
1 
 

  ، أدب عربي حديث ومعاصر، أدب عربي حديث ومعاصر11المحاضرة الثانية : ماستر المحاضرة الثانية : ماستر 

  من قضايا النثــر الجزائري الحديث:من قضايا النثــر الجزائري الحديث:

  ((11الخطابة : الخصائص والوظائف: )الخطابة : الخصائص والوظائف: )    

  تعريف الخطبة:  تعريف الخطبة:  

يمكن تعريف الخطبة على أنها فــن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته، وهي يمكن تعريف الخطبة على أنها فــن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته، وهي   

داف التي قيلت من داف التي قيلت من باألساس فن أدبي هدفه التوجيه والتمويل واالستمالة؛ إذا ما بحثنا عن األهباألساس فن أدبي هدفه التوجيه والتمويل واالستمالة؛ إذا ما بحثنا عن األه

وفي المحصلة العامة تعدّ الخطابة فنا من فنون النثر األدبي، يختص بكالم وفي المحصلة العامة تعدّ الخطابة فنا من فنون النثر األدبي، يختص بكالم   أجلها الخطابة،أجلها الخطابة،

ل، إلفهام هذا ل، إلفهام هذا جدجدإلى توضيح أمر أو قضية هما مثار إلى توضيح أمر أو قضية هما مثار يُلقى إلقاء أمام جمهور مستمع، يهدف يُلقى إلقاء أمام جمهور مستمع، يهدف 

الجمهور وتوجيهه واستمالته بإثارة عواطفه، التخاذ موقف ما، هو الموقف الذي يرمي إليه الجمهور وتوجيهه واستمالته بإثارة عواطفه، التخاذ موقف ما، هو الموقف الذي يرمي إليه 

  الخطيب.الخطيب.

  ي الجزائر:  ي الجزائر:  مسار الخطابة فمسار الخطابة ف

عرفت الخطابة في الجزائر مسارات مختلفة انتقلت عبرها من الوعظ والتوجيه تماشيا عرفت الخطابة في الجزائر مسارات مختلفة انتقلت عبرها من الوعظ والتوجيه تماشيا 

مع الوازع الديني، والمنظومة االجتماعية إلى النضج والتألق الفني عن طريق القول المحكم، مع الوازع الديني، والمنظومة االجتماعية إلى النضج والتألق الفني عن طريق القول المحكم، 

  ..المبني على البيان العربي الجزل، واللغة المتينة ذات العبارة الجميلةالمبني على البيان العربي الجزل، واللغة المتينة ذات العبارة الجميلة

  العهد التركي :  العهد التركي :    الخطبة في العهدالخطبة في العهد  --11

انحصرت الخطبة في الجامع نتيجة انتشار التّصوف الخرافي، واالنحطاط الثقافي، انحصرت الخطبة في الجامع نتيجة انتشار التّصوف الخرافي، واالنحطاط الثقافي، 

وكان غرضها ديني باألساس، وقد تميّزت بنزعة تقليدية صرفة، ال تجديد فيها، وغلب عليها وكان غرضها ديني باألساس، وقد تميّزت بنزعة تقليدية صرفة، ال تجديد فيها، وغلب عليها 

الميل إلى الركاكة، وبروز التكلّف، والمباشرة في القول، وكثرة االستطراد بال انسجام الميل إلى الركاكة، وبروز التكلّف، والمباشرة في القول، وكثرة االستطراد بال انسجام 

  ح بين عباراتها، وتراكيبها، وقد استمرت كذلك غداة االحتالل الفرنسي للجزائر.  ح بين عباراتها، وتراكيبها، وقد استمرت كذلك غداة االحتالل الفرنسي للجزائر.  واضواض

  الخطبة في مرحلة األمير عبد القادر الجزائري:  الخطبة في مرحلة األمير عبد القادر الجزائري:    --22

حمل األمير وبعض المثقفين الجزائريين على عاتقهم االهتمام بالخطبة؛ لما فيها من حمل األمير وبعض المثقفين الجزائريين على عاتقهم االهتمام بالخطبة؛ لما فيها من 

ملكة وناصية القول، وأدركوا خطرها على األعداء؛ خاصة وأّن فترة االحتالل كانت مساعدة ملكة وناصية القول، وأدركوا خطرها على األعداء؛ خاصة وأّن فترة االحتالل كانت مساعدة 

على االهتمام وبروز هذا النوع من النثر األدبي، إذ تحرر الخطباء من التقليد الجامد، على االهتمام وبروز هذا النوع من النثر األدبي، إذ تحرر الخطباء من التقليد الجامد، 

مة، ذات صياغة فنية وجودة عالية ، وأصبحت الخطبة فًنا هدفه اإلبانة مة، ذات صياغة فنية وجودة عالية ، وأصبحت الخطبة فًنا هدفه اإلبانة وأبدعوا خطبا محكوأبدعوا خطبا محك

واإلفصاح عن الرأي )مثل خطبة علي أبي طالب عم األمير أمام مجلس عام من العلماء واإلفصاح عن الرأي )مثل خطبة علي أبي طالب عم األمير أمام مجلس عام من العلماء 
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وأعيان الدولة يحدثهم عن حال البالد بعد االحتالل مرتكزا على تثوير النفوس عاطفيا، قصد وأعيان الدولة يحدثهم عن حال البالد بعد االحتالل مرتكزا على تثوير النفوس عاطفيا، قصد 

أنه لما تكاثرت المظالم، أنه لما تكاثرت المظالم،   --ه : وقد علمتم أيها السادة أيها ه : وقد علمتم أيها السادة أيها إقناعهم والتأثير فيهم، ومها قولإقناعهم والتأثير فيهم، ومها قول

وتواطأ العمال، ومن وافقهم على ارتكاب المآتم، انتقم الرب تعالى منهم، وعمنا ذلك معهم وتواطأ العمال، ومن وافقهم على ارتكاب المآتم، انتقم الرب تعالى منهم، وعمنا ذلك معهم 

قال تعالى : )) واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة(( فسلط هللا علينا عدو ديننا، قال تعالى : )) واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة(( فسلط هللا علينا عدو ديننا، 

اسينا، واستبدل مساجدنا فيها بالكنائس، وأخالها من اسينا، واستبدل مساجدنا فيها بالكنائس، وأخالها من فتكالب على بالدنا، واستولى على مرفتكالب على بالدنا، واستولى على مر

المدرس والدارس، فخرج لذلك أهل  قطرنا، وضاقت بهم أرض مغربنا، واستبدلوا القصور المدرس والدارس، فخرج لذلك أهل  قطرنا، وضاقت بهم أرض مغربنا، واستبدلوا القصور 

المشيدة بخيام الشعر ومضارب الوبر، وتفرقوا أوزاعا في المواطن، وتباينوا في الموارد المشيدة بخيام الشعر ومضارب الوبر، وتفرقوا أوزاعا في المواطن، وتباينوا في الموارد 

توالى الحل باالرتحال، وضعف توالى الحل باالرتحال، وضعف والمعاطن، وتغيرت األحوال واشتبه الممكن بالمحال، و والمعاطن، وتغيرت األحوال واشتبه الممكن بالمحال، و 

الرجاء في أن يثوب المسافر، ويعود الشارد النافر إلى أن طالت القصة وعز ما ندفع به هذه الرجاء في أن يثوب المسافر، ويعود الشارد النافر إلى أن طالت القصة وعز ما ندفع به هذه 

الغصة، ومالت شمس االتفاق إلى األفول، وتهيأ جند التناصر والتعاضد للرواح والقفول ... الغصة، ومالت شمس االتفاق إلى األفول، وتهيأ جند التناصر والتعاضد للرواح والقفول ... 

 .) .)  

ولخص واقع البالد ولخص واقع البالد   عبد القادر قد أجاد السبك،عبد القادر قد أجاد السبك،  األميراألميرنستشف من هذه الخطبة أّن عم نستشف من هذه الخطبة أّن عم   

والعباد بجملة قصيرة، مؤدية المعنى، ومؤثرة التبليغ، بعيدا عن اإلطناب والتكلف والتقعر والعباد بجملة قصيرة، مؤدية المعنى، ومؤثرة التبليغ، بعيدا عن اإلطناب والتكلف والتقعر 

اللغوي، في عبارة متينة، وأسلوب واضح، ما يجعل متلقيها يستمع إليها، ويستمتع بها، ثم اللغوي، في عبارة متينة، وأسلوب واضح، ما يجعل متلقيها يستمع إليها، ويستمتع بها، ثم 

  يحفظها.. يحفظها.. 

ر بالعواطف تجاه أّما األمير عبد القادر فقد كانت خطبه حاسمة، ذات حّس بالغي عام 

الجيش والرعية، ويذكر أنه في إحدى خطبه التي عنيت  بالفتن الداخلية حين أرسل إليه 

)موسى بن حسن(  كتابا يدعوه إلى الجهاد فيه، أجابه أن هذا األمر غير ممكن اآلن لما 

تنع وقع من معاهدة بينه وبين الفرنسيين، وأنه مبايع من أهل الوطن . فلما بلغه الرد لم يق

بذلك وعزم العقد على قتاله فتهيأ األمير للقائه، وخطب في عسكره قائال : ))أما بعد؛ 

فاعلموا أن الحق تعالى : قلدني هذا األمر للمدافعة والذب عن الدين والوطن، وقد بلغكم 

خبر هذا الرجل .فإن تركته وشأنه أخاف على الوطن  أن تغتاله غوائل الفرنسيين على حين 

 ((.  إصالحهشأ عن ذلك المفاسد ما يعسر علينا غفلة، وين

وله خطب أخرى تجاه األعداء خصوصا حين نكثوا عهدهم، يدعو فيها جنده إلى   

النهوض والجهاد في سبيل نصرة هللا والوطن يقول : ))أما بعد؛ فال يخفى أن اهللا تعالى 
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قال في كتابه المجيد : )) يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 

تلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ((.وهؤالء القوم قد وقال : ))وقا *غلظة ((

عاهدناهم فنكثوا، وصدقناهم فغدروا، وصابرناهم فلم يصبروا، وإن تركناهم وشأنهم فال 

نلبث أن نراهم قد فتكوا بنا على حين غفلة . وها هم قد خدعوا الدوائر والزمالة وغيرهم 

الذي يمنعنا من دفاعهم ومقاومتهم؟. ونحن من ضعفاء الدين وحازوهم إليهم . فما 

موعودون بالنصر على أعدائنا فهيا بنا أيها المسلمون إلى الجهاد، وهلموا إليه باجتهاد، 

وارفعوا عن عواتقكم برود الكسل، وأزيلوا من قلوبكم دواعي الخوف والوجل.أما علمتم 

 .   (أن من مات منكم مات شهيدا، ومن بقي نال الفخار وعاش سعيدا(

  وعليه نخلص إلى أّن الخطبة في عهد األمير تميّزت  بـــــــــ: وعليه نخلص إلى أّن الخطبة في عهد األمير تميّزت  بـــــــــ:        

من خالل هذه النماذج من الخطب، حافظت اللغة العربية على جمالها وأبنيتها   -

األصيلة، وظلت وفية لتقاليد القول النثري، و وأنماط اإلقناع بأسلوب جزل، قوي 

 العبارة، وهادف الغاية.

ابتعدت الخطبة عن الركاكة والغموض، وامتازت بالنسج اللغوي البسيط، بال تكلف  -

 والصنعة.

لفاظها ومعانيها مقتبسة من القرآن والحديث، وتّدل على ثقافة وتكوين أغلب أ -

 قائليها.

األمر  عبّرت عن حال المجتمع وواقعه، وحياته في تلك الفترة الحساسة من تاريخنا، -

حافال يساعد المؤرخين في كتابة تاريخنا الجزائري  الذي يجعلها سجال تاريخيا

 الحديث.

 


