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

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

  ((22الخطابة : الخصائص والوظائف: )الخطابة : الخصائص والوظائف: )

  : :   الخطبة في مرحلة ما بعد األمير عبد القادرالخطبة في مرحلة ما بعد األمير عبد القادر            

المستعمر المستعمر تراجعت الخطابة وضعفت عن أداء الدور المطلوب فيها، وبسبب ما قام به تراجعت الخطابة وضعفت عن أداء الدور المطلوب فيها، وبسبب ما قام به 

الفرنسي من حصار على اللغة العربية وسادت األمية والجهل والخرافات، فكانت الخطاب الفرنسي من حصار على اللغة العربية وسادت األمية والجهل والخرافات، فكانت الخطاب 

  ضعيفة، بعيدة عن واقع المجتمع الجزائري.ضعيفة، بعيدة عن واقع المجتمع الجزائري.

من حفظ ماء الخطابة، ولعل أبرز اسم تصدى لالحتالل الفرنسي إصالحا من حفظ ماء الخطابة، ولعل أبرز اسم تصدى لالحتالل الفرنسي إصالحا غير أّن هناك غير أّن هناك 

بادروا بادروا ( إذ يعدّ من األوائل الذين ( إذ يعدّ من األوائل الذين 10101010  --18401840مهنا القسنطيني ) مهنا القسنطيني )   ومقاومة الشيخ صالح بنومقاومة الشيخ صالح بن

نهضة اإلصالحية والدينية في الجزائر، بحكم تكوينه الديني نهضة اإلصالحية والدينية في الجزائر، بحكم تكوينه الديني لللل  ووضعوا اللبنات األولىووضعوا اللبنات األولى

والثقافي والفقهي واألدبي، وقد تلقى تعليمه في الزيتونة واألزهر على يد مشايخ كبار هناك، والثقافي والفقهي واألدبي، وقد تلقى تعليمه في الزيتونة واألزهر على يد مشايخ كبار هناك، 

ومن خالل كتاب مذكرات شاهد الكبير بقسنطينة، الكبير بقسنطينة،   وقد شغل منصب اإلمامة في الجامعوقد شغل منصب اإلمامة في الجامع

عن آثار محمد  -وفي عدة مناسبات- عنه القرن، نجد األستاذ مالك بن نبي كثير الحديث

الصالح بن مهنا القسنطيني في الحياة العامة من قسنطينة، ومقاطعاتها أوائل القرن العشرين. 

وإصالحه منها: البدر األسمى في  فقد خلف الرجل العشرات من المؤلفات في مناحي الدين

بيان معاني نظم األسماء الحسنى، كتاب شرح ابن عاشر، السر المصون على الجوهر 

المكنون، شرح الجزائرية الكبير، الوسط،الصغير... وغير هذه المؤلفات في الفقه والتوحيد 

    --18411841  الشيخ صالح بن مهنا القسنطيني )الشيخ صالح بن مهنا القسنطيني )ينظر: )  والتفسير والردود على أهل الشبه

   (2115،أفريل 8مجلة اإلرشاد، العدد (  (  11111111

قائال : “وإنه  “شروط النهضة”كتابه  العالم الجزائري الفذ مالك بن نبي في كما ذكره 

لمن الواجب أن ننّوه ببعض ما كان من أمر مناجاة الشيخ صالح ابن مهنّة الضميرية الفردية 

. والحق 0414فإن صوت مناجاته كاد يوقظ أهل قسنطينة كلها حوالي  –إن صّح التعبير –

أن هذا الشيخ الوقور كان في طليعة المصلحين، إذ أنه قام قومة مباركة ضد الخرافيين 

الساهرة على الهدوء، كيال يستيقظ النائمون،  -الفرنسية –)الدراويش(، غير أن الحكومة 

قت أمثاله من )مقلقي النوم العام(  عملت على إبعاده، وعاقبته بمصادرة مكتبته الثمينة، وفرَّ
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لت الشيخ )عبد القادر المجاوي( من منصبه بمدرسة قنسطينة، إلى  في نظر االستعمار، فحوَّ

   25. ص 0160. 2العاصمة…”. )مالك ابن نبي: شروط النهضة، طمدرسة 

بالقرآن والشعر  ااستخدام الحجج الدامغة استشهادوقد امتاز أسلوبه في الخطابة ب

والعناية بالعبارة الرصينة، والسجع الموسيقي الرنان، ودعا إلى العقيدة  واألمثال العربية،

 الصحيحة، والعلم والفكر النير المستقيم.

كم زرع جاح قبل األوان، وكم من غصن صار حطبا  : يا معشر الشباب ن خطبه قولهم

إلى النيران، وكم من شباب أدرج في األكفان فكأنه ما كان، فال يغرنك الشباب،فإن مصيره 

إلى التراب، فبادروا بالتوبة قبل غلق الباب وسدل الحجاب، عسى أن تدخلوا في قول سيد 

وم ال ظل لإلنسان إال ظل الملك ولد عدنان، وشاب نشأ عبادة هللا، في ظل عرش الرحمن ي

 الدّيان.

راكدة، ذات  وبالرغم من هذا االستثناء الذي يمثله الشيخ صالح، فإّن الخطابة ظلّت

إنشائية فضفاضة، قريبة من النثر العادي، بحيث ال تهز السامعين، وال تؤثر فيهم طيلة هذه 

 المرحلة تقريبا. 

    ::  الخطبة في عهد جمعية علماء المسلمينالخطبة في عهد جمعية علماء المسلمين

اِلتفَّ حول هذه الجمعية أدباء وخطباء مصلحون ، فكانت لدينا خطابة ذات أسلوب اِلتفَّ حول هذه الجمعية أدباء وخطباء مصلحون ، فكانت لدينا خطابة ذات أسلوب 

متين، ولغة مستمدة من القرآن واألحاديث ) بن باديس، البشير اإلبراهيمي( ؛ هدفها الدعوة متين، ولغة مستمدة من القرآن واألحاديث ) بن باديس، البشير اإلبراهيمي( ؛ هدفها الدعوة 

  إلى فكر مستنير، يستمد أصالته من الفكر السلفي، وتاريخ األمة، و يعتمد العربية الفصيحة . إلى فكر مستنير، يستمد أصالته من الفكر السلفي، وتاريخ األمة، و يعتمد العربية الفصيحة . 

التركيز فيها على الناحية التركيز فيها على الناحية   اء آخرون ) خطباء حزب الشعب ( وكاناء آخرون ) خطباء حزب الشعب ( وكانوقد ظهر خطبوقد ظهر خطب

السياسية الوطنية، ومهاجمة االستعمار بجرأة ال مثيل لها، مع مالحظة أّن أغلب آثارهم ولم السياسية الوطنية، ومهاجمة االستعمار بجرأة ال مثيل لها، مع مالحظة أّن أغلب آثارهم ولم 

  تدّون ، وذهبت أدراج الرياح.  تدّون ، وذهبت أدراج الرياح.  

  أهم مميزات الخطابة في هذه المرحلة: أهم مميزات الخطابة في هذه المرحلة: 

االجتماعية، السياسية ) االجتماعية، السياسية )   عودة األغراض ) الموضوعات ( الدينية، اإلصالحية،عودة األغراض ) الموضوعات ( الدينية، اإلصالحية،  --

  نموذجا  البشير اإلبراهيمي وبن باديس على سبيل التمثيل (.نموذجا  البشير اإلبراهيمي وبن باديس على سبيل التمثيل (.

التركيز على المقومات ) اإلسالم، و العربية، الجزائر( ألّن االستعمار كان يهدف التركيز على المقومات ) اإلسالم، و العربية، الجزائر( ألّن االستعمار كان يهدف   --

  للقضاء عليها. للقضاء عليها. 
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الجدّة في الطرح ) الهدف هو التغيير (،  واستنهاض الهمم وشحذ العزائم ، وبث الجدّة في الطرح ) الهدف هو التغيير (،  واستنهاض الهمم وشحذ العزائم ، وبث   --

  األفكار اإلصالحية. األفكار اإلصالحية. 

ل ل تحرّرت الخطابة من الّزخرف اللفظي ومالت إلى الوضوح والبيان العربي األصيتحرّرت الخطابة من الّزخرف اللفظي ومالت إلى الوضوح والبيان العربي األصي  --

) ينظر: عبد هللا  عادت بذلك لألسلوب العربي مكانته في األدب الجزائريعادت بذلك لألسلوب العربي مكانته في األدب الجزائريوأوأ  من جهة أخرى،من جهة أخرى،

 (.33، تطور النثر الجزائري، ص الركيبي 

 من خطب الجمعية: 

: ما جمعته يد هللا ال تفرقه يد الشيطان : للشيخ عبد الحميد بن باديس بعنواناألولى 

  يقول فيها: 

 دأبت ثم قرنا، عشرة بضع منذ اإلسالم بينهم جمع قد مازيغ وأبناء يعرب أبناء إن         

 وتوّحدهم واليسر، العسر في بينهم وتؤلف والرخاء، الشدة في بينهم ما تمزج القرون تلك

 أمه جزائريا ، مسلما عنصرا   بعيدة أحقاب منذ منهم كونت حتى والضراء، السراء في

 .إلسالما وأبوه الجزائر

وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا        

من دمائهم في ميادين الشرف إلعالء كلمة هللا، وما أسالوا من محابرهم في مجالس 

 .الدرس لخدمة العلم

ب واألماني فأي قوة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم؟ لوال الظنون الكواذ        

الخوادع يا عجبا! لم يفترقوا وهم األقوياء، فكيف يفترقون وغيرهم القوي كال وهللا، بل ال 

تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إال شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم )ذمتي بما أقول رهينة 

 .وأنا به زعيم( واإلسالم له حارس، وهللا عليه وكيل 

لننفع أنفسنا، وننفع إذا استطعنا غيرنا، ومعاذ هللا واإلسالم أن نتحد نعم إننا نتحد        

 .على أحد، أو نتفق على باطل، أو نتعاون على إثم أو عدوان

ِ شَُهدَاَء بِالْقِْسِط َواَل يَْجِرَمنَّكُْم شَنَآُن قَْوٍم عَلَ  اِميَن َلِِلَّ ى أاَلَّ )) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَعَْملُوَن((  "المائدة  َ إِنَّ َّللاَّ  "14تَعِْدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَقَْرُب لِلتَّقَْوى َواتَّقُوا َّللاَّ

. بتاريخ الجمعة 3، 2، ع 2ص  3نشرت هذه الكلمة عينها في البصائر السنة األولى العدد  )

 .(848/ 13الحميد بن باديس عبد  آثار   .م0136جانفي  07 –ه  0358شوال  22
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إن القوم درسونا  يقول فيها:الثانية: للشيخ البشير اإلبراهيمي، بعنوان: رمونا بالوهن، 

وفهمونا وتيقنوا أننا لن نفتي مادمنا متمسكين بالعرى القوية من الدين واللغة والشرف، 

ووجدوا ثغرا قديمة فينا من فرمونا بالوهن في مقوماتنا وبدأوا بالدين فسخروا علماءه 

الضالالت فوسعوها وأدخلوا على الدين ما ليس منه وشجعوا القديم والمحدثات بواسطة 

وبوسائط أعانهم على ذلك االنحطاط العام الذي ابتليت به العلوم اإلسالمية من المائة 

روا بينهم الثامنة إلى اآلن ثم عمدوا إلى الكبراء فأغروهم بالمال واأللقاب والرتب، وأغ

بالعداوة والبغضاء، ثم عمدوا إلى الشباب فرموه بهذه التهاويل من الحضارة الغربية وبهذه 

التعاليم التي تقضي على العقل والفكر وتحرف المسلم عن قبلته، وتحول الشرقي على 

الغرب وان من خصائص هذه الحضارة ان فيها كل معاني السحر، وأساليب الجذب فأصبح 

عون إلى معاهد العلم فيرجعون إلينا ومعهم العلم وأشياء أخرى.. وليس منها أبناؤنا يهر

اإلسالم وال الشرقية ومعهم أسماؤهم وليس معهم عقولهم وال أفكارهم، وأن هذه هي 

المصيبة الكبرى التي ال نبعد أن سميناها مسخا، وليتها مسخ للفرد، ولكنها مسخ لألمم، 

 (.71، ص 2اإلبراهيمي، ج) آثار البشير  .ومسخ لمقوماتها
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