم الستتابق  إبرشتتاد م إىل اكتشتتاك 

 .(1)«أسرار الكو 

فتردات )مستتبعدي   جمتانب   معرضت   غتافل   والشوا د الو تعنينا يف   ا السياق  ت  امل

السابق (  و   حتمل يف تركيبها متاثال يتحد يف الفاولت  املؤلفت  م  حرف  متباين  مها "الياع 

والنتتتتتو "  ويالحتتتتت  التتتتتدارس أ   تتتتت ه املصتتتتتطلحات يف معظمهتتتتتا حتمتتتتتل غضتتتتتبا دفينتتتتتا يف نفتتتتت  

العتتزوك عتت  القتتراث  الكتتر   و ع اجلمتت   ا برا يمتت   وتصتتة يف معنا تتا يف إطتتار واحتتد  تتو ذلتتك

 نا وردت شاملة مؤكدة لعتدم االستترناع  وشتاملة لكتل املستلم   و ت ا يعتا أ  ا برا يمت  يل ت  

أحياان إىل حتس  لفظ  ابست دام  تل  األدوات ل لك كلزوم ما ال يلزم يف   ا السياق ليووتل 

وس يف ختتاطره وعمتتا ختفيتت  نفستت  احلزينتتة إماع أفكتتاره ويتتؤثر يف القتتارئ حينمتتا يعتتب بصتتدق عمتتا جيتت

حاس األمة ا سالمية قاطبة  في عل م  ا س  اللفظ  وسيلة لنقل الشعور و لية املعىن  ولت لك 

كا  الشتيو يصتطنع   شتبال رغبتت  احلتادة مت  املوستيقى اللفظيتة  و قنتال اخلصتم أو تبكيتت   أو »

 .(2)«عاطفة م  العواط  اجلياشةتصوير ذكرى م  ال كر ت الكبرية  أو وو  

ورغم ما يظهر ل ا ا س  اللفظت  )لتزوم متا ال يلتزم( مت  تكلت  إال أنت  يتكترر كرتريا يف نرتر 

ا برا يمتت   فيصتتور متتدى متكنتت  الشتتديد متت  فنيتتة القتتوس بعفويتتة طبيعيتتة تشتتعر قتتا أثنتتاع القتتراعة  

إي  أيها الرفاق   ل ت كرو  ما أذكر م  تلك الليايل الو كان، كلها مسرا كما »فانظر مرال قول : 

قتتالوا يف ليتتل منتتبلم؟  تتل تشتتعرو  مبتتا أشتتعر بتت  متت  تفتتاوت بتت  رريتتو الفتتراق ورريتتو التتتالق؟  تتل 
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تشتتعرو  كمتتا أشتتعر فننتتا يف  تت ا الفتتراق الطويتتل أشتتب  ابمليتت، أغمتت  عينيتت  عتت  التتدنيا وفتحهمتتا 

 تتل حتس تتو  كمتتا أحتت  ف  متتدة االفتترتاق كانتت، وتتحفات كلهتتا عتتب ووختتز إبتتر  علتتى اآلختترة؟ 

 .(1)«وما ملنا يف انتظار اخلب؟ مبتدا اومجل م  احلوادث مسعنا 

لقتتتتد ألفينتتتتا ا برا يمتتتت  يصتتتتطن  لتتتتزوم متتتتا ال يلتتتتزم يف  تتتت ا التتتتن  األختتتتري يف بدايتتتتة الستتتتياق 

فتتتإذا عتتتدان إىل املقطتتت  األوس فإننتتتا  بوستتتاطة مقطتتت  "اق" ويف هنايتتتة الستتتياق بوستتتاطة مقطتتت  "بتتتر" 

نلح  حمسنا لفظيا اثخر إضافة إىل لزوم ما ال يلزم و و الطباق يف لفظو الفراق والتالق  والتمع  

يف الستتتتياق يتتتتوح  بعفويتتتتة ا برا يمتتتت   وملكتتتتة التتتتتحكم يف اللغتتتتة؛ أل  القتتتتارئ يشتتتتعر ف  رريتتتتو 

لتتت ات  و تتت ا الشتتتعور يبرتتت  الستتتياق التتتتالق  تتتو اللفتتت  التتت ي جيتتتة أ  يكتتتو  يف ذلتتتك املوضتتت  اب

ا برا يم  بباعة تقتض  املعىن املراد تالمما م  الصوت اللفظ   وهناية السياق تؤكد ذلك بباعة  

فحينما نق  عند سياق : "مُج ل م  احلوادث مسعنا مبتدا ا وال ملنا يف انتظار اخلب؟" نشتعر بروعتة 

تزامتتتا يف املعتتتىن  وإذا حتتت فنا كلمتتتة "اخلتتتب" وحاولنتتتا  تتت ه اخلاوتتتية يف حتستتت  اللفتتت  والوقتتت  معتتتا ال

تعويضتتتها بكلمتتتة أختتترى فإننتتتا  تتت  فهنتتتا  تتت  الكلمتتتة املطلوبتتتة يف الستتتياق؛ أل  املبتتتتدأ يقتضتتت  

ابلضتتترورة ختتتبا وال يقتضتتت  شتتتيئا اثختتتر  فكلمتتتة اخلتتتب  تتت  التتتو تتتتزي  الضتتتباب عتتت  الصتتتورة  و نتتتا 

كلمة "خب" حتمل الباع والراع لتقوم مبهمة لزوم نتساعس يف استغراب ع    ه الصدفة الو جعل،  

متتا ال يلتتزم يف الستتياق؟ وحينهتتا تت لتتى لنتتا عبقريتتة ا برا يمتت  يف امتتتالك امللكتتة  ونشتتعر ابلستتليقة 

 والفطرة تقطر م  املعىن فتنكش  فحولت  يف حلبة األفكار.
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قتتتدر متتتا حلتتتى وعمومتتتا فتتتإ  استتتتعماس ا برا يمتتت  للتتتزوم متتتا ال يلتتتزم مل يتتتنق  متتت  أستتتلوب  ب

  تتتت امتتتتارس أ  بعتتتتد »ستتتتياقات  ونتتتتور  معانيتتتت  وأفكتتتتاره يف وتتتتورة تعكتتتت  اتتتتدارة ستتتتليقت  وملكتتتتت  

األسلوب ممنتا طتويال وبعتد أ  مك ت  لت  فيت  حمفتوظ األديب الغزيتر الت ي اعترتك لت  بت  مت  ختالطوه 

ت  قتتتا وعايشتتتوه  ويربتتتت  لتتت   تتت ه الفحولتتتة القويتتتة التتتو توجتتتد فيتتت   و تتت ه اجلزالتتتة الف متتتة التتتو ختتتت

  و  ه القوة الرابطة ب  كل ذلك واملعىن ال ي يروم إلي   فتلتق    ه األدوات جمتمعتة (1)«ألفاظ 

 يف وورة فنية بديعية ساحرة خالدة.

 / احملسنا  املعنوية:2

 الطباق: -1

يعد الطباق م  ا سنات البديعية املعنوية الو يستعملها األدابع والشتعراع يف كتتاابهتم بكرترة 

مبعتىن  «اجلمت  بت  لفظت  متقتابل  يف املعتىن» ضفاع  تة مجاليتة عليهتا  والطبتاق يف مفهومت   تو 

ضتده يف فن  اجلمت  بت  الشت ع و »قر  الش ع بضده  يضا  الفكرة  وعرف  أبو  الس العسكري 

  وال ذفتتى متتا لألضتتداد متت  (2)«جتتزع متت  أجتتزاع الرستتالة أو اخلطبتتة أو البيتت، متت  بيتتوت القصتتيدة

  لية املعىن وإيصاس الفكرة يف وق  وويت يزيد م  الت ثري يف القارئ.

وقتتتد حتتتتدث البالغيتتتو  عتتت  الطبتتتاق فتتت ملعوا إىل أنواعتتت  حبيتتتث بينتتتوا أنتتت  قتتتد يكتتتو  موجبتتتا أو 

سالبا  كما قد يكو  لفظيا أو معنو   كما أملعوا إىل طرفيت  فنواعهمتا االمست  أو الفعلت  أو احلتريف 

                                                           
 3530، ص 1954-1931عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي في الجزائر،  (1)

 .266، ص 1988أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، دار الفكر للنشر والتوزيع، دط،  (2)



 الفصل الثالث الباب الثاني: البناء الفني لنثر اإلبراهيمي                 
 

358 
 

لفكترة مت  سعيا يف كل ذلك إىل تصوير قيمت  الفنية يف حتس  الكالم  وأبعتاده البالغيتة يف  ليتة ا

 .(1)خالس خاوية التضاد الو يتضمنها

والطبتتاق عنتتد ا برا يمتت  وستتيلة لتحستت  اللفتت  وتصتتوير املعتتىن  و تتو وستتيلة لعتترض وتتور 

التنتاق  يف احليتتاة بشتتكل عتتام  ويف حيتتاة اجلزائتتري  متت  أعتتدائهم بشتتكل ختتا  يف إشتتارة منتت  إىل 

يف معاجلتتتة ألنتتتوال  تلفتتتة متتت   (2)نهمتتتاوضتتتع  متناقضتتت   ومتتت  مث التنبيتتت  إىل أستتتباب التنتتتاق  بي

 القضا  العالقة أثناع االحتالس يف  تل  اااالت.

وم  أمرلتة الطبتاق التو نستتمت  امالتا الفتا والفكتري يف ستياقات ا برا يمت  نتوقت  عنتد 

 تت ا النمتتوذ  الرائتت  التت ي يتحتتدث فيتت  عتت  املولتتد النبتتوي يف كلمتتة أمال تتا علتتى ابنتت  أمتتد طالتتة 

يف مولتتود ولتتد  -أيهتتا الستتادة  -لتتي  الستتر »  يقتتوس: (3)را يمتت  والتت ي ألقا تتا بتتدار احلتتديثا ب

... إمنتتا الستتر التت ي جيتتة أ  يتبينتت  الستتامعو  الواعتتو   تتو أ   تت ه الليلتتة ولتتد  فيهتتا التتدى التت ي 

فيهتتا حمت  الضآتالس  وولتد فيهتتا احلت  الت ي حمتتا الباطتل  وولتد فيهتتا النتور الت ي نستتو الظتالم  وولتد 

التوحيد ال ي أمات الوثنية وولدت فيها احلرية الو انتقم، م  العبودية وولد فيها التساوي ال ي 

قضى على األثرة واألاننية  وولد فيها التآخ  ال ي أبطل البغ  والعدوا   وولدت فيها الرمة الو 

نصتتتر احلقيقتتتة قضتتت، علتتتى القستتتوة واجلتتتبوت وعلتتتى الب تتتل واثرره  وولتتتدت فيهتتتا الشتتت اعة التتتو ت

 .(4)«ومتهد الطريقة  واب مجاس ولد فيها ا سالم وما أدراكم ما ا سالم

                                                           
 . وكذلك ينظر جواهر البالغة، معجم البالغة، وكتاب الصناعتين.78، 77، 76ينظر، عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص  (1)

 .662، ص 1939-1929ينظر، محمد العيد تاورتة، نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي في الفترة  (2)
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البتتد أ  القتتارئ لتت ا التتن  ا برا يمتت  يتمتتت  مبتتا فيتت  متت  ذوق رفيتت  وحتت  مر تت  وجتتودة 

عاليتتة يف التعبتتري ال تنبتت  إال متت  عمتتالق يف الفكتتر واألدب  فتتالن  كلتت  طبتتاق يصتتور حبتت  متتا يف 

تناقضتتات  ويعكت  قيمتتة التتدى يف إانرة الكتو   والبتتد أ  القتارئ يشتتعر يف  تت ا  ت ا الكتتو  مت  

الن  ابل ات م  ضرورة   ه املوامانت ب  ما حيملت  الباطتل مت  بطتال  وبت  متا حيملت  احلت  مت  

حقائ  وأنوار  وال شك أ  القارئ أيضتا ذتر  مت   ت ا التن  بفكتر مرقتل لتوم  أف تم ممتا يتصتوره 

  أل  اجلمتتت  بتتت  كتتتل متتتا ورد متتت  طبتتتاق يف التتتن  يرستتتم الصتتتورة الكبتتترية للنتتتيب العقتتتل لنتتتيب التتتدى

الكر   ويزيل كل الضباب لتت لى الصورة كاملة بضاللا وألواهنا واضحة جلية نرية  وحينها تدرك 

 قيمة   ا ا س  اللفظ  يف تنوير الفكرة وإجالع املعىن.

ا ست  البتديع  الت ي يكشت  حبت  عت  براعتة واحلقيقة أ  ستياقات الفنتو  النرريتة ثريتة قت ا 

فائقتتتة لإلبرا يمتتت   فتتتال يكتتتاد ذلتتتو نتتت  متتت  نصووتتت  متتت   تتت ه األداة البارعتتتة التتتو تتتتبم الصتتتورة 

الفكرية وتزيد يف تعمي  ألواهنتا  خاوتة فيمتا يتعلت  ابلنصتو  الدينيتة  ففت  ذات ااتاس يف ذكترى 

م ابلقا رة مبناسبة ذكرى املولد النبوي تواوتال املولد النبوي الشري  كتة كلمة ألقا ا يف حفل أقي

ال ي جاع ابلدى وديت  احلت    ولى هللا علي  وسلمولك  ميالد حممد »م  الن  الساب  يقوس: 

فهتو مولتتد بكتتل متتا جتتاع بتت  حممتتد متت  التتدي وديتت  احلتت   فهتتو مولتتد للصتتال  وا وتتال  والدايتتة 

ة والرفتت   و تتو مولتتد جلميتت  الشتترائ  الستتمحة التتو والرمتتة واخلتتري والعتتدس وا حستتا  واآلختترة وا بتت

غريت الكو   وطهرت النفوس  ووحح، احلدود ب  الناس فوق  كتل واحتد متنهم عنتد حتده  

ووضح، املعامل امللموسة ب  اخللطاع فوق  كل خليس موقت  املعتاو  ال موقت  املعتاك   فتاملرأة 
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الصتتغري  واألب واالبتتت  واجلتتار وجتتاره  والعتتتريب والرجتتل  واألمتتري واملتت مور  واحلتتتر والعبتتد  والكبتتري و 

واألع م   واألجري واملستت جر  والغتا والفقتري  كتل أولئتك أوتب  راضتيا حبالت   انعمتا يف عيشت   

 .(1)«سعيدا يف حيات  اثمنا م  ظلم خليص 

ال شك أ  القارئ يالح  أ  الفقرة األخرية تعتم ابلكرتري مت  املتناقضتات واملتضتادات التو 

الغتتة الطبتتاق  وقتتد تعمتد ا برا يمتت  أ  جيمتت  كتتل كلمتت  متضتتادت  متت  بعضتتها  مث نتتول  ستد ب

م  تلك النمتاذ  ليرتري الفكترة التو كتا  بصتدد مناقشتتها والتو مفاد تا أ  كتل مت  يف الكتو  قتد 

أوتتب  ستتعيدا بقتتدوم نتتور التتدى  ومتتا تركيتتزه علتتى  تت ه املتناقضتتات إال أتكيتتد  لشتتمولية  تت ا النتتور 

 لكل م  يف الكو .العظيم 

الشباب ا مدي أ  يشغل وقت  يف تعداد ما اقرتف  اثابؤه م  سيئات أو يف االفت تار  أعيد»

  ويتتبم  تت ا (2)«عشتترات املستتيئ  وليتتت مبتتا عملتتوه متت  حستتنات بتتل يبتتا فتتوق متتا بتتىن ا ستتنو   

نفستتتية    فهتتتو جيستتتد حركتتتة«ستتتيئات وحستتتنات  وا ستتتنو  واملستتتيئ »التضتتتاد واضتتتحا يف قولتتت : 

ا لفظيتتتا  ذ نيتتتة ترغتتتة يف حمتتتو أفعتتتاس مضتتت، وبعتتتث حيتتتاة جديتتتدة  فالطبتتتاق لتتتي  ابلضتتترورة ضتتتد 

فحسة  بل  و تعبري يف أكرر األحيتا  عت  حركتة نفستية متو  تة  ووترال بت  متا  تو كتائ  ومتا 

 يستلزم أ  يكو   و  ا ما دعا إلي  ا برا يم  يف املقط .

ا يرد م  تضاد طرفاه امس  خاوة عندما يق  الكاتة واملتتب  لنرر ا برا يم  جيده يعم مب

إ  ا ستتالم »موقتت  مقاربتتة بتت  جتتوا ر احليتتاة وثوابتهتتا  والنمتتوذ  اآليت جيستتد ذلتتك بدقتتة كبتترية: 
                                                           

 .142المصدر السابق، ص  (1)

 .121، ص 4اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)
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وال يف غاية فا سالم دي  احلرية والتحرير  واالستعمار دي   مبدأواالستعمار ضدا  ال يلتقيا  يف 

م شر ل الرمة والرف  وأمر ابلعدس وا حسا   واالستعمار وقوام  على العبودية واالستعباد  وا سال

الشتتدة والقستتتوة والطغيتتا   وا ستتتالم يتتدعو إىل الستتتالم واالستتتقرار واالستتتتعمار يتتدعو إىل احلتتترب 

  فتتتا برا يم   يتتتل إىل األمستتاع يف  تتت ا اجلانتتتة متتت  البتتتدي  يف (1)«والتقتيتتل والتتتتدمري واالضتتتطراب

قية تفتت  لت  اثفتاق التضتاد لتعزيتز أفكتاره ابستتنطاق الروابت، ودفعهتم حبركتة ذ نيتة مقابلة ذ نية منط

 إىل التحرك  ثبات وجود م.

وأما ما ورد الطرفا  في  فعل   فن د قول   اطبتا االستتعمار يف مقتاس كتبت  بعنتوا  "القضتية 

متتتا شتتتئ، متتت  القضتتتا  ذوات  -بعتتتد أ  نبهنتتتاك  -واذكتتتر اآل  »: ()ذات التتت نة.... الطويتتتل"

  والتضتتتتاد  نتتتتا يتتتتبم يف الفعلتتتت  )أذكتتتتر (2)«ذنبتتتتااألذانب  فإنتتتتك ستنستتتتى واحتتتتدة  تتتت  أطتتتتول  

فتتنت االستتتتعمار الغتتريب بعضتتتنا عتت  بعتتت  مث فتننتتا عتتت  أنفستتنا  ورمتتتاان »وستنستتى(  وقولتت  أيضتتتا: 

متت  قتتوة وعلتتم ووتتناعة  ومبنوماتتت  متت  كتتل متتا يضتتتعنا  مبقوماتتت  ومنوماتتت  ف وتتماان  رمتتاان مبقوماتتت 

 .(3)«ويرفع   ويضران وينفع 

                                                           
 .68، ص 5المصدر السابق ، ج (1)

()  185، ص 2، عيون البصائر، ج1951من جريدة البصائر سنة  175نشرت في العدد. 

 .185، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (2)

 .100، ص 5اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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وقد الحظنا يف قراعة سياقات فنون  النررية أن  ال أييت إىل طباق الستلة كرتريا وإمنتا يستتعمل 

فتت  الطبتتاق بنوعيتت  طبتتاق ا جيتتاب وطبتتاق الستتلة  إال أنتت  يل تت  بكرتترة إىل النتتول األوس ملتتا لتت  متت  

 .(1)يف ا بالغ والتوويل  وما يؤدي  م  دور يف تقوية كيفيات أداع املرادإمكاانت 

 تت ه »: (2)وممتتا ورد يف طبتتاق ا جيتتاب يف ستتياقات فتت  املقامتتات قولتت  يف "ستت   الكهتتا "

فصتتوس  إ  ال تكتت  فيهتتا رو  الكتتا   ففيهتتا متت  الكتتا   ستت ع   ... وفيهتتا متت  اللفظتتة اجلاحمتتة  

  وم  ذلك أيضا قول : (3)«قلهم  وفيها اللس  للف ار  وما أكرر م...وفيها العسل لألبرار  وما أ

كمتتتتا أمتتتتات -فمتتتتاذا نصتتتتن ؟ أنتقتتتتدم منتتتت ري   أم نتتتتت خر معتتتتت ري ؟ بتتتتل  يتتتت  االستتتتم  ومنيتتتت، »

 .(4)«الرسم -ا سالم

وقتتتد كتتتا  ا برا يمتتت  يتتتدرك جيتتتدا القيمتتتة البالغيتتتة لتتت ا التضتتتاد ا جيتتتايب يف تعميتتت  املعتتتىن 

ك كتتا  يل تتا إليتت  عمتتدا ليضتت  القتتارئ أمتتام  تت ه املفارقتتات التتو  علتت  يفتترق بتت  وتوستتيع   ولتت ل

اخلطتت  والصتتواب فيقتت  علتتى الرؤيتتة املستتتهدفة متت   تت ا الفكتتر الواستت   وأحستت  مرتتاس جيستتد  تت ه 

وكلمتتتتتة »موضتتتتتحا فيهتتتتتا معتتتتتىن  تتتتت ا اللفتتتتت  يقتتتتتوس:  ()املفارقتتتتتة قولتتتتت  يف كلمتتتتتة عتتتتت  "االستتتتتتعمار"

تتت ر" ضتتتد "ختتترب" متتت  أ  التفستتتري العلمتتت  لتتت ه الكلمتتتة  تتتو اخلتتتراب "االستتتتعمار" اثتيتتتة متتت  "عم 

 .(5)«والت رية  ولي  فيها ش ع م  معىن ا عمار والتعمري

                                                           
 .601ينظر، حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البالغة بين األدباء والعلماء، ص  (1)

 .185، ص 3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .518نفسه، ص  (3)

 .519نفسه، ص  (4)

()  308كلمة عن معنى "االستعمار" وجدت في أوراق اإلبراهيمي، المصدر السابق، ص. 

 .308نفسه، ص  (5)
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لقد عمد ا برا يم  إىل بالغة الطباق احلاولة يف اجلم  ب  الش ع وضده   ان  الشتديد 

ذ ت  القتارئ مب ترد أ   بقوة   ه البالغة يف إعطاع رؤيتة واضتحة حتوس معتىن االستتعمار ترتستم يف

يقر  معناه مبا يعاكس  يف الواق   فتت لى ب لك الصورة احلقيقية للف  االستتعمار املقترت  ابلتعمتري 

عندما نضع  يف اجلهة املعاكسة للف  "خرب"  ويعد   ا االستتعماس الضتدي مت  األستالية التو 

 فكرة املستهدفة.يل   إليها ا برا يم  يف تنوير رؤية القارئ وجلة نظره  و ال

...وإمنا نقلتا  ت ه اللفتتة  »ومما ورد يف سياق رسائل  م  بالغة الطباق ا جيايب جند قول : 

الكر تتة متتنكم متت  الشتتك إىل اليقتت  فنتت  متتا ماس متت  أئمتتة األدب متت  يكتترم األدب ومتت  أستتاط  

ق ا جيتتايب يف   ويتتبم  تت ا الطبتتا(1)«العلتتم متت  جيتتل العلتتم بعتتد متتا كنتت، علتتى شتتفا أيس متت  ذلتتك

 لفظو "الشك واليق ".

وأمرلتتة الطبتتاق ا جيتتايب كرتترية جتتد ا يف نرتتر ا برا يمتت   و تت  تعكتت  ثقافتتت  الواستتعة  وثتتراع 

روتتتيده اللغتتتوي  وتصتتتور استتتتيعاب  لبالغتتتة  تتت ا ا ستتت  البتتتديع  التتت ي يعتتتد مقياستتتا لل تتتودة عنتتتد 

 البالغي .

نتتت  ال أييت إىل استتتتعماس طبتتتاق الستتتلة مبرتتتل وقتتتد الحظنتتتا يف قتتتراعة ستتتياقات فنونتتت  النرريتتتة أ

إقدامتتت  علتتتى استتتت دام الطبتتتاق ا جيتتتايب؛ أل  ا ثبتتتات بضتتتد الشتتت ع يف لفتتت  يكتتتو  أعمتتت  فكتتترا 

مقارنة م  الل توع إىل أداة النفت  التو يف الغالتة متا تتوح  بضتع  يف لغتة الكاتتة  وقصتر خفت  

ل ا برا يمت   ولت لك فتإ  الباحتث عت  يف ثروهتم اللغويتة  و ت ا متا ينتدر عنتد عبقتري يف اللغتة مرت
                                                           

 .304المصدر السابق، ص  (1)
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 ت ا النتول مت  الطبتاق يف ثنتا  خطابت  النرتري اندرا متا جيتده يف كتاابتت   ونت كر مت  أمرلتة ذلتك متا 

وإهنتا ستارت بكتم »ع  أفعتاس فرنستا وستيطرهتا علتى الشتعة اجلزائتري:  -ساخطا-ورد يف حدير  

كم وضتمائركم  فالصتالة علتى  وا تا م  دركة إىل دركة  ح  أوبح، تتحكم يف عقائدكم وشعائر 

 .(1)«ال على  واكم  واحلم بيد ا ال فيديكم  والصوم برؤيتها ال برؤيتكم

وطبتتاق الستتلة يف  تت ا املقطتت  واضتت  يف قولتت : )علتتى  وا تتا ال علتتى  تتواكم(  وكتت لك يف 

املقطتت  قولتت : )بيتتد ا ال فيتتديكم(  وعلتتى التترغم ممتتا ورد متت  نفتت  يف  تت ا الطبتتاق إال أنتت  يف  تت ا 

ابلتتت ات يشتتتعر القتتتارئ أ  العبقتتتري يف اللغتتتة ال  كنتتت  حتويتتتل  تتت ا الستتتلة إىل إجيتتتاب  أل  قيمتتتت  

البالغية فرض، نفسها سلبا بصورة إجيابية  أل  ا برا يمت  يستعى إىل تصتوير ستيطرة فرنستا علتى 

الشتتتتعة اجلزائتتتتري وحتكمهتتتتا يف تصتتتترفات   ولكتتتت  ينفتتتت  احلضتتتتور الفعلتتتت  للشتتتتعة عليتتتت  أ  يربتتتت، 

احلضتتور القتتوي لفرنستتا  وابلتتتايل فتت داة النفتتت  للمفتتردة الواحتتدة " وا تتا" أو "يتتد ا" ضتترورية لعلتتتو 

واحتتدة علتتى األختترى  وابلتتتايل فتتإ  جلتتوع ا برا يمتت  إىل  تت ا التضتتاد الستتليب لتتي  قصتترا منتت  علتتى 

لت ات  ا تيا  بطباق إجيايب  بقدر ما  و إدراك  الكبري بقيمة حرك النفت   نتا يف  ت ا املوضت  اب

ألهنتتتا األداة الوحيتتتدة التتتو إبمكاهنتتتا إعتتتالع كلمتتتة مستتتتهدفة عتتت  األختتترى بصتتتورة ستتتلبية إجيابيتتتة يف 

الوق، نفس   و و أسلوب يعط  جوا موستيقيا ووتور مجتيالً يعت  القتارئ علتى استتيعاب الصتورة 

 السلبية بشكل إجيايب.

                                                           
 .35، ص 5اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)
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سيغ العاقل م  أعماس ...وقد يست»وم  ذلك أيضا قول  يف قضية فصل الدي  ع  الدولة: 

احلكومات أ  تراقة كل ش ع ح را واحتياطا  ولكن  ال يستسيغ منهتا أ  تتصترك يف كتل شت ع 

   وطباق السلة  نا واض  يف قول  )يستسيغ وال يستسيغ(.(1)«حتكما واستبداًدا

لقتتتد عمتتتد ا برا يمتتت  إىل ا فتتتادة متتت  بالغتتتة  تتت ا ا ستتت  التتت ي يليتتت  ابملوقتتت  املستتتتهدك 

إضتتافة إىل اجلتتو املوستتيق  التت ي يضتتفي  يف التتن  والتت ي يستتاعد علتتى استتتيعاب الفكتترة  للكاتتتة

 وتنوير ا  خاوة عندما حيملها الكاتة بشحنات عاطفية تعب ع  أحاسيس .

 أسلوب التكرار: -2

يتمرتل قوانينهتا وحيست  ستبكها ويتفتن  يف جعلتت  للغتة الضتاد خاوتية  ا برا يم لقد أعطى 

ومبتا ذضتعها حلمتل رؤاه   يهبهتا مت  ملستة روحيتة منبعرتة مت  مشتاعره وانفعاالتت وياغة تراكيبها مبتا 

تطوي    ه اللغتة وتست ري ا لتحقيت  رستالت  ا وتالحية  ومت  أجتل  ىوأفكاره  فكا   دف  األمس

ومتتتت  ضتتتتم  اخلصتتتتائ    ذلتتتتك كتتتتا  ذضتتتتعها مل تلتتتت  األستتتتالية التتتتو ختتتتتدم مواقفتتتت  االنفعاليتتتتة

بوضو  يف أسلوب  الكتايب خاوتية التكترار بكتل متا لت  مت  دالالت فنيتة األسلوبية الو كان، تبم 

 وأبعاد نفسية.

لغترض أتكيتده  أو لفت،  (2)والتكرار  و إعتادة الكتالم وم دتت  بت كر الشت ع مترت  أو أكرتر

 ا تمامتت  ليبتت يستتتعمل  األديتتة   (3)النظتتر إليتت   و تتو بتت لك وستتيلة للكشتت  والتوضتتي  والت كيتتد

                                                           
 .177، ص 2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .653محمد العيد تاورته، نثر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، ص (2)

 .156عبد السالم ضيف، الكتابة األدبية عند أبي القاسم سعد هللا، ص (3)
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ا أم شرا  مجيال أم قبيحا  يستتحوذ  ت ا اال تمتام خري مبوضول ما يشغل الباس سلبا كا  أم إجيااب »

 .(1)«على حواس ا نسا  وملكات 

أو بالغيتة أو  ذاتيتةألستباب نفستية »والتكرار خاوية أسلوبية يل   إليها األدية إمتا عمتدا 

 أو قلة تركيز.أو بدو  قصد لسهو  (2)«ح  موسيقية أو رمبا لع زه اللغوي

خاوية أسلوبية لا أبعاد ا النفستية العميقتة واملتؤثرة يف التنف   بتل  ا برا يم والتكرار عند 

ومتا استتقاه   يعتبه يف الكرري م  املواق  ضرورة تقنية يؤكد قتا مواقفت  واثراؤه متت ثرا ابلقتراث  الكتر 

  يف استتتعمال  إىل احلتتد التت ي ومتا عاشتت  متت  أحتداث مؤملتتة يف بتتالده  فتفتن  مت  أستتالية القتتدماع

طاقاتت  اللغويتة وجيعلت  وستيلة تستت ية ملواقفت   اجعل  يعيد احلتروك والكلمتات واجلمتل ليست ر قت

 واثرائ  وانفعاالت .

أمتتتا »ستت ية ومتعتتددة نتتت كر منهتتا قولتت :  ا برا يمتت واألمرلتتة املتعلقتتة قتت ه الظتتتا رة يف اثرر 

ر كتتا  حيتتواان لكتتا  متت  حيتتواانت األستتاطري فلتت  فتتم وهللا لتتو أ   تت ا اليكتتل املستتمى ابالستتتعما

لإللتهام  وأل  معدة للهضم  وأل  يد لل ن   وأل  ظل  للدوس  وأل   لة للفرس  وأل  

انب للتمزي   وأل  لسا  للك ب وتزي   ت ه األعماس ولكتا  مت  ذلتك  ائ تا ابدي الستوعات 

 .(3)«ما نعرف  م  الغرائز احليوانية أسوإواملقاب  على 

                                                           
 .67، ص1980، 1، االتجاهات الجديدة في اشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، طجيدةعبد الحميد  (1)

 . 7نفسه، ص  (2)

 .507، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (3)
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لفتتت  "ألتتت " عتتتدة متتترات تكتتترارا يعكتتت  حقتتتده التتتدف  لالستتتتعمار   ا برا يمتتت لقتتتد كتتترر 

  فتم وألت  معتدة وألت    ول لك مترل  حيتواان أستطور  فلت ويصور األرق النفس  ال ي يعاني  من

 يد لل ن .

على تكرار لف  "أل " ابل ات أتكيد علتى فضتاعة العتدو وكشت   ا برا يم مث إ  إورار 

مث  تت  أيضتتا دعتتتوة     الستتيئة وحقيقتتت  املتترة والتتو تعكستتها ضتت امة  تت ا التترقم "ألتت "عتت  وتتورت

للقتتتتارئ ليت يتتتتل ب  نتتتت  حيتتتتواان أستتتتطور  لتتتت  ألتتتت  فتتتتم  و تتتت  كنايتتتتة يف الوقتتتت، نفستتتت  عتتتت  هنتتتتة 

االستعمار وطمع  وجشع   ول  أل  معدة و   مجلة أخرى لتوسي  املعىن الساب  وأتكيده  مث ل  

ناية ع  كل جرائم القتل الو يرتكبها االستعمار يف ح  الشعة  ول  أل  أل  يد لل ن  و   ك

احلتتتت ر  ...ويستتتتتمر و انب و تتتت  وتتتتورة مفزعتتتتة مرعبتتتتة تشتتتتعر القتتتتارئ ابالمشئزام واخلتتتتوك والرغبتتتتة 

يف الكشتت  عتت  حقتتائ  االستتتعمار البشتتعة بصتتيغة مضتت مة فيكتترر رقتتم "ألتت " ليؤكتتد  ا برا يمتت 

 أخ  احليطة واحل ر م  املستعمر.ويل  على ضرورة  ؛على فضاعتها

بنتتول الكلمتتة التتو يكرر تتا متت  حيتتث كوهنتتا فعتتال ماضتتيا أو مضتتارعا أو  ا برا يمتت وال يهتتتم 

التوكيتدي ا حيتائ  الت ي يهتدك إىل  هم  اللف  يف حد ذات  ودورهم  حيث كوهنا امسا بقدر ما ي

هت  العتدة يف الشتدائد  والعتو  أووتيكم بتقتوى هللا ف»للقارئ  وم  ذلك أيضتا جنتد قولت :  إيصال 

يف امللمتتتتات  و تتتت  مهتتتتبس التتتترو  والطم نينتتتتة  و تتتت  متنتتتتزس الصتتتتب والستتتتكينة  و تتتت  مبعتتتتث القتتتتوة 
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واليق   و   معرا  السمو إىل السماع  و   الو ترب، األقدام يف املزال  وتتربس علتى القلتوب يف 

 .(1)«الفنت

 ا برا يم ستتد معتتىن "تقتتوى هللا" فتتوالتكتترار يف  تت ه الصتتورة جتتاع ابلضتتمري " تت " والتت ي جي

 نتتتا يووتتت  بتقتتتوى هللا  ويوستتت  اثفتتتاق معانيهتتتا للقتتتارئ يف مجتتتل امسيتتتة قصتتترية متوالتتتدة متتت  بعضتتتها 

 ومتناسقة فيما بينها لتعان  فكرة واحدة تصة يف معىن "تقوى هللا".  البع 

 ؛نية وإ انيةإ  تكرار الضمري "  " ل  داللة عميقة وإحياعات ذات ظالس وأبعاد نفسية ودي

ألن  جيعل القارئ يف كل مترة يستحضتر متا يقابلهتا يف مضتموهنا املتمرتل يف تقتوى هللا  و تو بت لك 

  فهتتتت ا (2)«يعطتتتت  دفعتتتتا ال شتتتتعور  لنمتتتتو التتتتن  وتصتتتتاعد أفكتتتتاره إىل ذروة االنفعتتتتاس العتتتتاطف »

وا دراك اجليتتتد لتتت ه احلقيقتتتة الدينيتتتة التتتو يستتتري الكتتتو  ألجتتتل   الضتتتمري دعتتتوة إىل الرتكيتتتز الواستتت 

 إثباهتا وترسي ها وتعميقها وغرسها يف الواق  وم  مث جا مثار ا.

إ  كا  العنصر املكرر امسا أو فعال أو حرفا أو مجلة بقدر ما يعتبه أداة  ا برا يم وال يهم 

وانفعاالتتت   فقتتد يكتترر عبتتارة كاملتتة كمتتا ويعكتت  ضتتمنها عواطفتت    يعتتب قتتا عتت  أغراضتت  وأ دافتت 

عتتتدة  متتترات  (3)فعتتتل يف نتتت  "االنستتتا  أختتتو االنستتتا "  حبيتتتث كتتترر عبتتتارة "أسستتت، اجلمعيتتتات"

 للداللة على آتخ  البشر وتقرب الشعوب م  بعضها.

                                                           
 .291، ص2اإلبراهيمي، عيون البصائر، ج (1)

 .63محمد زغينة، فن المقال في كتابات أبي اليقظان، ص (2)

 .61نفسه، ص (3)
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لفظتتتتتتتة "استتتتتتتتغاث،" عتتتتتتتدة متتتتتتترات يف مقتتتتتتتاس "ا نستتتتتتتانية: اثالمهتتتتتتتا  ا برا يمتتتتتتت وقتتتتتتتد كتتتتتتترر 

ستتتغاث، ا نستتانية قتتد ا فبنائهتتا الصتتادق   علتتى أبنائهتتا املتتارق   ا»حيتتث قتتاس:  (1)واستتتغاثتها"

 والرستتلاستتغاث، متت  املفستدي  لنظتتام الفطتترة  والعتامل  علتتى تفريت   تت ه األستترة ف غاثهتا األنبيتتاع 

والعبتتتتاد الصتتتتاحل   واستتتتتغاث، متتتت  عبتتتتاد املتتتتادة احلائتتتتدي  عتتتت  اجلتتتتادة  ف غاثهتتتتا أنصتتتتار التتتترو   

قتتتتائلو  سلتتتتود التتتترو   واستتتتتغاث، متتتت  أعتتتتداع العقتتتتل املفكتتتتر  وعبتتتتاد احلتتتت  واملقتتتتدمو  للتتتترو   وال

وا ستتوس  ف غاثهتتا احلكمتتاع الرابنيتتو  والفالستتفة االشتتراقيو   واستتتغاث، متت  طواغيتت، االستتتبداد 

 .(2)«وقياورة االستعباد ف غاثها دعاة الد قراطية ...

  عتتت  اثالم عميقتتتة يف نفتتت  وإذا أتملنتتتا التتتن  الستتتاب  جنتتتد أ  تكتتترار لفتتت  "استتتتغاث،" انبتتت

أل  االستتتغاثة يستتبقها ابلضتترورة أمل وعتت اب  مث إ   تت ه اللفظتتة ابلتت ات  تت  ركيتتزة  تت ا  ؛الشتتاعر

أل  التكترار أحيتاان يعتتب  ؛على إعادهتا عتدة مترات ا برا يم الن  وعموده الفقري  ول لك ركز 

  والرتباطت  العميت  ابلتنف  (3)«املفتا  ال ي ينشر الضوع على الصورة التصتال  الوثيت  ابلوجتدا »

 ومشاعر ا.

وقتتد أيختت  التكتترار بعتتدا مجاليتتا  يزيتتد الصتتورة مجتتاال ووضتتوحا  ويزيتتد املعتتىن اتستتاعا وعمقتتا  

...ورو  كلهتا ذكتاع »  ومت  ذلتك قولت  يف ووت  الشتيو مبتارك امليلت  ويزيد النف  راحتًة و تدوًعا

 .(4)«ق وعقل  وعقل كل  رأي وبصرية  وبصرية كلها نور وإشرا

                                                           
 .27، ص1اإلبراهيمي، اآلثار، ج (1)

 .63نفسه، ص (2)

 .137عز الدين علي السيد، التكرار بين المثير والتأثير، دار الطباعة المحمدية، دط، دت، ص (3)

 .183، ص2اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)



 الفصل الثالث الباب الثاني: البناء الفني لنثر اإلبراهيمي                 
 

370 
 

هتتتتدك إىل تقريتتتر حقيقتتتة وكشتتت   ا برا يمتتت و نتتتاك وتتتور أختتترى للتكتتترار نلمستتتها يف اثرر 

يف تراكيب  لينبت  العقتل إىل  ا برا يم   ويست دم  (1)«الكالم إذا تكرر تقرر  »واق  متسرت  أل  

ز  يف إىل حقيقتتت   و تتو تكتترار  تمتت  فيتت  ألتتوا  امل ستتاة كمتتا  تمتت  ظتتالس احلتتالفكتتر قيمتتت  ويوجتت  

ف ي  موض  الشب  منكم بزمتانكم؟ ممتانكم طتائر  وأنتتم واقعتو   وممتانكم »نفس  على حاس أمت : 

مستبشتر  وحظكتم منت  مصمم  وأنتم مرتددو   وممتانكم ستائر وأنتتم جامتدو   وممتانكم ضتاحك 

  هالف  "ممانكم" عدة مرات ليقرر قا حقائ  ال مفر من ا برا يم   وقد كرر (2)«العبوس واحلز 

و تتتت  أنتتتت  ستتتتائر متتتتاض يف طريقتتتت   وأ  عتتتتدم استتتتتغالل  إضتتتتاعة للعمتتتتر كلتتتت   فيؤكتتتتد علتتتتى ضتتتترورة 

فتتتاللف  املكتتترر بوجتتت  عتتتام »ويصتتتر علتتتى تنبيتتت  العقتتتل لتتت ه الكلمتتتة العظيمتتتة يف حياتتتت    ااستتتتغالل

 .(3)«مصدره الرورة و دف  ا ررة  حبا أو بغضا

الكلمتتتة مث يكرر تتتا شتتتكال ومضتتتموان أو  ا برا يمتتت و نتتاك نتتتول اثختتتر متتت  التكتتترار يتتتورد فيتت  

يف وتياغة تراكيبت   ومت   ا برا يم مبعنا ا بتوظي  مرادفاهتا الو حتيس ابملعىن العام ال ي خطط  

وكانت، ثتورة اجلزائتر مت  أوس يتوم حتمتل يف متا حتمتل مت  معتا  أهنتا ثتورة علتى  »ذلك نلم  قول : 

  فقتتد  (4)«ا األمرلتة علتتى ستائر ا يف  ت ه الكلمتةالظلتم واجلتور واالستتعباد وتلتك الشتترور التو ضتربن

 كرر الظلم مبا يواف  معناه م  املفردات م  اجلور واالستعباد والشرور.

                                                           
 .10، ص1972، 2، ط3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار المعرفة، بيروت، ج (1)

 .421، ص3اإلبراهيمي، اآلثار، ج (2)

 .137عز الدين علي السيد، التكرار بين المثير والتأثير، ص (3)

 .247، ص5اإلبراهيمي، اآلثار، ج (4)
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يل   إلي  ليرري الفكرة للقارئ  ويوست   ا برا يم وختاما فإ  التكرار مسة ابرمة يف أسلوب 

تصتة يف جمتاس املقتام الت ي يقتضتي  جماس التنوي  والرتكيز لدي  فلفاظ كررية متعددة متنوعة خصبة 

 وال ي ل  جمال  النفس  واملوضوع  بصفة عامة.  احلاس
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 اخلامتة

حستة األطروحتة التو كانت، ستببا يف قتراعة اثرر ا برا يمت  كاملةاحلمد هلل ال ي وفقا  متام   ه 

  وقتتد تبتت   يل متت  خاللتتا أمهيتتة أعمالتت  النرريتتة التتو وجتتدهتا ملتحمتتة بواقعتت  إلتحامتتا شتتديًدا  والتتو علمتت 

 أوقفا البحث فيها إىل جمموعة م  النتائم أخل صها يف اآليت:

واقعتت  تصتتورات  وإبداعاتتت   ف تتاعت كتاابتتت  متتراثة حممتتد البشتتري ا برا يمتت  أديتتة موستتوع   ألمتت   -

 عاكسة ل   وسيلت  يف ذلك لغت  القوية  وأسلوب  الراق .

التت ي أحتتاط اب برا يمتت  يف فتترتة متترت قتتا التتبالد؛ حتت  ختتي م االستتتعمار    ذات الواقتت  القاستت إن تت -

  حسترة وغترية على مجي  جماالت احلياة  فستاد الظلتم واألمل أرجتاع التوط   فكتا  أ  فاضت، نفست

على وطن   وساس قلم  كرريا معاجلا وانقًدا يف ش  اااالت  وساوة تلك الو مس ، قلة األمة 

 يف كرامتها وعزهتا ولغتها ودينها  ف اعت اثرره إبداعا خالدا كا  ل  أثره إىل يومنا   ا.

 التتو تناولتتا كمتتا كتتا  لتت ا الواقتت  أيضتتا وتتداه يف وتتدق إحساستت  وعمتت  نظرتتت  إىل جتتل  القضتتا  -

 ابلدراسة والنقد والتحليل فسلوب يعتمد احل م والبا    ويعك  أوالة اللغة على لسان .

تتد ا حستاس ابملستؤولية كتا  لت  األثتر الفعتاس يف إبداعاتتت  التو اتستم، ابلعفويتة والواقعيتة  -   متا يؤك 

م يف الكرتتتري متتت  حتملتتت  الكبتتتري لكتتتل مشتتتاكل التتتوط ؛ ولتتت لك فتتتإ  أمجتتتل متتتا يف قلمتتت  أنتتت  يت تتتاو 

حيتتتا  أستتترار ذاتتتت  ليمتتتتد بتتتتدف  معانيتتت  ورؤاه إىل ا نستتتانية يف أوستتت  معانيهتتتا يف وتتتور إحيائيتتتة األ

عميقة  و  ا ما أكسة أفكاره مستة اخللتود  فهت  متلتك قتدرة االحتتواع الشتامل للمستتقبل بفضتل 
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التتت  ال تتتزاس متلتتك أستتلوب  املميتتز  وبفضتتل حمتوا تتا اخلالتتد  والتتدليل علتتى ذلتتك أ  العديتتد متت  مقا

 قدرة معاجلة الواق  خاوة القضا  االجتماعية كالطالق على سبيل املراس.

وتتتدق عواطفتتت  وعمتتت  رؤيتتتت  إىل  تلتتت  القضتتتا  يف  تلتتت  ااتتتاالت  رو  االنتمتتتاع اىل التتتوط  و  -

وكتت   مشتتاكل التتوط   تت  مشتتاكل  اخلاوتتة؛ ألنتت  فالقتتارئ آلرره حيتت  ، وراع األثتتر الفعتتاس؛ كانتت

 ابنفعاس شديد  وحيلل حبرقة حمسوسة  وينقد ارأة وس رية  وال يهاب أحدا.يكتة 

أفكتتار ا برا يمتت  ات ستتم، بعمتت  الرؤيتتة  وبعتتد النظتتر  وستتعة ا طتتالل  وجتتودة التحليتتل  وحستت   -

السبك  كما كان، روح  املت ملة تطفو عب اثرره م  خالس رؤاه ا وتالحية التو داهتا عتب فنتو  

تتتة يف فتت  املقتتاس بكتتل أنواعتت  حتت  أتلتت  جنمتت  يف مستتاع  تت ا الفتت   ف وتتب  متت  النرتتر األديب. فك

أكتتب رواده  كمتتا مل يغفتتل عتت  تصتتوير الواقتت  عتتب فنتتو  أختترى كالرستتالة واخلطابتتة واملقامتتة والروايتتة 

والستتترية  وكانتتت، كتتتل  تتت ه الكتتتتاابت يف عمومهتتتا تتستتتم ابلستتتهولة والوضتتتو  ومستتتايرة األحتتتداث 

 خلارجية.الوطنية الداخلية وا

ففتت  فتت  املقتتاس وجتتدانه قتتد أبتتدل يف تصتتوير الواقتت  إىل حتتد الباعتتة متبعتتا يف حتليلتت  لقضتتا  وطنتت   -

املنه ية الدقيقتة والعترض املنطقت   فكتا  حيلتل الفكترة ويناقشتها ويتدعمها مب تلت  أنتوال احل  تم 

 خاوية اخللود.العقلية واألدلة املنطقية  مث يل   حمتوى املقالة مبوق  يكسوه بعبقرية ف ة 

وقد اتسم، مقاالت ا برا يم  ففكاره املنظمة واملرتبة كحبات اللؤلؤ يف العقد الفريد جامعة يف 

تراكيبها مجاس الصياغة وحس  التعبري ال ي غالبا ما حيمل يف ثنا ه س رية حتادة يف ل تة عنيفتة 

 عند املناقشة.
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ختيتتل الرحلتتة بطريقتتة مغناطيستتية  فيتفاعتتل ويف فتت  الرحلتتة كتتا  وو تتافا متتا را  جيتت ب القتتارئ إىل  -

معتت   ويشتتارك  أحداثتت   ومغامراتتت  سيالتت  دو  أ  يشتتعر  ف ستتلوب  اجلتت اب جيعتتل القتتارئ ين تت ب 

بصتتتورة ستتتاحرة إىل عاملتتت   فيت تتتاوب متتت  أحداثتتت   ويشتتتارك  الت ربتتتة؛ أل  الرحلتتتة عنتتتده تستتت يل 

 للواق  وتصوير لألحداث آبلة اللغة.

فقتتد كتتا  خطيبتتا متتا رًا  يستترتجل خطبتت  بلغتتة ستتاحرة  وفكتتر أوتتيل  ومتتنهم وأمتتا يف فتت  اخلطابتتة  -

سليم  فيستميل القارئ ببا ين  املنطقية وح    العقلية  وفسلوب  الف  ال ي يرتكز علتى املتنهم 

  فيستتمو بت لك مستتوا جيعلتتك صةةلى هللا عليةةه وسةةلم الستليم  ويستتتند إىل كتتاب هللا وستتنة رستول 

الوة اللغة العربية وع وبتها  وك هنا انساب، على لسا  أدابع اللغة العربيتة تشعر ابلروعة  وحت  حب

 يف أرقى عصور ا.

وعتتت  فتتت  املقامتتتات فقتتتد أقتتتران ا برا يمتتت  بقدرتتتت  الكبتتترية يف التالعتتتة فلفتتتاظ اللغتتتة  ف تتتاعت  -

مقامات س   الكها  اسرتساال لغو  مت لقا  ساحرا يف شكل سبحات فنية يصعة  ، مرلهتا 

التترغم مت  أ   تت ا الفت  مل ينتتل حظتا كبتتريا مت  بتت  فنونت   ومتت  ذلتك فتتإ  متا ووتتلنا يعتتد درة علتى 

م  الدرر الو ال يستها  قا ضم  املكتبة اجلزائرية؛ ولعل قلة ا تمام ا برا يم  ق ا الفت  تفستر 

جديتتت  الصتتتارمة يف إوتتتال  واقتتت  بتتتالده؛ و تتتو األمتتتر التت ي وتتتوب فكتتتره  تتتو فنتتتو  أختتترى أكرتتتر 

 اطا ابلواق  خاوة ف  اخلطابة.ارتب

وأمتتا عتتت  فتت  الستتترية  فقتتتد كتتتة ا برا يمتتت  ستتتريت  يف عنتتوا  "متتت  أان" عتتتاجل فيهتتا ستتتريت  ال اتيتتتة  -

 بشكل وري   واوفا ررة  ساردا ررة أخرى  مستعينا ب اكرت  القوية يف أسلوب متفرد.
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لة  بترو  تفتي  إ تاان ابلطمتو  وينطل  ا برا يم  يف فنون  النررية م  خلفية معرفية إستالمية أوتي -

 احلضاري  فكا  يسعى لغرس  يف نفوس قرائ  فسلوب أقل ما يقاس عن  أن  ساحر.

إ  لإلبرا يمتتت  قتتتدرة خارقتتتة يف استتتتعماس اللغتتتة يف كتتتل كتاابتتتت    عتتتل القتتتارئ مبهتتتورا بفصتتتاحت    -

فتة الرتاثيتة ا ستالمية مشدودا ملفردات  املستقاة م  تتراث عتريب إستالم  حيمتل الكرتري مت  اثرر الرقا

 كبترية  األويلة اقتباسا وتضمينا  كمتا ستاعده أيضتا احتكاكت  ابلبلغتاع يف املشترق مت  حتصتيل ستعة

متتت  حمفتتتوظ اللغتتتة ومفرداهتتتتا أكستتتب، أستتتلوب  قتتتوة خارقتتتة ساوتتتة عنتتتدما يلفهتتتا حبستتت  التتتربس بتتت  

 املفردات واملعاين  وقد جاعت لغت  رفيعة املستوى قل  أ  حياكيها ابرل.

وأخريا فإ  ا برا يم  عامل مصل  قبل أ  يكو  أديبا متفرغا لألدب  مكنت  عبقريت  يف اللغتة مت   -

وتتياغة أفكتتاره فستتلوب أديب راق  فيتت  متت  الستتحر والبيتتا  متتا يتت  ل العقتتوس  ويستتتميل النفتتوس  

ا وقتتتد حاولتتت،  تتت ه الدراستتتة لفنونتتت  النرريتتتة أ  تعطتتت  وتتتورة وجيتتتزة ألفكتتتاره ا وتتتالحية التتتو برهتتت

فسلوب أديب  و  ا العنتوا  يعتد يف حتد ذاتت  موستوعة كبترية ال  كت  تغطيتهتا مت  كتل اجلوانتة  

 وإمنا    حماوالت  برام أ م العوامل يف اثرره.

وال  سة أننا قمنا بتغطية شاملة لكل وغرية وكبرية يف املوضول  أل  الكماس وفة ال يتص  قا 

ار ا برا يم  جمالا الواس  يف الدراستات األدبيتة ألهنتا تستتح  سوى اخلال  عز وجل  ونرجو أ   د أفك

 ذلك بكل افت ار.

وأمد هللا مرة أخرى  وأشكره وأتوب إلي   وأول  وأستلم علتى نبيت  حممتد 

 والتابع  إبحسا  إىل يوم الدي . صلى هللا عليه وسلم
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املصادر 

 واملراجع
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 : واملراجع صادرامل قائمة ثبت

 .القراث  الكر : رواية ورش -

 قائمة املصـادر  

 . 1997  بريوت  1ا برا يم   اثرر ا مام حممد البشري ا برا يم   دار الغرب ا سالم     (1)

  بتتتتتتتريوت  2ا برا يمتتتتتتت   دار الغتتتتتتترب ا ستتتتتتتالم    اثرر ا متتتتتتتام حممتتتتتتتد البشتتتتتتتري               (2)

1997. 

  بتتتتتتتريوت  3اثرر ا متتتتتتتام حممتتتتتتتد البشتتتتتتتري ا برا يمتتتتتتت   دار الغتتتتتتترب ا ستتتتتتتالم                  (3)

1997. 

  بتتتتتتتريوت  4اثرر ا متتتتتتتام حممتتتتتتتد البشتتتتتتتري ا برا يمتتتتتتت   دار الغتتتتتتترب ا ستتتتتتتالم                  (4)

1997. 

  بتتتتتتتريوت  5 ا برا يمتتتتتتت   دار الغتتتتتتترب ا ستتتتتتتالم    اثرر ا متتتتتتتام حممتتتتتتتد البشتتتتتتتري              (5)

1997. 

   الشركة الوطنية للنشر والتومي   اجلزائر.2   1عيو  البصائر                 (6)

  اجلزائتتتتتر  1  ط1اثرر حممتتتتتد البشتتتتتري ا برا يمتتتتت   املؤسستتتتتة الوطنيتتتتتة للكتتتتتتاب                 (7)

1987. 

 .2007اجلزائر  دط  يف قلة املعركة  دار األمة                (8)
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  دار الكتتتتة العلميتتتة  بتتتريوت  لبنتتتا   عأمتتتد بتتت  علتتت  القلقشتتتندي  وتتتب  األعشتتتى يف ا نشتتتا (9)

 .دط  دت

 اب  جا  اخلصائ   حتقي  حممد عل  الن ار  دار الكتاب العريب  بريوت  لبنا   دت. (10)

 اب  خلكا   وفيات األعيا   ترمجت  إحسا  عباس  دار وادر  بريوت  دط  دت. (11)

 .1982  1اب  املعتز  أبو عبد هللا ب  املعتز  البدي   دار املسرية  بريوت  ط (12)

   دط  دت.3أبو عرما  عمرو ب  حبر اجلاح   احليوا   حتقي  عبد السالم حممد  ارو     (13)

الصناعت  )الكتابة والشعر( حتقي  عل  حممد الب اري  وحممد أبتو كتاب أبو  الس العسكري    (14)

 عة عيسى الباج  احلليب وشركات   القا رة  دط  دت.الفضل إبرا يم  مطب

 .1981أبو يعقوب السكاك   مفتا  العلوم  حتقي  أكرم عرما   دار الرسالة بغداد  د ط    (15)

 .2/136السيوط   ا تقا  يف علوم القراث   جالس الدي   (16)

 .1975  4اخلطية القزويا  االيضا   منشورات دار الكتاب اللبناين  بريوت  ط (17)

 .1972  دط  3الزركش   الب ا  يف علوم القراث   دار املعرفة بريوت    (18)

سيبوي   الكتاب  حتقي  وشر  عبد السالم حممد  ارو   مكتبة اخلارج   القا رة  دار الرفتاع   (19)

 .1983  1   2ابلر ض  ط

 .1991  1عبد القا ر اجلرجاين  أسرار البالغة  املدين جدة  مطبعة مدين القا رة  ط (20)

ايتتتتة  دط  دايتتتتة ود. فتتتتايز الددالئتتتل ا ع تتتتام  حتقيتتتت  د. حممتتتتد رضتتتتوا  ال                       (21)

 دت.
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دالئتتل ا ع تتام  شتتر  عبتتد املتتنعم خفتتاج   نشتتر مكتبتتة القتتا رة  مطبعتتة                        (22)

 .1969الف الة اجلديدة  دط  

دار الكتتة العلميتة  بتريوت  قدامة ب  جعفر  نقد الشعر  حتقي  د.حممد عبتد املتنعم خفتاج    (23)

 دط  دت.

  قائمة املراجع

 .1991إبرا يم رماين  الغموض يف الشعر العريب احلديث  ديوا  املطبوعات اجلامعية  اجلزائر   (24)

أبتتو عيستتى فتحتت  حممتتد معتتوض  الفكا تتة يف األدب العتتريب  دراستتات )وورئتت (  اجلزائتتر  دط   (25)

1970. 

 .1983  3  اجلزائر  ط2   1930-1900الوطنية اجلزائرية أبو القاسم سعد هللا  احلركة  (26)

 .1988  2دراسات يف األدب اجلزائري احلديث  دار اآلداب  ط                         (27)

 .1978أبو القاسم الشايب  اخلياس الشعري عند العرب  الدار التونسية للنشر  دط   (28)

 دط  دت. إحسا  عباس  ف  السرية  دار الرقافة  بريوت  لبنا   (29)

 ف  الشعر  دار الرقافة  بريوت  دط  دت.                 (30)

أمتتد بتتوقرورة  بنتتاع النستت  الفكتتري عنتتد حممتتد البشتتري ا برا يمتت   قتتراعة يف ظتتل البنيتتة واملتغتتري   (31)

 .2004املكتبة الوطنية  دار الدى  دط  

كتتتتاب  دط  اجلزائتتتر  أمتتتد اخلطيتتتة  مجعيتتتة العلمتتتاع املستتتلم  اجلزائتتتري   املؤسستتتة الوطنيتتتة لل (32)

1985. 
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 .2007-2006  1أمد طالة االبرا يم   م كرات جزائري  دار القصبة للنشر    (33)

 .1964  1أمد الشاية  أووس النقد األديب  مكتبة النهضة املصرية  ط (34)

 .2010  دار الدى  أمد شريف الرفاع   الشعر الوطا اجلزائري (35)

 .1985  1الفكر للنشر والتومي   األرد   طأمد مطلوب  الصورة يف شعر األخطل  دار  (36)

فنتتتو  بالغيتتتة )بيتتتا  وبتتتدي (  دار البحتتتوث العلميتتتة للنشتتتر والتوميتتت   الكويتتت،                    (37)

1975. 

  مطبعتتتة اامتتت  العلمتتت  العراقتتت   2مع تتتم املصتتتطلحات البالغيتتتة وتطور تتتا                     (38)

 .1986بغداد  

 .1985  1عر األخطل  دار الفكر للنشر والتومي   األرد   طالصورة يف ش                  (39)

فنتتتو  بالغيتتتة )بيتتتا  وبتتتدي (  دار البحتتتوث العلميتتتة للنشتتتر والتوميتتت   الكويتتت،                    (40)

1975. 

  مطبعتتتة اامتتت  العلمتتت  العراقتتت   2مع تتتم املصتتتطلحات البالغيتتتة وتطور تتتا                     (41)

 .1986بغداد  

جتتتتوا ر البالغتتتتة يف املعتتتتاين والبيتتتتا  والبتتتتدي   دار الفكتتتتر للنشتتتتر والتوميتتتت   دط   أمتتتتد التتتتامش   (42)

1988. 

أحممتتد أمتتد قاستتم  حمتت  التتدي  ديتتة  علتتوم البالغتتة  البتتدي  والبيتتا  واملعتتاين املؤسستتة احلديرتتة   (43)

 .2008طرابل   لبنا   دط  
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والنشتتتتر  القتتتتا رة  دط  أحممتتتتد حممتتتتد اخلتتتتوين  بالغتتتتة ا متتتتام علتتتت   دار النهضتتتتة  مصتتتتر للطبتتتت   (44)

1977. 

   دط  دت.1األمري عبد القادر اجلزائري  كتاب املواق     (45)

ا  النقتتتد واألدب )دراستتات أدبيتتة(  املؤسستتتة الوطنيتتة للكتتتتاب  ظأم ستتهام )عماريتتة بتتتالس(  شتت (46)

 .1989اجلزائر  دط  

ر املصتتتترية أمتتت  التتتدي  أبتتتتو القاستتتم  القتتتتانو  يف ديتتتوا  الرستتتتائل  حلتتت  أ تتتت  فتتتؤاد  مصتتتتر  التتتدا  (47)

 .1990اللبنانية  دط  

  أندري دي لن و  يف إنشائية الفوات  النصية  ترمجة سعد ب  إدري   دورية نواف . (48)

م ا ب   املؤسسة احلديرة للكتتاب  طترابل   لبنتا    -أنواع   -أنطيوس بطرس  األدب تعريف   (49)

 .2011  1ط

 .1984الوطنية للكتاب  اجلزائر  أنيسة بركات درار  أدب النضاس يف اجلزائر  املؤسسة  (50)

ابعزيتتتز بتتت  عمتتتر  متتت  ذكتتتر يت عتتت  ا متتتام  الرئيستتت  عبتتتد احلميتتتد بتتت  ابديتتت  د حممتتتد البشتتتري  (51)

 .2006  2ا برا يم   منشورات احلب  با مسوس  اجلزائر  ط

وين عبتتتد الفتتتتا  فيتتتود  علتتم البتتتدي   دراستتتة ررذيتتتة وفنيتتة ألوتتتوس البالغتتتة ومستتتائل البتتتدي   يستتب (52)

 .2011  3سة امل تار للنشر والتومي   طمؤس

 .1948بند توكروتشة  اامل يف فلسفة الف   ترمجة د.سام  الدروب  دار الفكر  القا رة    (53)

 .2006  2   ط2  عامل الكتة   2متام حسا   مقاالت يف اللغة واألدب    (54)
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الرقتتايف العتتريب  بتتريوت  جتتابر عصتتفور  الصتتورة يف التترتاث النقتتدي والبالغتت  عنتتد العتترب  املركتتز  (55)

 .1992  1ط

  3  كتتتوللر  متتتا النظريتتتة األدبيتتتة  ترمجتتتة  تتتدى الكتتتيالين  منشتتتورات احتتتتاد الكتتتتاب العتتترب  ط (56)

2009. 

 .1976جوليا  شارس أندري  إفريقيا الشمالية تسيري  ترمجة تون   الدار التونسية  دط   (57)

متتاع  مكتبتتة امللتتك فهتتد الوطنيتتة  حامتتد وتتاحل خلتت  الربيعتت   مقتتايي  البالغتتة بتت  األدابع والعل (58)

 .1996مكة املكرمة  د ط  

  مجعيتتة التترتاث  اجلزائتتر  1962-1925حامتتد التتواس  الستت رية يف األدب اجلزائتتري احلتتديث  (59)

2004. 

حستتتتت  إمساعيتتتتتل  شتتتتتعرية االستتتتتتهالس عنتتتتتد أيب نتتتتتواس  دراستتتتتة يف بنيتتتتتة التناستتتتتة النصتتتتت   دار  (60)

 العلوم جامعة امليناع  دت  دط.

 .1983  2حس   أدب الرحلة عند العرب  دار األندل   بريوت  ط حسا حممود (61)

 .1983  3دايل كارني    ف  اخلطابة  اململكة األردنية الامشية  ط (62)

رابتتت  تركتتت   التعلتتتيم القتتتوم  والش صتتتية اجلزائريتتتة الرتتتائرة  دار التتتدى عتتت  مليلتتتة  اجلزائتتتر  دط   (63)

1992 . 

 طليعة  دار غرية للطباعة القا رة  دط  دت.رجاع عيد  يف البالغة العربية  مكتبة ال  (64)

 .1983  2ركز جنية حممود  فلسفة النقد  دار الشروق   بريوت  ط (65)
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 .1971  1روم غرية  دار املكشوك  بريوت  لبنا   ط (66)

روما   كسوه  اال ا ات األساسية يف علم اللغة  ترمجة عل  حاكم واحل وحس  انظم  املركز  (67)

 الرقايف العريب  دط  دت.

 .1988  1مك  حسام الدي   أووا تراثية يف علم اللغة  مكتبة األجنلو املصرية  ط (68)

مكيتة خليفتتة مستعود  الصتتورة الفنيتتة يف شتعر ابتت  املعتتز  منشتتورات جامعتتة فتا  يونستت   بنغتتامي   (69)

 .1999  1ط

  دار الكتتتتاب العتتتريب  2الس ستتتتاين  أبتتتو داود ستتتليما  األشتتتعث  وتتتحي  ستتتن  مصتتتطفى    (70)

 دط  دت. بريوت  لبنا  

ستتتحر  تتتادي بشتتتري  الصتتتورة يف شتتتعر نتتتزار قبتتتاين دراستتتة مجاليتتتة  دار املنتتتا م للنشتتتر والتوميتتت    (71)

 .2011  1اململكة األردنية الامشية  ط

ستتتتليما  حممتتتتد ستتتتليما   رؤًى نقديتتتتة يف دراستتتتات أدبيتتتتة  دار الوفتتتتاع لتتتتدنيا الطباعتتتتة والنشتتتتر   (72)

 .2004ا سكندرية  د ط  

 .1983  5أوول  ومنا     دار الشروق  بريوت  القا رة  طسيد قطة  النقد األديب  (73)

 .1983  1  ط27   6يف ظالس القراث   دار الشروق  القا رة  بريوت  مم                 (74)

 .2/136السيوط   ا تقا  يف علوم القراث     (75)

 شوق  ضي   الف  وم ا ب  يف النرر العريب  مكتبة األندل   بريوت  دط  دت. (76)

 .1964  2املقامة  دار املعارك  مصر  ط                 (77)



 الخاتمة
 

380 
 

   دت.3يف النقد األديب  مكتبة الدراسات األدبية  دار املعارك  مصر  ط                 (78)

 واحل خريف  اجلزائر واألوالة الرورية  الشركة الوطنية للنشر والتومي   اجلزائر  دط  دت. (79)

لكتابتتة الفنيتتة  )األوتتوس والفتترول(  دار الفكتتر اللبنتتاين  وتتبح  اليستتتاين  الصتتورة الشتتعرية يف ا  (80)

 .1986  1بريوت  ط

 .1969  3وال  العقاد  املغرب العريب  املكتبة األجنلومصرية  ط (81)

 .1968  2  ط1طا ر درويو  اخلطابة يف ودر ا سالم  دار املعارك  مصر    (82)

الستتتتتتاب  والرتتتتتتام   ديتتتتتتوا  الطتتتتتتا ر حممتتتتتتد تتتتتتتوات  أدب الرستتتتتتائل يف املغتتتتتترب العتتتتتتريب يف القتتتتتترن   (83)

 .1993املطبوعات اجلامعية  اجلزائر  

  قستتتنطينة  3عبتتتد احلميتتتد بتتت  ابديتتت   اثرره  مطبوعتتتات ومارة الشتتتؤو  الدينيتتتة  دار البعتتتث    (84)

   دت.1ط

عبتتتتد احلميتتتتد بومينتتتتة  بنتتتتاع األستتتتلوب يف املقالتتتتة عنتتتتد ا برا يمتتتت   ديتتتتوا  املطبوعتتتتات اجلامعيتتتتة   (85)

 اجلزائر  دط  دت.

  1احلميد جيدة  ا  ا ات اجلديدة يف الشعر العريب املعاوتر  مؤسستة نوفتل  بتريوت  طعبد   (86)

1980. 

 .1964  2عبد احلميد حس   األووس الفنية لألدب  مكتبة األجنلو مصرية  ط (87)

  4عبد الرؤوك املنيادي  كنوم احلقائ  يف حديث خري اخلالئ   دار الكتة العاملية  القا رة  ط (88)

1954. 
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 زيز عتي   علم البدي   دار النهضة العربية  بريوت  لبنا   دط  دت.عبد الع  (89)

عبد الفتا  واحل انف   الصورة يف شعر بشار ب  برد  دار الفكتر للنشتر والتوميت   األرد   دط   (90)

1983. 

 .1987  1عبد القادر رمق الطويل  املقالة يف أدب العقاد  الدار املصرية اللبنانية  ط (91)

دراستتتتتات فنيتتتتتة يف األدب العتتتتتريب  مطبعتتتتتة احليتتتتتاة  دمشتتتتت   ستتتتتور   دط   عبتتتتتد الكتتتتتر  اليتتتتتاين  (92)

1972. 

عبتتتتد هللا ركيتتتتيب  األوراس يف الشتتتتعر العتتتتريب ودراستتتتات أختتتترى  الشتتتتركة الوطنيتتتتة للنشتتتتر والتوميتتتت    (93)

 .1982اجلزائر  دط  

فلستتتط  يف األدب اجلزائتتتتري  دار الكتتتتاب العتتتتريب للطباعتتتة والنشتتتتر  اجلزائتتتتر                     (94)

 دط  دت.

  1عبتتتد امللتتتك بومن تتتل  النرتتتر الفتتتا عنتتتد البشتتتري ا برا يمتتت   بيتتت، احلكمتتتة للنشتتتر والتوميتتت   ط (95)

2009. 

  ديتوا  املطبوعتات اجلامعيتة  1954-1931عبد امللك متررض  فنتو  النرتر األديب يف اجلزائتر  (96)

 .1983ئر  دط  اجلزا

  الشتركة الوطنيتة 1954-1925هنضة األدب العريب املعاوتر يف اجلزائتر                        (97)

 .1983للنشر والتومي   اجلزائر  
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العتتتتتريب احلتتتتتديث  دراستتتتتات تطبيقيتتتتتة  اجلزائتتتتتر  دط  عرمتتتتتا  بتتتتتدري  قستتتتتم ومنتتتتتاذ  متتتتت  األدب  (98)

2001. 

 العودة ودار الرقافة  بريوت  دط  دت.عز الدي  امساعيل  التفسري النفس  لألدب  دار  (99)

الشعر العريب املعاور )قضا ه وظوا ره الفنية واملعنوية( دار العودة  بريوت                        (100)

 1981  3لبنا   ط

 عز الدي  عل  السيد  التكرار ب  املرري والت ثري  دار الطباعة ا مدية  دط  دت. (101)

 .1970ملطبعة العربية للطباعة والنشر  ويدا  لبنا   عل  بوملحم  يف األدب وفنون   ا (102)

 .2005  4عل  حرب  نقد الن   املركز الرقايف العريب  الدار البيضاع  املغرب  ط  (103)

   دط  دت.1عمار الطالة  اب  ابدي  حيات  واثرره  عمار الطالة    (104)

وأعالمتتا(  ديتتوا  املطبوعتتات عمتتر بتت  قينتتة  يف األدب اجلزائتتري احلتتديث )ررذتتا وأنواعتتا وقضتتا   (105)

 .1995اجلامعية  الساحة املركزية  ب  عكنو   اجلزائر  دط  

  1عمتتتترو خالتتتتد  ختتتتواطر قراثنيتتتتة  نظتتتترات يف أ تتتتداك ستتتتور القتتتتراث   التتتتدار العربيتتتتة للعلتتتتوم  ط (106)

2004. 

 .1997  3  أدب امله ر  دار املعارك  مصر  طيعيسى الناعور  (107)

   دط  دت.3للمالي   بريوت    فاخر عاقل  معامل الرتبية  دار العلم (108)

 .1982فايز الداية  مجاليات األسلوب  مطبوعات جامعة حلة  دط    (109)

 فرحات عباس  ليل االستعمار  ترمجة أبو بكر رحاس  مطبعة فضالة  املغرب  دط  دت. (110)
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 .1992الفضيل الورثيالين  اجلزائر الرائرة  دار الدى ع  مليلة  اجلزائر  دط   (111)

ة  مقدمتتة يف علتتم الفتت  واجلمتتاس  سلستتلة علتتم التتنف   دار املكتبتتة العلميتتة  كامتتل حممتتد عويضتت (112)

 .1996  1بريوت  لبنا   ط

 .  دار النشر  دط  دتكماس عيد  فلسفة األدب والف  (113)

 .1972مالك ب  نيب  يف مهة املعركة  مطبعة دار اجلهاد  القا رة   (114)

واملعاوتري  )دراستة بالغيتة نقديتة(  مطبعتة حممد ابرا يم عبد العزيز شادي  الصورة ب  القتدماع  (115)

 .1911  1السعادة  القا رة  ط

 .   دار النشر  دط  دت  منامات الو راين ومقامات الو راين  حممد ب  حمرم (116)

 .1981حممد حس  عبد هللا  الصورة والبناع الشعري  دار املعارك  القا رة  دط   (117)

  دار النهضتة العربيتة  بتريوت  لبنتا   1   حممد حست   ا  ا تات الوطنيتة يف األدب املعاوتر (118)

 دط  دت.

حممتتد ماستتة عبتتد اللطيتت   النحتتو والداللتتة  متتدخل لدراستتة املعتتىن النحتتوي التتداليل  القتتا رة   (119)

1983. 

حممد دراج   املشرق العريب )مواق  ا مام ا برا يم (  مؤسسة عتامل األفكتار للنشتر والتوميت    (120)

 .2009  1ط

-1926الوجدانيتتتتتة يف نرتتتتتر أدابع مجعيتتتتتة العلمتتتتتاع املستتتتتلم  اجلزائتتتتتري  )حممتتتتتد مغينتتتتتة  املقالتتتتتة  (121)

 .2005(  دار الدى  ع  مليلة  اجلزائر  دط  1953
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شتعراع مجعيتتة العلمتتاع املستتلم  اجلزائتتري   دار التتدى للطباعتتة والنشتتر  عتت  مليلتتة                (122)

 .2005دط  

  دار التتدى للطباعتتة والنشتتر  عتت  مليلتتة  دط  فتت  املقتتاس يف كتتتاابت أيب اليقظتتا               (123)

2005. 

 .1984  1حممد عمارة  ا سالم واملستقبل  دار الشروق  بريوت  لبنا   ط (124)

 .1973حممد غنيم   الس  النرر األديب احلديث  دار الرقافة  بريوت  دط   (125)

   دت.1حممد الطا ر حيياوي  أحاديث يف األدب والنقد  شركة شهاب  اجلزائر  ط (126)

 .1981حممد الطمار  رريو األدب اجلزائري  الشركة الوطنية للنشر والتومي   اجلزائر   (127)

حممتتتتد طهتتتتاري  مفهتتتتوم ا وتتتتال  بتتتت  مجتتتتاس التتتتدي  األفغتتتتاين وحممتتتتد عبتتتتده  املؤسستتتتة الوطنيتتتتة  (128)

 .1992  2للكتاب  اجلزائر  ط

ضتتتتتام  و حممتتتتتد مستتتتتعود جتتتتتبا   فنتتتتتو  النرتتتتتر األديب يف اثرر لستتتتتا  التتتتتدي  ابتتتتت  اخلطيتتتتتة  )امل (129)

 .2004دار املدار ا سالم   طرابل     1 اخلصائ  األسلوبية(  

 .1988  1حممد مهداوي  البشري ا برا يم  نضال  وأدب   دار الفكر  دمش   سور   ط (130)

   دت.2حممد امليل   اب  ابدي  وعروبة اجلزائر  الشركة الوطنية للنشر والتومي   ط (131)

   دار النشر  دط  دت.احلديث   الشعر اجلزائريبوح ام حممد انور (132)

   دط  دت.2املقالة الصحفية    -                       (133)
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  1دراستتتتات يف األدب اجلزائتتتتري احلتتتتديث  مجعيتتتتة التتتترتاث اجلزائتتتتري  ط -                       (134)

2011. 

(  مجعيتتتتتتتة 1962-1925الستتتتتتت رية يف األدب اجلزائتتتتتتتري احلتتتتتتتديث ) -                       (135)

 .2004الرتاث  اجلزائر  

 حممد يوس  جنم  ف  املقالة  دار الرقافة للنشر والتومي   بريوت  دط  دت. (136)

حممتتتود ح تتتامي فهمتتت   أوتتتوس الفكتتتر العتتتريب احلتتتديث عنتتتد الطهطتتتاوي  اليئتتتة املصتتترية العامتتتة  (137)

 .1974للكتاب  القا رة  مصر  دط  

 تار عطية  علم البيا  وبالغة التشبي  يف املعلقات  السب   دراسة بالغية  دار الوفتاع للطباعتة   (138)

 .2004والنشر  االسكندرية  دط  

متتدح، ستتعد حممتتد اجلبتتار  الصتتورة الشتتعرية عنتتد أيب القاستتم الشتتايب  التتداري العربيتتة للكتتتاب    (139)

 .1984ليبيا  دط  

 النشر  دط  دت.  دار املسدي  األسلوب واألسلوبية (140)

( دراستتتة موضتتتوعية 1962-1954ورة اجلزائريتتتة يف شتتتعر املغتتترب العتتتريب )رتتتمصتتتطفى بيطتتتام  ال (141)

 .1989فنية  ديوا  املطبوعات اجلامعية  ب  عكنو   

   دط  دت.3مصطفى وادق الرفاع   وح  القلم  دار الكتاب العريب  بريوت    (142)

  34  ط2 مصتتتتتطفى العالييتتتتتا  جتتتتتام  التتتتتدروس العربيتتتتتة  املكتبتتتتتة العصتتتتترية  وتتتتتدا  بتتتتتريوت   (143)

1997. 
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  3مصتتطفى انوتت   الصتتورة األدبيتتة  دار األنتتدل  للطباعتتة والنشتتر والتوميتت  بتتريوت  لبنتتا   ط (144)

1983. 

 .1964  1مهدي امل زوم   يف النحو العريب نقد وتوجي   املكتبة العصرية  ودا  بريوت  ط (145)

 .1980  5س عا   الف  واألدب  مؤسسة نوفاس  لبنا   طميشا (146)

  1نعمتتتتتا  حممتتتتتد أمتتتتت  طتتتتت   الستتتتت رية يف األدب العتتتتتريب  دار التوفيقيتتتتتة للطباعتتتتتة ابألم تتتتتر  ط (147)

1979. 

   دار النشر  دط  دت.نور الدي  السد  القطبية اجلزائرية عند بع  الشعراع العرب (148)

  1والتحريتتتر  دار العلتتتم للماليتتت   بتتتريوت  طنتتتور ستتتلما   األدب اجلزائتتتري يف رحتتتاب التتترف   (149)

1981 . 

 .1962وال م دة  اجلغرافية والرحالت عند العرب  دار الكتاب اللبناين  بريوت  كني (150)

وجدا  عبد ا ل  الصائغ  الصورة البيانيتة يف شتعر أبتو ريشتة  دار مكتبتة احليتاة  مؤسستة اخلليتل  (151)

 .1997  1الت ارية  بريوت  لبنا   ط

 .1987  1و واحل  شعر الرورة عند مفدي مكر   دراسة فنية حتليلية  قسنطينة  طحي  الشي (152)

 املراجع األجنبية:

(153) Jean Dubois et autres, Dictionnaire du linguistique. 

(154) Spengler : the decline of the west, val. 
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 ااجم   واجلرائد: 

ا برا يمتتتت   نتتتت  ا نستتتتانية: اثالمهتتتتا أمتتتتد العمتتتتاري  نظتتتتام اللغتتتتة يف األدب ا وتتتتالح  عنتتتتد  (155)

 .2013  92واستغاثتها "أمنوذجا"  جملة احلكمة  مؤسسة كنوم احلكمة للنشر والتومي   عدد

أمتتتتد حمستتتتاس  التعلتتتتيم والرقافتتتتة يف اجلزائتتتتر ختتتتالس احلقبتتتتة االستتتتتعمارية  جملتتتتة الرقافتتتتة  اجلزائتتتتر   (156)

 .1985  65عدد

لبشتتري ا برا يمتتت   جملتتتة التتوع   دار التتتوع  للنشتتتر ح يبتتة شتتتيدخ  املتترأة يف اثرر ا متتتام حممتتتد ا (157)

 .2010  2والتومي   اجلزائر  عدد

ستتتتعدو  متتتتادي  األدب والتتتتوع  القتتتتوم  اثراع فيمتتتتا جيتتتتة أ  يكتتتتو   مركتتتتز دراستتتتات الوحتتتتدة  (158)

 .1980  1العربية  جملة دور األدب يف الوع  القوم   بريوت  ط

 القتتراث  الكتتر   دراستتة استقصتتائية  جملتتة شتتا   بتت  عبتتاس  وتتورة تعامتتل املتترأة قبتتل ا ستتالم يف (159)

 .2012  62  عدد-ابتنة-العلوم االجتماعية وا نسانية  مؤسسة الطباعة الصناعية 

 .1985  87شكري فيصل  قضا  الفكر يف اثرر ا برا يم   جملة الرقافة  عدد (160)

دار التتوع  للنشتتر عبتتد احلفتتي  بتتورد   روعتتة البيتتا  يف كتتتاابت ا متتام ا برا يمتت   جملتتة التتوع    (161)

 .2010  2والتومي   اجلزائر  عدد

عبتتد التترماق قستتوم  فلستتفة احلتتة عنتتد عفيتت  التتدي  التلمستتاين  جملتتة التتوع  )تلمستتا  عاوتتمة  (162)

 .2011  (4-3)الرقافة(  عدد
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عبتتد القتتادر فضتتيل  الرتبيتتة عنتتد ا متتام حممتتد البشتتري ا برا يمتت   جملتتة التتوع   دار التتوع  للنشتتر  (163)

 .2010  2اجلزائر  عددوالتومي   

وتية الفكتر عنتد ا برا يمت   جملتة التوع   دار التوع  للنشتر والتوميت   و   خصبتوقرورةعمر أمتد  (164)

 .2010  2اجلزائر  عدد

س  أستتت  بعتتتث الفعاليتتتة يف فقتتت  ا متتتام ا برا يمتتت   جملتتتة التتتوع   دار التتتوع  للنشتتتر جيتتتدعمتتتر  (165)

 .2010  2والتومي   اجلزائر  عدد

الشعور القوم  م  خالس القضية الفلستطينية  جملتة التوع  القتوم  و االدب عمر حممد الطالة   (166)

 .1984  فباير  3  بريوت  ط138العريب  مركز دراسات الوحدة 

متتبوك ميتتد اخلتتري  ا متتام ا برا يمتت  يف شتتعر حممتتد العيتتد اثس خليفتتة  جملتتة التتوع   دار التتوع   (167)

 .2010  2للنشر والتومي   اجلزائر  عدد

م الكتتاين  ا متام حممتد البشتري ا برا يمت   جملتة التوع   دار التوع  للنشتر والتوميت   حممد إبرا ي (168)

 .2010  2اجلزائر  عدد

حممد الصاحل الصدي   ا مام ا برا يم  وفهتم القتراث   جملتة التوع   دار التوع  للنشتر والتوميت    (169)

 .2010  2اجلزائر  عدد

ا برا يمتت   جملتتة التتوع   دار التتوع   حممتتد بتت  قاستتم بوح تتام  متت  أستتالية الستت رية يف أدب (170)

 .2010  2للنشر والتومي   اجلزائر  عدد
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حممتتد دراجتت   ا وتتال  العلمتت  ومكانتتت  يف الت ديتتد ا ستتالم  عنتتد ا متتام ا برا يمتت   جملتتة  (171)

 .2010  2الوع   دار الوع  للنشر والتومي   اجلزائر  عدد

أدب ا برا يمتتت   جملتتتة الواحتتتات للبحتتتوث حممتتتد منصتتتوري  بالغتتتة الفتتتوات  واخلتتتوامت النصتتتية يف  (172)

 .2007  2والدراسات  املركز اجلامع   غرداية  عدد

مستتعود فلوستت   مقيتتاس الرجولتتة والعظمتتة يف نظتتر ا متتام ا برا يمتت   جملتتة التتوع   دار التتوع   (173)

 .2010  2للنشر والتومي   اجلزائر  عدد

 الرسائل اجلامعية: 

 اثرر الشتيو البشتري ا برا يمت  واألمتري شتكية أرستال   بشري فايد  قضا  العرب واملستلم  يف (174)

 .2009/2010  جامعة منتوري  1دراسة ررذية وفكرية مقارنة   

عبتتد الكتتر  بووفصتتاك  األبعتتاد الرقافيتتة واالجتماعيتتة والسياستتية يف حتتركو حممتتد عبتتدو وعبتتد  (175)

 .9719-1996  جامعة تون  األوىل  1احلميد ب  ابدي   أطروحة دكتوراه   

 نتتتتد ستتتتعدوين  قتتتتراعة ستتتتيميائية متتتتدينو  منشتتتتورات النتتتتادي األيب  جامعتتتتة منتتتتتوري  قستتتتنطينة   (176)

 .2001اجلزائر  

  أطروحتتتتة 2006/2005عبتتتتد الستتتتالم ضتتتتي   الكتابتتتتة األدبيتتتتة عنتتتتد أيب القاستتتتم ستتتتعد هللا   (177)

 .مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب احلديث

(  1931/1954)موضتتتتتتتوعاهتا وخصائصتتتتتتتها )عيستتتتتتتى متتتتتتتدور  اخلطابتتتتتتتة يف النرتتتتتتتر اجلزائتتتتتتتري  (178)

 .  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب احلديث2004/2005



 الخاتمة
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 كماس قادري  الرتكية النحوي يف اآل ت املدنية يف القراث  الكر   رسالة ماجستري. (179)

 رية ملنهم التغيري عند حممد البشري ا برا يم   أطروحة دكتوراه.ظحممد مرما   األس  الن (180)

حممتتتتد مرمتتتتا   املقتتتتتاس يف أدب مصتتتتطفى وتتتتتادق الرافعتتتت   رستتتتتالة املاجستتتتتري يف األدب العتتتتتريب  (181)

 .1987احلديث  

  متت كرة مقدمتتة (1979-1929رتتتة  نرتتر الشتتيو البشتتري ا برا يمتت  يف فتترتة )و حممتتد العيتتد ر (182)

 .لنيل درجة املاجستري

 املعاجم:

 .1960  3  ط1اب  منظور  لسا  العرب  دار وادر  بريوت  جملد (183)

 .1952  2حم  الدي  فريوم أابدي  القاموس ا يس  مادة )ك ي(  مكتبة مصطفى البايب  ط (184)
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