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 شكر وامتنان:

 بسم هللا و الصالة و السالم على رسول هللا

مّنه ،ثّم أستغّل هذابداٌة أحمد هللا جّل وعال على توفٌقه و   

المقام الكرٌم ألتقّدم بالشكر الجزٌل واالمتنان الجمٌل إلى    

 أساتذتً الكرام ،و فً طلٌعتهم أستاذي المشرف الدكتور خالد 

ٌّمة ،وعلى   عٌقون على كّل ما قّدمه  من نصائح و توجٌهات ق

 صبره وحرصه على إتمام هذا العمل فً أفضل صورة ممكنة.

ً أن أشكر كّل من قّدم لً ٌد المساعدة ،و ساهمكما ال ٌفوتن  

ٌّبة فً إنجاز هذا العمل المتواضع  و لو بالكلمة الط

 

لكم منً فائق التقدٌر و االحترام.                                      

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء:

 

 إلى الوالدٌن الكرٌمٌن أطال هللا بقاءهما .

 إلى كّل من عرفنا فأحّبنا فً هللا و أحببناه .

 إلى جمٌع أساتذتً فً كل أطوار التعلٌم

إلى من أنار لنا الدرب فً أحلك الظروف ،وأضاء لنا الطرٌق فً 

ٌّة.  أكثر لٌالً الجزائر ظلمًة علماء الجمع

 

 إلٌكم جمٌعا أهدي هذا العمل المتواضع.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٌّة العلماء" أهدي هذه السطور إلى إخوا نً أعضاء جمع  

ألّنهم أصحاب الفضل و المزٌة،فً تكوٌن جانب كبٌر من   

العقل الجزائري ،وفً تحضٌر رّواد الّثقافة فً البالد"   

 

 مالك بن نبً
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  لقد عرفت الجزائر على مدار أزٌد من مائة وثالثٌن عاما أصعب أنواع االحتالل على اإلطالق           

 ،إذ استهدف ضرب المجتمعرطان من بٌن أنواع العلل المهلكة شّبهه محمّد البشٌر اإلبراهٌمً بالسّ 

ًّ فكري حمل لواءه جماعة من  يالجزائر فً ثوابته و أصوله،مما استدعى تدّخال عاجال بطابع ثقاف

كانت  منزلتهم  و من غٌاهب الجهل و الّظالم ،   هانتشال فً سبٌل  العلماء  الذٌن بذلوا الغالً و النفٌس 

 القمر من سائر الكواكب. كمنزلة  منه 

 

لعّل ، فً مختلف العصور حّظ وافرأخذوا منه بفً العلم و م رجاال رسخواعد  ال ت   الجزائرف

ٌّة العلماء  لمثقّفون المصلحون الذٌنولئك اأو أبلغهم صٌتا  أكثرهم شهرة   اجتمعوا تحت لواء جمع

حاولوا  ، ممن من القرن الماضً نجمها فً مطلع الّثالثٌناتالمسلمٌن الجزائرٌٌن، التً سطع 

ًّ ٌنبنً بناء ص ٌكون مبدؤه تحرٌر العقول من  دٌث،علٌه الفكر الجزائرّي الحرح فكرّي ثقاف

ٌّة الجهل ظ  ومنتهاه تحرٌر الجزائر أرضا و شعبا.  وقٌد االستعبادالم

 

ٌّة العلف وعلٌه ٌقتضً  وعبرء المسلمٌن الجزائرٌٌن حدٌث ذو دالالت ماالحدٌث عن جمع

ٌّات الجسام تها العظام ، بعٌدا عن لغة لرجاال الّتذكٌر  بتارٌخ الجزائر النضالً ، ومنه التضح

فً تارٌخ الجزائر،  فارقة   انتقالٌة   شّكلت فترة  افة، فً مرحلة حاسمة الّسالح ،إّنما بلغة الفكر و الّثق

ٌّة انتقل خاللها الشّ  ٌّته الحضار ٌّته و هو عب الجزائري من فوضى اجتماعٌة كادت تعصف بشخص

نً و اجتماعً، كان بمثابة األرضٌة الّصلبة التً و رصٌده الّثقافً إلى نظام فكرّي ووعً دٌ

ٌّون ، وتوارثوها جٌال بعد جٌل.  انطلق منها الجزائر

 

ٌّة   ٌّة وعإلى الوجود كحركة ذات رظهرت الجمع ٌّة سالة ثقاف ٌّةلم تهدف إلى  واجتماع

ٌّة للمحتّل المستبدّ ثقافة الحماٌة الجزائري من الّذوبان فً   إلى الجاّدة،حٌث ، والعودة بهالغرب

ٌّة اإلسالمٌّ  ٌّة، دون منع الّتفتّ  ةالٌنابٌع األولى لثقافته العرب  ه، وما بلغح على ثقافة اآلخراألمازٌغ

 لم ٌكن ثّمة تعارض مع الّشرع و العرف. ، ماالمختلفةفً مٌادٌن العلم من تطّور 
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ٌّةلموضوع   اختٌاريإّن  ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن جمع   ، مع الّتركٌز على الجوانب الفكر

ٌّة ثقافٌة محضة،، مرد  فٌة فً مشروعها اإلصالحً و الّثقا مع الّتذكٌر بتراث  ه محاولة دراستها من زاو

لتستحّق أكثر من بحث، و لتحتاج إلى مزٌد من الّدراسات   حاب الفضل فٌها، ثّم إّنهااألّمة، و الوفاء ألص

ٌّة ل أن هذا الّتراث باإلمكان  إذا ما علمنا مختلف الجوانب التً اشتغل علٌها علماؤها ،و الّتحلٌالت العلم

ٌّة ، ٌّة ، أدب ٌّة ، فكر ٌّة ،اجتماعٌة، دراسته من زواٌا عّدة ، ثقاف ٌّة  دٌن ٌّة أو حّتى أنثروبولوج ٌّاس س

ٌّة  .باعتبارها حركة مٌدان

رورة الّدراسات التً اهتّمت بهذه الحركة تجعل بالضّ لمتعّددة ، و المجاالت المختلفة هذه الجوانب ا

ٌّة  لم مثال  إذا ما قارّناها بالّتراث الغزٌر الذي توارثناه عنها ، فالخطاب الّثقافً -على كثرتها –غٌر كاف

ٌّاسً أحٌانا ، و أحٌانا أخرى فً ٌ   ًّ س تناول مستقاّل عن المجاالت األخرى ،بل تّم تناوله فً إطار تارٌخ

ًّ أو   أدبً ، مّما جعل الجهود المبذولة فً هذا المضمار تتوارى خلف هذٌن األصلٌن.إطار دٌن

 

ٌّة بنوع من االستقاللٌة عن تناو  آثرت   هذا  ، والمجاالت األخرىل الخطاب الّنقدي الّثقافً للجمع

ٌّة فٌهاالتمظ بها من باب محاولة استنباط ٌمنعنً حتما من االستعانة لم  ٌنطوي مثال الّتارٌخ ف ،هرات الّثقاف

ٌّة ال مفّر من الوقوف عندها لمعرفة المالبسات التً أسهمت فً إنتاج  ٌّة ، ومحّطات فكر على حقائق ثقاف

ٌّة تستحّق الّدراس ّن األدبإ ،كماب الخطاهذا النوع من  جّد قرٌبٌن من ة كانوا وعلماء الجمعٌّ  ةظاهرة ثقاف

ٌّة ، نتحّدث هنا عن أهّم أعالمها بدءا باألب الّروحً عبد هذا الحقل، فكتاباتهم غالبا ما اتسمت بلم سة أدب

 األدب، وصوال إلى الّطٌب العقبً اللّغة و  بمحّمد البشٌر اإلبراهٌمً أحد رّواد  مرورا، سٌالحمٌد ابن باد

ٌد آل  محّمد الع و الّشاعر الفذّ دنً ،و العربً الّتبسً ، و المبارك المٌلً ، و الموسوعً أحمد توفٌق الم

ٌّة حٌث التخّصص العلمً  خلٌفة و غٌرهم، مّما ٌدّل على حسن انتقاء أعضائها اعتمادا على الكفاءة العلم

ٌّة،و التنّوع الّثقافً   عن تجلًّ هذه األشكال الّثقافٌة فحاولت الكشف  وهو الشرط األساسً لنجاح أٌة جمع

ٌّة و غٌرها همخطاباتوكٌف تتحّرك و تشتغل فً   .األدب

 

 :ن الّتساؤالت منهاارتكز جوهر بحثً على اإلجابة عن جملة م

ٌّة التً رّكزت علٌها  ٌّة فً سبٌل بناء الحضارة الما هً األبعاد الّثقاف ٌّة فً دعوتها اإلصالح جمع

ٌّة ٌّة و الفكر  ؟ الجزائرٌة الحدٌثة و بلورة بنٌتها الّثقاف
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ٌّة المعاصرة لها؟ أٌن  تكمن أوجه االئتالف و االختالف بٌنها و بٌن الحركات الّثقاف

هذا  صقل العقل الجزائري الحدٌث، وما  موقعإلى أّي مدى أسهم اإلصالح الّثقافً فً  ثمّ 

ٌّة الجمعٌة ؟ ً المنهج اإلصالحً الذي تبنتهفالبعد  وهل ٌشّكل الّدٌن حقٌقة  عامال منافٌا للمدن

  ؟.الحدٌثة

ٌّة فً  لإلجابة ٌّة لعلماء الجمع ٌّة و الّتطبٌق عن هذه الّتساؤالت وغٌرها،آثرت أن أنطلق من الجهود النظر

سبٌل اإلصالح الّثقافً ، استنادا إلى مواقف و أقوال وكتابات أهّم أعمدتها ، وإلى بٌانها الّتأسٌسً  وأهّم 

ًّ  ها مقّوماته ،بغٌة الكشف عن معالم مشروع و منهجها فً ذلك ، ووسائلها المستخدمة الفكرّي الّثقاف

ٌّارات المعاصرة لها.  لتحقٌقه ، مع المقارنة بٌن أفكارها وأفكار الت

 

 .ثّم ثالثة فصول و خاتمة ،اقتضت طبٌعة الّدراسة أن نقّسم البحث إلى مقّدمة و تمهٌد

ٌّة و تأسٌسها ، تناولنا  مع هور ولى و عوامل الظّ خالله على اإلرهاصات األفوقفنا  فً التمهٌد نشأة الجمع

ٌّة.ذكر أهّم المبادىء و األهداف   ،باإلضافة إلى الم البسات و الظروف التً نشأت فٌها الجمع

 

 تطّرقت   مم  االضاارا اإلصالح الّثقافّي كاستراتيجّية لبناء األأوالها ب: أّما فصول البحث فقد عنونت  

مفهوم الّثقافة من ك التً احتجت إلٌها فً بحثً و التً مّثلت محور الّدراسة أهّم المصطلحاتخالله إلى 

ٌّة المصطلح بهدف بٌان  ٌّة و الغربٌة على الّسواء مدلوالته باب إشكال ،كما تناولت فً الّدراسات العرب

 الثقافًألنتقل بعدها إلى الخطاب النقدي ،من منظور بعض المفكرٌن فً الشرق و الغرب  مدلوله

قة الثقافة باإلصالح عال تطّرقت إلى  دٌد مصطلحً الخطاب و النقد كماصائصه ،من خالل تحوخ

، و الفرق باإلضافة إلى الخطاب و الثقافة ،وفٌه الثقافة و المجتمع ، و اإلصالح و معانٌه  االجتماعً ،

ٌّة ٌّة بٌن الثقافة العرب ٌّة و الثقافة الغرب ٌّة  اإلسالم ٌّة لعلماء الجمع  .ألختم الفصل بالمقاومة الّثقاف

ين ا اإلصالح جممعية العلمماء الممسلممين الجزائريّ فاخترت له عنوان: الّثانً أّما الفصل

ٌّة  ،أثناء ،تناولت خالله الحٌاة الثقافٌة فً هذا البلد قبل ،الّثقافي في الجزائر و بعد ظهور الجمع

غة ها ،حٌث تطّرقت إلى اللّ ح التً سعى العلماء إلى البدء منصالوانتقلت بعدها إلى  مجاالت اإل،

ٌّة قافة ، و إلى الّدٌن كمكّون أنثروبولوجًكحامل للثّ  ، فالتاّرٌخ و أثره فً الحفاظ على القوم
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ٌّة ، و الّتراث و الحدا خطاب الهٌمنة و القابلٌة نقد ثة ،و،ألصل إلى الخطابات النقدٌة الثقافٌة كخطاب الهو

ٌّةلال  .ستعمار، باإلضافة إلى األدب كظاهرة ثقاف

 

ٌّة كاستر ٌّة اأّما آخر الفصول فقد وّجهت اهتمامً خالله إلى المنهج الذي اّتخذته الجمع تٌج

و المناهج المتبعة فً ذلك على المستوى الدٌنً لإلصالح، و فٌه األسالٌب و الوسائل المستعملة ،

باإلضافة إلى شروط  ،،وكذا المستوى الوطنً الثورياإلصالحً،و المستوى التعلٌمً و التربوي

، لمعرفة مدى رٌن لهم فً صورة مالك بن نبً الحضارة عند علمائها بالمقارنة مع المفّكرٌن المعاص

ٌّة، قدٌما ونجاح هذا المشروع من الناحٌ الممنهج و كان عنوان الفصل :حدٌثا،تٌن النظرٌة و العمل

 اإلصالضي الثقافي للجممعّية.

فً الختام إلى حصر أهّم النتائج  المتوّصل إلٌها ، باإلجابة عن مختلف الّتساؤالت المطروحة   صل لن 

ٌّة المتمّثل فً الجانب الّثقافً  .بغٌة إعطاء نظرة واضحة المعالم عن الوجه الخفً للجمع

 

، و هو المنهج الذي ٌستدعً ج الّتحلٌلً الّنقدي فً الّدراسةمع اإلشارة إلى أّننا اتبعنا المنه

ٌّة ، مع اعتماده عل ٌّة و الّنفسٌة ، و الّثقاف  وبالّتالً كانالٌب التحلٌل و المقارنة،ى أسالّدراسات االجتماع

 المنهج الذي اقتضته الّدراسة.

عة من الباحثٌن الذٌن اهتّموا بتراث واستعنت فً هذه الّدراسة بمجموعة من الكتابات لمجم

ٌّة ،  ٌّة بحثه،نذكر على سبٌل المثال أبو القاسم سعد هللا شٌخ المؤّرخٌن الجزائرٌٌن  كل  الجمع من زاو

عمامرة الذي ،و تركً رابح خصوصا من كتابٌه تارٌخ الجزائر الثقافً ، و الحركة الوطنٌة الجزائرٌة

ٌّة و أ ٌّة عمالها و أعالمها،و باألخص فً كتابه التعلٌم القومحصر جّل أعماله حول الجمع ً و الشخص

ٌّة) ، وله  فً أربعة مجلّدات و عّمار طالبً  الذي جمع آثار اإلمام ابن بادٌس(، 1391-1391الجزائر

تلمٌذ  ّشٌبانالملك مرتاض ، و عبد الّرحمن  شكر، دون أن ننسى عبدذكر فت  جهود مبذولة حول الجمعٌة ت  

ٌّة،مجلّتً الشهاب و البصائر  باإلضافة إلى  غٌرهم،ابن بادٌس و آراء  كما تطّرقت إلى لسان حال الجمع

خصوصا فً كتابه مشكلة الّثقافة ، كما ال بعض المفّكرٌن حولها و نظرتهم إلٌها فً صورة مالك بن نبً 

ٌّة آخرها رسالة الّطالبة أحالم بالولً ،أدب المقال عند  ٌفوتنً ذكر استعانتً ببعض الرسائل الجامع

 م4112 -عٌون البصائر أنموذجا –البشٌر اإلبراهٌمً 
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ٌّة العلماء بالّدراسة ، إاّل إّن هذا  و رغم غنى المكتبات بالّرسائل و الكتب الّتً تناولت جمع

ٌّة  منها ما ٌتعلّق بتداخل القضاٌا ،البحث اعترضته كغٌره من البحوث بعض الّصعوبات مع  الثقاف

 .منها ما ٌتعلّق بضٌق الوقت  غٌرها من المجاالت ، و

 

ح الذي أتاكر و االمتنان و التقدٌر ألستاذي الدكتور خالد عٌقون ،ختاما أتقّدم بخالص الشّ 

ٌّة  ً  لً الفرصة لولوج مجال البحث العلمً من بّوابة أهم ّ حركة ثقاف  فً الجزائر، و الذي ذلّل ل

مة ، و صبر كّل ما قّدمه من دعم معنّوي ، و توجٌهات قٌّ و قاسمنً إنجاز هذا البحث ب   اب الصع

ال متناهً ، كما أشكر كل من ساعدنً من قرٌب أو بعٌد فً إنجاز هذا العمل المتواضع وال 

ٌفوتنً أن أتقّدم بخالص االمتنان ألعضاء لجنة  المناقشة  على تفّضلهم بقراءة هذا العمل و عملهم 

ٌّمة خدمة  التوجٌ و       على إسداء المالحظات   و إثراءا له. هات الق

 

محّمد دٌدان                                       

 م  4119جوان42فً:
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 النشأة و الغاٌات.جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن التمهٌد:

 النشأة و التأسٌس 1 

خها ، و تشوٌه عرفت الجزائر أصعب استعمار على مّر األزمان سعى جاهدا إلى محو تارٌ    

ٌّتها، إضافًة إلى األطراؾ أدرك أن  استعمار متعّدد   إّنهبلب أرضها و استباحة عرضها،است هو

ٌّة  بٌل األوحد  السّ  ٌّة و اللّؽو وزرع  ، فٌهمللّسٌطرة على الجزائرٌٌن هو إثارة الّنعرات العرق

ٌّة  عن طرٌق عمبلء له اشترى ذممهم و ضمائرهم إنشاء  مما اقتضى ضرورة   ، مشكبلت ثقاف

ٌّة مضاّدة لهذا المدّ  ٌّة وطن فكانت  ، الّتوّجهاتا تعّدد المشارب وشترط فٌهٌ   ،االستعماري  جمع

ٌّة العلماء المسلمٌن  أومض فً نفق الجزائر  بمثابة  نور سها التً كان تؤسٌ ٌنالجزائرٌّ جمع

ٌّةً الم   ٌّةً  ظلم ، مع ما رماها به بعض الجهلة من كونها جمع ٌ   دٌن أن ترتقً إلى مصاؾ مكنها ال 

ٌّة. ٌّات الثقاف  الجمع

 

ٌقتصر على  الجمعٌة الٌد المّرات أّن عمل أقّر اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً فً عد       

ٌ  ، بل ٌتعّداه  إلى مجال اإلصبلح  الّدٌنً فحسبالمجال الّدعوي  عّد مٌدانا االجتماعً الذي 

ً  م   إذ ال  ،المجال الّثقافًفً مجموعة من المجاالت من بٌنها  األطراؾ ٌقتضً التدّخل ترام

ٌّة فً الّظروؾ اصبلح للمجتمع إالّ إذا صاحبه تطّور  ٌّة  و الّسٌاس ٌّة ، و االقتصاد         لّثقاف

ٌّة ، و ٌّة علو الّنفس ٌّة   بمقاٌٌس   ى عاتقها ، بهدؾ بناء وطن هً مجاالت تؤخذها الجمع حضار

ٌّة فً كنؾ الّثق ٌّةعالم ٌّة األمازٌؽ ٌ  "،افة اإلسبلمٌة العرب ٌّها اإلخوان من الؽلط أن  ٌّة أ قال أّن جمع

ٌّة ٌّة دٌن ، و من  إلصبلح بالمعنى الذي عرفه الّناساٌنحصر عملها فً ، ٌجب أن  العلماء جمع

و صرعى الجهل من أّنها خرجت عن مدارها  العقولفروع هذا الؽلط ما رماها به مرضى 

ٌّة تعمل من أّول ،فً بعض شإون الحٌاة ؼٌر الّدٌن حٌن زّجت بنفسها  و الحقٌقة أّن هذه الجمع

إلسبلم و كّل ذلك ذلك ٌسع ا وكل   ٌنً و اإلصبلح االجتماعًٌوم من تكوٌنها لئلصبلح الدّ 

وإذا كانت دائرة األّول   موضوعها ، و قانونها ، فاإلسبلم دٌن و اجتماع و ،ٌسعه مدلولها 

األطراؾ ، وإّن اإلصبلح الّدٌنً ال ٌتّم إاّل باإلصبلح  ، فإّن دائرة الّثانً واسعة   حدودةً م

 1االجتماعً..."

                                                           
181، ص1997، الجزائر 1، دار الؽرب اإلسبلمً،ط1أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1
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ٌّة، ودرجة النظر الذي  هذا الكبلم بعد   إّكدٌ          ٌّز علماء الجمع أن بعد  ،ً بلؽوهاالوعً التم

ٌّة فً ع  اإلمراحل ال تجاوزوا ٌّة ، إذ من المعلوم  اترؾ الحركجبار ٌّات اإلصبلح أّن  و الجمع

ٌّة   ٌّة  أ ٌّة أم ثقاف ٌّاس ٌّة كانت أم س ٌّة دٌن بشكل أو بآخر بحركات  ر واضح  ٌسبق ظهورها تؤث  جمع

   قاسمها العادات أخرى سابقة عنها أثبتت نجاعتها فً ظروؾ مماثلة لظروفها ، و فً ببلد ت  

ٌّة نف  .سهاو الّتقالٌد و البنى الّثقاف

 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن أن تشذ          الخطوات فكانت  ،عن هذه القاعدة  لم ٌكن لجمع

األولى ، وكان ذلك  ةقبل الحرب العالمٌّ  حسب ترجٌح جمع من الباحثٌن األولى لظهورها 

متمّثبل فً شخص  فً أعقاب الّزٌارة التً قام بها أحد أعبلم النهضة   م1991بالّتحدٌد سنة

ٌّا و ربط  عٌد بفضلها أ   زٌارة   ، *الشٌخ محّمد عبده ٌّا باألّمة العربٌّ الجزائر حضار ة ثقاف

ٌّة جمعاء، ٌّة ٌومئذ من خبلل  واإلسبلم ٌّز المنطقة العرب   وضع الجزائرٌٌن فً الجّو العام الذي م

ٌّة  ّو الذي منعه عنهم االحتبللذلك الج ٌّة و حضار ٌّة و علم  ففّوت علٌهم بذلك موجات ثقاف

 لسه  ٌلن ٌطول فً الجهل أمدها ،ى المجاالت ، قاصدا من وراء ذلك أقطعها أشقّاإهم فً شتّ 

 ل الكبٌر فً دفع عجلة اإلصبلح ،حٌثكان لهذه الّزٌارة الفضف ،إحكام الّسٌطرة علٌها علٌه 

اإلصبلح وفقا لؤلسس التً جاء بها محّمد عبده ، ولم  تدعوا إلىظهرت على إثرها فئة مثقّفة  

ٌّة المعاصرة لهم، حٌثالتً كانت تربطهم بالحرنكر علماء الجمعٌة هذه العبلقة ٌ    كات اإلسبلم

ٌّة ، وذكر منها الّزعٌمٌن محّمد عبده     اعترؾ ابن بادٌس نفسه ٌوما بتؤّثره بالجامعة اإلسبلم

ٌّة من خبلل مجلة الجزائ ةٌر كبٌر على الحركة اإلصبلحٌّ و رشٌد رضا الذٌن كان لهما تؤث ر

ٌترقّبون كان لها قّراء دائمون فً الجزائر خٌرة التً هذه األ،، وجرٌدة المنارالعروة الوثقى

و الّروحً الوحٌد الذي ٌربطهم  الفكريّ  مّثل لهم المدد  وصولها بشؽؾ كبٌر ألنها كانت ت  

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن:"بقوله  البشٌر اإلبراهٌمً ، وهذا ما ٌإّكده1بإخوانهم   إّن جمع

                                                           
،أحدرهىز (،عالن دٌي و فقٍه و هجّدد إسالهً هصريم6191 - م6481( )هـ6161 - هـ6611)محّمد عبده                        *

التجدٌد و الٌهضت و اإلصالح فً الىطي العربً قاطبت،ساهن رفقت جوال الدٌي األفغاًً فً إًشاء حركت فكرٌّت تجدٌدٌّت فً أواخر 

القرى التاسع عشر،و بداٌاث القرى العشرٌي،تهدف إلى القضاء على الجوىد الفكري ،و بعث الّروح اإلسالهٍّت لوىاكبت تطّىراث 

قع وٌكٍبٍدٌا الوىسىعت الحّرة،وٌقال إى فكرة التجدٌد استلهوها هي الجسائر،هتوثال فً الحركت السٌىسٍّت فً هستغاًن هى العصر:ٌٌظر،

 و كتاب اَجروهٍّت و شروحها الوقّررة فً األزهر.

 
11،ص1999(،القاهرة،ٌنظر محّمد زرمان ، فلسفة التجدٌد اإلسبلمً )أنموذج الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً(،دار الّصحوة ،)دط 1 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1266%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1323%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1849
http://ar.wikipedia.org/wiki/1905
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عّززها من قبل الكّتاب الفرنسٌٌن الذٌن ٌ   لها ما ، شهادة  1مدٌنة بالكثٌر لرضا و لمجلّة المنار"

ٌّة     ٌكادون ٌجمعون على أّن الفكرة لدى العلماء الجزائرٌٌن ، لها عبلقة بالحركات اإلصبلح

ٌّة فً الشرق األدنى.و الجامعة   اإلسبلم

 

ٌّة ، أمّ كانت هذه اإلرهاصات األ        ا الخطوات األولى فً هذا فً هذا ولى لتؤسٌس الجمع

ع م،حٌن كان ٌجتم1911المضمار فكانت هناك فً البقاع المقّدسة ، فً موسم الحج من سنة 

 بهدؾ دراسةاإلبراهٌمً ومحّمد البشٌر  عبد الحمٌد ابن بادٌسن من خٌرة أبناء الجزائر،اثنا

قترحة من بٌن الحلول الم  ى المٌادٌن و أهّمها المٌدان الّثقافً ، فكان فً شتّ أوضاع الجزائرٌٌن 

ٌّا ض ٌّة مبدئ ٌّة و الّثقاف ٌّام بنهضة شاملة و عاّمة تستهدؾ التؽٌٌر فً البنٌة الفكر        رورة الق

ٌّة ، وال ٌكون ذلك متا فع شر العلم الّصحٌح السلٌم من الّشوائب ،ور  إاّل إذا ن  حا و االجتماع

وكّنا التً تقود الشعب الجزائري الحقا نحو الّتحّرر" سس  ٌّدت المدارس لتكون األ  الجهل ،وش  

  نجتمع فً اؼلب اللٌّالً اجتماعا خاّصا ال نتحّدث فٌه إاّل عن القطر الذي ٌجمعنا وهو الجزائر

ٌّته وماو قسنطٌنة ، و اآلالذي ٌضّمنا و هوالبلد  إعداده للّتحرٌر،فكّنا ل التً تملإ نفوسنا فً ترق

ٌ  نشر أعبلمه وجمع أّنه ال وسٌلة لذلك إاّل العلم ت  ن      صّور الخواطر لً ثّم ت   ظبلمه   نقشعالجهل 

 .2قبلما تتشقّق على الكتابة..."تتفّتق على العربٌة و أ شء،وألسنةً شاد للنو له مدارس ت  

الضخم فعاد من وضع الخطوط العرٌضة لمشروعه  باشرلم ٌنتظر اإلمام ابن بادٌس كثٌرا لٌ

ٌّة لتقّدم المشروع ، وبداٌة عامه إلى الجزائر ، ولحقه البشٌر بعد ذلك  بسبع سنوات كانت كاف

مع عودة العلماء و الّطبلب الذٌن هاجروا  أٌضا ظهور أهّم المعالم، فكانت لعودته التً تزامنت

لبا للعلم و التثقٌؾ، و طلبة ابن بادٌس الذٌن أكملوا معلوماتهم فً جامع الزٌتونة األثر البالػ ط

        صار اإلبراهٌمً المساعد األّول ت بمثابة المدد الذي جاءه لوقته، ففً نفس القائد إذ كان

 و الشرٌك الّشرعً فً اّتخاذ القرارات بالمشاركة بالّرأي و الّتفكٌر و الّتقدٌر و الّدعاٌة 

روس و المحاضرات فكانت الد   وانطلق العمل الفعلً فً تحضٌر األذهان إلى الّنهضة الكبرى،

لماء لؾ مٌل التً سعى العاألولى فً مسٌرة األاإلمام اإلبراهٌمً بمثابة الخطوة  الّتً ألقاها 

ٌّة  بلوغ خّط النّ لقطعها ل وعلٌه كان لهإالء المصلحٌن الٌد الّطولى  واالستقبلل   هاٌة حٌث الحر

                                                           
ٌّة) ٌّة الجزائر 186،ص1991،الجزائر،4،دار الؽرب اإلسبلمً، ط1(،ج1999،1919أبو القاسم سعد هللا،الحركة الوطن 1 

.149،ص5أحمد طالب اإلبراهٌمً، آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 2 
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استقام الّصدد، وتبلحق المدد، وكانت من ..."حٌث فً وضع الحجر األساس لهذه الجمعٌة

ما ٌكون من الّصٌحة رّجت الّنائم ،ومن أعمالنا  -ٌقول اإلبراهٌمً –أصواتنا مسموعة 

تلك بداٌة الّنهضة  عة ما ٌكون من الرّوافد انصّبت فً الّنهر فجاشت ؼواربه،وكانتمجمو

ٌّة بتمام معانٌها"بجمٌع فروعها، و الّثورة الفكر
1 

 

ٌّا ٌّة كان ثقاف ٌهدؾ إلى تحقٌق النهضة  فكرٌا المدقّق فً هذا الكبلم ٌكتشؾ أن مشروع الجمع

ائري و دفعه ذلك ٌكمن فً إٌقاظ همم الشعب الجز ،وأّن السبٌل األوحد إلنجازبجمٌع فروعها

ٌّدلم ٌكتؾ العلماء بانحو العلم والتثقٌؾ،و الوقت المناسب اختاروا  بل لّم الشمل، و لّتخطٌط الج

الذي كان منشؽبل حدث ذلك فً لحظة ؼفلة من المحتّل ،فخّططاتهم من أجل بلوغ الكماللتنفٌذ م

 الّشعب الجزائري  مساعدة من إلى تً احتاج فٌها الالؽالب بالحرب العالمٌة األولى فً 

وبالّتالً لم ٌكن فً صالحه تعكٌر صفو العبلقات معه،بل على الّنقٌض من ذلك سعى إلى 

ٌّة ، وذاع  ٌّة األولى حّتى رسخت جذور الجمع استئبلفه واستمالته،وما انتهت الحرب العالم

الّصؽٌر قبل الكبٌر،و المرأة قبل الّرجل  ها والتّؾ حولهاصٌتها، وارتكزت فً الّصدور تعالٌم  

دها وأفً الّسكوت، ألّن  محاولة  االستمرار   االحتبلل إاّل لها و دعما لمشروعها، فلم ٌجد  حماٌةً 

ًٌّة  خطوةً  كانت تشّكل ٌّته بٌن األممتصٌب  من الممكن أن انتحار   ه فً مقتل ، وتطعن فً شرع

ٌّة الرأي ، والم   ًّ وهو الذي طالما تبّجح  بحر ٌّة و الّتطّور فً مستعمراتهق   ض دما نحو المدن
2. 

 

ٌّة، فوضع كّل واحد منهم تصّورا فً هذه البداٌات سلك العلماء طرٌق االجتهادات الفر         د

ًّ ثقافً و المدارس ة ، كانت المحاضرات و الّصحافة،و الّنوادي الّثقافٌّ  ثريّ  لبرنامج إصبلح

طؾ ثمار هذه الجهود كان ٌستلزم تتوٌجها بعمل ، ولكّن قسائل دعاٌة لهو بمثابةوالمساجد 

  ٌ  ًّ ٌّة"،وّحدها جماع إّنما ٌنهض و ٌرتقً بها إلى مصاؾ األعمال التً تكتسً طابع القانون

جماعة منّظمة وإذا كانت لهم ورسوله ، وإذا كانت لهم القّوة ،سلمون بمقتضٌات إٌمانهم باهلل الم

 وتنهض لجلب المصلحة، ولدفع المضّرة ،متساندة فً العمل عن وتتآزردّبر وتتشاور فّكر، و ت  ت  

                                                           
149،ص5،جالمرجع السابق   1 

141ص نفسه، 2 
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ن قد زاره بمدٌنة وفً هذا ٌروي الشٌخ اإلبراهٌمً أّن اإلمام ابن بادٌس كا1فكر و عزٌمة"

ٌّة باسم اإلوأخب م1914سطٌؾ سنة  ا ون مركزهخاء العلمً، ٌكره عن عزمه تؤسٌس جمع

قارب بٌن مناهجهم جهودهم،وت  د وحّ ت  تهدؾ إلى جمع شمل العلماء، والّطلبة و مدٌنة قسنطٌنة،

تؤّخر هذا .2صلة تعارؾ بٌنهم ، ومزٌلة ألسباب الّتناكر و الجفاء فً الّتعلٌم و الّتفكٌر،وتكون  

ٌّة الشؽل  وع بسّت سنوات كاملة، كان فٌها تؤالمشر راحوا ل لعلمائها،حٌث الّشاؼ سٌس الجمع

ٌّة المناسبة و الّشروطمّهدون األٌ   ٌّة "الّضرورٌة لذلك رض ٌّة، هً عمل فمٌبلد أٌة حركة علم

 .3طوٌلة ،و فً بعض األحٌان مإلمة،قبل أن ٌستطٌع الّناس رإٌتها ،و تقدٌرها"

ج عنه العمل على إلؽائه ، وإحبلل فٌنت   إّن كلمة إصبلح تقتضً عدم الّرضا بالواقع المعٌش،    

ات المبعث الّرئٌس إلنشاء الحركفع آخر محلّه، ٌكون الهدؾ منه تحقٌق الّنهضة و الٌقظة، واق

ٌّات المهّددة، ومحاولة تثبٌت المباإلصبلحٌة هو حماٌة المقّدسات، ادىء والقٌم وتحصٌن الهو

ٌّا، حّتى ٌكون  األصٌلة فً المجتمع  ٌّا و ثقاف على نفس الخّط مع الّتقدم  مع محاولة تطوٌره فكر

ٌّة نحو الّتؽٌٌر.النهضة و الحاصل فً العالم ، فتكون بذلك إحدى عوامل  االنطبلقة الفعل

 

  االحتبلل ن ، ذلك الواقع الذي فرضته حكومة وضاع التً لم تنل رضا الجزائرٌٌومن األ    

كانت تلك الخطوة م، ف1919ر عام ن عزمت على االحتفال بمرور قرن على احتبلل الجزائٌح

ٌّا  بمثابة ٌّة،إذ مّثلت تلك االستفزازات عامبل قو فً تحوٌل فكرة القطرة التً أفاضت كؤس الجمع

ٌّة االحتبلل، الذي كان ٌبؽً من  وراء ذلك  الجمعٌة إلى واقع عملً، فرضته الظروؾ و عنجه

ٌّة مزعومة حّتى ٌشهد له العالم  الّدعاٌة   بذلك ، فً حٌن أنه لم ٌنشر و الّتشهٌر بما حقّقه من مدن

ٌّة بتعبٌر اإلبراهٌمً الذي ٌسرد رّدة فعل  ٌّة ،و إّنما نشر األخبلق الدن فً الجزائر شٌئا من المدن

أّما نحن و أعنً تلك الفئة القلٌلة ،ومن التّؾ بنا من تبلمٌذنا، فقد العلماء إزاء ذلك بالقول :"

ّمة وكان كبلمنا مع األكّل مكروه،  علٌه فً األّمة بّكرنا أٌضا بدعوة مضاّدة لهذا العٌد ، وبثثنا

على معنى هذه الجملة:إن هذا العٌد هو عرس فرنسا فً مؤتمكم،وهو تذكٌر لقتلهم  كلّه ٌدور

مم م و انتهاك عرضكم، و هو إشهاد لؤلآلبائكم، وبكل ما صاحب االحتبلل من انتزاع أرضك

                                                           
188،صم1981الّتذكٌر من كبلم الحكٌم الخبٌر، دار البعث،)دط(،الجزائر، عبد الحمٌد ابن بادٌس، مجالس 1 

2   51،صم1998ّشٌبان، سجل مإتمر جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،دار المعرفة،)دط(، الجزائر،ٌنظر عبد الرحمن 
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أن االستعمار عمد  إن الّظاهر من هذا الكبلم ،1وإذاللكم ،و تسجٌل علٌكم بذلك..."على قهركم، 

ٌّة  وهو الذي ٌإّثر عند مالك بن نبً ،المعامل االستعماري ب ما ٌعرؾ إلى استخدام فً نفس

من خبلل تذكٌرهم فً كّل مّرة بالهزٌمة التً تكّبدوها على ٌدٌه قبل قرن من الزمن الجزائرٌٌن 

ه المّدة فؤّنى لهم أن ٌتحّرروا من ربقته فً و كذا عدم قدرتهم على التخلّص منهم طوال هذ

كبح إلى  وهو بهذا ٌهدؾ ، ات متفّرقة ال تخلوا من الخجلسنوات معدودات ،وعن طرٌق هجم

"حٌث أّنه ٌفرض على حٌاة التفكٌر فً التحّرر عندفعه إلى الكّؾ ٌو جماح الّشعب الجزائري ،

ٌّاضً ٌّا  نسّمٌه بالمصطلح الر ولذلك   coeflicientاالستعماريعامل الم الفرد عامبل سلب

ٌّاسة االستعمار" المعامل تارٌخه فً س
ر إلى أن ٌوّرث فً قلبهٌ ،وعلٌه2 ثقافة  شتؽل فً المستعم 

ٌّة. ٌّة و الّدون ٌّة و الّتبع  االنهزام

 

ٌّة الشعب الجزائري، ب          الّنخوة ك ٌؽٌة تحركان العلماء ٌلعبون على الوتر الحّساس من نفس

، وأّول أماراتها  فكانت االستجابة سرٌعة ، مة من نفسهالفضٌلة فٌه، وإحٌاء العّزة و الكراو 

ٌّة من،  مقاطعة الجزائرٌٌن لهذا العٌد العاصمة فلم ٌدخلوها إاّل بعد  و خروج علماء الجمع

لدعوتها إاّل  انصرام شهور المهرجانات ، و كان من الخزي لحكومة االحتبلل أّنه لم ٌستجب

ٌّد هللا عمل العلماء 3من تكفّلت هً بنفقاتهم كالّصحفٌٌن و العلماء الذٌن خّصتهم بالّدعوة ، و لقد أ

بكلمة لخطٌب فرنسً أبان خبللها عن حقد دفٌن ،وعن ما هو فً إٌقاظ الشعب الجزائري 

رجانات هو المهلٌس الّداعً األكبر لمثل هذه :"حٌن قال  عنه فً حملة االحتبلل مسكوت  

وله عواقب معروفة، فقد  ، االحتفال بمرور مائة عام  على احتبللنا للجزائر فهذا أمر بسٌط

رب باألندلس ثمانمائة عام ثّم عولبث ال خرجوا ،لبث الّرومان هنا ثبلثمائة سنة ثّم ا  

لتمشوا معنا فً جنازة اإلسبلم فً ،هو أّننا لباعث األعظم على هذاخرجوا،ولكن اأ  

ٌّج بها، 4ئر..."الجزا     هم ٌشعرون بمذلّة ، وجعل من حٌث ال ٌدري  نخوة الجزائرٌٌن كلمة  ه

كانت الجزائر تشعر وهذا الذي عّبر عنه جون بول سارتر بالقول"،لم ٌسبق لهما مثٌل  و هوان 

                                                           
.145،ص5اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،جأحمد طالب  1 

.146صم ،1986تر:عبد الصبور شافً وعمر كامل مسقاوي،دار الفكر،)د ط(،دمشق ،مالك بن نبً،شروط النهضة، 2 

.146،ص5ٌنظر، أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 3 

.146نفسه،ص 4 
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ٌّة          بمذلّة خضوع مقّدساتها للؽازي األجنبً ،الذي دّمر الكثٌر من قواها الّروحٌة، و البشر

 1الماّدٌة..."و

ٌ   ، لم ٌتوّرع االحتبلل فً إذالل الجزائرٌٌن   ٌّاب مماثلنّظم فراح  ٌّا ،بث لتلك  ةاستعراضا عسكر

ٌّانة الجزائرٌٌن التً دخل بها سٌدي فرج ؼازٌا منذ قرن من الّزمن، و مّس  كما لم ٌكترث بد

وعدة عند ضرٌح  كما أقاموا الّصفات،وصفها بشنٌع األلفاظ و قبٌح ف ، رةالّذات المحّمدٌة الّطاه

،وأجبروا الّسكان على قراءة القرآن  فرج تكرٌما الحتبللهم المنطقة يدالولً الّصالح سٌ

إّنا كّنا نؤكل و كؤّننا نبتلع الّنار،ونشرب الّسم ،وكّنا نقرأ القرآن "حّتى قال أحدهم ، احتفاءا بذلك

ا لم ٌنل منه أّي شعب من عور من احتقر احتقارونشعر أّننا كّنا نسّب الّدٌن،وكان شعورنا ش

 2رض"شعوب األ

ٌّة للشعب الجزائري ٌو ٌّة المزر مذاك ،وتلمٌح إلى حالة عدم الّرضا وفٌه وصؾ للحال النفس

الجزائرٌٌن   الّسكان تجاه هذا االستعمار الذي أراد بفعله هذا المبالؽة فً إذاللالتً شعر بها 

وهذا بإجبارهم على االحتفال وطبعهم بطابع القابلٌة لبلستعمار من جهة أخرى   من جهة ،

 .بمرور قرن على احتبلل ببلدهم

 المبادىء و األهداف: 2

متبلحقة التً مٌزت الجزائر لؤلحداث ال نظرا عّجل جمعٌة العلماء بالّظهوركان لزاما أن ت        

بسنة واحدة فقط  كرّدة   فعل على  حتفالهذا اال ذلك، حٌث تؤّسست بعد ، فكان لهاٌومها

ال أ ّن الجزائر أصبحت جزءا  -زورا و بهتانا  -حكومة االحتبلل الخطاب الذي  اعتبرت فٌه 

ٌّة ٌّة شعارها المتكّون  ، ٌتجّزأ من األّمة الفرنس  اإلسبلم: وث المقّدسمن الّثالفرفعت الجمع

ٌّةو ٌّتها التً فاإلسبلم دٌننا رّدا على ،والجزائر  العرب من قال أّن الجزائر قد عادت إلى مسٌح

ٌّة   ٌّة لؽتنا رّدا على من  جعل الفرنس ٌٌّن  لل لؽةً  انتشرت فٌها قبل الفتح اإلسبلمً، و العرب جزائر

و الجزائر وطننا رّدا على الّزعم القائل أّن الجزائر قد أصبحت قطعة من فرنسا و عمالة من 

 .3عماالتها

ٌّة       فً  العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن التً أصبح بتؤسٌسها ذلك الحلم حقٌقةً  تؤّسست جمع

رقًّ بنادي التّ  هجري،1149، ذي الحّجة 17الموافق ل م،1911الخامس من شهر ماٌو  

                                                           
.14،ص1989،بٌروت ، لبنان،4مجلّة آداب أجنبٌة،عتر،سهٌل اإلدرٌسً،ام االستعمار فً الجزائر،جون بول سارتر ، نظ 1 

.  195م،ص1988الجزائر، ،1طالمإسسة الوطنٌة للكتاب،أحمد توفٌق المدنً،  2 

ٌّبان، حقائق و أباطٌل، منشورات المجلس اإلسبلمً األعلى، )د ط(،الجزائر، ٌنظر عبد الرحمن  . 7،ص1999ش 3 
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ام وهو العم، 1956 إلى عام تّ عبد الحمٌد ابن بادٌس،واستمر بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة

،حٌث انضمت إلٌها  ووضعت جهودها د استفحال الثورة عب الذي قامت فٌه بتجمٌد نشاطها

ٌّة  ألّول لقد سمع االستعمار ف"تحت تصّرفها ،و كان لهذا الحدث تؤثٌره على الحكومة الفرنس

وتطالب باإلنصاؾ فً أذناه تدعوا إلى الحّق فً قّوة ،مّرة فً حٌاته بهذه الّدٌار نؽمة لم تؤلفها 

 .1منطق"

 

ٌ   انطبلقا       ٌّةً  مكن القول أن الجمعٌة كانت نتٌجةً مّما سبق ذكره  لصراع ثقافً أراد  حتم

الهّدام  كان ال بّد من الوقوؾ فً وجه هذا  المشروع ، فن ٌوّجهه بما ٌخدم مصالحهحتبلل أاال

ٌّة، نابع بمواقؾ   ٌّةذات حموالت إٌدٌولوج ٌّة الوطن ّن االستعمار عمد إلى أل، ة من صمٌم الّشخص

ال ّثبل فً سبلح الّثقافة و الفكر، إذ الّسبلح األكثر فتكا فً سبٌل تحقٌق البقاء متم فادة مناالست

ٌّة  جنبا إلى جنب مع رجال  على الجزائر شارك فٌها العساكر  ٌخفى على أحد أّن الحملة الفرنس

ٌّة ٌّةٌوتحر العلم،و رجال الفكر بهدؾ محاربة اإلسبلم، و العرب  ؾ الّتارٌخ مع طمس الهو

إلى الجزائر ال لٌجعل ستعمار الفرنسً "لقد جاء اال،و مسخ األخبلق و نشر الّرذائل ، ةالوطنٌّ 

ٌ  مستعم  منها مجّرد  الذي ٌإّبد  ؽّرب العقول بالقدررة ٌحتّل فٌها األرض و ٌنهب الثروات ، و 

اء وإّنما جاء طامعا فٌما هو أكبر من ذلك و أخطر،ج(...)نهب الثروات به احتبلل األرض و

ٌّة عبر البحر المتوسط ،قطعة من فرنسا الدٌن و اللّ لٌجعل الجزائر امتدادا لفرنسا  ؽة والهو

ضد اإلسبلم أصول الشعب الجزائري،الشرسة و الضروس ضد والحضارة لذلك كانت حربه 

ٌّة الرومانٌة، الذي انتزع  ٌّة التً جاء بها اإلسبلم إلى الجزائر من النصران وضد العرب

بن أنس ئر عن فقه إمام دار الهجرة مالك القانون اإلسبلمً الذي أخذته الجزا الجزائر،وضد

 .2رضً هللا عنه..."

ٌّتها األولى بدال إعادة ال حدّ  إلىبلػ سقؾ طموح االستعمار الفرنسً       من جزائر إلى مسٌح

ٌّة ، و قد نو،اإلسبلم  ٌّة بدال عن العرب ٌّة إلى الفرنس حت فً ذلك منحى الهزٌمة النفس

ة طاعة ولً األمر، و الفهم من خبلل بّث ثقافة الخوؾ من المجهول ،و ضرور للجزائرٌٌن

 .لمعانً القضاء و القدر ئالخاط

                                                           
.11، ص4أحمد طالب اإلبراهٌمً آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً، ج 1 

.1995جوان11-141،6محّمد عمارة)مصر(،الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً إمام فً مدرسة األئّمة،،البصائر،ع 2 
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ٌّة التً تكتفً بدورها الّدعوي كما        إن جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن لٌست بالجمع

ٌّة  وأدب، و فكر، و ثقافة" ٌحسب البعض بل هً جمعٌة علم، ٌّة إسبلم ها فً مدار هً جمع

ٌّة   أوضاعها،و ت من أجل تحقٌق هدؾ تتطلّبه ظروؾ فً مبادئها و ؼاٌاتها، و قد تؤّسس علم

ٌّة الجزائر و أوضاعها الّسٌا ٌّة و االجتماع ٌّة و الّثقاف وبعث  ،ربٌةالّلؽة العو تعلٌم الّدٌن و، و هس

ٌّة ٌّة اإلسبلم ٌّة للجزائر" فً الببلد ، و المحافظة   الّثقافة العرب على القوم
1. 

و هو الّسبلح المعنوي الذي  ،عمد  العلماء إلى تقلٌد الشعب الجزائري بسبلح الثقافة و الفكر   

مم، و تنوٌر فً إٌقاظ الههّما من سبلح الحدٌد و الّنار ، وقد حقّقوا نجاحا م    و أوكد   ٌرونه أسبق  

ٌٌّن حّتىالرأي العام ، ٌ  قال أحد القادة الفرنس ٌّة العلماء المسلمٌن "هل  مكن القول أّن جمع

ٌّة؟ نعم و أعجب أن ٌشك  ال ٌٌّن مل ٌّاستهم الحاضرة تنحصر بٌن أحد   جزائر  فً ذلك ، إن س

 ٌتدّخل رجال   المرابطة بحصن الّثقافة و الّدٌن ، وهكذا ٌتّدخلون فً كّل شًء ، و ٌنتظرون أن

و هو دلٌل على أن تصرٌح ،2"آخرون الستعمال الّسبلح الذي ٌصقلونه بؤٌدٌهم و ٌعّدونه

ٌّة ما هو فً الحقٌقة إاّل ذر  العلماء  ٌّة عن المٌادٌن الّسٌاس للّرماد فً عٌون  بابتعاد الجمع

ً، فً  محاولة الّنهائ االحتبلل حّتى ال تلقى المعارضة الشدٌدة التً تصل إلى حّد  التوقٌؾ

  ٌ  حسب لهم.منها  لتنوٌم دولة االحتبلل و التحضٌر للثورة فً صمت و هو ذكاء 

 

 تدّبر، وأّما القراءة و التعلٌم ببل مانللوصول إلى بّر األ إّن إعمال العقل هو السبٌل األوحد      

مفاتٌحها ، فمثله كمثل الذي ٌسٌر على ؼٌر هدى لذا  فهً كمن ٌحمل خارطة طرٌق ال ٌفقه

  ٌ ٌا طلبة  التفكٌر   التفكٌر  " ،قال اإلمام الرئٌسصّرون على الفكر و الّتدّبرنجد علماء الجمعٌة  

صخرة ن العلم ،وإّنما تربط صاحبها فً العلم، فإّن القراءة ببل تفكٌر ال توصل إلى شًء م

 .3البسٌط" جاهل  الجمود و الّتقلٌد و خٌر منها ال

 

ٌّة التً اعتمدت الكفاح الّسٌاسً لبلوغ ؼاٌاتهاخبلفا ل       وتجنٌد فئات الّشعب  لحركات الّسٌاس

ٌّة اعتمدت أسلوب اإلصبلح  ٌّؤالّدٌنً ، وحول برامجها ، فإن الجمع  األنفس االجتماعً الذي ه

                                                           
ٌّة،)1  ٌّة الجزائر ٌّة ال(،1911،1956تركً رابح عمامرة، التعلٌم القومً و الّشخص ٌّة للّشخص ٌّة دراسة تربو ٌّة،الشركة الوطن جزائر

.197م،ص1981،الجزائر،1للنشر و الّتوزٌع،ط  

.149،صم 1999،منشورات المجلس اإلسبلمً األعلى،)دط(،الجزائر،ّشٌبان ، حقائق و أباطٌلعبد الرحمن  2 

.19م،ص1999،بٌروت،1ّشٌبان، مقّدمة مجلّة الّشهاب ،دار الؽرب اإلسبلمً ،طعبد الرحمن  3 



 .النشأة و الغاٌات جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن                                                             التمهٌد:

15 
 

ٌّة عن طرٌ ٌّة و الّتكوٌن ،لبلنصهار فً الحركة الّسٌاس ٌّة المقّومات وإحٌاء  ق الترب الّذات

ٌّة ،وربط الجزائر للّشخصٌّ  أراد االستعمار  انتزاعها  حٌطها العربً اإلسبلمً الذيبمة الجزائر

فٌكون النصر ، و ٌكون الجهاد واجبا قائما ، مصونةً  وبهذه العناصر تكون الوحدة راسخةً  منه،

 .1مضمونامٌسورا 

ٌّة هً ثورة ث ٌّة بالمعنى الفضفاض للكلمة، فبكل ما تحمله من ٌمكن القول أّن ثورة الجمع قاف

التً توّجه الرأي العام الجزائري   أفكار أضحت هذه الحركة أساس الفكر القومً، و الّركٌزة  

ًٌّة كانت من عقل و روح و ذهن وفكر،أو مقّومات بلوؼ   بفضل األهداؾ التً تروم   ها ،معنو

ٌّة من دٌن ولؽة و فضائل   إّن الحركة "ذا الذي نلمحه فً قول اإلبراهٌمً:وه وأخبلق اجتماع

ٌّة التً قادها ع   ٌّة  لماإنا األجبّلء تعّدى صداها حدود الوطن، وكانت ثورةً الّدٌن ٌّة حقٌق ثقاف

بمفهوم الٌوم، قلبت أوضاع الّشعب الجزائري ، وجعلته ٌعٌش فً حالة تناقض دائمة مع 

ٌّة على المجتمع الجزائري تحّوالت فً مفاهٌمه، إذ  االستعمار)...( لقد أدخلت تلك الّثورة الّثقاف

لوصول إلى الؽاٌة الذي هو مفتاح ا خّوة و الّتضامن ، وبعثت فٌه األمل  األ   أٌقظت فٌه روح  

التً رسمت الّطرٌق إلى شاطىء الخبلص ،و بّر المنشودة ، و أعّدت لذلك الوسائل المبلئمة 

 .2األمان"

 

لجمعٌة ، حتّى تستطٌع مساٌرة نسق هذا الّتنوع فً مجاالت العمل كان مفروضا على ا       

متعّدد ئر كان احتبلال االحتبلل فً الجزااالحتبلل فً ؼرس أفكاره وسط الشعب البسٌط، ألن 

 لكّنكم ال  تعرفون أّن نا ، وشعرتم بضراوته مثلما شعرنا،لٌلٌتم باالستعمار مثلما ب  لقد ب  " األوجه

محو إّنه كان ٌرٌد ،المهلكةشبه الّسرطان من بٌن أنواع العلل ٌ  ،شاّذ من االستعمار ا أصابنا نوع  م

ٌّتنا، وعقٌدتنا، و لؽتنا، و تارٌخنا،    علٌه  وحاضرنا، و مستقبلنا،و من المستحٌل اإلبقاء  شخص

        أو البقاء معه، إّن معنى ذلك الموت الخسٌس، وأولى بنا أن نموت جمٌعا فً مٌادٌن الكفاح 

  ٌ ٌّة، من أن نموت على هذا النحو الذي   .3راد لنا"و الّتضح

ٌّاتها  حرب إّن      ٌّة، و عقٌدة، و الحرب فً ط ٌّة، هً هو ٌّة وطن حرب لؽة، و تارٌخ،وشخص

جهوا إلى الجانب األهّم ء أن اتّ مر العلماّومات الجزائري المسلم، فكان من أتؽرٌب، ومحو لمق

                                                           
.181،ص1اإلبراهٌمً ، آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،جٌنظر، أحمد طالب  1 

.8،ص1، جنفسه  2 

.7،8،ص4نفسه،ج  3 
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     من المواطن الجزائري وهو الجانب المعنوي الّروحً، وفً ذلك ٌتحّدث اإلبراهٌمً عن

ٌّا ، وأتصّور أن ٌسمع رجبل ٌابن بادٌس" ٌّله ح ٌّة ، ما أحسبه ٌتركه دون إّنً أتخ رطن بالفرنس

ب، و االستعمار الّثقافً ن  تقرٌع و تعنٌؾ بالؽٌن، وله الحّق فً ؼضبه، فاالستعمار العسكري ذ  

ٌّة ال تموت بقطع ذ   هو الّرأس    بها ،بل األمر كما قال الّشاعر:ن  ، و الح

 .1ا الّذنبا"فعى و تتركها           إن كنت شهما فؤتبع رأسهب األال تقطعن ذن  

 

ة ، قبل التفكٌر فً تحرٌر ثقافته من الّتبعٌر عاتق الشعب الجزائري تحرٌ علىٌقع        

لقد كان من بٌن فما ٌكون منه ، حّتى إذا ما أدرك ذلك كان تحرٌر األرض أقرب   األرض 

ٌّة األ ً   الّتحرٌر  هداؾ الّرئٌسة للجمع تحرٌر   قسمان الّتحرٌر فً نظرهاللشعب الجزائري،و الكلّ

ومدار األمر بٌنهما للّثانً،  و تحرٌر األبدان و األوطان،  واألّول أصل  العقول و األرواح 

ر العقول و األرواح من األوهام فً الّدٌن و الّدنٌا،امتنع تحرٌر ٌتعّذر تحرإذا ، فوجودا وعدما

فكان من  على ؼٌر أساس ضاع ؼدا ،ألّنه بناء   الٌوم   األوطان أو تعّسر، حّتى إذا تّم منه شًء  

ٌرى بعٌن مستشرفا للمستقبل ،صافً الفكر  نتٌجة ذلك أن كّونت الجمعٌة شبابا فاهما للحٌاة

فتحرٌر العقول ألساس لتحرٌر األبدان، وأصل له، ومحال أن ٌتحّرر بدن ٌملك عقبل الّتفاإل"

 .2عبدا"

ٌّة ضرورة         على أصالتها،و الّدٌن اإلسبلمً ؽة العربٌة اللّ  محافظة كان من أهداؾ الجمع

رؾ وما ٌدعو إلٌه من فخر على نقاوته و فطرته، و الوطن بكّل مقّوماته و أسسه، و الش

ه العربً الصرٌح برٌئا من ّشوائب التً حقّقت للجزائري نسبجمعٌة العلماء هً و"واعتزاز 

     ر الكرامة بلؽتهوالهجنة، و أحٌت فً نفسه شعور االعتزاز بنفسه،وفً لسانه شعقراؾ واال

 ، ٌمدها الّشرق بسناه و الوطن   ؽة  و اللّ  االرتباط بالمقّومات الثبلث الجنس   و فً ضمٌره شعور

ٌّته"سبلم وٌؽّذٌها اإل بروحان
هنا تلك األنساق  و المقصود بشوائب االقراؾ و الهجنة ،3

المضمرة التً سعى االحتبلل لؽرسها فً الوعً الجزائرٌٌن من خبلل دعوتهم إلى االستؽناء 

عن لؽتهم خدمة للؽته  و التخلًّ عن دٌنهم انبهارا بعقٌدته، ونسٌان ماضٌهم افتتانا بحاضره  

ٌّة أٌضا. ٌّة و العقل  مّما ٌنجّر عنه ازدواج فً اللؽة و الشخص

                                                           
8،ص1،جالمرجع الّسابق  1 

141،ص4،جنفسه  2 

.57،ص1،جنفسه  3 
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ٌّة حركة هً فً لّبها عٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن إّن جم      ٌّة ،تعمل على  وطن جزائر

ٌّة، العربٌة، األمازٌؽ    .ٌّة، فً إطار األصالة و المعاصرةالمحافظة على الّصبؽة اإلسبلم

 تؽّذي العقول بوحً الّسماء                "وفً الّدار جمعٌة العلماء       

 تؽرس فٌها معانً اإلباءو ي                  ط الّسوو تهدي الّنفوس الّصرا

 وتؽمر أكوانه بالسناء                        تواكب نجم الّشمال اندفاعا     

 فتزخر  بالخلص  األصفٌاء                      وٌعضد بادٌس فٌها البشٌر

 األؼبٌاءمع الوهم فً موكب                 وتؽزو الضبلالت فً التائهٌن

 خبلءتمحو بها وصمة الدّ  الشعب             ور األصالة فً و ترسى جذ

ٌ               وتبنً المدارس عرض الببلد    علً ابن بادٌس صرح البناءف

 ءو تخشى الخفافٌش نبع الضٌا                     و ٌرتاع مستعمر مستبد  

 نافق صدق النداءمال يو ٌإذ              ظل األسود ابن آوى  و ٌرهب 

 1بوحً الّسماء ووحً الّدماء"               العلماء الثناٌا          د   عبّ  كذا

ٌّة ،إنقاذ الشعب الجزائري          رٌب و الّتجهٌل من مظاهر الّتؽلقد كان الّشؽل الّشاؼل للجمع

نهلوا من القرآن و الّسنة، وتراث لمعٌن، فٌاعلى موردهم الّصافً  وأن تدّل أبناءه الّتجنٌس و

ٌّة  ٌّة الجزائر اإلسبلم أزكى العلوم ،وأطٌب المعارؾ،و أجمل اآلداب،لٌشّكل بذلك الشخص

  المسلمة فً عقٌدتها و أفكارها ووجدانها،و عاداتها،و آدابها، ولؽتها فتكون طلٌعة رائدة

 .2لمجاهدة العدو،واستعادة الحّرٌة و الكرامة

ٌّة"  وخصمك مدموغ و سٌفك باتر                       قائماإلسبلم حقّك  أحام

 3ولٌس آلالم الجزائر آخر"                         ٌت آالم الجزائر كلّها        تبنّ 

بؤنفسنا بتعبٌر البشٌر اإلبراهٌمً لذا ٌجب علٌنا  ماء و المصلحٌن لهو من البرّ إّن التذكٌر بالعظ

 .أن نحًٌ ذكرٌاتهم لنحٌا بها و نستلهم منهم الدروس و العبر

 و آثارهم فً العلم و العلم ٌخلد       عبلم ما طاب ذكرهم   على األ سبلم  "

 كؤخصب محصول لمن هّب ٌحصد   زرعوا زرعا فؤخرج شطؤه       لقد 

1"وزادا من الذكرى لمن ٌتزّود              خرا مباركا        وأبقوه لؤلجٌال ذ  

                                                           
.        61،صم1987،الجزائر ،،)د ط(مفدي زكرٌا، إلٌاذة الجزائر،المإسسة الوطنٌة للكتاب 1 

.11،ص م1999الجزائر،،1طمنجل،النثر الفّنً عند البشٌر اإلبراهٌمً،بٌت الحكمة للنشر و الّتوزٌع، ٌنظر عبد الملك بو 2 

.161،صم1985الجزائر،،1ط، مطبعة دحلب،1الشٌخ خٌر الدٌن،مذّكرات الشٌخ محّمد خٌر الّدٌن،ج 3 
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.195،صم18،1977أحمد حمانً ،الصراع بٌن السنة و البدعة،مجلّة الثقافة، العدد  1
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ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضةالفصل األول: ٌّ  اإلصالح الثقافً استراتٌج

 

ة المصطلح1                 ٌّ  .مدلول الثقافة:إشكال

 حّد الثقافة1-1     

 الثقافة بٌن الدراسات العربٌة و الؽربٌة1-1                              

ٌّة 1-1                                             ٌّة و الثقافة الؽرب  بٌن الثقافة العربٌة اإلسبلم

 

 الخطاب النقدي الثقافً.                 2  

 مفهوم الخطاب 1-1     

 ؽةالخطاب و اللّ  1-1      

 قافةالخطاب و الثّ 1-1       

 

 .الثقافة واإلصالح االجتماع3ً              

 مدلول اإلصبلح1-                                                     3

 اإلصبلح الثقافً و النهضة1-1                  

ٌّة  1-                                                     3  جمعٌة العلماء المسلمٌن و المقاومة الثقاف

 

 

 

 

 

 

 

 



ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة                                              الفصل األول: ٌّ  .اإلصالح الثقافً استراتٌج

19 
 

ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة ٌّ  الفصل األّول:اإلصالح الّثقافً استراتٌج

ة المصطلح1 ٌّ  :مدلول الثقافة :إشكال

  و اصطبلحاالعلم و البحث قدٌما و حدٌثا،لؽًة تعّددت تعرٌفات الّثقافة وتنّوعت بٌن أهل       

منهم إلى الّثقافة  نظرة كّل واحد ذلك اختبلؾ   ،ومرد   اد نحصل على مدلول محّدد لهاحّتى ال نك

 لهلحقل العلمً لما االستعمال فً ا ، فالمصطلح كثٌر   ، وتخّصصه الفكري دراسته تبعا لمجال

ٌ  المنظ كما أّنه ، ً مختلؾ مجاالت المعرفةة بالؽة فمن أهمٌّ   نظر به إلى المجتمع ،وبهار الذي 

 ٌتّم تشخٌص إخفاقات المجتمع و عٌوبه.

 

ة:1-1 ٌّ  الثقافة فً الّدراسات العرب

ٌّة، وبتباٌن تعرٌؾ الّثقافة         ٌّة والؽرب قد ظهرت بمعناها  الكلمة   تإن كانٌن الّدراسات العرب

تقترب من هذا  الها جذور ا نجد ن، إاّل أنّ وعا ما فً الوطن العربًن االصطبلحً متؤّخرةً 

  ٌ ٌّة القدٌمة،  مكن القول أّنها ترجع إلى المعنى فً الجانب اللّؽوي، فاستنادا إلى القوامٌس العرب

 األصل )ث،ق،ؾ( الذي ٌدّل ؼالبا على ثبلثة أشٌاء:

 :الحذق و الفطنة -

      فاثق  رم ،وفرح،ثقفا وؾ كك  : ثق  فً القاموس المحٌط ورد و هً صفات تتعلق بالمتعلّم، فقد 

 1صار حاذقا خفٌفا فطنا ،فهو ثقؾ ،قافةو ث  

 2المثاقفةذقا خفٌفا ،فهو ثقؾ، ومنه اأي صار حثقؾ الّرجل ثقفا و ثقافة،:ؽةفً اللّ  الّصحاحفً و

 حٌازة الشًء: -

مصطلح ثقؾ بمعنى الّتمّكن بموضوع الّثقافة،فقد ورد فً القرآن الكرٌم و هو تعرٌؾ متعلّق 

 .أي وجدتموهم،3واقتلوهم حٌث ثقفتموهم"من الشًء،قال تعالى"

 جدوا.أي حٌثما و  ،4قفوا"ربت علٌهم الّذلة أٌنما ث  ض  و فً آل عمران"

                                                           
،مادة ثقؾ161\1، م1995ٌنظر ،الفٌروز أبادي،القاموس المحٌط،تحقٌق خلٌل شٌحا،دار المعرفة للّطباعة و الّنشر،مصر، 1 

71\1، م1999،دار العلم للمبلٌٌن،4ٌنظر إسماعٌل بن حّماد الجوهر،الّصحاح فً اللؽة، تحقٌق أحمد عبد الؽفور عطار،ط 2 

.191سورة البقرة،آٌة رقم 3 

.111آٌة رقمسورة آل عمران، 4 
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ألسنتهم وٌبسطوا إلٌكم أٌدٌهم و "إن ٌثقفوكم ٌكونوا لكم أعداءا ،وقال تعالى 

       باألذى الماّدي و هو الّضرب ومعناه إن ظفروا بكم فً الحرب تسلّطوا علٌكم 1بالّسوء"

 ذى المعنوي المتمّثل فً السّب و الشتم.و األ

 تسوٌة و تقوٌم المعوّج و تهذٌبه:  -

، حٌنما كان ٌخاطب الملك عمرو فً معلّقة الّشاعر الجاهلً عمرو بن كلثوم هذا المعنى ورد

 بن هند فقال:

 على األعداء قبلك أن تلٌنا               "فإّن قناتنا ٌا عمرو أعٌت        

 وولّته عشوزنة زبونا                      إذا عّض الّثقاؾ بها اشمؤّزت     

 2تشج قفا المثقّؾ و الجبٌنا"               عشوزنة إذا انقلبت أرّنت         

فً األبٌات قناة قومه بالّرمح الذي ٌستعصً على العامل الذي ٌروم تقوٌمه و تعدٌله  ٌصؾ 

 فٌشّجه على جبٌنه و قفاه.

فالّثقافة بالمعنى الحدٌث للكلمة لم تظهر عند العرب المعاصرٌن إاّل فً ،أّما اصطبلحا     

ة دراساته المختلف من العلم الؽربً فًشرٌن، متؤّثرٌن باألفكار الواردة مستهّل القرن الع

ٌّةخصوصا  ٌّة و الّنفس ٌ   وقد ارتبطت ، االجتماع مكن الجزم أّنه ال ٌمكن البّتة بالمجتمع إلى حّد 

 انظرنا إلى المجتمع بصفته نسق إذا ماخاّصة  موّجهة له، ع بدون ثقافة مإّسسة ووجود مجتم

ٌّة ما تكون دوما فً حاجة العبلقات المتداخلة التً تربط بٌن األفراد فً إطار جماعة إنسامن  ن

هم بحاجة إلى  ، و بالّتالً إلى أنظمة قٌم ٌتمّسك بها األفراد فً المجتمع لتوّفر لهم المعنى 

ٌّة التً ٌسٌرون علٌها الثقافة لتعطٌهم المعاٌٌر األخبلق
ٌّتها روح األعتبر ، إذ ت  3 ّمة و عنوان هو

 وخصائصها ثقافة تستمّد منها عناصر وجودها  أّمةفلكل  ، وهً أبرز ركائز  بنائها ونهوضها

 .و تسطبػ بصبؽتها فتنتسب إلٌها ضرورةً 

 

التً قام بها الكّتاب و الباحثون العرب  االحتكاك الثقافً و نشاط حركة الترجمة نتج عن       

أرادوا أن  ،ٌة ،وذلك فً مطلع القرن العشرٌنفً الكتب الؽرب( (cultureكلمة عثورهم على

 لمعنى المقابل للكلمةقوا إلى استعمال مفردة ثقافة لتدل على افّ فكان أن و   لها ترجمة ،ٌضعوا 

                                                           
1سورة الممتحنة،آٌة رقم 1 

.119،صم1991،دار إحٌاء الّتراث،1حسٌن بن أحمد بن حسٌن الّزوزنً،شرح المعلّقات الّسبع،ط 2 

ٌّة الثقافٌة،السودانٌة،موقع منبر الرأي، تارٌخاإلنزال . م6،19،1914ٌنظر ،محّمد صالح المجدوب، الّدٌن و الهو 3 
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صطبلحً ال ه االصطبلحً المحّدد،و المعنى االحتى أصبح له فً الذهن العربً معناالؽربٌة 

ٌّة عن المعنى اللّ  الثقافة فً معناها ف ، بل األصل أن ٌكون بٌنهما عبلقةؽوي ، ٌنفّك كل

على منهاج فً جانبها المعٌاري تعنً مطابقة السلوك  حً فٌها معنى التقوٌم ،و هًاالصطبل

ٌّن  .مع

 ؽوي .علم فً معناها االصطبلحً و هً كذلك فً معناها اللّ  والّثقافة معرفة و -

د و تعبئتهم ؽوي ، و مهّمة الثقافة شحذ همم األفراالثقافة شحذ و صقل فً معناها اللّ  و -

ٌّة باتجاه ٌّةاال المعنو ٌّة و االعتزاز بالهو " لقد باتت كلمة الثقافة ،1اصطبلحا نتماء و الخصوص

 جامدةً  مفردةً  عربٌتهافهً لم تبق فً  من الكلمات التً ٌستعصً تعرٌفها عن الحصر الدقٌق ،

إلى ما هو أرحب ؽوي لدٌنا من نوع )ثقؾ الرمح(،فتجاوزته تعرٌؾ من االشتقاق اللّ  أسٌرة  

ٌّا و عقدٌا و       الدٌن و العادات و قتصاد و الّتارٌخ اسة و االحضارٌا ،فتعّدوا وعاء السٌّ فكر

 2جتماع "و التقالٌد و اال

إعطاء تعرٌؾ محّدد للّثقافة فً االصطبلح لهو من الّصعوبة بمكان نظرا للّطابع إّن       

ٌده، ولّما كان األمر على هذا الّنحو ، صار الفضفاض للمصطلح، وكثرة االجتهادات فً تحد

أورد أهّمها ، و أكثرها شٌوعا  إٌراد جمٌع هذه الّتعرٌفات، أمر ال ٌسمح به المقام، فارتؤٌت أن

 بٌنها.ا األخٌر إلى العناصر المشتركة فٌم انتشارا ألصل فًو

ٌّة، التً ترقى باإلالمعرفة المّتصلة با"قٌل أّن الّثقافة هً:  نسان ، و توّسع دائرة لعلوم اإلنسان

ٌّت زه بالنظرة الّشاملة، بحٌث ٌنعكسوتمٌّ  معارفه، ه و سلوكه، مّما ٌجعل هذا كلّه على شخص

ٌ  واسع األ منه إنسانا  .3حسن الّتؤّتً لؤلمور، وٌجٌد الّتصّرؾ فً شإون حٌاته"فق ، مهّذبا ، 

 

وتثقٌؾ الكتساب المعرفة  لّثقافة وسٌلةً ٌجعل من اأّن هذا التعرٌؾ مكن القول استنادا إلٌه ،ٌ    

ٌّنة الّذهن ،و توسٌع دائرة المعارؾ و ٌّة المفاهٌم، وعلٌه ٌصبح المثقّؾ بثقافة مع ذا شخص

                                                           
ٌّة،األكادمشرؾ القضاة و آخرون ،محاضرات 1 ٌّة،فً العلوم االجتماع  م 1991،عمان 1ٌّون للنشر التوزٌع،طفً الثقافة اإلسبلم

.19ص  

11م،  ص1999عمان،األردن،،1ط،دار أسامة للنشر والتوزٌع،فً الجزائر التفاعبلت و النتائج عمر بن قٌنة،المشكلة الثقافٌة1  

ٌّة ،)د ط(، دار اللواء، الرٌاض،)د ت(،صمحفوظ عّزام ، . 11نظرات فً الّثقافة اإلسبلم 3 
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ٌّات و حلّها ،بنجاح إدارة األزمات ، وتجاوز المشاكل  مّتزنة تستطٌع مستقلّة وتحلٌل  اإلشكال

ٌّا محضا.وبعد نظر، بطرٌقة تنم عن سعة ذهن ٌّا معرف  و هو بذلك ٌعطٌها طابعا علم

 ذلك قولهم: نكما ٌوجد هناك من ٌربط الّثقافة بطرائق العٌش و أنماط الحٌاة ،وم 

التفكٌر، و أسالٌب ائق هً مجموعة األفكار و المثل ، والّتقالٌد و العادات، و المهارات و طر"

بقصصه و رواٌاته، وأساطٌره و أبطاله، ووسائل الحٌاة، و النظام األسري، وتراث الماضً 

ٌّة فً المجتمع الواحد" االنتقال ، وطبٌعة المإسسات االجتماع
شامبل ،وإن  هو تعرٌؾ ٌبدو  و،1

ٌّة ألّمة  وم تعرٌؾ الّثقافة،رورة فً عمضّ بالخبل من جزئٌة المعتقدات، التً تدخل  ٌّة الثقاف فالهو

        و الجوهري  الذي ٌجمع بٌن أفراد المجتمع الواحد ما هً ذلك القدر المشترك و الّثابت

ٌّزهم عن ؼٌرهم  ، وو ا و الّطابع الذي  ، المجتمعقة عٌش ٌالثقافة هً التً ترسم طرلذي ٌم

ٌّز بها علٌه  والٌتطّبع  ٌّزة لحٌاة الجماعة و نمط متكامل فت   ،مٌزات التً ٌتم صبح طرٌقة مم

أحدهما ن ٌشّكل ٌمكن أ مع العلم أّن الثقافة و المجتمع كبلهما ٌحتاج  لآلخر وال لحٌاة أفرادها 

ٌ  ف كٌانا مستقبّل  ٌّة  هً"فن توجد فً فراغ أ مكنها البّتة  الثقافة ال  فً جوهرها ظاهرة اجتماع

ٌّة، تحتّل مكانها فً عقول األفراد و ال تجٌد الّتعبٌر عن نفسها إاّل فً وجود هإالء  ، نفس

ٌّة لكل فرد فً المجتمع إّنما تتطّور ،فراداأل و تإّدي وظٌفتها،على أساس  لذلك فإّن الشخص

ٌّة تإّثر فً الّثقافةوجود   ارتباط دائم بٌنها و بٌن الّثقافة التً  تنتمً إلٌها، وعلى ذلك فالّشخص

ٌّة،و لٌس ثّمة شّك فً أّن الثقافة مسإولة ع ن الجزء كما أّن الثقافة بدورها تإّثر فً الشخص

ٌّة  2"األكبر من محتوى أي شخص

 

ٌّة بامتٌاز بفضلها ٌتفّرد اإلنسان بالتفكٌر و       اإلدراك  ٌمكن القول أن الثقافة ظاهرة إنسان

هً مجموعة من نماذج التصّرؾ التً ،إذ من ولوج عالم الّرموز و التعامل معها وٌتمّكن

منذ تعلّمها اإلنسان،و التً أنشئت و نمت عن طرٌق استخدام الرموز ،و تستمّد وجودها منها 

ٌّنة  أن أصبح اإلنسان قادرا على الترمٌز و بعد أن أصبح قادرا على إعطاء معان و دالالت مع

ٌّة التً تحٌط به ،فاللّ  ة للوقوؾ الخطر ،وقد ٌكون عبلم ر ٌؤخذ معنىون األحمللظواهر الماد

ٌّاسً ...الخ،ومن أمثلة استخدام الرموز مقدرة  اعند تقاطع الطرق وقد ٌكون رمز لحزب س

                                                           
ٌّة، دار القلم، )د ط(،الكوٌت،)د ت(، ص .5محّمد رشاد سالم، المدخل إلى الّثقافة االسبلم 1 

ٌّة العاّمة 1 ٌّاد،)د ط(، الهٌئة المصر ٌنظر، ت س إلٌوت، مبلحظات حول تعرٌؾ الّثقافة،تر:شكري محّمد ع
.19،ص1991،مصر،للكتاب  



ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة                                              الفصل األول: ٌّ  .اإلصالح الثقافً استراتٌج

23 
 

 الفرد على التمٌٌز بٌن أشكال األبنٌة المختلفة مثل المسجد ،و الكنٌسة، و المصنع و المستشفى

وز ،فاإلنسان وحده هو الذي هذه الرمنبلحظ أن جمٌع أفراد المجتمع ٌشتكون فً فهم دالالت و

 .1ؽة ،وٌحّدد دالالتها،و ٌحقّق بها التواصل اإلنسانً ٌمتلك رموز اللّ 

 

المفّكر مالك بن  إنتاجات  الكثٌر من المفكرٌن  من أبرزهم  سّجلت الّثقافة حضورها فً       

تعرؾ  "الثقافةالذي ٌعنٌه فقال:  مصطلح  وما هذا ال نبً، الذي لم ٌتوان فً إعطاء رأٌه حول 

ٌّة على أّنها مجموعة   ٌّة، التً ٌتلقّاها الفرد منذ  بصورة عمل ٌّة و القٌم االجتماع من الّصفات الخلق

و الّثقافة على هذا هً المحٌط  الذي ٌشّكل فٌه لد فٌه،والدته كرأس مال أّولً فً الوسط الذي و  

ٌّته،و هذا التعرٌؾ الّشامل للّثقافة هو  فهً المحٌط  فهومها ،الذي ٌحّدد مالفرد طباعه و شخص

ٌّنة، و الذي ٌتحّرك فً نطاقه اإلنسان المتحّضر" الذي ٌعكس حضارة مع
، تعرٌؾ ٌشمل على 2

حدثه عملٌة التركٌب تطبٌقً،ت   بٌن أفكار اإلنسان و أفكار الجماعة ،فً إطارنسجام اال ضرورة

   مثل األوزانرة على أشٌاء ظاهإّن الثقافة هً الجو المشتمل،بٌنهما، وٌقول فً موضع آخر،"

و الّتقالٌد ، بمعنى أّنها ء باطنة مثل األذواق  و العادات و األلحان، و الحركات ، وعلى أشٌا

ٌّن ، وسلوك الفرد فٌه بطابع خاص ٌختلؾ  الجّو العام الذي ٌطبع أسلوب الحٌاة فً مجتمع مع

 3عن الّطابع الذي نجده فً مجتمع آخر"

 

ومة، وتتبع مالك بن نبً ، وحرصه على إخراج تعرٌؾ محّدد للثقافة  ٌكون ظهر مدى مداهنا ت

عتبر المصري سبلمة موسى أّول من أطلق لفظ ٌ  ،هذا و ذا طابع تطبٌقً ال نظري سطحً

و لم أكن أنا الذي سّكها بنفسه، فإّنً انتحلتها  ٌقول(culture)الؽربًطلح الّثقافة كمرادؾ للمص

الّثقافة ، فً األدب األوربً(culture)بلفظستعملها فً معنى شبٌه ٌمن ابن خلدون إذ وجدته 

 ،وقد تحتوٌه الكتب و ٌتثقّفون بها ٌتعلّمها الّناسالتً اآلداب و الفنون،و، و العلومهً المعارؾ 

ٌّة،ربط سبلمة م،مع ذلك فهً خاّصة بالّذهنو قابل الحضارة فً موسى الّثقافة باألمور الّذهن

 األمور الماّدٌة لذا نجده ٌقرنها ؼالبا بالعلوم و المعارؾ.بالتً تتعلّق حسبه 

                                                           
ٌّة ،دار المعارؾ .115،صم1978،القاهرة ،1،طٌنظر ،عبد الحمٌد لطفً ، االنثروبولوجٌا االجتماع 1 

مالك بن نبً، مشكبلت الحضارة)شروط النهضة(،تر:عبد الصبور شافً،عمر كامل مسقاوي،)د ط(،دار الفكر للطباعة و النشر 1
.81م،ص1986و الّتوزٌع،دمشق، سورٌا،  

.147،صم1991بٌروت، 1طالعربً المعاصر، ر الفكرنبً ،تاّمبلت ، دامالك بن  3 
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   أّما مصطلح الّثقافة عند جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن فقد اقترن بالحضارة و النهضة

ٌّة عادة بٌن هذه المصطلحات، فكل من الثقافة و الحضارة و التحّرر  إذ ال ٌفّرق علماء الجمع

 المنشود و هو تحقٌق النهضة بتمام معانٌها.ٌجب أن تصل إلى الهدؾ 

 

ة:1-2 ٌّ  الّثقافة فً الّدراسات الغرب

ٌّة ثقافة، إاّل أّنها تعود فً        فظ األصل إلى اللّ  هً الترجمة الّسائدة للفظة العرب

اقترن  -Culture-الذي ٌعنً حرث األرض و زراعتها ،وهذا المعنى((Cultureالبّلتٌنً

على  جاء الّدورن فً الّتطّور إلى أ رواستمبالمصطلح طوال العصرٌن الٌونانً و الّرومانً،

ٌّته  موّضحا أن دورالذي استخدمها بمعنى زراعة العقل و المفّكر الٌونانً شٌشرون  الفلسفة تنم

اآللهة،وهذا على تكرٌم طلقت كما أ  ،mentis cultur بقولههو تنشئة الّناس حٌن أطلقها علٌها 

ٌّة،فً فرنسا أنذاك و أ   و است عملت ال شّك أّنه معنى حّسً، وقد  رٌد بها بعض الّطقوس الّدٌن

       تطّور مدلولها ابتداءا من القرن السادس عشر لتفٌد معنى آخر هو تنمٌة الفكر بالتدرٌب 

ٌّة العقل الم   المهارات  و المران،ثّم لتدّل بعد ذلك على مجموعة       كتسبة التً تساعد على تنم

المختلفة فً  ستفادة من خبراتهفمن زراعة األرض واستؽبلل خٌراتها إلى تدرٌب الفكر و اال

ٌّا حٌن أصبحت تدّل على  مناحً الحٌاة المتنّوعة،أّما فً ألمانٌا فقد اكتست الكلمة طابعا جماع

 .1الّتقّدم الفكري للفرد و الجماعة

 

ٌّة الكبلم الذي قٌل عن صعوبة تقدٌم تعرٌؾ محّدد ا اصطبلح     للّثقافة  فً الدراسات العرب

ٌّة، ذلك  ٌنطبق على الؽرب و إن كانت تعرٌفاتهم  لها متقاربة فً عمومها ، إاّل إّن أكثرها شمول

    هو ذلك الكّل المرّكب الكلًّ الذي ٌشتمل على المعرفة "بقوله  الّتعرٌؾ الذي جاء به تاٌلور

،و القانون و العرؾ،و القدرات و العادات األخرى التً الفن و األدب و األخبلقو المعتقد و 

 2ٌكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا فً المجتمع"

       بالمعرفة اة، فقد ربطها وجعلها أصبل لكل مناحً الحٌتاٌلور تعرٌفا شامبل للّثقافة، أعطى

ٌّة ألّمة من األمم و عن نضرتها إلى الكون وهً التً ت  و العلوم، ٌّة التارٌخ   عّبر عن الخصوص
                                                           

ٌّة1 ٌّون للنشر و التوزٌع،طٌنظر، شرؾ القضاة و آخرون، محاضرات فً الّثقافة اإلسبلم ٌّة،األكادم ،عمان 1،فً العلوم االجتماع

  19،ص 1991
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 م وطٌدة  صلة الّثقافة بالعل،فترسم لئلنسان حدوده وتبرز قدراتهو الحٌاة و الموت ،و هً التً 

و هذا األخٌر ٌقبل كل ما تقّدمه له، لٌقوم كّل منهما برسم طرٌق لحٌاة  حّتى أّنها مرتبطة به 

ٌّان علٌه من قٌم وأخبلق ، وما ٌنطوٌان علٌه من ؼاٌات و توجٌهات تضبط أفضل ، بما  ٌحتو

،إذن الّثقافة هً لم و توّجهه نحو الّتقّدم، و العلم ٌصل إلى المعرفة عن طرٌق الّثقافة امسٌرة الع

كما ربطها بالمعتقد ، فاإلنسان فً ،1أصل المعرفة، وعن طرٌقها ٌنتشر العلم و تزدهر األّمة

ٌّن بالّطبع، إذ  لماء االجتماععرؾ ع   ال ٌسع مجتمع ما أن ٌعٌش بدون كائن اجتماعً، متد

ً فللّدٌن موقع مكٌن فً حٌاة األفراد ،و له مكانه ف معتقد،كما ال ٌمكنه العٌش بدون ثقافة،

العلم الذي ٌبحث عن كلٌّات الّدٌن  فً مختلؾ شإون  الّنظام الّثقافً،حّتى قٌل أّن الثقافة هً

ٌّة بامتٌاز ،ومن الحٌا ٌّة ة ولم ٌؽفل تاٌلور جانب الفّن و األدب باعتبارهما ظواهر ثقاف الضرور

بلق والقوانٌن ٌكتسبها اإلنسان التً ٌستطٌع الفرد أن ٌبلػ بها ما ٌجول فً خاطره،كما أن األخ

فالّثقافة تشمل عراؾ فً وسطه االجتماعً،األو ، بٌنما ٌتعّرؾ على العاداتعن طرٌق الّثقافة

ذاكرته و تراثه،كما أّنها مجموع المعرفة الفكري والماّدي للمجتمع،وتلّخص أنماط اإلنتاج 

ٌّة و سلوكها المكتسب ضمن اإلطار االجتماعً للفرد األّول.  البشر

تهذٌب العقل أو تهذٌب جون لوكد الذي قال أّنها  وا الثقافة فّ عرمن المفكرٌن الؽربٌٌن الذٌن     

، أّما ربطها بكل ما له عبلقة بالفكر و األخبلق، وتهذٌب العقل طرٌق لتهذٌب الّنفسسان ،فاإلن

"الّثقافة هً ذلك الكّل المتكامل الذي ٌتكّون ٌقولفٌعطٌها طابعا أنثروبولوجٌا حٌن  مالٌنوفسكً 

ٌّة و المعتق ٌّة،من األفكار اإلنسان ٌّة لمختلؾ المجموعات االجتماع      داتمن الخصائص البنٌان

     الحرؾ  ، فهً بالنسبة إلٌه مزٌج من األفكار تضاؾ إلى2و األعراؾ و الحرؾ و األدوات"

نسان،فٌصبح ملزما على و األدوات ، و بالّتالً فهً تشمل كل مناحً الحٌاة الضرورٌة لئل

    "مجموعة األفكار االعتناء بها  إذ ال عٌش له بدونها، أّما هنري الرست فٌرى أّنهاتعلّمها و

و ٌنشؤ  صحابها بصّحتهاها مبدء خلقً ألّمة ما، و ٌإّمن أو العادات الموروثة التً ٌتكّون فٌ

ٌّة خاّصة بتلك األّمة وتمتاز عّما سواها" منها عقل
3 

الجاهزة فً و العادات ركز الرست على الجانب الوراثً للثقافة، فاعتبرها حصٌلة األفكار 

ٌإمن أصحابها بصّحتها  صبح بمثابة مبادىء فً الحٌاة،، فت   سبها الفرد جبلّةً التً ٌكت المجتمع 

                                                           
ة للطباعة و الّنشرٌنظر،حمٌد عبد الرحٌم السائح،أضواء حول الّثقافة،الّدارالم ٌّ 76،صم 1991مصر )د ط(والتّوزٌع صرٌّة اللّبنان 1 

.    .78 نفسه،ص  2 

. 14، ص1991،بٌروت،،9،طنادٌة شرٌؾ العمري،أضواء على الثقافة اإلسبلمٌة،مإسسة الرسالة للنشر و التوزٌع و الطباعة 1   
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ٌّة ، وعلٌه ٌتفّرد بها لكونها من الموروثات المقّدسة، التً ال تشترك فٌها كل المجتمعات اإلنسان

ٌّنة،و بالّتالً ٌشّكلو ٌّة تعكسأفراد بعٌنهم فً مجتمعات مع  ن فً الؽالب مجموعات بشر

ٌّزهم مطامحهم تعكس الذي تنتسب إلٌه،حٌث  اقع المجتمعبسلوكٌاتها و وأسالٌب تفكٌرهم،فتم

 عن ؼٌرهم من الّشعوب.

للّثقافة وذلك الؽرب الذٌن أولوا اهتماما كبٌرا عتبر الّشاعر ت.س.إلٌوت من أهّم مفّكري ٌ   كما

 تحقٌق الّثقافة: اد وضع شروطا ثبلثة ٌتّم بموجبهمنذ بداٌات القرن الماضً،وق

ٌّنالبناء العضوي:  ٌساد على االنتقال الوراثً داخل ثقافة و مجتمع مع

ٌّة للتحلٌل: ٌّة قابلة للتحلٌل إلى ٌرى أّنه على الّثقافة أن القابل تكون من وجهة النظر الجؽراف

ٌّة،)البعد اإلقلٌمً للّثقافة(  ثقافات محل

إؼفال  ّنه فً جل الثقافات ال ٌمكنٌراه شرطا مهّما ألالّتوازن بٌن الوحدة و الّتنّوع فً الّدٌن :

ٌّاق أضاؾ آخرون أن العامل الدٌن ،و ٌّةفً هذا الس ٌّاسة و ترب ثقافة س
،وأدلت منظمة 1

 بدلوها فً هذا الباب ،فقد جاء تعرٌفها للثقافة كاآلتً:الٌونسكو 

ٌّة " ٌّة و الفكرٌة و العاطف ٌّة و الماد ٌّز مجتمعا بعٌنههً جمٌع السمات الّروح أو فئة  التً تم

ٌّة بعٌنها،و هً تشمل الفنون واجتم ٌّةاع   لئلنسان  اآلداب و طرائق كما تشمل الحقوق األساس

 2و تضم القٌم والتقالٌد و المعتقدات "

 سبق ٌمكن أن نحصً اّتجاهٌن لتعرٌؾ الثقافة: إلى ما استنادا      

لفة و كذا التوجهات ،إالّ إن القٌم و المعتقدات،وآخر ٌربطها بؤنماط الحٌاة المختب فرٌق ٌربطها

 الصواب أّنه ال ٌمكن الفصل بٌن االتجاهٌن لحاجة كل منهما إلى اآلخر.

 

ة:1-3 ٌّ ة و الثقافة الغرب ٌّ  بٌن الثقافة العرب

إّن الحدٌث عن جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ،وعن واقع الجزائر الّثقافً إّبان       

ٌّة ٌقودنا  ٌّة التً تتبّناها الفترة االستعمار ٌّة اإلسبلم حتما لعقد شبه مقارنة بٌن الّثقافة العرب

ٌّة  ٌّة ثقافة المحتل، فً إطار الّصراع الفكري الذي    الجمع و تدعوا إلٌها، مقابل الّثقافة الؽرب

 دام طوٌبل بٌن االتجاهٌن و الذي كان الّشعب الجزائري محّل الّنزاع فٌه.

                                                           
.18ماجٌسٌر، جامعة تزي وزو،صن عبد الّداٌم،النسق الّثقافً فً الكناٌة،رسالة ٌنظر ، عبد الرحم 1 

ٌّة،ص .11شرؾ القضاة و آخرون ،محاضرات فً الثقافة اإلسبلم 2 
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ٌّة بمثابة الصورة التً ت  عتبر الثقافة العربت         ٌّة وٌّة اإلسبلم ٌّة اإلسبلم ّضح مبلمح الّشخص

سس التً تقوم علٌها حٌاتها، وبمثابة العقٌدة ،إّنها بمثابة المبادىء و األ  والتً تحّدد اتجاهاتها

الً وبالتّ ا و صونها من التحرٌؾ و الّتشوٌه التً تعمل على حماٌتهوالتً تلتزم باإلٌمان بها، 

ٌّة و الخ  هً مجمو ٌّة والعقلٌة والفكر ٌّة عة الّصفات و الخصائص الّنفس ٌّة والّسلوك ٌّز لق التً تتم

ٌّة المستفادة من مصادر الّتشرٌع اإلسبلمً ٌّة اإلسبلم فت أّنها مجموعة رّ كما ع   ، بها الّشخص

ٌّة و القٌم و اآلداب،و  األخبلق األفكار التً تصدر عن الكتاب و السّنة، و األحكام الشرع

 .1المنبثقة منهما، التً ٌجب أن تهٌمن على المسلم هٌمنة كاملة

 

ته المجٌدة،كما ترسم طرٌق الحٌاة ،وبطوالالّتلٌد  هماضٌالثقافة العربٌة الفرد بتربط       

تستمّد  الصحٌحة للمسلم ، فتحدث فً نفسه تؤثٌرا بالؽا على سلوكه و أخبلقه و معامبلته،إذ 

ٌّاس در الّتشرٌع المتمّثلة فً القرآمقّوماتها من مصا باإلضافة إلى ن و الّسنة،و اإلجماع و الق

وتهدؾ إلى تحقٌق رافهم و عاداتهم ؽة العربٌة و ما صح من أخبار المسلمٌن و تارٌخهم،وأعاللّ 

ٌّة و المساواة بٌن األفراد ،إذ العدالة االجتم ال فرق بٌنهم إاّل بالّتقوى وتروم كذلك الجمع بٌن اع

لعلم و العمل و اإلٌمان، كما تدعوا إلى الّشمول و الّتوازن،وهً ثقافة متفّتحة على الّثقافات ا

ٌّةً  ال تجاورها فً الّدٌانة،ما لم تتعارض مع الّدٌن و العرؾ  األخرى وإن كانت ؼرب

 .2سبلمًاإل

 

ٌّة تتسم بخاّصٌتٌن متناقضتٌن قلّما اجتمعتا فً م     قام واحد،هما و الثقافة العربٌة اإلسبلم

ٌّر، فالّثبات فٌما ٌتعلّق بالمصادر  ٌّةالّثبات و الّتؽ  وما جاءت به من عقائد و تشرٌعات،القطع

ٌّر فٌتعلّق باجتهادات المسلمٌن،وإب   داعاتهم القابلة للصواب و الخطؤوقٌم ومناهج،أّما الّتؽ

ٌّة اإلسبلمٌّ الجانب القطعً فً ف ، وبالّتالً االختبلؾ إلسبلم اة ٌّتسم بما ٌّتسم بها الّثقافة العرب

ٌّة، والوسطٌة            من خصائص بصفته دٌنا و منهاجا،وتتجلّى هذه الخصائص فً الّشمول

 .3و الموضوعٌة و الّتنّوع و الوحدة، كما ال تستثنً الّثقافات التً تؤّثرت أو أثرت فٌها

 

                                                           
ٌّة الثقافٌة،) 6،7،ص د ط(،نهضة مصر للطباعة و النشر،)دت(ٌنظر محّمد عمارة،مخاطر العولمة على الهو 1 

.9ٌنظر نفسه،ص 2 

.514،ص1991،دار الّصحوة للنشر و الّتوزٌع،)د ط(،القاهرة،1اإلسبلم، المجلد ٌنظر أنور الجندي،معلمة 3 
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ٌّة فعلى الّنقٌض من ذلك، فهً        تستمّد كٌانها من الفكر الٌونانً وتفسٌرات أّما الثقافة الؽرب

ٌّة،  وعبدة األبقار ، والهدؾ الرئٌس  الهندوس  فالّثقافة الهندٌة مثبل تستمّد فكرها من  المسٌح

ٌّة هو نشرها فً كل أصقاع العال  أنم،و خصوصا اإلسبلمً منه،باعتبار من الثقافة الؽرب

ٌّة لم تؽادر قوقعة الّتخلّؾ ا ٌّزت العالم البدائً،إذ ٌعتبر محافظتها على المجتمعات البشر لتً م

ٌّةً  ٌّة  ، لذلك طفت إلىاو تخلّف قٌمها و تراثها رجع العالم كالّتحدٌث والّسطح الّتسمٌات اإلٌدٌولوج

ٌّة و اللّحاق الّثا ٌّن ثّم تنشؤ بهم الثقافة حسف  ،الّركب وؼٌرهابلث و الّدول الّنام فً مجتمع مع

ٌ  المجتمعات األتنتشر فً  أي انتقال الّثقافة من المجتمع طلق علٌه االنتشار الّثقافً ،خرى،فٌما 

ٌّا إلى المجتمعات األكثر  ثاقؾ أو المثاقفة نه ظهر مصطلح التّ ماألدنى أو األقل تطّورا، و رق

  ٌ ٌّة قصد بها تؤّثر الّثقافات بعضها ببعض،التً  ٌّة األصل مّما ٌحدث تؽٌٌرات فً األنماط الّثقاف

 ة فً إحدى الجماعات.الّسائد

ٌّة فً األصل،ؼاٌتها استؽبلل القوي للضعٌؾ، و تسلّط الدول  نفهم من هذا أّنها ثقافة استعمار

ٌّة فٌها على خٌرات الدول الفقٌرة،من بّوابة زرع ثقافة الّتحضّ            والّتمّدن، و القٌم  رالقو

ٌّة فً المجتمعات األخرى تمهٌدا لحصادها و األخبلق و عقوال مبدعة تهاجر المإّسسات األورب

ٌّة تؽّذي عجلة اقتصاده،إلى المجتمع األوربً  أو موارد اقتصاد
قائمة على  كما أّنها ثقافة   ،1

ٌّة  ٌّة،و فالملتزمون بها ٌعتبرونهاو التعالً العرق ٌّة فً مقابل ثقافة اآلخر الّدون إاّل الثقافة المتعال

ٌّة،دون لالفرض هذه الّثقافة فً جمٌع أنحاء الع مكٌؾ نفّسر سعٌه م، باعتبارها الّثقافة الّراق

ٌّات الّثقافات األخرى،و ٌ   مراعاة خصوص ٌّة كما  عّرفها عبد هللا الؽذامً:"متصّور ثقافً العرق

ٌّة تفّرقها  عن جماعات أخر ى تجاورها تشترك فٌه جماعة من الناس ترى أّن خصائصها الّثقاف

أو تحتّك معها ،وٌحدث التمٌٌز بٌن األطراؾ بناءا على الخصائص المعتمدة عند كل فرٌق 

 .2وٌزداد الّتماٌز كلما تقوت الفروق "

 

ٌّة إذن ثقافةفالّ         ٌقوم بهذا قائمة على إقصاء الطرؾ اآلخر المخالؾ ،و االستعمار  الؽرب

ط هممهم، وهذا عمل ٌهدؾ إلى بإرثهم الّثقافً، وتثبٌ على سبٌل هّز ثقة أهل المستعمرات 

الّتحّرر ، بل األكثر من  بالّتالً ٌبتعد كلٌّا عن استهداؾ بٌن الفرد و ثقافته،و الّتواصل  إزالة 

                                                           
.515،صالمرجع السابق  ٌنظر 1 

ٌّات ما بعد الحداثة، ٌّة أو هو .41صم،1999،الدار البٌضاء،1المركز الثقافً العربً،طعبد هللا الؽذامً،القبٌلة و القبائل 2 
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ٌّة لبلستعمار بتعبٌر مالك بن فً ثقافة المستبد المحتل و ٌندمج ذلك فهو ٌذوب  فٌصبح ذا قابل

 نبً.

ٌّة الؽربٌة خاّصة باألمم الّراقٌة دون سواها، فإّن ا إذا كانت الثقافة     ٌّة ثقافة عالم لّثقافة اإلسبلم

و لكّنها ال فللصٌن حضارة،و للٌابان حضارة،،عبر العالممسلم   ملٌارتشّكل حضارة أزٌد من 

ٌّة،دّ عتت ٌّة و ال ٌمكنها البّتة أن ترتقً إلى العالم ًّ محل ٌّة عكس الّثقافة اإلسبلي حدود الببلد،فه م

ٌّة الكثٌر من مكّوناتها. ن اإلسبلمً جاء لكل العالم،واستقتالّدٌف  منه الحضارات الؽرب

 

ٌّة تختلؾ عن الّثقافات األخرى فً كون مكّونات ل ٌّة اإلسبلم نستنتج من هذا كلّه أّن الثقافة العرب

ٌّة المصدر كل منها تختلؾ عن األخرى  ٌّة إسبلم ٌّة اإلسبلم ،تستمّد كٌانها من "الثقافة العرب

ٌّة ، واللّ  ٌّة ،واجتهادات العلماء و عصارة الّثقافات التً القرآن الكرٌم، و السّنة النبو ؽة العرب

ٌّة على وجه اإلجمال تستمّد  اختلطت بها وامتزجت عناصرها معها، فٌما نجد الثقافة الؽرب

ٌّة ،وتفسٌرات المسٌحمصادرها من الفكر الٌونانً،و اللّ  ٌّة التً وصلتها"ؽة البلتٌن
1. 

 

ٌّة      ٌّة اإلسبلم ٌّة فً ج هً ثقافة عربٌةإن الثقافة العرب ٌّة األهداؾ  فً لؽتها إسبلم ذورها،إنسان

ٌّة و آدابها ٌّة ،أهّمها العقٌدة و هً اإلسبلم،اللؽة العرب ٌّة و روح          تتكّون من مقّومات فكر

ٌّة،و المزاج  اإلٌمان بعقٌدة هذه "،و هً تظهر من خبلل النفسًو الّتارٌخ و الّتراث ووحدة العقل

 األمة، واالعتزاز باالنتماء إلٌها، واحترام قٌمها الحضارٌة والثقافٌة وإبراز الشعائر اإلسبلمٌة

واالعتزاز والتمسك بها، والشعور بالتمٌز واالستقبللٌة الفردٌة والجماعٌة، والقٌام بحق الرسالة 

 .2لناس"وواجب الببلغ، والشهادة على ا

و إن كانت كبل الثقافتٌن تستمّد عناصرها من نفس المصادر تقرٌبا و تحتوي نفس المكّونات 

ٌّة لّدٌانةاعلى االختبلفات الموجود بٌنها فمن حٌث  ٌّة المصدر و الؽرب :الثقافة العربٌة  إسبلم

ٌّة من  الفكر الٌونانً           مسٌحٌة المصدر،و من حٌث الفكر األولى تستمّده من الفكر العربً و الّثان

ٌّة ،إالّ إن الفرق حسب رأًٌ ٌكمن فً كون الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة تنشد  و تفسٌرات المسٌح

ٌّة و المساواة بٌن األفراد، و هً ثقافة ال تمنع التفتح على اآلخر فً إطار  العدالة االجتماع

                                                           
.515صم،1991ر و التوزٌع،)د ط(،القاهرة،دار الصحوة للنشأنور الجندي، معلمة اإلسبلم، 1 

ٌّة فً زمن العولمة الثقافٌة،ط خلٌل نوري 1   ٌّة اإلسبلم 45م،ص1999والدراسات اإلسبلمٌة،العراق، ،مركز البحوث1،الهو  



ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة                                              الفصل األول: ٌّ  .اإلصالح الثقافً استراتٌج

30 
 

ٌّة التً ترى فً ثقافتها الم ٌّة والمركز أو األنموذج الذي األصالة و المعاصرة ،عكس الؽرب تعال

 ٌ حتذى به  وفق النظام الذي وضعته وما عدا ذلك ٌعتبر هوامش ال ؼنى لها عن ثقافته.

 

 الّثقافً: الخطاب الّنقدي1

قبل التطّرق إلى  المرحلة األهّم فً كل بحث علمً،و تعتبر مرحلة ضبط المصطلحات     

ٌّة ،اقتضى األمر أن نتوقّؾ عند مصطلح ٌّة عند علماء الجمع ً الخطاب أنواع الخطابات الّثقاف

 ،بعد أن تناولنا مصطلح الّثقافة ،لنكتشؾ العبلقة بٌن هذه المصطلحات.بالّتعرٌؾوالنقد 

 الخطاب:1-1

ٌّة الّدراسات اللّ  عتبر الخطاب من أهّم المصطلحات ، وأكثرها شٌوعا فً حقلٌ         ؽوٌة والّنقد

وهو مصطلح لٌس بالجدٌد فً مٌدان المعرفة ، بل له جذوره الممتّدة فً الّتارٌخ،إذ ٌرتبط بكل 

ٌّة الّتواصل ٌّة، نتجت عن عمل ٌّة و فكر ٌّة و ثقاف       ما أنتجه العرب و ؼٌرهم،من إبداعات أدب

ٌّة عادة هو قرٌن النطق و الكبلم.فالخطاب فً الّثقافة  ،و الّتلقً و الّتمّثل  العرب

 

الخطاب و المخاطبة،مراجعة الكبلم ، وقد خاطبه جاء فً لسان العرب عند ابن منظور"     

   فهذا  ، وفً نفس االّتجاه سار أئّمة الّنحو قدٌما،1بالكبلم مخاطبة و خطابا، وهما ٌتخاطبان"

ٌّته بالقول"هو اللّ  ابن آجروم  ٌعّرفه فً  وهو ذات المعنى ،2فظ المرّكب المفٌد بالوضع"آجروم

ٌّات  ٌ  الذي ورد فً كتاب الكل قصد به اإلفهام ،إفهام من هو حٌث قال صاحبه:"وهو الكبلم الذي 

ٌ  ، أهل للفهم قول  بلم أوك فكل ،3قصد به إفهام المستمع فإّنه ال ٌسّمى خطابا"و الكبلم الذي ال 

 والعكس صحٌح. ن نعتبره خطاباٌحمل معنى ٌمكن أمفٌد 

 

ٌّة الحدٌثة فقد أخذ المصطلح منحى آخر، حٌث اختلفت تعرٌفاته أّما فً الّدراسات اللّ      سان

ٌّة المقاربة للمفهوم و منها ما اّتفق باختبلؾ المنطلقات اللّ  مع الّتعرٌفات البسٌطة للعرب سان

ؽة اإلنجاز الفعلً للّ القدامى،نذكر على سبٌل المثال قولهم أّن الخطاب مرادؾ للكبلم، أي 

                                                           
.16،ص1981،بٌروت 1ابن منظور، لسان العرب،مادة خطب، دار صادر،ط 1 

ٌّة،دار اإلمام مالك،ط .7،ص1،1991ابن آجروم ،نظم اآلجروم 2 

.419م،ص1991أبو البقاء الكفوي،الكلٌات ،طبعة مإّسسة الرسالة،بٌروت، 3 
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ٌّة تشّكل مرسلة بمعنى" ٌّنة،ٌتكّون من متتال اللؽة فً طور العمل ، أو اللّسان الذي تنجزه ذات مع

 .1لها بداٌة و نهاٌة"

 

فً جل حاالته هو اللّؽة فً حالة فعل و بالتالً هو ممارسة تقتضً فاعبل  الخطابإّن         

ٌّة ؤدوب تقومو ٌّة ار اجتماع غ آرائه ؽة وسٌلة إلببلٌقوم على مخاطب ٌّتخذ من اللّ  بعٌنها، إذمعرف

ٌّة القٌام بؤدوار اجتماعٌة معٌنة، حٌث ٌقوم األّول برسالة و ٌفهمها  وإٌصال أفكاره للمتلّقً بن

   إّن المنطوق به ":نٌقول الدكتور طه عبد الرحم ٌنهما،ناءا على نظام لؽوي مشترك باآلخر ب

ٌّة ٌصلح أن ٌكون كبلما :هو الذي ٌنهض بتمام المقتضٌات الّتواص الذي -أي الخطاب  - ل

  ٌ ه إلى الؽٌر ٌفترض أّنه كل منطوق به موج  سّمى خطابا ،إذ حّد الخطاب الواجبة فً حّق ما 

 2إفهامه مقصودا مخصوصا"

حٌث  ،تعرٌؾ الدكتور لم ٌختلؾ كثٌرا عن عموم تعرٌؾ الخطاب الذي أورده معاصروه

ٌّة فٌهارتكز على  ٌّة الّتواصل ٌّة و تحدٌدا عند الفرنسً بنفٌٌست  أّما،  الخاص فً الّدراسات الؽرب

كل تلفظ ٌفترض متحّدثا "نجده ٌتفّق تماما مع التعرٌؾ الذي أورده طه عبد الرحمن فٌرى أّنه 

علٌه ففً و ،3شكال"ّثانً بشكل من األثٌر فً الّطرؾ الة الّتؤللّطرؾ األّول نٌ تكون ومستمعا

ٌر،و متى لم ٌصل الخطاب إلى كل خطاب ال بّد من توافر طرفٌه،ٌكون الهدؾ منه إحداث تؤث

 .المبتؽى،استلزم خلبل فً المرسل أو األداةهذا 

قد أعطاه تحدٌدا أولو اهتماما بالؽا بالخطاب ، ف وٌعتبر مٌشال فوكو من أهّم المفّكرٌن الذٌن    

ٌّة و أوسع مجاال   ز عن نص و كبلم و كتابة و ؼٌرها انٌا ٌتمٌّ مصطلحا لس"بالقول:أكثر شمول

ٌّا  على لهامتشاب  كل إنتاج ذهنً سواء أكان نثرا أو شعرا،منطوقا أو مكتوبا ، فردٌا أو جماع

ٌّة، فهو لٌس ناتجا ذاتٌا أو مإّسساتٌا )...(  و للخطاب منطق داخلً،و ارتباطات مإّسس

ٌّة ٌعّبر عنها،أو ٌ ل إلٌها،بل قد ٌكون خطاب حمل معناها ،أو ٌحٌبالضرورة عن ذات فرد

ٌّة أو فرع معرفً ما"مإّسسة، أو فترة زمن
ٌّة من  عنده الخطابإّن ، 4 عبارة عن متتال

ت ، وٌكون فً فترة ،أو المإّسساأو المكتوبات الّصادرة عن األفراد أو الجماعات الملفوظات 

                                                           
.11،ص1997الدار البٌضاء،،1طسعٌد ٌقطٌن،تحلٌل الخطاب الّروائً،المركز الّثقافً الؽربً، 1 

.115،ص1998ن،اللسان و المٌزان،طبعة المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء،طه عبد الرحم 2 

ٌّة الحدٌثة،منشورات إّتحاد الكّتاب العرب،دمشق،محّمد البارود ٌّة الخطاب فً الّرواٌة العرب .1،ص1999ي،إنشائ 3 

.9،ص1984،لبنان،1مٌشال فوكو، نظام الخطاب ، تر:محّمد سبٌبل،دار الّتنوٌر للّطباعة و الّنشر،ط 4 
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ٌّنة  ٌّة مع ٌّة تقتضً مإّثراجتمتقتضً ذاك الخطاب بعٌنه،فهو ظاهرة زمن مل ٌستع ،امتؤّثرا واع

 ٌستهدؾ ؼاٌة الّتواصل و الّتوجٌه.تلفّظً ناتج عن نشاط  ، خبلله دلٌل لؽوي

 

ٌّة الّتفاعل فً الخطاب، كما اب عن النص فً الّدراسات الحدٌثة ٌختلؾ الخط           فً جزئ

أّن النص ٌؽلب علٌه عامل الكتابة بعكس الخطاب ،الذي ٌعتمد على الملفوظ،و بالّتالً ٌدّل على 

ٌّنة، و النص بنٌة مترابطة تكّون      أّن للكبلم دالالت ؼٌر ملفوظة،ٌدركها الّسامع دون عبلمة مع

ٌّة  ٌّة،و تلقٌّها و تؤوٌلهاً حٌن ٌّتسع الخطاب لعرض م، فو حدة دالل بلبسات البن
1 

لكً ٌتحقّق األثر اإلٌجابً للخطاب، البد له أن ٌتوفّر على  مقّومات نذكر مقّومات الخطاب:

 منه 

"هدؾ اإلقناع فً جمٌع مكّوناته،هو إقناع المستمع أو القارىء،من خبلل استخدام لحجة:ا

ٌّة المتماسكة،ومن خبلل استخدام األفكار ٌّة الحجة المنطق  المجمّعة المستحقة ذات العبلقات الّدالل

و البرهان  البد من الدلٌل القاطع  إذفٌصبح المخاطب الفاقد للحّجة ببل دور مهم،،2المتشابكة"

 و الحجة الناصعة. ، المقنع

ٌّة: ٌّة، ٌتقّبلها المتلقًّ،حّتى تستمّر عملٌة التواصلالشرع        ال بد للخطاب أن ٌكون ذا شرع

 من الّتواصل و هً الّتؤثٌر و الّتؤّثر لى عقله، وبالّتالً تتحقّق الفائدة المرجّوةو تنفذ إ

مّكن المخاطب من تجاوز فكرة الخوؾ من ت   ال بّد أن ٌتوفّر الخطاب على بدائلالبدائل:

 المجهول، و تقّدم له فكرة جدٌدة،تتوفّر على ما تفتقده الفكرة الموجودة فً ذهنه، و التً 

 .3لئلقناع الّتالً ٌجد فً هذه الّزٌادة هامشوبا ٌعتقدها

 

 الخطاب و المجتمع:2-2

،إذ ه ستعمل للّتفاعل بٌن طرفٌؽة ارتباطا و ثٌقا باعتبارها القناة التً ت  ٌرتبط الخطاب باللّ       

فً حدود  توجد اللّؽةفي أو جماعً ،ٌتحقّق هذا بفضلها و ٌصبح بمثابة إنجاز، أو إنتاج فرد
                                                           

9،ص1995،األكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً،القاهرة،1و الخطاب و االتصال، ط  ٌنظر محّمد العبد،النص 1   

ٌّة،مجلّ  1  ٌّة المعاصرة،ودورها فً الّدراسات األسلوب م  1994-4-11،1ة عالم الفكر،الكوٌت،عمازن الواعر االتجاهات اللسان

176ص  

 
.  177 ،صنفسه    3 
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الّروابط التً مجموع  بما تحتوٌه من وعات التً ٌتحّدث عنها،الموض تبلّػ هً التً و،الخطاب

ٌّتهادراستها وٌحتاجها الخطاب،حّتى ٌستطٌع الكبلم عّما ٌرٌد،وحّتى ٌتمّكن من     تحلٌلهاو  تسم

 .1و تفسٌرها

ٌّة و نسق من العبلقات،تسمح لؤلفراد باالّتصال فٌماللّ إّن         ا بٌنهمؽة ظاهرة اجتماع

سانٌات إلى جعل الجملة تسعى اللّ ؽة و الخطاب"الّتواصل هو الخٌط الّرفٌع الذي ٌجمع بٌن اللّ و

ٌّة  صؽرى تساهم إلى جانب جمل أخرى فً تشكٌل الخطاب،و لٌس هذا سوى شكل وحدة لسان

الحقل ؽة، و العمل على جعلها أداة للّتواصل،و لذلك ٌظّل هذا المفهوم فً من أشكال تمظهر اللّ 

ٌّقا ال ٌمتّد لٌشمل باقً المستوٌات التً ٌمكناللّ   وهذا ماها اإلسهام فً إنتاج هذا القول سانً،ض

ٌّة هو خطاب لؽة و قول، ٌرتبط باللّؽة من حٌث هً أداة  ٌإّكد لنا أن الخطاب من هذه الّزاو

ٌّة ،وهما المرسل و المرسل إل الخطاب و، 2ٌه"للتواصل بٌن طرفٌن ٌتم بواسطتها الّدورة الكبلم

ٌّة أٌضا باعتبار أّن اللّ  ؽة فً ذاتها استخدام اجتماعً و العبلقة بٌنهما هً التً ظاهرة اجتماع

ٌّة فً تولّد الخطاب،فالّظواهر اال ٌّة ظواهر لؽو ٌستخدم لئلشارة إلى كامل "األصل، وجتماع

 3سٌرورة الّتفاعل االجتماعً التً ال ٌشّكل الّنص سوى جزء منها"

ٌّة و علٌه  ٌّة ٌشمل على شروط اجتماع ،و هً تحتوي فً الؽالب تدعى شروط اإلنتاج االجتماع

و مستوى المإّسسة  على ثبلثة مستوٌات،المستوى االجتماعً المباشر الذي ٌجري فٌه الخطاب

ٌّة،التً تشّكل منبتا واسعا للخطاب،و مستوى المجتمع ككل االجتماع
4. 

 

ٌّة و مشروعها ٌر الخاّصة التً تتحّدد بوظعابإّن الخطاب هو مجموع التّ        ائفها االجتماع

أو  الكبلم المكتوب  ،و هو عند الؽرب  5من الجمل وهو ملفوظ طوٌل أو متتالاإلٌدٌولوجً،

 تشٌر إلى أّنه مجموعة دالّة من أشكال األداء و تعرٌفاته،الملفوظ الذي ٌتجاوز الجملة الواحدة 

                                                           
.85،ص1م،ط1987ٌؽوت،المركز الّثقافً العربً، الّدار البٌضاء،ٌنظر مٌشال فوكو،جؽرافٌا المعرفة،تر:سالم   1 

.414م،ص1991،مارس 4،مج8خالد سلٌكً،التراث و الخطاب ،مجلّة جذور،النادي األدبً الّثقافً فً جّدة،الرٌاض،ج 2
 

ٌّة،تر:رشاد عبد ال 1 ٌّة قادر،مجلّة الكرمل،مإّسسة الكرمل انورمان فٌركلو ، الخطاب بوصفه ممارسة اجتماع لّثقاف
.158،صم1999،فلسطٌن،64ع  

.195،صنفسه ٌنظر  4 

ٌّة المعاصرة،)د ط(،الدار البٌضاء، .81،صم1985ٌنظر،سعد علّوش،معجم المصطلحات األدب 5 
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و نسق كلًّ متؽاٌر و مّتحد الخواص حٌث تشّكل الجمل نظاما متتابعا تسهم به فً  اللفظً ،

 .1ٌتضّمن جملة من األفكار التً تعّبر عن رإٌة لها منطقها الخاص

 الخطاب و الثقافة:2-3

فً  ٌن طرفً الخطاب ،و بما أّن هذا األخٌرعتبر اللّؽة القناة التً تستعمل للتواصل بت       

ؽة فً حالة استعمال ،ٌمكن القول أّن ما ٌنطبق على اللّؽة ٌجري علٌه هو اللّ  أرجح تعرٌفاته

 ؽة و الثقافة.أٌضا فنستطٌع القول حٌنئذ الخطاب و الثقافة أو اللّ 

ٌ  إّن محاولة الفصل بٌن اللّ  ؽة مظهر من ،ألن اللّ منهما  عّد عامبل منافٌا لطبٌعة كلّ ؽة و الثقافة 

تحمل دالالت  تظهر بشكل عبلمات أو كلمات مكّونة من أصوات ،مظاهر ثقافة أي مجتمع

ٌّنة ،و الثقافة  ٌّةمع ٌّة لها قٌمة دالل  .تظهر بشكل صورة ماد

ٌّةواحدة  اللّؽة ٌمكن اعتبار       الذي ٌحوي جمٌع األنماط ألنها الوعاء  من أهم األنساق الثقاف

ٌّة فً المجتمع ال ٌقتصر على  الثقافة،ودورهابٌن األفراد و مّثل الوسٌط ت   فهً ، االجتماع

ٌّدا ٌتوقّؾ على  اعتبارها أداة للتواصل بل هً جزء هام من عناصر الثقافة،و أّن فهمها فهما ج

 الوبل ٌمكن تحدٌد مفرداتها ؽة لها أساس ثقافً فاللّ  ع،وفهم أنماط الثقافة الّسائدة فً المجتم

ٌّة لهذه المفردات ،أو لهإالء الناطقٌن بها، دالالتها تحدٌدا دقٌقا إاّل بمعرفة البنٌة و علٌه  الثقاف

ٌّة  دراسةً  فدراستها   2و أنماط الثقافةبٌن أنماطها عمٌقة تحتاج إلى التعّرؾ على الّروابط اللؽو

 

مله من أصوات و تراكٌب و دالالت ؽة نسق ثقافً بما تحٌمكن القول أن اللّ  استنادا إلٌه     

ٌّة و نظام  معتقدات كٌفٌة اإلدراك لل شتمل علٌه منٌتصل بها و تو ما  الكتابة ،وقٌم صوت

التعابٌر الخاّصة و الخطاب هو مجموع  ، بهاسبٌل لمعرفتها إالّ  عائر التً الشّ العبادات و الو

ٌّة و مشروعها االٌدٌولوجً.التً تتحّدد بوظ  ائفها االجتماع

 النقد:4 -2

ّدراهم، و إخراج الزٌؾ النقد أو التنقاد،تمٌٌز ال القدامى بكونه "رؾ النقد لؽة عند العرب ع       

،وهو تعرٌؾ ابن منظور الذي ربطه بفّن تمٌٌز 3قدت فبلنا إذا ناقشته فً األمر" منها، و نا

ٌّن أّن له عبلقة بفّن الحوار،أّما      ٌّد منها مقابل الّرديء ،كما ب       الّدراهم ،و تصنٌؾ الج
                                                           

،ص المقدمة.م1991ٌنظر،محّمد الماكري، الشكل و الخطاب، المركز الثقافً العربً،)د ط(،بٌروت، 1 

.15،صم1971،القاهرة،1،عدد1الم الفكر،المجلّدٌنظر أحمد أبو زٌد،حضارة اللؽة،مجلّة ع 2 

.154،ص14ابن منظور ، لسان العرب،ج 3 
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                   ،أصل صحٌح ٌدّل على إبراز شًء النون و القاؾ و الّدال "فٌقولفارس ابن 

فً الضرس تكّسره،وذلك ٌكون و الّنقد وهو تقّشره،)...(ومن ذلك النقد فً الحافر بروزه و

  شؾ عن حاله فً جودته أو ؼٌر ذلكعنه،ومن الباب نقد الّدرهم،و ذلك أن ٌك بتكشفه لٌطل

 .1ه قد كشؾ عن حاله فعلم"كؤنّ ودرهم نقد وازن جٌد،

   الهجري،وذلك حٌن ارتبط بالتعلٌل  تطّور مصطلح الّنقد عند العرب خبلل القرن الّثانً      

 فً التطّور خبلل القرن الثالث الهجريالمصطلح  واستمرّ من طرؾ رواة األشعار،و الّتفسٌر 

ه بالبعد األدبً تأبعاده،و ربطو تشّكل  ، بظهور مإلفات نقدٌة ساهمت فً تعمٌق معنى الّنقد

 أكثر القرن الّرابع تعّمق هذا المفهومفً  أّما  امة بن جعفر،دكما فً كتاب نقد الشعر لق

ٌّةولٌصطلح على أّنه تمٌٌز و تفسٌر، ، وعلٌه فإّن المبلحظ 2إعبلء للنص على حسب قٌمته الفن

ٌّة النقد    أن  ٌّةً عمل ٌّةً  أصبحت عمل ٌّة، واقترنت كمصطلح  أدب وقد قٌل  ،بفّن تحلٌل اآلثار األدب

أو إلى الّشعر  ، ، متكامل فً النظرة إلى الفّن عاّمة "النقد فً حقٌقته تعبٌر عن موقؾ كلًّ

و الّتعلٌل و الّتحلٌل لّتذّوق أي القدرة على الّتمٌٌز،وٌعبر منها إلى الّتفسٌر ٌبدأ با ، خاّصة

كً ٌّتخذ الموقؾ سق،هً متدّرجة على هذا النّ األخرى،والّتقدٌم،خطوات ال تؽنً إحداها عن و

ٌّة أو عاّمة،مإّصبل على قواعد منهجا واضحا  ٌّدا بقّوة الملكة بعد قّوة الّتمٌٌز" جزئ مإ
لّنقد اف 3

ٌّاته باختبلؾ الفّن ال   مرتبط باآلداب    أو فقها كان أم نثرا، نقود أشعرامو الفنون، وتختلؾ حٌث

 استعماله فً األدب و الّشعر و الفلسفة. ؼٌر أن المصطلح ٌكثر

 

ٌّة است          خدم المصطلح للّداللة على ثبلثة أشٌاء :أّولها الموروث أّما فً الّدراسات الؽرب

  القانونً فً إقامة العدل،أي فً حقل الحقوق و القوانٌن،واستخدمت أٌضا فً حقل الطبّ 

استعماالتها فكان فً مجال دراسة الّنصوص حظة الحرجة للمرٌض،أّما ثالث وكانت تعنً اللّ 

ٌّة األدب
4. 

ٌّرت النظرة القدٌمة للّنقد بعد احتكاكه بالّثقافات المختلف      ٌّة الحدٌثة تؽ ة و االتجاهات الّنقد

ٌّا، وإّنما تحّرر تطوٌر لٌتحّرر بذلك عن مفهومه األّول المقترن باألدب ٌّا نهائ "ال تحّررا انفكاك

                                                           
.577،صم1979،دار الفكر،)د ط(،1ابن فارس ، مقاٌٌس اللؽة،ج 1 

ٌّة، .19،ص1999ٌنظر، رجاء عبد،المصطلح فً الّتراث الّنقدي،منشؤة التعارؾ،)د ط(،االسكندر 2 

.5،ص1981،بٌروت،4عرب،دار الثقافة،طإحسان عّباس،تارٌخ النقد األدبً عند ال 3 

.191ص  م1991،الدار البٌضاء،1المركز الثقافً العربً،طٌنظر مٌجان الروٌلً ، وسعد البازعً ، دلٌل الّناقد األدبً، 4 
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ٌّة ، وٌختلؾ فً األداء و اإلدراك و اٌحتفظ بالسمة  ، و الّتعبٌر لٌصبح  و الحس ، لّسلوكالهٌكل

ٌّا للمنقود، فالنقد أصبح تفسٌرا لؤلدب ال تقٌٌما  ومشّكبل خطابا آخر له، بذلك نقده منتجا و مواز

ٌّم و مصدر لؤلحكام" له، عمل وصفً محلّل و مفّسر ال مق
     وبفضل تطّورات الفكر  وعلٌه ، 1

بل اقترن  ، و لم ٌقتصر على األدب فحسبٌدة،اقترن النقد بمٌادٌن جدٌدة ،مٌبلد دراسات جد و

هذا األخٌر كبدٌل حتى طالب عبد هللا الؽذامً باتخاذ  بالّثقافة و الفلسفة و الفكر و الّنقد الّثقافً

ٌ   دبً ،منهجً للنقد األ ،ؼٌر منؽلق  عمو الفكر و المجت ، نظر للنقد بوصفه نقدا للّثقافةفؤصبح 

ٌّة وفلسفة فحسبعلى العملٌة األدبٌة  ٌّة وخطاب ٌترّكب  "النقد رإٌة  منهج من تحلٌلٌّة، تؤوٌل

ٌّة ، مظهرها النص بعبلقة  تعاضد و تكاملٌ  ماّدة  ٌقّدم  )...( تعّبر عن تحوٌلٌة الجدلٌة الرإٌو

ٌّا )...( و ٌحمل اإلدراك الحدسً ، وٌسرد الممكنات  المتمركزة فً الّنص ،وٌقّدم تشكٌبل فكر

ٌحمل رإٌته  هو خطاب ثان ٌصدر عن قارىء متبّصر ، إذن  النقدف ،2خطابا ٌدل على الوجود"

ٌّة ،و تكوٌنه الفكري من خبلل تقدٌم تقرٌر مواز للنص ٌ ٌّة و فلسفته اإلدراك دل على مدى التؤوٌل

 .تذّوقه له

 

 النقد و الثقافة:

فً أدق تفاصٌل حٌاة األفراد والمجتمعات  ترامً األطراؾ بتدّخلهاقافة مٌدانا متعتبر الث      

ٌّة إلى أخرى  و بوصفها أسلوب حٌاة  بجمٌع مقّوماتها و تفاصٌلها التً تختلؾ من جماعة بشر

ٌّة ،بما أنها تحوي جمٌع السمات  ٌّة و الفكر   و هً بالّتالً تشمل جمٌع الفنون  الروحٌة و الماد

ات الناتجة عن وعلٌه  ٌمكن أن نعتبر جمٌع الخطاب التقالٌد و األعراؾ ،و اآلداب والعادات و 

ٌّة . لتلك التً تتعلّق بالتواص النوع البشري سواء    أو ؼٌرها ظواهر ثقاف

 

        ٌ دانا خصبا لممارسة ٌمكن اعتبارها مإّن الثقافة بما تملكه من هذه المٌزات، و هذا الزخم  

ناهج السابقة عنه مٌل ولّدته الطلح النقد الثقافً كمنهج فً التحل،حٌث ظهر مص العملٌة النقدٌة

ٌرتبط النقد الثقافً بحقول الثقافة المتنّوعة مستفٌدا من أخذ عنها ،و استفاد منها حّتى قٌل" بعدما

ٌّاسة و الفكر،و ع ٌّة الفلسفة و التارٌخ و الس النفس  علملم االجتماع ومناهج العلوم اإلنسان

                                                           
دي األدبً الّثقافً عبد الكرٌم جمعاوي،)الخطاب الواصؾ. النقد و القراءة(،مجلّة عبلمات فً الّنقد،النا 1 

.146ه،ص56،1416،جزء14جّدة،مجلد  

ٌّة ٌّات الوعً،مجلة عبلمات فً الّنقد ،النادي األدبً الثقافً،مجلّدا ، النقد و النص سلطو .141،ص56،ج14الفكر و جمال 2 



ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة                                              الفصل األول: ٌّ  .اإلصالح الثقافً استراتٌج

37 
 

ٌّة  ، بٌولوجٌاالفلسفة و الو الذي ٌحمل ف 1"األنثروبولوجٌا و ؼٌرهاو،النقد األدبً و ،واأللسن

ٌقوم بدراسة كل ما  اتساع مجال دراسته إذالنقد الثقافً على االستفادة من كل هذه المناهج هو 

ٌّته و وظٌفته فً المجتمعق بحٌاة ٌتعلّ   .اإلنسان و ما ٌتصل بشخص

 

ٌّة فً خطابات جمعٌة العلماء  ولقد       تنوعت المٌادٌن الخصبة التً تستحق الّدراسة الثقاف

لبلستعمار و التراث و الحداثة  المسلمٌن الجزائرٌٌن من قبٌل خطاب الهوٌة و القابلٌة

ٌّة و ؼٌرهاو  .المقاالت الصحفٌة و الظواهر األدب

 جتماعً:الثقافة و اإلصالح اال3  

ا أن نتعّرؾ على فكرة الّثقافة وتطوٌرها إذ ما كان لن ، بالمجتمع منذ القدم اقترنت الّثقافة      

مكان الّتعّرؾ على فكرة وبعٌدا عن مفهوم المجتمع،كما لم ٌكن باإلبدون وجود المجتمع 

 الّثقافة هً المعنى و المجتمع هوف ، بدون فكرة الّثقافةالمجتمع كمعنى و مفهوم كلًّ و مرّكب 

هً ذلك الكل ٌسمح لها باالنتشار حتى قٌل أّن الثقافة "ووٌعّززها  توٌها،اإلطار الذي ٌح

 .2أو نمتلكه كؤعضاء فً المجتمع" ،أو نقوم بعمله، ب الذي ٌتؤلّؾ من كل ما نفّكر فٌهالمركّ 

ٌّنة  فً و لؤلنماط التً ٌّتبعونها ،تشتمل الثقافة على القٌم التً ٌتمّسك بها أعضاء جماعة  مع

سق من العبلقات التً تربط أفرادا ٌعٌشون علٌها ، فالمجتمع ن المبادىء التً و  ، الحٌاة

ٌّةٌنتمون إلى نفس الّثقافة ، هذه األخٌرة التً تعتبر أه فبل تستقٌم  ّم دعائم الحٌاة االجتماع

ٌّة بدون و  بمعزل عنها ٌّة البشر فهً التً تسهم فً توجٌه ،ها ال ٌمكنها أٌضا أن تحقّق التنم

ٌّز، وو الّشعوب ، وتد  ألفراد اأفكار  فّعالة لصقل المواهب  تعتبر أداةً  فعها نحو اإلبداع و الّتم

ٌّة و ٌّة كثٌرة مجتمعةً وتحسٌن أمور حٌاقائمة على إصبلح فساد  تنمٌتها الفرد مع بعضها،بنشر  ت

ٌّة بالعقل.  الوعً لدى اآلخرٌن،و المساهمة فً تحلٌل األسالٌب العلم

وحّتى ماعً كذلك المجتمع،نظرٌا و فً الواقع االجت بٌن المفهومٌن الثقافة و "العبلقة وثٌقةإنّ 

ٌّة بٌنهما إاّل أ لو أمكن ّن الظواهر التً ٌعّبران عنها ال ٌنفصل بعضها عن بعض الّتفرقة النظر

إّن  بالّثقافة،إّن المجتمع ال ٌقوم و ٌبقى إاّل ،ثّم قافة ال توجد إاّل بوجود المجتمعفً الواقع،فالثّ 

                                                           
ٌّة ،قراءة فً ضوء النقد الثقافً المقارن ،دار مجدالوي 1 ٌّة اللؽو للنشر و التوزٌع ،عمان  عز الدٌن المناصرة ،الهوٌات و التعدد  

11،ص1،1994األردن،ط  

ٌّة الثقافة، عالم المعرفة،ٌناٌر   2 .9،ص111،العددم1978مجموعة من الكّتاب،نظر
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ٌّز  أفرادها ، ومن ثّم تعتمد  على وجود لحٌاة الجماعة،و نمط متكامل لحٌاة الثقافة طرٌق متم

 1ثم هً تمد المجتمع باألدوات البّلزمة،الّطراد األفراد فٌه"،  المجتمع

 

ٌّة فً اإلنسان تدفعه دف      فهً ا نحو الّتحّرر،و الّتطّور والفهم عالثقافة عبارة عن رؼبة داخل

ٌ ترجم على العمل بما نعتقده من الّداخل لتطؽى على الخارج من خبل تبدأ وبما ل فهم و هضم 

تستورد ربتنا فً الجزائر أّن الثقافة ال لقد علّمتنا تجتبّثه الّثقافة فٌنا، ٌقول المفّكر مالك بن نبً"

  الّرسم ،ألّن البٌئة لٌست إحدى لوحات بنقلها من مكان آلخر، بل ٌجب خلقها فً المكان نفسه

فا إلى ذلك أن مضا،لكً تنقلها إلى منزلها  قت علٌه،لّ التً تفّكها من مسمار الجدار الذي ع  

ٌّن أن  ، وؼٌر منّظمة البٌئة تقّدم لنا عناصرها على صورة متراكمة نقوم بترتٌب ولهذا ٌتع

 .2ها فً إطار موّحد"ادعناصرها لكً تدرج إح

فً وسطها و بلؽتها ، وبٌن شعبها،و ال ٌتم استٌرادها ، فالجماعة هً التً  ٌتم أحٌاء الثقافة 

ٌّة فً تحدٌد شكل مجتمعها،و ثقافتها،ونظمها االق ٌّة تملك الّصبلح ٌّة و الّسٌاس              تصاد

ٌّة ٌّة  و األدب أّما  و االفتخار بها،وتطّور المجتمع متوقّؾ على مدى تمّسك أفراده بثقافتهم الوطن

ٌّة إ ٌّارهم التقلٌد و التبع ٌّع و االنصهار فً ثقافة اآلخر بنقلها إلٌهم،فهذا ٌعنً اخت ذا اختاروا الّتم

ٌّة و بالّتالً االنهٌار .  الّثقاف

 

 اإلصالح الّثقافً:3-1

ٌّة،تفرضها عادة الحالة         ٌّة دور تعرؾ المجتمعات قدٌما و حدٌثا حركات إصبلح ثقاف

ٌّة و االقتصاد ٌّة التً تكون مدعاةً الّسٌاس عٌد له الّتوازن فً مناحً لتحقٌق وثبة ت   ٌّة و الّثقاف

 .الحٌاة المختلفة من خبلل العودة إلى األصل أحٌانا و التؽٌٌر أحٌانا أخرى

 إلصالح:ا

      :ضد الفساد وٌصلح صبلحا صلح :الصبلح "جاء فً لسان العرب عند ابن منظور       

و الصلح  بعد فساده أقامه)...( ، وأصلح  الشًء و اإلصبلح نقٌض الفساد )...(، صلوحا و

                                                           
.8،صالمرجع السابق  1 

.                               .81م،ص1999،دار الفكر،دمشق، 1مالك بن نبً،مشكبلت الحضارة، القضاٌا الكبرى،ط 2 
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أصلح الشًء ضد ؽة و األدب و العلوم:"فً منجد اللّ  كما ورد ،1تصالح القوم بٌنهم"

 .2و أصلح هللا  له فً ذّرٌته و ماله أي أحسن إلٌه" أفسده،وأصلح إلٌه أحسن إلٌه،

ألقرب لمصطلح اإلصبلح  نقٌض اإلفساد وٌحمل جملة المعنى اٌبدو من خبلل التعرٌفٌن أّن 

استنادا و ء بعد اعوجاجه،و التصالح وؼٌرها،إقامة الشًمن الخصال اإلٌجابٌة  كاإلحسان و

ٌّة اللّ  إلٌه ٌّة،هو محاولة تؽٌٌر األوضاع من الّسًء ٌمكن القول أن معنى اإلصبلح من الّناح ؽو

ب،وذلك بمحاربة الفساد،و العمل على التجدٌد فً مختلؾ و من الخطؤ إلى الّصوا إلى الحسن

 مناحً الحٌاة.

       عنى اإلصبلح لؽة عنه فً االصطبلح،فقد ورد بلفظه و معناه فً ؼٌر ال ٌختلؾ م     

 :موضع فً أهّم مصادر التشرٌع اإلسبلمً أقصد القرءان الكرٌم ، والحدٌث النبوي الشرٌؾما 

،فمن آمن و أصلح فال خوف علٌهم سلٌن إاّل مبّشرٌن و منذرٌنو ما نرسل المرقال تعالى"

 3"ال هم ٌحزنونو

 

ثم لحٌن،وهم األنبٌاء علٌهم الّسبلم،ااإلصبلح فً األرض من صفات عباد هللا الصّ عتبر ٌ        

لٌعّد من أعمال البّر  الحزن،ثم إّنهجّنب الخوؾ ووت، مدعاة للطمؤنٌنةصبلح اإلاألمثل فاألمثل،و

     ةال خٌر فً كثٌر من نجواهم،إاّل من أمر بصدقتستوجب األجر و الّثواب،قال تعالى"التً 

أو معروؾ أو إصبلح بٌن الّناس،ومن ٌفعل ذلك ابتؽاء مرضاة هللا،فسوؾ نإتٌه أجرا 

 4عظٌما"

اقتتلوا فأصلحوا بٌنهما،فإن بغت و إن طائفتان من المؤمنٌن و قال تعالى فً موضع آخر:"

صلحوا بٌنهما األخرى فقاتلوا التً تبغً حّتى تفًء إلى أمر هللا،فإن فاءت فأ حداهما علىإ

وا بٌن أخوٌكم، واّتقوا ن إخوة فأصلحمنوبالعدل و أقسطوا ،إّن هللا ٌحب المقسطٌن،إّنما المؤ

تعزٌز لحمة فً  ،ومحاولة المساهمة،و اإلصبلح هنا ٌعنً فّك الّنزاع5"هللا لعلّكم ترحمون

ٌّة الشرٌفة،ورد ذات المصطلح والمجتمع  ٌر من المواضع نذكر منها فً الكث فً السّنة النبو

                                                           
.1479،ص17،ج4ل الدٌن ابن منظور،لسان العرب،مأبو الفضل جما 1 

.411،ص1919،المطبعة الكاثولٌكٌة ، بٌروت،   19لوٌس معلوؾ ،المنجد فً اللؽة و األدب و العلوم،ط 2 

.48سورة األنعام ، اآلٌة  3 

.114اآلٌة سورة النساء، 4 

.9،19سورة الحجرات،اآلٌة  5 
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" إّن ابنً بكرة أّن النبً صلى هللا علٌه و سلّم قال للحسن بن علً رضً هللا عنهما  أبً حدٌث

ٌّد  ٌ     هذا س  .1فئتٌن عظٌمتٌن"صلح به بٌن و لعّل هللا أن 

 

لمجتمعات ح هو العمل على تؽٌٌر األوضاع الفاسدة فً ااإلصبلمّما سبق ٌمكن القول أّن       

المجاالت ح اإلصبلح فً الكثٌر من مصطلبكل الطرق المشروعة ،والوسائل المتاحة،لذا دخل 

ٌّة و الّثقافٌّ  ٌّة و االجتماع ٌّة و األخبلق ٌّة،و قد عرؾ طرٌقه إلى الفكر منها الّسٌاس ة، و الّدٌن

ٌّادة نخبة من المصلح فً نهاٌات القرن الّتاسعالعربً   ،منهم فً المجاالت المختلفة ٌن،عشر بق

        و ابن بادٌس و اإلبراهٌمً  عبد الرحمان الكواكبً، محّمد عبده، جمال الّدٌن األفؽانً،

معانً باعتباره المتضّمن للقٌم و ال و ؼٌرهم و اإلصبلح عادة ٌنطلق من  منظور ثقافً 

ٌّز بها البشر عن سائر وبالّتالً هً الخصائص التً ٌتماإلنسان ، والؽاٌات والنمط المحّدد لحٌاة

   ن بؤّنه كائن ثقافً.ٌمكن أن نعّرؾ اإلنسا الكائنات وعلٌه

على مقتضى نظامه  إعادة الشًء إلى طبٌعته هواإلصبلح فً لسان العرب إّن معنى       

و من  بلل نظامه،ت إلى اختبحٌث تنتفً عنه مظاهر الفساد التً طرأت علٌه فؤدّ الذي  هو له،

بإزالة الخلل  عوّج قوامه،أن اإلصبلح هو العناٌة بالشًء المختل نظامه،أو الم ثّمة ٌصّح القول

االعوجاج الذي داخله إلى أن ٌعود إلى سٌرته األولى من االستقامة أو إلى القوٌم من أو 

ٌّا أن ٌعٌد تشكٌل) -اإلصبلح  -"ٌعنً 2طبٌعته و لهذا  ،أي أن ٌشّكل من جدٌد  re-form) حرف

     تحوٌرها نحو األحسن  ،أوفهو ٌمكن أن ٌفهم بمعنٌٌن مختلفٌن :تعدٌل حالة مؽلوطة لؤلشٌاء

وهكذا ٌمكن النظر إلٌه إّما كشًء جذري أو كشًء  و العودة بشًء ما نحو وضعه األصلً،

 .3محافظ أو أحٌانا فً هاتٌن الحالتٌن معا"

 

ٌّات فً اإلصبلح االجتماعً هو بناء العالم الّثقافً         ٌّة األولو ٌرى مالك بن نبً  أّن أولو

فتجاوز المشاكل فً عمومها ٌكون عبر تحدٌد سلبً و إٌجابً ،أّما التحدٌد السلبً   لئلنسان 

ٌّة   عكل الموروثات السلبٌة التً تعٌق التقّدم ، أو المإّثرات االست للّثقافة فٌتمّثل فً تجاوز  مار

                                                           
.  161،ص5أخرجه البخاري فً صحٌحه،مجلد 1 

ٌّة العلماء،العددفإاد م .م1914نوفمبر  9-718،1لٌت ،جرٌدة البصائر،مقالة مقام اإلصبلح فً فلسفة جمع 2 

ٌّة جدٌدة ،معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع ،تر:سعٌد  1 طونً بٌنٌت ،لورانس ؼروسبٌرغ،مٌؽان مورٌس،مفاتٌح اصطبلح
ٌّة،ط  الؽانمً .84م،ص1919،بٌروت ،لبنان،1،مركز دراسات الوحدة العرب  
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ٌّة الّنشوفتح الّطرٌق للّتراث و حّتى تنطلق مسٌرة اإلصبلح فً  طة،إعناإه بالحركة العلم

ٌّة  الّطرٌق الموصل إلى بّر األمان ، وهو درس مؤخوذ من تجارب الماضً فالحضارة اإلسبلم

ٌّة التحدٌد هذه، ٌّة، نفسها قامت بعمل ٌّة ، و اإلٌجاب   الحضارة اإلسبلمٌةإاّل أّن  من ناحٌتها الّسلب

صدرت فٌهما عن القرآن الكرٌم الذي نفى األفكار قد جاءت بهذٌن الّتحدٌدٌن مّرة واحدة 

ٌّة الّصافٌة التً ٌخّطط للمستقبل بطرٌق جدٌد ٌّة ثّم رسم طرٌق الفكرة اإلسبلم   الجاهلٌة البال

ٌّة وهذا العمل الزم الٌوم للنهضة اإلسبلم
1. 

 

ٌّا ،ومنسجم مع و المجتمع الذي ٌتمكّ      ن من بناء عالم ثقافً سلٌم ، وفّعال و متكامل ذات

ٌ  بعضه البعض  ٌّة و الماّدٌة على ضوء ذلك ، و  ٌّة ، و البشر حسن استثمار إمكاناته المعرف

علٌه فاإلصبلح ٌنطلق من قٌم و  ، ٌكون نمّوه فً الّنهاٌة مّطردا ، وإنتاجه الحضاري مضاعفا

ٌّة تهدي مسٌرته،ممّ  ٌّة ثقاف     ا ٌإّدي ضرورة إلى خلق ثقافة وطنٌة ،توفّر كل المقّومات الّثقاف

ٌّة، متطّورة ، مشتركة تضمن الّتماسك االجتماعً  ٌّة الفّعالة التً تجعل منها ثقافة إنسان و الّتربو

 و الوحدة.

 

بل ٌمكن القول أّن كّل  اإلصبلح حٌزا هاّما من خطابات علماء الجمعٌة ، احتل مصطلح     

بو ٌعلى الزواوي فً إحدى مقاالته حٌث عّرفها الشٌخ أ،الجهود التً بذلتها  كانت فً سبٌله 

وعرفا،وهً ضّد اإلفساد ،و أجمع مفهومة لؽة و شرعا اإلصبلح كلمة واضحة المعنى ،بالقول"

ثّم إّن مرادنا  ،..(العقبلء من جمٌع الملل و النحل على أن اإلصبلح محمود ، وضّده مذموم ).

 2نحن باإلصبلح  اإلصبلح الّدٌنً الشرعً أّوال ،ثّم اإلصبلح العام حّتى فً شراك النعل"

ٌّة  ،فبل طعم و ال معنى للحٌاة الحّرة المستقلّة إن اإلصبلح الدٌنً هو األصل عند علماء الجمع

 :ببل خلق و ال دٌن فً أي حٌن و فً أي مكان و لسان حاله ٌقول

 و أقبح الكفر و اإلفبلس بالرجل             أجمل الدٌن و الدنٌا إذا اجتمعاما 

 .فاإلصبلح إذن متوقع سواء فً الدٌن  أو الدنٌا و مطلوب فً كل حٌن

 

                                                           
.69،صالمرجع السابق  1 

1995\8\1-جوٌلٌة159،15(،البصائر،العدد1866،1951شٌبان،الشٌخ أبو ٌعلى الزواوي:إمام المصلحٌن)عبدالرحمن  2 
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ٌّة معٌة العلماء ج 3-2  :والمقاومة الثقاف

ٌّا سّطرت حكومة االحتبلل فً الجزائر برنامجا استع       ٌّا ومتنّوعا شارك فٌه مار العساكر ثر

 أرضا و أّمةً  بؽٌة إحكام الّسٌطرة على الجزائرؽة و الفكر، جنبا إلى جنب مع رجال الّدٌن و اللّ 

 .حتما عبر العمل الّثقافً انٌمرّ   و إحكام السٌطرة ،لمسبق أّن بناء الّدولة لعلمها ا

 

ٌّة تقّرر فً بعض تعرٌفات االستعمار أن من بٌن         معانٌه إلى جانب الهٌمنة العسكر

ٌّة،و اإل  السٌطرة   ٌّة الّثقاف ٌّة و المركز بثقافة واحدة ،و ذلك من معانً ّنه م لزم لئلٌمان بمعنى أ ثن

ٌّةاال ٌّة الّثقاف ثن
ٌّاسة وحإذا كان و، 1 ٌّة قامت على القمعاعتمادها  من الجانب العسكري على س         ش

ٌّة، اإلبادة ،فإّن سٌاستها من الجانب الّثقافً لم تكنو التنكٌل والسجن و  فلقد اتبعت  أقّل وحش

ٌّاسة  ألطول فترة ممكنة فً التجهٌل و التؽرٌب و الفرنسة و اإلدماج لعلمها المسبق أّن البقاء س

عزل الشعب الجزائري عن ثوابته و مقّومات قدرتها على على مدى  متوقّؾ هذه الّدٌار

ٌّته ٌّاو فً هذا  شخص لعزل القسري ٌكمن فً اة:"سٌقول الدكتور بوالصفصاؾ أّن نجاح هذه الس

ٌّة  ٌّة للّتراث العربً اإلسبلمً فً الجزائر،للمقّومات الحضار ٌّة الثقاف   الّسائدة  و تؽٌٌر الهو

ٌّة فً كّل شًء و أن تنسى ذاكرتها ،وجسور اّتصالها  ،ومن ثّم على الجزائر أن تكون فرنس

 .2احدة و إلى األبد"بالماضً دفعة و

 

   سعى االحتبلل إلى القضاء على الشعب الجزائري بضروب من التثقٌؾ ٌشّوش بها ذهنه    

رمق من المقاومة و رّد حّتى ٌقضً على آخر  و ٌبّث فً نفسه الّشبهات ،وٌبالػ فً تحقٌره

ٌّة ،متقاعسا عن أداء مهام فٌجعل منه ،الفعل بقاءه ببقاء هذا رابطا  ه،مجتمعا راضٌا بالّدون

 و هو نوع من اإلحباط الّثقافً. المحتّل،

 

ٌّا الهدؾ من ورائه        ٌظهر مّما سبق أن االستعمار الفرنسً للجزائر كان استعمارا استٌطان

هب "جاءت فرنسا إلى الجزائر بالّّراإلحاق الجزائر بفرنسا و اعتبارها والٌة من والٌاتها ،

سلمٌن دٌنهم ،وتفتنهم به عن عقائدهم، وتشّككهم بتثلٌثه فً االستعماري لتفسد به على الم

                                                           
ٌّة للّدراسات1ٌنظر جٌرارد لكلرك،األنثروبولوجٌا و االستعمار،ط  .19م،ص1999و النشر و التوزٌع،لبنان  ،المإّسسة الجامع 1 

ٌّة فً الجزائر) 1 ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ودورها فً تطوٌر الحركة الوطن (،  م1911،1945عبد الكرٌم بوالصفصاؾ،جمع

.87ص  
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سد على أبناء المسلمٌن عقولهم ،وٌلقً توحٌدهم )...(وجاءت بالمعلّم االستعماري لٌف

ك تعلٌما ناقصا  وٌعلّمهم بعد ذل عن لؽتهم وآدابهم )...(  و ٌصّدهم،االضطراب فً أفكارهم 

 عماري لٌحافظ على صّحة أبنائها قبل كلّ وجاءت بالّطبٌب االست ،هو شّر من الجهل

وٌقتل  شًء)...(أّما هذا الطبٌب االستعماري بالنسبة للمسلمٌن فكؤّنما جاء لٌداوي علّة بعلّة،

الجندي،والمعلّم،والّطبٌب،و الّراهب،هٌكل على جرثومة بخلق جراثٌم )...(إّن االستعمار القائم 

ة مبلٌٌن ضى بواسطة هإالء األربعة على عشرحٌوانً ٌمشً على أربع ،وإن االستعمار قد ق

،فاالستعمار الفرنسً للجزائر هو 1فما أشؤم االستعمار"من البشر،رمى مواهبهم بالتعطٌل 

  شاردة وواردة تخص أبناء مستعمراتهفً كل  إذ ٌتدّخل استبدادي من بٌن أنواع االستعمار،

فتجده ٌخّصص دروسا لهم هً فً  ،الّنفٌسأسباب الّسٌطرة علٌها الؽالً و حّتى أّنه ٌبذل من

ٌّة بحتة،(ؼسٌل المخ )أشبه ما تكون ب حقٌقة األمر كما ٌسعى "االستعمار  ؼاٌتها استعمار

ٌ   2االستبدادي" ،باّتباع الحٌلولة بٌن الشعب و إصبلح ذاتهإلى صطلح علٌه مالك بن نبً كما 

ٌّاسة تخرٌب العقول   .إفساد األخبلق و نشر الّرذائلوس

ٌّات األ مشروعه بتحدٌد ستنادا إلٌه ٌمكن أن نسلّط الّضوء علىا فكانت  ،نطلق منهااالتً ولو

 خطّواته كاآلتً:

 :القضاء على الّدٌن اإلسالمً-

ٌ  أدرك االح      طرٌق مشروعه تكمن فً العقٌدة  مكن أن تعترضتبلل أن أكبر عقبة 

وأن ال حٌاة لهم بدون اإلسبلم حّتى قٌل:"إن الحركة  ،مٌة الّراسخة فً قلوب الجزائرٌٌناإلسبل

التً قامت حّتى التً ٌقوم بها العلماء المسلمون فً الجزائر أكثر خطرا من جمٌع الحركات 

ٌرمون من وراء حركتهم هذه إلى هدفٌن كبٌرٌن :األّول  ،ٌها ،ألن العلماء المسلمٌناآلن ف

ٌّاسً و الّثانً دٌنً،" س
سبٌل إزالته  ى القضاء علٌها وسلك فً ذلك سبٌلٌن،لذا سعى جاهدا إل 3

ٌّة  الحّسً عند الجزائرٌٌن  من الوجود من خبلل تخرٌب وهدم دور العلم و مراكز الثقافة العرب

ٌّة المتمّثلة فً المساجد و الزواٌا   و المدارس ،و تحوٌلها إلى كنائس و مراكز للتبشٌر اإلسبلم

فخرق بذلك نصوص معاهدة سطببلت اآلخر إلى ثكنات و حّتى إ فً حٌن تحّول الجزء

                                                           
م.1951جانفً 191،16،عن البصائر،العدد 114،115شٌبان،حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  1 

.198،صم1991،دار الفكر،لبنان/سورٌا،1العالم اإلسبلمً،تر:عبد الصبور شاهٌن،طمالك بن نبً ،وجهة  2 

.189ّشٌبان،حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  3 



ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة                                              الفصل األول: ٌّ  .اإلصالح الثقافً استراتٌج

44 
 

ٌّة و الّثقافٌة للجزائرٌٌن االحتبلل باحترام المقّدسات الّدٌن
،أّما السبٌل اآلخر فهو إزالته من 1

القلوب من خبلل حمبلت التنصٌر واسعة النطاق التً قام بها رجال الّدٌن الفرنسٌٌن فً 

ٌّدوها ٌّا فً الّتصروٌظهر ذ ،المدارس التً ش ن بٌن لقادة الفرنسٌوحات التً كان ٌطلقها اٌلك جل

عام  الحاكم العام الفرنسً فً الجزائرخرى ،من قبٌل الكلمة التً ألقاها سكرتٌر الفٌنة و األ

ٌّام اإلسبلم قد دنت ،وفً م:"1811 خبلل عشرٌن عاما لن ٌكون للجزائر إله ؼٌر إّن آخر أ

 تملكها فرنسا ،فبل ٌمكننا أن نشك على أيً أّن هذه األرض ّك فالمسٌح،ونحن إذا أمكننا أن نش

ٌا لفرنسا إذا احال فً أّنها قد ضاعت من اإلسبلم إلى األبد ،وأّما العرب فلن ٌكونوا رع

 .2حوا مسٌحٌٌن جمٌعا"بأص

ٌّا بامتٌاز ،      سعى جاهدا إلى القضاء إن االستعمار الفرنسً فً الجزائر كان استعمارا صلٌب

ٌّة من األساس راح ٌستعٌن أٌضا ال الّدٌن الذٌن جلبهم معه ،بل برجلم ٌكتؾ ف ،على الفكرة الّدٌن

ٌّة الذٌن بشٌوخ الطّ  كّونهم بٌده و بّثهم فً أوساط الشعب الجزائري حّتى ٌحرفوا الدٌن عن رق

حّتى قال أحدهم أّن كسب شٌخ طرٌقة أفضل لفرنسا  أصوله من خبلل بث البدع و الخرافات

شٌوخ الطرائق بإمكانهم أن ٌنتزعوا اإلسبلم النقً  و كٌؾ ال ،من إنشاء جٌش بكل معّداته

،من ذلك زرع ثقافة الصافً من القلوب ببّثهم تلك الّسموم التً تنفذ مباشرة إلى الّصدور

ٌّات   المكانة التً اكتسبها  أٌن ٌعتقد الجزائري أن تقدٌس شٌخ الّطرٌقة هو فرض استلزمتهالوثن

ومن ذلك الرضا  بكّل ما ٌقولوبالّتالً التسلٌم  - بزعمه -ظل هللا فً األرض تباره باع

و بعدها  )فرنسا ،و كؤّنهم أرادوا القولبحّجة أّنه قضاء وقدر فٌه خٌر ألهل الجزائرباالستعمار 

ٌّة و رث تعطٌل األخذ بؤسباب التحّررمما ٌوالّطوفان( تلك الّسموم إلى ٌوم  ونحن نتجّرع،المدن

ولعّل تقدا أّنهم ٌملكون نفعه أو ضّره .حٌث نرى البعض ٌتمّسح بقبور األولٌاء  معالّناس هذا 

أبلػ مثال لسعً االحتبلل إلى القضاء على الّدٌن اإلسبلمً فً قلوب الجزائرٌٌن ما قاله أحد  

ٌّة ق:"إّننا لن ننتصر على الجزائرٌٌن ما داموا ٌقرإون الالفرنسٌٌن رآن،وٌتكلّمون اللّؽة العرب

ٌّة من ألسنتهم" فٌجب أن نزٌل القرآن من وجودهم ،و أن نقتلع العرب
بٌنما ٌسعى آخر إلى  ،3

ٌّة و الحضارة التً  ٌّة بٌنهم تحت عباءة إدخال المدن ٌّانتهم ،و نشر المسٌح تجرٌد المسلمٌن من د

                                                           
ٌّة ٌّة الجزائر .191،194،صم(1911،1956)ٌنظر،تركً رابح عمامرة ،التعلٌم القومً و الشخص 1 

.199،119،صنفسه   2 

7، ص1لبشٌر اإلبراهٌمً،جأحمد طالب اإلبراهٌمً ،آثار اإلمام محّمد ا 3 
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كان أن ن دخل أسالٌب الحٌاة لٌس فً اإلم"لم تعرؾ طرٌقها إلى أهل مستعمراته بالقول 

ٌّة إلى بلدان الّشمال اإلفرٌقً، ٌّة و الحضارة األورب بدون الّدٌانة  المتشّبثة بدٌنها، العصر

ٌّة و رقً" ٌّة من حر ٌّة ،هذه الّدٌانة التً هً وحدها الكفٌلة بنشر األفكار الؽرب المسٌح
هذه  ،1

ٌّة  ،اتخذت هً المزاعم التً طالما بّثها المحتّل فً النفوس ، بٌنما هً فً الحقٌقة حرب صلٌب

ٌّة شعارا كاذبا كان هدفها ٌّة و المدن الرّذٌل  نشرمن ورائه  خبللها فرنسا من خطاب نشر الحر

ٌّة و الرقً أي التحّرر أو االنسبلخ من المبادىء  ٌّة من األخبلق ،وهذا مرادهم من الحر  اإلسبلم

ٌّة    ن وهما فرنسٌا مإلّفا كتاب الجزائر الخارجة عن القانونو هذا ما ٌإّكده  و األخبلق القرآن

ٌّة و الحق ما شهدت به  ٌّة أو جنس         األعداء"إّن الحرب القائمة  بالجزائر لٌست حربا دٌن

ٌّة، لم ،إاّل إّن اإلسبلم و لكّنها حرب شعب مظلوم ٌرٌد أن ٌتحّرر من ربقة شعب ظا أو حضار

ٌّام ،عنصر فّعال فً دفع الجزائرٌٌن إلى طلب هذا التحّرر )...( ٌّون منذ األ لقد أٌقن الجزائر

األولى لبلحتبلل أن هدؾ الفرنسٌٌن كان القضاء على اإلسبلم ،و من أجل ذلك أدركوا جمٌعا 

واقع أن االحتبلل كان منذ و ال،أّن علٌهم أن ٌعتصموا باإلسبلم حّتى ٌقدروا على التحّرر )...(

ٌّة" البدء ٌحمل هذا المعنى من الحرب الّصلٌب
2 

ٌّة:القضاء على اللّ -  غة العرب

ٌّة أن اللّ  إدراكا منه        ٌّة تعتبر أهّم مقّوم من مقّومات الشخص ٌّة بعد الّدٌن ؽة العرب الجزائر

ٌّة من القرآن الكرٌم األحكام  بها   ٌستنبطباعتبارها الوسٌلة التً  ٌّة التًالسّنة اوالشرع  لنبو

ٌّة فً حٌاة الجزائرٌٌن  عزلل سارع االستعمار ،ترسم له طرٌق حٌاته هذه الوسٌلة بالؽة األهم

ٌّتهمن خبللها  عزلٌل ٌّة من ن الحرب على اللّؽة فكان إعبل ،المجتمع عن أصول هو  خبللالعرب

بٌن الفصحى فبل أقّل من ٌنه وبلئن كان منكم من حٌل حّتى قال اإلبراهٌمً:" محاولة تؽرٌبها

وتشّوهت بها رها فً عموم القطر أمفإّن الّرطالة التً  تفاحش  جة،ؽة الّدارأن ٌنال حّظه من اللّ 

ٌّما تشوٌه تركتنا خائفٌن على اللّ  ٌّة ذلك الخٌال الاأللسن أ ٌّة"باقً من ؽة العام العرب
رٌب وال  ،3

  ٌ   فرنسً الذي بذل الؽالً و الّنفٌساالحتبلل الم  فاعله فً الفعل )حٌل(،هو سأّن الفاعل الذي لم 

ٌّةفً سبٌل القضاء على اللّ  ٌّة الوطن ٌّة ، والهو ان االحتبلل كان استعمارٌا ، فالّتعلٌم إبّ ؽة العرب

                                                           
.98شٌبان،حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  1 
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ٌّة وزنا،بحتا ٌّة ،فً أي طور من أطوار التعلٌم  ،ال ٌقٌم للؽة العرب ًة مهٌمن وكانت اللؽة الفرنس

  بالّتالً مناهضا لبلحتبلل سان واللّ جتمع فرنسً الفكر و متحوٌل المجتمع الجزائري إلى تمهٌدا ل

ٌّة االندماج فً مجتمع  و بالّتالً تستطٌع الّسٌطرة اآلخر  قاببل لبلستعمار راض به ، له قابل

ٌّةو لتحقٌق ذلك اّتخذت الحكومة  و العرض على الجزائر أرضا و أّمة،بالّطول  قوانٌن   الفرنس

ؽة المدارس الحدٌثة باللّ جمٌع  الّتعلٌم فً جعل كانت أهم بنودهاالجزائرٌٌن لؽة جائرة تجاه 

ٌّة وحدها ٌّة ألبناء الجزائرٌٌن فً ؽمنع تعلٌم اللّ و الفرنس ٌّة،ة العرب بل أصدرت  المدارس االبتدائ

ٌّة بمقتضا1918فً عام  ٌّا اعتبرت اللّؽة العرب ٌّة هم قانونا رسم و لم  ،فً الجزائر لؽة أجنب

ٌّة إلى ثبلث قّسم اللّ ت تكتؾ بذلك فراحت ٌّة فصحى :لؽات ؽة العرب ٌّة وعرب ٌّة دارجة وعرب عرب

ٌّة  ٌّة فً الطور حدٌثة ،ثّم منع تدرٌسها فً المدارس االبتدائ ٌّار  .1الثانوي،وجعلها اخت

 

ٌّة  -  طمس الهو

ا تحتهممات األخرى التً تندرج وّ جاهدا أن ٌتسلّل إلى المقؽة و الّدٌن سعى االحتبلل بعد اللّ    

ٌّزت المجتمعمسخ األخبلو فاستهدؾ تحرٌؾ التارٌخ، ونشر الّرذائل، ٌّة التً م  ق اإلسبلم

و دعوة  ،إفشاء رذٌلة شرب الخمور و القمارمن خبلل  ،الجزائري فً أّشد ساعاته حرجا

ٌّة و التخلّؾ،وهو المعنى الذي أورده النساء إلى التخلًّ عن الحجاب بحجّ  ة أّنه رمز  للّرجع

ٌّة على لسان أحد الفرنسٌٌن لّثورة الجفانون فً كتابه العام الخامس لفرانتز  الذي ربط زائر

وإخراجهّن من الذي ٌتوارٌن خلفه  تثبٌط مقاومة الجزائرٌٌن تجاهه بتجرٌد نساءه من الحجاب

ٌّة عند االحتبلل قا 2البٌوت ٌّة ال تعرؾ الّذات إاّل فالهو ٌّة سلب ٌّة )نحن/هم("وهً هو ئمة على ثنائ

ٌّاسة التجهٌل حّتى تجعل  3اآلخر" عبر إقصاء و لم ٌتوقّؾ األمر عند هذا الحّد بل انتهجت س

ٌّة ،زائري أشبه بالحٌوان هّمه شهواتهمن الج  فبل ٌرتقً تفكٌره إلى البحث عن التثقٌؾ و الحر

ولكن ثقافة  لم ٌكن هناك جهل فحسب،هنالك كفر،و لكن إسبلم مشّوه، لم ٌكنحّتى قال أحدهم:"

كن كان هناك الشعب الذي تسلط ول ن هناك شعب ألقى حبله على ؼاربه،لم ٌك ،دخٌلة مسمومة

                                                           
.194،صالمرجع السابق   1 

ٌّة،تر:ذوقان قرطوط،ط 16م،ص1994،دار الفرابً ،لبنان،1ٌنظر،فرانز فانون ،العام الخامس للثورة الجزائر 2 

ٌّة أو هوٌات ما بعد الحداثة،ط .19م، ص1999،المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء المؽرب ،1عبد هللا الؽذامً،القبٌلة و القبائل 3 
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اِمه المستعمر على ه الثقافة واللّ لم ٌكن هناك الشباب الجاهل فقط،،ِزم   سانولكن الشباب المشو 

 1"تهالمفصول عن تارٌخه وحضار

 

      ًّ مضاد إن صّح التعبٌر ٌكون بمثابة فً خضّم كّل هذا كان ال بّد من تدّخل بطابع ثقاف

ٌّة التً تدحر مشروع االستعمار ٌّة العلماء التً وصلت فً الوقت  ،المقاومة الّثقاف فكانت جمع

ٌّاضةبدل الضائع بتعبٌر  الجزائري التها من إنقاذ الشعب و تمكّنت بفضل جهود رجا ،أهل الر

ٌّته وو ٌّة إلى سابق عهدها ،و عاد  ،عقٌدتهإعادته إلى هو ٌّا من فؤعادت العرب ٌّا صاف اإلسبلم نق

و عادت المسلمٌن لتعّم بٌوت الجزائرٌٌن ،و عادت أخبلق البدع والخرافات والتحرٌفات

ٌّة العلماء قد أحٌت الالّشهامة التٌن انت زعتا قسرا :"الفضٌلة و ثت فٌها جزائر و بعإّن جمع

ٌ قضى علٌه ٌّتها التً كادت تؽٌب وإسبلمها الذي كاد  ٌّاسً فً ولو أّن حر ،عرب كات التحّرر الس

سارت بطرٌق آخر و على منهج بعض الهٌئات التً أ نشئت فً جّو التؤّثر بالّثقافة الجزائر 

ٌّا ، ٌّة كانت الجزائر الٌوم قطرا فرنس ٌّا ، الفرنس  ولكّنه استقبلل ٌمحوولو أّنه مستقّل استقبلال ذات

 .2عروبتها"وذاتها وٌزٌل عنها إسبلمها   به 

 

ٌّة التً خاضت ؼمارها ضّد االحتبلل و طفقت        ٌّة العلماء فً مقاومتها الثقاف نجحت جمع

ٌّة حّتى قال ابن بادٌس:، بعد طول عناء تقطؾ الّثمار الواحدة تلو األخرى "حوربت فٌكم العرب

ّن أن قد مات منكم   فجئتم بعد قرن تصدح ببلبلكم بؤشعارها  عرقها،و م سخ فٌكم نطقها ،ظ 

بشقاشقها فتدّك الحصون و المعاقل ،وٌهّز كّتابكم كم ر الّشعور و المشاعر،وتهدر خطباإفتثٌ

ٌّة إلى عصورها  ،3أقبلمها فتصٌب الكلى و المفاصل" ٌّة لؽة الجزائرٌٌن العرب أعادت الجمع

ٌّة على منوالها ا و الؽزارة فً المفردات و الّتراكٌب  ،دٌم المفعم بالفصاحة و الببلؼةلقالّزاه

ونقّاد  و كّتاب متمّكنون، على حّد سواء فظهر على إثرها شعراء مبدعون،وخطباء مفّوهون،

ٌّزون، و أصبح الّناس ٌفهمونه  أّما الّدٌن فقد تّم تجرٌده مما لحق به من بدع و خرافات، متم

ه النبً صلّى هللا علٌه و سلّم ،و على النهج الذي سار علٌه صحابته على المنوال الذي جاء ب

                                                           
.            651جرٌدة البصائر.العدد ’مٌن الجزائرٌٌن فً مواجهة المشروع االستعماري فً الجزائرمحمد فلوسً, دور جمعٌة العلماء المسل 1

 1911ماي  6-11
 

 

.111شٌبان،حقائق و أباطٌل ،صعبد الرحمن  2 

ٌّة للحاج عبد القادر بودواو،ط1عّمار طالبً ،آثاراإلمام ابن بادٌس،ج .555م،ص1997،الجزائر،1،الشركة الجزائر 3
 



ة لبناء الحضارة و تحقٌق النهضة                                              الفصل األول: ٌّ  .اإلصالح الثقافً استراتٌج

48 
 

و هذا الذي نفهمه من كبلم اإلمام الّرئٌس حٌن قال"و حورب فٌكم اإلسبلم   مالكرام و أتباعه

ّن أن قد ط مست أمامكم معالمه، وانت زعت منكم عقائده ومكارمه ،فجئتم بعد قرن  حّتى ظ 

وتدعون إلى اإلسبلم كما جاء به  ون من اإلصبلح لواء الّتجدٌد،وتنشر ترفعون علم الّتوحٌد

     1ال كما حّرفه الجاهلون و شّوهه الّدّجالون ،ورضٌه أعداإه" و سلّم، محّمد صلى هللا علٌه 

ٌّة على االحتبلل مشروعه فً تجهٌل الجزائرٌٌن، و فجعتهم بجٌل من الّشباب  و رّدت الجمع

ٌّة و األخبلق  أخذ بحظ وافر من علوم الّدنٌا و الّدٌن ما مّكنهم من إعادة بعث الّثقافة العرب

ٌّة وسط الشعب الجزائري الذي حوربت فٌه الفضٌلة حّتى أصبح ٌحاكً المجتمعات  اإلسبلم

ٌّة فً أخبلقها  كان "جئتم بعد قرن  التً ال ٌمكن أن تلتقً مع أخبلقه تحت أي ظرؾاألورب

ٌّدون له سرحا سامقا، ا شامخاترفعون للعلم بناء   فؤّسستم على قواعد اإلسبلم و العروبة  و تش

ٌّتكم هذه )...(و حوربت فٌكم الفضٌلة فسمتم الخسؾ، ؽار  و العلم و الفضٌلة جمع ٌّثتم بالص  ود 

ّن أن قد زالت منكم المرو لكرامة فرئمتم الضٌم ورضٌتم واالنجدة،وفارقتكم العّزة ءة وحّتى ظ 

تهزهزون أسس ئتم بعد قرن تنفضون ؼبار الّذل و،فجوأعطٌتم بالمقادة بالحٌؾ،

وتزمجرون زمجرة العزٌز المهان،وتطالبون مطالبة  الظلم،وتهمهمون همهمة الكرٌم المحّنق،

ٌ عطاه أو ٌؤخذه"  .2من ٌعرؾ له حقّا ال بّد أن 

 

بٌن االستعمار رحاها ٌدرك فحوى المعركة التً كانت قائمة المدقّق فً كبلم اإلمام الرئٌس  

ٌّة محضة ،إلدراك كّل منهما  ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن و التً كانت ثقاف الفرنسً و جمع

ٌّة من خبلل توجٌه التعلٌم        أن الخطوة األولى فً سبٌل كل اإلصبلح ٌنبؽً أن تكون تثقٌف

ٌّة األخبلق و الّطباع التً ت بث فً الوسط االجتماعً ،نمط العٌش ،وو تحدٌد اللّؽة ،كما و نوع

ٌّاسة  ٌظهر من خبلل هذا الكبلم الخطوط العرٌضة للمشروع االستعماري الفرنسً و الس

المضاّدة لجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن التً رّكزت على العودة إلى األصول فً كل 

ٌّة االقضاٌا  المتعلّقة بم إلى إعادة بعث  ، ووصوالالّدٌن مرورا ب،نطبلقا من اللّؽة سؤلة الهو

ٌّة، ٌ  الثقافة العرب ٌّة و صلت فً فً بداٌة كّل فقرة  تردٌده للفظ)حّتى كاد(  نفهم مكما  أن الجمع

                                                           
. 1،555،جالمرجع السابق    

1
 

.555،556،ص1،ج  نفسه  2
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فً كامل ستعمار الوقت المناسب و لو تؤّخر ظهورها بقلٌل الستشرى  المرض الذي بّثه اال

 .تعّذرجسدها و لتعّسر عبلجه أو

 

ٌّة قد تبنت نوعا مختلفا من أنواع المقاومة تمّثل        لنصل فً خاتمة الفصل  إلى أن الجمع

فً الكفاح الّثقافً ،و كان أعضاإها متٌقّنون أّنهم جنود  فً معركة  النصر  فٌها ٌعنً تحقٌق 

ٌّة هو أص ٌّة األرواح و األبدان  معا ،ذلك أن تحرٌر الّثقافة من الجمود و التبع ل  لكل تحرٌر حر

ٌّة لنقل المجتمع الجزائري من مرحلة اال تباع إلى فكانت هذه المقاومة بمثابة مرحلة تحضٌر

رّواد الثقافة فً الببلد ،وحملة لواء التجدٌد فٌها،فاإلصبلح مرحلة اإلبداع ،و محّطًة لتحضٌر 

 الّثقافً هو أساس كّل إصبلح.
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ة العلماء واإلصالح الثقافً فً الفصل الّثانً ٌّ  الجزائر:جمع

ٌّة1  ٌّة فً الجزائر قبل أثناء و بعد الجمع  :الحٌاة الثقاف

ٌّة1-1                     الحٌاة الثقافٌة قبل ظهور الجمع

ٌّة بعد ظهورها1-1                    الحٌاة الثقاف

 

 مجاالت اإلصالح:2                          

 اللؽة كحامل للثقافة1-1      

 الدٌن كمكّون ثقاف1-1ً      

ٌّةالتارٌخ و أثره فً 1-1                             الحفاظ على القوم

 

ٌّة:3                        ة الثقاف ٌّ  الخطابات النقد

ٌّة1-1                                           خطاب الهو

 التراث و الحداثة1-1

ٌّة لبلستعمارنقد  1-1                            خطاب الهٌمنة و القابل

األدب كظاهرة ثقاف1-4ً      



ٌّة العلماء  و اإلصالح الثقافً فً الجزائر                                                              الفصل الثانً:  .جمع

50 
 

ة العلماء الفصل الثانً:جم ٌّ  و اإلصالح الثقافً فً الجزائر ع

ٌّة فً الجزائر1  الحٌاة الثقاف

ٌّة بالّثقافة،         حّتى و تركٌزها على إصبلح ما ٌمكن إصبلحه فٌها  قبل الّتطّرق لعبلقة الجمع

علٌنا أن نتطّرق إلى نمط الحٌاة  استلزم بلح المجتمع ككل من بّوابتها،تنطلق فً عملٌة إص

ٌّة فً الجزائر  عودة قبل تؤسٌس الجمعٌة و أثناءها و بعدها،إذ من بٌن معانً اإلصبلح الالّثقاف

فإّنها تتحّول إلى ثقافة مشّوهة  الّثقافة إذا انحرفت عن مسارها ،و إلى األصل الّصافً المعٌن ،

ٌّة.  تفتقد لؤلصالة الحقٌق

 

ٌّة فً الجزائرالحٌاة 1-1 ة : الّثقاف ٌّ  قبل ظهور الجمع

ٌّة ماضٌا        ٌّة الجزائر ال مناص من الّرجوع إلٌه،إاّل أّن دخول و ال ننكره بعٌدا إّن للّشخص

ٌّة  لهجري،اإلسبلم إلى الجزائر فً النصؾ الّثانً من القرن األّول ا ٌّة الجزائر جعل الّشخص

ٌّا وتؤخذ ب   ٌّا جدٌدٌن كعدا حضار ّما كان علٌه الحال قبل ٌختلفان جملة و تفصٌبل ع ل الجّدة،ثقاف

ٌّون،ذلك هو  إسبلمها، فٌه  وامتزج البعد العربً اإلسبلمً الذي ترّبى فً أحضانه الجزائر

العرب الوافدون مع السّكان األمازٌػ األصلٌٌن ، وهما اللذان شّكبل الحقا العنصرٌن األساسٌٌن 

ٌّة كانتما من نكٌر أّن األبادٌس"ٌقول ابن  من سّكان الجزائر،  أمازٌؽٌة ّمة الجزائر

ٌّة(من قدٌم عهدها،وأّن أّمة من األمم التً اتصلت بها ا  ستطاعت أن تقلبها عن كٌانها،)بربر

ٌّتها،أو تدمجها فً عنصرها،وال أ فٌنقلبون  بل كانت هً تبتلع الفاتحٌن، ن تخرج بها عن مازٌؽ

ٌ  ، إلٌها ٌّا لنشر الهداٌة ال فتحوا الجزائر فتحفلّما جاء العرب و ،كسائر أبنائهاصبحون و  ا إسبلم

زٌػ األماالفاتحٌن و وإقامة العدل الحقٌقً بٌن جمٌع الّناس،ال فرق بٌن العرب الّسٌادة،لبسط 

اإلسبلم و تعلّموا لؽة  مازٌػ من أبناء الوطن فً اإلسبلم،دخل األ ،أبناء الوطن األصلٌٌن

ٌّة طائعٌن،ووجدوا  أبواب الّتقّدم فً الحٌاة كلّها مفّتحة فً وجوههم، فامتزجوا بالعرب العرب

ٌّاسة الملك مجالس العلم، ًوناقشوهم ف بالمصاهرة، ٌّادة الجٌوش وقاسموهم  و شاطروهم س ، وق

ٌّة ، كل مرافق الحٌاة عنها بلؽة ٌنشرونها و ٌعّبرون  ، فؤقام الجمٌع صرح الحضارة اإلسبلم

 األدبفً  كما اّتحدوا ، فاّتحدوا فً العقٌدة و الّنحلة ، و هً اللؽة العربٌة الخالدة ، واحدة
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، وأّي افتراق ٌبقى  ممتزجا ؼاٌة االمتزاج ، فؤصبحوا شعبا واحدا مّتحدا ؼاٌة اإلّتحادؽة واللّ 

 1بعد أن اّتحد الفإاد و اّتحد اللسان"

 

ٌّة فً الجزائر كانت مزدهرة ؼاٌة االزدهار فً الفترة التً سبقت       ٌّة و الّثقاف إّن الحٌاة الفكر

و قد قٌل  فكل أرجاء الوطن كانت تزخر بالعلم و العلماء ، ودور التعلٌم ، االستدمار الفرنسً

ٌة هنالك ففً كل قر ، تقرٌبا ٌعرفون القراءة و الكتابة بؤّن كل العرب )الجزائرٌٌن( 1814عام 

"لقد م 1811و فً هذا كتب الّرّحالة األلمانً فٌلهام شٌمبر حٌن زار الجزائر عام ، مدرستٌن

فً  بحثت قصدا عن عربً واحد فً الجزائر ٌجهل القراءة و الكتابة ، ؼٌر أّنً لم أعثر علٌه،

ٌ  فق حٌن أّنً وجدت ذلك فً بلدان جنوب أوربا ، قراءة الصادؾ المرء هناك من ٌستطٌع لّما 

 2من بٌن أفراد الشعب"

         على أّن العرب عموما ، و الجزائرٌٌن خصوصا كانوا أقرب للحضارة  هذا ٌدل      

و الّنهضة من أقرانهم هناك فً أوربا ، وما ٌعّزز هذا الطرح ما قاله األستاذ دمبري الذي 

ٌّة ف  قسنطٌنةكان فً مدٌنة  ّنهأ  ، فقد أشار إلىً القرن الّتاسع عشردرس طوٌبل الحٌاة الجزائر

 كما أّن هناك سبع   ،اكز للّتعلٌمستعمل كمراالحتبلل خمسة و ثبلثون مسجدا ت  وحدها قبل 

  ٌ ٌّة ٌحضرها ما بٌن ستمائة و تسعمائة طالب ، و ٌّة ، وثانو دّرس فٌها أساتذة مدارس ابتدائ

 .3محترمون بؤجور عالٌة

 

ٌّة انق      لبت رأسا على عقب بعد الفتح اإلسبلمً فانقلبوا بها إلى إّن حٌاة الجزائرٌٌن الّروح

ٌّة ٌّة اإلسبلم ٌّة  ، رحاب الحضارة و الثقافة العرب ٌّة البربر ٌّة األمازٌؽ التً تّوجت بها تلك العقل

ٌّة  ، ل و الهوانالتً ترفض الذّ  ٌّة التً ترفض كل أنواع مع األفكا تلتقً عقل   الضٌمر اإلسبلم

إّن أبناء ٌعرب و أبناء مازٌػ قد جمع بٌنهم اإلسبلم هلل و لرسوله و للمإمنٌن"وال ترى العّزة إاّل 

و تإلّؾ بٌنهم  ، ثّم دأبت تلك القرون تمزج ما بٌنهم فً الشّدة و الّرخاء ، منذ بضعة عشر قرنا

 حّتى كّونت منهم خبلل  أحقاب بعٌدة ، و توّحدهم فً السّراء و الضّراء فً العسر و الٌسر،

                                                           
ٌّة )1 ٌّة الجزائر .        51،54م(،ص1911،1956تركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الشخص  

.         11،ص1914،أحبلم بالولً،أدب المقال عند البشٌر اإلبراهٌمً،عٌون البصائر أنموذجا،رسالة ماجٌستٌر،جامعة البوٌرة1 

                                                                              
.15نفسه ،ص 3 
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ٌّا ،م عنصرا إاّل أّن هذا الوضع لم ٌدم طوٌبل بسبب ، 1أّمه الجزائر و أبوه اإلسبلم" سلما جزائر

ٌّاسة الّتجهٌل و التؽرٌب  واإلدماج التً ذكرنا تفاصٌلها  ٌّة التً اّتخذت من س ٌّاسة االستعمار الس

 محّمدالّزعٌم المصري  حٌث قال،لتحقٌق مشروعها صل الّسابق دعامة فً الف

ٌّة التً  (م1917،م1868)فرٌد حٌن زار الجزائر فً أوائل القرن العشرٌن واصفا الحال الّثقاف

ٌ   دّرسٌن فً الجوامعلٌس فٌها من الم  أصبحت وآلت إلٌها الببلد" وقّل   عّد على األصابعإاّل ما 

ّربت دور الكتب الطالب و المطلوب وه جرت ربوع العلم ، وصارت الّدٌار مرتعا  ، وخ 

ٌّة الفصحى،و كا، للجهبلء  م فً القطر فحالة التعلٌوباختصار  دت تندرس اللّؽة العرب

ٌّة  لوالجزائري سٌئة جّدا و ٌّة محّل اللّؽة العرب استمّر الحال على هذا المنوال لحلّت اللؽة الفرنس

ٌّة مع مرور الّزمن فبل حكومة تسعى فً رّبما تندرس اللّ بل  ،تالمجاال فً جمٌع ؽة العرب

ٌّات لفتح المدارس،واألهالً   حفظها و ال تدع ا من أن تشتؽل لمنعها أي اجتماع خوف الجمع

ٌّاتهم باألمور  ٌّة"جمع ٌّاس الس
2 

ٌّة إلى تفّش  بٌن شهادة شٌمبر و تصرٌح محّمد فرٌد ، فمن نسبة تكاد تكون منعدمةً  ان  شتّ ف لؤلم

ٌّة ٌّة ؼرٌبة بٌن أبنائها  واضح لكل أنواع الجهل و اآلفات االجتماع ٌّة أصبحت اللّؽة العرب و األم

 .و الّناطقٌن بها

 

كما كانت الثقافة  م بلدا مستقبّل تملك كل خصائص الّدولة،1819كانت الجزائر قبل       

ٌّة سائدةً  ٌّة اإلسبلم ٌعرؾ نسبٌا بٌن جمٌع أطٌاؾ الّشعب الذي كان معظمه و مزدهرة ً العرب

 إلى أن جاء االستعمار الفرنسً إلى الجزائر بكل أنواع التؽرٌب  ،الحسابالقراءة و الكتابة و 

ٌّة اللؽة   و الّتجهٌل و الّطمس فخّرب دور العلم و مراكز الثقافة و أبدلها بمدارس و مراكز فرنس

ٌّة الّثقافة، علٌها من أجل الهٌمنة  فلقد دخل االحتبلل إلى الجزائر بقّوة الحدٌد و الّنار، ؼرب

ٌّاروحٌا  ٌّا و معنو إلى جانب استخدامه القّوة الستنزاؾ خٌراتها استعمل الّسبلح و ،و ماد

ٌّتها ٌّة، وطمس هو ٌّة الوطن الفكري الّثقافً األكثر فتكا بؽٌة مسخ الّشخص
3. 

 

                                                           
ٌّة )1  ٌّة الجزائر .        54م(،ص،1911،1956تركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الشخص  

ٌّة مقارنة-مً،و األمٌر شكٌب أرسبلنبشٌر فاٌد،قضاٌا العرب و المسلمٌن فً آثار الشٌخ البشٌر اإلبراه1ٌ  ٌّة و فكر -دراسة تارٌخ
.71،ص1919رسالة لنٌل درجة  دكتوراه العلوم فً الّتارٌخ الحدٌث و المعاصر،جامعة منتوري ،قسنطٌنة،  

.14ٌنظر عبد الملك بومنجل،النثر الفّنً عند البشٌر اإلبراهٌمً،ص 3 
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اؼتصب من أنواع االحتبلل ،شّرد أهلها وعام بنوع خاص 111ابتلٌت الجزائر على مدى      

ٌّادة على فرضه صراعا عنٌفا ضد الّشخصٌّ  واستباح عرضها ، أرضها ة القومٌّ  ة،ز

ٌّة "للجزائرٌٌن  ٌّة و الّثقاف لقد استمّر االستعمار فً بداٌة القرن العشرٌن مستهدفا قٌمها الحضار

ٌّة ، ٌّة فً أوساط الجزائرٌٌن، فً شّل الحٌاة الفكر وذلك عن طرٌق إؼبلق  و نشر األم

   وكذلك اإلسبلم،فشعار االستعمار التفقٌر و التجهٌل  لعربٌة،المدارس ،ومحاربة التعلٌم باللؽة ا

ٌّة " ٌّة و الحضار ٌّته الوطن  .1و القضاء على خصائص هو

 

ٌّة1-2  ٌّة بعد ظهور الجمع  :الحٌاة الثقاف

متمّثلة  ظل هذه الظروؾ اصطدم االحتبلل مع فئة من رجال اإلصبلح الجزائرٌٌن فً       

ٌّة العلماء التً            المتعلّقة بالتعلٌم العربً   طالبت بإلؽاء جمٌع القرارات القدٌمةفً جمع

ٌّة العلماء اشتراك فً وضعه، ألّن التعلٌم  و استبدالها بقانون موّحد ٌكون لؤلّمة رأي فٌه و لجمع

ٌّته ، فتكون القرارات السابقة و با ، العربً عندها هو وسٌلة تثقٌؾ محاولة لّتالً ٌجب ترق

ٌّة بالّتندٌد،  ،2لقتله ٌّة مكتوفة األٌدي مكتف بل انطلقت فً العمل   ، و الكبلم فحسبولم تقؾ الجمع

ٌّة فً 1918ففً سنة  ،الجاد فً المٌدان من خبلل بناء المدارس م قّدر عدد مدارس الجمع

أّما فً عمالة الجزائر فقد بلػ عددها عام ،اتلمٌذ 4947مدرسة ضّمت  85عمالة قسنطٌنة 

بمثابة  و فٌها مدارس   ،اتلمٌذ 9961تضم  68إلى  1918مدرسة لٌرتفع سنة  18م 1915

ٌّة بلػ عددها عام  ٌّة  بالمئة  1ا منها معلّم 1618تضم  1541م 1914كتاتٌب قرآن تابعة لجمع

على وبالعودة إلى ما سبق نجد أّن جهود العلماء فً الحفاظ  ، اابتّ ك   76العلماء أي ما ٌعادل 

ٌّاحاللؽة العربٌة لم تذهب أدراج  فلقد لعب الّتعلٌم العربً دورا هاّما فً الحفاظ على  الر

ٌّة ٌّة الجزائر كان لعودة الّطلبة الذٌن درسوا فً جامع الزٌتونة و القروٌٌن بالػ ،كما  الشخص

ٌّة و الّسعً للنهوض بها  ٌّة و الّدٌن   الجزائرٌٌن  بما أحٌوه من همم األثر فً بعث الحٌاة الفكر

  و بما بنوه من مدارس و بما أصدروا من صحؾ فؤصلحوا العقائد، و صّححوا المفاهٌم

            ولقد كان للشٌخ عبد القادر المجاوي  ،ل  الّشعلة التً أخمدها االحتبللوحاولوا إشعا

                                                           
ٌّة وأدبٌّ 1 المتحؾ الوطنً للمجاهد،)دط( ة حول الجزائر،منشورات أنٌسة بركات ، محاضرات ودراسات تارٌخ

.79،الجزائر،ص1995،  

.1،4م،ص1947\7\1،15ٌنظر حمزة بوكوشة،القضاء اإلسبلمً بالجزائر،جرٌدة البصائر العدد 2 
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من نصٌب كان الذي  و عبد الحلٌم بن سماٌة التؤثٌر األكبر فً المٌدان الفكري و الّنهضوي

ٌّة الحقا       ك المٌلً ٌس و البشٌر اإلبراهٌمً والمبار،و هم عبد الحمٌد ابن باد علماء الجمع

"ومن أسوء ما  ٌقول اإلبراهٌمً واصفا شّدة وطؤة الظلم الذي لحق بلؽة الجزائرٌٌن ،و ؼٌرهم

ما جاء  خاّصةً  و للعرب فً تلك القرارات شّرا و أشّده إٌبلما و جرحا لعواطؾ المسلمٌن عاّمةً 

ٌّة لؽةً  ٌّة ً فً بعض بنود تلك القرارات من اعتماد اللؽة العرب ٌّة هً أجنب فً ببلد عرب

  الجزائر،وجاء دور تنفٌذها على ٌد صؽار اإلدارٌٌن فبالؽوا و أسرفوا فً الّتنكٌل و المحاكمة

ٌّة إلى مجالس القضاء رضت علٌهم العقوبات و ف   ، كما ٌساق المجرمون، و سٌق معلّمو العرب

ٌّة  ٌّة من سجون و تؽرٌب،المال  1وما زالت بقاٌاهم فً المنفى إلى اآلن" و البدن

، فكان سببا فً انكباب معظم أطٌاؾ الّشعب على إتقان هذا بمثابة استفزاز للجزائرٌٌن كان  

ٌّة ا ٌضاهً مبلؽ -على نقص اإلمكانات -مستوٌاتهم  تحّتى بلؽ واالجتهاد فً تبلٌؽها ، العرب

ٌّة فً الشرق، ولقد ٌقول اإلبراهٌمً فً تقٌٌمه لمعهد ابن بادٌس " مستوٌات أرقى المعاهد الّثانو

ٌّام االمتحان ثبلث قطع من إنشاء تبلمٌذ السنة الّثالثة،  ما كدت أصّدق أّنها من هللا فو قرأت فً أ

هذا و، 2االستدراج إلى الٌقٌن"ولوال أّنً توّصلت بلطؾ  ، لوال األدلّة القاطعة على ذلكإنشائهم 

ٌّة للجزائرٌٌن إلى سابق  الذي بعث األمل من جدٌد فً عودة الّثقافة العربٌة اإلسبلم

ٌّة،عهدها ل الجنرال                قاو بالفعل هذا  ما كان ، ومعها تعود العّزة و الكرامة و الهو

 ت،اسطببلوثكنات و  ،ازن  خذنا من المدارس مخحللنا بمدٌنة الجزائر فاتّ "مورسايدو ال

ّن أّننا سنعلّم الشعب العربً مبادىء الّثورة المدارس،وكّنا نظواستحوذنا على أمبلك المساجد و

ٌّة، ، وهو اعتراؾ  3العقٌدة..."للّدٌن و ضربةً فً ذلك  اولكن مع األسؾ فإّن المسلمٌن رأو الفرنس

ٌّته و معها عقٌدته.محافظة ال أشد   حافظ  قاطع على أّن الشعب الجزائري م  على هو

 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن المنعرج الحاسم فً تارٌخ الجهاد الجزائري ت          عتبر جمع

ٌّة نحو الّتؽٌٌر المنهجً الجاد، ومعها انتعشت  ضد االستعمار،حٌث كانت االنطبلقة الفعل

ٌّة ٌّة و األدب ٌّة جال و برز على واجهة األدب ر ، الحركة الّثقاف ٌّة اللؽة  العرب ملكوا ناص

ٌّة التً أتاحت للّشعب المؽلوب على أمره  وتزّودوا بنفائس ّثقافتها  ،و ظهرت الّصحافة الوطن

                                                           
.141،ص1أحمد طالب اإلبراهٌمً ،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 

.111،ص1،ج نفسه  2 

ٌّة فً الجزائر،)خدٌجة بقطاش،الحركة ال .11،ص1991،مطبعة دحلب،الجزائر،1(،ط1871-1819تبشٌرٌة الفرنس 3 
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ٌّة العلماء "داخل وخارج الوطن. االطبلع على ما ٌحدث حوله فرصة   و مع مٌبلد جمع

عٌد بعث الوجود الجزائري الحقٌقً مجلبّل بالثوابت الخالدات،وإّن هذه المسلمٌن الجزائرٌٌن أ  

ٌّة و االستقبلل   الّثوابت هً التً أخرجت الجماهٌر فً الّثامن من ماٌو مطالبة بحقّها فً الحر

ستئصالً فً دماء الجزائرٌٌن األبرٌاء ، و بذلك أشعل كان ما كان من ولوغ االستعمار االف

ٌّة إذن كانت بمثابة أّول ،1ندماج و المساواة"قضاء على دعاة االة المقاومة و الجذو فالجمع

ٌّة فً تحضٌر األذهان لها ، شاركت بنوع كما خطوة نحو الّثورة المنّظمة ،فكانت البداٌة الفعل

ٌّة ،و ال نستؽرب إذا ما وجدنا أّن الرعٌل األّول من  هً خاص من المقاومة  المقاومة الثقاف

ٌّةل الثورالذٌن أشعلوا فتٌ على ؼرار العقٌد عمٌروش  ة المسلّحة كانوا طلبة عند علماء الجمع

ٌّة و هذا ما ٌدّل على الذي رؼم كّل ما ٌقال عن كونه رادٌكالٌا إاّل إّنه  تخّرج من مدارس الجمع

 .أّن الهدؾ األسمى لها كان لّم شمل الجزائرٌٌن على اختبلؾ مشاربهم

 

 مجاالت اإلصالح: 2

ٌّا فً الّتماسك االجتماعً و القومً ألي مجتمع كائنا عرفنا       أّن الّثقافة تلعب دورا محور

وهو نفس الدور الذي لعبته فً الجزائر حٌن كانت تربطهم بماضٌهم العربً  من كان،

ٌر حٌاتهم و االرتقاء بهم ضً قدما لتطوو تحّثهم من جهة أخرى على الم   اإلسبلمً من جهة،

أن تكون مقّوما رئٌسا من فاستحقّت  طار األصالة و المعاصرة،فً إ فً سلم الحضارة 

ٌّة للجماعة،مقّومات  ٌّة القوم ضطلع بها هً المحافظة على وظٌفة ت باعتبار أّن أهم   الشخص

ٌّة المجتمعو   حٌاة  ٌّة شخص ٌّا من مقّومات الشخصٌة القوم "ومن هنا كانت الّثقافة مقّوما أساس

ٌّةوبناءا على ذلك فاألّمة و الّشخصالمحافظة علٌها و  للجماعة ً   ٌّات القوم فً  ،هً مفهوم ثقاف

ٌّة والّثقافة ،2األساس" ٌّة للمجتمع الجزائري العرب ٌّة هً الثقافة القوم و لمعرفتها ال بد  ، اإلسبلم

 :أهّم خصائصها،فهً من التعّرؾ عن

ٌّة إطارها ، -أ" ٌّة تشّكل اللؽة العرب متصل الحلقات كما أّنها  وهً لؽة تارٌخ قدٌم، ثقافة عرب

ٌّة فً الّزٌادة من إنتاجها الّثقافً فً مٌادٌن  ثقافة ساٌرت الحضارة، ونظمها وكانت أداةً  طبٌع

 فً عصور االزدهار الفكري العربً. األدب و العلم و الفلسفة

                                                           
.1914جوان 1-ماي796،16عبد الرزاق قسوم، البصائر،جمعٌة العلماء و المد الثقافً، العدد  1 

ٌّة ٌّة الجزائر .41،ص(1911،1956)تركً رابح عمامرة، التعلٌم القومً و الشخص 2 
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ّثقافات القدٌمة إن التراث الفكري لهذه الّثقافة تراث خصب ؼنً اتسعت آفاقه لثمار ال-ب

ٌّة ٌّام نهضتهم الفكر  .األخرى التً احتك بها العرب فً أ

         لهذه الّثقافة آدابها و فنونها، و آثارها التً انطبعت بطابع خاص،وتؤّثرت بظروفها  -ج

وترجمت عن أطوار حٌاتها وتارٌخها، فالفكر العربً كما هو معروؾ تؤّثر أشّد  و مزاجها،

 الكرٌم الذي كان األساس لجمٌع من كان ٌعمل فً حلقات الّتعلٌمالتؤّثر بالقرآن 

ٌّة تمتاز عن ؼٌرها من الّثقافات األخرى بؤّنها ثقافة محّررة ،ألّنها كانت -د أّن الّثقافة العرب

ٌّات،و المظالمتوسٌلة لتحرٌر الّشعوب، التً نقل ٌّات و العصب طرٌقا  و ها من الخرافات و الوثن

ٌّة جدٌدة،وفلسفة فً الحٌاة و االجتماع  ً هذه الّشعوب،ف إلى إٌقاظ الوعً ٌّتها بمثل أخبلق وتؽذ

ٌّزة" متم
1. 

 

ٌّة فً جذورها، إنّ       ٌّة فً لؽتها،إسبلم ٌّة هً ثقافة عرب ضاربة بؤصولها فً  الثقافة الجزائر

ٌّتها،مأعماق الّتارٌخ،و ٌّة  قّوم رئٌس من مقّومات شخصٌتها وهو  العلماءولّما كانت حملة جمع

عّرجوا على الّثقافة لما لها ٌ  أن  وبناء الفكر كان لزاما على علمائها ،رهالعلم وأنواتستهدؾ نشر 

ٌّةً  إذ العبلقة بٌنهما عبلقةً من وثٌق صلة بالعلم،  الالعكس صحٌح ،وو فالّثقافة تولّد العلم   تبادل

ٌصل بها إلى أعلى مستوٌات د أن تبلػ ثقافته مبلؽا ارلمن أ أن ٌنفصل عن اآلخر ن ألحدهماٌمك

 .لحضارة ا

"لم ٌستطع أن إلى مستوى الحضارة،و الشعب الجزائري االرتقاء بالّثقافة ارتقاء بالفكرإّن      

جد على المستوى ل باإلدراك الذي و  ب ٌنتزع استقبلله بالمعرفة التً ٌتمتع بها الّنخبة فٌه،

فً سٌناء كما ٌقول احد  فشل عسكريّ وأخٌرا لم ٌحصل فً وجه االستعمار)...(،الّشعبً 

ٌّة   ،)...(علماء االجتماع الفرنسٌٌن،بل ظهر فشل ثقافً ٌّة   لم تكن القض إخفاق العلم  قض

الثقافة  وقات الصعبة فً الّتارٌخ،إخفاق الّثقافة وحسب،هكذا هو األمر فً كل األ العسكري بل

اإلخفاق العسكري الذي ف ،2الؽرق"هً التً تكون طوق الّنجاة للمجتمع حّتى ال ٌتعّرض لخطر 

وهو نفس األمر الذي ٌحدث فً  حدث فً سٌناء هو ترجمة و انعكاس حتمً لئلخفاق الثقافً،

ٌّا لٌس له أن ٌتحّرر عسكرٌا، وعلى هذا  كثٌر من ببلد العالم،فمن لم ٌستطع التحّرر ثقاف

                                                           
.58،59المرجع السابق،ص 1 

.55نفسه،ص 2 
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ٌّة فً درب اإل عن المكّونات  فٌه صبلح فً الجزائر ؼٌر خارجٌناألساس سار علماء الجمع

ٌّة لئلصبلح  .األساس

 اللغة كحامل للثقافة: 2-1

ٌّة الثقافٌة، فهً لٌست مجّرد مفردات و ألفاظ ّون األإّن اللؽة هً المك     ّول و الرئٌس فً الهو

ٌّة للّتواصل بٌن أفراد المجتمع ، ولكّنها وعاء   ٌّة باإلضافة إلى، ٌحوي مكّونات عقل  ووجدان

ٌّات هذمعتقدات  ٌّتها المجتمع،و علٌه فالحفاظ علٌها وخصوص  ٌعنً ضمان بقائه و استمرار

ٌّة تختلؾ باختبلؾ الّشعوب،فهً مإّسسة  ٌّةً  ظٌفةً و تحمل و اجتماع االّتصال  هً وظٌفة   أساس

 ولئن كان هدفها األساس التعبٌر عن الّرؼبات ، و األفكار و العواطؾ ضمن المجموعة

ٌّة الواحدة   خّوة وبها ٌتم تمتٌن أواسر األ المشترك،رمز التعاٌش   أّنها فً جوهرها ،إاّل  البشر

ٌ   رٌخ األّمة،و بها ٌدّون تا و الوحدة مما  ،تحفظ ذاكرتها و تسجل ذكرٌاتهاو حفظ من الّضٌاع،ف

 ٌضمن التقاء الماضً بالحاضر.

 

ٌّة بها ؽة من منظور أنثروبولوجً تمّثل وعاء الجماعة،إن اللّ      التً  تدرك ذاتها الجماع

ٌّزة، ٌّة متم ٌّة ثقاف وهً تقرٌبا فكرة مورؼان فً تعرٌفه  تتطّور من خبلل أشكال التعبٌر إلى هو

ٌّة        فإّنها نظ من وجهة نظره،وإن تربطها أواصر الدم، للقبٌلة ٌّاسً ألهله له حدود تراب ام س

ٌّادات و منطوقات و ق
ٌّة المّتحدة أّن اللّ ، فقد جاء عند منظمة األمم 1 ؽات هً المقّومات الجوهر

ٌّة األفراد و الجماعات و عنصر أساسً فً تعاٌشهم السلمً،  أّنها عامل استراتٌجً  اكم لهو

ٌّة المستدامة، ٌّةً  لٌست من صنٌع الفرد فهً  للتقّدم نحو التنم ٌّةً  إّنما تعتبر خاص لؽة ، وجماع

         ثقافتها و تماسك عناصرها  فً الحقٌقة دلٌل قّوةّمة و سعة انتشارها و تماسك بنائها األ

ٌّتها و هٌمنتهاو ضمان   . استمرار

 

ٌّة و ثقافة ووجود،بر اللّ تعت       وسجل ومستودع تراثه وآدابه  رآة الشعب،باعتبارها مؽة شخص

وعنوان فوق هذا و ذاك رمز كٌانه الّروحً و هً  و أفكاره و عواطفه، مطامحه و أحبلمه،

 .2وحدته و تقّدمه،وخزانة عاداته و تقالٌده

                                                           
ٌّة،دار العرب،)دط(، .81،ص1991ٌنظر، محّمد الطٌبً،العرب األصول و الهو 1 

.119،ص1974،ٌناٌر181ٌنظر، جمٌل صلٌبا،تعرٌب التعلٌم بٌن القائلٌن به و المعارضٌن له،مجلّة العربً،ع 2 
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كانت مقّوما  ؽة من عظٌم شؤن فً توجٌه الرأي العام و التؤثٌر على فكر الّشعوبلّما كان للّ  

علّموا لؽتنا و انشروها حّتى تحكم رئٌسا من مقّومات الثقافة، قال أحد القادة الفرنسٌٌن"

 .1حقٌقة" الجزائر،فإذا حكمت لؽتنا الجزائر، فقد حكمناها

 

الهٌمنة  صول  وٌكون من نتاج ذلك ح ،الثقافة ه بالّضرورة فرض  اللّؽة ٌتبع فرض  إّن       

ر علٌها ،ولنا فً  ٌّة على األّمة المسٌط  الفكري الثقافً  ما ٌسبق الؽزو   كثٌر  ف ،الّتارٌخ أسوةالفكر

ٌ   الؽزو   الخضوع طوعا أو كرها لهذا األذهان للقابلٌة و هًء العسكري ،فٌكون بمثابة تمهٌد له 

 .،و هو النسق المضمر الذي سعى االحتبلل الفرنسً إلى ؼرسه فً الوعً الجزائرٌٌن المحتل

ٌّة عسكري االستعمار الإّن       ما هو إاّل فرع من األصل الّرامً إلى القضاء على  هو

إلى تحقٌقه فً و هذا هو الهدؾ األسمى الذي سعى االستعمار الفرنسً  الشعوب وثقافاتها،

ض لها بدٌبل وٌرف ، اره مجتمعا ٌعشق لؽته حّتى الّثمالةلكن لسوء حّضه وجد فً انتظ لجزائر،ا

لؽة وثقافة،واإلسبلم ال ٌعترؾ هً دٌن وإّن العروبة فً الجزائر "و ال ٌرضى عنها حوال 

تنقوا منذ مادام المسلمون قد اعكٌفما كان، و مسلم فٌه أخو المسلمفال أصبل بؤي فرق جنسً،

ٌّة التً هً لؽة أكثر من ثبلثة عشر قرنا دٌنا واحدا سّوى بٌنهم، وماداموا قد تعلّموا اللّ  ؽة العرب

ٌّة كما كان أجدادهم وما داموا ٌنهلون معا من معٌن الّثقافة ال ولسان قرآنهم فحذقوها،دٌنهم  عرب

، و الوطن الجزائري قد  همو العروبة ربطت بٌن فقد توّحدوا)...(،فاإلسبلم وّحدهم،األّولون 

 .2شملهم جمٌعا"

 

ٌّة اللعبت        ٌّا فً إعادة الشعب جمع الّصافً المعٌن ئري إلى بٌضة اإلسبلم الجزادورا رٌاد

جاهبل بتعالٌم دٌنه كان فٌها هذا الشعب ن الّشوائب، على فترات من الّدهر الذي شابته الكثٌر م

ٌّتهو لمحافظة على هذه ل ؽة هً المقّوم األول و األساساللّ وألن  ، قواعد لؽته و مقّومات هو

ٌّة  إذ تمّثل أحد أعمدة  ها،ضرورة المحافظة علٌلعلماء إلى تعلٌمها وألّحوا على عمد ا،الهو

  وجاءت جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن على عبوس من الّدهر"عندهم  المقّدسالّثالوث 

، وسكبت من  فإذا هً صرٌحة فً تلك األنساب،  وبةوتنّكر من األقوٌاء فنهجت من روح العر

                                                           
ٌّة ٌّة الجزائر .51،ص(1911،1956)تركً رابح عمامرة ، التعلٌم القومً و الشخص 1 

.181،184شٌبان ، حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  2 
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فإذا  تلك الكنوز فإذا هً نصٌحة،وأجالت األقبلم فً كشؾ سر البٌان العربً  من تلك األلسنة

ٌّة العلماء هً التً )...( دها تقادم الزمن إاّل جّدةً لم ٌز هً ناصحة بٌضاء، أثبتت وجمع

ٌّة التً مازجت  ً  العر الدم  لبلستعمار أّن الدماء البربر ٌّةً  ب بحكم بحكم اإلسبلم و أصبحت عرب

  عشر قرنا مزاج فطري )...( الممتدتٌن فً سلسلة من الّزمن ذرعها ثبلثة   الخإولةو العمومة

ً   والتحام   أحكمت القدرة تداخل أجزائه،  .1وصل الّتارٌخ أطرافه مّرتٌن" نسب

 

ٌّما نجاح فً إلفات النظر     ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن قد نجحت أ  ٌمكننا القول أّن جمع

ٌّة بمكان، هو إلى شًء من كٌان العرب قاطبة، العربً المبٌن سان أقصد اللّ  عندهم من األهم

الفضل لهإالء  لّ فكان الفضل ك،فً لحظة ؼفلة مّنا  الذي كان فٌنا و بٌننا ،لكننا نسٌنا فضله

ٌّة فً كٌاننا " العلماء األجبّلء ٌّها فً إعادة تشٌٌد هذا الصرح بالػ األهم ٌّة أ ونجحت الجمع

ٌّا وإن كان عفوا، وهو هذا اللسان العربً  اإلخوان فً إلفات النظر إلى شًء لم ٌكن بٌننا منس

  دة قاطعةوشهامً و شرط أساسً لوجودنا القو ، رٌخًالذي هو قطعة من كٌاننا الّتا الشرٌؾ،

 2و الجنسً" بصّحة نسبنا الّدٌنً 

 

ٌّزاتهم، و مرآة لعصورهم       افحة الطّ  إن لؽة العرب هً جزء من وجودهم،و مٌزة من مم

  ى رطانته و لم ٌبػ عنها بدٌبلوإذا حافظ الّزنجً عل بالمجد و العلم،و البطولة و الّسٌادة،

ألّن لؽته فالعربً أولى بذلك وأحق، تحوٌبل،حافظ الصٌنً على زمزمته و لم ٌرض عنها و

و األّمة  أو لؽة الّصٌن، مما ال ٌوجد جزء منه فً لؽة الزنج ،تجمع من خصائص البٌان،

ٌّة لهذه اللّ  ٌّة من أوفى الّشعوب العرب جاهدت  ،مّجدا و اعتزازاو ت  ؽة و أكثرهم بّرا بهاالجزائر

ٌّة   انت من نتائج النصر فٌه تلك النهضة  سبٌل لؽتها جهادا متواصبل ، كهذه األّمة فً  التً  العلم

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن نهضت إبان جمع
وخزانة  ا األّمة هً ترجمان أفكاره إّن لؽة  " 3

ٌّة ت  بهاآدا ٌّادةً واألّمة الجزائر ٌّة ز در المشترك أّنها حافظة على ذلكم الق رى فً لؽتها العرب

و تبوء   ومدّومة أحكامها ، وأّنها صلة بٌنها و بٌن رّبها ، تدعوه بهاومصّححة عقائدها،  دٌنها 

أن لها بها  وما تودّ  فهً لذلك تشّد  علٌها ٌد الصنانة، ، بها فٌما تعترؾ و تإّدي بها حقوقه

                                                           
.57،ص1أحمد طالب اإلبراهٌمً ،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 

.185،186، ص نفسه   2 

.181نفسه،ص  3 
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ل الحٌاة،وكشفت عن آلداب وفاضت بالمعارؾ ، وسهلت سبٌزخرت بالؽات الدنٌا وإن 

ؽات فذلك وسٌلة إلى الكمال فً أسباب الحٌاة من تلك اللّ مكنونات العلم،فإن أخذت بشًء 

 .1الّدنٌا"

ٌّة، العروبة تقتضً  ٌّة ٌمتّد وجودها  االفتخار باالنتماء ، و الّدعوة إلى الوحدة القوم فاألّمة العرب

 : وقد صدق محّمد العٌد آل الخلٌفة حٌن قال من المحٌط إلى الخلٌج،

 العروبة من جدٌد قلعة           من حولها قصؾ المدافع ٌرعد نبنً"

 ومن المحٌط إلى الخلٌج ٌمدد    فلتحٌا وحدتنا بها فً منعة            

 ومحبة وصداقة تتؤكد،  ضىر           مع الجزائر فً  ولتحً مصر

 وّددوكبلهما متقرب مت                     ولٌحً شعبانا كشعب واحد 

 2ملء القلوب و عهدنا المتؤّبد"      ٌى فً ظل العروبة وّدنا      و لٌح

 

ٌّا فً مشروعها        ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن التعلٌم العربً بعدا محور منحت جمع

ٌّة هو صلة بٌن أهل األّمة و أسبل فهم ، بفضلها ٌتّم االطبلع اإلصبلحً الّثقافً ، فتعلّم العرب

ٌّة على ا إلى ذلك فهً لؽة القرآن  ، وإنجازات المسلمٌن ، ضؾلّتارٌخ المشرق للّثقافة اإلسبلم

ٌّة ، فتعلّمها هو ضرورة ال  الكرٌم  ٌّة اإلسبلم و السّنة الّشرٌفة الذٌن ٌمّثبلن منبع الّثقافة العرب

تحتّل ة:"ٌقول الدكتور عمر بن قٌن مسلم،نسبة للمواطن الجزائري العنها بال ٌمكن االستؽناء

ٌّة فً تصّوري بعد الّدٌن كمنهج حٌاة ٌّة  اللؽة كؤداة تعبٌر و تفكٌر الدرجة الّثان ٌّة و اجتماع  روح

بمستوى عال على المستوى الّروحً و الوجدانً ،فكذلك  الّدٌن وسٌلة توحٌد و جمعفمثلما أّن 

ٌّةؽة الوظٌاللّ ورة التً تتجاوز بالضرؽة أعنً هنا خصوصا لؽة التفكٌر اللّ  ٌّة الحٌاد ؽة أي اللّ  ،ف

ٌّةً  ؽة التً نكتسبها وسٌلةً و هً ؼٌر اللّ  بها صاحبها منذ نشؤته، التً ٌتشّبع ،وأداة خالصةً  معرف

ٌّة باردة" وظٌف
3 

بٌرا فً تماسك المجتمع الجزائري فهً ؽة طوال قرون من الّزمن دورا كلعبت هذه اللّ       

التً تربط الجزائرٌٌن بعضهم ببعض ، كما تربطهم بالمجتمع العربً على مستوى األّمة 

ٌّة  ٌّة وحضارتهاتحّدد انتماءهم المصٌري إلى ثقافة اللّ و بالّتالً  العرب ٌّة  ،ؽة العرب "اللؽة العرب

                                                           
.181، صالمرجع السابق ٌنظر، 1 

.                                  .119ص،1919مكتب الدراسات،دٌوان مجمد العٌد آل خلٌفة، د ط،دار الهدى،عٌن مٌلة الجزائر،  2 

.11عمر بن قٌنة المشكلة الثقافٌة فً الجزائر التفاعبلت و النتائج،ص 3 
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ٌّة ، ولهذه الل ٌّة الرسم ٌّة ، ومن ثّم فهً لؽة المسلمٌن الّدٌن ؽة على األّمة هً لؽة اإلسبلم الّرسم

ٌّة حقّان أكٌدان ، كل   منهما ٌقتضً وجوب تعلّمها ،فكٌؾ إذا اجتمعتا ، حق من حٌث  الجزائر

ٌّة الجنس، ٌّة  أّنها لؽة دٌن األّمة بحكم أّن األّمة عرب ففً المحافظة علٌها محافظة على جنس

ٌّة فالمحافظة على اللّ 1ودٌن معا" ٌّة  ،هاٌتجاوز الجانب الّدٌنً فٌإذن ؽة العرب ٌّة قض بل القض

ٌّة من االندثار،و الّتشوٌه، ٌّة الوطن ٌّة و الّشخص ٌّة الثقاف ٌّة ، والهو لذا محاولة  محافظة على القوم

ٌّة الّثقافٌة للجزائرٌٌن  النٌل منها من طرؾ المحتل ، كان القصد من ورائه النٌل من الشخص

و مستقبلها الّسعٌد، وهً  ،األؼرّ وحاضرها الذي ٌربط ماضً الجزائر المجٌد ،فهً الّرابط "

ٌّة المؽروسة" ٌّة،و اللّؽة الوطن ٌّة و القوم لؽة الّدٌن و الجنس
ٌّة جماللّما كانت و،2 فً لهاة  شوكةً  ع

ٌّة كان من أهدافها الّرئٌسة إحٌاء اللّ  ترّد علٌه كل مشروع تؽرٌب ، ر،االستعما         ؽة العرب

ٌّة ، و العمل على ن ؽة جزء من كٌان باعتبار اللّ  شرها و تعمٌمها،و الّثقافة العرب

ٌاسً على أّن لؽتها جزء من كٌانها السّ  ّمة تعتقد و تموت على اعتقادهاإّن هذه األ،"الجزائرٌٌن

فلم ٌختلؾ لهما  وقد التقى على الكفاح فً سبٌلها الّدٌن و الّسٌاسة، و شرط فً بقائها و الّدٌنً،

التً تفقد لؽتها تفقد معها  لقد أدرك قادة االحتبلل أّن األّمة   قصد)...(،فً رأي، ولم ٌفترق لهما 

ٌّتها بل وجودها" ثقافتها ، و شخص
 و هلل دّر القائل: ،3

ًّ و على شعري و عن كنه مطلبً  "ٌسؤلنً عن نسبً كل وافد             عل

 4النبً"و دٌنً هو اإلسبلم و القدوة         فقلت لهم أرض العروبة موطنً    

 

ٌّة بٌن 2-1-1  :الهامش و المركزاللّغة العرب

ٌّةً ما من شك أّن اللّ       ٌّة كانت و ال تزال لؽة ح ٌّة  ؽة العرب هً فباستطاعتها الرقً إلى العالم

ٌّة حضارة لمٌن عبر العالم ، وعلٌه تستطٌع أتعّبر عن فكر مئات المبلٌٌن من المس ن تعّبر عن أ

ٌّة لؽة  و خٌر دلٌل على ذلك ، نقل و تطوٌر الّتراث الٌونانً إلى أوربا  تبت،ك  مهما كانت ، وبؤ

  ؽات األوربٌة ألٌس شٌئا معّبرا أن تكون اللّ فً القرون الوسطى، و فً هذا ٌقول مالك بن نبً"

ٌّة التقنٌة  وعلى األخص اللّ  ٌّة قد أخذت على اللؽة العرب ً   التً كانت األساس   ؽة الفرنس فً  اللسان

                                                           
.        .48،ص1أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 

ٌّة الجزائرٌة .55،صم(1911،1956)تركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الشخص 2 

.117،صنفسه  3 

ٌّة ، منشورات إتحاد الكّتاب العرب،)دط(، .57،ص1996عمر بن قٌنة،الخطاب القومً فً الّثقافة الجزائر 4 
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صل صفر معناه العدد  (األchiffres ألٌس شٌئا معّبرا أن تكون كلمة  )انطبلقة العلوم الحدٌثة؟ 

ٌّة؟مما ال شّك فٌه أّنه ٌتحّتم على العرب ذاتها من أصل عربً فً كل اللّ  أن ٌقوموا ؽات األورب

حّتى الفكر لمً ، واالتً حدثت منذ ثبلثة عشر قرنا لكً ٌترجموا جدٌد الفكر الع بالقفزة ذاتها،

ٌّاسً ،هذه دعوة ال أعتقد أنه  1ٌمكن تجاهلها فً رأي ٌمنح مسؤلة الّتعرٌب بعدا تارٌخٌا" الس

  ٌ ال وعن استٌعاب العلوم الحدٌثة ، العربٌة عاجزة   ؽة  قال أن اللّ و إّنه لمن الؽلط الفاضح أن 

ٌّة بٌر عن خلجات النفستصلح إاّل للتع ٌّة و عمران كما و الحال المعنو   أّنها لٌست لؽة مدن

ٌّتهم "لو وهً أكاذٌب رّوجها أعداإها بؽٌة شلّها، وصرؾ أبنائها عنها،و بالّتالً سلخهم عن هو

ٌّة وعمران،لم تكن اللّ  ٌّة لؽة مدن ٌّة بالمفردات ولو لم تكن لؽة م ؽة العرب ّتسعة اآلفاق،ؼن

الٌونان و آداب فارس و الهند،و ألزمتهم  لما استطاع أسبلفكم أن ٌنقلوا إلٌها علوموالّتراكٌب 

ٌّة،الحاجة إلى تلك العلوم تعلّم تلك اللّ  وأدمؽة  ؽات ، و لو فعلوا ألصبحوا عربا بعقول فارس

ٌّر مجرى الّتارٌخ اإلسبلمً برّمته" ٌّة ، ولو وقع ذلك لتؽ ٌونان
2 

 

ٌّة قد وسعت كل تلك العلوم و ال ٌخفى على أحد أّن اللّ        ٌّة ال ؽة العرب اآلداب فً مّدة زمن

حّتى  ، فوعتها بكل تفاصٌلها، فقطو هً مّدة خمسٌن حوال  تساوي فً حساب الّزمن شًء،

ٌّفتها حّتى لكؤّنها منها،الّدقٌقة منها،و األكثر من ذلك طّورتها ، واستعمل ؽة قامت اللّ " تها، وك

ٌّة و آدابها ، فوعت قل من نصؾ قرن بترجمة علوم هذه األمم ونظمها االجالعربٌة فً أ تماع

          اآلداب و سة،الفلسفة بجمٌع علومها ، و الرٌاضٌات بجمٌع أصنافها ، والطب و الهند

،وهذا هو  العلوم التً تقوم علٌها الحضارة الفعلٌة فً األمم الؽابرةوهذه هً  و االجتماع ،

فً هذا هو الجزء الضروري و ،ال ٌزال ٌؤخذه األخٌر عن األّول الّتراث العقلً المشاع الذي

 وإّما أن تنتقل إلٌه  فً لؽة ؼٌرك فتكون قّوة لؽٌرك قّوة فٌك،إّما أن تنقله إلٌك فٌكون  لحٌاة،ا

 .3، فنقلوا العلم و لم ٌنتقلوا إلٌه" وقد تفّطن أسبلفنا لهذه الّدقٌقة

 

حظ همت بوأسارسً ، وبٌن هدوء ورصانة البربري ؽة العربٌة بٌن انفعال الفكر الفوازنت اللّ    

ٌّة وافر فً الجمع بٌن المتناقضات ٌّة، ومّهدت الطرائق المإد إلٌه ، وسّهلت أسباب العلم و المدن

                                                           
.55مالك بن نبً ،مشكبلت الحضارة،)من أجل التؽٌٌر(،ص 1 

.176،ص1أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 2 

.176نفسه،ص  3 
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ٌّة ٌومئذ على أبنائها ،بل تعّداه ، فلم ٌقتصر فضل اللّ 1حّتى أخذت كل أّمة منها بنصٌب ؽة العرب

 إلى األمم األخرى.

ٌّة كانت      و ناقلة فلسفات الشرق  فً وقت لسان معارؾ العرب ، وترجمان حضارتهم،العرب

و فنونه إلى الؽرب ، وكانت فً وقت ما هادٌة العقل العربً الضال إلى موارد الحكمة فً 

ٌّة ، وما زالت الشرق،وكانت فً جمٌع األوقات مستودع  ٌّاراته الفكر آداب الشرق و ملتقى ت

 قبل و بعد كل شًء حاضنة اإلسبلم بار من اإلهمال عبلها ، وهً صالحة لذلك ، لوال ؼ

     صٌن ، وقطعت به البحار دخلت به إلى الهند و ال ،ورائده إلى األفكار ودلٌله إلى العقول،

ؽة العربٌة "و اللّ 2وفٌها من عناصر البقاء ما ٌرّشحها للسٌطرة و الخلود و الّتمّكنو الفلوات   

ٌّة فقد بلؽت من الّثراء فً المفردات،وصٌػ التعبٌر،ؽات من اللّ   ما أثار إعجاب كبار الّراق

بوفرة مفرداتها المستشرقٌن الذٌن عنوا بدراستها فقد أّكد نولدكه عن إعجابه ؽات وعلماء اللّ 

ٌّة عندما ٌعرؾ أّن عبلقات "فقال: إّنه ال بد من أن ٌزداد تعّجب المرء من وفرة مفردات العرب

لدى العرب بسٌطة جدا ،و بلدهم ذو شكل  واحد ، و لكنهم داخل هذه الّدائرة ٌرمزون  المعٌشة

ٌّة خاّصة" للفرق الدقٌق فً المعنى بكل
3 

 

 :الدٌن كمكون أنثروبولوج2-2ً 

ٌّن بالّطبع،وٌصؾ علماء االجتماع اإلنسان بؤّنه ال        ه بالقراءة  ذلك لتفّردكائن الّثقافً المتد

ٌّال جبلةً ف التفكٌر،و الكتابة و  ٌّانة مهما كانت ، هو م ٌ  إلى اعتناق د من  عتبر الدٌن زاوٌةً لذلك 

ٌّة اإلنساالّزواٌا التً وجب االعتماد علٌها لفهم ن ٌّة رفع  علٌه و ن كائنا من كان ،فس تقع مسإول

ٌّتهم و ثقتهم بؤنفسهم، مستوى األخبلق، و تقرٌب الّناس من بعضهم ٌّادة قابل م ذلك و ال ٌت ،وز

   واالستبداد فً طلٌعتها الجهل بكل أنواعه و مجاالته  مهم،إاّل بإزالة الحواجز التً تقع مانعا أما

 .ق السلٌمةائه بالموعظة الحسنة و الّطرو محاولة إٌقاف

ٌن ٌرتبط فً العقل البشري بالمقّدس الذي ال ٌجوز المساس به أو خرق إن حقل الدّ       

ٌّاجات محّرماته و هو الذي ٌمكننا من أن نستخرج  اإلٌمان باهلل هو الذي ٌجعل للحٌاة قٌمة،ف ،س

                                                           
.178،صالمرجع السابق   1 

.181،ص1ج،أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ٌنظر 2 

ٌّة،أبرٌل 1 ٌّة و الوعً القومً ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ، وعبلقة اللؽة و الهو سمدون حّمادي و آخرون،اللؽة العرب
.191،صم1984  
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     ،و هو الذي ٌجعلنا نتحّمل كل ما فً الحٌاة من محن  من الحٌاة كل ما فٌها من لّذة و سعادة

بتعبٌر  و نتقّبلها بكثٌر من الّشجاعة و الّرضا ، وهو الذي ٌهًء لنا ما هو ضروري لحٌاة وادعة

بل شك أن النزعة الّدٌنٌة ؼالبا ما تسّجل حضورها فً بناء المجتمعات ،إذ ف ،جاٌمسوٌلٌام 

ٌّة للفرد" ٌن ضرورة فً هذا البناء،ٌتدّخل الدّ  إن الفكرة كما ٌعٌن فً اكتشاؾ المقّومات الشخص

ٌّة تتدّخل إّما بطرٌقة  ٌّة نفسها فً الّتركٌبة ال ،مباشرةالّدٌن متآلفة أو بواسطة بدٌبلتها البلّ دٌن

 1لحضارة ما ، وفً تشكٌل إرادتها"

ٌّةً  امكٌن اللدٌن موقعإّن         ٌّة ، ومكانة محور ونفوذا  ،فً نظامها الّثقافً فً النفس البشر

ٌّتها وتعدد مجاالتها، املحوظ ٌّة فً كل األدٌان أن  و قد أّكدت أنثروبولوجٌا ٌتخلل البنٌة المجتمع

، واقتدارا على المعتقد الّدٌنً هو من أكثر مكّونات الّثقافة تمظهرا  فً حٌاة الكائن اإلنسانً 

ٌّة التً  ٌّة أن مختلؾ األنساق والنظم االجتماع فعل الهٌمنة و الّتؤثٌر ، كما أثبتت التجربة الّتارٌخ

ٌّا من كٌان "إّن ها انتهت إلى الفشل و اإلفبلساستهدفت علمنة الحٌاة بنفً الدٌن ، واستبعاده كل

ٌّة على األقل م   ٌّة الفرد فً المجتمعات الّتارٌخ ٌّة، تلك التً ت   فعمة  نفس عد جزءا من بالّنزعة الدٌن

سان بؤّنه حٌوان دٌنً،وهو بذلك طبٌعته ، وهو ما جعل علم االجتماع ٌقول فً تعرٌؾ اإلن

ٌّته الخاّصة على لنوع،و كل فٌحّدد جانبا من األساس النفسً العام فً أفراد ا رد ٌبنً شخص

ٌّة بٌن الشعوب كما أن الوحدة ال،2األساس"هذا  ٌّة و الّدٌن ة  فً تلعب دورا ؼاٌة فً األهمٌّ مذهب

ٌّة للفرد و بذلك ٌكون عامبل من عوامل  تماسكها االجتماعً ، فالّدٌن ٌّتصل بالٌنابٌع الّروح

ٌ  ،"و الدٌن 3الّتماسك بٌن أعضاء الجماعة عتبر مقّوما من مقّومات اإلسبلمً فً الجزائر 

ٌّة، ٌّة  الجزائر ٌّة الباحثٌن فً كون الّدٌن من مقوما وذلك رؼم اختبلؾ الّشخص ت الّشخص

ٌّة للجماعة أم ال ، وهذا ٌعود إلى أّن الجزائرٌٌن  ٌّة القوم  ال ٌفصلون بٌن مفهوم العروبة كقوم

فالعروبة   ة الّناس أجمعٌن إلى سواء السبٌل،ووحً جاء لحماٌمفهوم اإلسبلم كدٌن وبٌن 

 .4كما أّن اإلسبلم ٌعنً العروبة" عندهم تعنً اإلسبلم،

وال ٌختلؾ فً هذا المجتمع مكانة الدٌن فً بناء الحضارة مهّمة على اختبلؾ الّدٌانات ،  

ٌّة فً قلوب أبن اإلسبلمً عن ؼٌره ، ائه فهو بل ٌزٌد علٌهم قلٌبل لما لئلسبلم من مكانة سام

                                                           
.61القضاٌا الكبرى،ص مشكبلت الحضارة،مالك بن نبً ، 1 

.64مٌبلد مجتمع،ص نبً ،مالك بن  2 

ٌّة ٌّة الجزائر .14،صم(1911،1956)ٌنظر تركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الّشخص 3 

.56،صنفسه  4 
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ٌّة عن "وعلٌه بالّنسبة لهم دٌن و عقٌدة و ثقافة و منهج حٌاة، ال ٌختلؾ تطّور الحضارة المسٌح

ٌّة،إذ هما ٌنطلقان من الفكرة الد تطّور الحضارة اإلسبلمٌة، التً تطبع بطابعها الخاص  ٌن

ٌّة ،فالحضارة ال تنبعث فً حضارة من الحضارات عن أصلها و الّدٌنً توّجه نحو ؼاٌات سام

ٌّة الذي بعثها،     و لعلّه لٌس من الؽلو فً شًء أن نجد الدٌن فً البوذٌة بذور الحضارة البوذ

ٌّة" ٌّة نواة الحضارة البرهم و فً البرهم
1. 

 

ٌّة مقّوماتها من الّدٌن اإلسبلمً الذي ٌدعوا إلى الحق ، وٌّتخذ        ٌّة العرب تستمّد الهوٌة الثقاف

ٌّة متمّثلةً  ،من اإلنسان موضوعا له فً القرآن  و بالتالً فهً تتكىء على مصادره األساس

ٌّة الشرٌفة وإجماع العلماء و القٌاس            باإلضافة إلى ما صّح من التارٌخ  ،الكرٌم و السّنة النبو

ٌّة ، ٌّةفالّدٌن هو المكّون األّول ل و الحضارة اإلسبلم ٌّة لهو ٌّة، الّثقاف  ر  ال ٌمكننا تصوّ و اإلسبلم

ٌّة ،إاّل بوجود الّدٌن اإلسبلمًٌهوّ وجود لل ٌّة العرب و أداة  ، باعتباره سمة ممٌزة لها ة الّثقاف

المسلمٌن لمقاومة االؼتراب الثقافً ، وبالّتالً فؤي هجوم على اإلسبلم هو محاولة استٌبلب 

ٌّة ٌّة لؤلّمة العرب ٌّة و الحضار ٌّة الّثقاف  .للهو

الّثقافة إلى تهذٌب األخبلق ، و إلى إعادة بناء الفرد و المجتمع ٌدعو كل من الّدٌن و       

ذا انحرؾ الّدٌن عن مساره إو ،فبل ٌمكنهما االنفصال عن بعضهما الّصحٌح ، الحضاري

ذلك  الّثقافة تفقد أصالتها و معناها ، فبل ٌكون إاّل مصدرا لبلنحطاط،وكذلك وانقلب على أصوله

ٌّة بالتؤكٌد ، وهو عامل من العوامل الحاسمة "الدٌن عنصر أساسً من عوامأنّ  ٌّة الّثقاف ل الهو

ٌّة خصوصا، ٌّته  فً بناء الهو ٌّة،التً ال ٌمكن لئلنسان أن تكتمل إنسان ألّنه ٌّتصل بالقٌم الّروح

 .2بدونها"

 

، كان دائما و أبدا حجر الّزاوٌة الذي تتكىء علٌه ان للدٌن مفعول السحر على العقوللما ك     

ٌّة و الّثقافٌة خاّصة، ولّما جمعٌ ة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ، بهدؾ تمرٌر مشارٌعها التربو

تطهٌر إلى"على األسس الصحٌحة،عمد العلماء  للبناء المتٌن كانت العودة إلى األصل مدعاةً 

المسلمٌن لعّدة بدع فً عصور الّتخلّؾ التً اعترت و الدٌن اإلسبلمً مّما لحق به من خرافات 

                                                           
.59،صالمرجع السابق    1 

ٌّة ، موقع الكتاب ، ٌّة الّثقاف .44688،العدد1999افرٌل 11جابر عصفور،الهو 2 
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    التً بذل االحتبلل كل ؼال  قرون ، ومحاولة إٌقاد شعلته الوّهاجة فً القلوب ، تلك الشعلة  

 .1و نفٌس حّتى تنهار مقاومة الجزائرٌٌن الصلبة ضّده"

 

و التحرٌفات التً لحقته من قبل العودة إلى أصول الدٌن الصحٌحة فرضته التشوٌهات إّن       

ٌّة الم هدم استعملها  معاول  بٌنما كانوا فً الحقٌقة بمثابة  ،سبلماإلحسوبٌن على شٌوخ الّطرق

ٌّة  ، ومن بّوابتهاالحتبلل للقضاء على هذا الّدٌن فً الجزائر ٌّة الثقاف القضاء على الهو

ٌ حدث اختبلال فً أهّم مقّوم ،من خبلل بّث البدع و الخرافات فٌهللجزائرٌٌن  و فً  ، هاتمّما 

نفع لنا من تجهٌز جٌش كامل ،وقد شٌخ طرٌقة أ إّن كسب  :"الفرنسٌٌنهذا ٌقول أحد القادة 

ٌكونون مبلٌٌن ،و لو اعتمدنا فً إخضاعهم على األموال و الجٌوش ،لما أفادتنا ما تفٌده تلك 

أّما كلمة  ال تإمن عواقبه ألّنه لٌس من القلب،على أن الخضوع لقّوتنا الكلمة الواحدة من الشٌخ 

 .2القلوب و األبدان و األموال أٌضا"لنا  الشٌخ فإّنها تجلب

ٌّةً      ٌّة على الجزائر  صلٌب تمع ، وال تقوم بامتٌاز ألّن الّدٌن هو عماد المج كانت الحملة الفرنس

ٌّة فً  إلى القضاء علٌه فً قلوبلذا سعت  ،له قائمة إاّل به إطار الجزائرٌٌن قبل حٌاتهم العمل

ٌّتة  ،شّنتها على ثوابتهم حملتها الثقافٌة التً  ٌّة المب من فم الوزٌر  ولقد فاح نتن هذه الحملة و الن

 إّننً لن أترك الهبلل ٌنتصر على الّصلٌب ، قاتلها هللا كلمةالفرنسً بٌدرو عندما صّرح ٌوما"

ٌّة،ٌدّوي فٌها صوت القرون الوسطى   أن نوّضح هذه لذا ٌجب أّوال فٌكشؾ عرضا كنه القض

ٌّة  جّردةً ح فً فكر صاحبها مٌعنً أن توض  عناها الّصحٌح الكلمة فً م من اعتبارات الّدبلوماس

كؤّنه ا الوزٌر فإّنها تعنً شٌئا آخر، )...(،وعلٌه فكلمة بٌدرو إذا ما راجعناها فً قاموس هذ

ٌّة حٌن  ٌنقم الجاهلونذا فما 3بالتلمٌح  ٌجب أن نوقؾ اإلسبلم عند حّده"أراد أن ٌقول  من الجمع

وى رّدة فعل على حملة موقفها لم ٌكن سف وعها اإلصبلحً الثقافً،بالدٌن فً مشر تزجّ 

ٌّة، ٌّة صلٌب ٌّة التً تدخل فً عموم  وبالّتالًاستعمار ٌمكن اعتبارها كنوع من المقاومة الّثقاف

ٌّة التً قادها علماإنا ٌّةً  كانت ثورةً  والتً ، الحركة الّدٌن ٌّة بمفهوم الٌوم، ثقاف ت أوضاع قلب حقٌق

ٌّة على المجتمع الجزائري الّشعب الجزائري رأسا على عقب" لقد أدخلت تلك الّثورة الثقاف

الذي هو وبعثت فٌه األمل  و الّتضامن، ضت فٌه روح األخّوة،إذ أٌق تحّوالت فً مفاهٌمه،

                                                           
.198الجزائرٌة،صتركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الشخصٌة  1 

.141،ص5أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 2 

.56،57فً مهّب المعركة،ص ،مشكبلت الحضارة،مالك بن نبً 3 
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ى أعّدت بذلك الوسائل المبلئمة، التً رسمت الّطرٌق إلمفتاح الوصول إلى الؽاٌة  المنشودة و

 1شاطىء الخبلص و بّر األمان"

المفّكرٌن و نخص بالذكر المفّكر  ها من الّثناء من قبل رعٌل مننالت الجمعٌة حظّ         

ٌّتة افتتحها العالمً مالك بن نبً،فً مقالة له تحت  عنوان األفكار الح ٌّة و األفكار الم

ٌّة العلماء، أل"بالقول   ّنهم أصحاب الفضل و المزٌةأهدي هذه السطور إلى إخوانً أعضاء جمع

 .2فً تكوٌن جانب كبٌر من العقل الجزائري ، وفً تحضٌر رّواد الّثقافة فً الببلد"

 

 إن اإلصبلح الّثقافً ٌقتضً أن ٌتعالق إلنجاحه كل من اإلصبلح االجتماعً و الّدٌنً      

    فً تفسٌره للقرآن الكرٌم   ٌسباد فاإلسبلم دٌن و اجتماع، وال ٌتوانى اإلمام عبد الحمٌد بن

ٌّة والحدٌث النبوي الشّ و  ٌّة شّتىرٌؾ فً استنباط مظاهر ثقاف فالذي ٌتحّدث لٌس عالم  ،اجتماع

ٌّة،والّثقافة و الّدٌن فحسب،بل هو الّذاب عن الدٌن، والّناقد  كذلك عالم االجتماع، وهو الهو

ٌّها الّنمل حّتى إذٌقول اإلمام فً تفسٌره لقوله تعالى"الّثقافً  ا أتوا على واد النمل ،قالت نملة ٌا أ

 .3ادخلوا مساكنكم ال ٌحطمّنكم سلٌمان و جنوده  وهم ال ٌشعرون"

ٌّة، فهذه النملة لم تهتّم بنفسها ، فتنجوا بمفردها، ولم ٌنسها هول  ٌّة ؼرٌزة طبٌع "عاطفة الجنس

  بفطرتها أن ال حٌاة لها بدونهمانت تدرك ك مة ذلك الجند إنذار بنً جنسها،إذما رأت من عظ

فهذا ٌعلّمنا أن  )...(،فؤنذرتهم فً أشّد ساعات الخطر أبلػ إنذار و ال نجاة لها إذا لم تنجح معهم،

بنجاتهم )...(ومظهر هذا الّشعور أن ٌحرص  ال حٌاة للشخص إاّل بحٌاة قومه، وال نجاة له إاّل 

 4مامه بهم دون اهتمامه بها"على خٌرهم كما ٌحرص على نفسه، وأن ال ٌكون اهت

لمجتمع ،واجتماع أفراده على كلمة سواء من اآلٌة الكرٌمة ضرورة تكاتؾ ا الرجل ٌستنبط     

وكؤّنه أراد  ببعضهم، وقٌمة الفرد ٌكتسبها من الجماعة فبل قٌمة له بدونهم ألّن مصٌرهم مرتبط 

ٌّة و اال كما ٌستنبط منها  ،بالوحدة و الّتكاتؾستقبلل إاّل أن ٌقول تلمٌحا أّنه ال سبٌل للحر

هذه النملة خصال القائد و الّزعٌم الذي ٌقود المجتمع وذلك تحت عنوان واجب القائد و الّزعٌم:"

فبادرت  فقد كان عندها من قّوة اإلحساس ما أدركت به الخطر قبل ؼٌرها  ،هً كبٌرة النمل

                                                           
.8،ص1أحمد طالب اإلبراهٌمً، آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 

117فً مهب المعركة،ص مشكبلت الحضارة،مالك بن نبً ، 2 

.                            18ة النمل ، اآلٌة سور 3 

.18،ص1،آثار اإلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس،جعمار طالبً  4 
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ٌّادة األّمة و زعامتها إاّل  ،رباإلنذا ن عنده من بعد النظر وصدق الحدس من كافبل ٌصلح لق

وٌكون سرٌع  ما ٌمتاز به عن ؼٌره،وقّوة اإلدراك لؤلمور قبل وقوعها،وصائب الفراسة ،

ٌّة وجب توفّرها فً كل  وهً لعمري شروط و مواصفات1اإلنذار بما ٌحّس و ٌتوقّع" ضرور

ٌ   و زعٌم،قائد  ٌّة إلى شاطىء كّون بتفسٌره هذا جٌبل ٌقود األمّ و كؤّنه أراد أن  ة الجزائر

تقع على عاتقه مهّمة تحضٌر الشعب الجزائري و قٌادته أٌضا للّثورة المضفّرة  جٌل    ،الخبلص

هذه النملة وفت لقومها وأّدت لٌواصل الحدٌث تحت عنوان عظة بالؽة" و هو ما كان بالفعل، 

ة بالؽة لمن ال ٌهتم هذه عظ نحوهم واجبها،فكٌؾ باإلنسان العاقل فٌما ٌجب علٌه نحو قومه،

ٌقود الخطر إلٌهم ،وٌصّبه بٌده  و لمن قومه، ولمن ٌرى الخطر داهما فٌمكث و ٌتعامى، بؤمور

 .2معشر المسلمٌن إلى أمثال هذه الّنملة"آه ما أحوجنا  علٌهم،

 

صدقا لقد كان العلماء من هذه األّمة بمنزلة هذه الّنملة من قومها، وهً من جهة أخرى     

نفس الطرٌقة التً  طن،تؤدٌة الواجب نحو األّمة و الودعوة صرٌحة إلى وجوب االقتداء بها، و

فكان دأبه أن لحدٌث النبوي اعتمدها رحمه هللا فً شرحه للقرآن الكرٌم واصل علٌها فً شرح ا

  الجماعةّكز دائما على قٌمة قضاٌا تهتم باإلصبلح الّثقافً ،إذ ٌرفً شروحه من طرح  ٌستفٌد

    وهذا الذي ٌظهر فً شرحه لحدٌثه صلى هللا علٌه  ،تبرها أسبق و أوكد من قٌمة الفردو ٌع

 ه سائر واّدهم و تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعىمثل المإمنٌن فً تو سلّم "

 ٌنبه على معنى عظٌم فً ارتباط كل فرد بؤّمته و لفظه سائر الجسد معلّق " 3"بالحّمى و السهر

  منها ما جاء فً الحدٌث الشرٌؾ وهذا االرتباط ٌقتضً أمورا كثٌرة، ارتباط الجزء بكلّه،

  ٌ   امإلٌه فً النظر االجتماعً الع إخذ مما ٌقتضٌه المقام،ومن هذا أّن الفرد منظور  ومنها ما 

  ٌ أم كان أسمى  قً و انحطاط،نظر إلى أّمته سواء أساورها فً المستوى الذي هو فٌه من ر  بما 

 .4فقٌمته فً النظر االجتماعً العام من قٌمتها" منها أو أدنى،

ها األّمة و فً تركه هبلك   ففٌه حٌاة   جمٌع،على ال االعتراؾ بؤّن االّتحاد واجب أكٌد محّتم  

تملك األّمة و قٌمة الفرد من قٌمة قومه ،فإذا كانت  ، بعضه بعضا للمسلم كالبنٌان ٌشد   المسلمو

                                                           
18ص،1ج،المرجع السابق   1 

.19ص،1ج،نفسه  2 

.19ص1جنفسه، 3 

.119،ص1نفسه،ج 4 
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ٌّة و الرّ  ٌّة تؤثٌر أقرب إلى التطّور و العكس صحٌح إذ  ٌكون الفردقً أسباب المدن ٌّة قض القض

ً جماعمستوى الثقافً فً الببلد فً إطار على الشباب أن ٌعمل لرفع ال: و لسان حاله ،و تؤّثر

ثقافة من الّثقافات  وقد تؤّكد أّنه ال ٌمكن ألٌة"، منّظم،حّتى إذا تّم ذلك انعكس حتما على األفراد

ٌّة ٌان،فالّدٌن هو الذي ٌكسب الحٌاة أن تنموا إاّل إذا كانت ذات صلة بدٌن من األد االجتماع

 .1معناها ، وٌمّدها باإلطار الذي تصوغ فٌه اتجاهاتها و آمالها"

 

ٌّة بدٌ ا قائمة إاّل إذا اقترنت مجبرة الّثقافة ال تقوم لهإّن        كانت ن من األدٌان،والثقافة العرب

بلؼته بمعانً القرآن الكرٌم ، ومعطٌاته و أعمق اتصاال بالفكر اإلسبلمً ، وأقربها على فهم

ٌّة و اللقد رابط الشعب الجزائري بحصن اللّ و دٌن اإلسبلمً ردحا من الزمن وفً ؽة العرب

ٌّته الثقافٌة التً ال تنازعه فٌها أي قّوة ،حلك الظروؾأ  فً األرض حتى تحّددت بموجبهما هو

ّزاوٌة روح الثقافة التً هً الّدٌن من هذه الاللؽة و"و طول ٌدها،مهما بلؽت درجة بطشها 

فً موقع  إذن هً من زاوٌة أخرى ،الثقافة بمضمونها الّدٌنً كوعاء حٌاة األّمة ،فتؽدووعاء 

مة ال ؼنى عنها فً ارتفاع الخٌ و الركائز األخرى لواحق  ،  الخٌمةالقنطاس معا فً  الوتد و

ٌّاسة و االقتصاد و اال فتلوح  أبعاده و زواٌاه،جتماع  بكل كصورة الّتارٌخ و الجؽرافٌا و الس

ٌّة تبعا لهذا  ٌّزة بٌن شعب و آخر، ومن هنا كانت الهو ٌّة المتم ٌّة الثقاف ٌّة الهو     الثقافٌة لؤلّمة العرب

ٌّز على الّدٌن و اللؽة كقطبً تناؼم، فإن أحالتنا اللؽة إلى القوم  و هً التً نهضت بشكل مم

فهإالء القوم لم ٌكن لهم شؤن إاّل باإلسبلم ،و هو اإلطار نفسه الذي تحّددت فٌه ألّول مّرة فً 

ٌّة الشعب الجزائري و استقّرت بعدما قاوم       ثّم احتضن اإلسبلم   جمٌع المحتلٌّن ،الّتارٌخ هو

ٌّة لؽة جامعة بٌن سائر أفراده و اإلسبلم  ٌّته بمضمونٌها:العرب و حمل راٌته ،وقد نضجت هو

زاة ما ٌقرب من فثبت الشعب متكاتفا فً وجه كل الؽ   عقٌدة توحٌد و نظام ووحدة و تعاون ،

ٌّة لسانا، ؽةثبلثة عشر قرنا مستندا إلى هاتٌن الّدعامتٌن اللّ   .2"و الّدٌن إلسبلمً عقٌدةً  العرب

 

 

 

                                                           
.11،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،صأحمد طالب اإلبراهٌمً  1 

ٌّة فً الجزائر التفاعبلت و النتائج،صعمر بن قٌنة،المشكلة  .11،11الثقاف 2 
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ةالّتار2-3 ٌّ  :ٌخ و أثره فً الحفاظ على الهو

       ّدوام القٌم وهو المنبع الذي تستقً منه على ال مدرسة األمم و ذاكرتها، الّتارٌخ            

كتاب أخصب من جد حقل أو فبل ٌو و حّب الوطن و الّتعلّق به، األخبلق،و المثل و الّدروس و

ٌّة ، ٌّة ٌصلح كوسٌلة و دالالته العمٌقة ، وأ وأحداثه المإّثرة،الّتارٌخ بؤناشٌده الوطن سراره الخف

و التعلّق هم و حّب أوطانهم و تراث من أجل الذود عن قٌمهم و آثارهم، لمعشر الشباب،تحفٌز 

عن عمد أو جهل  هو إحٌاء لؤلمم خاّصة تلك التً طمست  وإحٌاء التراث الّتارٌخً ،بها

ٌّاتها هو
ًّ الشعوب  لحفظ األمم نمّوها، الشرط األول ، و األساسإّن حفظ الّتارٌخ هو "1     ورق

وإّنه ال ٌمكن تصّور وجود أّمة تشعر بذاتها و تعتّز برجالها إاّل إذا كانت حافظة  و سمّوها،

ٌّة بماضٌها متّذكرة ألو لتارٌخها،   ومبادئها مقٌدة لوسائلها، مسلسلة ألنسابها  لٌائها،وواع

      قوم به إاّل علم الّتارٌخ الذي هو الفاصل بٌن الماضً ما ٌألحسابها، خازنة آلدابها  حاشدة

 .2الرابط بٌن اآلنؾ و المستؤنؾ" الحاضر وو

 

و الذي ٌضمن استمرار  بعضها ببعض، إن الّتارٌخ هو الحبل الوثٌق الذي ٌربط األجٌال    

ٌّة، ر الوقائع المصاحبة له نستحض بذكرهف و السٌر فً درب التطّور و الحضارة، الحٌاة الّثقاف

و الّتارٌخ الجزائري حقل ثري حافل باألمجاد و البطوالت ، تجلّى  نستلهم الّدروس و العبر،ل

ؽوص فٌه،و استنكاه ، و أرضا بكرا توحً إلى القارىء و الباحث العبر العصور حقبل خاما 

   و صور، وال عرض لبطوالت، وأحداث  أسراره ، فهو لٌس مجّرد أشٌاء و أرقام و توارٌخ،

وله دور كبٌر فً  و مدرسة علٌا لؤلخبلق، بل هو قبل كل شًء ذاكرة الّشعوب، و حكاٌات،

ٌّة اإلنسان،ٌتعلّم منه الّناشئة  دروس اإلٌمان و الثقة بالّنفس، فإذا كانت "3رادةو اإل تكوٌن شخص

ؽة هً روح األّمة، فإّن الّتارٌخ هو ضمٌرها،لذلك فإّن الّتارٌخ المشترك ٌعتبر إلى جانب اللّ 

ٌّة للجماعة"ؽة  اللّ  ٌّة القوم المشتركة من أهم عوامل الشخص
وإن  ،فبل عبرة لمن ال ماضً له ،4

إلسبلمً للجزائر ٌعتبر مقّوما من ولّما كان الّتارٌخ العربً اان فً الحاضر من أرقى األمم "ك

ٌّة، ٌّة الجزائر فقد شّن علٌه االحتبلل حربا عنٌفة، ال تضارعها إاّل تلك الحرب مقّومات الشخص

                                                           
ٌّة و الّذكرٌات األلٌمة) 1،1صم ،1911،الجزائر،1(،ج1961-1954ٌنظر، خالد عٌقون ، الذاكرة الح 1 

ٌّة،ط .4م،ص1998،بٌروت،1شكٌب أرسبلن ، تارٌخ ؼزوات العرب،المكتبة العصر 2 

ٌّة و الذكرٌات  .1،ص1(،ج1961-1954األلٌمة،)ٌنظر ،خالد عٌقون،الذاكرة الح 3 

ٌّة ٌّة الجزائر .11،ص(1911،1956)تركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الّشخص 4 
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ٌّة )...(و باإلضافة إلى  ٌّون التً شّنها على اللؽة العرب ذلك بذل علماء الّتارٌخ و اآلثار الفرنس

وا إسدال كما حاول العروبة،ً ظل اإلسبلم وه تارٌخ الجزائر فمحاوالت مكشوفة من أجل تشوٌ

 1كثٌؾ على وقائع هذا الّتارٌخ"ستار 

 

و هو من أهم  أدرك االحتبلل أّن الّتارٌخ هو السبٌل الذي ٌخّول لؤلمم أن تشعر بوجودها،      

ٌّتها، ٌّتها و شخص    وهو آمالها  ، ودٌوان مفاخرها، و السجل الثابت لماضً األّمة مقّومات هو

فقد لّما كان األمر على هذا النحو حاول  القضاء على هذا الّنور الذي ٌلوح فً األفق" أمانٌها،و 

ٌّةودراساتهم بتارٌخ الجزائر  اتهم،حصروا جل اهتمام الموجودة بها،من خبلل  واآلثار الّتارٌخ

ٌّة، ر وعهد االستعما وهما العهد الّرومانً قبل اإلسبلم، عهدٌن فقط من عهودها الّتارٌخ

وكان هدفهم من وراء ذلك هو اإلٌحاء إلى الجزائرٌٌن بؤّن ببلدهم  الفرنسً بعد االحتبلل )...(،

ٌّة   ٌّة  فً حاضرها و فرنس هناك  ،و بالّتالً لٌسفً ماضٌها وال شًء ؼٌر ذلك مستقبلها،و رومان

ً   تارٌخ   ٌ   قوم ٌّون ، وٌقٌمون على أساسه  بنٌتمكن أن ٌعتّز به الللجزائر،  ٌّة جزائر هم االجتماع

ٌّة" ٌّتهم الوطن وشخص
2. 

الحضارة ر تفكٌر الشعب الجزائري بعٌدا عن هو محاولة حصالمسكوت عنه فً هذه الحملة 

ٌّة ل التركٌز على العهدٌن الرومانً و هو نسق مضمر أراد المحتل تمرٌره من خبل اإلسبلم

عهد الفتح اإلسبلمً الذي ٌعتبر المرحلة الفارقة فً تارٌخ   عن عمد جاهبلوالفرنسً مت

ٌّة.الجزائر  ٌّة الجزائر  بهدؾ طمس جانب كبٌر من جوانب الشخص

 

ٌّز الجماعات       ٌّة بعضها عن بعض،الّتارٌخ هو الذي ٌم ٌشتركون فً فكل الذٌن  البشر

معناه أّننا بحاجة إلى نهضة وهذا ، ، ٌكونون أبناء أّمة واحدة ماض ٌعتّزون و ٌفتخرون بمآثره

ٌّة لمحاربة األسالٌب التً تعمل على محو ذاكرة الّتارٌخ ٌّة،و ثقاف فالّذاكرة شرط ال ؼنى  ،فكر

ٌّة الفاعلة ،  و من ثّم فهً جزء جوهري من الفكر اإلنسانً . عنه فً الحٌاة اإلنسان

 

                                                           
.58،صالمرجع السابق  1 

.58،صنفسه   2 
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الحس التارٌخً فً نفوس  إحٌاءكان من أهداؾ العربً التبسً و من خلفه جمعٌة العلماء"     

الجزائرٌٌن فٌنهضون السترجاع مكانتهم ،و انتزاع حقّهم و انتشال وطنهم)...(فهو ٌتحّدث عن 

ٌّة التارٌخ بالنسبة ألي شعب ،ٌقول و كؤّنه ٌعنً الشعب الجزائري  -التارٌخ-متى درسه: أهم

ٌّة شبابها عرفوا وجودهم ، فلم تبتلع قو أبناء أّمة و أحاط خبرا بؤدواره ٌّات الح ٌّاتهم القوم م

بلفهم من الشرؾ فلم ٌقبلوا و ما ألسالمجاورة لهم و أدركوا ما لماضٌهم من المجد النهمة 

لّذة الحٌاة )...(ال  و شعروا بعّز السٌادة و ن و عتب المذلٌن و قدح المؽرضٌن المنقصٌتنقٌص 

ٌّة من مرقدها،ن ٌتكّهن بالٌوٌمكن ألحد أ وحده فإن المستقبل هلل  م الذي تبعث فٌه األّمة الجزائر

 1المٌمون"و لكن ال نٌؤس من هذا الٌوم  

،فاألمم التً تنسى مآثر رجوع قلٌبل إلى الوراء حّتى نستلهم المآثر و العبر فبل بؤس إذن من ال

ٌّة المقرّ " أسبلفها تكون عرضة للّتفّكك والتقهقر، رة فً سقوط األمم و عدم فمن السنن الكون

ٌّار الّدافع فٌتعّطل التقّدم " امتداد العّزة و الرقً فٌها أن ٌنسى آخرها مآثر أّولها ، فٌنقطع الت
2 

 

ٌّة: -3   الخطابات النقدٌة الثقاف

ٌّة بالّطابع الّثقافً ،نظرا لحاجة المجتمع الجزائري الملّحة  ٌّزت جل خطابات علماء الجمع تم

 الخطابات حّتى ٌتسّنى لهم مجابهة حملة التشوٌه التً شّنتها حكومة االحتبلللهذا الّنوع من 

فون فً األصل لم ٌنحصر عملهم فً هم مثقّ باإلضافة إلى أّن العلماء  ،الفرنسً على ثوابته

بل تنّوعت جهودهم فً سبٌل انتشال المجتمع الجزائري من ربقة  الجانب الّدٌنً فحسب ،

 الجهل و الجمود.

 

ٌّة:3-1  خطاب الهو

بها إثبات الّذات  ،و ٌحاولمن القٌم الراقٌة التً ٌنطلق منها اإلنسان وإلٌها ٌسعى       

قد قرر ف، قٌمة الهوٌة و الّتفانً فً خدمة األّمة  ، نتماء ،و التواصل مع المجتمع واالفتخار باال

 والتقدٌر االجتماعًحاجته إلى االنتماء أن من الحاجٌات األساسٌة للفرد: علماء النفس

ٌّا كإحدى عبلمات ما بعد الحداثةإذ  والمشاركة الجماعٌة ٌّة لتكون مطلبا ثقاف          "تؤتً الهو
                                                           

ٌّة الحدٌثة،جرٌدة الشعب،بتارٌخ 1  ٌّة الجزائر محّمد الهادي الحسنً،الشٌخ مبارك المٌلً مصلح و رائد للمدرسة التارٌخ
.م1981فٌفري19  

.199،ص4أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 2 
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ٌّة كمصطلح حدٌث ٌحٌل على ٌّزة للّناس فً العنصر و الهو ٌّة المم    الّسمات و الخصائص الثقاف

ٌّة، و العرق من المعلوم سلفا أّن الجماعة التً تشعر بالؽربة ف ،1و الجنوسة و المعتقد" و القوم

ٌّة،التً تعجز عن تحدٌد هووفً بٌئتها  ٌّة و الّثقاف ة تنتفً القدرة لدٌها على معرف ٌّتها االجتماع

ٌّةوودورها نفسها وتحدٌد مكانها  ا كان عن إنجاز أي مشروع مهم وجودها تصبح عاجزةً  شرع

 نوعه أو حجمه.

ٌّة بالمعنى الفلسرب عند ابن منظور"فً لسان الع ورد        من  فً، تعنً حقٌقة الشًءالهو

  ٌ و هً بهذا تتساوى مع مصطلح )هو هو(  ،2أٌضا وحدة الّذات" وتسّمىه عن ؼٌره ز  حٌث تم

فالجوهر هو هو و إن ،الفلسفً الذي ٌشٌر إلى ثبات الشًء بالّرؼم مّما ٌطرأ علٌه من تؽٌٌرات 

ٌّرت أعراضه تؽ
ٌّة فً ال و ورد ،3 فلسفة حقٌقة الشًء أو الشخص فً المعجم الوسٌط أّن الهو

ٌّته و مولده وعمله و تسّمى التً  ٌّزه عن ؼٌره،أو هً بطاقة تثبت بها اسم الشخص و جنس تم

ٌّة أٌضا ٌّة فقد قٌل أّنها تعنً تماثل المقّومات أو الّصفات أّما فً اللّ  ،البطاقة الشخص ؽة االنجلٌز

ٌّة فً حا أو الكل  ،الشكل التجّمعًو بذلك ٌشٌر إلى  ،الت مختلفة ،وظروؾ متباٌنة األساس

ٌّة لشًء ماتكوّ لمجموعة من الّصفات التً  المرّكب ، و التً بواسطتها ن الحقٌقة الموضوع

فظ لٌدل على خدم اللّ وؼٌره على وجه الّتحدٌد، وبناءا على ذلك است   مكن معرفة هذا الشًء،ٌ  

و المستمد من  ، ماضٌه و حاضره ومستقبلهنفسه ، وو المتواصل لئلنسان عمٌق اإلحساس ال

ٌّر ه التً ال تتجدّ هوٌة الشًء ثوابت  قال محّمد عمارة" ،4وأفكارهه ومعتقدات مشاعره، د و ال تتؽ

وتتجلّى و تفصح عن ذاتها دون أن تخلًّ مكانها لنقٌضها طالما بقٌت الّذات على قٌد الحٌاة  

ٌّز بها عن ؼٌره ، وتتحّدد فاعلٌتها، و ٌتجلّى وجهها كلما فهً كالبصمة بال نسبة لئلنسان ٌتم

أن ٌعرؾ نفسه إّنها الشفرة التً ٌمكن للفرد عن طرٌقها  أزٌلت من فوقها طوارىء الطمس،

ٌّة التً ٌنتمً إلٌها ،فً عبلقته بالجماعة  و التً عن طرٌقها ٌتعّرؾ علٌه اآلخرون  االجتماع

ٌّا ٌّة إدراك شعب ما 5لتلك الجماعة" باعتباره منتم ٌّة مفهوم اجتماعً نفسً ٌشٌر إلى كٌف فالهو

ٌّة تماٌزه عن اآلخرٌن ،  ٌّا ببنٌة لذاته و كٌف ٌّة عاّمة مرتبطة تارٌخ وهً تستند إلى مسلّمات ثقاف

                                                           
ٌّات ما بعد الحداثة،ص ٌّة أو هو .48عبد هللا الؽذامً،القبٌلة و القبائل 1 

.175،176،ص15ابن منظور ، لسان العرب ، 2 

.197نفسه،ص 3 

                                                                        1997ٌنظر،محّمد عمارة ،مجلّة الهبلل ،القاهرة، ٌناٌر، 4

.1997محّمد عمارة ، مجلّة الهبلل ، القاهرة ، ٌناٌر  5 
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ٌّة ا ٌّاس ٌّة و س ٌّة و اجتماع من قبٌل الّثقافة و األخبلق و العقائد و العادات  للمجتمعقتصاد

ٌّة.  والخبرات العلم

ٌّة ٌّة هو أن كل ما لم ٌكن ؼٌر اقال ابن حزم معّرفا الهو إذ لٌس لشًء فهو هو بعٌنه "و حّد الهو

ٌّة وسٌطة  ٌّة و الؽٌر  1اآلخر" فما خرج عن أحدهما دخل فً  ، البّتة  ٌعقلها أحد  بٌن الهو

ٌّة هً مج استنادا إلٌه  ٌّة اإلسبلم ٌّة العرب موعة الّصفات و الخصائص التً ٌمكن القول أّن الهو

ٌّزة عن الهوٌات الثقافٌة األخرى ، تتمّثل  ٌّة، و تجعلها متم ٌّة اإلسبلم ٌّة العرب تنفرد بها الشخص

ٌّة  األعراؾ و ؼٌرها من المكّوناتو الّتقالٌدؽة و الّدٌن و العادات وص فً اللّ تلك الخصائ الثقاف

ٌّة ،ذات السّ  ٌّة اإلسبلم ٌّة الموّحدة فً الحاوإذا ما  مة العرب ٌّة ال بد  لأردنا البحث عن الهو العرب

المتمثلّة فً الحقٌقة المطلقة، والعقٌدة الّثابتة ه جوء إلى الّدٌن ، فنستعٌر منه عناصر  لنا من اللّ 

ٌّة و الدّ فت   ٌّة متنّوعة  مجتمعٌن متبلزمتان، وال أساس لثقافة صبح الهو  مؤزوم دون صٌاؼة هو

 التجاوب، وال مجال للبناء دون العودة إلى األصول. جوهرها اإلبداع و

 

ٌّة ألّمة من األمم هً القدر الّثابت و الجوهري و المشترك من       ٌّة و الحضار إّن الهوٌة الثقاف

السمات و السمات العامة التً تمٌز حضارة هذه األمم عن ؼٌرها من الحضارات ، و التً 

ٌّة أو القومٌّ  ٌّة الوطن ٌّز به عن الشخصٌاتتجعل للّشخص ٌّة ة طابعا تتم ٌّة و القوم  الوطن

 ،قال اإلمام العربً إذ تعّبر عن االستقبلل الّذاتً وعن قدرة اإلنسان على إبداء رأٌه 2األخرى

التبسً:"لٌفهم الشعب العربً اإلسبلمً الذي تحّولت لؽته إلى رطانة فً منطقه ،وخلط فً 

ٌّة ،وال أّمة، دٌن، حّتى أصبح لسانه مزٌجا:أن ال مفرداته، ٌّز لؤلّمة  وال قوم  وال أي مقّوم أو مم

والعزلة عن تارٌخها،و رضٌت لنفسها أن  ؽتها ،إذا هً مضت فٌما هً علٌه من الجهل بل  

 .3تكون فً حجاب بٌنها و بٌن آداب و مفاخر أسبلفها تلكم المفاخر التً كانت دارسة الّرسوم "

 

 العشرٌن كانت مظاهر الؽزو الثقافً الؽربً  للعالم العربً  فً فترة النصؾ الثانً من القرن  

ٌّة التً انتشرت مع االستعمار وإضعاؾ  ٌّة و االجتماع و آلٌاته  تتمثل فً فساد القٌم الفكر

                                                           
.197، ص)د ت(،مكتبة الخانجً، القاهرة1.ابن حزم الظاهري،الفصل فً الملل و الّنحل،)د ط(،ج 1 

 2           .                1997محمد عمارة ،مجلة الهبلل،القاهرة، فبراٌر،

.179ّشٌبان ،حقائق و باطٌل،صعبد الرحمن  3 
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ٌّة عند بعض األدباء و المثقّفٌن ، حٌث تسّرب الؽزو  ٌّة ، وانحبلل الحاّسة الوطن الشعور بالقوم

ٌّةالّثقافً عن طرٌق ؼزو اللّ  ؽة إلى األدب و كان أثره خطٌرا على أصحاب المواهب األدب
1. 

ٌّة مع عدد من المفاهٌم التً تساعد فً جبلء المعنى أحٌانا و فً تعقٌده       تتداخل كلمة الهو

ٌّاسة و علم النفس"فً أحٌان أخرى،          وذلك بسبب مجاالت االستخدام، مثل الثقافة و الس

دون  مما ٌقتضً البحث عن جذر تم تطوٌعه، ؼٌرها من المعارؾ، و المنطق و االجتماع و

االبتعاد كثٌرا أو تقّدم المعالجة القدٌمة معنى شامل ٌعّبر عن واقعها ،ونجد فً معاجم أخرى 

ٌّة تعنً الّذات " مثل المعجم الوجٌز أن الهو
ى أّنه من الصعوبة بمكان أّما بعض المفّكرٌن  فٌر2

ٌّة أتحدٌد و ٌّة على صعٌد الواقع ، وبالّتالً اعترؾ الكثٌرون أّن مفهوم تعٌٌن الهو و  الخصوص

ٌّة مصطلح أٌدٌولوجً أكثر منه علمً، ٌ   الهو ٌّة  مكن التعبٌر عنها من خبلل الّدٌن ذلك ألن الهو

ٌّة،أو اللّ  ٌّرة حسب طرٌقة استخدامها وهً كلّها م ؽة أو الدولة الوطنٌة أو القوم                 تؽ

ٌّا، ووفقا ٌو توظ ٌّته حسب المراحل المختلفة تارٌخ فها،لذلك ٌمكن لمجتمع واحد أن ٌبدل هو

 .للظروؾ الحاكمة

ٌّة جاهدة إلى ربط         ٌّته من خبلل تؤصٌل تكوٌنالشباب الجزائسعت الجمع ٌّا ري مع هو ه دٌن

ٌّا و وطنٌا  و أصبح فً نفسه دافعا  إذا أحّب الشباب دٌنه و لؽته أحّب العرب جمٌعا،حّتى  و قوم

جمعتنً لٌلة "ٌقول اإلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس: إلى االجتماع بإخوانه فً الّدٌن و العروبة

بثبلثة من شبابنا المتعلّم التعلٌم األوربً ، و المتؤّدب األدب اإلفرنجً ممن ال ٌنقصه شًء عن 

عٌن  فً األمم و األفراد االحترام الّطبقات الّراقٌة منهم ، وانساق بنا الكبلم إلى ما تكتسب به

تارٌخها ال ودٌنها و  تها من جنسها و لؽتها،واتفقنا على أّن األّمة التً ال تحترم مقّوماؼٌرها ،

ع القضاء علٌها فً مٌادٌن الحٌاة بالّتقهقر تعّد اّمة بٌن األمم ، وال ٌنظر إلٌها إاّل بعٌن االحتقار م

بما أحاط بها  حافظ على ذلك من أّمته،لتؤخرها فً سٌر الّزمان ،أّن الفرد الذي ال ٌو و االندحار،

وإن تحلّى  بؤعظم و أحسن ما ٌتحلّى الّراقون من أّمة أخرى ،ال ٌنظر إلٌه  من ظروؾ الحٌاة،

ٌّة  فذلك هو  ،3إاّل بالعٌن التً ٌنظر بها على أّمته" ٌّز هً دعوة صرٌحة للتشّبث بالهو سبٌل التم

ٌّع و االنصها الم وجب لبلحترام ، مّما ٌورث  ر فً ثقافة اآلخر المختلؾ تماما فً مقابل التم

                                                           
.17ٌنظر، عبد الكرٌم ؼبلب، األدب و الؽزو الثقافً ص 1 

ٌّة، القاهرة، .654،ص1997ٌنظر ، معجم اللؽة العرب 2 

.119،ص1،آثار اإلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس،جعّمار طالبً 3 
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قدة من االنتماء ، ٌّة ، الع  ٌّة للّتسلٌم  بكّل ما ٌقّدمه هذا اآلخر إن خٌرا  و ضعؾ الشخص و القابل

ٌّة و تناقض مع ثوابت هذا الّدخٌل  و إنحّتى  اّ و إن شّرا فشر افخٌر  الحتقار.امّما ٌوجب السخر

 

ٌّة و لم تحد عنها قدر أنملة العتقادها الّراسخ أّنها        ٌّة العلماء فً حصن الهو رابطت جمع

      و فً هذا ٌقول  حفاظ علٌها من أسمى ؼاٌاتهافكان ال األصل فً كل مشروع نهضوي،

أّن شعبنا الجزائري المناضل ال  وإذا أدركناّشٌبان ٌصؾ معهد ابن بادٌس:"عبد الّرحمن 

ٌّته ٌنهض ا ،وتزّود لنهضة الفّعالة المثمرة إاّل إذا تسلّح بلؽته و تدّرع بدٌنه و تحّصن بقوم

للّرسالة الكبرى التً  لػ  البا ٌسر وجبلء المدى البعٌد واألثر  إذا أدركنا كّل هذا أدركنا ببتارٌخه 

ٌّة جمعاء"ٌإّدٌها  معهد ابن بادٌس  لؤلّمة الجزائر
مفعول إلى ت سارٌة الال زال هذه األفكار 1

ٌّة ،مما ٌجعلهم  ونتماء للعروبة و اإلسبلم على أساس االأبرزها إعداد الشباب ٌومنا هذا و الوطن

وهذا الذي ٌعصمه من الوقوع فً براثن الؽربنة و التنكر  فً إطار مسارها الحضاري ،

ٌّة العلماء المسلمٌن هو و  لؤلصول ٌّة المتمثلة فً جمع الشعار الذي تقوم علٌه الحركة الوطن

ٌّة  شعار ٌكّرس   ،(ئر وطننااالجز اإلسبلم دٌننا و العربٌة لؽتنا و)الشعب الجزائري و هو  هو

ب معنى لهذا األخٌر إذا فقد الشع الحقا نحو االستقبلل و التحّرر، إذ ال ّوابت التً قادتهو هً الث

ٌّته " ٌّة بؤصالته التً  فكم من الّشعوب قد استقل،أصول هو ٌّز عن البق ؼٌر أّن كّل شعب ٌتم

فإّن كّل األفراد  وإذا حدث و أن ضاعت هذه األصالة ، تبّوإه موقعا خاّصا فً هذا العالم ،

ٌّته و تتجلّ  ٌّون و هذا ٌعنً أّننا شعب له شخص ى ٌصبحون كالّسمك فً الماء )...(إّننا جزائر

ٌّة فً دٌنه ولؽته  ة فً إفهام الشعب نجحت الجمعٌّ ، 2عاداته و تقالٌده و تارٌخه "و هذه الشخص

فوضعت بذلك األ سس المتٌنة ، و الخطوط العرٌضة لتحقٌق النهضة ٌّة الجزائري معانً الهو

ٌّة بتمام معانٌها . الكبرى ،  و تحقٌق الحر

ٌّة فهً تصلح"تعّد الهوٌة ماّدة خصبة للدراسة و هذا مجاال مهّما للنقد الثقافً ،وهنا الثقاف

ٌّة فحسب ،بل  ٌّة الممكنة لٌس من الزاوٌة النظر ٌفترض أن نستعٌن بكل مناهج العلوم اإلنسان

                                                           
.59ّشٌبان ،حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  1 

.191،صنفسه   2 
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واندثارها و مقّوماتها  ننطق بالعكس أي ننطلق من واقع الهوٌات فً العالم فً شكلها و نمّوها ،

 .1وانؽبلقها و انفتاحها"

 راث والحداثة:الت1- 1

قضٌة التراث و الحداثة، أو األصالة و المعاصرة من أكثر النقاط نزاعا  فً الفكر النقدي  

ٌّة، فإّن التفتح على الفكر  الثقافً الحدٌث، وإذا كان الحفاظ على األصالة من الحفاظ على الهو

ٌّة و الّتطّور عند اآلخر ال ٌمثل بشكل من األشكال  طعنا فً  العالمً ، وعلى أسباب المدن

العالمً هً دعوة  عوة لبلنفتاح على الفكرالدّ ف ،األصالة ما لم ٌتعارض مع الّشرع  و العرؾ

ٌّة أصٌلة ٌّة  قائمة منذ القدم  إسبلم   ، و لكن بضوابطها ، وحدودها و أسالٌبها التً تحفظ الّذات

و تحول دون انهٌارها،و انصهارها فً الفكر الوافد،وهً دعوة قام المسلمون علٌها فً عصر 

 العلم إلٌهم  كما نقلوا،و لم ٌترجموا إاّل ما هم بحاجة إلٌهرجمة قوامة أصٌلة فملكوا إرادتهم التّ 

ٌّة من المنؽّصاتلم ٌنتقلوا إلٌه و  ٌّتهم صاف  .فحافظوا على هو

 

ٌّة         ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن جمع  متعّددة المهام ، و باعتبارها جمعٌةً  و ألن جمع

ٌّة أٌضا،لم تستثن هذه النقطة من محور بحثها، ؼٌر ال علماإها وجالوا فً رحابها بل ص ثقاف

من ركائز بناء الّدولة، ٌقول العربً التبسً متحّدثا عن معهد   ركٌزةً  ما مّرة حّتى جعلوا منها

ٌّة، وعلوم اللّ المعهد المستقإن ابن بادٌس:" ؽة ل  ال ٌرجى منه تخرٌج نشء مثقّؾ بالّتعالٌم الّدٌن

ٌّة وحدها، العربٌة ، و ما ٌربط به ماضٌه الفاخر من تارٌخ و سٌر فحسب، فإّن  لكونها ؼٌر كاف

ٌّة إلى أوربا العصر ٌتطلّب أكثر من ذلك فالواجب ٌقتضً بؤن  نعمل على إرسال بعثات علم

وحً الرّ  فإّننا متى أعددنا شبابا متسلّحا بالّسبلحٌن للتزّود بالعلوم التً تقوم علٌها الحٌاة الٌوم،

ة، نكون عندئذ قد أوربا الّصناعٌّ المستمد من دٌننا و تارٌخنا، و الّسبلح الماّدي الموجود عند 

هذا ٌتطلّب من األّمة نضاال، وهل و لكن  دعائم العّزة، وأركان القٌادة و السعادة،أّسسنا للشعب 

 2إالّ المناضلون؟" ٌستحّق الحٌاة

  إّن البحث عن الجدٌد ال ٌعّد منقصة فً حّق األصالة و الّتراث،بل هو داعم و معاون لها     

لتبسً ها هو و ؼٌر بعٌد عن العربً ا من الحفاظ على نفسها، ا ، وتتمّكنحّتى ٌستمّر وجوده

                                                           
.11عز الدٌن المناصرة ،الهوٌات و التعددٌة اللّؽوٌة ،قراءة فً ضوء النقد الثقافً المقارن ،ص 1 

.181شٌبان ، حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  2 
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ّشٌبان ٌعلّق على قول ابن بادٌس )مبدإنا فً اإلصبلح الّدٌنً و الدنٌوي: ال ٌصلح ن عبد الرحم

  إّنه ٌعمل على تكوٌن أجٌال تبنً حٌاتها على األصالة آخر هذه األّمة إاّل بما صلح به أّولها("

ٌّة فٌما صحّ  و المعاصرة معا،اتباع       العباداتمن العقائد و السلؾ الصالح من األّمة اإلسبلم

فً شإون الحٌاة العاّمة من   من جهة و مساٌرة التطّور  و العصرنة و المعامبلت و األخبلق،

 1جهة أخرى"

و فٌه بٌان الجمع بٌن األصالة و المعاصرة ، و األخذ من كل واحدة منهما بحظ، و ضرورة 

أخباره و ما جّد فٌه من جدٌد مساٌرة التطّورات الحاصلة فً الكون حتى ال ٌنقطع المجتمع عن 

ٌّة ، و ٌفرضها الدٌن و العقل،و هً أمور تقتضٌها اإلن "احذر كل متعٌلم ٌقول ابن بادٌسسان

ٌّة، ودعا إلٌها  ٌزهدك فً كل علم من العلوم ، فإّن العلوم كلّها أثمرتها العقول لخدمة اإلنسان

ما عرؾ منها فً عهد  االستنباط ،ّسن و، وخدم علماء اإلسبلم بالّتحالقرآن باآلٌات الّصرٌحة 

ٌّتهم  ٌّة،حّتى اعترؾ مدن ٌّة والؽرب ٌّتهم علماء أوربا الٌوم"الشرق بؤستاذ
2 

 

ٌّها و هذا ٌقتضً  خفى على أحد ما للعلومال ٌ       الحدٌثة من أثر فً تطّور المجتمعات و رق

ٌّا تكٌٌؾ التفكٌر و المعامبلت مع العصرنة، لكن ببل مساس بالّثوابت و المقّومات " كن عصر

ٌّك)...(، فً فكرك و فً عملك و فً تجارتك ،وفً صناعتك و فً عدلك و احذر  فً رق

فً عصر المدٌنة محكوم علٌه طبٌعٌا بالتناقض،ثم الفناء و االضمحبلل المتوّحش التوّحش فإن 

ٌّا لكل جنس من و االندثار كما فنٌت جمٌع األمم المتباعدة عن التمّدن و الرقً)...( كن أخا إنسان

 3ٌؤمر باإلحسان" دٌنك الحنٌؾكن حسنا لكل أحد من كل جنس و دٌن،ف أجناس البشر)...(،

 

ٌّة إّن      ٌّة،تدعوا إلى األخذ جمع ٌّة ثقافٌة،إنسان ٌّة علم العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن هً جمع

ٌّة،بؤسباب الحٌ ٌّة الظاهرة اة الّراق ٌّة و المدن ، كما تدعوا و تشارك أمم الّدنٌا فً خدمة اإلنسان

ٌّة اعجلة التطّور فً كل مناحً الحٌاة"ودفع  ٌّة إّن أّمتنا ترٌد الثورة على األوضاع االجتماع لبال

ٌّة الم ٌّة المثّبطة و القضاء على النزعات الفرد ،ومعهد ابن بادٌس ٌسعى بٌدة و اآلراء الرجع

                                                           
.41شٌبان ، مقّدمة مجلّة الشهاب،صعبد الرحمن  1 

.41،صالمرجع السابق  2 

.41صنفسه ، 3 
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ٌّة فً التفكٌر و الّصرامة فً التفسٌر و الّطموح للمعالً)...(و إّن  اقادة ترّبولتخرٌج  على الحر

 .1الّصناعً "الجزائر بحاجة إلى علوم الحٌاة التً تنهض بها فً المٌدانٌن االقتصادي و 

 

ٌّة هً أّن  إنّ         القاعدة التً أراد ابن بادٌس أن ٌربً علٌها طلبة العلم من أبناء الجمع

جد و علٌه أن فعلٌه أن ٌلتمس الخٌر حٌثما و   الحكمة ضالّة المسلم أٌنما وجدها فهو أولى بها،

ٌّة ٌستفٌد منه،ٌؤخذه و ٌّة الؽرب ولكن ٌجب أن ٌكون ذلك  ،كما ٌستفٌد من كل ما ٌنفعه فً المدن

ٌّته             ببل إفراط و ال تفرٌط، إذ ال ٌجوز له أن ٌقلّد الؽرب تقلٌدا أعمى ، تذهب معه شخص

ٌّته،حّتى ٌرى نفسه دون الؽربً فٌخضع له، و إّنه لمن العار  و ٌراه فوقه فً كل شًء، و هو

لكٌاسة كما االؽرب من العقل وق مخدوع ، ولٌس إّن الشرأن ٌتصّرؾ المسلم على هذا النحو"

بؤعظم مفّكري الؽرب ، فلم أر فٌهم ما ٌرّجحهم على المفّكرٌن  نتوّهمه ، فلقد اجتمعت  

و لوال ذلك لما وقعنا فرٌسة باردة  الشرقٌٌن،إّن أصل ببلئنا نسٌنا أنفسنا و عّزتنا و تارٌخنا،

 .2لؽٌرنا "

ٌّة ما جاء فً الماّدةكما أّن من القواعد التً تجري علٌها أعما        ، وتجري فً  64ل الجمع

  ٌ ٌ  االجتماعً منها خاّصة على قواعد ما كل قدٌم  ٌنبنً  هاإخذ ، وإّن مستقبلنبذ و ال كل جدٌد 

ٌّة الصحٌحة، بل هو روحها و خبلصتها، إذا أقٌم  على ماضٌها وإّنه ال تنافً بٌن اإلسبلم و المدن

بؤسباب الحٌاة  هو تحقٌق  األخذو، ن هو سنن هللا فٌه نوامٌس الكو "وإنّ  3على وجهه الّصحٌح

ٌّة إّنما هو فً ؼٌر ما،وإّن تجدٌد األّمة  لحكمة هللا فً تلك السنن وفً  مسلمةبه  هً  الجزائر

ٌّة" ؼٌر ما هً به عرب
ٌّة التً و الكبلم  4 واضح إذ التجدٌد ال ٌنبؽً أن ٌمّس البّتة مقّومات الهو

فالّتجدٌد ٌجب أن ٌبقى فً إطار  ، و فً مقّدمتها اإلسبلم و العروبة ٌجب أن تبقى على أصالتها

ٌّة ٌّة اإلسبلم ٌقول روجً ؼارودي، فً مقالته الموسومة:اإلبراهٌمً العالم  ،الّثقافة العرب

  اإلبراهٌمً هو الذي انتهج مع الشٌخ ابن بادٌس منهج التجدٌد فً الجزائر الشٌخ المجّدد:"

      الذي انطلق فً مصر على ٌد جمال الّدٌن األفؽانً و محّمد عبده وتابع العمل اإلصبلحً 

ٌّة حمل طابع التجدٌد وكان هذا العمل ٌ، ( 1915)ترضا و رشٌد ٌّة و الّسٌاس ٌّة الّدٌن    من الّناح

                                                           
.59شٌبان ،حقائق و أباطٌل،صد الرحمن عب 1 

.96شٌبان ،مقّدمة مجلّة الشهاب،صعبد الرحمن  2 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،)د ط(،دارالمعرفة،الجزائر،ٌنظر، عبد الرحمن  1   59م،ص1998ّشٌبان،من وثائق جمع

.59،ص نفسه  4 
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ٌّة)...( كالّشعلة التً بّثت فً الجزائر  وهكذا  فالشٌخ اإلبراهٌمً  كان مع ابن بادٌس، و الّثقاف

ٌّة بعد  ،م1961ل عام ، تلك الّثورة التً مّكنت الشعب الجزائري من نٌل االستقبل ثروتها الّثقاف

ٌّة التً ما فتىءسنة من االست 119 ٌّة اإلسبلم ٌّته العرب كافح ٌ   بلب ،كما مّكنته من استرجاع هو

 1من أجلها ..."

المضنٌة التً بذلها العلماء األجبّلء فً مضمار التجدٌد  دتوضٌح للجهو فالمقال عبارة عن  

دعا إلٌها فً تركٌا ضٌاء  و قد تحّدد موقفها أنذاك برفضها لؤلفكار التًلٌواصل القول"

ٌه األمر بٌن العصرنة بعد بضع سنوات  كمال أتاتورك الذي اختلط عل وتبعه جوكبلب

modarnisation) (و الؽربنة ،)occidentalisation  ًو بذلك أفقد اإلسبلم جانبه الّروح،)

بتقلٌد الؽرب تقلٌدا أعمى )...(كما أّنهما رفضا موقؾ الجامدٌن الذٌن ٌّتجهون إلى األمام عن 

طرٌق القهقرى )...( وقد كتب الشٌخ اإلبراهٌمً ٌقول بؤّن أسوء ما وقع فٌه دعاة الثقافة 

ٌّة من عٌوب هو الجهل المطبق بحقائق اإلسبلم  ، وأّن أسوء ما وقع فٌه أنصار الّثقافة الؽرب

ٌّة هو الجهل المطبق بمشاكل العصر، ومستلزماته" اإلسبلم
2 

 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن تؤخذ فً الحسبان أسباب        ٌّة لجمع إّن الدعوة اإلصبلح

ٌّة الحدٌثة، ٌّا فً شعاراتهم التً تعنً التوّجه نحو المستقبل المدن ومنها عبارات  و ٌظهر هذا جل

   و ٌظهر هذا بوضوح فً اسم نادي الترقًّ الذي كان رمز التقّدم  التقّدم و النهضة و الترقًّ،

ٌّة الذي تسٌر علٌه وجوب االحتفاظ بما فً الماضً من  ، و االزدهار ولقد كان منهاج الجمع

ٌّات نفع، وعدم الزّهد بما فً الحاضر من خٌر و مدن
أخطؤنا قد"،فدون إفراط و ال تفرٌط  3

وبٌن احتقار العقل العربً و التنكر  حٌنما جمعنا بٌن االنبهار بالعقل الؽربً و منجزاته،

 4و التقلٌل الكامل من شؤنها"  لمنجزاته

تتوقؾ دعوة جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن فً الجمع بٌن األصالة و المعاصرة فً  لم

ٌّة أخرى نذكر منها:  مجال األفكار و المعامبلت فحسب بل تعّداه إلى مظاهر ثقاف

                                                           
.149،ص87ٌنظر، مجلّة الثقافة،ع 1 

.141،141،صالمرجع السابق  2 

ٌّة فً الجزائر،)1 ٌّة اإلسبلم (،بحث فً الّتارٌخ الّدٌنً و االجتماعً،تر:محّمد 1915،1949ٌنظر، علً مراد،الحركة اإلصبلح

.174،175،ص1997ن،دار الحكمة، الجزائر،ٌحٌات  

ٌّة،مطابع الوطن،الكوٌت ،4  ٌّة نقدٌة عرب                     .   11م،ص1991عبد العزٌز حّمود ، المراٌا المقّعرة،)د ط(، نحو نظر
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 :لمعمارـا1

ٌّة      ٌّة فً حٌاة الجزائرٌٌن فنجدهم ٌقحمون  ا أدرك علماء الجمع لعمران قٌمة الرموز الثقاف

ٌّة المواطنٌن ،من حٌث مساهمت  ما له ل ه بطرٌقة أو بؤخرى فً انسجام من تؤثٌر كبٌر على نفس

المعماري اإلسبلمً  الذي ٌعكس افة إلى التمّسك بتقالٌد التصمٌم أفكارهم و أذواقهم ،باإلض

ٌّة و الّثوابت   ٌّة المسلم ،مّما ٌدخل فً نطاق المحافظة على الهو  تمتاز مدارس"إذ  حتما شخص

حٌث راعت فٌها ة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن بطرازها المعماري اإلسبلمً الموحد،جمعٌّ 

ٌّة ضرو اإلسبلمً من الّناحٌة ،وبٌن ذوق العصر رة الجمع بٌن روعة الفن المعماري الجمع

ومتطلّبات الصّحة العامة للمتعلمٌن من ناحٌة أخرى  وهً فً مجموعتها تكّون وحدة منسجمة 

ٌّة من ،كً تكون  لؤلجٌال القادمة شاهدا على  أّنها نتاج )فكرة موهبة( وقد كان هدؾ الجمع

ٌّة منسجمة فً أذواقها ، وتفكٌرها     توّحد الفن المعماري لمدارسها ، هو تكوٌن أجٌال جزائر

 .1و مّتحدة فً اّتجاهها الوطنً و القومً العام"

 :لمالبسا-1

ٌّة أٌضا فائق العناٌة باعتباره مإّشر أّما على صعٌد الهندام فقد أولته       ٌّة اثقافٌّ  االجمع "عمل

ٌّة ، من أدناها المبلبس و الّثٌاب، إلى أعبلها  ٌّة و االجتماع المسخ شملت جمٌع المظاهر الّثقاف

ٌّة ٌّون  الذوق الفنً و القٌم األخبلق ، و كؤّنهم ال جذور لهم تربطهم   ، بهدؾ أن ٌصبح الجزائر

ٌّة التً تربط الفرد الملبس من المإف 2هم ، وثقافتهم"بتارٌخهم و حضارت بحضارته ّشرات الثقاف

ٌّة العلماء المسلمٌن و لم تؽفل ها فً و ثقافته ،و التً تحّدد انتماءه ،لذا رّكزت علٌها جمع

 أدنى مظاهر الثقافة .مشروعها  لمقاومة االحتبلل ،وإن كانت من 

 

ٌّة نقد  3-3  لالستعمار:خطاب الهٌمنة، و القابل

ومن  احتبلل أرض بذلت لها ما بوسعها من أسباب السٌطرة علٌها، إذا أرادت دولة   عادةً     

ل قاببل لبلستعمار العمل على جعل الشعب المحت  من خبلل  نحو الفكر الّتوّجه  أسباب السٌطرة 

نبً بالقابلٌة و هو المصطلح الذي عّبر عنه مالك بن  دون أن ٌشعر،سائرا فً فلكه  ،مسلّما به 

 لبلستعمار.

                                                           
ٌّة ٌّة  الجزائر 111،صم(1911،1956)تركً رابح عمامرة، التعلٌم القومً و الشخص 1 

.111،114نفسه،ص 2 
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ٌ  رجاالكان من أمر االحتبلل فً هذا المضمار أن أرسل        المستشرقون قال لهم  ذوي علم 

 فهّموا بدراسة ،لوصول إلى العقل العربً الجزائريتؤمٌن امن أجل استطبلع الطرٌق و

ٌّة  فً تراثها الفكري و الثقافً و الحضار ٌّة لؤلّمة العرب ٌّة القوم شملت  و،و الّدٌنً  يالشخص

ٌّة ٌّة و الّدٌن ٌّة و الثقاف ٌّة و االجتماع ٌّة من الجوانب النفس     دراستهم جمٌع مكّونات هذه الشخص

ٌّةو اللّ  و كان عملهم ٌهدؾ  فً المقام األّول إلى التؽلؽل فً أعماق أؼوار ،و ؼٌرها   ؽو

ٌّة فً  و مواطن ضعفه، من أجل معرفة مواطن قّوته ، عربً،اإلنسان ال وفهم النواحً اإلٌجاب

ٌّة فٌها تمهٌدا للسٌطرة علٌه و احتبلل ببلده ٌّته و كذلك الّنواحً السلب شخص
1 

 

 مكامن الضعؾ فً الشعب الجزائري فة كان الهدؾ األسمى من وراء كل هذا هو معر     

ذلك سعى جاهدا ل وأّنها تزول بزوالها، ، االحتبلل أّن بقاء األّمة مرتبط ببقاء لؽتها إدراكا من

ٌّة هً التً تنهار، ولكن تنهار فتكون حٌنئذ لٌست اللّ  فً تحطمها و استبدالها بلؽته، ؽة العرب

ٌّة  ٌّة الجزائر         "كان االستعمار االنجلٌزي بكل مٌراثها الثقافً و الحضاريمعها الشخص

كل واحد بطرٌقته ا لكن و الفرنسً ٌوّجهان التعلٌم فً مستعمراتهما توجٌها ٌخدم أهدافهم

وإّنما تحصر أهالً  فإنجلترا مثبل ال تشّجع التعلٌم الحدٌث فً مستعمراتها،الخاّصة ،

ٌّة، وفر   تعمراتهانسا تقاوم الثقافة القدٌمة)القومٌة( فً مسالمستعمرات فً دائرة ثقافتهم التقلٌد

ٌّةوتفرض على أهلها اللؽة  ٌّة)...(، و التعلٌم الفرنسً، و المدنٌة الفر الفرنس و مع اختبلؾ نس

الهدؾ واحد ، فإنجلترا ترٌد أن تضمن بقاء الشعوب تحت األسلوبٌن فالحكمة و

سٌطرتها)...(فً حٌن فرنسا ترٌد أن تصل إلى نفس الهدؾ بجعل أهل مستعمراتها فرنسٌٌن 

 .2جزءا من فرنسا الكبرى"ا ، حّتى ٌندمجوا فٌها  وٌكونوا لحما و دم

 

السٌاسة على الرؼم من أن بداٌاته متاحا على نطاق واسع ، فرنسً لم ٌكن فً إّن التعلٌم الف     

ٌّة   ٌّة ،التنصٌر،اإلدماج(إاّل أّنه فً التطبٌق االستعمار قامت على ثبلثة ركائز هً )الفرنس

على  العملً لم تفتح أبواب التعلٌم الفرنسً فً وجه الجزائرٌٌن إاّل فً نطاق محدود جدا

ناقضا للتنظٌر الذي وضعته الحكومة فالواقع العملً كان م  ،نطق اإلدماج به م خبلؾ ما ٌقضً

                                                           
.11،11،صنفسه  1 

ٌّة ٌّة  الجزائر 51،51صم(1911،1956)تركً رابح عمامرة، التعلٌم القومً و الشخص 2 
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ٌّة، ٌ   االستعمار فً صراعه الفكري مع ستعمله االستعمار رنا المبدأ الذي احض  و هنا 

ٌّاسة  أن  ،من منظور مالك بن نبًالجزائرٌٌن القائم على الؽموض  فالّظاهر فً هذه الس

بٌنما المسكوت عنه فً ذلك هو محاولة دمجهم فً  ،مستعمراتهاالستعمار ٌبؽً تثقٌؾ أهل 

ٌّقة جّدا  فرنسا ، ٌّة إالّ أن التعلٌم الفرنسً كان فً حدود ض و على الرؼم من هذه األهداؾ الخف

   فالمسلم الجزائري من حٌث المنطق  على هذاو مخافة منهم  أن ٌنقلب الّسحر على الّساحر،

، مّما ٌدفعنا للقول أن التجهٌل هو الذي شّكل الهدؾ كفىو المعقول هو مسلم جزائري و 

 األسمى عندهم.

ٌّا بحتا ال ٌعترؾ باللّ  كان  التعلٌم فً عهد االحتبلل إنّ       ٌّة و ال ٌقٌم استعمار ؽة العرب

ٌّة وحدها لؽة التدرٌس فًفاللّ  لوجودها وزنا، فً محاولة منه  كل مراحل التعلٌم، ؽة الفرنس

ٌّا،اللّ للقضاء على  ٌّة كل تحوٌل المجتمع الجزائري على "ومن هنا عمل االحتبلل على ؽة العرب

  المدى البعٌد من مجتمع مناهض لبلستعمار إلى مجتمع راض عن الوضع االستعماري لببلده

ٌّة  ٌّة،و لدٌه القابل تتمّكن دولة االحتبلل من و االندماج فً مجتمع دولة االحتبلل ، وبذلك  للفرنس

وهً فكرة القابلٌة ، 1المطلقة و الّدائمة على الجزائر،وبسط نفوذها على الجزائرٌٌن"السٌطرة 

وخوؾ من  راضٌا ،له عقدة من االنتماء  لبلستعمار التً تجعل من الجزائري خاضعا خانعا

ٌّة و الثقافة اإلسبلمٌة فً جّراء وضع اللّ   المجهول ظاهر   ثوب لؽة الضعٌؾ الموجبة ؽة العرب

نٌت بها الجزائر و ؼٌرها من الببلد إّن الخلل األكبر فً الخٌبات التً كانت قد م  "لبلحتقار،

ً   خلل  اإلسبلمٌة  ٌّة بما تفّشى فٌها من  ذات ٌّة للشعوب اإلسبلم ٌتمّثل فً تدهور البنٌة االجتماع

ٌّة   وطاعة أولً األمر  وتواكل و تخاذل،وفهم سًء لمعانً القضاء و القدر ، خمول و أنان

ساعد على تعبئة ت   ، إلى ؼٌر ذلك من  األمراض التً  جاة و التهلكة، والجهاد و االجتهادوالن

و العباد ، وهو    على الببلد  بكبلكله  كل الطاقات لمواجهة العدو المشترك، و االحتبلل المقٌم 

ٌّة لبلستعمار  الّداء فًفنحن هنا أمام وضع مزر لمجتمع استشرى ،2"ما سّماه مالك بن نبً القابل

فتحّول إلى ما  رطان من بٌن أنواع العلل المهلكة حّتى أصبح ٌشبه السّ جسده  كّل قطعة من

ًٌّة  نكسةً ٌمكن أن نسّمٌه  ،مّما القٌم و األخبلق  اانهارت معهفّككت المجتمع إلى أشبلء اجتماع

ٌّة للجماعة على حساب الفرد  استدعى حلوال عاجلةً   .أعطت األسبق

                                                           
.117ص،المرجع السابق  1 

.111شٌبان ، حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  2 
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ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ، و اتخذت نهجا جدٌدا ٌختلؾ عن ذلك الذي         برزت جمع

وذلك  أصالةً  ، وأكثر  بصٌرةً  نظرا و أدق   سلكه ؼٌرها من األحزاب و الهٌئات ، فهً أبعد  

قابل  ٌجعله ؼٌرنا مختلفا ٌإلعادة الجزائري إلى بٌضة اإلسبلم و العروبة، وتكوٌنه تكو

أفعالهم،بل وال من الّسٌاسٌٌن  من عبثالستعمار لٌس إن االجهاد"ٌإّهله للنضال ولبلستعمار،و

من  شعب   ن له فً أرضها،ولٌس ٌنجومكّ هو من النفس ذاتها التً تقبل ذل االستعمار، و التً ت  

و أجناده إاّل إذا نجت نفسه من أن تتسع لذل مستعمر،وتخلّصت من تلك الّروح التً   االستعمار

 .1بلستعمار"لتإّهله  

هذا الذي ٌراه مالك بن نبً  إن الخلل ذاتً نابع من  النفوس الجبانة و العقول المحدودة،       

فهذا المفّكر الخبٌر قائبل" فً مهب المعركةحمود شاكر فً تقدٌمه لكتاب :متدحه صدٌقه ماالذي 

ا على الخٌوط التً تنسج قد استطاع بحسن إدراكه و قّوة بٌانه ، وبدقّة مبلحظاته ،أن ٌفتح عٌون

فإذا تّم  منها حٌاتنا ،تحت ظبلم دامس ، فقد أطلقه المستعمر لٌخفً عّنا مكره بنا ،وخداعه لنا،

ٌ   نابعة   نسٌج هذه الحٌاة لمسناها كؤّنها حٌاة   ن مكن أن ٌقودنا كاألنعام،ونحمن شّر أنفسنا،وبذلك 

الحّر الذي ال سلطان علٌه  لحٌاة تصّرؾ  هذه اوأّننا نتصّرؾ فً  نحّس أّننا دائما نقود أنفسنا،

ٌّة بابن نبً   وهذا هو المعنى الذي وضعه مالك  .2لبلستعمار"صطبلحه الذي وضعه وهو القابل

 

ٌّة لبلستعمارالقإّن       داء المهام  المنوطة ٌورث الكسل و الّتخاذل عن أ ع ضال   مرض   ابل

ر بالّشعب  ٌّة ،حّتى ٌستعٌد عافٌته من  المستعم  ٌّة الّثقاف فً الّنفوس  بّثه االستعمار تعّمد  الّناح

  ٌ ٌّة التً ت عّد ك ٌل مكوثه فً تلك المستعمرات ،طحّتى  لهٌمنة لا تمهٌدنوع من الهٌمنة الفكر

ٌّة و أصبل لها، ٌّة حسب تقسٌم كاستلرز قائم بٌن نوعٌن من  فالصراع  العسكر  هما:أنواع الهو

ٌّة التً تنتجها المإّسسات اوهً  "الهوٌة المشرعنة، الجتماعٌة المهٌمنة من أجل إدامة الهو

ٌّة التً تنتج عن النشطاء ٌّة المقاومة و هً الهو ن فً الواقعٌ هٌمنتها و عقلنتها )...(و الهو

 3التصنٌؾ الّدونً كنتٌجة لسلوك أو منطق العناصر المهٌمنة..."موقع أو فً حال الّتقلٌل أو 

                                                           
.11مالك بن نبً، شروط النهضة،ص 1 

.11،فً مهّب المعركة،صمشكبلت الحضارةمالك بن نبً  2 

ٌّات ما بعد الحداثة،ص ٌّة أو هو .51عبد هللا الؽذامً،القبٌلة و القبائل 3 
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ٌّة األولى ٌ  الوضوح إذ فً ؼاٌة  إذن األمرف ٌّة االستعماقصد بالهو ٌ  الهو ٌّة التً  مّثلها ر

ٌّة الشعب المستعم   التً تمّثل الفعل، االستعمار و ٌّة رّدة الفعل ،وهً هو   ربٌنما تمّثل الثان

ٌّات تحرّ  لتكون المعركة قائمة بٌن ٌّة،"هو ٌّة انعتاق ٌّة  ر ٌّة" و أخرى عنصر استعبلئ
1. 

 

ة:األدب كظاهرة 1-4 ٌّ  ثقاف

ٌّةً  األدب ظاهرةً  عدٌ           ٌّة ثقاف  تدخل فً بوتقة الخطابات التً ٌتم تمرٌر المشارٌع الحضار

ٌّة عبرها، ٌ   ممعادلة بناء األمرقم صعب و حّساس فً  فهو و النهضو عتبر من  النقاط ،كما 

ٌ  لم ٌعد "الهاّمة التً اتكؤت علٌها الجمعٌة فً مشروعها  ٌفهم فً العهود فهم كما كان األدب 

ٌّة من كل معنى)...(،  ورةكلمات منظومة أو منث الماضٌة المظلة بؤّنه تنمٌق   بل  ولو كانت خال

عّما  وتعبٌر   لحٌاة الفرد و المجتمع، فهو تصوٌر   األدب الٌوم معنى أسمى وأخطر من ذلك كلّه

ٌّة من األمانً  نعم  ،مآسً و اآلالم)...(وما ٌنتابها من ال و المطامح، ٌختلج فً النفس اإلنسان

وتعتبر رجاله كرسل هداٌة علٌهم أن ٌدعوا  قّدر شؤن األدب كثٌرا،إّن األمم الّراشدة أصبحت ت  

 2و ٌبلؽوا و علٌها أن تطٌع و تنقاد"

 

إصبلح وهداٌة، تتدفّق الحكمة   و األدباء ٌنبؽً أن ٌكونوا رسل  ، األدب فً لّبه رسالة  إن       

من مظاهر  من وسائل التعبٌر  و التؤثٌر،ومظهر   و الرشاد من أفواههم ، الن األدب وسٌلة  

ٌّة و السٌاسٌة اآلنٌة ، ولٌس مجّرد التباهًٌعب   الّثقافة و التفكٌر،      ر به عن الظروؾ االجتماع

ٌّة، ، وعلٌه ما كان ٌحدث فً العصر العباسًلة على شاك و التفاخر فً االجتماعات المناسبات

و لسان حالهم و الحضارات و لٌس لمجّرد المتعة، ٌستعمل العلماء األدب فً سبٌل بناء الدول

 ٌقول:                            

 .ناة المعالً كٌؾ تبنى المكارمب                 ولوال خبلل سّنها الشعر ما درى          

 

تور العزائم الذي إّن من فالجزائرٌٌن محّمد البشٌر اإلبراهٌمً:" إمام األدباء فً هذا قال     

إاّل فً هذا الفتور الذي عقّد ألسنة شعرائنا، فهم ال ٌقولون الشعر أصابنا فً مبدإ نهضتنا ،
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التً تتجّدد كل ٌوم ،واألمراض  أّما الطوارىءالمناسبات كاالجتماعات،واالحتفاالت ،

ٌّة و فً اجتماع ذا ذكرت عرضا، هم إاّل إخبلق المرذولة، ال ٌهتّمون لها لذاتها،اللّ األاالجتماع

 .1فخٌم أو مؤدبة تكرٌم"

 

ٌّة األدب بل عّدوه من أسالٌب المقاومة ، وركٌزة          من ركائز تنوٌر  لم ٌؽفل علماء الجمع

ٌّة العلماء المسلفالرأي العام" الحدٌث عن أدب مٌن الجزائرٌٌن من الحدٌث عن أدبٌات جمع

ٌّةالمقاومة،و ٌّة ، و تطّورها خبلل الفترة التً ظهرت فٌها الجمع ٌّة الجزائر  الباحث فً القض

وهذا نتٌجة  راحل فً تارٌخ الجزائر المستعمرةوحّتى قبل ظهورها بقلٌل، ٌجد أّنها من أهم الم

ٌّة" ما شهده المجتمع من وعً جعله أكثر تمسكا بمقّوماته الشخص
2 

 

ٌّة،فكما قٌل قدٌما اإلنسان ابن بٌئته،إن الحٌاة األدبٌة       ولّما كان  هً انعكاس للحٌاة الثقاف

ٌّة إلى إن ٌّة لؤلدب هذا الشؤن العظٌم سعى علماء الجمع ٌّة و األدب فبرز بفضلهم عاش الحٌاة الثقاف

ٌّة اللّ رجال  ٌّة و تملكوا ناص ٌّة و نشإؽة العرب   ؽة على حّب الّدٌن و اللّ  اوثقّفوا بالثقافة اإلسبلم

 حّتى ظهر منهم الشعراء    ، الجزائري من مرقده ر فً بعث األدبو اإلبداع فساهموا بقسط واف

بلؽت المقالة عند اإلبراهٌمً  باألدب الجزائري مبلؽا عظٌما،إلى أنممن بلؽوا  و الخطباء  

ٌّة فً أزهى عصورها"درجة ت   ساهم فً إرساء  ولقدضاهً ما وصلت إلٌه المقاالت  العرب

ٌّة التً جاءت بها دعائم هذه النهضة  ٌّة ، ذلك التؤّثر باالتجاهات األدبٌة المشرق ٌّة و األدب الثقاف

ٌّة من أدباء مصر بصفة خاّصة  ٌّة التً ، وكذلك ظهور الّصحافة الالحركة اإلصبلح وطن

ٌّة ، فلّما نشؤت فً حاصرها االستعمار فً  حت القرن العشرٌن فتالبداٌة وواجهت مشاكل ماد

ٌّة  ٌّة التً أخذت فً االرتقاء حّتى أصبحت ذات صفحاتها للكتابات الّسٌاس و المقاالت الصحف

ٌّة قد ترتضً إلى أن تتبّوأ أعلى الّدرجات كما عند البشٌر اإلبراهٌمً فً عٌون  صبؽة أدب

 3البصائر..."

ٌّة العلماء واضحا فً تطوٌر الحٌاة األدب      والتً ال تنفّك  ٌّة شعرا و نثرا،ٌظهر أثر جمع

ٌّة بصفة عاّمة،فً محاولة منهم للبعد عن الت قلٌد ،واإلقبال على االبتكار طبعا عن الحٌاة الّثقاف
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ولً على شبابنا هذه إّن من دالئل الفتور المستلشٌخ خٌر الدٌن "ورد فً خطبة ل ،واالجتهاد

معت وج   دب من مرقده،لو بعث هذا األوتاهلل  الحقائق التً نعترؾ بها ونحن آسفون خجلون،

ول به العصور و ٌحًٌ به فٌنا و تطاتتباهى به األمم، الموّزعة الجتمع للجزائر أدب   الثورة هذه

 عنهم رضوا بؤن ٌكونوا عالة ولكن أدباءنا عفا هللا ،وتحّرك فٌنا تلك الّنعرات،كرٌاتالذتلك 

ٌ  على  ٌّة كؤنهم خ  تب بؤقبلم ؼٌككّتاب الشرق و أدبائه ال ٌقرإون إاّل ما  لقوا للتقلٌد ر جزائر

أو  ،اندرس د ل بمن ٌرٌد أن ٌجّدد أدبا قتجم   لقوا لبلبتكار)...(وهذه حالة الالمحاكاة و ما خ  و

ومن الخٌر لواكب أدبائنا على المطالعة و القراءة حّتى تكتمل ملكاتهم  ٌحًٌ أّمة بعد موتها

ٌّة ، ثّم ٌكتبوا لنا فً   .1األطراؾ" تتصل بحٌاتنا وهً كثٌرة متشّعبة النواحً األدبٌة التًاألدب

أن ٌملإوا مجبلتهم الخاّصة ثم ٌنتقلوا إلى  الواجب المبلزم ألدبائنا هواستنادا إلٌه نفهم أّن 

 لقد لحق األدب   ،عرٌؾ بها فً مختلؾ المحافلالتّ رفع شؤن الببلد وإعبلء ذكرها و ؼٌرها بهدؾ

و االنحطاط  امتدادا للركود الجزائر خاّصةً وفً  فً الوطن العربً عاّمةً  حطاط  االنو الركود  

ٌّة  الحاصل فً مناحً الحٌاة األخرى  بفعل االستعمار و عمله ببل هوادة على طمس الهو

ٌّة عند الجزائرٌٌن،الثق ٌّة اإلسبلم وقد اطلعنا على أكثرها فإذا هً لون ٌقول اإلبراهٌمً:" اف

إذا هً أخت األشعار ب إلى مدح المشاٌخ و الكبراء ، وو إذا هً مصروفة فً الؽال ،واحد

ومنقطعة الصلة  انٌها،ومعشعر فً ألفاظها الّرائجة فً السوق ألّنها منقطعة الصلة بالالملحونة  

 فً الحقٌقة  هو شعر   ر الملحون ماتصّرفه  و انتزاعه، بل أنا أحكم بؤّن فً الشعبالخٌال فً 

 .2الفضائل و الكماالت"و حّثا على  ما ٌفٌض حكمةً  (19ضً )القرن الماسمعت من شعر فقد 

 

دعا إلٌه البشٌر اإلبراهٌمً هو أن ٌحافظ األدب الجزائري على أصوله وقواعده ،أي  مما و   

ٌ   أن ٌبقى  ٌّا  وهو ٌدعو  فً  البحث عن الحلول،عّبر عن الواقع ،وٌهدؾ إلى اإلسهام فً عرب

ٌّته،الحفاظ على أمن األحٌان إلى الكفاح األدبً الفكري ،و الكثٌر كما لم ٌؽفل  صالة األدب وهو

العلماء دور النقد فً تجدٌد األدب و إخراجه على أحسن هٌئة، لكن لٌتحقّق ذلك ٌجب أن ٌكون 

وسٌلة  و أّولمن قٌمتهم" وبها ال إلى األشخاص بهدؾ التقلٌلؽٌة تصالنقد موّجها إلى الفكرة ب  

، ؼٌر منقوصة و ال مسلوبة،إّنما هو الّتسامح فهو سالمةً  كفل الكّتاب أن ٌإّدوا مهّمتهم كاملةً ت
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تمنعه كذلك من  فً تفكٌره،صلبا فً عقٌدته ، لكن الذي ٌمنح للكاتب الحق فً أن ٌكون حّرا

على من تخالفه فً رأٌه ، وال ٌإمن فً مذهبه، و لٌس معنى هذا أن ٌسكت الكاتب االعتداء 

ند نقد ما ال ٌراه صائبا ، فإّن ذلك ٌحرم الّناس من متعة النقد ، وٌحول دون انكشاؾ ع

بل إّن الّتسامح المفٌد هو أن ٌعمد الكاتب الناقد من نقده إلى الفكرة المنقودة التً ال  الحقٌقة)...(

ٌّة تمحٌصا و تزٌٌفا لكن حذار أن تخرج عن حد ود تروقه ،إلى الفكرة وحدها ٌولٌها بكل حر

تكون  ، أو ٌمس صاحب الفكرة المنقودة بسوء)...(وبعبارة أخرى ٌجب أناللباقة و المنطق

الفكرتان الهاجمة و الّدافعة هما اللتان تتناظران و تتقاتبلن و ٌبقى صاحباها بعٌدٌن عن 

 .1المعركة"

النقدي و هو تلمٌذ ابن بادٌس ٌدرك تمام اإلدراك الحّس المدقّق فً كبلم عبد الرحمن شٌبان 

ٌّة، و األشواط الكبٌرة التً قطعتها فً هذا المٌدان، وبالّتالً هو دلٌل  واألدبً  الذي بلؽته الجمع

و مّما ٌزٌد من قٌمة هذا اإلنجاز هو الّظروؾ  وتنّوع ثقافاتهم آخر على حسن انتقاء أعضائها،

ٌّة لعلمهم  القاهرة التً مّرت بها الببلد،إذ لم ٌثنهم ٌّة و الّنقد االستعمار عن تطوٌر ملكاتهم األدب

ٌّة بؤنواعها .  أنهما من أخصب المٌادٌن التً تمّرر عبرها المشارٌع الّثقاف

 

أدرك علماء الجمعٌة تمام اإلدراك نقطة البدء نحو النهضة الكبرى ،و المٌادٌن التً ٌنبؽً      

ٌّة  م فً  اكتشافها حّسهم النقدي و رصٌدهم الّثقافً  بحتة ،ساعدهإصبلحها و هً مجاالت ثقاف

ٌّا ضخما هو من صمٌم النقد الثقافً بمعناه العام .  مّما خلّؾ تراثا فكر
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ة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن المنهج اإلصالحً الثقافًالفصل الثالث: ٌّ  :لجمع

 

ٌّة        ٌّنة تسعى كل حركة ثقاف ٌّة إلى إدراك ؼاٌات مع ٌّة أو دٌن ٌّاس فً سبٌل ذلك  فتبذل ،أو س

 ل إنتاج تلك الحركة إلى ثقافةٌتحوئلة ، واألوقات الّثمٌنة  بهدؾ األموال الّطاالجهود الجّبارة ، و

تسٌر وفق حقّق ذلك ما لم ترتسم خّطة محكمة لكن ال ٌتلدى شرائح واسعة من مجتمعاتها ،

ٌّة واضحة ال ٌّةجالوألن ،معالممنهج وباعتبارها بلؽت من التنظٌم  ،ذات مهام متنّوعة مع

ٌّة مبلؽا مهّما ،و المدى مّكنتها من االهتمام رسم علماإها خارطة طرٌق متوّسطة  االحتراف

لٌكون لّب المشروع  ،بمداخل اإلصبلح فً األّمة  و التً هً من أوكد الواجبات على اإلطبلق

ٌّة حافظة على الّثابت من الحضارة اإلهو ضرورة الم النهضوي  ٌّة و بالّتالً حفظ الشخص سبلم

ٌّات األمم منها جوهر ومنها عرض ، وإّن فبلب"االستمن  الجوهر منها هو الّصالح شخص

ر أو كما تشاء وأّن تطّوره موكل إلى تدبٌو الجماعة من تكٌٌفه كما ٌشاء ، وإّنه ال بد للفردللبقاء،

، وأّن الؽرض منها هو محّل التبدٌل و التؽٌٌر ،ٌصلح لزمن الجماعاتالمجتمع ال إلى تدبٌر 

فالمحافظة على جوهر المقّومات لٌست محافظة ، وإّنما حفظ  فٌإخذ ، و ال ٌصلح آلخر فٌنبذ ،

ٌّة من االندفاع و التداخل ، وعماد لها أن تتداع وأّما األعراض فهً قشور  ى و تسقط،للقوم

 1رٌؾ توجد و تعدم و الّشجرة شجرة"تتحّول و تزول كؤوراق الخ

 

       التركٌز كل التركٌز منصب على األصول ، وضرورة الحفاظ علٌها،لكن هذا المشروع      

و أسالٌب ، كما احتاج إلى شروط وتطبٌق  را إلى وسائل  و كؽٌره من المشارٌع احتاج قس

ٌّة لتطبٌق برامجها و إرساء  للنظرٌات على أرض الواقع فً إطار عملً ،لذلك اتخذت الجمع

طرقا ووسائل تستطٌع بواسطتها التواصل مع أطٌاؾ الشعب الجزائري مبادئها وتحقٌق أهدافها 

 ما ٌؤتً:على اختبلؾ مشاربهم و تنوع توّجهاتهم ،نستطٌع تلخٌصها فٌ

 ألسالٌب و الوسائل :ا 1

 التربٌة و التعلٌم:1-1

ٌّة مهما كان نوعهااألصل فً هو مٌدان التربٌة و التعلٌم        اإلصبلح ، فكل حركة إصبلح

 مماأللبناء  اأساس ج التفكٌر ، فٌؽدوومنه الّشامل و العمٌق هو الذي ٌبدأ من عالم الفكر و العقل،
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إذ ورد فً معجم مصطلحات علم  قافة أفراده كّما و كٌفا و نوعا،على مدى ث ٌقوم  المجتمع ألن

ٌّات المواطنة، ٌّم  االجتماع أن التعلٌم باإلمكان  أن ٌوّجهنا "نحو مسإول وٌمكن أن ٌوّجهنا نحو ق

ٌّة" ٌّا لجماعة تقلٌد ٌّة متشاكلة نسب وتوقّعات ثقاف
منزلة م من اإلنسان تضاهً منزلة التعلٌومنه ف،1

حّتى ورد  ،العلم هو المخّول له الحدٌث عن الواقع الثقافً و انعكاساته على المجتمعهواء،فال

ٌّة أكبر األساس الّثقافً للحدٌث باسم قولهممعجم نفس الفً  ٌّن بمرجع "و خذوا الكلمة التً تب

 .2الواقع و العقل و الحقٌقة:العلم"

 

ٌّة أولى خطواتها فً هذا المجال        ٌّة الخصبة أليباعتباره اخطت الجمع  مشروع ألرض

ٌّة ، ودروس وعظالجهود فٌه ولقد تنّوعت  ٌّة تقد  بٌن محاضرات توجٌه فٌما  عاّمة،م للٌّة إرشاد

ٌّة لجزائرٌٌن فً ؼٌر أوقات دراستهم فً ألبناء اتقّدم دروس  لتلقٌنهم مبادىء  المدارس الفرنس

ٌّة ،ومبادىء القراءة و الكتابة باللّ  وجؽرافٌا  الجزائرٌن اإلسبلمً ، وتارٌخ اإلسبلم والدّ ؽة العرب

ٌّة  الجزائر و العالم العربً اإلسبلمً حّتى ٌرتبط هإالء األطفال منذ الصؽر بالحضارة العرب

ٌّة، وبوطنهم الجزائر،وال ٌذوبون فً الوسط الذي ٌعٌشون فٌه اإلسبلم
ٌّة فً وقتنا ف"3 األمم الح

لتطبٌقً ، وأساس هذا العلم وإن عبل القراءة و الكتابة،ولّما ما حٌٌت إاّل بالعلم االختباري ا

ٌّنون الطرٌق التً وصلوا منها إلى  انتهى العلماء منهم إلى أبعد ؼاٌة وأعلى ذروة التفتوا ٌتب

وا ومبدأ الطرٌق الذي منه وصلوا لذي منه دخلفرأوا أّن مفتاح الباب ا ،هذه الؽاٌات البعٌدة

منعم علٌهم بهذه النعم الجلٌلة هو أّول من علّمهم هذه الحروؾ و أّن أّول ،هو)ألفباء( 

ٌّةو طرائق تخترع للقض الضئٌلة)...(،فهناك جهود تبذل و أموال تصرؾ، واقتبلع  اء على األم

ٌّة مهجرثومتها الخبٌثة  لكة)...(و نحن نرى ألن القوم ٌعتبرونها كما هً فً الواقع آفة اجتماع

ًّ ٌتقلّص بٌن هظلّها كل ٌوم  ذه األمم،و طوفانها ٌنحصر حّتى لٌوشك أن ال ٌبقى فً بعضها أم

 .4واحد"

ٌّة و التعلٌمهذا ال ٌّتها فً رقً و ازدهار األمم كبلم ٌعّزز موقؾ الجمعٌة تجاه الترب ، كما و أهم

و اتباع ،أّنه دلٌل على تفتح العلماء و حّثهم على المضً قدما نحو ما وصلت إلٌه األمم من تقّدم 

                                                           
ٌّة جدٌدة،عجم مصطلحات الثقافة و المجتمع،تر:سعٌد طونً بٌنٌت،لورانس ؼروسبٌرغ،م1 ٌؽان مورٌس،مفاتٌح اصطبلح

ٌّة للترجمة،ط .191م،ص1919،بٌروت 1الؽانمً،المنظمة العرب  
1

.594،صنفسه  

ٌّة) ٌّة الجزائر .194(،ص1911،1955ٌنظر تركً رابح عمامرة،التعلٌم القومً و الشخص 3 

ٌّة العلماءعبد الرحمن  .91،94المسلمٌن الجزائرٌٌن،ص شٌبان،سجل مإتمر جمع 4 
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ٌّة تقرٌبا أول هٌئة النه ج الذي سلكته ما لم ٌختلؾ  مع الّشرع و العرؾ ، وبذلك كانت الجمع

ٌّة فّكرت ٌّة بصورة منظّمة  اجتماع لقد كان المجتمع الجزائري فً القرن ف"فً محاربة األم

العشرٌن و بالتحدٌد فً الفترة الممتّدة بٌن العشرٌنات و األربعٌنات كؤّنه مجتمع خارج لتّوه من 

 .1مجتمعات القرون الوسطى"

وبدأ الشعب  كانت تلك ساعة الٌقظة،عث تتدفّق من كلمات ابن بادٌس ، وبدأت معجزة الب      

ٌقظة شعب مازالت مقلتاه ، وٌا لها من ٌقظة جمٌلة مباركةر ٌتحّرك "الجزائري المخذّ 

شات و جدل ، وهكذا استٌقظ بالنوم،فتحّولت المناجاة إلى  خطب و محادثات ، ومناقمشحونتٌن 

،وتحّولت مناجاة الفرد إلى حدٌث الشعب ،فتساءل الناس كٌؾ نمنا اإلجمالً المعنى 

م فاه قوآلن؟ ولقد كانت هذه األسئلة على شاستٌقظنا حقّا ؟وماذا ٌجب أن نفعل ابل؟،وهل طوٌ

 2فً خدر النوم ٌتلمسون منه فكاكا" ؼمرتهم الدهشة،وما زالوا ٌتقلّبون  

ٌّاسً       ٌّاسة لئلصبلح الثقافً و االجتماعً و الس ٌّة س ٌّة من التعلٌم و الترب   اتخذ علماء الجمع

ٌّة عندهم ٌّة ، فهو  تشمل ذلك كلّه ، ومن أهدافها  فؤهداؾ الترب ٌّة و الجماع كمال الحٌاة الفرد

ٌّة إلى حّد ،وعلٌه  إذن هدؾ مزدوج فردي جماعً اإلصبلح عٌد مفهوم باستوعبت الجمع

ٌّة التً ٌجب أن ٌمّر علٌها المصلحون كما أدركت عبلقته بواقع  ،الثقافً ، و المراحل اإلجبار

ى القضاء على المجتمع  الجزائري الخاص تحت سٌطرة االستعمار الفرنسً ، الذي سعى إل

ٌّته فً  العقول قبل األبدان،وما ٌروٌه البشٌر اإلبراهٌمً عن رفٌقه ابن بادٌس و عن منهج

ٌّة قال" ٌّةالترب ٌّة أن ٌرمً إلى تصحٌح الفكر،وصقل  وكان من طرٌقته فً الترب العقل وترق

ٌّة الخلق ،وتسدٌد االتجاه فً الحٌاة التعلٌمٌة ، وأّنه ٌستخرج من قواعد العلوم  الروح ،وتقو

ٌّة المعرو قواعد   ٌّة  و األخبلق ضمن القواعد االصطبلح فة لبلجتماع ،وٌنتزع منها دروسا للترب

على األلسن ثلة هذه الجمل المبتذلة الّدائرة كقولهم مثبل :الفاعل مرفوع و العامل ٌتقّدم  فمن األم

ٌّةفً دراسة العلوم ، كان ٌستخرج من معانٌها اللّ  ٌّة طبٌع ٌّة نظرٌات اجتماع ككون الفاعل  ؽو

اطل فً جمٌع العن العامل ٌجب تقدٌمه على الكسبلن العامل المرفوع القدر عند الناس ، وككو

 .3المقامات"

 

                                                           
.99،ص1981،دار الرحاب،بٌروت،1سعد فهمً ،حركة عبد الحمٌد ابن بادٌس ودورها فً ٌقظة الجزائر،ط 1 

.14مالك بن نبً ، شروط النهضة،ص 2 

.119أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ص 3 
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ٌّة كما أوردنا آنفا تستوعب و تشمل كل أنواع اإلصبلح كما أّن من بٌن القرارات  إ    ّن الترب

ٌّة التعلٌم االبتدائً  بقٌادة ابن بادٌس المطالبة   م1916التً أسفر عنها المإتمر اإلسبلمً  بإجبار

ٌّة التعلٌم باللّ  للجزائرٌٌن ،أسوةً  ٌّة بؤبناء األوربٌٌن مع حر ٌّة ،و المحافظة على الشخص ؽة العرب

ٌّة للجزائرٌٌن وألن العلم هو حجر الّزاوٌة الذي ٌنبؽً أن ٌنطلق منها كل مصلح وإلٌه ، اإلسبلم

ٌّة و االستقبلل ،بل هو الّركٌزة  ٌّة من الوسائل الفاعلة فً تحقٌق الحر ٌعود ،عّده علماء الجمع

ٌّة لتحقٌق ذلك ،واألس ان ٌدور بٌنه و بٌن ابن بادٌس فً فً هذا ٌروي اإلبراهٌمً ما كاس

فكّنا نجمع أّنه ال وسٌلة :"م،حول الحلول المقترحة لبلستقبلل قائبل1911موسم الحج من عام 

نشر أعبلمه ، و الجهل ٌنقشع ظبلمه،ثم تصّور الخواطر لً و له مدارس تشاد لذلك إاّل العلم ت  

ٌّة ،و أقبلما تتشقّق على الكتابة"لل نشء  و ألسنة تتفّتق على العرب
1 

 

ٌّة فً المحافظة على المقّومات الرئٌسة للجماعة       ال ٌخفى على أحد ما للمدرسة من أهم

صالحٌن فٌها و ذلك بتزوٌدهم بالّتراث  خاّصة أّنها هً التً تعّد األطفال لٌكونوا أعضاء  

دمجهم فً مجتمعهم و تطبٌعهم بالّطابع الخاص ألّمتهم بواسطة  الثقافً الخاص بها ،بهدؾ

ٌّة المختلفة،لذلك كانت إحدى وظائؾ المدرسة المحافظة على  برامجها ،ونشاطاتها التربو

األمم إلى التعلٌم االبتدائً  وحاجة  ، ٌقول األستاذ مصطفى بن حلوش:"2التراث الثقافً للجماعة

    ؽة فً لسان الطفل التعلٌم ٌقّوم الخلق ،وٌهّذب الطبع ،وٌحفظ اللّ ما دام هذا واحدة ال تختلؾ 

ٌّة فً شعوره، و الّذود عن الحمى فً شجاعته و اإلٌمان فً قلبه االعتزاز بتارٌخه ، و و القوم

 3فً هّمته و االفتخار بتراث أسبلفه فً كبرٌائه"

    وٌكون ذلك بمعرفة تارٌخه  بنفسه و تعرٌفه ،ولؽته و ؼاٌة التعلٌم هً تفقٌه المتعلّم فً دٌنه 

ٌّة صلة بٌن أهل األّمة و أسبلفهمو أصوله، ٌّة ألن فهم  فاللؽة العرب وهً أصل الّثقافة اإلسبلم

ٌّة ومقّومات  القرآن الكرٌم و السّنة المطهّرة متوقّؾ على فهمها ،لٌكون الحفاظ علٌها حفظ لهو

ٌّةؽة التعلٌم اللّ األكبر من الؽرض و األّمة، ٌّة هو أخذ العبرة من الثقافة اإلسبلم ومتى لم  عرب

ٌّة بؤبنائها إلى هذا المستوى ،فبل ٌمكنتصل اللّ  التركٌز البتة التنبإ بنجاحها ، كما أّن  ؽة العرب

ً االعتبار تثقٌؾ العقول بالعلوم األخرى لٌس حكرا على التثقٌؾ الدٌنً فحسب ،بل ٌدخل ف

                                                           
.149لبشٌر اإلبراهٌمً،صأحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد ا 1 

.15شٌبان،من وثائق جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،صٌنظر،عبد الرحمن  2 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،صعبد الرحمن  .114شٌبان،سجل مإتمر جمع 3 
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ٌّةً فبااللتفات إلى األمم الّتارٌخ ٌّها    ،ٌظهرو بائدةً  ٌّة ح         أّن اإلرشاد هو سبب تقّدمها ورق

ٌّة قدٌما وحدٌثا و المرشدون هم من بّث المعارؾ فً العقول وبهم عرؾ الّناس عظماء اإلنسان
1 

 

 :و المدارس المساجد1-2

ٌّة التً ٌنبؽً أن تكون        ٌّة اإلسبلم فً قلب كل على المسجد أن ٌسعى لنشر الثقافة العرب

ٌّتها و تصحٌحها حتى ٌإّدي الواجب المنوط به ،و علٌه مسلم فالمسجد لٌس  ، أن ٌسعى لتنق

ٌّة على و من األمثلة الح ،من فضاءات التعلٌم فضاء ألداء الصبلة ،وإّنما هو أٌضا فضاء   مجّرد  

فً مختلؾ ؼٌرها من منارات العلم و المعرفة و القٌروانذلك الزٌتونة و األزهر و

ٌّة تكون عبارة هالتخّصصات ،ومما ٌثبت بعد نظر اإلمام و أقرانه  ٌّة دٌن و سعٌهم إلى بناء كل

عن مسجد من مساجد العاصمة العظمى ،أو مساجد قسنطٌنة ،ثّم تكون جمٌع مساجد القطر 

فروعا لها،ها نحن الٌوم بعد مرور أزٌد من ثمانٌن عاما نعٌش على مشروع بناء المسجد 

ٌ  األعظم بالعاص شبه أو ٌقترب إلى حّد ما إلى ما كان ٌصبوا إلٌه مة الجزائر،وهو مشروع 

 .واستشرافه للمستقبل اإلمام وهذا دلٌل على سعة فكر الرجل و بعد نظره

 

ٌّةً           ٌرى اإلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس أّن مهّمة المسجد ٌجب أن تكون تثقٌف

ٌّة ً  "فارتباط المسجد بالتعلٌم كارتباطه بالصبلة ،فكما ال فٌهباإلضافة إلى مهّمة أداء الصبلة تعلٌم

لٌه كحاجته إلى الصبلة،فبل مسجد بدون صبلة،فكذلك ال مسجد بدون تعلٌم،وحاجة اإلسبلم إ

فباإلرشاد الحق من المرشدٌن البصراء ذوي  2بدون صبلة، و ال إسبلم بدون تعلٌم"إسبلم 

ٌّة ع ٌّة عن النٌات الّصادقة استقامت الحٌاة البدن ٌّة،وتثقٌؾ العقول بالّثقافة الدٌن لى أسس متٌنة قو

ٌّة ٌّة المتلقاة عن أهلها من علماء اإلنسان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلّم،و الّثقافة الّدراس
3      

ٌّة إلى عهدها الذهبً  ٌّة جاهدٌن إعادة المدرسة الجزائر  و إلى جانب المسجد سعى علماء الجمع

ٌّاسة التبشٌر من خبلل نشر الثقا ٌّة ،و مقاومة س ٌّة اإلسبلم التً انتشرت على نطاق فة العرب

 واسع فً المدارس.

                                                           
.115،صٌنظر  المرجع السابق 1 

.199،صنفسه   2 

.115ٌنظر نفسه،ص 3 
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ٌّة الحّرة  ومما ٌدّل على اهتمام العلماء بالتربٌة و التعلٌم هو فتح عشرات المدارس االبتدائ

حّطة األولى فالمدرسة عند ابن بادٌس تمّثل المبها ،ألبناء الجزائرٌٌن الذٌن لم ٌترّددوا لبللتحاق 

   إلى تحقٌق النهضة"إّن الحٌاة تنبعث من المدارس ،فٌجب أن تكون المدارس أّول ما نهتّم به 

وقد تم 1رض فً حٌاة األّمة و نهضتها"فقد عا ،وكل من ٌعارض فً تؤسٌسها و نسعى لتحقٌقه 

م فتحت 1944ففً عام ،وانتشارها عبر التراب الوطنً بانتظام و تسارع افتتاح هذه المدارس 

ٌّة أزٌد من سبعٌن مدرسة ،وقد بلػ عدد المدارس سنة م أكثر من مائة و خمسٌن 1955الجمع

ٌّة بنٌن  ٌّة حّرة ٌترّدد علٌها أكثر من خمسٌن ألؾ تلمٌذ من أبناء األّمة الجزائر    مدرسة ابتدائ

، هذا باإلضافة إلى و بنات ٌدرسون مبادىء لؽتهم ،وآدابها وقد تخّرج منها عشرات اآلالؾ 

ٌّة عام  منه على مدى سنوات و تخّرج م  1947معهد ابن بادٌس الّثانوي الذي أّسسته الجمع

ٌّة بعد االستقبلل الطلبة  نشاطه مئات  التعلٌم  ألنالذٌن صاروا بعد ذلك من أطر الّدولة الجزائر

ٌّة سلك طرٌقا م فاالبن الذي ٌتعلّم تعلٌما المستوى"عتدال حّتى وصل بالّطلبة إلى هذا عند الجمع

ٌّته و أسرته،و تصٌر كل صفة ٌفنً فً عمله،وٌنكر أكثر أو كل إفرنجٌا محضا  ما ٌتصل بقوم

ٌّة ،أو عملهم من صفاته نقصانا فً حقّه ، فبل ٌجمل به و هو   المتعلّم أن ٌتحلّى بها أو ٌبدوخلق

ٌّته ، و االندماج ف ٌّة ؼٌره، وذلك شّر ما ٌستعٌذ منه حنان إلٌها ، وؼاٌة االنسبلخ من قوم ً قوم

ٌّة رجال ٌجمعون بٌن ا ٌّة باهلل منه )...(و لو كان من رجال الجمع ٌّة و اإلسبلم لثقافتٌن العرب

ٌّة تكتب باللّ القترحت إنشاء جرٌدة  ٌّة إلنقاذدٌن شباب كثٌرٌن من براثن التفرنج  ؽة الفرنس

 2الّدٌن ، بل هو علٌها أعظم معٌن"أن حاجة الحٌاة ال ٌنافٌها  وإفهامهم االندماجو

 

ٌّة ال ترى        من حرج فً االستفادة من تجارب الّسابقٌن و األخذ عنهم ما لم ٌتعارض الجمع

تفدناه حّتى ٌتماشى مع مصالحنا مع الّدٌن و العرؾ ، وال مانع أٌضا من تطوٌر ما اسذلك 

ٌّة وهذه األوهذا ما كان ٌهدؾ إلٌه الشٌخ السعٌد الّصالحً " ٌّة لّما اقتبست من آبائنا كٌف مم الح

ٌّادة التنظٌم،بل بحثت و فّكرت و استنبطت و اخترعت طرقا مفٌدة التعلٌم ما ؼفلت لحظة عن  ز

ٌّة ،إذ قد نقّحوا ، وهّذبوا و بح ثوا،ونقّبوا فً )...(أفبل كان األسمى أن نسٌر وفق البرامج األورب

احتجنا نقحٌن بانفتاح من تلك البرامج إن جمٌن و مفلنسر على ذلك المنهج متركل كتاب وببلد،

                                                           
م.116ل،صٌّشٌبان ،حقائق وأباطعبد الرحمن  1 

.199،191شٌبان ،سجل مإتمر جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،صعبد الرحمن  2 
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كما  بحوثهم بداٌة تنقٌبنا  نجعل نهاٌة   لذلك ، و ال بّد من االحتٌاج ، أفبل كان األجدر بنا أن

صناعة التعلٌم فقد درسوها حّق الّدراسة ، ولنطلب بعد فعلوه فً طلٌعة نهضتهم فلنقتبس منهم 

 1ذلك الّزٌادة"

ٌّة ما ٌلً:" 74ورد فً الماّدة  ٌّة بترؼٌب أعضائها من القانون التؤسٌسً للجمع تعنى الجمع

فقهه و اللؽة و األدب و األخبلق  العاملٌن فً اقتناء الكتب الّنافعة كؤّمهات التفسٌر و الحدٌث و

ذلك  ،و ترؼبهم بالمطالعة و الفرض منإٌمانهإلى و الّتصّوؾ العلمً ، و الّتارٌخ و ترشدهم 

ٌّة ملكة االستذكار و الوصول منها إلى العلم االستداللً " هو تنم
2 

ٌّة  ٌّة البعٌدة عن التعّصب و الرجع ٌّة التجدٌد الظاهر أن الجمعٌة تنحو منحى المحافظة اإلبداع

ٌّة التً ترفظ ٌّاته الخٌر الكثٌر للببلد        فً مقابل المحافظة الّتقلٌد كّل جدٌد وإن  حمل فً ط

 و العباد و هً المحافظة التً ترفضها رفضا قاطعا.

   

 الصحافة:1-3

  فً مختلؾ مٌادٌن الحٌاة  حٌاة المجتمعات فرادى و جماعات  فً ابالؽ ان للصحافة تؤثٌرإ     

ٌّما استفادة من هذا المصدر الحٌوي لتحقٌق ؼاٌتٌن تلتقٌان عند هدؾ  ٌّة أ وقد استفادت الجمع

واحد و هو تحرٌر العقول و األبدان معا ، و لتحقٌق هذه الؽاٌات اتخذت من الصحافة منبرا 

       تنشر منها أفكارها و تبث من خبلله الوعً فً نفوس الجزائرٌٌن حتى ٌعرفوا واجباتهم 

لٌد الذي حاول االحتبلل جاهدا التّ  ٌرهم بماضٌهم كذطالبوا بحقوقهم و ذلك عن طرٌق تٌ و

طمسه،وهذا حّتى ٌبّثوا النخوة فً الّنفوس ،أّما ثانٌها فهو التصّدي للمشارٌع الهادفة إلى طمس 

ٌّة و تؽٌٌب الّتارٌخ ٌّة للجزائرٌٌن ، وهً مشارٌع صلٌبٌة تضلٌلالهو ٌّة القوم   ٌة، وهدم الشخص

ٌّة ٌّة تجهٌل  .تؽرٌب

ٌّة ذاتها،فشارك  ٌّة عددا من الصحؾ و المجبلت حتى قبل تؤسٌس الجمع و لقد انشؤ علماء الجمع

ٌّة عشر عددا قبل أن 1915اإلمام ابن بادٌس فً تؤسٌس جرٌدة المنتقد  م،حٌث صدر منها ثمان

تً تحّولت إلى مجلّة ٌوقفها االستعمار ، وأّسس اإلمام نفسه بعد توقٌفها جرٌدة الّشهاب ال

ٌّة واستمّر ظهورها إلى أن أوقفها اإلمام نفسه سنة  م،كما شارك الشٌخ الطٌب 1919شهر

                                                           
.119، ص المرجع السابق  1 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،صعبد الرحم .67ن الشٌبان،من وثائق جمع 2 
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م،لٌإّسس بعد ذلك جرٌدة 1915العقبً فً تؤسٌس جرٌدة صدى الّصحراء لمحّمد العابد العقبً 

 .1م1917خاّصة به هً اإلصبلح التً بدأت فً الظهور سنة 

ٌّة     ٌّةً  كانت الفكرة واضحةً  قبل تؤسٌس الجمع ،فكانت تحتاج إلى فً عقول أفرادها  متجل

ٌّة العلماء المسلمٌن اصط    لملمة هذه الجهود و عملها تحت راٌة واحدة ٌّتها جمع لح على تسم

ٌّة  ،والجزائرٌٌن ٌّة و السّنة النبو ٌّة تحت هذه الّراٌة جرٌدتً الشرٌعة المحّمد   أنشؤ علماء الجمع

ٌّة سارعت إلى منع هذه الصحؾط السوّي،ؼٌر أّن اإلدارة االستعماثم جرٌدة الصرا تعطٌل و  ر

ٌّة و أعنً جرٌدة البصائر فقد تؤّسست عام  صدورها الواحدة تلو األخرى،أّما لسان حال الجمع

ٌّة و الّثقافة اإلسبلمٌة ؽم،التً كافحت من أجل اللّ 1915 و حملت على عاتقها راٌة البٌان ة العرب

ٌّة دفاعا عن العربً ،وإ رجاع اإلسبلم إلى عهده الّزاهر ، وتصارعت مع اإلدارة االستعمار

 2مإّسسات الجمعٌة و مبادئها

قبل و بعد فتشكر فً هذا المضمار ذكر ان فله من الجهود الجّبارة ما ت  أّما الشٌخ أبو الٌقظ

ٌّة ،فالرجل لم ٌكلّ  رؼم األخرى سٌس الجرائد الواحدة تلوى و لم ٌمل من تؤ تؤسٌس الجمع

م العدد األّول من جرٌدة 1916المعارضة الّشدٌدة من إدارة االحتبلل ،حٌث أصدر فً أكتوبر 

م،لٌنشؤ بعدها جرٌدة 1919وادي مٌزاب، التً ضلت تصدر بصعوبة حّتى تارٌخ توقٌفها عام 

ؾ مٌزاب التً لم تر الّنور،فقد حجزت السلطات العدد األّول منها،ومنعت صدورها ،ولم ٌتوقّ 

الظهور إلى  م،التً استمّرت ف1919ًجوان 19الرجل عند هذا الحد فؤنشؤ جرٌدة المؽرب 

جوان 1البستان )ف،م(1911ماي19م/1911سبتمبر15)م،ثم النور 1911مارس 

،سبتمبر من نفس السنة(ثم األّمة 1911جوٌلٌة11النبراس)وجوٌلٌة من نفس السنة(،1911،11

    1918جوٌلٌة6(الفرقان)1918ماي 14م،1914التً عّمرت أطول من سابقاتها أي)سبتمبر

ٌّة هّمة كان ٌملكها الرجل ، بعد كل هذه ، 3و لم ٌعرؾ تارٌخ توقّفها( ٌّة إرادة و أي عزم وأ فؤ

ٌّة فً نفوس الجزائرٌٌن ، وال الجهود ال ٌنبؽً أن نتفاجؤ من المنزلة ال تً وصلت إلٌها الجمع

 من درجة التؤثٌر الذي أضحت تحدثه فً قلوبهم و عقولهم ٌومئذ.

 

                                                           
ركز األصالة للدراسات،تارٌخ م وع االستعماري فً الجزائر،موقعمسعود فلوسً،دور جمعة العلماء فً مواجهة المشر ظرنٌ 1

.1915ماي18اإلنزال  

.16ٌنظر أحبلم بالولً،أدب المقال عند البشٌر اإلبراهٌمً عٌون البصائر أنموذجا،رسالة ماجٌستٌر،ص 2 

.18نفسه ،ص ٌنظر 3 
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 :التوعٌة المباشرة و اإلرشاد1-4

الواجهة االتصال المباشر لعلماء بؽٌة تحقٌق أهدافهم نجد فً من بٌن األسالٌب التً اتبعها ا    

من أبناء هذا الوطن،فلقد اس الذٌن ٌمّثلون السواد األعظم من النّ  بجماهٌر الشعب ، نعنً العاّمة  

حرص العلماء على االحتكاك بهم و مخالطتهم فً مختلؾ القرى و المدن ، وكانوا ٌلقون 

ٌّة ، التً كانت تدور فً الؽالب  ٌّة و الثقاف ٌّة و الّسٌاس علٌهم الخطب ، و المحاضرات الّدٌن

ٌّة و جهوده  1ا و مقاصدها و أعمالها و ما تستفٌده األّمة منهابالتعرٌؾ بالجمع

وقد كان ابن بادٌس أشّد الناس حرصا على هذا النوع من النشاط حٌث ٌقول تلمٌذه محّمد 

كان األستاذ الرئٌس ال ٌؽفل جانب الشعب الكادح ،و المنتشر فً أصقاع وطن تزٌد العنٌزي:

السفر د مدنه بمسافات كبٌرة ٌكلّؾ ،وتتباعمساحته عن ملٌونٌن و ثبلثمائة ألؾ كٌلومتر مربع 

 .فٌها فً الؽالب أكثر من خمسمائة كٌلو متر بٌن مدٌنة و مدٌنة

ٌّة العّمال   لتفقّد أحوالهم و دراسة ما ٌعترضهم من فً فرنسا  كما كان ٌزور بعض علماء الجمع

ٌّةً  ت و اإلشراؾ على استٌعابهممشكبل ّصص لهذا الؽرض و تعلٌما لهم و ألبنائهم وقد خ ، ترب

ٌّة اثنان من كبار تبلمٌذ اإلمام ابن بادٌس هما الفضٌل الورثبلنً و السعٌد  من رجال الجمع

 .الصالحً

ٌّاح ،حٌث بدأت       أسهمت تظهر الثمار فً فترة وجٌزة ،وقد  هذه الجهود لم تذهب أدراج الر

ٌّة للمجتمع ا لجزائري ،فانتشر التعلٌم العربً فً تؽٌٌر كبٌر فً الّذهنٌات و فً البنٌة الثقاف

ٌّة ،وتطوّ وازدهرت اللّ  ٌّة ،وانتعشت الحٌاة الثقاف ر الفكر الجزائري الحدٌث ،وظهرت ؽة العرب

ٌّة   نهضة   ٌّة و فكر للمستعمر المستبد ،ٌقول هجة واسعة، ووجهت فً المقابل رسالة شدٌدة اللّ  أدب

ر أعمالنا فً الشعب بارزة ال ٌنكره حّتى أعداإنا من االستعمارٌٌن ،وخصومنا اث:"آاإلبراهٌمً

   الٌقظة فً الشعب حّتى أصبح ٌدرك ما له  ومن إخواننا الّسٌاسٌٌن ، فمن آثارنا بث الوعً 

و ما علٌه ،ومنها إحٌاء تارٌخ اإلسبلم و أمجاد العرب التً كان المستعمر ٌسد علٌه منابع 

عقائد اإلسبلم  و عباداته من   ٌتسّرب إلٌه شًء من ذلك الّشعاع و منها تطهٌرحّتى ال شعاعها 

ماد على النفس ،و إٌثار العّزة الضبلل و االبتداع ،وإبراز فضائل اإلسبلم ، و إلى االعت أوحال

و االستسبلم ،ومنها أخذ كل شًء بالقّوة ، ومنها  الكرامة، و النفور من الذّل و االستكانةو 

هذه الكلمة الصؽٌرة التً تنطوي تحتها جمٌع الفضائل ، ومنها بذل المال و النفس فً العلم 

                                                           
.                    .                         141،144،ص4ٌنظر أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 
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ومنها نشر التحابب و التآخً بٌن أفراد المجتمع ، ومنها التمّسك  سبٌل الوعً و الوطن،

، فكل هذه الفضائل كان االستعمار ٌؽطٌها عن قصد لٌتبناها بالحقائق ال الخٌاالت و األوهام 

 1ى مّر الزمان ،بواسطة التجهٌل و انزواء العقل و الفكر"المسلمون عل

فً  لعلماء و ما بذلوه من جهودالشعب الجزائري إلى كل هذا الوعً بفضل هإالء ا بلػ     

ولو تؤّخرت  نت الفضائل التً جاء بها اإلسبلمخضم الرذائل التً مّكن لها االستعمار ، وتب

ٌّة بعشرٌن عاما لما وجد فً الجزائر من ٌسمع صوتها" الذي و لو سلكنا سبٌبل ؼٌر   الجمع

الجزائر لما قامت هذه الثورة الجارفة فً  سلكناه فً إٌقاظ األّمة ، وتوجٌهها فً السبٌل السوي

النخوة ً وسان العرب، ولو نشاء لقلنا أننا أحٌٌنا اللّ التً بٌضت وجه العرب و المسلمٌن 

ٌّة،و أحٌٌنا دٌن اإلسبلم و تارٌخه ا لمشرق و أعددنا لهما سلطانهم فً النفوس وتؤثٌرهما العرب

األسوة ،فؤحٌٌنا بذلك كلّه الشعب و  وشؤنهما األول فً االتعاظ ألرواح،اعلى العقول و

 ٌدةب بدمه الحٌاة السعالجزائري فعرؾ نفسه ،فاندفع إلى الّثورة ٌحّطم األؼبلل ، و ٌطل

 2الكرٌمة وٌسعى إلى وصل تارٌخه الحاضر بتارٌخه الؽابر"والعٌشة 

و الدعوة لما و صلت إلى ما وصلت إلٌه من نجاح قاد لو لم تسلك الجمعٌة سبٌل اإلرشاد 

أي أّمة ذهب منها اإلرشاد و المرشدون فعّدها فً  والشعب الجزائري الحقا إلى التحرر،"

ٌّة تؤكل  3كما ٌؤكل األنعام " أموات األمم وإن كانت ح

 

ة العلماء و مالك بن نبً:1 ٌّ  شروط النهضة بٌن جمع

ٌّة:2-1  شروط النهضة عند الجمع

ٌّة حركة أو أّمة تروم تحقٌق نهضة ،أو بناء         على قواعد حضارة ٌنبؽً لها أن تتكىء  أ

ٌّة ال رصٌنة ، وبرامج ومناهج واضحة المعالم ، تنٌر الدرب و تحّدد الرإٌة ،فالنهضة اإلصبلح

، وإنما تقوم على الفكر و التخطٌط و التنظٌم و االنضباط الذي تقوم على االرتجال و الفوضى 

ٌّة  ٌرسمه عادة علماء األّمة بؤفكارهم الفاعلة ،فالتؽٌٌر نحو األفضل ال تصنعه إاّل األفكار الح

ٌّن على  وال ٌوجه حركته إاّل المفّكرون المخلصون من العلماء و المثقفٌن،ذلك أّنه لٌس من اله

ٌّة العلماء المسلمٌن  ،الّناس مهما كانوا أن ٌقبلوا بالتؽٌٌر أو التجدٌد إاّل بحذر و ترقّب وجمع
                                                           

.187،ص5أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 

.188،ص5،جنفسه  2 

.1914افرٌل11-699،7مرزوق العمري،الشٌخ العربً التبسً و نشاطه اإلصبلحً ،البصائر،ع 3 
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         الجزائرٌٌن هً التً حملت على عاتقها إقناع الناس فرادى وجماعات بجدوى التجدٌد 

ٌّة ال ٌعنً اإلزالة و اإلصبلح فً الجزائر ، وهنا ٌنبؽً القول أن التجدٌد             عند الجمع

ٌّر ف،و االستحداث ،وهدم األصول و االبتعاد عن الجوهر  القٌم العلٌا لحضارة ما ال ٌمكن أن تتؽ

  .ولو ٌنبؽً أن ٌحدث التؽٌٌر بعٌدا عن هذه األص أصولها ومثالها العام فهً 

  

التجدٌد فً معناه العام ٌعنً إعادة األمر إلى أفضل صورة ممكنة له ،صافٌة من إّن        

   ،ثم التفكٌر فً االرتقاء و النهوض بالمجتمع فكرٌا و ثقافٌا و اجتماعٌا الشوائب و التؽٌرات 

هو و" جدٌد ة ٌعنً التو الخطاب اإلصبلحً عند رجال اإلصبلح فً األّمة الجزائرٌّ ،و أخبلقٌا 

ٌّة فً ظل الظروؾ        بمثابة التفكٌر السدٌد الذي ٌرى أن تكون الحضارة  كظاهرة اجتماع

 1األولى)...(حضارة اإلسبلم فً عصوره الّزاهرة "و الشروط التً ولدت فٌها الحضارة 

ٌّة فً  هذا ٌقتضً الثورة على األوضاع الراهنة ،واستدعاء الماضً التلٌد لٌؤخذ مكانته الطبٌع

التمرد على الحاضر ،و االستنجاد بالماضً الكتساب "لذا ٌعّرفه ابن بادٌس حٌاة الشعوب ،

ٌّة التً تنقل المجتمع الجامد إلى ال صمٌم سٌر نحو مستقبله ٌخّطها بنفسه من الطاقة الحرار

 2ا ،وتسٌر بها إلى األمام "سلفٌة ال تنتعش إاّل لتندمج فً الصورة الجدٌدة التً تنعش حضارة م

ٌّة نحو األمام إّن   الرجل ٌرى ضرورة العودة خطوات إلى الخلؾ بهدؾ تحقٌق قفزة نوع

ٌّادة فً االنحطاط           فاألمر على خبلؾ ما ٌعتقده البعض من كون الرجوع إلى الخلؾ ز

التراجع إلى الخلؾ ما كان و أقوى كلّ  و التقهقر ،بل مدار األمر على أن القفزة تكون أطول  

 و اإلصبلح الحق ٌقتضً البدء من األساس و االنطبلق من األصول. ،أكبر 

 

ٌّن مثبل  اال جانبلكً ٌكون اإلصبلح مجدٌا ٌنبؽً أن ٌشمل كل مناحً الحٌاة        إذ واحد كالد

ٌّة" ٌّة و الماّدٌة التً تنتج الحضارة من وجهة نظر وظٌف لمجتمع هً مجموعة الشروط األخبلق

ٌّن أن ٌقّدم لكل فرد من أفراده فً كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشٌخوخة  مع

ٌّة له فً هذا الطور،أو ذلك من أطوار نموّ  ه ،فالمدرسة و العمل و المستشفى المساعدة الضرور

 ونظام شبكة المواصبلت ، و األمن فً جمٌع صوره،عبر سائر تراب الوطن،و احترام

                                                           
ٌّة بٌن الحربٌن  محّمد العربً ممروش1  ،مجلّة الثقافة 1919،1918،مالك بن نبً و االتجاه الحضاري فً الحركة الوطن

196،ص85عدد  

.197،صنفسه   2 
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ٌّة  الفرد تمّثل جمٌعا أشكاال مختلفة للمساعدة التً ٌرٌد و ٌقدر المجتمع المتحّضر على شخص

 1تقدٌمها للفرد الذي ٌنتمً إلٌه"

فكبلهما ٌحتاج إلى اآلخر حّتى ٌكتسب  الحضارة و المجتمع ٌربطهما حبل وثٌق،إّن       

ٌّة وجوده ،   بٌن األمم ه تطّور و ٌطول عمرحّتى ٌفالمجتمع ٌحتاج إلى الحضارة  شرع

 .لى الجماعة حتى تظهر نتائجها فٌهالحضارة بحاجة إو

ٌإمن زنا وتكامبل إّن الشمول فً العمل اإلصبلحً من شؤنه أن ٌكسب تجربة اإلصبلح توا"

معهما إهمال جانب من جوانب الفساد ممكن أن ٌستشري و ٌتضّخم فٌؤتً بالنقص على كل 

ٌّة كان مآلها الفشل اإلصبلح،وكم منالجوانب األخرى التً ٌتحقّق فٌها  بسبب  تجربة إصبلح

 2خرى"واقع و إهمالها لسائر الجوانب األاقتصارها على معالجة جانب وحٌد من ال

 

 :العلم و األخالق2-1-1

جتماع أن المٌدان األكثر خصوبة ،الذي ٌنبؽً أن ٌنطلق منه بناء الحضارة ٌرى علماء اال      

ٌّة و حضارفبل سبٌل للّ  مٌدان العلم،و تحقٌق النهضة هو  تها إاّل البداٌة من حاق باألمم الّراق

ٌّة هً  حٌث انتهت هً، فابن بادٌس و كؽٌره من علماء عصره ٌرى أّن الحضارة اإلنسان

ٌّة حسبه  دورات تتداولها األمم و تنتقل بٌنها عن طرٌق الّتؤثٌر و التؤّثر،و علٌه فالحضارة الؽرب

ٌّة التً تؤّثرت  اد لما وصلت إلٌه األمم الّسابقة عنها،ما هً إاّل امتد و منها الحضارة اإلسبلم

ٌّة و فً هذا ٌقول اإلمام الرئٌس،  بدورها بالحضارات السابقة عنها "نقلت المدٌنة اإلسبلم

ٌّات الّسابقة علٌها  نقل أمٌن ،ونحلتها نحل الناقد البصٌر وزادت  علٌها من نتائج أصول المدن

ٌّة الٌوم" أفكارها  وثمار أعمالها ما كان األساس المتٌن لمدن
3. 

 

ٌ  إّن         ، لكن ٌجب أن ٌكون النقل  عد عٌبا فً عرؾ الحضاراتالتفاعل الحضاري ال 

بحذر و بصٌرة، وهذا السر الذي جعل اإلمام ٌحث على طلب العلم بؤي لسان كان و عن أي 

شخص كائنا من كان ،بشرط أن ٌطبعه بطابعه الخاص لكً ٌتحقّق به االنتفاع المطلوب ، كما 

                                                           
.41مالك بن نبً ،القضاٌا الكبرى،ص 1 

للعلوم  نور الدٌن سوكحال ،الشٌخ بٌوض إبراهٌم و منهجه فً اإلصبلح،رسالة ماجٌستٌر،جامعة األمٌر عبد القادر1 
ٌّة،معهد أصول الّدٌن ،قسم الّدعوة و اإلعبلم ،قسنطٌنة،الجزائر،ص .191اإلسبلم  
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ٌجب أن ٌنقل ، وما أخذوه عن أجدادنا و طبعوه بطابعهم الخاص،و علٌه ن فعل ذلك األوربٌو

ٌّة و بٌن االمسلمون العلم إلٌهم  بدل أن ٌنتقلوا إلٌه ف ألمر دائر بٌن االستفادة من الحضارة الؽرب

ٌّة ٌّة العلماء "،الحفاظ على مقّومات األّمة الشخص ترى أن التعلٌم العربً الذي تسعى و جمع

ٌّته هو نوع من التعلٌم العام والذي هو  وسٌلة التثق ٌّته ، و ترق و التثقٌؾ هو أشرؾ ٌؾ،لحر

 1مقاصد الحكومات الّرشٌدة"

ٌّة  رىٌ        ٌّر من حالها لن ٌكون بمقدور أيّ أن األّمة التً ال ت   علماء الجمع  ر ماٌكان تؽٌ ؽ

ٌّر ما بقوم حّتى من اآلٌة الكرٌمة:" وننطلقٌ فهم ، وتخلّؾ جهل و انحطاط  من ابه إّن هللا ال ٌؽ

ٌّروا ما بؤنفسهم" ٌؽ
ٌّة ؼاٌة العمل اإلصبلحً ال تتحقّق إاّل إذا حدث التؽٌٌر فً الب، و 2 نٌة الّذات

)...(،و لن ٌصلح العلماء إاّل ح المسلمون حّتى ٌصلح علماإهم لفلن ٌص"،للمجتمع الجزائري 

فالتعلٌم هو الذي ٌطبع المتعلّم بالّطابع الذي ٌكون علٌه فً مستقبل حٌاته  إذا صلح تعلٌمهم،

 .3لؽٌره"ولنفسه 

، وال إذ ال وجود لعلم بدون أخبلق  ،أن ٌقترن باألخبلق على سبٌل التبلحق ال بد للعلم        

ال تقوم و ال تحفظ وجودها إاّل برسوخ وجود لؤلخبلق إاّل بوجود العلم فاألمم حاضرة و بائدة"

األخبلق الفاضلة فً نفوس أفرادها ،ولهذا نجد اإلسبلم ٌؤخذ فً شروطه على أبنائه أن ٌتآمروا 

و ٌعٌد ، و ٌضرب األمثال ،وٌبٌن  بالمعروؾ ،وٌتناهوا عن المنكر،و ٌبديء فً هذا المعنى

 4هللا الخالٌة فٌهم" اآلثار ، و ٌلفت لنفوس إلى االعتبار بمن مضوا إلى سنن

 

    إّن االستدمار سعى جاهدا إلى تجرٌد الشباب الجزائري من كل أنواع الحشمة و الحٌاء       

و حّث الخطى إلى جلب اهتمام النشء إلى كل ما ٌلهٌهم عن  مصالحهم ،و ٌجّرهم  و األخبلق 

 ن عن التفكٌر فً مآلهم و مصٌرهم ،وٌؽفلوفبل ٌهتّمون إاّل بسفاسؾ األمور جّرا نحو شهواتهم ،

ثقٌؾ ،و حسن التربٌة و األخبلق تكرمهم بالعلم و التٌنبؽً أن  ب هو رأس مال األّمة،و الشبا

 كما قٌل األّمة التً ال تجعل األخبلق مبلكها تتعّجل هبلكها.و

                                                           
 .49،عٌون الصائر،ص  1أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج1
 .11سورة الرعد،اآلٌة1

.74،ص4ابن بادٌس ،آثار الشٌخ عبد الحمٌد ابن بادٌس،ج 3 

.114،  ص1إلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،جأحمد طالب اإلبراهٌمً ،آثار ا 4 
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 اإلبراهٌمً  ولٌق ضافة إلى العلم الّنافع القوٌم ،إّن النهضة تستلزم األخبلق الفاضلة باإل       

ر حضكم من األخبلق ،فإّن فّ ال ٌضّركم ضعؾ حّضكم من العلم إذا و  أٌضا مخاطبا طلبته :"

أمتكم بحاجة إلى األخبلق و الفضائل ،إن حاجتها إلى الفضائل أشّد و أوكد من حاجتها إلى 

 1ق"العلم ،ألنها ما سقطت هذه السقطة الشنٌعة من نقص فً العلم ،لكن من نقص فً األخبل

ٌّة عنده هً توحٌد الجٌل الجدٌد فً أفكاره و مف شاربه و مٌوالته و تصحٌح مساره ؽاٌة الترب

وٌإّكد ذلك   ، الوطن بقّوة واحدةمآرب الدٌن ونظرته للحٌاة ،فبل ٌراها إاّل وسٌلة لتحقٌق و

فؤعّدوا له أخبلقا اده على الحدٌد و الّنار إّن عدّوكم ٌعتمد على متانة األخبلق ،قبل اعتم:"قائبل 

،فإذا شهواتها و رذائلها ابدإوا بتحرٌر أنفسكم من نفوسكم وأمتن تفلو حدٌده و تطفئوا ناره )...(

 2انتصرتم فً هذا المٌدان ،فؤنتم منتصرون فً كّل مٌدان "

 

 الشباب ودوره فً النهضة:2-1-2

التحّرر،و أساس كل تشٌٌد إٌجابً ٌرمً إلى  ستهدؾٌعّد  الشباب عماد كل نهضة ت    

ٌّة فً كّل مجتمع ،و األّمة التً ال تعتمد على شبابها  الحضارة باعتباره العنصر األكثر فاعل

ببل أشبال و حدٌقة ببل  ٌ حكم علٌها بالفشل الّذرٌع فً مٌادٌن الحٌاة المختلفة ،وهً بدونهم ؼابة  

ٌّة فائق العناٌة بهذه الجأولت ،لذا أزهار بتعبٌر اإلبراهٌمً ٌّة  فئةالمع لما تملكه من طاقات حٌو

ابن بادٌس فً مطلع قصٌدته  تإهلّها لبناء مجتمع متكاتؾ بعٌد عن التخاذل و التكاسل،ٌقول

ٌّة العلماء: التً  احتوت الدستور الذي نادت به جمع

                                          وبك الّصباح قد اقترب                       "ٌا نشء أنت رجاإنا     

 3وخض الخطوب وال تهب"                  خذ للحٌاة سبلحها       

الحق ٌقول:" منتج إلى تكوٌن مجتمع حٌويولى ألفً الدرجة ا ةاجفٌرى أّننا بح اإلبراهٌمًو 

العقبلء مّنا مراء فٌه أّنه ال ٌوجد عندنا مجتمع منتج بالمعنى الذي نرٌده و ٌتمّناه  الذي ال

ً جمٌع منظمة ف ةنهض خاص تنتج عنهن إلى تكوٌن مجتمع )...(إذن نحن محتاجوالمفكرونو

 4خبلق و العلم و المال"و األوازم أربع الدٌن ألزم هذه اللّ و لوازم حٌاتنا القوّمٌة،

                                                           
.196،ص4أحمد طالب اإلبراهٌمً ،آثار اإلمام محّمد البشٌراإلبراهٌمً،ج 1 

.4،198نفسه ،ج 2 

.71شٌبان،حقائق و أباطٌل،صعبد الرحمن  3 

.1995جوان 11-141،6أسعد السحمرانً،الشباب فً فكر اإلمام محّمد البشٌر اإلراهٌمً،البصائر،ع 4 
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ٌّة  للوصول إلى       هذا المبتؽى وجب توجٌه النظر إلى فرٌقٌن تقع على عاتقهما مسإول

 ذان ٌدٌران العملٌة التربوٌة و هم األساتذة الذٌن ٌتوجب علٌهم أنلال التكوٌن،أقصداإلعداد و

         داء مهامهم على أكمل وجه منها العلم و التربٌةقومات الرئٌسة التً تكفل لهم أٌتوفّروا على الم

ن الشباب وكذا الطلبة و هم السواد األعظم م و األخبلق وبعد النظر ألن فاقد الشًء ال ٌعطٌه،

ٌّة،تهم على العلم القوٌم و التنشئة النفسالذي ٌنبؽً أن تكون تنشئ جاء فً  ٌّة والخبرة الضرور

ٌّة " 65المادة ٌّة طائفة العلماء و الطلبمن القانون التؤسٌسً للجمع باستعمال ة أول مقاصد الجمع

ٌّة ، وتذكٌرهم بما ؼفلوا عنه ، وأهملوه من  كل الوسائل لحملهم على التخلق باألخبلق اإلسبلم

  ملهم على اإلتحاد و األخوة العلمٌة، و ما تقتضٌانه من واجبات و حقوق ، وحة الدٌنٌة األخوّ 

ٌّة و التعاضد ونبذ  داة ، عاملٌن بالحّق ه  الشقاق و الّتقاطع حّتى ٌكونوا مظهرا للفضائل اإلسبلم

 1به ، فهم من األّمة بمنزلة القلب من الجسد تصلح إذا صلحوا و تفسد إذا فسدوا"

 

األكثر كوٌن جٌل األّمة األرقى واألقوى وعلى تصناعة التقدم العلماء فً سٌاستهم ل اعتمد     

ٌّة و هم جٌل  همدون إعدادتحقٌق النهضة و ال الكتساب العّزة الشباب الذي ال سبٌل ل أهل

إن فً هذا وّجه اإلبراهٌمً نداءا إلى المعلّمٌن قائبل:" و وتكوٌنهم وتثقٌفهم على أسس متٌنة

و إّن هذا  وطنكم مفتقر لجٌل قوي البدن ،قوي الروح مستكمل األدوات من فضائل و عزائم،

 .2الجٌل لمنتظر تكوٌنه منكم"

    هم المهمات الجسام تجاه األّمة و الدٌن تقفً كل أّمة هم الذٌن تقع على عوا إن الشباب     

ق فً هذا ما لم ٌلتزم خط القٌم التً تتوازن فٌها و التراث و التارٌخ و المستقبل ، و ال ٌوفّ 

ٌّة ألن األخذ بالفكر الوافد القائم  الروح و الماّدة ٌّات أي القٌم اإلنسان ٌّات مع االجتماع و الكم

ٌّات هو الذي ٌلقً بالشبى عل  .اب إلى موقع خارج حدود األّمةالماد

 

 :المرأة و العلم2-1-3

سعى االستعمار جاهدا لضرب استقرار المجتمع الجزائري فً الصمٌم من خبلل توجٌه النظر  

ٌّة متمّثلة فً  هإلى أكثر مكّونات المرأة التً تعتبر شطر المجتمع ،حٌث عمل على إفسادها حساس

                                                           
ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن،صرحمن عبد ال . 69شٌبان،  من وثائق جمع 1 

.1995جوان 11-141،6أسعد السحمرانً ،الشباب فً فكر اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،البصائر،ع 2 
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المجتمع إذا أردنا أن نضرب قال أحدهم:" و الحٌاء،دها من كل معانً الحشمة من خبلل تجرٌ

 الجزائري فً صمٌم بنٌته و فً قدراته على المقاومة فٌجب علٌنا قبل كّل شًء كسب الّنساء 

هّن فٌخلؾ الحجاب حٌث ٌتوارٌن و فً المنازل حٌث ٌخو ٌجب علٌنا السعً للبحث عنهن 

 .1الرجل"

ٌّة        على مكائد االستعمار هو تزوٌد المرأة بمختلؾ العلوم أّن أحسن رّد أدرك علماء الجمع

ؽرضة التً تدفعها دفعا نحو التخلًّ عن أهّم مقّومات التً تإّهلها للتصّدي إلى حمبلته الم  

ٌّتها  طلب العلم بالموازاة مع تكوٌن الّرجال فً هذا الجانب حّتى ٌسمحوا للبنات بالتعلّم ، ف هو

ٌّة لٌس حكرا على ا ة أمر مطلوب و محمود ال دون النساء ،بل تعلٌم المرأجّ لرعند الجمع

المإسؾ المحزن أن تكون األم وهً من لتستقٌم األسرة المإمنة،وتعرؾ حقوقها وواجباتها،إذ"

،و آسؾ من ذلك و أحزن أن ٌضاؾ إلى المدرسة األولى جاهلة ال تعلم ، و ناقصة ال تكمل

  اطلة ،ال من ناحٌة الرجل ى مدرسة األسرة عفتبق نقائصها جهل الرجل و نقائصه،و   لها  جه

 .2ناحٌة المرأة..."و ال من 

صفوؾ داب و اإلجراءات ،كفصل البنات عن تعلٌم البنات واجب على أن ٌرتبط ببعض اآل

معا سواء لهما منهما ،على أن مّدة التعلٌم ال بّد  األبناء ،حّتى ال ٌتحّرج اآلباء و ال المعلّمون

 .3بن فً رأي األستاذ باعزٌز بن عمرللبنت أو اال

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن لم ٌهمل ضرورة        إن الخطاب اإلصبلحً عند جمع

االهتمام بالمرأة ،وحسن تعلٌمها ،باعتبارها النصؾ الّثانً فً المجتمع ، ولها كل الحق فً 

و انحطاط األخبلق شمبل األّمة  التعلٌم ،مثلها مثل الرجل ال فرق بٌنهما فً ذلك ،ففساد العقول

 .ذكورا و إناثا

ٌّة ٌومئذ المرأة  وقعت       بٌن نارٌن ،نار اكتوت بها من طرؾ أنصار و دعاة  الجزائر

ٌّة البائدة  التً ما أنزل هللا بها من سلطان ،كما اكتوت بنٌر االحتبلل الذي حاول  التقالٌد القبل

ٌّتها، و حاول رمٌها بٌن أحضان الفسق و الفجور  الذي تجرٌدها من حشمتها و سترها و شخص

ٌّة بحّجة تحرٌر ٌّة الفرنس ٌّز الحٌاة الؽرب  .4 ها م

                                                           
ٌّة،تر:ذوقان قرطوط،ط .16م،ص1994،دار الفرابً ،لبنان،1فرانز فانون ،العام الخامس للثورة الجزائر 1 

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ،صعبد الرحمن  .189شٌبان ،سجل مإتمر جمع 2 

.111ٌنظر نفسه،ص 3 

ٌّة فً الجزائر،) .119(،ص1897،1945ٌنظر علً ابن الطاهر،مبارك المٌلً و جهوده فً الحركة اإلصبلح 4 
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ٌّة"ٌرى المبارك المٌلً     ٌّة ،فلتكن شرٌكته فً الترب         إّن المرأة شقٌقة الرجل فً اإلنسان

ٌّة ،و إّنها األم و المدرسة األولى التً و التهذٌب،فبل ٌنبؽً أن ت   حرم من ٌنابٌع العلم و الترب

ٌّة  ،ثم إن األنثى مكلّفة فً حكم اإلسبلم بمثل ما ٌكلّؾ به  فٌها ٌتلقّى األبناء معلوماتهم األول

وإاّل فٌما  ٌة مناصب الحكم،كاإلمامة و وال  ٌفترقان إاّل فٌما ٌعود للقّوة والّسٌادةالرجل  ال 

،كما أن المرأة شرٌكة الرجل فً منزلته و قرٌنته فً للضعؾ و الحنان فٌختص باألنثى  ٌعود

 1ٌب و تقاربهما فً التثقٌؾ"ا فً التهذماآلخر ،فبلبد من تشاركهحٌاته ال ؼنى ألحدهما عن 

ٌّة مع الّرجال فً طلب العلم نفهم من هذا أّن          النساء فً نظر الخطاب اإلصبلحً سواس

العقائد، و إذا كان اإلسبلم ٌكلؾ المرأة بما ٌكلّؾ به الرجال  فبل معنى إلهمالها ،بل  و تصحٌح

من حقوقها و فٌه  او بخسها حقّ ٌعتبر هذا المنع عند طائفة من العلماء بمثابة تجّنً على المرأة 

ن اإلسبلم قد جعل الرجال قّوامٌن على النساء ،فإن اإلعراض عأن مادام  المبارك المٌلً ٌرى

 .ةتٌسٌر طرق العلم علٌهّن ،و القٌام بفروض دٌنهم جناٌة ال تعادلها جناٌ

 

ٌّة  إن تعلٌم المرأة لم ٌكن مجّرد واجب  قام به     العلماء تجاهها ،بل كان بمثابة رّدة فعل قو

تجاه االستعمار،و خسارة فادحة تكّبدها هذا األخٌر فً سباق المعركة الثقافٌة  التً فرضتها 

ٌّة ،فمّثلت  ٌّة  انوعفً وقتها  الجمع ٌّة،و من ثمار النصر الذي حقّقته الجمع من المقاومة الفكر

ٌّة األوالد فً اإلسبلم التً مفادها تلك الحادثة التً أوردها عبد هللا ا لناصح علوان فً كتابه ترب

ٌّة للقضاء على القرآن فً نفوس الجزائرٌٌن عن طرٌق تجرٌد نسائهم  سعً الحكومة الفرنس

ٌّات تماما"وبعد  ٌّة بلؽتها و لباسها حّتى أصبحن كالفرنس من الحجاب ،وتلقٌنهن الّثقافة الفرنس

حفلة تخرٌج رائعة ،د عً إلٌها الوزراء و المفّكرون أحد عشر عاما من الجهود هٌؤت 

ٌّات ٌدخلن بلباسهّن  ٌّون )...(و لّما ابتدأت الحفلة فوجىء الجمٌع بالفتٌات الجزائر والّصحف

ٌّة و تساءلت :ماذا فعلت فرنسا فً الجزائر الجزائري اإلسبلمً إذا بعد  فثارت الّصحؾ الفرنس

ٌّة و عشرون عاما ؤجاب الكوست: وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من ،فمرور مائة و ثمان

 2فرنسا"

                                                           
ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ودورها فً تطوٌر ال1  ٌّة عبد الكرٌم بولصفصاؾ ،جمع ٌّة الجزائر حركة الوطن
119(،ص1911،1945)  

ٌّة األوالد فً اإلسبلم،ج111عبد الرحمن الّشٌبان ،حقائق و أباطٌل،ص .891،ص1،عن عبد هللا الناصح علوان ،ترب 2 
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ٌّتهن رؼم المؽرٌات ،والفشل  الّذرٌع ٌّات بهو نً به الذي م   إجابة تلّخص تمّسك الجزائر

لطان الّدٌن اإلسبلمً على قلوب و عقول مشروع االستعمار ،باإلضافة إلى استسبلمه أمام س 

دة و منهج حٌاة ومقّوم رئٌس من مقّومات عالمهم الجزائرٌٌن فهو عندهم بمثابة دٌن و عقٌ

 الّثقافً.

 

ٌّة:2-1-4  الحر

ٌّة العلماء       ٌّة فً فكر جمع المسلمٌن الجزائرٌٌن لجدٌر بؤن ٌٌسر لنا فهم  إّن فهم مسؤلة الحر

ٌّة العمل الدّ  ٌّة و االستقبلل عامبلن فً استراتٌج عوي ، و الكفاح الثقافً لهذه الحركة ،فالحر

ٌّة فً مسٌرة بناء الحضارات و األمم ، و هً فً نظر اإلمام الرئٌس التمتع بجمٌع  ؼاٌة األهم

الحقوق التً هً لئلنسان فً حدود من النظام ال تتعداها إلى حقوق ؼٌره،و هً من أقدس القٌم 

فً النفوس بل هً  ً ٌملكها اإلنسان ،و ٌتعلّق بها و ٌمّجدها حتى تنال مكاناو أعلى األشٌاء الت

ٌّة كحقّه فً الحٌاة ،ومقدار ما  عٌن الحٌاة بتعبٌر ابن بادٌس حٌن ٌقول"حق كّل إنسان فً الحر

ٌّة،المعتدى علٌه ف ٌّته كالمعتدى علٌه  ًعنده من حٌاة هو مقدار ما عنده من حر شًء من حر

ٌّة أسبابها و آفاقها)...(ته فً شًء من حٌا    ،و كما جعل هللا للحٌاة أسبابها و آفاقها جعل للحر

و ما أرسل هللا الرسل علٌهم الصبلة و السبلم ،و ما أنزل علٌهم الكتب ،وما شرع لهم الشرع 

ٌّة" إاّل لٌعّرؾ بنً آدم كٌؾ ٌحٌون أحرارا ،و كٌؾ ٌؤخذون بؤسباب الحٌاة و الحر
1 

  ال أن ٌسٌر قدما فً مسارها ما لم ٌكن حّرا مستقبّل و، ن أن ٌؤخذ بؤسباب الحٌاة فبل ٌمكن لئلنسا

ٌّة حّتى تؤلفه األذن ،إذ من المعلوم  و ٌظهر شؽؾ الرجل و سعٌه للتحّرر فً إشاعته للفظ الحر

أن الكلمة إذا ما تكّرر صداها على األذن وقعت من النفس موقعا محمودا،و ترّسخت فً 

ٌّة صداها فة بها ،القلوب الموصو ولهفة فً اآلذان ،و شؽفها فً القلوب  فكان لتكرار كلمة الحر

ٌّة  فمدارسها ٌّة بالحر  لدى الشعب الجزائري ، وفً هذا اإلطار ٌدخل وصؾ مإسسات الجمع

،قال البشٌر 2وصحائفها حّرةمساجدها حّرة،ٌمها حّر، و معلّموها أحرار ، و حّرة و تعل

ٌّة آمالها فً التحرٌر العام جاء اإلبراهٌمً:" ٌّا عاّما كامبل لٌحقّق لئلنسان  هللا باإلسبلم دٌنا سماو

                                                           
م.1917ه/جانف1154ً،شّوال11،مج19.عن الشهاب،ج199،صالمرجع السابق 1 

.19،ص5براهٌمً،جأحمد طالب اإلبراهٌمً، آثار اإلمام محّمد البشٌر اإل 2 
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ٌّة ٌترقّبونه و هً  فكان اإلسبلم هو دٌن التحرٌر ،و هو النبؤ الذي كان أصحاب األرواح الّصاف

ٌّة التً كانت تملإ نفوس المصطفٌن األخٌار من عباد هللا ،ثّم ماتوا قبل أن تتحقّق  1" األمن

أجمع رواد النهضة قدٌما و حدٌثا على أن الخضوع للظلم و االستبداد للدولة التً تفتقر      

ٌّة التً ٌكفلها  قانون عادل هً الكفٌلة وحدها لحقوق اإلنسان  هو موت و هبلك ،و أن الحر

ٌّة قد صدروا عن القرآن الكرٌم ،و السنةعلماء وال شّك أّن ،قٌق العّزة و الكرامة لتح  الجمع

ٌّة وضرورة انتزاعها  إذا أرادت األّمة أن ترتقً  ٌّة فً إقرار دور الحر الشرٌفة و الفطرة السو

و ٌحّث  ٌخاطب العقل ، وٌدعوا إلى الفطرة القرآن الكرٌم  كتاب هدىف ،فً سلّم الحضارات

 ل ذلكمقاب التقوقع و التقلٌد األعمى و ٌرّؼب ٌحاربكما  على التدّبر و إعمال الفكر فٌما ٌنفع،

ٌّة بؤنواعها إالّ تحت راٌة و ال ٌكون ذلك متاحا  فً االجتهاد بٌن معانٌها  و المساواة بؤتّم ، الحر

 و هذا الذي سعى اإلمام إلى تحقٌقه على المدى البعٌد. جمٌع الناس أمام هللا و الحق و العدالة

 

ٌّة هً موضوع جل اإلسبلم دٌن ٌسعى إلى تحرٌر العقول و األبدان ، إّن        و الحر

اء بلوؼها هً تحرٌر نبٌو أمانة كافة الرسل ،ألٌس أسمى الؽاٌات التً ٌروم األ الرساالت 

ٌّة الجهل و الطؽٌان و لقد  ؟العقول و القلوب و النفوس من عبادة األوثان،و تحرٌرها من ظبلم

ٌّة على لسان الصحب الكرام ،إذ ما زلنا نرّدد ما جاء فً األثر عن عمر بن  شاع لفظ الحر

 .(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أّمهاتهم أحرارا)الخطاب رضً هللا عنه 

 

ٌّة و اإلحسان قاعدة عاّمة        ٌسٌر الشٌخ اإلبراهٌمً رحمه هللا فً هذا المسار فٌرى أن الحر

من ن ٌحّمله ما ال ٌقدر فقد حّرم اإلسبلم على اإلنسان أ لكل شًء حّتى للحٌوان األعجم،

 علٌه جبرا بحكم الحاكم  فإذا فعل فٌه شًء من ذلك ٌبٌع أن ٌجٌعه أو ٌعطشه، وأ األعمال

جرة ، و فً الحدٌث أن امرأة دخلت النار فً هّرة أمسكتها ابالرفق بالحٌوان وصاٌا زوأوصى 

فلم تطعمها ، ولم تدعها تؤكل من هشاش األرض ،وأن امرأة بؽً دخلت الجّنة بسبب كلب 

ٌّة ،على حؾ بئر ،فؤدلت خفها و سقته  ثٌلهوجدته   أفبل ٌكون اإلنسان أولى بالحر

       رٌر اإلنسان التحرٌر الذي ٌنشده اإلبراهٌمً هو تحرٌر عام شامل ٌشمل تح"و2؟وأسبق

                                                           
.157،ص4،جالمرجع السابق  1 

ٌنظر أ.د أحمد ناصر سّنة ،مقال مشاعل النور ،مبلمح الفكر التجدٌدي عند الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً ، موقع الشٌخ عبدالحمٌد ابن 1 
7م،ص8،1،1915م،تارٌخ اإلنزال 15،11،1914بادٌس،  
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، تحرٌر العقل و البدن،التحرٌر من المجتمع ، تحرٌر الرجل و المرأة و األرض و الفرد ،و

له  األّمة ووسٌلته سّد أبواب العلم فً وجهها حتى ٌتمّ  ؼاٌته استؽبلل االستعمار الخارجً الذي

 .1ومن االستعمار الداخلً الذي ؼاٌته تشوٌه محاسن اإلسبلم" استؽبللها ،

  

ٌّة العلماء ٌدخل ض       ٌّة عند جمع رة فهذه األخٌرورة فً تحدٌد مفهوم األّمة،إن مفهوم الحر

ٌّة التً تحٌل إلى  و تبسط تحققه ده،وجو حسبهم  كٌان ٌرتبط بظروؾ تهٌؤ القدرة وأوالها الحر

..(ال تستطٌع أن تضع أمرا لنفسها فكٌؾ ألّمة المؽلوبة على أمرها ).اعلى اّتخاذ القرار "ف

عّما تقّرره  تستطٌع أن تضعه لؽٌرها ، وال تستطٌع أن تدافع عن نفسها فكٌؾ تستطٌع أن تدافع

ٌّتها فكٌؾ ٌعتمد علٌها فًعلى نفسها فطع أن تعتمد مع ؼٌرها،وهً لم تست  ً داخل

ٌّتها.. العام والً وهران فً رسالته إلى الوالً اإلبراهٌمً من طرؾ ،و قٌل فً البشٌر 2"خارج

 األنشطةالعام ، ولكّنه أصبح المحّرك لكل إن اإلبراهٌمً لٌس فقط محّركا للضمٌر الفرنسً:"

ٌّة ذات الطموح المضاد  ٌّة المحل ٌّاس و أي طموح مضاد لفرنسا أسبق و أوكد من  3لفرنسا"الس

ٌّة و االستقبلل ، كما قٌل عن اإلمام الرئٌس" كتؾ بوضع إن صاحب الشهاب لم ٌطموح الحر

ٌّةمنهاج لتحرٌر الجزائر و بل دفعه إٌمانه بؤن  كما رأٌنا، استقبللها على أركان قٌمها الّذات

را تعتمده عند استقبللها ،دستورا لها دستوفوضع  استقبلل الجزائر آت بحول هللا و فضله،

ٌّا قائما على األصالة و المعاصرة بعنوان  )أصول الوالٌة فً اإلسبلم( وهو جمهورٌا دٌمقراط

ٌّادتها بٌدها،وذلك  ٌتضّمن أعلى ما تنادي به الشعوب  فً مجال الحكم، وهو أن ٌكون أمر س

ٌّة،و مراعاة حقوق اإلنسان ،و األمن و  امة و الوحدة،و التضامن و العدل الكرفً كنؾ الحر

اقتبسه من خطبة الخلٌفة األول لرسول هللا صلى هللا علٌه و سلم أبو بكر الصدٌق رضً هللا 

ٌّام الّدولة الحرٌّ 4عنه" حلقاتها عن األخرى إذ  ة بؤنواعها و التً ال تؽنً إحدى، فمن أركان ق

 . و سبب فٌه العبلقة بٌنها عبلقة سببٌة  فتحرٌر األرواح أصل لتحرٌر األبدان

 

 

                                                           
.8،صالمرجع السابق  1 

.198،199،ص1الشٌخ عبد الحمٌد ابن بادٌس ،جعبد الحمٌد ابن  بادٌس،آثار  2 

.19،ص5أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 3 

96شٌبان ،مقّدمة مجلّة الشهاب،صعبد الرحمن  4 
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 الجماعة:2-1-5

لما كانت الجماعة هً التً تحّدد شكل مجتمعها الثقافً و االجتماعً و االقتصادي ،بما     

ٌّة ،كانت العناٌة بها والعمل على تحقٌقها  ؼاٌة   تحوزه من صبلحٌات كفلها لها قانون البشر

ٌّة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ،و التً ع   من عوامل النهضة ّدتها عامبلمن ؼاٌات جمع

ٌّادتها ،ومواكبة ركب الحضارة معإلى" سعتف األمم  العمل على النهوض بالجزائر السترداد س

المالكة زمام أمورها ،الّساعٌة إلى ما فٌه سعادتها  و مجدها ،وكانت الوسٌلة إلى تحقٌق ذلك 

ٌّة العلماء بؤمانة و كفاءة..." هو اإلصبلح الّدٌنً و االجتماعً التً اضطلعت به جمع
1 

لة مسؤ أدرك العلماء أّن تطّور الجماعة كفٌل بؤن ٌضمن حٌاة أفضل على جمٌع المستوٌات ألن 

لذا عملوا على رفع سقؾ طموحاته  المجتمع وؼاٌاته،أو االنهٌار متوقّفة على إرادة تطّور ال

 .وتحدٌد أهدافه

 

لعل أول خطوة نحو النهضة التً تإّدي إلى الحضارة ،و أّول خطوة فً طرٌق الحضارة      

ٌّة لتحقٌق هذا إنما هً تكوٌن اإلنسان ، وربط أفراد المجتمع فً شبكة من العبلقات االجتماع

رسوله،وإذا مسلمون بمقتضٌات إٌمانهم باهلل وإنما ٌنهض الالهدؾ المشترك،ٌقول ابن بادٌس:"

        تتشاور لهم جماعة منظمة تفّكر و تدّبر وكانت لهم القّوة ،وإّنما تكون لهم قّوة إذا كانت 

 .2و تتآزر)...("

تها مسٌراضمان استقرار الشعوب و استمرارٌة أدرك العلماء معنى الوحدة و التضامن فً       

فة إلى الوحدة فً الكلمة و الموقؾ بٌن جمٌع من شملتهم الثقاؼٌر ما مّرة نحو التطّور،لذا دعوا 

ٌّة،و قد جعلو ٌّة اإلسبلم من جملة  و هذا الذي ٌفّسر موقفهم ز النهضة،ها ركٌزة من ركائالعرب

المؽرب العربً ،ٌقول بقضاٌا  ذا الذي ٌظهر اهتمامهموه القضاٌا التً تهّم العرب و المسلمٌن،

التقاطع الذي خصوصا و على الشرقٌٌن عموما هذا  :"طالما نعٌنا على المسلمٌناإلبراهٌمً

ٌّرهم لقمة صائؽة للمستعمرٌن ، وطالما شرحنا للمسلمٌن  شّتت شملهم، و فّرق جامعتهم،و ص

دٌنهم،وأقمنا لهم األدلّة ،وضربنا لهم  أسباب التواصل و التراحم و التقارب الكامنة فً

 تّر تتوالى فٌتمارون بها و صٌحااألمثال،وسقنا لهم المثبلت ،وجلونا العبر،و كانت نذر الش

                                                           
.6،ص1أحمد طالب اإلبراهٌمً ،،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 1 

.196،ص1بادٌس،جعمار طالبً،آثار اإلمام عبد الحمٌد ابن  2 
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لفرقة ،ّفا1الضحاٌا تتوالى فٌصّمون عنها ،و الزمن سائر،و الفلك دائر،وهم فً ؼفلة ساهون..."

ًّ بحزمته الهً أصل كل شّر،وو الشتات   ضعٌؾ حٌن ٌنفرد،وقد صدق من قال:عود محم

 .2فإذا تفّرق كان بعض نباح"          "صوت الشعوب من الزئٌر مجّمعا     

 

أقل من اإلّتحاد  فبل، الّتكاتؾً مواجهة االستدمار سوى الوحدة وف إذن  ال حٌلة للعرب      

  الوحدة اّسة إلى والمصائب ؼالبا ما تجمع المصابٌن ،فٌصبحون بحاجة م ،فً الكلمة و الرأي

   أٌنقم مّنا االستعمار أن  نتناصر بالكلمة وهو سبلح المؽلوب،ونتعاون باألقبلم ":البشٌرٌقول 

ٌّة العتاد المسلوب ،و تتعاطؾ مّنا األرحام وذلك أٌسر مطل وب،إن صّح ذلك مّنا فبل و هً بق

السباع الضارٌة على والزال عصبا جردا ،إّننا ال نلومه إاّل إذا لمنا رضً و ال حضً، 

  ،وسوادا فً لونه  وإّنما نلوم أنفسنا أن ال نكون شوكة فً لهاته،ونؽصا فً شهواته االفتراس

ولو كّنا ذلك ألنصفنا و انتصفنا  وخذالنا فً عونه، وضٌاعا فً صونه، و كسادا فً كونه،

ٌّة،، 3ألنفسنا منه..." ٌّة الفلسطٌن ٌّة القض ٌّة نصوسعت جاهدة ل لم تنس الجمع رتها باعتبارها قض

ٌّة فلسطٌن محنة امتحن هللا بها ضمائركمقال اإلبراهٌمً:" ،كل العرب        أٌها العرب إّن قض

    ووحدتكم،و لٌست فلسطٌن لعرب فلسطٌن وحدهم وإّنما هً للعرب كلّهم و هممكم و أموالكم

ٌّات والخطابٌات ،وإّنما ت          العزم والتصمٌم نال بو لٌست حقوق العرب فٌها تنال بالشعر

ٌّة و أنصارها مصّممون فقابلوا التصمٌم بتصمٌم أقوى منه ،و االتحاد والقّوة   إّن الصهٌون

إّن فلسطٌن هً ودٌعة محّمد  أٌها المسلمون  أٌها العرب ،)...(  وقابلوا االتحاد باّتحاد أمتن منه

أعناقنا،فلئن أخذها الٌهود مّنا و نحن عصبة إّنا عندنا ،وأمانة عمر فً ذّمتنا ،وعهد اإلسبلم فً 

ى مقّوم رئٌس من مقّومات المسجد األقص، ففلسطٌن أمانة عند المسلمٌن ،و  4"إذن لخاسرون

ٌّة  ٌّة الفلسطة اإلسبلمٌّ الهو ٌّة واجب محّتم على و االلتفاؾ حول القض كل من ٌؽار على ن

ٌّة فاألمر ٌتعلّق بحفظ الهّوٌةمٌن المسلاإلسبلم و ٌّة اإلسبلم و فً هذا ٌرى ،و الشخص

ن الفرقة و االنقسام ألن أعداء األّمة فً رة اعتماد المنهج الوحدوي بعٌدا عاإلبراهٌمً ضرو

ٌّاسة فّرق تسدكل عصر         و على الشباب اعتماد القاعدة القرآنٌة  ،و مصر اعتمدوا س

                                                           
.79عبد الملك بو منجل،النثر الفنً عند البشٌر اإلبراهٌمً،ص 1 

.189،ص5أحمد البشٌر اإلبراهٌمً،آثار اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 2 

71،صنفسه  3 

.74،75،صنفسه  4
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إّن النقطة التً ابتدأ منها و التماسك "حدة رقة واالنقسام داء دواإه الوالفف( إنما المإمنون إخوة)

ٌّنوه لنا كما  ٌّن الشٌطان لئلنسان سوء ببلإنا و شقاإنا هً أّنهم أرادونا على االنقسام،و ز ٌز

 فوّسعوا شقّة االنقسام بٌننا بؤموالهم و أعمالهم و آرائهم و علومهم  و انقسمنا ، فؤطعناهمعمله 

    تب الكاذا السبٌل و لم ٌؽفلوا األستاذ وإاّل حشدوها فً ه و لم ٌتركوا أداة من أدوات التقسٌم

حتى بلؽوا الؽاٌة  فً تقسٌمها شٌعا و دوال و ممالٌك و الراهب و المرأة والتاجر والسمسار 

أصبحنا فً درجة من الضعؾ المادي و الضعؾ قد بلؽوا من تقسٌمنا ما ٌرٌدون و)...(أّما و 

ل أول نقطة ٌجب أن نبتدىء منها السٌر ،هً أن نكفر بهذا العقلً  )...(فؤول واجب علٌنا ب

االنقسام و نكفر علٌه بضّده و هو الوحدة الشاملة لجمٌع األجزاء)...(و لنعتصم باألمر المٌسور 

أوضاعها و لنطمس هذه الحدود الفاصلة و لٌرتفق د التعلٌم و مناهجه و التجارة وو هو أن نوحّ 

و االجتماع،و إذا ما أرادت الشعوب العربٌة   م داء دواإه الوحدةإّن االنقسا ،1بعضنا ببعض..."

ٌّة، اٌة العروبة و اإلسبلم الفبلح فبل مفّر لها من التوّحد تحت ر  "ٌجب أن تتضافر الجهود العرب

صال فإّن بٌن الطرفٌن بعدا بعٌدا،فً الثقافة و التفكٌر و االتعلى إلحاق آخر قافلتهم بؤّولها 

الحٌاة وأوضاع االجتماع ،وإّن هذا التباعد هو أقوى أسباب ،وفهم الثورة و أسباب  بالعصر

،تدل على  الجماعة فً الؽالب األعم هً وصؾ لشبكة قائمة من العبلقات،ف  2بٌنهم" الّتنافر

 ارتباط مثل القرابة و التراث الّثقافً و القٌم و األهداؾ المشتركة.

ٌّة من أهّم        ٌّة الوطن ٌّة تعتبر الهو ٌّة ،ولقد أولتها الحكومة الجزائر ٌّة الجزائر مواثٌق الشخص

ٌّة قبل االستقبلل وبعده ،فقد جاء فً بٌان أّول نوفمبر  م فً ماّدته األولى 1954بالػ األهم

ٌّة بكونها ٌّة ضم تحدٌد للهو حدة شمال إفرٌقٌا فً داخل و ضمن ون إطار المبادىء اإلسبلم

       ٌتجّزأ من المؽرب العربً جزء ال -الجزائر-كما أّنها ،ًالطبٌعً العربً اإلسبلمإطارها 

ٌّةو تراثها هو التراث الرّ  ٌّة اإلسبلم فالشعب الجزائري المتعلّق بحضارته  ،ائع للحضارة العرب

ٌّة الماجدة ،مازال " 3العالم العربًٌنتمً إلى  إّن الّشعب الجزائري جزء ثمٌن من األّمة العرب

،و من ثّم فهو رأس مال العرب ٌجب أن  بة كؤقوى ما ٌكون االحتفاظمحتفظا بخصائص العرو

ٌّة العظٌمة،مازال محٌحافظوا علٌه ،وهو كذلك جزء له قٌمته   تفظا بشعائره من األّمة اإلسبلم

   الكرٌمة السمحة،و من ثّم فهو رأس مال عظٌم للمسلمٌن،ٌجب علٌهم متصلّبا فً عقائده 
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.54،ص5،جٌنظر، نفسه 3 
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 .1أن ٌنظروا إلٌه نظرة األخّوة المقتضٌة للنجدة و النصرة" –حٌثما كانوا  -

 

ٌّة المتمّثلة فً جمعٌّ        اإلسبلم  ة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن هوإن شعار الحركة الوطن

ٌّة التً ال سبٌل    دٌننا  ٌّة الجزائر ٌّة لؽتنا ،و الجزائر وطننا،و هً مقّومات الشخص و العرب

ٌّون ال ٌفّرقون عادة بٌن اإلسبلم كدٌن ووحً جاء لهداٌة الناس أجمعٌن للحٌاد عنها،فالجزائر

ٌّة ،فالعروبة عندهم تعنً اإلسبلم، و اإلسبلم ٌعنً العروبة كما ٌعتبر ، وبٌن العروبة كقوم

فهو الذي ربط الجزائرٌٌن  التارٌخ العربً اإلسبلمً أحد مكّونات ضمٌر الشعب الجزائري،

فٌستلهمون منه العبر و الدروس،و ٌتطلّعون  الّسارة و الحزٌنة، بذكرٌات ماضٌهم و أحداثه

ٌّة  ،فبفضله إلى مستقبل أفضل  ٌّة العربٌة و بالوطنٌة الجزائر ٌّة القوم بل بد من التشبث بالهو

ٌّة  ٌّة و القوم ٌّة الدٌن     حتى ٌكون واضحا عند كل شاب جواب سإال من أنا ؟ألن ضٌاع الهو

ٌّة  ٌجعل   2المسار خبط عشواء و ٌإّدي إلى العبث و الفوضى و الضٌاعو الوطن

 

 شروط النهضة عند مالك بن نبً:1-1

ٌّة ،و ال      ٌرى مالك بن نبً أن مشكلة كل شعب هً فً الحقٌقة فً جوهرها مشكلة حضار

ٌّة  ما كان أن ٌحل مشكلته ما لم ٌرتقٌمكن البتة ألي شعب مه       بفكره إلى األحداث اإلنسان

 .ما لم ٌتعّمق فً فهم العوامل التً تبنً الحضارات أو تهدمها و

 

 توّفر مكّونات الحضارة1-1-1

لكً تتحقّق الحضارة و النهضة ٌجب لؤلّمة أن توفّر لها عناصرها التً تتمّثل حسبه فً       

"ٌقتبس من ٌجب على العالم اإلسبلمً أن وفٌها ثبلثة أشٌاء،اإلنسان و التراب و الوقت

 الكٌمٌائً طرٌقته فهو ٌحلّل أّوال المنتجات التً ٌرٌد أن ٌجري علٌها بعد ذلك عملٌة التركٌب 

فإذا سلكنا هنا هذا المسلك قّررنا أّن كل ناتج حضاري تنطبق علٌه الصٌؽة  التحلٌلٌة 

 3اآلتٌة:ناتج حضاري=إنسان+تراب +وقت"

 
                                                           

.141،ص4،جالمرجع السابق  1 

.1995جوان 11-114،6ٌنظر،أسعد السحمرانً ، الشباب فً فكر اإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً،البصائر،ع 2 

.44ك بن نبً ،شروط النهضة،صمال 3 
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ٌّة فً عمله اإلصبلحً فالتؽٌٌر إن مشروع بن نبً ٌعتمد على اإلنسان :اإلنسان كركٌزة محور

ٌّا عبر تؽٌٌر نفسه  واالرتقاء بها إلى مصاؾ اإلنسان الهادؾ ٌجب أن ٌنطلق منه شخص

ٌّة المتحّضر فهو  قٌادة عملٌة البناء التً تفضً الحقا إلى الحضارة ل الوحٌد الذي ٌملك الصبلح

ٌّر هللا إّن هذا لقوله تعالى " ٌستند بن نبً فً ٌّروا ما بأنفسهم"ال ٌغ ما بقوم حّتى ٌغ
فاإلنسان ،1

الهدؾ و هو نقطة البدء ،ألن مشكلة العالم قاطبة هً مشكلة أفكار ، و اإلنسان هو الذي هو 

 ٌملك عالم األفكار الذي ٌقوده إلى اكتشاؾ إنسان الحضارة.

لحدٌث عن التراب فً هذا لحضارة عند بن نبً ، و ا:هو المكّون الثانً من مكّونات االتراب-

ٌّة ،و قٌمة التراب هنا تستمّد من قٌمة مالكٌه ،فحٌنما  المقام إّنما ٌعنً به التراب كقٌمة اجتماع

ٌمة التراب ثمٌنة و العكس بالعكس،فقٌمة تكون قٌمة األّمة مرتفعة ، وحضارتها متقّدمة تكون ق

ٌّة و اجتم ٌّة،أي أّنها تشّكل معنى أٌضا.التراب إذن قٌمة ثقاف  اع

مالك بن  نبً فً هذا المجال من معنى الحدٌث النبوي الشرٌؾ )نعمتان  ٌقتربالوقت:  -

وقت ٌنبؽً أن ٌفضً إلى عمل مؽبون فٌهما كثٌر من الناس ،الّصحة و الفراغ(،فاستهبلك ال

اإلنتاج ،و هو معنى الحٌاة وٌربط الرجل فكرة الزمن بالّتارٌخ فهو الكفٌل بالّتؤثٌر و ،نافع 

 الحاضرة.

ٌّة:2-2-2  االستقالل الفكري و البعد عن التبع

ٌّة       ٌّة تتناسب مع البٌئة ٌذهب مالك بن نبً إلى ضرورة ابتداع بدائل فكر و مناهج علم

ٌّة،  ،وتطبٌقه على الحضارةاستنساخ كل ما عند الؽرب األوربًفبل ٌمكن اإلسبلم

ٌّة نمطها و أسلوبها و خٌارها،و خٌار العالم الؽربً ذو األصول  فلكل حضارة:"اإلسبلم

ٌّة قد جنح بصره إلى ما حوله مّما ٌحٌط به ٌّة الوثن نحو األشٌاء،بٌنما الحضارة  :الّرومان

ٌّة عقٌدة التوحٌد المتصل بالرسل سبح خٌارها نحو التطلّع الؽٌبً  ، وما وراء اإلسبلم

استٌراد الحضارة و نقلها من بلد إلى آخر ، ألن ال ٌمكن  وعلٌه 2":نحو األفكارالطبٌعة

الحضارة حسبه إبداع و لٌس تقلٌد  فبعض القٌم ال تباع و ال تشترى ، و من هذه القٌم نجد 

                                                           
.11سورة الرعد، اآلٌة  1 

مالك بن نبً ،مشكبلت الحضارة،مشكلة األفكار فً العالم اإلسبلمً ،تقدٌم عمر مسقاوي،تر:بسام بركة و أحمد شعبو،دار 1 
.7،ص1988،الفكر،دمشق،  1ط  
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لذا نجد الرجل ٌرّكز على  أو ٌستورد،ٌشترى  الحضارة التً تعّد إنجازا ال ٌمكن أن ٌوهب أو

ٌّة فهو حسبه ّثه حّثا على الٌحو  اإلنسان المسلم و هو فً هذا ٌتفق تماما  ،جوهر الحضارةفعال

ة وتكٌٌفه مع الواقع االجتماعً و الثقافً لؤلمّ الجمعٌة الذٌن ٌرون أن نقل العلم مع فكر علماء 

ٌّةأولى و أوكد من االنتقال إلٌه  األفكار لست منفصلة ف"و بالّتالً فقد الكثٌر من مقّومات الهو

تجري كلّها على األرض حتى ال ٌقة مثل أفبلطون بل إن ملحمتها عن عالم األشخاص على طر

 1مؽامرة صاحبها فصبل تاّما"من تجرٌد أن نفصل مؽامرة فكرة عن تمكننا مهما تحرٌنا 

ٌفقد عالم دار ما فٌه من األفكار فهو عندما فبل ٌقاس ؼنى المجتمع بما ٌملك من األشٌاء بل بمق

 فكار و العكس ؼٌر صحح.األشٌاء ٌستطٌع إعادة بناءه باأل

 

 الفكرة الدٌنٌة:2-2-3

ٌرى أن  تشكٌل الحضارة و تحقٌق النهضة إذال ٌؽفل مالك بن نبً الجانب الّدٌنً فً     

ٌّة تتدّخل بطرٌقة أو بؤخرى فً التركٌبة المتآلفة لحضارة ما" ٌّة الفرد فً الفكرة الّدٌن فنفس

ٌّة تلك التً تعّد جزءا من طبٌعته ، وهو ما جعل علم  ٌّة مفعمة بالّنزعة الّدٌن المجتمعات الّتارٌخ

ًّ االجتماع ٌقول  ،وهو بذلك ٌحّدد جانبا من األساس النفسً  فً تعرٌؾ اإلنسان بؤّنه حٌوان دٌن

ٌّته الخاّصة على هذا األساس" العام فً أفراد النوع ،و كل فرد ٌبنً شخص
2. 

ٌّة هً ركن من أركان الحضارة عند مالك بن نبً فهو ٌرىالإن  أن تطّور  ظاهرة الّدٌن

ٌّة مرّده انطبلقهما من الف ٌّة أو حّتى المسٌح ٌّة التً تطبع الفرد الحضارة اإلسبلم كرة الّدٌن

ٌّنة ، فالحضارة ال تنبعث كما هو مبلحظ و المجتمع بطابعها الخاص ، و توّجهه نحو ؼاٌات مع

ٌّةإاّل  ت عن أصلها الّدٌنً الذي بعثها أن نبحث فً حضارة من الحضارا" و ٌنبؽً بالعقٌدة الّدٌن

ٌّة ، و فً البوذٌّ فً و لعلّه لٌس من الؽلو فً شًء أن ٌجد الّتارٌخ  ة بذور الحضارة البوذ

ٌّة " ٌّة نواة الحضارة البرهم البرهم
3 

ٌّة التً كانت أفول حضارة من الحضارات ٌرجع أساسا إلى تخ نّ إ       ٌّها عن فكرتها الدٌن ل

ٌّة حلقات مّتصلة تتشابه أطوارها مع سبب سعٌها " و من هنا نستطٌع أن نقّرر المدنٌات اإلنسان

                                                           
.115مالك بن نبً ،  الصراع الفكري فً الببلد المستعمرة،ص 1 

.64،ص نفسه  2 

.59،صنفسه   3 
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ٌّة ،ثّم ٌبدأ أفول ٌّة و المسٌح ٌّة اإلسبلم بعد أن تفقد ها بتؽلٌب جاذبٌة األرض  علٌها أطوار المدن

 .1الّروح ثّم العقل"

     ي ٌقوم بدور المرّكب بٌن عناصر الحضارة الثبلث اإلنسان و الزمان الدٌن هو الذ        

و التراب ،كتب مالك بن نبً عن أثر العقٌدة الدٌنٌة فً بناء الحضارة ، و بما أن العالم 

 اإلسبلمً قد دخل مرحلة ما بعد الحضارة منذ عصر ابن خلدون أو عصر ما بعد الموّحدٌن 

ٌّة ، و هو ما لم تقم به بعض حركات اإلصبلح فالمطلوب  إلحداث البحث  هو الدفعة الّروح

ٌّةالتً انطلقت مباشرة  إلى مرحلة العقل مما تسّبب فً تخّطً مرحلة جوهر
أّما فً ما ٌخص ، 2

ٌّة فهً ال تنفّك عن ؼٌرها من الحضارات"ومن المإّكد أّنه عندما نتنا ول الحضارة اإلسبلم

ٌّة التً دخل فً اّطرادها بالضرورة عامبلن أن ٌ ة فبل بدّ الحضارة اإلسبلمٌّ  هما:الفكرة اإلسبلم

،الّدٌن 3الفكرة"مسلم الذي هو السند المحسوس لهذه هً أصل االّطراد نفسه ،و اإلنسان ال

ٌّة التركٌب بٌن عناصر الحضارة ا       لثبلثة اإلنسان عنصر ال ٌمكن االستؽناء عنه فً جزئ

كٌسرلٌنج و ال الذي ٌمنح النفس مبدأ الشعور بتعبٌر  ،إذ ٌلعب دور المإّثرو التراب والوقت

 ٌمكن لعناصر الحضارة أن تعمل بمعزل عن الّدٌن فهو العنصر الجوهري فً عملٌة التركٌب 

 .4و هو حسب العبارة الشائعة صالح لكّل زمان و مكان

ٌّة حسب مالك بن نبً هً التً تملك          القدرة على التحّرر من األمراض إن الفكرة الدٌن

ٌّة  ، و هً التً تدفع المجتمع قدما فً سبٌل التح هً التً تهّذب ّرر و التطّور ،فاالجتماع

ٌّن ت وهً حٌنما "صبح معه الحٌاة ذات داللة ومعنىسلوك الفرد بمنحها إٌاه الوعً بهدؾ مع

ذ تكون قد مّكنت لبقاء نئ،ومن طبقة إلى أخرى ،فإنها حٌلهذا الهدؾ من جٌل إلى جٌل تمكن 

 .5دوامه ،وذلك بتثبٌتها و ضمانها الستمرار الحضارة "المجتمع و

 

ٌّة2-2-4   الموازنة بٌن أفكار بن نبً و أفكار الجمع

ٌّة العلماء المسلمٌن    امّما سبق ذكره ٌمكن القول أن مالك     ٌّتفق فً الكثٌر من النقاط مع جمع

ٌّة التً ٌجب قطعها فً  الجزائرٌٌن فً مسؤلة الحضارة و شروطها و كذا الخطوات الضرور

                                                           
.78،79،ص المرجع السابق  1 

.1999-11-14،6محّمد دّراجً  معالم منهج حضاري فً تفسٌر القرآن عند مالك بن نبً،البصائر،ع 2 

.66مالك بن نبً ،شروط النهضة،ص 3 

.58،صنفسه  ٌنظر  4 

.71صنفسه،  5 
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    معانٌه لى ٌجب أن تتمّثل فً اإلصبلح بكل ،فهو ٌإمن مثلهم أن الخطوة األوهذا المضمار 

كانوا إّن العلماء الجزائرٌٌن فً هذا ٌقول الرجل:"وٌعته اإلصبلح  الّدٌنً والثقافً و فً طل

ٌّاسٌٌن حٌن دعوا إلى اإلصبلح  ٌّة إلى أقرب إلى الّصواب من الس ،بمعنى دفع النفس اإلنسان

للعقل الجزائري  و قد كانت هذه الخطوة بمثابة المحّرك الرئٌس1حضٌرة اإلسبلم من جدٌد "

ٌّة  ٌّة،كما وجد فً أفكارها النوامٌس الفضاء الذي ٌتكلّ الذي وجد فً هذه الجمع م فٌه بكل حر

 التً تنٌر له الدروب المظلمة .

 

هللا  إنّ انطلق مالك بن نبً من نفس الخطوة التً انطلق منها العلماء و هو اآلٌة الكرٌمة "       

ٌّر  ٌّروا ما ال ٌؽ  هما ٌجب أن ٌكون بالتؽٌٌر،فالمنطلق عند كل2ٌؤنفسهم "بما بقوم حّتى ٌؽ

نوع  دعوة إلى  كما ٌبدوتقال إلى تؽٌٌر حال المجتمع،وهو أي تؽٌٌر ما باألنفس ثم االن الّداخلً 

ٌّة ٌّة فً الّدراسات ما بعد الكولونٌال ، ومن  من النقد الّذاتً الذي احتل فٌما بعد مكانة محور

ٌّة لبلستعمار الذ ٌ  األمراض التً وجب عبلجها فً نفوس الجزائرٌٌن ،هو مرض القابل حّمل ي 

ٌّة مكوث المستعمر طوٌبل  ٌّة و مالك بن نبً المواطن الجزائري مسإول فٌه كل من علماء الجمع

ٌّاسٌٌن و ال من أفعالهم بل هو من الّنفس ذاتها التً  فً هذه الّدٌار"االستعمار لٌس من عبث الس

ى إلى تدّخل أدّ  اداخلٌا عبلجمما استدعى 3تقبل ذّل االستعمار و التً تمّكن له فً أرضها "

ٌّة العلماء المسلمٌنعاجل من جم التً وضعت ٌدها على الّداء فوجدت الّدواء فً تؽٌٌر ما  ع

ٌّة  لتخلص من االستعمار ٌقتضً التحّررا وخلصت إلى قاعدة مفادها أنّ ،سبالنف من ثقافة القابل

ر  ٌّز اإلنسان المستعم  ٌّة ،و مرّكب النقص الذي م مالك بن و فً هذا ٌقول لبلندماج وعقدة الّدون

ٌّون أقرب هذه الحركات إلى نبً :" و قد كانت حركة اإلصبلح التً قام بها العلماء الجزائر

ما بقوم  رال ٌؽٌّ إّن هللا النفوس ،وأدخلها فً القلوب إذ كان أساس منهاجهم األكمل قوله تعالى )

ٌّروا ما بؤنفسهم   فً سلك اإلصبلح فً(،فؤصبحت هذه اآلٌة شعار كل من ٌنطرح حّتى ٌؽ

مدرسة ابن بادٌس ،وكانت أساسا لكل تفكٌر ،فظهرت آثارها فً كّل خطوة و فً كّل مقال 

  ،4و منهاجا" حّتى أشرب الشعب فً قلبه حّب التؽٌٌر فؤصبحت أحادٌثه تّتخذها شرعة 

                                                           
.58،ص المرجع السابق  1 

.11سورة الرعد،اآلٌة رقم  2 

.11النهضة،صمالك بن نبً شروط  3 

.15،صنفسه  4 
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ٌّة العربمعهم فً ضرورة العودة إلى األصولٌّتفق  كما ٌّة ٌّة األم،أي إلى الحضارة اإلسبلم ازٌؽ

ٌّزة      للشعب الجزائري ،فالحضارة تتحق  فً نفس البٌئة و ال ٌمكن نقلها أو االنتقال إلٌهاالمم

ٌّة إنما ٌكون فً نفس أن تكوٌن الحضارة كظاهرة اجتمو إّنه لتفكٌر سدٌد ذلك الذي ٌرى " اع

ٌّة ،ولسان الشروط التً ولدت فٌها الحضارة األولى ،كان هذا صادرا عن عقٌدة الظروؾ و قو

ٌّة" ٌستمّد من سحر القرآن تؤثٌره ،لٌذّكر الناس بحضارة اإلسبلم فً عصوره الّزاه
1. 

 

ٌّة العلماء  مالك بن نبً ٌلتقً و            أهّم   مااعتبارهالفكر بما ٌتعلّق بالعلم و فً مع جمع

ب أصناما فً مقابل الجهل الذي ٌوّرث الضعؾ و الهوان ،و ٌنصّ و أولى خطوات اإلصبلح 

ٌّة على الفترة التً من المعروؾ أن القرآن الكرٌم قد أطلٌصعب التخلّص منها " ق اسم الجاهل

 كانت قبل اإلسبلم ،و لم ٌنفع لهم شعر رائع ،و أدب فّذ من أن ٌصفهم القرآن بهذا الوصؾ 

 صرالخالٌة من كّل عن لم ٌكن ٌحوي سوى الّدٌباجة المشرقة ألن التراث  الثقافً العربً 

ٌّة ،فإّن اخبّلق أو فكر  ٌّة فً نظر اإلسبلم جاهل ٌّة عمٌق ،و إذا كانت الوثن  لجهل فً حقٌقته وثن

ٌّة فلم ٌكن من باب الصدفة ألّنه ال  ٌؽرس أفكارا بل ٌنّصب أصناما ،وهذا هو شؤن الجاهل

ٌّة ساذجة)...(ومن سنن هللا فً خلقه أّنه  ٌّة وثن تؽرب  عندماالمحضة أن تكون الّشعوب البدائ

ن اإلصبلح والمصلحون من العلم الصحٌح تمكّ  فبنشر 2العكس صحٌح"الفكرة ٌبزغ الصنم و

ٌّة بكلاإلمساك بمقالٌد  ٌّة الصحٌحة التً  النهضة الجزائر معانٌها ،و ذلك باألفكار اإلسبلم

م ،الذٌن ،و المتمّثلة فً األولٌاء الّصالحٌن مّمن قضوا نحبهاألصنام  التً ن صبت قبلها  حّطمت

كانت تقصدهم األنفس الجاهلة ملتمسة العون،و البركات ،و الحروز الباطلة  معتقدة فٌهم 

 اإللمام بالؽٌب .

 

ٌّة فً قولها أن تحرٌر العقول و األذهان أسبق و أوكد من تحرٌر  كما ٌّتفق مع         الجمع

ال معنى لتحرٌر بدن  ،إذ 3أخرجوا المستعمر من أنفسكم ٌخرج من أرضكم"حٌن ٌقول:" األبدان

ٌّة و ٌجعله قاببل لبلستعمار ٌملك عقبل عبدا   "و لٌس ٌنجو شعبٌدفعه دفعا نحو التقلٌد و التبع

من االستعمار و أجناده ،إاّل إذا نجت نفسه من أن تّتسع لذّل مستعمر،وتخلّصت من تلك الّروح 

                                                           
.15،صالمرجع السابق  1 

.18،صنفسه  2 

.55،صنفسه   3 
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ٌّة  –تصّور البعض كما ٌ -التً تإّهله لبلستعمار ،و ال ٌذهب كابوسه عن الشعب  بكلمات أدب

ٌّة ،وإّنما بتحّول نفسً ،ٌصبح معه الفرد شٌئا فشٌئا قادرا  على القٌام بوظٌفته أو خطاب

ٌّة  ة لبلستعمار،و بالّتالً لن جدٌرا بؤن نحترم كرامته ،و حٌنئذ ٌرتفع عنه طابع القابلٌّ االجتماع

ٌّة تنهب ماله ،وتمتّص دمه ،فكؤّنه ٌقبل  ٌّر وضع حاكمٌه حكومة استعمار بتؽٌٌر نفسه قد ٌؽ

بكبلكله على قلوب  ثابة الوثن الذي  ٌقٌم ،إّن االستعمار بم1تلقائٌا إلى الوضع الذي ٌرتضٌه "

 من أصوله. سبٌل للّتحّرر إاّل باقتبلعهالجزائرٌٌن وال 

  

فً هذا قد بدإوا عملهم  ،و (عطىؤخذ و ال ت  الحقوق ت   ؼرس العلماء فً النفوس مبدأ )       

ة التً تنبعث معها بوادر النهضة الجانب من إصبلح اإلنسان نفسه ،و تزوٌده بالّروح العلمٌّ 

ٌّة تتمحور أساسا  حول بحث الحلول الموصلة الكبرى، إلى  من خبلل بث مواضٌع  ذات أهم

قد كّنا إذ ذاك إذا ما خلصنا و لبّر األمان حتى أصبحت هذه المواضٌع حدٌث العام و الخاص"

ٌّة لى إ سمرنا نتحّدث حدٌث )الؽشٌم ( ولكّنه لٌس عقٌما ،إذ هو ٌدور حول الشإون االجتماع

ٌّة ،و تطهٌر األخبلق ،و العادات و مستقبل  واستخدام رإوس األموال  المرأة ، كالتعلٌم و الترب

   الجزائري ،و لكّل سعً أثره من هذه الكلمات قٌمتها فً الوسط   )...(فقد أصبحت لكّل كلمة

و إن قّل إذ هو ٌساهم فً بناء التقّدم و النهضة ،تماما كما تساهم القّشة الصؽٌرة فً بناء عّش 

 .2"الطٌر فً الربٌع

 

أدلى مالك بن نبً بدلوه فً مسؤلة األدب ،وضرورة توجٌهه نحو ؼاٌات تخدم الّصالح       

،و بالتالً المساهمة  و تسهم فً بعث الفكر الجزائري الذي مكث طوٌبل فً سبات عمٌقالعام 

ٌّات فً بناء النهضة ،بدل التؽّنً باألشخاص و ا ٌّة"و بالتالً العودة إلى لجمع و لم ٌتخلّؾ الوثن

األدب الجزائري عن الّركب فقد بدأ ٌصّور تقّدم الببلد فً قصائد جّدد فٌها نشاطه بعد ركود 

 .3ربٌع الّصنم " طوٌل ،كانت تلك القصائد تؽّنً ربٌع النهضة ،أي ربٌع الفكر ال

   م  1916اإلسبلمً عام اة المإتمر الذي نشب بٌن بن نبً و الجمعٌة ؼدالخبلؾ رؼم و      

ٌّة الخاّصة باالنتخابات  ٌّاس ٌّة نفسها فً القضاٌا الس حسب و ما تمّخض عنه من إقحام الجمع

                                                           
.11ة،صمالك بن نبً شروط النهض   1 

.11،صنفسه  2 

.11،صنفسه  3 
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المجتمع ل فً  إصبلح منظومة فً حٌن كان علٌها  المضً قدما فً مشروعها المتمثّ  مالك،

ٌّة مّتخذة من العلم و التربٌة و األخبلق مرتكزات لها ،مّما ولّد حالة من العودة  الجزائري الّثقاف

ٌّات القدٌمة  بتعبٌره من خبلل إٌمانها بما تفرز عنه صنادٌق االقتراع ،بل من خبلل  إلى الوثن

ٌّة ،دعت إلٌهإٌمانها أصبل باالنتخابات المزعومة التً  النقد كّل هذا  مع ا الحكومة االستعمار

ٌّة فً تشكٌل جانب كبٌر من العقل  البّناء فً نهاٌة المطاؾ ،إاّل أّنه ال ٌنكر فضل الجمع

ٌّة العلماء إزاء ذلك االنحراؾ ومهما كان ركونها أحٌانا الجزائري فٌقول :"مهما كان شؤن جمع

ٌّة الّصحٌحة لٌإلى التفكٌر ؼٌر المنهجً ،فإّنها ال تزال فً ط ومن أقوى عة الّنهضة الجزائر

 .1محّركاتها"

  

ٌّة قد بلؽت بفضل الّتكوٌن الّثقافً  و االستعداد       وكخاتمة للفصل ٌمكن القول أن الجمع

المعرفً لعلمائها مصاؾ المنّظرٌن للّثقافة و رّوادها ،و أّن الجهود التً بذلوها و القواعد التً 

    بعد دروسا ت ّتبع لمن ٌرٌد بناء عالمه الّثقافً على األسس الّصحٌحة ساروا علٌها ؼدت فٌما 

ٌّة أفكارها لكّل زمان تّتفق من حٌث األفكار مع جمع من فهً  ،و هو دلٌل على صبلح

  المنّظرٌن لعّل فً طلٌعتهم  مالك بن نبً  الذي ٌعّد أحد أهم رّواد الّثقافة فً الوطن العربً . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.16،صالمرجع السابق  1 
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 الخاتمة:

ٌّة ،  الثقافً من أهم الخطابات التً ألقتٌعتبر الخطاب        التً بضبللها على الساحة النقد

و الحس الوطنً فً الكثٌر من المجتمعات المؽلوبة على  سببا مباشرا فً نشر الوعً  كانت

العبلقات من  اتمع،إذ ٌعتبر هذا األخٌر نسقالمجع لبلرتباط الوثٌق بٌن الثقافة وأمرها،وهذا راج

فهً ،مإّسس و موّجه لها و الذي تجده فً الثقافة ؼالبا رابطة التً تحتاج إلى المتداخلة و المت

ٌّتها  و علٌه ال ٌمكن التطّرق إلى موضوع إصبلح منظومة المجتمع  روح األّمة و عنوان هو

 بمعزل عن الجانب الثقافً فٌه.

 :نتائج مفادهاإلى و لقد أفضت الّدراسة  

ٌّة العلماء المسلمٌن الجز - ائرٌٌن لم ٌقتصر عملها على الجانب الّدٌنً الّدعوي فحسب أن جمع

  ٌ فً كل عتبر حجر الزاوٌة التً ال ٌمكن االستؽناء عنها بل تعّداه إلى الجانب الثقافً الذي 

ٌّة ،و  ٌّةبناء،فمشكلة المجتمعات قدٌما و حدٌثا هً فً جوهرها مشكلة ثقاف أدركت هذا  الجمع

 تمام اإلدراك فسعت إلى إصبلح المجتمع انطبلقا من اإلصبلح الثقافً .

ٌّة  - ٌّة الثقاف عندما توصؾ الجمعٌة بكونها دٌنٌة فهذا ال ٌتعارض البّتة مع الوظٌفة االجتماع

ٌّة مجمل و مفّصل  ٌّة قض اإلصبلح االجتماعً ٌدخل فً عموم ف،التً تضطلع بها ، فالقض

 نً و اإلسبلم دٌن و اجتماع.اإلصبلح الّدٌ

ٌّة التً استهدفت  - تؤّسست جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن كرّد فعل على الحملة الفرنس

ٌّة أولى  ٌّة لؽة رسم ٌّته من خبلل السعً لجعل اللّؽة الفرنس ضرب المجتمع الجزائري فً هو

ٌّة الّدٌانة األولى ،باإلضافة إلى محاولة  طمس الّتارٌخ  من خبلل للجزائرٌٌن،و المسٌح

ٌّة  ٌّاتها ،مّما جعل جمع ٌّة فً ط ٌّة،و علٌه فهً حملة ثقاف اإلصرار على جعل الجزائر فرنس

ٌّة لهذا العلماء تظهر  ٌّة و نتٌجة حتم ٌّة بالموازاة مع المقاومة العسكر كنوع من المقاومة الّثقاف

 الصراع الثقافً.

ٌّة علم و أدب و ثق - ٌّة العلماء هً جمع ٌّة جمع ٌّة اإلسبلم افة كان هدفها بعث الثقافة العرب

ٌّة ٌّة  األمازٌؽ ٌّة الوطن من خبلل تقلٌدهم بسبلح الثقافة للجزائرٌٌن  للمحافظة على الشخص

 الفكر، و بالّتالً تحرٌر األبدان و األوطان معا ،إذ ال معنى لتحرٌر بدن ٌملك عقبل عبدا.و
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ٌّة بامتٌاز - رتباطا وثٌقا بالمجتمع إلى حّد ال ٌمكن ألحدهما أن ترتبط االثقافة ظاهرة إنسان

ٌتؤّسس بمعزل عن اآلخر،فكل جماعة تحتاج إلى ثقافة تستمّد منها عناصر وجودها 

تتدخل فً أدّق تفاصٌل الكائن ،وخصائصها باعتبارها أسلوب حٌاة بجمٌع مقّوماتها و تفاصٌلها 

 البشري.

اإلصبلح هو العمل على تؽٌٌر األوضاع الفاسدة فً المجتمعات بكل الطرق المشروعة من  -

خبلل العودة إلى األصول ،و أولى األولوٌات فً اإلصبلح االجتماعً هو بناء العالم الثقافً  

ٌّة تهدي مسٌرته  ٌّة من خبلل و اإلصبلح ٌنطلق من قٌم ثقاف ،و هذا الذي عملت علٌه الجمع

ٌّة مشتركة ،و اإلصبلح بمعناه الّدقٌق هو إعادة الشًء إلى طبٌعته  محاولة خلق ثقافة  وطن

  على مقتضى نظامه الذي هو له من خبلل تجرٌده مّما لحق به من شوائب ألحقت به الضرر 

ٌّة عندما ألّحت على العودة إلى اللّ  ٌّة و الّدٌن اإلسبلمً و هذا الذي سعت إلٌه الجمع ؽة العرب

 ستعمار متعّمدا .لبدع و الخرافات التً زرعها فٌه االالّصافً من ا

ٌّة للجزائرٌٌن قبل االحتبلل الفرنسً ،خاّصة بعد -  ٌّة و الثقاف ٌّة على الحٌاة الفكر رّكزت الجمع

ٌّة مزدهرة ؼاٌة االزدهار بالنظر إلى عدد المدارس       الفتح اإلسبلمً أٌن كانت الحٌاة الثقاف

ٌّة فً الجزائر معدومة بشهادة و المساجد التً كانت عبا رة عن مراكز تعلٌم مّما جعل نسبة األم

ٌّة مضاّدة اتبعها العلماء 1911شٌمبر الذي زار الجزائر عام الرّحالة األلمانً  م،و هً منهج

ٌّة التً قالت أّنه ال ماضً للجزائر مع اإلسبلم مرّكزة فً خطاباتها  للرّد على المزاعم الفرنس

انً قبل اإلسبلم و الفرنسً بعده فً نسق مضمر ٌرجون من ورائه طمس على العهد الّروم

ٌّة من خبلل التذكٌر  مرحلة هً األهم فً تارٌخ الجزائر ،و هً المرحلة التً أبرزتها الجمع

ٌّة التً دخلوا فٌها بعد الفتح طوعا ال كرها.  بماضً الجزائرٌٌن و ثقافتهم العربٌة اإلسبلم

ٌّة إن التارٌخ هو الذي ٌرب -  ط األجٌال بعضها ببعض و هو الذي ٌضمن استمرار الحٌاة الثقاف

 و هو ضمٌر األّمة.

ٌّة فً النظام الّثقافً للّنفس  - ٌّة و ٌحتّل مكانة محور ٌدخل الدٌن ضرورة  ضمن المكّونات الثقاف

ٌّة  ٌّة بٌن و هو من أكثر مكّونات الثقافة تمظهرا فً حٌاة الكائن اإلنسانً،و الوحدة المذهبالبشر

ٌّة فً الّتماسك االجتماعً.  الّشعوب تلعب دورا ؼاٌة فً األهم
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ٌّة نحو اإلصبلح جانب اللّ  -     ؽة باعتبارها حامل للثقافة من المٌادٌن التً انطلقت منها الجمع

ٌّته  ،باعتبارها وعاء الجماعة من منظور و الحفاظ علٌها حفظ للمجتمع و ضمان الستمرار

ٌّة ووجود  أنثروبولوجً  .، و هً ثقافة و شخص

فرض اللّؽة ٌتبعه بالّضرورة فرض الّثقافة و هذا الذي سعى لتحقٌقه االحتبلل الفرنسً لٌكون  -

ٌّة على األّمة الّضعٌفة  ٌّة ٌرّكزون من نتاج ذلك الهٌمنة الفكر ، و هذا الذي جعل علماء الجمع

ٌّة وثقافة ،تمّثل جزءا من و ج ها  بؤّنها دٌن، من خبلل وصفكثٌرا على اللّؽة  ٌّة و قوم نس

ٌّزاتهم ،فلؽة األّمة ترجمان أفكارها و سجل مطامحها مّما جعلها تحتل  وجودهم و مٌزة من مم

ٌّة.  الصؾ الثانً بعد الدٌن فً قاموس الجمع

ٌّة لبلحتبلل الفرنسً من خبلل محاربة البدع  - ٌّة العلماء على الحملة الصلٌب     لقد رّدت جمع

ٌّة فً األساس.و ال ٌّة هً مقاومة ثقاف  خرافات ،فالمقاومة الّدٌن

ٌّة على جملة من الخطابات التً حاولت من خبللها أن تصل إلى أؼوار  - الفكر رّكزت الجمع

ٌّة و تتمّثل فً: ٌّة ثقاف  الجزائري و هً خطابات ٌمكن وصفها بكونها خطابات نقد

ٌّة بما أّنها تمّثل مفهوما اجتماعٌ ٌّة عاّمة ، ما جعل ا نفسٌا و تستند إلى مسلّمات خطاب الهو ثقاف

ٌّة للجزائرٌٌن من خبلل رفع شعار  ٌّة تسعى جاهدة إلى محاولة توحٌد المقّومات الشخص الجمع

ٌّة لؽتنا و الجزائر وطننا   باإلضافة إلى خطاب التراث ،  الثالوث المقّدس اإلسبلم دٌننا و العرب

ٌّة أخرى كاألدب ووالقابلٌة لبلستعمار،و الحداثة ، و الهٌمنة   .اهتمامها بمظاهر ثقاف

ٌّة مبدأ - ،فرّكزت على ضرورة األخذ (ما كّل جدٌد ٌإخذ وال كل قدٌم ٌنبذ)كّرست الجمع

ٌّة ٌّة الحدٌثة و الحٌاة الّراق ثقافة اآلخر بما أن االنفتاح على مع إذ ال تعارض  ،بؤسباب المدن

وجدها فهو أولى بها ،لكن ال ٌجب أن ٌإّدي ذلك إلى التقلٌد األعمى الحكمة ضالّة المسلم أٌنما 

ٌّته و التجدٌد ٌجب أن ال ٌمّس األصول ٌّته و هو ، و إّن من أوكد الذي تذهب معه شخص

الواجبات على الشعب الجزائري االحتفاظ بما فً الماضً من نفع و عدم الّزهد فٌما فً 

ٌّات  .الحاضر من خٌر و مدن

ٌّة  من مبادىء - ٌّة الجمع بٌن األصالة و المعاصرة فً إطار الحضارة اإلسبلم  الجمع

ٌّة لبلستعمار ، كما لم تستثن األدب من   - ٌّة خطاب الهٌمنة الذي ٌإدي إلى القابل عارضت الجمع

ٌّة  فهو حقل خصب ٌمكن أن ٌمّرروا عبره أنساقا مضمرة بؽٌة التؤثٌر فً جملة خطاباتها الثقاف
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ّمة ، و مظهر من مظاهر الثقافة بوصفه وسٌلة من وسائل التؤثٌر المه الشعب الجزائري

ة ال تنفك عن الحٌاة التفكٌر، وهو واحد من أسالٌب المقاومة الثقافٌة بما أن الحٌاة األدبٌّ و

ٌّة  ٌّا فً أصوله  الثقاف كما ٌجب أن ٌكون وجها آخر من أوجه لذا ترى أّنه ٌجب أن ٌبقى عرب

 الكفاح.

ٌّة و التعلٌم كؤصل لهذا المشروع فاإلصبلح الحق ٌبدأ عادة من عالم الفكر -      اعتمدت الترب

كمراكز و العقل ،لذا اتخذه العلماء كنقطة انطبلق نحو الهدؾ المنشود، فاتخذت المساجد 

لئلشعاع الثقافً و العلمً ، كما فتحت العشرات من المدارس ، و خلقت العدٌد من الصحؾ 

 لها التؤثٌر البالػ على الجزائرٌٌن . التً كان

ٌّة - ٌّة للنهضة نجد الحر ٌّة  من الشروط الضرور و التثقٌؾ، و الجماعة و العلم  البدنٌة و الفكر

ٌّة و هً نقاط تّتفق فٌها تماما مع المفّكر مالك بن نبً الذي ٌعتبر من  و الوحدة و الفكرة الّدٌن

ٌّة العلماء ل أهّم المإّصلٌن لشروط النهضة ، مّما ٌد ٌّز جمع على الحس النقدي الثقافً  الذي ٌم

المسلمٌن الجزائرٌٌن ،حّتى أّنها أسهمت بشكل كبٌر فً تكوٌن العقل الجزائري الحدٌث بتعبٌر 

 مالك بن نبً.

 

ٌّة ثابتة فهً صادرة عن ومهما ٌكن فإّن هذه النتائج ال ت  هذا ما انتهت إلٌه ٌداي ،       عتبر نهائ

 فً مستهّل الطرٌق،وحسبً أّنً حاولت و اجتهدت قدر المستطاع. الكاد هو بطالب 
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 صحٌح البخاري -

 المصادر:

 م.1988الجزائر، )د ط(،المإسسة الوطنٌة للكتاب،،1،جأحمد توفٌق المدنً،حٌاة كفاح-1

 1،دار الؽرب اإلسبلمً،طاإلمام محّمد البشٌر اإلبراهٌمً أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار-1
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 م.1999ط(الجزائر،
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 م.1998ط(الجزائر 

 م.1999،دار الؽرب اإلسبلمً،بٌروت،1شٌبان،مقدمة مجلة الشهاب،طعبد الرحمن -6 
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 م.)أربعة مجلّدات(1997الجزائربوداود، ،1، طالحاج عبد القادر

 م1985مطبعة دحلب الجزائر1،ط1الشٌخ خٌر الدٌن،مذكرات الشٌخ محّمد خٌر الدٌن،ج-8

 المراجع:

 م.1991،ط(،بٌروت)د أبو البقاء الكفوي،الكلٌات،طبعة مإّسسة الرسالة،-9
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ٌّة،)-19 ٌّة الجزائر الؽرب ،دار 1(،ج1999،1919أبو القاسم سعد هللا،الحركة الوطن

 م1991،الجزائر،4اإلسبلمً،ط

ٌّة فً مواجهة اإلستعمار،منذ ظهورها إلى أوائل الحرب -11 أنور الجندي،الٌقظة اإلسبلم

ٌّة األولى ،دار االعتصام،ط  م1978،مصر،1العالم

                       ،دار الصحوة للنشر والتوزٌع،1المجلد،معلمة اإلسبلم، أنور الجندي -11

 م.1991ط(،القاهرة،)د 
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ٌّة،دار اإلمام مالك،طابن آجروم ،نظم اآلج-14  م1،1991روم

 ،مكتبة الخانجً، القاهرة1ابن حزم الظاهري،الفصل فً الملل و الّنحل،)د ط(،ج-15

 م.1981،بٌروت،1دار الثقافة،طإحسان عباس،تارٌخ النقد األدبً عند العرب،-16

ٌّة)-17 ٌّة الجزائر ،دراسة (1911،1956تركً رابح عمامرة ، التعلٌم القومً و الشخص

ٌّة،الشركة ٌّة الجزائر ٌّة للشخص ٌّة للنشر و الّتوزٌع،ط تربو  م.1981،الجزائر،1الوطن

ٌّة -18 ت س إلٌوت مبلحظات حول تعرٌؾ الثقافة،تر شكري محّمد عّباد )د ط(،الهٌئة المصر

 م.  1991العاّمة للكتاب،مصر،

 م.1984،بٌروت،1جابر عصفور،المعجم األدبً،دار العلم للمبلٌٌن،ط-19

 م.1،1991،ط،دار إحٌاء التراثلسبعالمعلّقات احسٌن بن أحمد بن حسٌن الزوزنً،شرح -19

ٌّة للطباعة و النشر ، حمٌد عبد الرحٌم السائح،أضواء حول الثقافة -11 ٌّة اللّبنان   الدار المصر

 م.1991،)د ط(مصرو التوزٌع

ٌّة و الذكرٌات األلٌمة)-11  م.1911،الجزائر،م(1961م،1954خالد عٌقون،الذاكرة الح

ٌّة فً الجزائر،)، الحرخدٌجة بقطاش -11 (،)د ط(،مطبعة 1819،1871كة التبشٌرٌة الفرنس

 م.1991دحلب ،الجزائر،

ٌّة فً زمن العولمة الثقافٌة،ط خلٌل نوري -14 ٌّة اإلسبلم ،مركز البحوث والدراسات 1،الهو

 م1999اإلسبلمٌة،العراق،
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دار و دورها فً ٌقظة الجزائر، سعد فهمً،حركة عبد الحمٌد ابن بادٌس -15

 م.1981بٌروت،1طالرحاب،

 م.1997الدار البٌضاء،،1طسعٌد ٌقطٌن،تحلٌل الخطاب الروائً،المركز الثقافً العربً،-16

ٌّة،مركز  -17 ٌّة و الوعً القومً،عبلقة اللؽة و الهو سمدون حّمادي و آخرون ،اللّؽة العرب

ٌّة،  م.1984)د ط(، دراسات الوحدة العرب

ٌّة،شكٌب أرسبلن،تارٌخ ؼزوات -18  م.1998بٌروت ،1طالعرب،المكتبة العصر

ٌّة-19 ٌّة شرؾ القضاة و آخرون،محاضرات فً الثقافة اإلسبلم ،فً العلوم االجتماع

ٌّون للنشر و التّ   م.1991،عمان،1زٌع،طو،األكادم

،الدار د )دط(ن،اللسان و المٌزان،طبعة المركز الثقافً العربٌطه عبد الرحم-19

 م.1991البٌضاء،

ٌّة،)د ط(منشؤة التعارؾ د،المصطلح فً التراث النقديرجاء عب-11  م.1999،االسكندر

ٌّة،دار المعارؾ،-11  م.1978القاهرة، ،1طعبد الحمٌد لطفً،األنثروبولوجٌا االجتماع

ٌّة،مطابع الوطن عبد العزٌز حّمودة ،المراٌا المقعّرة-11 ٌّة عرب ٌّة نقد ،الكوٌت  ،)د ط(نحو نظر

 م1991

،جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن و دورها فً تطوٌر الحركة لصفصاؾ عبد الكرٌم بو-14

ٌّة) ٌّة الجزائر  م(،1911،1945الوطن

ٌّة أو هوٌات ما بعد الحداثة،ط-15 ،المركز الثقافً 1عبد هللا الؽذامً،القبٌلة و القبائل

 1999العربً،الدار البٌضاء المؽرب ،

 ،بٌت الحكمة للنشرٌر اإلبراهٌمًنثر الفنً عند البشل،الجعبد الملك بومن-16

 م.1999الجزائر،1ط،التوزٌعو

ٌّة منشورات إتحاد الكتاب العرب-17          عمر بن قٌنة،الخطاب القومً فً الثقافة الجزائر

 م.1996د ط(، )

ٌّة فً الجزائر، التفاعبلت و النتائج،عمر بن قٌنة -18 دار أسامة للنشر    المشكبلت الثقاف

 م.1999،عّمان ،األردن،1والّتوزٌع،ط
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ٌّة فً الجزائر)-19 ٌّة اإلسبلم (،بحث فً التارٌخ 1915،1949علً مراد الحركة اإلصبلح

 م.1997الدٌنً و االجتماعً،تر محّمد ٌحٌاتن،دار الحكمة، الجزائر،

ٌّة،تر:ذوقان قرطوط،-49  1،طدار الفرابً  فرانز فانون ،العام الخامس للثورة الجزائر

 م.1994لبنان،

 

 م.1991دمشق،سورٌا، ،1طمالك بن نبً ،مشكبلت الحضارة،تؤمبلت،دار الفكر ،-41

 م.1999،دمشق،1،ط،دار الفكر، القضاٌا الكبرى، مشكبلت الحضارةمالك بن نبً-41

مالك بن نبً ،شروط النهضة،تر عبد الصبور شافٌو عمر كامل مسقاوي،دار الفكر -41

 م.1986،،دمشق،سورٌا)د ط(للطباعة و النشر و التوزٌع

مالك بن نبً ،مشكبلت الحضارة،مشكلة األفكار فً العالم اإلسبلمً ،تقدٌم عمر -44

 .  م 1988،الفكر،دمشق،  1مسقاوي،تر:بسام بركة و أحمد شعبو،دار ط

 م.1999دمشق،سورٌا،،4ط،دار الفكر،مشكلة الثقافة،مشكبلت  الحضارة،مالك بن نبً -45

 م.1995،دمشق 1،طأجل التؽٌٌر،تر بشار بركة،دار الفكر مالك بن نبً،من-46

 م.1985،دمشق، ،)د ط(مالك بن نبً ، مٌبلد مجتمع،دار الفكر-47

دمشق سورٌا،  ،1ط،دار الفكر،فً مهّب المعركةمشكبلت الحضارة ،مالك بن نبً ،-48

 م.1991

    م.1919ة الجزائر،ار الهدى،عٌن مٌلمكتب الدراسات،دٌوان مجمد العٌد آل خلٌفة، د ط،د -49

 

ٌّة،المجلّد-59 ٌّة،)د ط(، بٌروت،1الموسوعة الفلسفٌة العرب  م.1995،دار الكتب العلم

ٌّة الحدٌثة -51 ٌّة الخطاب فً الرواٌة العرب منشورات إتحاد الكّتاب  ، محّمد البارودي،إنشائ

 م1999دمشق،)د ط(،العرب،

ٌّة الحدٌثة للكتاب محّمد العبد،النص و الخطاب و االتصال -51 ،األكادٌم

 م.1995،القاهرة،1الجامعً،ط

ٌّة -51  م.1991بٌروت،،)د ط(دار الؽرب، محّمد الطٌبً،العرب األصول و الهو

 م.1991محّمد الماكري،الشكل و الخطاب،المركز الثقافً العربً،)د ط(،بٌروت، -54
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ٌّة -55 ٌّة الثقاف                  مصر للطباعة نهضة ، محّمد عمارة ،مخاطر العولمة،على الهو

 .،)دت()دط(،مصرو النشر
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